
الضائعة الحقيقة 
اإلسـرائيـلية   المـشاركـة 

في اختطاف بنبركة 28 ملف
مؤشــرات تحـول »المعارضــة«

من البرلــمان إلى »الفايسبــوك« 6
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المعـارضة  صهـوة 

سري
األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

يف حكومة رجال األعمال، و»املاليرية«، تتحدث 
احملــظــوظ،  الــوزيــر  ــن  ع السياسية  األوســــاط 
يف  عضوا  ليكون  أخنوش  عزيز  ثقة  نال  الــذي 
صفقات  أبرم  أنه  األمــر،  يف  والغريب  احلكومة، 
الساعة،  زالت حديث  ما  مليار سنتيم،   14 تناهز 
اجلميع  كان  حيث  القدمي)..(،  منصبه  خالل  من 
هي  كانت  املفاجأة  أن  إال  اإلداري،  مساره  نهاية  يتوقع 

تعيينه وزيرا.
يذكر أن بعض التعيينات يف حكومة أخنوش أخذت 
بنموسى،  شكيب  تعيني  املفاجآت،  ومن  املفاجأة،  طابع 

رئيس جلنة النموذج التنموي، برتبة وزير)..(.   

تحليل إخباري
مخطط االتحاد االشتراكي لـ»تفجير« 

مؤسسات الدولة من الداخل  14 كـوالـيس
المتمردون على العثماني 

يدعمون أخنوش  2

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

ركب كل من إدريس لشكر، الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي، ونبيل بنعبد هللا، األمين العام لحزب التقدم 
واالشتراكية، رغم الخصومة بينهما منذ زمن بن كيران، صهوة المعارضة، لوضع ما يكفي من المشاكل في طريق 

الحكومة، حيث يقول األول إن البرنامج الحكومي يحمل أرقاما حالمة، والثاني يقول أنه ال يجد في البرنامج ما يستحق 
المشاركة، وكالهما جمعتهما المعارضة مع خبراء اإلدارة)..(.

تفاصيل  داخل  العدد
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

لقاح »كورونا«
الفئة األكثر 

تهربا من »الجرعة 
الثالثة« 

الرباط. األسبوع 

العلمية  اللجنة  اضطرت 
إلى تأكيد املعطيات املتداولة 
ــع، حيث  عــلــى نــطــاق واســ
من  مهمة  شريحة  تتقاعس 
املواطنني عن تلقي »الجرعة 
فيروس  ملواجهة  الثالثة« 
ــدت  ــ ورص  ،»19 »كــوفــيــد 
اإلقبال  فــي  ضعفا  اللجنة 
للفئة  بالنسبة  التلقيح  على 
العمرية 35-45 سنة، ويقدر 

عددها بمليون مواطن.
عددها  يناهز  الفئة  هذه 
ــن،  ــواط حـــوالـــي مــلــيــون م
تواصلية  لحمالت  تحتاج 
بمواصلة  إلقناعها  أكــثــر، 
ــيـــح، والــتــشــبــث  ــقـ ــلـ ــتـ الـ
حسب  الوقائية،  بالتدابير 
الــخــبــراء، الــذيــن يــؤكــدون 
أيضا، أن املغرب حقق قفزة 
تحقيق  طــريــق  فــي  كــبــيــرة 
بعد  الــجــمــاعــيــة،  ــاعــة  املــن
امللقحني  عـــدد  ــجــاوز  ت أن 
الثانية(  )الجرعة  بالكامل 
20 مليونا و483 ألفا و913 
شــخــصــا، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
 23 ــى  األول الجرعة  متلقي 
و525  آالف  و105  مليونا 

شخصا.

بقلــم               الطيب العلوي

أخنــوش  حكومـــة 
المــناهــضين  بيــــن 

الفــشــوش« و»أوالد 
قد  الجديدة  الحكومية  التشكيلة  كانت  إذا 
تكوينها، أصداء  األولى من  األيام  عرفت خالل 
التملق)...(  بني  تذبذبت  ومتعددة،  مختلفة 
التهاني  تلقي  عند  بدأ  الذي  والثناء،  واإلطراء 
واملعبرة  املغربي،  الشعب  إلى  الدول  باقي  من 
عناوينها عن استقرار البلد، املتمثل خصوصا 
في مصالحته مع مؤسساته)...(، وانتهت)...( 
رغم كل التحفظات واملؤاخذات)...(، عند ردود 
الرأي العام اإليجابية حول عدد الحقائب  فعل 
الذي لم يتجاوز 15 وزيرا، والحضور النسوي 
ــى ظــهــور وجـــوه جديدة  »الــهــام«، إضــافــة إل
أعمدة  بــدورهــا  تهاطلت  مــا  شابة، فسرعان 
االنتقادات واإلحراج)...(، بني توجيه األصابع 
البعض،  حسب  تمتلك،  ال  التي  الوجوه  نحو 
ــذكــر)...(،  ُي سياسيا  مسارا  أو  كافية  خبرة 
وبني تسليط الضوء على ما تبقى من العيوب، 
أو  لوعودهم،  الوفاء  بعدم  ُعِرفوا  من  صوب 
من لهم سوابق يعرفها الجميع، و»الـله يجعل 
من  ُيــتــداول  كــان  دعــاء  فالواتساب«..  البركة 
بعد  واقعية  له  أصبحت  حتى  السخرية،  باب 
مجموعة  لتطبيقات  األخير  املفاجئ  االنقطاع 

»الفايسبوك«.
املنتقدين،  لدن  من  األسفل  نحو  جّرها  فبعد 
الــبــاقــي)...(،  طــرف  من  األعلى  نحو  ودفعها 
الحكومة  أداء  حول  املُتداولة  الترقبات  تبقى 
الجديدة على كل حال،  في نقطة الصفر، حالها 
املنير  الوحيد  املغزى  ليبقى  عمرها)...(،  حال 
يتجلى  ال  الجديد،  الحكومي  الفريق  لطريق 
وإنما  الوزراء فحسب،  في خبرة كل واحد من 
»امللك  الجماعي، وقصة  اإلدراك  في محفوظات 
قبل  لهم  عبرة  خير  تبقى  الثالثة«  والـــوزراء 
من  يوم  في  أنه  ُرِوي  العمل.. فقد  في  الخوض 
وزرائه،  من  ثالثة  امللوك  أحد  استدعى  األيام، 
كيسا  يأخذ  أن  منهم،  واحــد  كــل  مــن  وطلب 
كي  القصر،  بستان  إلى  به  ويتوجه  فارغا)...( 
يمأله بأطيب أنواع الثمار دون االستعانة بأحد 
الوزير  فحرص  لغيرهم)...(،  املهمة  إسناد  أو 
األول على أن يرضي امللك، بجمع أفضل الثمرات 
وأجود املحاصيل، واختار الطيب والجيد مللء 
امللك  أن  فهم  فقد  الثاني،  الوزير  أما  الكيس، 
ال يريد الثمار وال يحتاجها لنفسه)...(، وبذلك 
بجمع  إذن،  الوزير  هذا  فقام  يتفحصها،  لن 
الثمار بكسل وإهمال، دون التمييز بني الطيب 
ّما  ــاش  »ب الكيس  مأل  حتى  منها،  والفاسد 
كان«، أما الوزير الثالث، فظّن أن امللك لن يهتم 
بمحتوى الكيس بتاتا، فاقتصر على ملئه بما 
وأعشاب  أشجار  أوراق  من  أعينه  تحت  وقع 

وحشائش.
ُيؤتى  أن  امللك  أمر  املهمة)...(،  انتهاء  وعند 
الحّراس  وأمــر  وأكياسهم،  الثالثة  بــالــوزراء 
بأخذ الوزراء إلى السجن، كل واحد منهم على 
األكل  عنهم  ومنع  معه،  الذي  الكيس  مع  حدة 
ما  أكل  في  األول  الوزير  شرع  حتى  والشرب، 
طاب من الثمار التي جمعها، والتي كانت كافية 
للتغلب على الجوع الذي صاحب مّدة السجن، 
أّما الثاني، فقد عاش نفس املّدة في ضيق وقّلة 
الثمار  من  فقط  صلح  ما  بأكل  باكتفائه  حيلة، 
الثالث جوعًا قبل  الوزير  ليموت  التي جمعها، 

وقت اإلفراج)...(، ألنه لم يجد شيئا يأكله.

هل تسببت مدونة األسرة في رفع عدد حاالت الطالق ؟

استمرار تفكك حزب العدالة والتنمية 

المتمردون 
على سعد 

العثماني  الدين 
يدعمون 
أخنوش 

الرباط. األسبوع

العثماني  الدين  سعد  دعــوات  تجد  لم 
لــهــا من  ــدى  ــة، أي صـ ــام ــع ال ــه  ــت ــان وأم
الفائزين  املعنيني  الثالثة  املستشارين 
باسم  املستشارين  مجلس  فــي  بمقاعد 
رئيس  كان  حيث  والتنمية،  العدالة  حزب 
الحكومة السابق وحزبه، يأمالن في عدم 
مشاركة املستشارين في جلسة التصريح 
جماعية،  استقالة  تقديم  عبر  الحكومي، 
تأسيس  فضلوا  بــاألمــر  املعنيني  لكن 
»الــعــدالــة  اســم  تحت  نيابية  مجموعة 
ونقلت  املستدامة«،  والتنمية  االجتماعية 

املذكورة،  املجموعة  رئيس  عن  الصحافة 
أخنوش  عزيز  حكومة  برنامج  بأن  قوله 

»واعد ومتميز«.
الذين  الثالثة،  املستشارين  وضعية 
وتزكيته،  ــحــزب،  ال ثقة  منهم  سحبت 
لم  ذلك  لكن  قانونية،  تطرح عدة إشكاالت 
الفقيه  بن  محمد  املجموعة،  منسق  يمنع 
الخنبوبي، خالل جلسة مناقشة البرنامج 
إن  القول  من  الثانية،  بالغرفة  الحكومي 
الحكومي حاضن ملجموعة من  »البرنامج 
تنزيال  ويمثل  املسبوقة،  غير  األوراش 
جاللة  أطلقها  الــتــي  الكبرى  لـــألوراش 

امللك«.
العدالة  لحزب  العامة  األمانة  وكانت 
في  مشككا  بالغا  أصــدرت  قد  والتنمية 
ثالثة  فــوز  عقب  بقولها  االنــتــخــابــات، 

مستشارين باسمها، وهم محمد بن الفقيه 
واملصطفى  شــاكــر  وسعيد  الخنبوبي 
حصل  التي  »األصـــوات  أن  الدحماني، 
بشكل  تتجاوز  الــحــزب  مرشحو  عليها 
كبير وغريب وغير مقبول األصوات التي 
من  التي  أو  والتنمية،  العدالة  إلى  تعود 
تنسيقه  خالل  من  إليه  تــؤول  أن  املمكن 
محليا،  واالشــتــراكــيــة  التقدم  حــزب  مــع 
في  عنها  املعلن  النتائج  مع  تتناسب  وال 
اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر 

عن موقفه منها«.
والتنمية  العدالة  أعضاء  بعض  وكان 
املعنيني  املستشارين  استجابة  يتوقعون 
أن  هو  حصل،  الذي  لكن  حزبهم،  لدعوة 
على  الحفاظ  فضلوا  املستشارين  هؤالء 

مناصبهم، ودعم حكومة أخنوش.

الرباط. األسبوع

في  كبير  بشكل  الطالق  حاالت  عدد  ارتفع 
اآلونـــة األخــيــرة بــاملــغــرب، مــا فــرض نقاشا 
الظاهرة  هــذه  حــول  مسبوق  غير  مجتمعيا 
وسبب تفاقمها في زمن جائحة »كورونا«، بني 
ومن  االجتماعية،  باملعطيات  األمر  يربط  من 
األسرة  مدونة  في  قانونية«  »ثغرات  إن  يقول 

ساهمت في ذلك.

وحسب اإلحصائيات األخيرة، شهدت مدينة 
طالق  حالة   15956 وحدها  البيضاء  ــدار  ال
خالل العام املاضي، كما ارتفع عدد الطالقات 
من  انتقل  إذ  املحاكم،  عن  الصادرة  النهائية 
عام   55.470 حوالي  إلى   2014 عام   44408
2019، وكانت 78 في املائة من الحاالت عبارة 
تتراوح  األسباب  أن  رغم  رضائي،  طالق  عن 

بني اإلساءة الجسدية واإلهمال املالي.
ارتفاع عدد ملفات الطالق، يسبب  أن  يذكر 
بمختلف  األســرة  محاكم  لدى  كبيرا  اختناقا 
املدن املغربية، خاصة في محور املدن الكبرى 
مثل الدار البيضاء وسال والرباط والقنيطرة. 

الدحمانيالخنبوبيشاكر

جريـدة لكـل األجـيال

تعليقبدون



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
3 العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

ما خفي
غياب األرقام وعدم التطرق ألزمة التقاعد والمقاصة 

تحت
األضواء

البرنامج الحكومي بعيون 
أحزاب المعارضة

الرباط. األسبوع

الذي  الحكومة  برنامج  املعارضة  فرق  انتقدت 
النواب، والذي  عرضه عزيز أخنوش على مجلس 
مليون  إحــداث  أبرزها  التزامات،  عشر  يتضمن 
منصب شغل خالل الخمس سنوات املقبلة، وتفعيل 
املتوسطة،  الطبقة  وحماية  االجتماعية،  الحماية 
لتقوية  واالجتماعية  االقتصادية  الشروط  وتوفير 

طبقة متوسطة في العالم القروي.
واعتبرت فرق املعارضة أن هذه األهداف التي 

جاء بها البرنامج الحكومي، ال تتطابق مع 
الواقع االجتماعي واالقتصادي، وتفتقد 

الزمنية  وللجدولة  الدقيقة  لــأرقــام 
على  املشاريع،  هذه  لتنزيل  وااللتزام 

ــوســط والــبــعــيــد،  ــت ــدى امل ــ امل
إلى  يرق  لم  التصريح  وأن 
يقدم  ولم  املنتظر  املستوى 
مــشــاريــع  أي  أو  ــد  ــجــدي ال

مختلفة عن الحكومة السابقة.
واعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس 

الفريق االشتراكي، أن مشروع البرنامج 
الحكومي لم يستجب لالنتظارات املأمولة 

ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد، 
اهتم  وإن  الحكومي  التصريح  أن  معتبرا 

واالقتصادية،  االجتماعية  بالقضايا 
اللحظة  مستوى  إلى  يرقى  ال  لكنه 

بإطالق  املــوســومــة  التاريخية 
التنموي، وال  النموذج  تفعيل 

التنفيذ،  آليات  عن  يكشف 
الزمنية  البرمجة  عــن  وال 

لخمس  املمتدة  الوالية  ضمن 
سنوات.

االشتراكي  الفريق  رئيس  وانتقد 
الوقت املخصص للمعارضة في البرملان، 

والهندسة  الــقــطــاعــات  تــوزيــع  وطــريــقــة 
االستراتيجية  القطاعات  وفصل  الحكومية 

العمل  طبيعة  على  يؤثر  قد  مما  واملتجانسة، 
وقد  املؤسساتية،  الحكامة  ويضعف  العمومي 
في  خاصة  الحالية،  الظرفية  تحديات  يالئم  ال 
املتعلق  الكبير  االستراتيجي  الورش  إطالق  ظل 

بتفعيل النموذج التنموي الجديد.
للمسنني  املباشر  املالي  الدعم  أن  شهيد،  وقال 
درهــم  )أربعمائة  الحكومة  عنه  أعلنت  والــذي 
2026(، ال يقدم أي  2022 وألف درهم سنة  سنة 
برمجة زمنية واضحة أو تفاصيل تتعلق بالتدرج 
واالنتظام في تفعيل هذا اإلجراء، لذلك هناك تخوف 
من عدم إعطاء الطبقة املتوسطة ما تستحق وهي 
التي عانت األمرين خالل العشر سنوات األخيرة، 
وأكد على أن نسبة النمو التي جاء بها التصريح 
الحكومي )4 باملائة خالل الخمس سنوات املقبلة(، 
هي نسبة أقل من النسبة 5.5 التي أعلن عنها امللك 
البرملانية،  التشريعية  الدورة  الفتتاح  خطابه  في 
منتقدا التزام الحكومة بمعدل نمو سنوي خجول 

التنموي  النموذج  من  املنتظرة  للنتائج  يرقى  ال 
محاصرة  بعد  االقتصادي  االنتعاش  ضوء  وعلى 

وباء »كوفيد 19«.
رئيس  السنتيسي،  إدريـــس  هــاجــم  ــدوره،  ــ ب
البرنامج  الــنــواب،  مجلس  في  الحركي  الفريق 
ومرجعية  هوية  إلــى  يفتقد  لكونه  الحكومي، 
تؤطره، كما يفتقر إلى اإلبداع واالبتكار ويقتصر 
ليست  ــويــات  أول وهــي  األولــويــات،  بعض  على 
بالجديدة، كالصحة والتعليم والتغطية والحماية 

االجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة االجتماعية.
وأضاف نفس املصدر، أن رئيس الحكومة تحدث 
عن الزيادة في ميزانية التعليم وميزانية الصحة 
الخام،  الداخلي  الناتج  نسبة  إلى  للوصول 

املعتمد من قبل منظمة الصحة العاملية، 
وعلى  كيف؟  لكن  جيد،  أمر  وهذا 

حساب أي قطاع؟ علما أنه 
ال يمكن اللجوء إلى 

ــراض  ــ ــت ــ االق
مـــن أجــل 
تـــدبـــيـــر 
ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ

وقــال:  التسيير، 
الحكومي  »البرنامج 

مؤشرات  يتضمن  أن  يجب 
مرقمة ومحددة في الزمان واملكان، 

قوامها  مشاريع  على  مرتكزة  بــأهــداف 
على  والــقــدرة  والتناسق  االلتقائية 

الــتــفــعــيــل، واســتــراتــيــجــيــات 
ــا  ــاســي ــة ســي ــدمـــجـ ــنـ مـ

واقــــتــــصــــاديــــا 

ــا،  ــي ــاع ــم ــت واج
املالية  بالكلفة  مؤطرة 

بالنتائج  ومــعــززة  الــالزمــة 
املصدر،  واعتبر  تحقيقها«،  املتوقع 

أو  أرقــامــا  يتضمن  ال  البرنامج  هــذا  أن 
التمويل  مــصــادر  على  وال  واضــحــة،  مــؤشــرات 
من  فقرات  فقط  استنسخ  بل  اإلنــجــاز،  طــرق  أو 
بآليات  يرفقها  ولم  الجديد،  التنموي  النموذج 

األجرأة أو مواعيد التنفيذ.
املقاربة  عن  الحركي،  الفريق  رئيس  وتساءل 
الطبقة  السيما  الوسطى،  الطبقة  لدعم  املعتمدة 
الصغير،  والفالح  القروي،  بالعالم  املتواجدة 
البرنامج  تجاهل  منتقدا  القروية،  والتنمية 
باالهتمام  تحظ  لم  التي  والفقيرة  الهشة  للفئات 
الشغل  آفاق  وانسداد  البطالة  وإشكالية  الالزم، 
إلى  باإلضافة  الفئات،  هــذه  منها  تعاني  التي 
إلى  داعيا  العليا،  الجامعية  الشهادات  حاملي 
امتداد  توضيح كيفية تشغيل مليون عاطل على 
خمس سنوات، هل يتعلق األمر بالقطاع العام، أم 
بالقطاع الخاص؟ وهل يتعلق األمر بمليون عاطل 
أم  »كورونا«،  الذين تم تسريحهم بسبب جائحة 

بفرص شغل جديدة ؟

حموني،  رشيد  اعتبر  السياق،  نفس  وفــي 
واالشــتــراكــيــة بمجلس  الــتــقــدم  فــريــق  رئــيــس 
النواب، أن التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس 
فضفاض  تقرير  هو  أخــنــوش،  عزيز  الحكومة 
قدم  ألنه  زمنية،  جدولة  وال  أرقام  على  يتوفر  ال 
واملنحى  االجتماعية  املرجعية  تمثلهما  محورين 
حزبه  بها  يطالب  التي  األمور  وهي  االجتماعي، 
االجتماعية  املرجعية  أن  حيث  طويلة،  مدة  منذ 
بالحماية  واملتعلقة  خطب امللك،  من  مستمدة 
االقتصاد  وإنعاش  اإلدارة  وإصالح  االجتماعية 
ومضامني توصيات لجنة النموذج التنموي التي 

هي ملك كل األحزاب التي وقعت على امليثاق.
وأكد املصدر ذاته، على ضرورة رد االعتبار 
للمدرسة العمومية حتى تستعيد مكانتها 
يعاد  وأن  وحــرمــتــهــا،  االجــتــمــاعــيــة 
الشخصية  بناء  في  دورهــا  إليها 
واالنفتاح  الوطنية  قيم  وغرس 
والــعــقــالنــيــة والــتــحــديــث، 
وسيلة  التعليم  يكون  وأن 
وسبيلهم  الــفــقــراء  بــنــاء 
الرقي االجتماعي وإلى  إلى 
الضامن  الشغل  إلــى  الــولــوج 
البرنامج  أن  إلى  وأشار  للكرامة، 
إلــى  نهائيا  يــتــطــرق  ــم  ل الــحــكــومــي 
يشكل حوالي  الذي  الخصوصي  التعليم 
والتكوين  التربية  منظومة  ضمن   %  15
يخضع  أن  يــجــب  ــذي  ــ وال الــوطــنــيــة، 
في  وتنظيمية  قانونية  ملراجعات 
لورش  ومسايرته  ضبطه  اتجاه 

التربية والتكوين الوطني.
وتـــســـاءل حــمــونــي عن 
كــيــفــيــة إحـــــداث مــلــيــون 
بمعدل  أي  شغل،  منصب 
200 ألف منصب شغل خالل 
وعن حصر  األقــل،  على  كل سنة 
فقط،  % سنويا   4 في  النمو  وتيرة 
أي أن كل نقطة نمو ستسمح بخلق 50 
ألف منصب شغل، الشيء الذي يتنافى مع 
في  يتجاوز  لم  الذي  الوطني  االقتصاد  واقع 
أحسن الحاالت إحداث 35 ألف منصب شغل عن 
تقهقرت  النسبة  هذه  وأن  خاصة  نمو،  نقطة  كل 
إلى ما دون 20 ألف منصب شغل خالل السنوات 
األخيرة، واألمر هنا يتعلق بمناصب شغل الئقة 

وليست املوسمية والهشة.
رئيس  بلعسال،  الشاوي  اعتبر  جانبه،  من 
أن  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 
القضايا  من  العديد  يحمل  الحكومي  التصريح 
في  الدستوري  االتحاد  تبناها  التي  والبرامج 
برنامجه االنتخابي، وفي املذكرة املقدمة ملشروع 
اجتماعية  كأولوية  الجديد،  التنموي  النموذج 
الترابية  املؤسسات  بناء  ومواصلة  واقتصادية، 
شاملة،  تــرابــيــة  وتنمية  متقدمة  جهوية  مــن 
والسعي نحو ركائز بناء الدولة االجتماعية، عبر 
وتنمية  الصحية  والتغطية  االجتماعية  الحماية 

الرأسمال البشري.

إزاء  أخنوش  لعزيز  غضبة  أول 
تصريحات شركائه في األغلبية، عبر 
التصريح  نهاية  بعد  مباشرة  عنها 
»ساخن«  الحكومي، إذ جمعه حديث 
نور  االستقاللي،  الفريق  رئيس  مع 
الــديــن مــضــيــان، أمـــام أعــني األمــني 
لــم يكن  الــبــركــة، حيث  نـــزار  الــعــام 
بعض  مــع  متفقا  الحكومة  رئــيــس 
التصريح  في  وردت  التي  اإلشــارات 

االستقاللي)..(.

ناصر  تخلص  عادته،  هي  كما 
وزارة  من  الخارجية،  وزير  بوريطة، 
عدم  في  دورا  لعب  بعدما  الجالية، 
القطاع،  هذا  رأس  على  وزير  تعيني 
قد  الجالية  بـــوزراء  عالقته  وكــانــت 
الغموض، والصراع،  نوع من  طبعها 
عبد  النشيط  الوزير  عهد  في  خاصة 
العدالة  وزيــرة  أما  بنعتيق،  الكريم 
في  دور  أي  لها  يكن  فلم  والتنمية، 
احتكرت  أن  بعد  املاضية،  الــواليــة 

وزارة الخارجية كافة امللفات)..(.

الــوزيــر  حــالــة  عــن  الكثير  قيل 
له بعض  تنبأت  الذي  العلمي،  حفيظ 
في  كبير،  بتعيني  الصحفية  التقارير 
ذهب  بينما  للسلطة،  الضيق  املربع 
بحالة  ملزم  بأنه  القول  إلى  آخــرون 
األقــرب  التخمني  أمــا  إنــســانــيــة)..(، 
للواقع، هو أن العلمي تعرض لـ»البيع 
االنتخابات،  ســوق  فــي  السياسي« 
بشكل  يطمح  كان  الرجل  وأن  خاصة 
الصحة،  وزير  منصب  لتولي  صريح 
»البكاء«  إلى  الظروف  تقوده  أن  قبل 

خالل لقاء تبادل السلط)..(.

نجا نزار البركة من غضبة حمدي 
حزب  في  القوي  الرجل  الرشيد،  ولد 
ميارة  صهره  تزكية  بعد  االستقالل، 
لكن  املستشارين،  مجلس  لرئاسة 
غضب  يقابله  الرشيد«  ولد  »إرضــاء 
ــد االســتــقــاللــيــة  ــواع ــق ــد فــي ال شــدي
وازنة  أسماء  تهميش  بعد  القديمة، 
ــوزار، بــمــبــررات  ــ ــت ــي الئــحــة االســ ف
أدرجتها الصحافة، فتأكد أنها مجرد 
الذي  البركة  يواجه  وربما  إشاعات، 
صهره  مصير  نفس  ــرا،  وزيـ أصبح 

عباس الفاسي)..(.

تجمع  ــتــي  ال ــعــالقــة  ال ملخص 
فهمه  يمكن  االتحاديني،  بعض  بني 
الصور  ألبوم  على  إطاللة  خالل  من 
زمن  من  »أوراق  كتاب  في  املنشور 
عشناه«،  كما  اليوسفي  السياسة/ 
صورة  أي  الكتاب  يتضمن  لم  حيث 
لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إلدريــس 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
في الوقت الراهن، رغم أن هذا األخير 

كان رجل تنظيم.

اليوطي  ــشــال  ــاري امل اســـم  عــاد 
عرفت  أن  بعد  جــديــد،  مــن  لــلــتــداول 
ــاج عــدة  ــ ــة، إدمـ ــوم ــحــك تــشــكــيــلــة ال
في  اليوطي  مؤسسة  مــن  خريجني 
الدار البيضاء، أصبحوا اليوم برتبة 
وزراء، ناهيك عن »النفحة الفرنسية« 
وزراء  أغلب  تكوينات  تفوح من  التي 

أخنوش.

أخنوش أثناء تقديم البرنامج الحكومي

شهيد

لسنتيسي ا

حموني

بلعسال



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

ير  يب، وز صورة من الزمن القر
ير التنمية االجتماعية  الصحة ووز

األسبق، الراحل عبد الرحيم 
الهاروشي.

العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

مطالب بإعادة النظر 
في ميزانيات فرعية

الرباط. األسبوع
  

عزيز  حــكــومــة  وزراء  ــن  م ــدد  عـ ــقــوم  ي  
أخنوش، بتحركات من أجل تعزيز امليزانيات 
عليها،  يشرفون  التي  للقطاعات  املخصصة 
واالعتمادات  باملناصب  يتعلق  فيما  خاصة 

املالية، قصد مواجهة التحديات املقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن بعض الوزراء 
يفاوضون رئيس الحكومة، إلعادة النظر في 
امليزانيات الفرعية املتعلقة بالقطاعات، وذلك 
الجديد  املالية  قانون  مشروع  عــرض  قبل 
2022 على البرملان، مشيرة إلى أن الحكومة 
جديدة  تعديالت  إدخال  نحو  تتجه  الجديدة 
القطاعات  لبعض  استجابة  القانون،  في 
وضغوطا  الخصاص  تعاني  التي  الوزارية 

اجتماعية.
ــق، محمد  ــســاب ال ــة  ــي ــال امل ــر  ــ ــان وزي ــ وك
قانون  مشروع  مسودة  أعد  قد  بنشعبون، 
املالية 2022، والتي شدد فيها على ضرورة 
بتسيير  املرتبطة  النفقات  ترشيد  مواصلة 
النقل والتنقل  اإلدارة، والتقليص من نفقات 
املرتبطة  واملصاريف  اململكة،  وخارج  داخل 
واالمتناع  والدراسات،  والتكوين  بالفندقة 
املتعلقة  االستثمار  اعتمادات  برمجة  عن 
ببناء وتهيئة املقرات اإلدارية، واالمتناع عن 

شراء السيارات.

مضيان يدعو للعفو  عن 
معتقلي الحراكات االجتماعية 

الرباط. األسبوع
  

قال نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي 
فرصة  تعد  املقبلة  املرحلة  أن  النواب،  مجلس  في 
من  تبقى  عما  بالعفو  واســع  انــفــراج  لتحقيق 
بعدما  خاصة  االجتماعية،  الحراكات  معتقلي 
ترسيخ  مجال  في  مهمة  خطوات  املغرب  خطى 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وصرح: »بالدنا خطت خطوات مهمة في مجال 
االختيار  وتعزيز  والــحــريــات،  الحقوق  تكريس 
الديمقراطي، لذلك، نحن نتطلع لكي تشكل املرحلة 
عما  بالعفو  واسع  انفراج  لتحقيق  فرصة  املقبلة 

تبقى من معتقلي الحراكات االجتماعية«.
الطلب  »مواجهة  إلى  الحكومة  مضيان  ودعــا 
االجتماعي املتصاعد بكثير من الحوار والتواصل 

إطــار  فــي  الــجــاد،  والعمل  الــدائــم 
االجتماعي«،  ــحــوار  ال مأسسة 
التصدي  ضـــرورة  على  مــشــددا 
للفساد الذي يشكل أحد العوائق 

تحقيق  أمــــام  الــكــبــرى 
منشودة،  تنمية  أي 
ــة الــفــســاد  ــارب ــح وم
واقتصاد  والرشوة، 
واالمتيازات  الريع 

غير  واإلثــــــــراء 
املشروع.

مضيان

وفاة الدبلوماسي أحمد السنوسي

الرباط. األسبوع
  

تويف أحمد السنوسي، أحد 
املــغــاربــة،  الدبلوماسيني  أبـــرز 
عـــامـــا   92 نـــــاهـــــز  عــــمــــر  عــــــن 

مبنزله بالعاصمة الرباط.
ــي مـــن  ــ ــوســ ــ ــنــ ــ ــســ ــ ويـــــــعـــــــد الــ
للدبلوماسية  املؤسس  اجليل 
املــغــربــيــة ولـــــــوزارة اخلــارجــيــة 
عــقــب االســتــقــال، ولـــه مسار 

دبلوماسي حافل تقلد خاله 
الــعــديــد مـــن املـــنـــاصـــب، منها 

سفير اململكة باألمم املتحدة.
وتــلــقــى الــســنــوســي دراســتــه 
اجلــامــعــيــة مبــعــهــد الـــدراســـات 
السياسية  والعلوم  السياسية 
بــبــاريــس، وانــخــرط يف العمل 
الــســيــاســي مــبــكــرا، وكــــان وراء 
الدبلوماسي  الــنــادي  تأسيس 

املغربي.
منصب  الــراحــل  تقلد  كما 
وزير اإلعام وسفير للمملكة 
مثل  إفــريــقــيــة،  دول  ــدة  عــ يف 
ــر،  ــزائـ ــونـــس، اجلـ نــيــجــيــريــا، تـ

وموريتانيا.

وزراء يلتحقون بالمكتب السياسي لألحرار 

الرباط. األسبوع
  

لحزب  السياسي  املكتب  عــرف 
التحاق  لألحرار،  الوطني  التجمع 
عــزيــز  حــكــومــة  فـــي  ــدد  جـ وزراء 
ــنـــوش، بــعــد مــشــاركــتــهــم في  أخـ
بداية  الحزب  عقده  الذي  االجتماع 

األسبوع الحالي.
وحضر اجتماع املكتب السياسي 
الذي ترأسه أخنوش، كل من شكيب 

الوطنية  التربية  وزيــر  بنموسى 
ــة، ومــحــمــد صــديــقــي  ــاضـ ــريـ والـ
البحري  والصيد  الفالحة  وزيــر 
الزهراء  القروية، وفاطمة  والتنمية 
والصناعة  السياحة  وزيــر  عمور 
الــتــقــلــيــديــة، ومــحــســن الــجــزولــي 
باالستثمار  املكلف  املنتدب  الوزير 

وتقييم السياسات العمومية.
ــاســي  ــســي ــب املـــكـــتـــب ال ــ ــ ورح
بالوزراء الجدد الذين حظوا بالثقة 
امللكية، وهو ما يبرز انفتاح الحزب 
املجاالت،  مختلف  من  طاقات  على 
السياسي،  املكتب  أعضاء  هنأ  كما 
ــرات عـــضـــوات الــحــكــومــة  ــ ــوزي ــ ال

على  بإشرافهن  منوهني  الحالية، 
حجم  أن  مبرزين  مهمة،  قطاعات 
الحكومة،  في  النسائية  املشاركة 
أفق  في  للسير  بالدنا  جهود  يعزز 
حضور  وتعزيز  املناصفة،  تحقيق 
املؤسسات  مختلف  فــي  الــنــســاء 

الدستورية.
وأشاد املكتب السياسي للتجمع 
السابق  بالعمل  لألحرار،  الوطني 
الذين  الحزب  وزراء  به  قام  الــذي 
السابقة،  الحكومة  فــي  شــاركــوا 
اإليجابية  النتائج  مستحضرين 
التي  القطاعات  في  حققوها  التي 

أشرفوا عليها.

أرقام صادمة في دليل لمواجهة انتشار المخدرات

مغاربة عالقون بين تعاطي الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية
الرباط. األسبوع 

  

ألول مرة تصدر الحكومة دليال شامال حول 
العقلية،  واملــؤثــرات  املــخــدرات  آلفــة  التصدي 
ساهمت  تشاركي  عمل  نتاج  الدليل  هذا  ويعد 
فيه قطاعات حكومية وجمعيات مدنية، ليكون 
باملوضوع  واملهتمني  الفاعلني  لكل  مرجعا 
املــجــال،  فــي  املشتغل  الجمعوي  وللنسيج 
تتطرق  أجــزاء  أربعة  من  الدليل  يتكون  حيث 
واإلدماجية  والوقائية  االستباقية  للمقاربات 
بدون  فيها  النجاح  يمكن  ال  والتي  والعالجية 
تعاطي  فــأرقــام  املــدنــي،  للمجتمع  فعال  دور 
اآلفة  هذه  انتشار  تؤكد  املغرب،  في  املخدرات 
بما  فــوق(  فما  سنة   15( السكان  عموم  لــدى 
يمثل 4.1 باملائة، ويسيطر على هذا االستخدام 

القنب الهندي.
استخدام  نسبة  أن  الوطني  املسح  ويسجل 
حني  في  باملائة،   4.1 بلغت  العقلية  املؤثرات 
أما  باملائة،   2 الكحول  تعاطي  مستوى  بلغ 
باملائة،   3.94 فبلغ  الهندي  للقنب  بالنسبة 
 0.02 بـ  الهيروين  تعاطي  انتشار  إلى  إضافة 
املائة  في   0.05 بنسبة  والكوكايني  املائة  في 
لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 15 

سنة وأكثر.
الذي  امليداني  البحث  أن  التقرير،  وكشف 
هم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و17 
سنة، سجل إدمان هذه الفئة بنسبة 21.7 باملائة 
للفتيان و5.3 باملائة للفتيات، حيث يمثل معدل 
انتشار مخدر القنب الهندي بني الفتيان نسبة 
 10.7 بنسبة  الكحول  وانتشار  باملائة،   17.6
باملائة،   4.8 بنسبة  العقلية  واملؤثرات  باملائة، 
للمؤثرات  الفتيات  استخدام  إلــى  باإلضافة 
بنسبة  والكحول  باملائة،   3.7 بنسبة  العقلية 

2.8 باملائة.

الحكومات واملنظمات غير  أن  التقرير  وأفاد 
أن  اليوم  أدركت  قد  املتحدة،  واألمم  الحكومية 
السياسة الفعالة ملكافحة املخدرات، تبنى على 
تعد  فلم  األبــعــاد،  ومتعددة  متوازنة  مقاربة 
األمنية  املقاربة  على  حصريا  تستند  السياسة 
الجنائية،  العقوبات  وفرض  الشرطة  وأعمال 
الصحية  الــعــنــاصــر  أيــضــا  تشمل  ولــكــنــهــا 
التجارب  أظهرت  إذ  واإلنمائية،  واالجتماعية 
مداخل  ثــالثــة  اســتــخــدام  يمكن  ــه  أن العاملية 
العدالة  برامج  في  النظر  إعادة  عبر  رئيسية، 
القضائية،  املالحقة  وإجــــراءات  الجنائية، 
عنصرين  دمــج  خــالل  مــن  الــقــانــون،  وتطبيق 
االجتماعية  التدخالت  هما  آخرين  رئيسيني 

والصحية وبناء املجتمع.
وأكد على أهمية الدور املحوري الذي يقوم به 
املجتمع املدني باملغرب، للمساهمة في التصدي 
مجال  في  خصوصا  للمخدرات،  التعاطي  آلفة 
إعادة التأهيل، وتدخله ملواكبة متعافي اإلدمان 
في مرحلة التأهيل واإلدماج الذي يعتبر ضرورة 
ملحة، إذ تعد هذه املرحلة من أهم املراحل في 

التي  املرحلة  اإلدمان، ألنها  املتعافي من  مسار 
ويكتسب خاللها خبرات جديدة  للحياة  تعيده 
خاللها  وينمي  مهارية،  أو  ودراســيــة  مهنية 

قدراته الذاتية واملعرفية والسلوكية.
مشروع  بناء  أهمية  إلــى  التقرير  ويشير 
جمعوي، للتحسيس ضد أخطار املخدرات، عبر 
معمقة،  وتكوينات  ونقاشات  اجتماعات  خلق 
مشاريع  وإنجاز  تنزيل  في  الشروع  قبل  وذلك 
كفهم  أو  لحمايتهم  الشباب  في  للتأثير  ترمي 
عن تناول املخدرات، وذلك بإشراك كل وحدات 
املحليني،  والفاعلني  العملية  فــي  املجتمع 
وإشراك الشباب عبر مجموعة دينامية أو قيادة 
للمشروع لالشتغال على التصورات واملفاهيم، 
واملنشطني  الفريق  بني  املشترك  واالشتغال 
أو  كان  فنانا  الخارجي،  واملتدخل  الجمعويني 
معنية  جهات  مع  شــراكــات  وإبـــرام  مختصا، 
الوطنية  التربية  ووزارة  الصحة،  وزارة  مثل 
واملراكز  الشباب،  ووزارة  املهني،  والتكوين 
واللجنة  اإلدماج،  وإعادة  العالج  في  املختصة 

الوطنية ملحاربة املخدرات.



اختالف أرقام النمو 
االقتصادي بين 

تصريحات الحكومة 
وتصريحات بنك 

المغرب

الرباط. األسبوع
  

حسب  أنه  املغرب،  لبنك  بالغ  أفاد 
يحقق  أن  املــرتــقــب  مــن  الــتــوقــعــات، 
بالقيمة  اإلجمالي  الداخلي  الناتج 
الحقيقية، مع نهاية هذه السنة، نموا 
زيادة  يعني  ما  وهو   ،%  6.2 بنسبة 
بتوقعات  مقارنة  نقطة   0.9 بواقع 
شهر يونيو املاضي، حيث جاء تصور 
لتصريح  مخالفا  املغرب  بنك  والــي 
رئــيــس الــحــكــومــة عــزيــز أخــنــوش، 
االقتصادي  النمو  وتيرة  حصر  الذي 
الوطني في معدل   4 في املائة للفترة 

ما بني سنة 2021 و2026.
أن تحسن  رب،  ــ املــغ بنك  وأوضـــح 
املضافة  ة  القيم يعكس  النمو  نسبة 
الفالحية بنسبة 18.8 % بالنظر إلى 
إلى  ل  ــ وص ــذي  ال الحبوب  محصول 
103.2 ماليني قنطار، وارتفاع القيمة 
املضافة غير الفالحية بنسبة 4.6 %.   
البنك  البالغ، يتوقع  وحسب نفس 
النمو  ز  ز ع ت ي أن   ،2022 سنة  فــي 
شمل  ي ا  ـ ـ م وهـــو   ،%  3 إلـــى  ليصل 
ة  ي ح الفال املــضــافــة  القيمة  تــراجــع 
عودة  افــتــراض  مع   ،%  3.3 بنسبة 
إنتاج الحبوب إلى مستواه املتوسط، 
وارتفاع القيمة املضافة لألنشطة غير 

الفالحية بنسبة 3.6 %.
ومن املتوقع أن يتواصل االنتعاش 
الفالحي  املوسم  بفضل  االقتصادي 
املالي  التحفيز  وســيــاســة  الــجــيــد، 
التيسيري  الــتــوجــه  وكـــذا  املتبعة، 
حسب  ــمــا  ودائ النقدية،  للسياسة 

البنك املركزي.
بنك  والي  أكد  السياق،  نفس  وفي 
يعرف  املغربي  االقتصاد  أن  املغرب، 
املؤشرات  على  بناء  إيجابية  دينامية 
ــوبــائــيــة الــراهــنــة، والــديــنــامــيــة  ال
االقتصادية التي أشارت إليها بيانات 

وإحصائيات مختلف املؤسسات.
االنتعاشة  أن  الجواهري،  وأوضح 
بتحسن  ــطــة  ــب ــرت م االقـــتـــصـــاديـــة 
الواليات  مثل  الدولية،  االقتصادات 
نموا  سجلت  التي  األمريكية  املتحدة 
واالقتصاد  باملائة،   5.9 إلــى  يصل 
الصيني الذي سجل نموه 8.6 باملائة 

سنة 2021.
وأشار إلى أن معدل البطالة ارتفع 
انخفاض  مقابل  باملائة،   12.8 إلــى 
صفوف  فــي  البطالة  بمعدل  طفيف 
 15 بني  أعمارهم  املتراوحة  الشباب 
و24 سنة، بواقع 0.2 نقطة إلى 47.2 

في املائة.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

الرباط. األسبوع
  

طرد  عن  له،  بالغ  في  الدستوري  االتحاد  أعلن 
خالفه  بعد  الراضي،  إدريس  الحزب  في  القيادي 
بعدما  السياسي،  واملكتب  العامة  األمــانــة  مع 
قبل  الوطني  املجلس  من  ألعضاء  عريضة  جمع 
لالنقالب  بعقد مؤتمر وطني  االنتخابات، وطالب 

على قيادة الحزب.
للحزب  الــســيــاســي  املــكــتــب  ــضــاء  أع ــادق  ــ وص
للتحكيم  الوطنية  اللجنة  تقرير  على  باألغلبية، 
والتأديب، القاضي بالطرد النهائي في حق إدريس 
وهياكله،  أجهزته  جميع  ومن  الحزب  من  الراضي 
والمسؤولة  خطيرة  بـ»تصرفات  وصفه  ما  بسبب 
كبيرا  استياء  للحزب وملناضليه«، و»خلفت  أساءت 
تشكيك  من  تحمله  كانت  ملا  الحزب،  مناضلي  لدى 

ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب«.
وكشف االتحاد الدستوري، أن املكتب السياسي 
االنتخابية  العملية  لتقييم  اجتماعا خصص  عقد 
في محطة 8 شتنبر، والتنويه بما حققه مترشحو 
الحزب من نتائج مشرفة وما بذلوه من مجهودات، 
 51 حيث قرر طرد الراضي طبقا ملقتضيات املادة 

من النظام األساسي، وبأغلبية أعضاء املكتب.
السياسي  املكتب  أعضاء  أن  إلى  البالغ  وأشار 
الوطنية  اللجنة  قدمته  الذي  التقرير  على  اطلعوا 

بــالــخــروقــات  واملــتــعــلــق  والـــتـــأديـــب،  للتحكيم 
السياسي،  املكتب  بها عضو  قام  التي  والتصرفات 
إدريس الراضي، في هذه الفترة الحاسمة من مسار 
استياء  خلفت  التصرفات  هذه  أن  معتبرا  الحزب، 
كبيرا لدى مناضلي »الحصان«، ملا كانت تحمله من 

تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب.
الراضي، بعدما شكل بعض أعضاء  وجاء طرد 
املجلس الوطني »حركة تصحيحية« داخل الحزب، 

أمني  النتخاب  استثنائي  مؤتمر  بعقد  للمطالبة 
املدة  انتهاء  بعد  ساجد،  محمد  مكان  جديد  عام 

القانونية لوجوده على رأس األمانة العامة.
السياسي  املكتب  أعــضــاء  مــن  عــدد  ويطالب 
الحزب،  بمغادرة  الوطني محمد ساجد،  واملجلس 
بعث  وإعــادة  الحزب  من  تبقى  ما  لـ»إنقاذ  وذلــك 
وفق  الدستوريني«،  حصان  في  السياسية  الروح 

تعبيرهم.

ساجد يطرد الراضي وحركة تصحيحية تطالب بطرد ساجد

أول مؤتمر وطني بعد اندحار حزب العدالة والتنمية
الرباط. األسبوع

    

العدالة  لحزب  العامة  األمــانــة  ــددت  ح
االستثنائي  املــؤتــمــر  مــوعــد  والــتــنــمــيــة، 
النتخاب أمني عام جديد لقيادة الحزب، يوم 
رشيد  مــوالي  بمجمع  الجاري  أكتوبر   30

للشباب والطفولة ببوزنيقة.
العامة  األمانة  أن  للحزب،  ورقة  وكشفت 
بتشاور مع رئاسة املجلس الوطني ولجنة 
ــررت حــضــور أعضاء  قـ املــؤتــمــر،  رئــاســة 

مــؤتــمــريــن،  بصفتهم  الــوطــنــي  املــجــلــس 
الوطني  املــؤتــمــر  أشــغــال  فــي  للمشاركة 
لحضورهم  كذلك  وتيسيرا  االستثنائي، 
أشغال دورة املجلس الوطني التي ستعقب 
املؤتمر واملخصصة النتخاب األمانة العامة.
قد  لـ»البيجيدي«،  العامة  األمانة  وكانت 
دعت الكتاب الجهويني واإلقليميني للحزب، 
إلى موافاة لجنة إعداد املؤتمر، قبل الجمعة 
للفضاءات  الرسمية  بالعناوين  أكتوبر،   15
من  املؤتمرين،  ملشاركة  املخصصة  املجالية 
املوجهة  االسمية  بالدعوات  تضمينها  أجل 

للمؤتمرين.
العدالة  لحزب  العامة  األمانة  وطالبت 
ــر الــوطــنــي  ــم ــؤت ــتــنــمــيــة، أعـــضـــاء امل وال

وفق  أسمائهم  حصر  تم  كما  االستثنائي 
والداخلي  األساسي  النظامني  مقتضيات 
لحضور  الصلة،  ذات  واملذكرات  واملساطر 
املؤتمر واملشاركة في أشغاله التي ستنظم 
الجهوية  ــاملــقــرات  ب حــضــوريــة  بطريقة 
العمومية  الفضاءات  أو  للحزب  واإلقليمية 
التي حددتها الكتابات الجهوية واإلقليمية 

للحزب.
العدالة  لحزب  العامة  األمــانــة  وكانت 
العثماني،  الدين  سعد  برئاسة  والتنمية، 
ــنــت فـــي شــتــنــبــر املــنــصــرم، عن  قـــد أعــل
بعد  جــمــاعــي  بشكل  استقالتها  تــقــديــم 
في  الحزب  بها  ُمني  التي  املدوية  الهزيمة 

االستحقاقات االنتخابية األخيرة.

 محكمة الرباط ترفض£ 
منح »االمتياز القضائي« 

لعبد اللطيف وهبي 
الرباط. األسبوع

    

قضية  بالرباط  االبتدائية  احملكمة  أجلت 
ــــن الـــعـــام حلـــزب األصــالــة  وزيــــر الـــعـــدل واألمـ
 21 واملــعــاصــرة، عبد اللطيف وهــبــي، إلــى يــوم 

دجنبر املقبل.
ورفــضــت الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة الــطــلــب الــذي 
تــــقــــدم بــــه وهــــبــــي لـــاســـتـــفـــادة مــــن االمـــتـــيـــاز 
الــقــضــائــي بــصــفــتــه عـــضـــوا يف احلـــكـــومـــة، يف 
الــبــرملــانــي محمد  رفــعــهــا ضـــده  الــتــي  القضية 
أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرملاني بعد 

إقالته.
ــذه الــقــضــيــة، األمـــن  ويــتــهــم أبـــــــودرار يف هــ
العام لـ»البام«، بـ»تزوير توقيعات بعض أعضاء 
فيها  أقيل  التي  اجللسة  محضر  يف  الفريق« 

من رئاسة فريق احلزب.
يذكر أن عبد اللطيف 
برملانين   8 وهبي، طرد 
مـــــــــــن احلــــــــــــــــــــــزب، مــــن 
أبـــودرار،  محمد  بينهم 
الــــــــــذي تـــــرشـــــح بـــاســـم 
ــاد االشـــتـــراكـــي يف  ــ االحتـ
التشريعية  االنتخابات 

األخيرة.

أزمة صامتة بين المغرب وروسيا 
الرباط. األسبوع

  

الرباط  بــني  العالقات  فــي  جــديــدة  تــطــورات  حصلت 
وروسيا، مما خلق أزمة دبلوماسية صامتة بني البلدين، 
التشنج  هذا  أسباب  حول  التساؤالت  من  العديد  وطرح 
الدبلوماسي، هل هو بسبب »كورونا«، أم لسبب سياسي؟
السلطات  أن  بالرباط،  الروسية  السفارة  وكشفت 
من  املنطلقة  الجوية،  الرحالت  بتعليق  قامت  املغربية 
فقط  يشمل  القرار  أن  إلى  مشيرة  روسيا،  إلى  اململكة 

الرحالت املباشرة بني البلدين.
تعد  األخيرة،  الفترة  خالل  حصلت  جديدة  تطورات 

قامت  بعدما  مؤشرا على وجود خالفات صامتة، خاصة 
العامة  األمانة  بمراسلة  مصر،  في  الروسية  السفارة 
للجامعة العربية، إلخبارها بتأجيل عقد الدورة السادسة 
ملنتدى التعاون الروسي العربي الذي كان مقررا عقده يوم 
28 أكتوبر باملغرب، حيث أوضحت السفارة الروسية أنها 
تفضل تأجيل هذا املنتدى ملوعد الحق في شهر نونبر أو 
في  تغييرات  حصول  بسبب  الحالية،  السنة  من  دجنبر 
جدول أعمال وزير الخارجية سيرجي الفروف، وتغييرات 

في جدول الرئيس فالديمير بوتني.
وما يبرز وجود أزمة صامتة بني البلدين، قيام السفارة 
الروسية مؤخرا، بتنظيم رحالت مباشرة إلجالء املواطنني 
يدرسون  الذين  املغاربة  الطالب  ونقل  املغرب،  من  الروس 
الخارجية  وزارة  تصدر  لم  بينما  الروسية،  بالجامعات 

املغربية أي توضيح بخصوص هذه التطورات الجديدة.

الرباط. األسبوع
  

أشادت بعثة األمم املتحدة للدعم في 
تقصي  بعثة  مهمة  بتمديد  ليبيا، 
الحقائق في ليبيا، التي يرأسها 
 9 ملــدة  أوجـــار  محمد  املغربي 

أشهر.
في  األممية  البعثة  وأكدت 
»تويتر«،  على  لها  منشور 
بعثة  ونــتــائــج  لــعــمــل  دعــمــهــا 
تقصي الحقائق كليا، معتبرة أنه 
لدعم مطالب  األهمية  بالغ  عمل 

الليبيني بالحقيقة والعدالة واملساءلة.
ودعت البعثة جميع الجهات، بما فيها الدول األعضاء 
في مجلس حقوق اإلنسان، لدعم واليتها من خالل توفير 
الدولي  القانون  انتهاكات  على  دليل  وأي  املعلومات 

لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني.
وكان رئيس البعثة املستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، 
مجلس  أمام  للبعثة  األول  التقرير  قدم  قد  أوجــار،  محمد 
اإلشادة  لقي  والذي  املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
األمميون  املحققون  أنجزه  الذي  العمل  بجودة  باإلجماع، 
املستقلون على الرغم من السياق الصعب املرتبط بالوباء.
فيها  دخلت  التي  واألزمـــة  العنف  أن  ــار  أوج وأكــد 
ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ 
2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق اإلنسان  سنة 
وأطفال  ونساء  مدنيني  من  الهشة،  الفئات  جميع  ضد 

ومهجرين ومهاجرين.

محمد أوجار يواصل قيادة لجنة التحقيق في ليبيا 

وهبيأوجار
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أغلبية حكومية
منسجمة وقوية

الجديد،  الحكومي  التحالف  شكل 
خاصية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات 
املغربية، فألول مرة في تاريخ البالد، منذ 
الثالثة  األحــزاب  من  يتشكل  االستقالل، 

في  األولــى  الثالثة  املراتب  أحــرزت  التي 
مريحة.  برملانية  وبأغلبية  االنتخابات، 
قوية  إشــارات  التحالف،  هذا  أعطى  وقد 
منسجمة  ســتــكــون  الــحــكــومــة  أن  عــلــى 
ومتماسكة، ومن ذلك ما وقع خالل أطوار 
فقد  املجالس،  وأعضاء  رؤســاء  انتخاب 
األولى  الثالثة  األحــزاب  بني  اتفاق  جرى 
املتصدرة لالنتخابات واملكونة من األغلبية 
الحكومية، على التنسيق لتكوين األغلبية 
بينها  ووزعــت  املنتخبة،  املجالس  داخل 
رئاسة مجالس املدن واألقاليم، ودعت هذه 
األحزاب منتخبيها، في بالغ مشترك، إلى 

والتقيد  التوجه  بهذا  االلتزام  ))ضرورة 

بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية، في 
املكونات  باقي  على  االنفتاح  من  حــدود 
من شأنه  ما  وهو  األخــرى((،  السياسية 
فتح الباب لتحقيق تجانس بني الحكومة 
هذه  عــهــدة  خــالل  املنتخبة  واملــجــالــس 

الحكومة في األعوام الخمسة القادمة.
وبقدر ما يخلق اتفاق وتحالف الثالثي 
املكون للحكومة مناخا مناسبا للعمل في 
انسجام ودون مشاكل أو تشويش، بقدر 
مستقبال،  نقمة  يكون  أن  املمكن  من  ما 

القانون  أستاذ  يتبناه  الذي  الــرأي  وهو 
البيضاء،  بالدار  الثاني  الحسن  بجامعة 
تحالف  أن  أوضح  الذي  الشرقاوي،  عمر 
ــزاب الــثــالثــة فــي الــحــكــومــة، وفي  ــ األح
واألقــالــيــم  ــدن  ــامل ب املنتخبة  املــجــالــس 
والجهات، يعتبر ))خاصية لم تحدث في 
تاريخ املغرب، من شأنها تحقيق تجانس 
مبينا  املنتخبة((،  واملجالس  املركز  بني 
أن ))هذا التجانس سيحول دون اختباء 
مبررات  أي  الحكومية خلف  األغلبية 

)املــصــدر:  الــنــجــاح((  عــدم  لتبرير 
الجزيرة نت، 22 شتنبر 2021(.

دي ميستورا

مؤشرات تحول »المعارضة«
من البرلمان إلى »الفايسبوك«

مخاطر غياب األحزاب 
المنافسة لألغلبية

للحكومة  رئيسا  أخنوش  السادس بتعيين عزيز  الملك محمد  إن قام  ما 
وكلفه بتشكيل الحكومة بعد تصدر حزبه لالنتخابات التشريعية ليوم 
8 شتنبر من السنة الجارية، حتى بدأ الحديث عن سيناريوهات تشكيل 
السياسيون  والمحللون  المراقبون  طرح  يومها  الحكومية،  األغلبية 
مكونة  أغلبية  وهو  للواقع،  األقرب  وهو  األول  اثنين:  سيناريوهين 
الثالث  المركز  صاحب  االستقالل  وحزب  االنتخابات،  متصدر  األحرار  من 
االنتخابي،  االستحقاق  في  الرابع  المركز  صاحب  االشتراكي  واالتحاد 
مكونة،  أغلبية  أي  الدستوري،  واالتحاد  الشعبية  الحركة  إلى  إضافة 

بلغة األرقام، من 254 مقعدا.
من  عدد  افترض  فقد  الواقع،  عن  البعيد  وهو  الثاني،  السيناريو  أما 
واألصالة  األحرار  يضم  تحالف  من  حكومية  أغلبية  تشكيل  المراقبين 
والمعاصرة وحزب االستقالل، أي حكومة ذات أغلبية مريحة مكونة من 
269 مقعدا من أصل 395 التي يتكون منها البرلمان، وبخصوص لماذا 
اعتبر هذا السيناريو مستحيال من الناحية المنطقية، فمرد ذلك إلى أنه 

إذا حدث فعال تحالف بين األحزاب الثالثة، فمن سيلعب دور المعارضة؟ 
هو  والمعاصرة  األصالة  مكان  أن  الكثيرون  اعتبر  األساس،  هذا  وعلى 
المرحلة  في  المغرب  في  حزب  هناك  ليس  أنه  اعتبار  على  المعارضة، 
الحالية قادر على لعب هذا الدور غيره، وذلك لكي ال يترك المجال فارغا 
لحزب العدالة والتنمية، الذي سيجد البيئة مالئمة ليعيد بناء نفسه من 

خالل لعب دور المعارضة.
إال أنه وبشكل مفاجئ، فإن السيناريو الثاني األقرب للمستحيل من الناحية 
المنطقية هو الذي حصل، فقد تشكلت األغلبية الحكومية من ثالثة أحزاب، 
هو  وما  المعارضة؟  دور  سيلعب  من  حول  المطروح،  الكبير  السؤال  وبقي 
 ،1963 سنة  منذ  المغربية  البرلمانية  الحياة  تاريخ  في  مرة  وألول  شكلها؟ 

يتكون البرلمان من معارضة مشتتة، وغير منسجمة، وغير واضحة المعالم.
لذلك، نحاول من خالل هذا الملف، الخوض في الشكل الذي من الممكن 
قوية  تبدو  التي  الحكومية  األغلبية  لمواجهة  المعارضة  تتخذه  أن 

ومتماسكة، كما نهدف إلى إبراز آليات المعارضة.

سعد الحمريأعد الملف: 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
7

ملف األسبوع
العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

وهناك رأي آخر، يقدم حكما مسبقا على 
هذا التحالف، وهو وجهة نظر أستاذ العلوم 
عبد  بن  محمد  بجامعة سيدي  السياسية 
يرى  الذي  حمودي،  إسماعيل  بفاس،  هلل 
أن ))األحزاب املشكلة لألغلبية الحكومية، 
ستظل مالحقة بالفساد االنتخابي الكبير 
شتنبر  من  الثامن  انتخابات  عرفته  الذي 
وبهيمنة املال واألعيان(( )نفس املصدر(.

في مقابل معارضة
 مشتتة ومتنافرة

نتائج  إعالن  فور  املقابلة،  الجهة  وفي 
فقط  أحـــزاب  ثالثة  أعلنت  االنتخابات، 
املعارضة،  في  اصطفافها  صريح،  بشكل 
الحاصل  واالشتراكية  التقدم  حزب  وهي 
على 21 مقعدا، وهو الذي أعلن عن موقفه 
مكانه  بأن  األولية  املشاورات  انطالق  فور 
الباقيني،  الحزبني  ــا  أم املــعــارضــة،  هــو 
13 مقعدا،  بـ  العدالة والتنمية  فهما حزب 
مقعد  على  حصل  الذي  اليسار  وفيدرالية 
اصطفت  فقد  ذلك،  وباستثناء  فقط،  واحد 
ــيــوم في  ــزاب الــتــي تــوجــد ال ــ بــاقــي األح
األغلبية،  من  استثنائها  بعد  املعارضة، 
رئيس  من  األخضر  الضوء  تنتظر  وهــي 
الحكومة املعني قصد املشاركة في األغلبية 

الحكومية. 
األغلبية  أحزاب  نقيض  فعلى  وهكذا، 
ــرزت  الــحــكــومــيــة املــنــســجــمــة، فــقــد أفـ
االنتخابات معارضة مشتتة، على اعتبار 
متباعدة  تشكلها  الــتــي  ــزاب  ــ األح أن 
إيــديــولــوجــيــا، وهــي بــذلــك عــبــارة عن 
وأحــزاب  واليسار،  اليمني  من  كوكتيل 
أحزاب  إلى  إضافة  وإسالمية،  علمانية 
هذا  على  الصعب  مــن  ويــبــدو  إداريـــة، 
متجانسة،  معارضة  يشكل  أن  الخليط 
ومع ذلك، يرى البعض أن حزب االتحاد 
الــذي  الشعبية،  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
انتخابات  في  الرابع  املركز  على  حصل 
املعارضة،  يقود  أن  من شأنه  8 شتنبر، 
مع  موحدة  معارضة  تشكيل  طريق  عن 
اعتبار  على  واالشتراكية،  التقدم  حزب 
أنهما ينبعان من الخط اليساري نفسه، 
املعارضة  أحـــزاب  أن  البعض  ويـــرى 
كانت  فإنها  إيديولوجيا،  تباعدها  رغم 
السابقة،  الحكومية  األغلبية  في  متكتلة 
معارضة  حاليا  تشكل  أن  املمكن  ومــن 
على  البعض  يراهن  بينما  متماسكة، 
تتأسس  أن  املمكن  مــن  املــعــارضــة  أن 
االتحاد  هي  سياسية،  قوى  ثالث  على 
والتقدم  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
حيث  والتنمية،  والعدالة  واالشتراكية، 
من املنتظر أن تضخ هذه األحزاب دماء 
جــديــدة، ذلــك أن هــذه األحـــزاب الثالثة 
ستجري في القريب مؤتمراتها الوطنية 
األمر  وهو  قياداتها،  تغيير  عن  وتعلن 
جديدة،  ودينامية  دفعة  سيعطيها  الذي 
ما سينعكس على أدائها السياسي، ومن 
األخرى  األحزاب  بعض  تعقد  أن  املمكن 
الوجود في  التي تعودت على  اإلداريــة، 
الحكومة باستمرار مؤتمراتها الوطنية، 
في إشارة إلى الحركة الشعبية واالتحاد 
الدستوري، وهو ما من شأنه أن يفسح 
القدرة  لها  شابة  وجوه  لصعود  املجال 
على بلورة خطاب يالئم املعارضة بعدما 

عمرت قيادتها لعقود. 
لكن يظهر أنه مهما حصل، فإن أحزاب 
خطاب  إنــتــاج  فــي  ستفشل  املــعــارضــة 
معظم  ألن  الــبــرملــان،  داخــل  للمعارضة 
وصلوا  الذين  املعنية  األحزاب  مرشحي 
وليسوا  األعيان،  لفئة  ينتمون  للبرملان، 
مناضلني  أو  مــتــمــرســني،  ســيــاســيــني 

حقيقيني. 

 

هل نرى معارضة ضعيفة 
مثل أحزاب المعارضة خالل 

مرحلة 2012 - 2021 ؟

حصلت تجربة في األمس القريب، حيث 
مراقبة  في  ذريعا  فشال  املعارضة  فشلت 
عمل الحكومة، وهي السنوات العشر التي 
زمام  والتنمية  العدالة  حزب  فيها  تولى 
انتقال الحزب من صف  األمور، فقد خلق 
التنفيذية،  السلطة  مركز  إلى  املعارضة 
فجوة كبيرة في تلك املرحلة داخل البرملان 
في شق املعارضة، وهم الذين كانوا الفاعل 
الرئيسي فيها ملدة عقد ونصف من الزمن، 
توالت خاللها ثالث واليات حكومية، بداية 
من حكومة عبد الرحمن اليوسفي من سنة 
2002، مرورا بحكومة إدريس  1998 إلى 
جطو من 2002 إلى سنة 2007 ووصوال 
إلى حكومة عباس الفاسي في الفترة من 

سنة 2007 إلى 2011. 
إلى  والتنمية  الــعــدالــة  انتقال  وبعد 
السلطة، أثير التساؤل حول من سيشغل 
هذا املوقع؟ وكيف سيكون خطاب املعارضة 
األحـــزاب  هــي  ــن  وم املــغــربــي؟  بالبرملان 
السياسية املعارضة؟ وما مصداقية تلقي 
املواطن املغربي لهذه املعارضة ولخطابها؟
املعارضة،  دور  أحـــزاب  أربــعــة  لعبت 
وهي االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
واالستقالل واالتحاد الدستوري، واألصالة 
واملعاصرة، وباستثناء هذا األخير، كانت 
اإلدارة  في  طويلة  تجربة  األحــزاب  لتلك 
تمنحها  نتائج  فيها  تحقق  لم  والتسيير، 
إلنتاج  تؤهلها  الشعب  لدى  أي مصداقية 
ومعارضة  نقد  على  قــادر  ــوي  ق خطاب 
األصالة  حــزب  أمــا  اإلسالميني،  حكومة 
الشرعية  لعنة  كانت  فقد  واملــعــاصــرة، 
»حزب  لقب  يفارقه  ولم  تطارده،  تــزال  ال 
القصر« إال بعد تقديم مؤسسه فؤاد عالي 
الهمة )صديق امللك(، استقالته من أجهزة 

الحزب.

وقد طرحت أمام الرباعي الحزبي فرصة 
ذهبية لتشكيل فريق قوي ملعارضة حزب 
على  باالعتماد  وذلــك  والتنمية،  العدالة 
والتسيير  اإلدارة  فــي  الطويلة  خبرته 
دراية  لديه  خلفت  والتي  االستقالل،  منذ 
وامللفات  الحكومية،  القطاعات  بمختلف 
مبتدئون  وزراء  توالها  التي  الحساسة 
هم بصدد تعلم أبجديات العمل الحكومي، 
على  يــحــدث  لــم  ــذا  ه مــن  شيئا  أن  غير 
الصراعات  إلى  ذلك  ومرد  الواقع،  أرض 
هذه  داخل  التنظيمية  البنى  نخرت  التي 
وجماعات  شيعا  وقسمتها  ــزاب،  ــ األح
املناصب  على  البعض  بعضها  يصارع 
واملــســؤولــيــات داخـــل أجــهــزة األحـــزاب 
حزب  داخــل  فالصراعات  ومؤسساتها. 
منذ  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
تولي إدريس لشكر قيادته، ال تكاد تخمد 
جديد  من  وتجاذبات  مشاكل  وتنطلق  إال 

وبقوة أكبر. 
وكذلك حال حزب االستقالل الذي شارك 
اإلله  عبد  لحكومة  األولــى  النسخة  في 
من  الحزب  هذا  خــروج  وأدى  كيران،  بن 
تيار  وخلق  نصفني،  شقه  إلى  الحكومة، 
تصحيحية  حركة  قاد  الذي  هــوادة«  »بال 
الحزب  وقــيــادات  أطــر  من  نخبة  بقيادة 
شباط  حميد  انتخاب  شرعية  في  شككت 
ودعت  للحزب،  العامة  األمــانــة  وتوليه 
إلــى مساره  االستقالل  إعــادة حــزب  إلــى 
وراء  ــرار  ــج االن ال  الحقيقي  النضالي 
الجديدة  القيادة  به  تقذف  التي  املتاهات 
الدستوري،  االتحاد  يخص  وفيما  فيها، 
فلم يكن أفضل حاال من الحزبني املذكورين، 
ظهور  إلى  أدى  داخله  صــراع  نشب  فقد 
بـ»حركة  الحزب  داخل  قيادات  أسمته  ما 

تصحيحية«.
أما واقع حال حزب األصالة واملعاصرة، 
خفوت  بعد  سابقيه  من  أحسن  يكن  فلم 
املغربي، حيث  الربيع  رياح  بسبب  نجمه 
برحيل  شعاراتهم  في  املحتجون  طالب 
مسيراتهم  في  الحزب  هذا  رمــوز  بعض 
أوال، وخروج فؤاد عالي الهمة من أجهزة 
امللكي  بالقصر  والتحاقه  ثانيا،  الحزب 

ليشغل وظيفة مستشار مللك البالد.
لقد انعكس هذا التشظي على أداء 

20 فبراير..  الظاهرة »الفايسبوكية«

حصلت تجربة في 
األمس القريب، حيث 

فشلت المعارضة فشال 
ذريعا في مراقبة 

عمل الحكومة، وهي 
السنوات العشر التي 

تولى فيها حزب 
العدالة والتنمية 

زمام األمور، فقد خلق 
انتقال الحزب من صف 

المعارضة إلى مركز 
السلطة التنفيذية، 

فجوة كبيرة في تلك 
المرحلة داخل البرلمان 

في شق المعارضة، 
وهم الذين كانوا 

الفاعل الرئيسي فيها 
لمدة عقد ونصف من 
الزمن، توالت خاللها 

ثالث واليات حكومية، 
بداية من حكومة عبد 
الرحمن اليوسفي من 
سنة 1998 إلى 2002، 
مرورا بحكومة إدريس 

جطو من 2002 إلى 
سنة 2007 ووصوال إلى 
حكومة عباس الفاسي 

في الفترة من سنة 
2007 إلى 2011.
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بها  املنوطة  األدوار  في ممارسة  األحزاب 
طرف  من  العام  الشأن  تدبير  مراقبة  في 
العمومية،  السياسات  وتتبع  الحكومة، 
وكذا في قدرتها على بلورة خطاب نقدي 
معارض وقوي يكون في مستوى تطلعات 
املرحلة بما تفرضه من تحديات بعد إقرار 

دستور جديد.
املشكلة  األربعة  األحــزاب  حاولت  وقد 
لــلــمــعــارضــة، الــتــصــدي لــحــزب الــعــدالــة 
االنتخابات  موعد  اقتراب  مع  والتنمية 
واالستحقاقات   2015 شتنبر  في  املحلية 
سعارها  اشتد  حيث   ،2016 في  النيابية 
النقد  فــتــيــل  وتـــزايـــد  الــحــكــومــة،  ضــد 
عليها  واالحتجاج  االعتراض  وأساليب 
أن  بيد  وزرائها،  وكــذا  سياستها،  وعلى 
من  كبير  جــزء  على  طغت  التي  السمة 
األحزاب،  أنتجته هذه  الذي  الخطاب  هذا 
املطلبية  وتكريس  السطحي،  الطرح  هو 
فــي بعض  يبلغ  نــقــدي  ــاج خــطــاب  ــت وإن
ومنها  بالعقول،  االستخفاف  حد  األحيان 
لحزب  العام  األمــن  شباط،  حميد  اتهام 
اإللــه  عبد  الحكومة  رئيس  االســتــقــال، 
»الدولة  تنظيم  إلى  باالنتماء  كيران،  بن 
اإلسامية« )داعش(، وتصريحات الكاتب 
إدريس  االشتراكي،  االتحاد  لحزب  األول 
الحكومة  خالها  من  طالب  الــذي  لشكر، 
فوات  قبل  والرحيل  استقالتها  بتقديم 
الامادي  الرأسمال  على  للحفاظ  األوان 
للوطن وتطويره، حسب تعبير لشكر، وهو 
وإنقاذ  الوضع  لتصحيح  املتبقي  األمــل 
املسار الديمقراطي دائما من وجهة نظره، 
وغير ذلك من األمثلة والوقائع التي كشفت 
طرحته  الــذي  السياسي  الخطاب  هزالة 
وتحول  املواطنن،  أنظار  أمام  املعارضة 
البرملان من مؤسسة عمومية تناقش فيها 
ومصالح  الكبرى  البلد  ومصالح  قضايا 
املواطنن، إلى مسرح للشتائم والسباب، 
وكافة أنواع العنف املعنوي وحتى املادي 

في بعض األحيان.
ــزاب  األح هــذه  لــدى  املصداقية  ــؤال  س
املعارضة بهذا الخطاب املتدني من جهة، 
الحكم  فــي  اإلســامــيــن  تجربة  وفــتــوة 
مشكلة  خلقت  ثانية،  جهة  من  وطراوتها 
مما  البرملان،  قبة  تحت  القوى  توازن  في 
انعكس على املشهد السياسي بوجه عام، 
تشكل  إلى  الجديد  الواقع  هذا  وأفضى 
تدريجيا  تتقدم  »خفية«  معارضة  قــوى 
خلقتها  التي  الفراغات  من  بعضا  لتمأل 

»تفاهة« املعارضة البرملانية الحزبية.
نهاية  الضعيفة في  املعارضة  أدت هذه 
املطاف، إلى تزايد قوة ونفوذ حزب العدالة 
االنتخابات  في  حصل  الــذي  والتنمية، 
مقاعد  عــدد  على   ،2016 لسنة  النيابية 
هي األكبر في تاريخ املغرب، لم يسبق أن 
حصل عليها حزب آخر، وهي 125 مقعدا 

برملانيا.  

هل ستركب المعارضة 
على الحمالت 

»الفايسبوكية« وتنزل 
إلى الشارع لتتبنى 

مطالبها ؟

املعارضة  حــال  يكون  أن  املمكن  مــن 
 ،2021-2012 معارضة  كحال  مستقبا، 
ومن املمكن أن يخلق ذلك هوة بن الشارع 
من  التي  املعارضة  أن  والحكومة، حيث 
الشارع  بن  الوسيط  تكون  أن  شأنها 
والحكومة، تبدو مشتتة ومتفرقة، وهذا 
الفراغ من شأنه أن يؤدي إلى أن الشارع 
ووسائل التواصل االجتماعي، سيلعبان 

الخمس  السنوات  فــي  املعارضة  دور 
املقبلة، وليس األحزاب والبرملان.

التواصل  ووســائــل  الــشــارع  لعب  إن 
باألمر  ليس  املعارضة،  دور  االجتماعي 
وسائل  فرضت  فقد  املغرب.  في  الجديد 
الربيع  خـــال  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
التجمع  فكرة  وأخــذت  نفسها،  العربي 
االفتراضي تنتشر عبر »الفايسبوك«، من 
أجل التظاهر في الشارع في موعد محدد 
لتصبح  معينة،  قضية  على  لاحتجاج 
فبراير،   20 حركة  مع  وقــع  كما  واقعا 
وال  قادة  يعرف  ال  أنه  بالذكر،  والجدير 
رموز وال حتى األجندة السياسية لدعاة 
التظاهر أو االحتجاج، حيث تبدأ املسألة 
بظهور واقعة أو حدث مثير ومهم، لتبدأ 
هذه القوى الخفية معارضتها، والتحرك 
افتراضيا،  ضده  والحشد  له  للتصدي 
وقد يتم تحويل األمر في بعض األحيان 
العام  املجال  في  واقعية  معارضة  إلى 
باالحتجاج، وقد أصبحت هذه اآللية هي 
مرحلة  خال  املعارضة  لضعف  البديل 
على  نذكر  والتنمية،  العدالة  حزب  حكم 
هذه  فعالية  تثبت  واقعة  املثال،  سبيل 
يمكن  الجديد،  القالب  بهذا  املعارضة، 
األحــزاب،  معارضة  عن  بديا  تكون  أن 
عبد  موالي  معلب  بواقعة  األمر  ويتعلق 
املغرب  تنظيم  سياق  في  بالرباط،  هلل 
من  شابها  وما  لألندية  العالم  لبطولة 
امللعب،  تجهيز  بــخــصــوص  فــضــائــح 
مما  العاملية،  الرياضة  الشاشات  نقلتها 

واسعة  شرائح  عم  كبيرا  استياء  خلف 
على  تــحــركــت  املــغــربــي،  املجتمع  مــن 
عام  نقاش  لخلق  املعارضة  هذه  أساسه 
التواصل  مواقع  على  صفحة  وتأسيس 
الشبيبة  وزير  بإقالة  تطالب  االجتماعي 
وقع،  ما  مسؤولية  وتحميله  والرياضة 
وهو مطلب لم يتأخر كثيرا، حيث جاءت 
األوامر امللكية بتعليق مهام هذا الوزير 
في مرحلة أولى، في انتظار نتائج لجنة 
ملباشرة  شكلت  التي  الحقائق  تقصي 
بعدها  ليأتي  املوضوع،  في  التحريات 

خبر إعفائه من مهامه بصفة نهائية.
املعارضة  هذه  حفزت  النجاحات  هذه 
حيث  نهجها،  فــي  االســتــمــراريــة  على 
الوزير  قضية  في  أخــرى  مــرة  ضغطت 
»فضيحة  بعد  ــروج،  ــك ال العظيم  عبد 
من  إقالته  إلى  أدى  مما  الشوكوالتة«، 

منصبه في التعديل الحكومي.
»الفايسبوكية«  املعارضة  أثبتت  كما 
بـ»مسودة مشروع  فعاليتها فيما يعرف 
حولها  أثير  التي  الجنائي«  القانون 
أنشئت صفحة  حيث  الكام،  من  الكثير 
على موقع التواصل االجتماعي حطمت 
أرقاما قياسية في التفاعل معها بمجرد 
العدل  عــلــى وزارة  فرض  مما  إطاقها، 
التريث ومراجعة املسودة، وإعادة النظر 
في بعض املواد التي أثير حولها الجدل.
ــد من  ــجــدي اســتــمــر هـــذا الــشــكــل ال
حيث  الــنــجــاح،  تحقيق  فــي  املــعــارضــة 
2018 على موعد مع الدعوة  كانت سنة 

إلى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
مقاطعة محطات توزيع الوقود »أفريقيا« 
املعدنية ومنتجات  »سيدي علي«  ومياه 
هذه  على  الضغط  أجــل  مــن  ــون«،  ــ »دان
الحصة  عــلــى  املــســتــحــوذة  الــشــركــات 
األكبر من السوق التجارية، كي تخفض 

أسعارها.
االفتراضية  املعارضة  هذه  نجحت  ثم 
مرة أخرى سنة 2020، حن ضغطت من 
»تكميم  بقانون  يسمى  ما  إسقاط  أجل 
وسائل  عبر  الضغط  فبعد  األفــــواه«، 
التواصل االجتماعي، تراجعت الحكومة 
البرملان  على  املــشــروع  هــذا  طــرح  عــن 

للتصويت عليه، وقررت تأجيله. 
لحقوق  املــغــربــيــة  الجمعية  عــقــدت 
حول  أكتوبر  فاتح  في  ــدوة  ن اإلنــســان 
زعماء  وحضرها  شتنبر،   8 انتخابات 
أن  على  كلهم  أجمع  اليسارية،  األحزاب 
في  للدولة  تدخا  شهدت  االنتخابات 
باستعمال  االنتخابية  العملية  »تزوير 
املصطفى  وأكــــد  جـــديـــدة«،  وســـائـــل 
النهج  لحزب  الوطني  الكاتب  البراهمة، 
الندوة،  الديمقراطي، خال مداخلته في 
أن املعارضة الحقيقية للحكومة ستكون 
خارج البرملان أي في الشارع.. فهل معنى 
املعارضة ستكون واعية  أن أحزاب  هذا 
التي  املعارضة  من  الجديد  الشكل  بهذا 
االفتراضي  العالم  من  تنتقل  أصبحت 
الركوب  وتحاول  الحقيقي،  العالم  إلى 

عليها وتتبناها في الشارع ؟  

إن لعب الشارع ووسائل التواصل االجتماعي دور المعارضة، ليس باألمر الجديد في المغرب. فقد 
فرضت وسائل التواصل االجتماعي خالل الربيع العربي نفسها، وأخذت فكرة التجمع االفتراضي 

تنتشر عبر »الفايسبوك«، من أجل التظاهر في الشارع في موعد محدد لالحتجاج على قضية 
معينة، لتصبح واقعا كما وقع مع حركة 20 فبراير،، وهو ال يعرف قادة وال رموز وال حتى األجندة 

السياسية لدعاة التظاهر أو االحتجاج، حيث تبدأ المسألة بظهور واقعة أو حدث مثير ومهم، 
لتبدأ هذه القوى الخفية معارضتها، والتحرك للتصدي له والحشد ضده افتراضيا، وقد يتم 

تحويل األمر في بعض األحيان إلى معارضة واقعية في المجال العام باالحتجاج

ماذا بعد نهاية حزب العدالة والتنمية.. أغلبية العثماني التي تعرضت النتقادات كبيرة في »الفايسبوك« ؟
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كواليس صحراوية
العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

صحراوية  مشاركة 
مكثفة في هياكل 

الثانية الغرفة 
كلميم. األسبوع 

ــدأت  ــات ب ــصــحــراوي ــن الــنــســاء ال جــيــل م
املنتخبة،  املــجــالــس  ــي  ف تــشــع  ــاؤهــن  أســم
عدد  بسط  حيث  بغرفتيه،  البرملان  وخاصة 
وسلطتهم  أيديهم  الجنوبية  األقاليم  أبناء  من 
اسم  وعاد  املستشارين،  مجلس  هياكل  داخل 
بوعيدة  امباركة  بعد  األضــواء  إلــى  بوعيدة 
بعدما  كلميم،  جهة  ورئيسة  السابقة  الوزيرة 
رئاسة  بالبرملان،  الحكومية  األغلبية  منحت 
والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة 
نادية  للشابة  ــنــواب،  ال بمجلس  اإلسالمية 
الوطني  التجمع  حزب  عن  البرملانية  بوعيدة، 
لألحرار، وفي مجلس املستشارين، تم انتخاب 
الراحل  السياسي  القيادي  ابنة  بلفقيه،  صفية 
عبد الوهاب بلفقيه، أمينة ملجلس املستشارين 
ــك بــإجــمــاع  ــ ــر، وذل وعــضــوة املــكــتــب املــســي
املستشارين الحاضرين، تقديرا واعترافا بدور 

الفقيد داخل مجلس املستشارين.
األصــالــة  حــزب  عــن  بلفقيه  صفية  وتــعــد 
واملستشارين  املستشارات  أصغر  واملعاصرة، 
في  ــى  األول املرتبة  على  حصولها  بعد  سنا، 
كلميم  جهة  مجلس  ممثلي  هيئة  انتخابات 
املقعد  20 صوتا، وعاد  وادنون، بما مجموعه 
مصطفى  إلى  ذاتها  للهيئة  املخصص  الثاني 
ممثال  صوتا،   16 على  حصل  الــذي  مشارك، 
لحزب التجمع الوطني لألحرار، وهو من قبيلة 

إمجاض التابعة إداريا إلقليم سيدي إفني.
التجمع  فريق  انتخاب محمد حنني عن  وتم 
مجلس  لرئيس  أول  خليفة  لألحرار،  الوطني 
فريق  عــن  اخشيشن  وأحــمــد  املستشارين، 
األصالة واملعاصرة، خليفة ثاني، وفؤاد قديري 
والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن 
الفريق  عــن  عثمون  واملــهــدي  ثــالــث،  خليفة 
بلقشور  السالم  وعبد  رابــع،  خليفة  الحركي، 

عن الفريق االشتراكي، خليفة خامس.
وتم أيضا انتخاب ثالثة محاسبني للمجلس، 
االتحاد  فريق  عن  بنمسعود  سالم  محمد  وهم 
عن  معصيد  وميلود  باملغرب،  للشغالني  العام 
االتحاد املغربي للشغل، وعبد اإلله حفظي عن 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب، فضال عن ثالثة 
الهاللي  وجواد  مشارك  مصطفى  وهم  أمناء، 

عـــن فــريــق الــتــجــمــع الــوطــنــي 
بلفقيه  وصفية  لــألحــرار، 
عن األصالة واملعاصرة، 
ونــــال الــصــحــراوي 
خليهن الكرش، مهمة 

املجموعة  منسق 
لية  لكونفدرا ا
الديمقراطية 

للشغل. 

انتخاب ولد الرشيد رئيسا لمجلس المستشارين في شخص النعمة ميارة

األمم المتحدة تتهم الجيش الجزائري بقتل المدنيين

األسبوع 

أنطونيو  املتحدة،  لألمم  الــعــام  ــني  األم سجل 
حول  ــن  األم مجلس  إلــى  تقريره  فــي  غوتيريس، 
الجزائري  الجيش  مسؤولية  املغربية،  الصحراء 

عن مقتل صحراويني اثنني بمخيمات تندوف.
بوالية  املكلفني  أن  تقريره،  في  غوتيريس  وأبرز 
حقوق  ملجلس  الــخــاصــة  اإلجـــــراءات  ــار  إطـ ــي  ف
نطاق  خارج  إعدام  بشأن  رسالة  أحالوا  اإلنسان، 
تندوف  بمخيمات  الصحراويني  من  الثنني  القضاء 
منجمي  موقع  في  الجزائرية  األمن  قوات  قبل  من 
بالجزائر في  بتندوف  الداخلة«  »مخيم  بالقرب من 

أكتوبر 2020.
ــني الــعــام األممي  وفــي هــذا الــصــدد، أشــار األم

خبراء  مــن  بها  التوصل  تــم  التي  الــرســالــة  ــى  إل
املقرر  وخصوصا  ــحــادث،  ال هــذا  بشأن  أمميني 
للمهاجرين،  اإلنــســان  بحقوق  املعني  الــخــاص 
خارج  اإلعــدام  بحاالت  املعنية  الخاصة  واملقررة 
بالتعذيب  املعني  الخاص  واملقرر  القضاء،  نطاق 
القاسية أو  العقوبة  وغيره من ضروب املعاملة أو 

الالإنسانية أو املهينة.
وعبر هؤالء املقررون األمميون، عن قلقهم العميق 
إزاء اإلعدام خارج نطاق القضاء لصحراويني اثنني 
الجزائرية  األمن  قوات  قبل  من  تندوف  بمخيمات 
بموقع منجمي جنوب مدينة عوينة بلقراع بتندوف.
وتأتي هذه املعلومات الصادرة عن مكلفني بوالية 
في إطار اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان، 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  في  إليهم  املشار 
حول الصحراء املغربية، لتعزز السجل األسود من 
اإلنسان  لحقوق  واملمنهجة  الجسيمة  االنتهاكات 

في مخيمات االحتجاز بتندوف.

عبد اهلل جداد. العيون

ميارة  النعمة  انتخاب  يكن  لم 
مجرد  املستشارين  ملجلس  رئيسا 
إلخماد  الــعــيــون،  فــي  ــرمــاد  ال ذر 
ــني  ــصــحــراوي ــر ال ــذمـ غــضــب وتـ
في  االســتــوزار  عــن  تغييبهم  مــن 
حققوا  أن  بعد  أخنوش،  حكومة 
التصويت،  أعلى نسبة وطنية في 
وأحرجوا بذلك جبهة البوليساريو 
الوحيد  املمثل  أنها  تدعي  التي 
أن  للعالم  ليثبتوا  للصحراويني، 
الذين  املنتخبون  هم  يمثلهم  من 
فبعد  االقتراع،  صناديق  أفرزتهم 
واملهتمني  الصحف  كل  كانت  أن 
حكومة  أن  يــؤكــدون  السياسيني 
او  اسما  معها  تحمل  قد  أخنوش 
الصحراء  أبناء جهات  من  اسمني 
وبعد  وزاريـــــة،  حقيبة  لــتــولــي 
واتضح  الحكومة  تعيني  تــم  أن 
الصحراء،  أبناء  من  خالية  أنها 
مساندا  الرشيد  ولــد  حمدي  كــان 
تزكية  أجل  من  الخطوات  يسارع 
بتزكية  مــيــارة  النعمة  ترشيح 
حققه  ما  نتيجة  البركة،  نزار  من 
مكاسب  مـــن  االســتــقــالل  حـــزب 
املهنية  ــغــرف  ال انــتــخــابــات  ــي  ف
ومجالس  الترابية  والجماعات 

األقاليم والجهات.

كشاب  ميارة  النعمة  اسم  وبرز 
والبيطرة،  الزراعة  جامعة  خريج 
العام  االتحاد  قاد  الــذي  الطموح 
لحزب  النقابي  )الذراع  للشغالني 
نتائج  تحقيق  ــى  إل االســتــقــالل( 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي انــتــخــابــات 
املأجورين، وفي انتخابات مجلس 
الحكومة  وجالس  املستشارين، 
عن  الــدفــاع  لــقــاءات  فــي  السابقة 
بذلك  وراكـــم  الشغيلة،  الطبقة 
انتخابه  ــن  م انــطــلــقــت  ــارب  ــج ت
العيون  جهة  مجلس  في  عضوا 
انتخابه  ليتم  الحمراء،  الساقية 
خلفا  املستشارين  ملجلس  رئيسا 
لحكيم بنشماس عن حزب األصالة 
على 86  بحصوله  واملــعــاصــرة، 
صوتا مقابل امتناع 4 مستشارين، 

فيما ألغيت 6 أصوات.

ــدر من  ــح ــن ــارة، امل ــيـ ويــعــد مـ
وصهر  الركيبات،  شرفاء  قبيلة 
ــة الــعــيــون  رئــيــس مــجــلــس جــه
استقاللي  أول  الحمراء،  الساقية 
مجلس  يترأس  صحراوي  وثاني 
محمد  الدكتور  بعد  املستشارين 
الشيخ بيد هلل، الذي تولى رئاسة 
 2009 بني  ما  الفترة  في  املجلس 
املرحوم  واللذين سبقهما  و2015، 
كان  الــذي  بابا  سيدي  ولد  الــداي 
سنة  مــن  الــنــواب  ملجلس  رئيسا 
ابريكة  والراحل   ،1983 إلى   1977
الزروالي الذي شغل منصب نائب 
رئيس مجلس النواب ما بني 1983 

و1997.
رئيسا  انتخابه  بعد  ومباشرة 
ملجلس املستشارين، شدد النعمة 
على  باملناسبة،  كلمة  في  ميارة 

للعمل  املجلس  مــكــونــات  كــافــة 
برنامجه،  ترجمة  على  ســويــا 
قائال: »إننا اليوم أمام مسؤولية 
ــة بــالــنــظــر  ــم ــي ــظ ــمــة وع جــســي
والــدولــيــة  الوطنية  للسياقات 
الكبرى  وللتحديات  املطروحة، 
أن  جميعا  علينا  ينبغي  الــتــي 

نرفعها«.
اتفقت  ــد  ق األغــلــبــيــة  ــت  ــان وك
الترشيح  هـــذا  عــلــى  وأجــمــعــت 
نتائج  عــلــى  ــاء  ــن »ب جـــاء  ــذي  الـ
التي  االنتخابية  االستحقاقات 
شكلت  ــتــي  وال ــا  ــالدن ب عرفتها 
املسار  توطيد  في  مهمة  محطة 
تميزت  كما  لبالدنا،  الديمقراطي 
أعطت  مهمة  مواطنة  بمشاركة 
صناديق  ملخرجات  قويا  زخما 

االقتراع«.
وأقيمت  كبيرة  فرحة  وعمت 
أنحاء  كافة  في  متميزة  حفالت 
بيت  وخــاصــة  الــعــيــون،  مدينة 
الفرحة  عن  تعبيرا  الرشيد،  أهل 
ــي عــمــت ســاكــنــة  ــت الــعــارمــة ال
الرسمي  اإلعــالن  فور  الصحراء 
ــارة  ــخــاب الــنــعــمــة مــي ــت عـــن ان
املستشارين، وهو  رئيسا ملجلس 
وأكاديمي  جامعي  مسار  صاحب 
ونضال غير مسبوق في صفوف 
باملغرب،  للشغالني  العام  االتحاد 
ورئيس  ورياضي  حقوقي  وفاعل 
ــدراجــات  ــل ــصــحــراء ل عــصــبــة ال

وعضو مكتبها الجامعي.

ميارة

أخنوش يؤكد استمرار البرامج الحكومية في الصحراء

العيون. األسبوع 

الحكومة،  رئيس  أخنوش،  عزيز  يتخلف  لم 
باألقاليم  التنمية  مسار  دعم  مواصلة  على 

بكل  ــاء  ــوفـ والـ للمملكة،  الــجــنــوبــيــة 
الذي  وهو  سابقا،  املعلنة  االلتزامات 
مشتركة  عمومية  جلسة  خالل  أوضح 
لتقديم  خصصت  البرملان،  ملجلسي 
»الحكومة  أن  الحكومي،  البرنامج 
تنفيذ  تسريع  على  أيــضــا  ستعمل 
مختلف املخططات والبرامج التنموية 

املسطرة، في إطار وحدتنا 
والوطنية،  الترابية 
املسندة باختياراتنا 

املتقدمة«. للجهوية 
وأبــــــــرز عــزيــز 
أن  أخــــــنــــــوش، 
ستعمل  الحكومة 

أيــضــا عــلــى تــوطــيــد خــيــار الــجــهــويــة كخيار 
لتعثر  تنموي  وكبديل  وديمقراطي،  دستوري 
في  واملمركزة  املركزية  العمومية  السياسات 
يخص  فيما  املجالية  التفاوتات  على  القضاء 
العمومية  الخدمات  إلى  والولوج  االستثمارات 
األساسية، وبالتالي، انعكاس ذلك على التوزيع 

العادل للثروة بني الجهات.
يضيف  الحكومة،  ستعمل  كما 
اختصاصات  نقل  على  أخــنــوش، 
من  الجهة،  إلى  الدولة  من  واسعة 
الدولة  بني  تعاقدية  برامج  خالل 
ترتكز  مــقــاربــة  ــق  وفـ ــات  ــجــه وال
يضمن  نهج  وعلى  النتائج،  على 
االســتــقــاللــيــة فــي الــتــدبــيــر املــالــي 
هذه  من  ويجعل  للجهة،  واإلداري 
األخيرة قطبا تنمويا حقيقيا 
ورافــــعــــة لــلــتــنــمــيــة 
واالرتــقــاء  البشرية 
وشريكا  االجتماعي 
ــا لــلــدولــة،  أســاســي
»تشبثا  أنـــه  عــلــى 

في  واملتمثلة  الجامعة،  ــة  األم بثوابت  منها 
الوطنية  والــوحــدة  السمح،  اإلســالمــي  الدين 
ــة،  ــدســتــوري ــعــددة الـــروافـــد، واملــلــكــيــة ال مــت
منها  واستحضارا  الديمقراطي،  واالخــتــيــار 
منها  ووعيا  لبالدنا،  الكاملة  السيادة  لقدسية 
من  وانطالقا  الخارجية،  التحديات  بإكراهات 
بالدنا  حققتها  التي  الدبلوماسية  التراكمات 
لصاحب  السديدة  الدبلوماسية  القيادة  تحت 
مقترح  ونجاعة  جدية  في  املتجسدة  الجاللة، 
واالعتراف  املغربية  بالصحراء  الذاتي  الحكم 
األمريكي بسيادة بالدنا على جميع ترابها، وفي 
ظل ارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي األجنبي 
الــصــورة  وتــرســيــخ  الــصــحــراويــة،  بأقاليمنا 
وباقي  اإلفريقية  القارة  داخل  لبالدنا  املشرقة 
وراء  ملتفة  الحكومة  األممية، ستبقى  امللتقيات 
وستسير  البالد،  لحوزة  الضامن  امللك  جاللة 
مللف  النهائي  للطي  القويم  امللكي  النهج  على 
ال  الــذي  باالعتراف  وذلــك  املغربية،  الصحراء 
الحل  وبــإقــرار  الوطنية  بالسيادة  فيه،  لبس 
السياسي الذي قدمه املغرب والذي لقي تجاوبا 

واسعا لدى املنتظم الدولي«.
بلفقيه نادية بوعيدةصفية 

أخنوش

العيون. األسبوع

بمغربية  األمريكي  االعتراف  مالمح  بدأت 
فبعد  الواقع..  أرض  على  تتجسد  الصحراء 
ــارة ملــســؤولــني أمــريــكــيــني، تشهد  ــ آخـــر زي
باسم  رقمية  منصة  أول  افتتاح  العيون 
»العيون كونيكت«، املمولة من طرف الواليات 
واملتمثل  السابق  لقرارها  »تفعيال  املتحدة، 
على صحرائه،  املغرب  بسيادة  االعتراف  في 
الهام  الدبلوماسي  املكتسب  لهذا  وتثمينا 
مدينة  في  لها  قنصلية  بفتح  تعزز  ــذي  وال
ومناسب  مــالئــم  مــنــاخ  خلق  مــع  الــداخــلــة، 

يستجيب ملتطلبات املستثمر األمريكي«.
»العيون  وقد جاءت مبادرة إحداث منصة 
كونيكت«، من طرف حكومة الرئيس األمريكي 
والتسويق  االستثمار  لتحفيز  بايدن،  جو 
الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة  الترابي 

بجهة  أخرى  منصة  افتتاح  تم  أن  سبق  كما 
الداخلة وادي الذهب.

لالستثمار  الجهوي  املــركــز  مدير  وأفــاد 
بالعيون، أن املشروع املنجز من طرف مكتب 
ــات واالســتــشــارات الــدولــيــة، »جي  ــدراس ال
واشنطن  من  يتخذ  الذي  وشركاؤه،  أوسنت« 
يتوخى  إقليميا،  مكتبا  والــربــاط  لــه  مقرا 
على  الضوء  لتسليط  رقمية  منصة  إنشاء 

املؤهالت والثروات االقتصادية للعيون.
مشروع  ــار  إط فــي  املنصة  هــذه  وتــنــدرج 
بالداخلة  االقــتــصــاديــة  ــرص  ــف ال تشجيع 
الواليات  حكومة  طرف  من  املمول  والعيون، 
الشراكة  مــبــادرة  عبر  األمريكية،  املتحدة 
من  وستمكن  أوسطية،  الــشــرق  األمريكية 
االستثمار  وإمكانات  التبادل  فرص  تيسير 
الصعيدين  عــلــى  ــصــادي  ــت االق ــاون  ــع ــت وال
رئيسية،  مجاالت  عدة  في  والدولي  الوطني 
األحــيــاء  وتــربــيــة  الــبــحــري  الصيد  السيما 
األزرق،  واالقــتــصــاد  والــســيــاحــة،  املــائــيــة، 

والطاقات املتجددة، واللوجسيتك.

يكي  إنشاء منصة إلكترونية للعيون بدعم أمر
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يمكننا القول وبكل ثقة، أن املغرب تتوفر لديه اآلن كل 
الديمقراطي  النضج  مستوى  على  سواء  النجاح،  مقومات 
تدبير  على  الطبيعي  والتداول  السياسية  املمارسة  وعمق 
الشأن العام، أو على مستوى التشخيص وتخطيط البرامج 
التنموي  النموذج  بها  ونعني  االستراتيجية،  واألهـــداف 
التقدم  مستوى  على  أو  للتنمية،  الوطني  وامليثاق  الجديد، 
مقدمتها  وفي  والوطنية  الترابية  وحدتنا  ملف  في  الكبير 
قنصليات  وافتتاح  الصحراء  بمغربية  األمريكي  االعتراف 
للعديد من الدول بكل من مدينتي العيون والداخلة بالصحراء 
لألقاليم  والقوية  الواسعة  املشاركة  وآخــرهــا  املغربية، 

الجنوبية في استحقاقات الثامن شتنبر 2021..
واألكيد أننا لم نصل بعد لنهاية الطريق، لكننا في مرحلة 
فاصلة وواعدة في تقدم املغرب وازدهاره، وهذا ال يعني أن 
املرحلة  ظروف  تطلبت  إذ  بالورود،  مفروشة  كانت  الطريق 
العديد من التضحيات والعمل الدؤوب والتخطيط الطموح.. 

ملواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية.
افتتاح  بمناسبة  امللكي  الخطاب  بأن  القول  يمكننا  كما 
أكتوبر،  شهر  من  الثانية  الجمعة  في  التشريعية  ــدورة  ال
حسب الفصل 65 من الدستور، حمل مقاربة واقعية للمرحلة 
الجديدة، وحدد األبعاد أو املرتكزات الثالث للعمل التشريعي 

والحكومي املقبل.
طرحه  ــي  ف لــلــخــطــاب،  الــواقــعــيــة  املــقــاربــة  تجلت  وقـــد 
األرقــام  لغة  على  االعتماد  مع  التشخيص/الحلول  ثنائية 
ملرحلة  املغرب  تدبير  كيفية  من  انطالقا  واإلحصائيات، 
للفئات  املعنوي  الدعم  تقديم  خالل  من  »كــورونــا«  جائحة 
الباهظة،  املالية  كلفته  رغم  باملجان  اللقاح  وتوفير  الهشة 
األساسية،  املــواد  من  السوق  احتياجات  توفير  إلى  مــرورا 
باملخزون  تتعلق  وطنية  منظومة  إحداث  إلى ضرورة  ليصل 
تعزيزا  والطاقية  والصحية  الغذائية  للمواد  االستراتيجي 

لألمن االستراتيجي للبالد.
تعبير  بل هي  نظر،  تعبيرا عن وجهة  ليست  األرقام  وألن 
عن الواقع.. فإن ذات الخطاب حمل معه أرقاما تتعلق بنسبة 
النمو فاقت 5.5 % في سنة 2021، وتسجيل القطاع الفالحي 
الخارجية  االستثمارات  وارتفاع   ،%  17 فاقت  نمو  لنسبة 
بنسبة %16، وزيادة تحويالت مغاربة العالم بحوالي 46 % 
عند شهر غشت، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 1 %.
وهي أرقام دالة على روح املبادرة وثقة الفاعل االقتصادي 
واملستثمرين من جهة أولى، وتساهم في رفع منسوب األمل 
عن  بعيدا  ثانية،  جهة  من  املغربي  املواطن  لدى  والتفاؤل 

خطابات التشاؤم والتأييس..
معه  يحمل  لم  أكتوبر  شهر  من  الثانية  الجمعة  فخطاب 
تعريفا  أيضا  معه  حمل  وإنما  فقط،  والتفاؤل  األمل  جرعة 
مخططا  ليس  بأنه  الجديد..  التنموي  للنموذج  واضحا 
للتنمية باملفهوم الكالسيكي الجامد، بل هو إطار عام مفتوح 
وأن  للجميع،  واسعة  آفاقا  ويفتح  جديدة،  وبضوابط  للعمل 
التنموي  النموذج  لتنزيل  آلية  هو  للتنمية  الوطني  امليثاق 

الجديد.
أولى، مساحات  الخطاب ستفتح من جهة  واقعية  أن  كما 
كبيرة للعمل الحكومي والبرملاني، سواء أغلبية أو معارضة، 
ذّكر الحكومة الجديدة بمسؤوليتها، سواء  ومن جهة ثانية، 
تعبئة  مع  واملشاريع  االستراتيجية  األولــويــات  وضــع  في 
التنموي،  النموذج  برنامج  تنزيل  إطار  في  التمويل  وسائل 
أو باستكمالها للمشاريع الكبرى التي تم إطالقها، كالحماية 
الصحة  ملنظومة  حقيقي  تأهيل  إلى  باإلضافة  االجتماعية، 
واإلصالح  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  إصالح  وتنفيذ 

الضريبي، وتعزيز كل ذلك بميثاق جديد محفز لالستثمار.
املزيد  على  وحرصا  واليقظة،  الفعالية  من  للمزيد  وسعيا 
إلى  الحاجة  الخطاب طرح  ذات  فإن  والتكامل،  التناسق  من 
من  يمكنها  للتخطيط  السامية  للمندوبية  عميق  إصــالح 
التنموي،  النموذج  تنفيذ  ومواكبة  املساعدة  آلية  دور  لعب 
التتبع  حديثة  ووسائل  مضبوطة  معايير  على  باالعتماد 
والتقويم وليس التقييم، وهذا يحمل في حد ذاته نقلة نوعية 

مهمة في عمل املندوبية السامية للتخطيط. 
وحكومة  وبــبــرملــان  ــدة،  جــدي مرحلة  فــي  بالفعل  نحن 
جديدتني.. وقد حملنا الخطاب امللكي جميعا، حكومة وبرملانا 
بكل  املرحلة  هذه  إنجاح  مسؤولية  حية،  وقوى  ومؤسسات 
وااللتزام  واملواطنة  املبادرة  بروح  التحلي  من  ذلك  يلزم  ما 
يجسد  الــذي  الطموح  اإلرادي  املسار  هذا  تجاه  املسؤول، 
مكانة  تعزيز  في  القوية  ورغبتهم  للمغاربة  الجماعي  الذكاء 
مواصلة  وأيضا  بالخارج،  مصالحه  عن  والــدفــاع  املغرب 

مسيرة البناء والتنمية بالداخل.

الواقعية
 في الخطاب

نافذة للرأي

د. عبد هللا بوصوف

لم يعلن إلى اليوم عن حقيقة االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
والتي  الفارطة،  السنوات  خالل  الجزائر  في  املرتكبة  اإلنسان 
الدولة  دججتها  التي  وامليليشيات  األمنية  القوات  ارتكبتها 
بالسالح والعتاد وفرق أخرى على رأسها الجماعات املسلحة، 
والعديد من املنظمات الدولية لحقوق اإلنسان، اشتكت في عدة 
املسلحة  وامليليشيات  األمنية  القوات  عناصر  من  مناسبات 
واستفادت  ارتكبتها  التي  األفعال  عن  تتم محاسبتها  لم  التي 

بشكل واسع من الحماية واإلفالت من العقاب..
من  عديدة  حاالت  في  الجرائم  مرتكبي  هويات  كشف  ورغم 
الحكومات  فإن  القسرية،  واالختفاءات  الجسيمة  االنتهاكات 
عميق  تقص  أجــل  من  ضــروري  إجــراء  أي  ترفض  املتعاقبة 
قلما  الدولية  واملنظمات  مكممة  فالصحافة  ونزيه،  مستقل 
واستكمالها،  تحقيقاتها  ملتابعة  الجزائر  بزيارة  لها  يسمح 
األمم  آلليات  االمتثال  الجزائرية  الدولة  ذلك، رفض  إلى  أضف 

املتحدة، فحالة اإلفالت من العقاب ال تشمل فقط عدم تقديم املسؤولني إلى 
العدالة ومحاسبتهم، بل األدهى من ذلك، تبوأهم اليوم مناصب عليا ومهمة 
في البالد، وذلك باالعتماد على قوانني شرعنت اإلفالت من العقاب، منها:

العقاب،  من  اإلفالت  لتأمني  سانحة  فرصة  شكل  الذي  املدني،  الوئام   )1
تندرج خطوطه العريضة في تأمني مريح لحالة اإلفالت من العقاب، فهو يبدو 
الحقيقة،  في  لكنه  املسلحة،  الجماعات  لعناصر  ممدودة  يد  كأنه  وهلة  ألول 
آلية ابتكرها النظام لترسيخ ثقافة اإلفالت من العقاب في املجتمع، فقد دخل 
قانون الوئام املدني رقم 99-08 إلى حيز التطبيق يوم 13 يوليوز 1999، بعد 
الشعب ومجلس  التصويت عليه في مجلس  الحكومة وتم  أن صادقت عليه 

األمة، وأخيرا أيده استفتاء في شتنبر من نفس السنة.
ــاب  اإلره فــي  املتورطني  األشــخــاص  أســاســا  يستهدف  القانون  هــذا 
والتخريب كما هو منصوص عليه في البند 87 مكرر في القانون الجزائي، 
ومن الجلي، أن الوفاق املدني والعفو العام، نظير قانون عفو سنة 1995، 
مجرد آليات تمنع كشف الحقيقة، وتبرئ عناصر الجماعات املسلحة، تليها 
بل  جرى،  عما  والكشف  ومحاسبة  عدالة  أي  عن  بعيدا  إداريــة  إجــراءات 
فالضحايا  داخلها،  اتخذت  التي  القرارات  يعلم  أحد  ال  داخلية  مــداوالت 
دعوى  رفع  بالتالي  يمكنهم  وال  االستماع،  في  الحق  لهم  ليس  وأسرهم 
ما  ساحتهم،  وتبرئة  العفو  نيلهم  بعد  املتورطني  األشخاص  قضائية ضد 

داموا تحت حماية الدوائر العسكرية.
هذا الرفض املمنهج للدولة لدعم مسار الحقيقة، يكشف عن منطق تسييد 
حالة اإلفالت من العقاب على مختلف املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان، الذين هم بالدرجة األولى، دولتيون.
ومستقلة،  نزيهة  قضائية  سلطة  غياب  ظل  وفي  الوضع،  هذا  وأمــام 
تبقى  االنتهاكات،  ماضي  لكشف حقيقة  للدولة  إرادة سياسية  غياب  وكذا 

املصالحة الوطنية الحقيقية بعيدة املنال.
2( قانون الوئام واملصالحة:

استفتاء  عبر  الجزائر  في  واملصالحة  السلم  أجل  من  ميثاق  إقرار  تم 
العقاب  من  اإلفالت  حالة  بذلك  عزز  والذي   2005 شتنبر   29 يوم  شعبي 
2005، النشرة  )الجريدة الرسمية الجزائرية غشت  وعدم معرفة ما جرى 

رقم 01/06 لـ 27 فبراير 2006(.
- املادة 6: تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محل بحث في 

اشتراكه  أو  ارتكابه  بسبب  خارجه،  أو  الوطني  التراب  داخل 
في ارتكاب فعل أو أكثر من األفعال املنصوص عليها بموجب 
األحكام املذكورة في املادة 2 منه، ويمثل طوعا أمام السلطات 
هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  أشهر   6 أقصاه  أجل  في  املختصة 

األمر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
بسبب  عليهم  املحكوم  األشــخــاص  يستفيد   :16 املــادة   -
األفعال  من  أكثر  أو  فعل  ارتكاب  في  مشاركتهم  أو  ارتكابهم 
العفو  من   ،2 املادة  في  املذكورة  األحكام  في  عليها  املنصوص 

طبقا لألحكام املنصوص عليها في الدستور.
45: ال يجوز الشروع في أي متابعة بصورة فردية  - املادة 
للجمهورية  واألمــن  الدفاع  قوى  أفــراد  حق  في  جماعية،  أو 
بجميع أسالكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية األشخاص 
الجمهورية  مؤسسات  على  والحفاظ  األمة  ونجدة  واملمتلكات 
التصريح  املختصة  القضائية  الجهة  على  يجب  الجزائرية، 

بعدم قبول كل إبالغ أو شكوى.
5 سنوات وبغرامة من  3 سنوات إلى  46: يعاقب بالحبس من  - املادة 
خالل  من  يستعمل  من  كل  د.ج،   500.000 إلى  جزائري  دينار   250.000
أو يعتد  الوطنية،  املأساة  أو أي عمل آخر، جراح  كتاباته،  أو  تصريحاته 
أو  الدولة،  إلضعاف  أو  الجزائرية  الجمهورية  بمؤسسات  للمساس  بها 
لإلضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر 

في املحافل الدولية.
إن فكرة إصدار ميثاق للسلم واملصالحة، عرضت للنقاش شيئا فشيئا، 
بناء  مشروع  وبدأ  »اإلسالمية«،  الجماعات  إلى  يتسرب  الوهن  بدأ  عندما 
السياسية  األحزاب  كل  أن  هو  املالحظ  لكن  يتراجع،  »اإلسالمية«  دولتها 
وأثناء  وتدعيمه،  امليثاق  كتابة  في  تتعاون  أو  تشترك  لم  املعارضة، 
بالتعبير  للميثاق،  معارض  صوت  ألي  يسمح  لم  االستفتائي،  التصويت 
فعائالت  ومحاصرته،  مراقبته  تمت  الكل  الراديو،  أو  التلفزة  في  سواء 
حقوق  عن  املدافعة  الدولية  املنظمات  من  وغيرها  وجمعياتهم  املفقودين 
آرائهم  عن  التعبير  من  ومنعهم  الشارع  من  طردهم  تم  ما  مرارا  اإلنسان، 
املعارضة، فالنظام السياسي الجزائري لم يسمح أبدا ملعارضيه أن يعبروا 

عن آرائهم عبر وسائل اإلعالم خالل االستفتاءات.
ومحتوى امليثاق، يكشف جيدا أن القادة العسكريني، تحكموا في إمالئه، 
الجيش  عمل  على  ويثني  األمنية  السياسة  بمدح  يستهل  فامليثاق  طبعا، 

خالل النزاع الداخلي الجزائري..
كما نستنتج أن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تنسب املنظمات الدولية 
اقترفتها  التي  الجرائم  لكن  عنها،  السكوت  تم  قد  للجيش،  مسؤوليتها 

الجماعات »اإلسالمية«، تم العفو عن الكثير منها.
توفر  من  بد  ال  دائمة،  وطنية  تحقيق مصالحة  أجل  من  القول،  ومجمل 
إرادة سياسية للدولة، للقبول بإفادة بعثة لتقصي الحقائق تمثلها منظمات 
األجهزة  وخاصة  األمن،  ألجهزة  املحوري  الدور  عن  للكشف  كبرى،  دولية 
القسري  واالختفاء  والتعذيب  اإلنسانية  ضد  الجرائم  في  العسكرية 
بطبيعة  سيصطدم  الهدف  هذا  أن  إال  القانون،  نطاق  خارج  واإلعدامات 
وتحت  الجيش  قبل  من  صياغته  تتم  الذي  الجزائري،  السياسي  النظام 
قبل  العسكريني  القادة  قبل  من  تعيينه  يتم  الجزائري  فالرئيس  سيطرته، 
اختياره من الشعب عبر انتخابات مزيفة يتالعب بها األمن العسكري الذي 

يؤدي هنا دور الشرطة السياسية.

استعمال القانون لمأسسة اإلفالت من العقاب في الجزائر

هشام الشرقاوي

منذ  تحول  الحالي  أكتوبر  شهر 
القضية  فيه  تعيش  شهر  إلى  بدايته 
أممية  دينامية  ــع  وق على  الوطنية 
قــرار  إصـــدار  نحو  تتجه  متسارعة، 
الصحراء  بنزاع  يتعلق  جديد  أممي 
الدينامية  وهــي  الشهر،  هــذا  نهاية 
ستنعش  إيجابية،  أنها  تبدو  التي 
الجمود  حــالــة  مــن  وتــخــرجــه  املــلــف 
الــســيــاســي الـــذي عــاشــه مــنــذ شهر 
املبعوث  استقالة  تاريخ   ،2019 أبريل 
خلفه  الذي  كوهلر،  هورست  السابق 
الذي  ميستورا،  دي  ستيفان  رسميا 
حظي بدعم سياسي من طرف مختلف 

الدول أعضاء مجلس األمن.
األمني  تقرير  مع  التقى  السياسي  الدعم  هذا 
الذي  غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام 
التي شهدها امللف  رصد فيه مختلف التحوالت 
امليداني،  الــوضــع  جانب  مــن  واملنطقة  ككل، 
السياسي والحقوقي، وهو تقرير عمد إلى تقديم 
لألحداث  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  رؤيــة 
السنة،  هــذه  واملنطقة  الــنــزاع  شهدها  الــتــي 
بها  قام  التي  املغربية  األمنية  بالعملية  بــدءا 
الفتتاح  وصوال  الكركرات،  في  املغربي  الجيش 
والعيون،  الداخلة  في  األجنبية  القنصليات 
ومرورا باالعتراف األمريكي بمغربية الصحراء، 
تقرير  مــن  مهمة  جــوانــب  غطت  أحـــداث  وهــي 
يعتبر تمهيدا  الذي  املتحدة،  لألمم  العام  األمني 
مسودة  مناقشة  أثناء  الوضع  عليه  سيكون  ملا 
األمريكية  اإلدارة  الذي ستعرضه  األممي  القرار 
على مجلس األمن ثم مناقشته والتصويت عليه.
هاته األحداث التي عاشتها القضية الوطنية 
األمم  رغبة  إلى  تشير  األممي،  املستوى  على 
املتحدة في إخراج امللف من وضعيته الحالية، 

العملية  وتــوقــف  الجمود  وضعية 
بقرارات  مؤطرة  هي  كما  السياسية 
وهذه  الصحراء،  حول  األمن  مجلس 
الرغبة تتزامن مع التحوالت الكبيرة 
التي شهدتها املنطقة ككل، واألقاليم 
وهي  كذلك،  الجنوبية  الصحراوية 
امللف  أن  إلــى  تشير  تــحــوالت  كلها 
الناحية  من  جديدة  مرحلة  يدخل  قد 
األطراف  عمدت  حال  في  السياسية 
خاصة  بــالــنــزاع،  املعنية  األخـــرى 
تليني  إلى  الجزائري،  الطرف  منها 
العدائية  سياسته  وتغيير  موقفه، 
اإليجابي  واالنخراط  املغرب،  تجاه 
لــقــرارات  وفــقــا  السياسية  العملية  دعــم  فــي 
القرار  آخرها  الصحراء،  حــول  األمــن  مجلس 
وهي  املاضي،  أكتوبر  شهر  في  الصادر   2548
باألساس،  األمني  الهاجس  سيحكمها  مرحلة 
استمرار  أو  السياسية  للعملية  انهيار  أي  ألن 
الوضع  على  نتائجه  أولــى  ستكون  تعطلها، 
األمني ليس في األقاليم الصحراوية الجنوبية 
الخاضعة للسيادة املغربية التي شهدت رسميا 
بل  تأثيره،  وانحصار  االنفصالي  الطرح  نهاية 
على مستوى املناطق املحيطة باملنطقة، نخص 
والتحديات  الصحراء  جنوب  منطقة  بالذكر 
هذه  مــالــي،  شمال  الــيــوم  املطروحة  الكبيرة 
تمركز  إلى  تحويلها  اليوم  ُيــراد  التي  املنطقة 
التي  التكفيرية،  اإلرهابية  للتنظيمات  جديد 
تستفيد من استمرار تعثر املسلسل السياسي، 
السياسية  للعملية  توقف  أي  أن  اعتبار  على 
تعيشها  الــتــي  الــالأمــن  لــحــالــة  تــغــذيــة  فــيــه 
شباب  هجرة  حاالت  ارتفاع  خالل  من  املنطقة 
نحو  والجمود  اليأس  تأثير  بفعل  املخيمات 
التي  الهجرة  هذه  الجهادية،  التنظيمات  هذه 

يغذيها،  من  هو  بل  الجزائري،  النظام  تقلق  ال 
ألنها تدخل ضمن مشروعه الهادف إلى محاولة 
عزل املغرب عن محيطه اإلفريقي، وما استهداف 
السائقني املغاربة إال واحد من مؤشراته األمنية 

الخطيرة والسياسية.
األمم املتحدة وهي تريد/تعيد إنعاش العملية 
السياسية، سواء بتعيني ستيفان دي ميستورا، 
العام  األمني  الذي عرضه  التقرير  أو بمضامني 
املضي  في  أممية  رغبة  تعكس  املتحدة،  لألمم 
قدما نحو حل امللف نهائيا، وتفكيك املخيمات، 
إلى  املخيمات  لساكنة  ساملة  عــودة  وضمان 
تصطدم  األممية  الرغبة  هذه  املغرب.  وطنهم 
النزاع  استمرار  في  جزائرية  برغبة  باملقابل، 
وحالة الالحرب والالسلم التي يعيشها، وحالة 
إليها  أشار  التي  للمخيمات  الداخلي  التأزيم 
حالة  ازديـــاد  عنها  نتج  مــا  األمــمــي،  التقرير 
املخيمات،  شباب  في صفوف  واإلحباط  اليأس 
وهذا التعارض بني الرغبتني، على األمني العام 
بدفع  كيفية حسمه،  في  يفكر  أن  املتحدة  لألمم 
الدولة الجزائرية إلى أن تكون عنصرا إيجابيا 
في املسلسل السياسي، وفي تغيير موقفها من 
النزاع الذي يدفع في اتجاه املزيد من التصعيد.
لدى  أمميا  الــتــدخــل  ــذا  ه يــكــون  أن  ودون 
هذه  كل  فإن  وحاسم،  واضــح  بشكل  الجزائر 
امللف  يعيشها  قد  التي  اإليجابية  الديناميات 
الفشل،  مآلها  سيكون  األممي،  الصعيد  على 
الجمود  إنتاج  لتكرار  مناسبة  فقط  وستكون 
املفرغة  الحلقة  إلى  والعودة  نفسه،  السياسي 
نتيجة  بدون  التي ستكون  اللقاءات  من  نفسها 
ومعرقال  لها،  معرقال  األساسي  الطرف  دام  ما 
للحل السياسي كما أقرته قرارات مجلس األمن، 
يعيشه  قد  إيجابي  تقدم  أي  على  ومعترضا 

النزاع على املستوى السياسي.

بين غوتيريس ودي ميستورا 

البعمري نوفل 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

ربورتـاج
11 العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

استغالل التأمين المدرسي 
ألغراض مشبوهة

في  الخبير  بــوبــكــري،  يونس  قــال 
مجال التأمني ورئيس جمعية وسطاء 
أثير  التأمني، أن هذا املشكل سبق أن 
بالوزير  دفع  مما  املاضية،  السنة  في 
على  فيها  يشدد  مــذكــرة  تــوزيــع  إلــى 
االطــاع  مــن  التاميذ  أولــيــاء  تمكني 
على عقود التأمني، مضيفا أن التأمني 
املدارس  تتحملها  مسؤولية  املدرسي 
ــاء الــتــامــيــذ بــه، ألنــه  وال عــاقــة آلبـ
التحمات  دفتر  ضوابط  ضمن  يدخل 
على  الوصية  الـــوزارة  من  املــفــروض 
ــدارس  ــ املــؤســســات الــخــاصــة، واملـ
التأمني  رســوم  بــأداء  ملزمة  الخاصة 
للعقد  املكتتبة  هي  دامت  ما  للشركات 
بهذه  الــتــامــيــذ  ألولــيــاء  عــاقــة  وال 

الرسوم.
تدافع  الجمعية  أن  بوبكري  وأكــد 
املستهلك  وحقوق  التأمني  تنظيم  عن 
دون وساطة، ألن التأمني املدرسي هو 
وال  ــدارس  املـ لهذه  مدنية  مسؤولية 
يوجد سند قانوني لفرضه على أولياء 
للمؤسسات  يحق  وال  التاميذ،  أمور 
بعملية  ــقــوم  ت ــهــا  ألن اســتــخــاصــه، 
للقانون،  مــخــالــف  ــذا  وهـ الــوســاطــة 
معتبرا أن ما تقوم به املدارس الخاصة، 
في  »سمسرة«  أو  وساطة  عمل  يعتبر 
من   327 للفصل  التأمني وهو مخالف 
للمساءلة  التأمينات، ويتعرض  مدونة 
أن  مبرزا  مالية،  ولغرامات  الجنائية 
لها  ليس  أيضا  العمومية  املـــدارس 
التأمني  رســوم  استخاص  في  الحق 
وحسب  أيضا،  بالوساطة  تقوم  ألنها 
مهنة  يمارس  من  »كــل  فــإن  القانون، 
الحصول  دون  التأمني  في  الوساطة 
الــدولــة، يتعرض  مــن  اعــتــمــاد  عــلــى 
الفوري«  ولإلغاق  حبسية  لعقوبات 

طبقا للفصل 329.
ــاء  ــي أول أن  املــتــحــدث،  ــح  ــ وأوضـ
عقود  تتضمنه  ما  يعلمون  ال  التاميذ 
التأمني املوقعة بني املؤسسة الخاصة 
منهم  تطلب  حيث  التأمني،  وشــركــة 
وعــدة  الطبية  والــوثــائــق  الــفــاتــورة 
التلميذ  تعرض  إذا  معقدة  إجــراءات 
ألي حادث، مما يدفع ولي األمر للتنازل 
عن هذه اإلجراءات وحقوقه، بينما إذا 
كان التأمني موقعا بني أولياء التاميذ 
االستفادة  فيمكن  املعتمدة،  والشركة 

منه بشكل مباشر دون عراقيل.
وأشار بوبكري إلى أن قطاع التأمني 
الفوضى  من   ،2016 سنة  منذ  يعاني 
هيئة  استقالية  بعد  املراقبة،  وغياب 
لم  والتي  املالية،  وزارة  عن  التأمينات 

القطاع  مراقبة  في  بدورها  تقوم  تعد 
وتنظيمه رغم توفرها على اإلمكانيات، 
بهذه  الخاصة  لــلــمــدارس  سمح  مما 
عبر  التأمني  خدمات  وببيع  الفوضى، 
القيام  البنكية  وللوكاالت  األنترنيت، 
موظفيها  عبر  التأمني  في  بالوساطة 
الدولة،  اعتماد  على  توفرها  عدم  رغم 
مطالب  املنافسة  مجلس  أن  مضيفا 
املمارسات  هــذه  مــن  للحد  بالتدخل، 
متفشية  أصبحت  التي  القانونية  غير 
لـــدى املــــدارس الــخــاصــة والــوكــاالت 
البنكية، والتي تمس بحقوق املستهلك 
املنافسة  باب  في  وتدخل  واملواطنني، 

غير املشروعة.

غياب آلية المراقبة

أثار  املاضي،  الدراسي  املوسم  في 
على  كبيرة  ضجة  املــدرســي  التأمني 
بالوزير  دفــع  مما  الوطني،  الصعيد 
السابق، سعيد أمزازي، إلرسال مذكرة 
فيها  يدعو  األكاديميات،  مــدراء  إلــى 
التقيد  إلــى  الخاصة  املـــدارس  ــاب  أرب
رقم  القانون  في  الـــواردة  بالضوابط 
06.00 املعتبر بمثابة النظام األساسي 
في  الخصوصي،  املــدرســي  للتعليم 
التاميذ،  بتأمني  منها  املتعلق  الشق 
ــات الــخــاصــة  ــس ــؤس ــب امل ــال حــيــث ط
عقود  عن  نسخا  التاميذ  آباء  بتسليم 

التأمني املدرسي.
محمد  ــرى  ــ ي الـــســـيـــاق،  ــذا  ــ ه ــي  فـ
آباء  جمعيات  اتحاد  رئيس  النحيلي، 
الخاص،  بالقطاع  التاميذ  وأولــيــاء 
أجل  من  تعاني  األســر  من  العديد  أن 
أطفالها  لتسجيل  الدراهم  آالف  توفير 
شق  وخاصة  الخاصة،  املؤسسات  في 
بني  مــا  تــتــراوح  التي  التأمني  رســوم 
2500 إلى 4000 درهم سنويا، منتقدا 
إلزام األسر بهذا التأمني الذي ال عاقة 
لكون  بالتاميذ،  الخاص  بالتأمني  له 
ويتعلق  بها  هو خاص  املدارس  تأمني 
املصاريف،  )التاميذ،  ككل  باملدرسة 
فرضه  يمكن  وال  البشرية...(،  املــوارد 

على أولياء األمور.
تجد  األســر  أن  النحيلي،  وأضــاف 
املدرسية  الكتب  ــاء  غ أمـــام  نفسها 
فبينما  الــخــاص،  للتعليم  املخصصة 
املدرسية  الكتب  أسعار  الــوزارة  تحدد 
أسعار  تظل  العمومي،  الــقــطــاع  فــي 
مراقبة،  غير  الخاصة  املؤسسات  كتب 

 1500 ــى  األدنـ حــدهــا  فــي  تبلغ  حيث 
التسجيل،  ملصاريف  باإلضافة  درهــم، 
اللجوء  إلــى  األمــور  أولياء  يدفع  مما 
مصاريف  تغطية  قصد  القروض  إلى 
مشيرا  ألبنائهم،  الخصوصي  التعليم 
املدارس  منه  تستفيد  فراغ  وجود  إلى 
األساسي  النظام  في  يكمن  الخاصة، 
باملغرب،  الــخــاص  املــدرســي  للتعليم 
الشهرية  الــواجــبــات  يــحــدد  ال  الـــذي 
للمسجلني في هذه املؤسسات، حيث أن 
يفسر  ما  هو  األمر  لهذا  املشرع  إغفال 
أربــاب  يجنيها  التي  العالية  ــاح  األرب

املدارس الخاصة.
التعليم  قطاع  يعيشه  ما  أن  وأكــد 
من  ــة  جــذري حــلــوال  يتطلب  ــخــاص  ال
ــرار، فــي ظل  ــق املــســؤولــني وصــنــاع ال
الخصوصية  واملعاهد  املــدارس  تغول 
الــتــي هدفها  الــقــطــاع  ــذا  ولــوبــيــات ه
جيوب  واســتــنــزاف  األربـــاح  مراكمة 
لجأت  التي  واملتوسطة،  الفقيرة  األسر 
تراجع  ظل  في  الخصوصي  للتعليم 
أن  مبرزا  العمومي،  التعليم  مستوى 
يرفض  التاميذ،  وأولياء  آباء  اتحاد 
تبعده  بضاعة  إلــى  التعليم  تحويل 
املواطنة  قيم  لزرع  النبيلة  رسالته  عن 
لتجار  األسر هدفا  الناشئة، وجعل  في 
هــذه  ــن  م حــمــايــة  أي  دون  الــتــعــلــيــم 

املمارسات.
غياب  أن  املــتــحــدث،  نفس  واعتبر 
هذه  على  الحكومية  للمراقبة  آلــيــة 
مستوى  على  وخصوصا  املؤسسات، 
األسعار، وربط عاقة األسر باملؤسسات 
الوزارة  من  تواطئا  يعتبر  التعليمية، 
الــوصــيــة لــصــالــح لــوبــي املــؤســســات 
املندوبية  أن  ــى  إل مشيرا  الــخــاصــة، 
تقرير  في  تحدثت،  للتخطيط  السامية 
لها، عن ارتفاع أسعار التعليم الخاص 
املستهلكني  أسعار  ضمن  زادت  التي 
بوتيرة تفوق معدل التضخم في الوقت 
نفسه الذي ارتفعت فيه مساهمة األسر 
في تمويل التعليم باملغرب من 7.19 في 

املائة إلى 29 في املائة.

غالء الكتب وضعف األطر
 

أولياء  بجمعية  عضو  الصمد،  عبد 
ــؤســســات  ــدى امل ــ ــي إحـ ــذ فـ ــي ــام ــت ال
املدارس  في  التأمني  أن  قال  الخاصة، 
الحرة ال يتعدى 35 درهما، إال أن أرباب 
رسوم  برفع  يقومون  املؤسسات  هذه 
مصاريف  لتغطية  والتأمني  التسجيل 

ويفرضون  وغــشــت،  يوليوز  شهري 
بني  ما  تتراوح  مبالغ  أداء  اآلباء  على 
 2300 إلى  درهــم  و1200  درهــم   700
كشف  دون  التأمني  خانة  في  ــم،  دره
أيضا   املسؤولية  محما  لهم،  الحقيقة 
االتحاد  يرفضون  الذي  التاميذ  آلباء 
املؤسسة،  مــع  للتفاوض  التكتل  أو 
التاميذ  ألولياء  جمعية  تأسيس  أو 
داخـــل املــؤســســة لــلــدفــاع عــن حقوق 
ــحــصــول عــلــى خــدمــات  أبــنــائــهــم وال
املشكل  أن  وأضــاف  مناسبة،  وأثمنة 
التي  املدرسية  الكتب  في  يكمن  اآلخر، 
على  الخاصة  املدارس  بعض  تفرضها 
بني  ما  تتراوح  والتي  التاميذ  آبــاء 
الــواحــد،  للكتاب  درهــم  و700   600
نفس  ــي  ف أخـــرى  مــؤســســات  بينما 
الدراسية  املناهج  تستعمل  القطاع 
تعتمدها  التي  والبرامج  العمومية 
كاهل  تثقل  أن  دون  الوصية  ــوزارة  ال
ال  جــدا  غالية  بكتب  التاميذ  أولياء 

تقدم أي إضافة للتاميذ.
وتكلفة  املصاريف  غاء  أن  وأوضح 
التعليم الخاص يقابله ضعف التكوين 
املدارس  العديد من  لدى أطر وأساتذة 
إضافة  أي  يقدمون  ال  الذين  الخاصة، 
يضطر  مما  التلميذة،  أو  للتلميذ 
الــدعــم  دروس  ــن  ع للبحث  آبـــاءهـــم 
والتقوية في مراكز أخرى، قصد تطوير 
الفرنسية  اللغة  في  أبنائهم  مستوى 
إلى  مشيرا  والفيزياء،  والرياضيات 
تقوم  الخاصة  املؤسسات  بعض  أن 
اجتماعية  طبقة  من  التاميذ  بانتقاء 
التاميذ  استقبال  وتــرفــض  معينة، 
اللغة  فــي  ضعف  مــن  يعانون  الــذيــن 

الفرنسية.
تلميذ،  ووالد  مكتبة  محمد، صاحب 
من  تعاني  األسر  من  العديد  أن  يقول 
املدرسية  والكتب  التأمني  رسوم  غاء 
الخاصة،  التعليمية  املؤسسات  لدى 
املجال  وتــرك  املــراقــبــة  غياب  بسبب 
املــدارس،  هذه  أصحاب  أمام  مفتوحا 
ــن املــؤســســات  مــمــا جــعــل الــعــديــد م
ــول املــدرســي  ــدخـ تــســتــغــل فــتــرة الـ
الشرائية  القدرة  فوق  أثمنة  وتفرض 
إلى  يصل  الــذي  التأمني  مثل  لألسر، 
داخل  تباع  التي  والكتب  درهم،   1400
درهم   900 لـ  بأثمنة تصل  املؤسسات 
وأكثر، مؤكدا أن قطاع التعليم الخاص 
قبل  من  وتــجــاوزات  اختاالت  يعرف 
من  للقانون  الخاصة  املــدارس  أربــاب 
املدرسية  الكتب  وفرض  التأمني  خال 

ورسوم أخرى على التاميذ وآبائهم.

يع  فراغ في التشر

الدولة  كاتبة  رفعت   ،2010 سنة  في 
لطيفة  الوطنية،  التربية  وزيـــر  ــدى  ل
ــزمــت املــؤســســات  ــرة أل ــذك ــدة، م ــاب ــع ال
وأسعار  أثمنة  بإشهار  الخصوصية 
حتى  املؤسسة،  واجــهــة  فــي  خدماتها 
وطلبت  عليها،  االطاع  للجميع  يتسنى 
التأمني  عقود  تسليم  املــؤســســات  مــن 
تقع مشاكل بعد  التاميذ، حتى ال  ألسر 
إلى  تــؤدي  قد  مدرسية  ــوادث  ح وقــوع 
األطفال  حقوق  إلحقاق  للقضاء  اللجوء 
فـ»الظهير   الــضــرر،  عن  تعويضهم  أو 
يعد  الــذي   ،2000 ماي   19 في  الصادر 
بمثابة النظام األساسي للتعليم املدرسي 
ضوابط  إلى  يشير  ال  باملغرب،  الخاص 
للمسجلني  الشهرية  الواجبات  تحديد 
الفراغ  يوضح  مما  املؤسسات،  هذه  في 
ويسمح  الــقــطــاع  ــذا  ه فــي  التشريعي 
وأثمنة  رســوم  بفرض  ــدارس  امل ألربــاب 

عالية«.
تندرج  للتاميذ  املدرسية  فالحوادث 
فكل  لحمايتهم،  اإلدارة  مسؤولية  ضمن 
مكروه  أو  حادثة  كل  إزاء  مؤمن  تلميذ 
يقع له داخل املؤسسة التعليمية أو أثناء 
وتتحمل  املدرسية،  والزيارات  الرحات 
الحوادث  الناجمة عن  الدولة املصاريف 
املدرسية بمقتضى ظهير 1942/10/26، 
الضرر  بتعويض  تتكلف  الــتــي  فهي 
رعاية  في  وهــو  التلميذ  يصيب  ــذي  ال
تعود  لكنها  السبب،  يكن  مهما  املدرسة 
في  وذلـــك  الــضــرر،  فــي  املتسبب  على 
حدود املبالغ املدفوعة، ويتحمل املدرس 
املصاب،  التلميذ  حراسة  عن  املسؤول 

املسؤولية اإلدارية.
السابق،  الــوزيــر  اعــتــرف  وقــد  ــذا،  ه
قانونية  ثغرات  بوجود  البرملان،  أمــام 
املــدرســي  الــتــأمــني  مــراقــبــة  بخصوص 
»التأمني  أن  ــال  وق الــخــاص،  بالتعليم 
وأن  درهــمــا«،   50 يتجاوز  أن  يمكن  ال 
واجبات  تستعمل  خصوصية  »مــدارس 
واجــبــات  أداء  فــي  املــرتــفــعــة  الــتــأمــني 
شهري  خــال  واألســاتــذة  املستخدمني 

يوليوز وغشت«.
ــأمــني املـــدرســـي من  ــت يــظــل مــلــف ال
الوزير  على  يجب  التي  الشائكة  امللفات 
أسعار  جانب  إلــى  معالجتها  الجديد 
للفوضى  حد  ووضــع  املدرسية،  الكتب 
املدارس  قبل  من  الحاصلة  والتجاوزات 
األمــور  أولياء  دفعت  والتي  الخاصة، 
األقــســاط  بسبب  الــقــضــاء  ــى  إل للجوء 
الشهرية الباهظة والزيادات غير املبررة.

مؤسسات التعليم الخاص في قفص االتهام 

خلق التأمين جدال 
كبيرا مع بداية الدخول 

المدرسي في القطاع 
الخاص، وطرح العديد 

من التساؤالت حول 
مدى قانونية هذه 
الخدمة بالنظر إلى 

الرسوم المرتفعة مع 
خدمات محدودة، وفرض 
مبالغ كبيرة على أولياء 

التالميذ دون حصولهم 
على نسخ من العقود 

المتعلقة بهذا  والوثائق 
التأمين.

إعداد: خالد الغازي



شهادات من

الرواد
األستاذ  ألفه  صفحة   670 من  قيم  كتاب 
محمد توفيق القباج، سنة 2020، عن: »أحمد 
الثقافي  للنضال  األول  الــرائــد  فــريــج..  بــا 
االستقال«،  أجل  من  والسياسي  واإلعامي 
تــنــدوف  إلـــى  تــطــرق   ،408 الــصــفــحــة  وفـــي 
هذه  من خال  بها  بافريج  املرحوم  وانشغال 
الفقرة: ))أما الدليل اآلخر الذي يؤكد مغربية 
فهو  األخــرى،  الصحراوية  واملناطق  تندوف 
مقرر املقيم العام بتاريخ 11 يناير 1935 املتخذ 
حدد  الــذي   ،1934 دجنبر   10 لظهير  تطبيقا 
املخصصة  البضائع  لبعض  الخاص  النظام 
جنوب  فــي  مختلفة  مناطق  فــي  لاستهاك 
املغرب، ذلك النظام الذي جعل نواحي تندوف 
امتيازي«  »نظام  من  تستفيد  وزكدو،  وتبلبلة 
وقع  إجحافا  ــأن  ب للشك  مــجــاال  ــدع  ي ال  بما 
الفرنسي  االحتال  جيش  باستياء  باملغرب، 
على مناطق مغربية شاسعة، وضمها للجزائر 
عدوانا  وذلــك  الغاب،  قانون  حسب  املحتلة، 

وظلما ال ينساه التاريخ أبدا(( انتهى.  

الــثــقــيــل«  »الـــــــــوزن  مــــن  منتخب 
الرياح من منصب  به  بعدما عصفت 
انتخابي رفيع يف العاصمة، قد تسند 
املقبلة،  التعيينات  له والية يف حركة 
بـــالـــطـــبـــع خـــــــارج الــــــربــــــاط، اعـــتـــبـــارا 
وتكوينه  احمللية  القضايا  يف  لتبحره 

يف شؤون التخطيط.
 

قيادي يف حزب ومنتخب.. راهن 
كبير،  قــيــادي  مــن  بدعم  هدفني  على 
بعد  األول  الــهــدف  حتقيق  يف  فنجح 
مخاض عسير، وأُقفل عليه الباب يف 
بينما  الثاني،  هدفه  الــوزارة:  اقتحام 
احلــالــة  هــذه  مــثــل  هــنــاك حكمة يف 

تقول: »السرعة يف السياسة تقتل«.

ــيــــة يــــدخــــل قــلــعــة  ــانــ ــثــ لــلــمــرة الــ
ــزب االســتــقــال،  مــجــلــس الــعــمــالــة حـ
بــدايــة  مـــرة يف  فــتــحــهــا ألول  أن  بــعــد 
الــتــســعــيــنــات وتـــرأســـهـــا حــمــيــد عــــواد، 
ويبقى  واحــدة فقط،  ملــدة سنة  ولكن 
مــــرور االحتــــاد االشــتــراكــي يف رئــاســة 
مـــن األروع: مبــهــرجــان  املــجــلــس  ــذا  هـ

الرباط. 

التي سيناقشها  امليزانية  وثيقة 
ويــصــوت عــلــيــهــا مــجــلــس اجلــمــاعــة 
احلقيقية  املـــرآة  هــي  ســاعــات،  بعد 
املجلس،  هذا  مستوى  ستعكس  التي 
تزكية  أو  اجلدية  نحو  بالتغيير  إمــا 
على  للحفاظ  الــريــع  يف  االســتــمــرار 
ــن مــذكــرات  االمــتــيــازات بــالــرغــم م
وزارية حتذر من املغامرة باللعب على 

األرقام.

العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 122021

الرباط ياحسرة

في  حاليا  األغلبي  الــحــزب  جولة  نتذكر 
 100« شعار:  لها  اختار  والتي  اململكة  ربوع 
مناضليه،  مع  للتواصل  مدينة«   100 يــوم 
من  األمــر  يهمهم  من  إلــى  رسالته  ولتبليغ 
عموم املواطنني، وهي فكرة حققت الهدف من 
النتائج  على  الحزب  وحصل  القرب،  سياسة 
العاصمة، ببسط  في  املرجوة، خصوصا هنا 
5 مقاطعات ورئاسته  3 من أصل  نفوذه على 
للجماعة.. فهل انتهى مفعول الشعار بحصاد 
100 يوم، أم سيتحول إلى نضال مرير لتنزيل 
برمجة عملية وواقعية لإلقاع بما ظل جامدا 
 100« تــواصــل  نعتبر  كنا  وقــد  عــقــود؟  منذ 
وتهييء  تسخني  إال  هو  ما  مدينة«   100 يوم 
 100« ببرمجة  الكبير،  الجهاد  في  للشروع 
املشاريع  تحقيق  أي  مشروع«،   100 لـ  شهر 
الجماعية،  الحالية  الوالية  ظرف  في  املائوية 
مقاطعة  لكل  شهر  كــل  فــي  مــشــروع  بمعدل 

والجماعة..
املقاطعاتية  السيارات  حذف  مثا  قرر  فإذا 
فقط  سنويا  مليارا  تكلف  والتي  والجماعية، 

املليار  ذلك  وتحويل  املنتخبون،  بها  لـ»يتبرع« 
كل سنة إلنشاء مشروع خط جديد للطرامواي، 
فتح  وإذا  النفقات،  ترشيد  قمة  ستكون  فهذه 
واملنح  والــشــركــات  للشراكات  الــريــع  خــزائــن 
تحقيق  يمكن  ما  على  فسيعثر  والتعويضات، 
في  وهــذا  العاصمة،  لسكان  مشروع   100 به 
شق النفقات، أما شق املداخيل واملوارد املالية، 
فإن الجماعة ال تفرض استخاص حقوقها وال 
عليها  املفروضة  ضرائبها  باسترجاع   تطالب 
في كل معاماتها، وال تتشجع لتذكر املؤسسات 
العاصمة  في  املتمركزة  التجارية  العمومية 
على  السنوية  الــرســوم  ــأداء  بـ ملزمة  بأنها 
األرباح واملهن... إلخ، لعل الحزب األغلبي، وهو 
الجدار  هذا  يشق  ومقررا،  حاكما  الحكومة  في 
وليسجل  العاصمة،  حقوق  منه  ليستخرج 

للتاريخ ما عجزت عنه األحزاب األخرى.
شهر   100« تنفيذ  إمكانية  تأكيد  حاولنا 
ــام  ــاألرق ــي الــعــاصــمــة ب 100 مــشــروع« ف ـــ  ل
اإلرادة  إال  األمـــر  يتطلب  وال  وبــالــحــلــول.. 

والوطنية الصادقة. 

أسـراربرمجة 100 شهر لـ 100 مشروع في العاصمة؟
العاصمة

رقم قياسي 
لتسوية وضعية 

المنتخبين

أعالم  الرباط

صورة للعاملة الدكتورة نجاة 
املريني وكأنها »رسول« 

العلم، وهي التي ما فتئت 
تتجول بعلمها يف قاعات 

املحاضرات يف مختلف 
الكليات، لتكّون األجيال وتنشره 

وتشيعه يف الندوات، لتبلغ 
الرسالة التعليمية، نفتخر ونعتز 

بها أطال اهلل عمرها.

في ظل تلقيح   األحياء الشعبية بالمشاريع الملكية

الجماعــية؟ المجالــس  تعالــج  متــى 

يف ظــرف وجـــيـــز ميـــكـــن تــســجــيــلــه يف مــوســوعــة 
»غــيــنــيــس« لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة، حــطــم مــنــتــخــبــونــا الــرقــم 
الــقــيــاســي، رغـــم اخــتــاف مــشــاربــهــم احلــزبــيــة ومــســتــويــات 
أوضـــاعـــهـــم االجــتــمــاعــيــة وتــشــعــبــات املـــســـاطـــر الــقــانــونــيــة 
واإلداريـــــة والــســيــاســيــة، يف إجنـــاز تــرســانــة مــن اإلجــــراءات 
وجلانهم  ومكاتبهم  مجالسهم  تسيير  إلرســـاء  الــصــعــبــة، 
الصعاب  كل  »ذوبــوا«  ذلــك،  أجل  ومن  الداخلية،  وشؤونهم 
فــيــمــا بــيــنــهــم، أغــلــبــيــة ومــعــارضــة، وكـــان شــعــارهــم: »إجنـــاح 
الـــذي يخدمهم  الــشــق  لــكــن مــن  الــدميــقــراطــي«،  املسلسل 
بأحسن وأجود االمتيازات، وذلك يف ظرف 48 ساعة فقط. 
ونــذكــر هــنــا، أن 3 مــجــالــس جــمــاعــيــة يف املـــاضـــي، لم 
تستطع فــتــح مــلــف بـــاب مــديــنــة الــعــرفــان املـــهـــدوم، ولــم 
ــرار جتــهــيــز الــطــرقــات مبـــمـــرات خــاصــة بالنقل  تــنــفــذ قــ
احلــضــري والـــطـــوارئ واألمــــن.. وال فعلت ســامــة مــرور 
ــى مــؤســســاتــهــم الــتــعــلــيــمــيــة، خــصــوصــا يف  األطــــفــــال إلــ
املنتظمة،  غير  السير  بحركة  املكتظة  الشعبية  األحياء 
ــن طـــــرف مـــوظـــفـــي الــســامــة  وال أطــــــرت املــــواطــــنــــن مــ
ــدارات يف أمـــن وأمــــان، ولـــم جتعل  ــ الــطــرقــيــة الجــتــيــاز املـ
وال  املــروريــة،  والتربية  الطرقية  السامة  اهتمامها  من 
حتذر  واضحة  باختصاصات  اجتماعية  جلنة  اعتمدت 
تعبنا  التي  الريع«  »جلنة  بدل  بذكاء  الرباطي  املجتمع 
واخلـــيـــريـــات مبجالسها  االجــتــمــاعــيــة  املـــراكـــز  مــنــهــا يف 
تعويضات  فيما يخص  اللهم  مــردوديــة،  بــدون  ــة  اإلداريـ
على  وإصاحها  وبنزينها  املصلحة  وســيــارات  أعضائها 

حساب املال العام.
3 مجالس تفرجت على أكبر كابوس يعيشه الرباطيون 
كل شهر عند أداء فواتير املاء والكهرباء، واملضاف إليهما 
الغني  تهم  اجتماعية  خدمة  على  وضــرائــب  رســوم  مــن 
والــفــقــيــر، واملــصــانــع واملــســاجــد والــتــجــار واخلــدمــاتــيــن، 
وحتى مجالسهم تؤدي املايير على نفقات االستهاك 
كل  بــه يف  املعمول  االقــتــصــادي  البديل  التفكير يف  دون 
العواصم، كما الحظنا سكوت املجالس على إلغاء رسم 
السكن يف عدة دول، وكان من املمكن فرض هذا احلذف 
وثــائــق  كــمــا ميــكــن تعميم مجانية  الــربــاطــيــن،  لــصــالــح 

املقاطعات مع تبسيط اإلجراءات.
ــنـــاصـــب  ــة والــــــراحــــــة املـ ــحـ ــالـــصـ أيــــهــــا املـــنـــتـــخـــبـــون، بـ
وأنــتــم يف خدمتنا  دورنـــا  يأتي  واالمــتــيــازات.. لكن متى 

ولستم يف خدمة أنفسكم ؟  

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

ُ
إن كنتم تذكرون.. كانت كل األحياء الشعبية 
الدواوير و»الجوطيات«  عبارة عن أحزمة من 
ــث كل  ــؤث ــات، ت ــوع ــن ــم ــم وامل ــجــرائ ــؤر ال ــ وب
مقاطعات العاصمة، وكانت محصنة ال يدخلها 
إال املتوفرون على »التأشيرة«، وال تستفيد من 
امللكي  املشروع  فجاء  تجهيز..  أو  إصاح  أي 
األحياء  كافة  بتلقيح  بدأت  كثورة   2014 سنة 
التشوهات  ذابــت  حتى  الكبيرة  باإلنجازات 
وصححت االعوجاجات، وأمامكم مشروع مدار 
باملدينة  املاح  حي  أمام  مخلوف  سيدي  باب 
بعدما  أسابيع،  بعد  العتيقة، وسيكون جاهزا 
أقذر  من  القديم  التاريخي  الحي  تطهير  تم 
املوبقات وأكبر البؤر الفتاكة.. وها هو اليوم 
الثاني،  الحسن  منه:  شارع  أقرب  على  يشع 
إلى  واملــرور  سا  مدينة  إلى  العبور  لتسهيل 
حسان والكورنيش عبر نفق ومدار جديدين. 

وكــانــت مــقــاطــعــة الــيــوســفــيــة مــحــاصــرة 
مــســجــونــة، فــتــم تــحــريــرهــا بــاالنــفــتــاح على 
الوطنية  الطريق  وعلى  شماال،  سا  مدينة 
املغربي،  والشرق  الجنوب  بني  الرابطة  شرقا 
تنقش  التي  السويسي،  مقاطعة  من  مــرورا 
مقاطعة  عن  بعيد  وغير  ثبات،  بكل  مكانتها 
واإلداريــة  الجامعية  املدينة  الرياض،  أكــدال 
الذي  امللكي  الجيش  وشــارع  واملستشفيات، 
يربطها بحي يعقوب املنصور، الذي كان عبارة 
املدارس  ألكبر  رئيسيا  مقرا  فأصبح  دوار  عن 
واعدا  تجاريا  ومركزا  إفريقيا  في  األجنبية 
املتعددة  للرياضات  وفضاء  العاملية،  للتجارة 
ساحلي  كورنيش  أطول  يلطفها  والترفيهية 

بتجهيزاته  الرباطيني  سيفاجئ  شاطئ  يحده 
الضفة  املقبلة، وتلتقي مع كورنيش آخر على 
بأعظم املشاريع، منها املسرح الكبير واملدينة 
الثقافية والفنية، وبالقرب منها أطول ناطحة 

سحاب في القارة السمراء.
وهذه ما هي إال خطوط عريضة للمشاريع 
امللكية التي »لقحت« العاصمة ضد العشوائية 
واالرتجال، فرقتها إلى أجمل عاصمة إفريقية.
امللكية  ــا  ــداي ــه ال تــوجــهــات  كــانــت  فـــإذا 

ــرقـــي بــهــم،  ــى الـ ــ ــربــاطــيــني تــســعــى إل ــل ل
مايير   10 بـ  تقدر  بميزانية  فمنتخبونا 
كل سنة، يحاربون بها فقط »سراق الزيت« 
أوراق  وتحرير  و»الــطــوبــات«،  والــفــئــران 
إدارية، مما يوضح أهداف املشاريع امللكية 
معظم  »بريكوالج«  قرن  نصف  منذ  ويرسم 
وال  ملموسة  إنجازات  فاعطونا  املنتخبني، 
تضحكوا علينا بـ»القشور« بينما تتمتعون 

أنتم بـ»اللب«.  
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أسبوعيات كريم إدبهي

من قال أن زياش سيرحل عن شيلسي؟
األلماني توخيل، مدرب شيلسي

اسمع على وذنيك يا خاليلوزيتش..

تفاصيل استقبال أبطال املنتخب الوطني لـ»الفوتسال«
تفاصيل ساعة ميسي التي تبلغ 200 مليون سنتيم

األخبار
باراكا من التفاصيل، واش »كتخيطوا اجلاللب«؟

رئيس اجلامعة بلغازي، باالحتاد الدولي للدراجات
المساء

هاذ بلغازي مازال ما نعل الشيطان وميشي بحالو.

إفريقيا  أجرا يف  األعلى  الوطني خاليلوزتيش  الناخب 
)90 ألف دوالر(

وكاالت
ما بايناش عليه مسكني، دميا »مغوبش«..

الكرة ما بغاتناش
الحيمر، مدرب شباب السوالم
هذه هي الكرة يا ولدي، مرة تبغيك ومرة »متعقلش عليك«.

شد احلبل متواصل بني املغربي حمد اهلل والنصر السعودي
وكاالت
ــل... كـــون غــيــر رجــع  ــاك ــش هـــاذ حــمــد اهلل كــلــو م

لليوسفية...

أحلم باالحتراف
الناهيري، العب الرجاء
بقى حتلم، راك مشيتي للسعودية ورجعتي بالزربة.

مدرب مصري بيوسفية برشيد
صحف
هــا الــتــونــســي، هــا اجلـــزائـــري، هــا املـــصـــري، ها 

الكونغولي، باقي لينا غير التركي!

فضلت املغرب على اجلزائر وفرنسا
التلمساني، الحارس الواعد لشيلسي

جيتي للدار الكبيرة.

نعاني من ضغط البرمجة
بنهاشم، مدرب الفتح الرباطي
للدورة  وصالت  ياّله  البطولة  شوية،  حتشم  كون 

اخلامسة وبديتي كتعاني...

إقصائيات كأس العالم )قطر 2022(

قف

الفوز الرابع للمنتخب الوطني الذي تأهل إلى الدور الفاصل

أصعــب... الـقــــادم 

يقية على هامش استقبال المغرب للعديد من المنتخبات اإلفر

المملكة الشريفة عاصمة الكرة اإلفريقية بامتياز..
ــة األخـــيـــرة، قبلة  ــ ــي اآلون أصــبــح املـــغـــرب، ف
التصفيات  في  اإلفريقية،  املنتخبات  من  للعديد 
 ،)2022 )قطر  العالم  كــأس  لنهائيات  املؤهلة 
اإلفريقية  الجامعات  مــن  العديد  اتجهت  حيث 
طرف  من  مالعبها  تأهيل  عدم  بسبب  بلدنا،  نحو 
مالعب:  احتضنت  وهكذا  )فيفا(،  الدولي  االتحاد 

البيضاء،  الدار  الرباط،  ــر، مراكش،  ــ ــادي ــ وأك
غينيا  السودان،  منتخبات 

كوناكري، غينيا بيساو، 
حيث  وجيبوتي،  مالي، 
 9 املــبــاريــات  ــدد  ع بلغ 

خالل 6 أيام.
ويـــــــرى الـــعـــديـــد مــن 

اإلفريقي  الــكــروي  للشأن  واملتتبعني  املهتمني 
ــحــادات  ــعــاملــي، أن اخــتــيــار الــعــديــد مــن االت وال
منتخباتهم،  مباريات  الحتضان  للمغرب  اإلفريقية 
لم يأت عن طريق الصدفة، بل جاء بفضل البنيات 
التي تتمتع بها اململكة، وجودة فنادقها،  التحتية 
وسهولة املواصالت بني املدن، عالوة على حفاوة 
وكرم الشعب املغربي، الذي ظل يفتح ذراعيه لكل 
والعرب  األفــارقــة  وإلخــوانــه  عــام،  بشكل  الـــزوار 
املغربية  امللكية  الجامعة  أن  كما  الخصوص،  على 
وسائلها  ــل  وك تجربتها  وضــعــت  ــدم،  ــق ال لــكــرة 
اإلفريقية،  البلدان  كل  إشارة  رهن  اللوجيستيكية، 
لتطوير  مـــالذ  ــرب خــيــر  ــغ امل ــي  ف ــتــي وجـــدت  ال

في  املغربية  الخبرة  من  واالستفادة  منتخباتها، 
للعديد  بعقدها  وذلــك  والتكوين،  التأطير  مجال 
األندية  ومع  املغربية،  الجامعة  مع  الشراكات  من 

الوطنية.
املعروفة  الفرنسية،  »لوموند«  جريدة  وحتى 
بخرجاتها املنحازة ووالئها ملن يعطي أكثر، تحدثت 
كتبت  حيث  الجانب،  هــذا  عن  خبيثة  وبطريقة 
بنياته  يستغل  املغرب  بأن 
ــورة  ــط ــت ــتــحــتــيــة امل ال
مع  عــالقــاتــه  لتقوية 
الـــبـــلـــدان اإلفــريــقــيــة 
اللعب  من  املحرومة 
بسبب  ميادينها،  في 
أو  األمنية،  األوضــاع 

عدم تأهيلها ملالعبها للمباريات الدولية.
سؤالنا إلى »دكان لوموند« هو: أين هو املشكل 
وساعدهم،  األفارقة  إخوانه  املغرب  استقبل  إذا 

واستضافهم في بلدهم الثاني؟
أكــثــر من  ــا عليه خـــالل  ــدن أك وكــمــا  ــأســف،  ل
البائد،  العهد  إلى  مناسبة، فما زالت فرنسا تحن 
وإلى االستعمار، حينما نهبت كل خيرات وثروات 
البلدان اإلفريقية، إال أن الظروف الحالية التي يمر 
البئيس يعيش  البلد  العالم، جعلت من هذا  منها 
فاملغرب،  اليقظة،  حلم  من  ويعاني  األطالل،  على 
فيه  وجدوا  الذين  األفارقة  لكل  قبلة  ومازال،  كان 

كانت  التي  فرنسا،  في  عليه  يحصلوا  ولن  لم  ما 
»كلير  التكوين  بمركز  تتبجح  القريب  األمس  إلى 
فونطني«، إال أن املغرب، وبفضل السياسة امللكية 
بمنشآتها،  فرنسا  يتجاوز  أن  استطاع  الرشيدة، 

من  أصبح  الــذي  السادس  محمد  مركب  وأحــدث 
العاملي،  الصعيد  على  الرياضية  املركبات  أحسن 

والقادم أحسن إن شاء هلل.
فالقافلة تسير و»ماما« فرنسا تنبح.

فوزي لقجع بجانب الملك محمد السادس خالل تدشين مركب محمد السادس لكرة القدم

يتش وبالدة األسئلة !وهللا  عيب بين عجرفة خاليلوز

للناخب  املجال  »الرياضية«  قناة  صحفيي  أحد  ترك 
للسخرية  خاليلوزيتش،  وحــيــد  البوسني  الــوطــنــي، 
بليدا،  سؤاال  عليه  وضع  حينما  بطريقته،  واالستفزاز 

مباشرة بعد نهاية مباراة املغرب ضد غينيا.
هل تشعر بالندم بعد التغييرات التي أقدمت عليها في 
أين هو  املعهودة:  بعجرفته  البوسني  ليجيبه  التشكيلة؟ 
الندم الذي تتحدثون عنه بعد أن فزنا بأربعة أهداف لهدف 
واحد ضد منتخب غيني قوي، خاصة وأننا لعبنا املباراة 
الثالثة في ظرف أسبوع؟ وأضاف مبتسما بسخرية: ماذا 

تريدون من هذا املنتخب بعد كل هذه االنتصارات؟
يسأله: هل وجد  أن  عليه  كان  فقد  بليد،  بالفعل  سؤال 

النموذجية  التشكيلة  االختبارات،  من  ونيف  عام  بعد 
التي سيعتمد عليها في القادم من املواجهات، أو سبب 
عدم منح الفرصة لبعض الالعبني الذين بإمكانهم منح 
وأشرف  رحيمي،  كسفيان  املجموعة،  لهذه  اإلضافة 
بعد  املتأرجح،  امليدان  وسط  سيعزز  وهل  بنشرقي؟ 
أن الحظنا العديد من الثغرات خالل املباراة األخيرة، 
األدغال  خبروا  العبني  عن  البحث  الواجب  من  لذا 

اإلفريقية، كيحيى جبران وآخرين.
لأسف تركه »َيْتبوَرد« علينا، بعد أن حقق كل ما 

كان مطلوبا منه...

لنقاط  حاجة  في  الوطني  املنتخب  يعد  لم 
مــن غينيا  كــل  ــقــادمــتــني ضــد  ال املــبــاراتــني 
أن  بعد  القادم،  الــدور  إلى  للتأهل  والسودان، 
استطاع تحقيق العالمة الكاملة، وجمع 9 نقاط 
بيساو،  غينيا  منتخبات  ضد  مباريات،   3 في 
انتصاره  ــى  إل بــاإلضــافــة  كــونــاكــري،  وغينيا 
نقطة   12 رصيده  ليصبح  السودان،  على  األول 
ليكون ثاني  أربع مباريات لعبها لحد اآلن،  في 
منتخب يتأهل إلى األدوار الفاصلة بعد منتخب 

السنغال.
ضد  األخيرة  مباراته  لعب  املغربي  املنتخب 
املنتخب الغيني، بتشكيلة مغايرة، حيث اعتمد 
عن  غابوا  العبني  على  خاليلوزيتش  املــدرب 
بينما  والكرواني،  كشاكال  األولتني،  املباراتني 
ترك املهاجم النشيط سفيان رحيمي في كرسي 
كذلك  للعب،  الفرصة  له  تمنح  ولم  االحتياط، 

الشأن بالنسبة ألشرف بنشرقي.
املنتخب الغيني بقيادة عميده، العب لفربول 
اإلنجليزي، مايي كاتيا، لعب آخر أوراقه خالل 
الفترات  في بعض  نسبيا  وتفوق  املباراة،  هذه 
تسجيل  من  تمكن  الذي  املغربي،  املنتخب  على 
الهدف األول بواسطة أيوب الكعبي، لكن سرعان 
ما عّدل الغينيون الكفة بسبب خطأ فادح لالعب 
اضطر  الــذي  برقوق  أيمن  عوض  الــذي  أمــالح 
ملغادرة امللعب بعد إصابة قوية تعرض لها في 

بداية اللقاء.
خطئه،  عن  يكفر  أن  استطاع  أمــالح،  الالعب 
ليسجل الهدف الثاني قبيل نهاية الجولة األولى.

تمكن  الوقت،  مرور  ومع  الثاني،  الشوط  في 
بالرغم  سيطرته  بسط  من  املغربي  املنتخب 
الغينيني،  طرف  من  فيها  املبالغ  الخشونة  من 
أمالح،  سجله  الذي  الثالث  الهدف  بعد  خاصة 
هدف  تسجل  من  بوفال  سفيان  زميله  ليتمكن 
للمنتخب  القاضية  الضربة  بمثابة  كان  رائع، 
وإصــرار  واقعية  أمــام  استسلم  الــذي  الغيني 

املنتخب املغربي على الفوز.

ومستحق  مــهــم  انــتــصــار  ــوم،  ــم ــع ال عــلــى 
واستعدادها  جاهزيتها  أكــدت  التي  لأسود، 
سهلة،  تكون  لن  التي  املــبــاريــات،  من  للقادم 
خاصة في الدور الفاصل الذي تأهلت له أقوى 

سيكون  التي  اإلفريقية  عـــلـــى املنتخبات 
ــي مــواجــهــة  ــوطــن املــنــتــخــب ال
إحداها في الدور األخير للتأهل 

إلى نهائيات قطر 2022.

يتش خاليلوز
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بني السعي لنيل ثقة القصر، أو ثقة 
الرأي العام، يحكي الكاتبان: ))يمكن 
الرحمان  عبد  فعل  رد  تفسير  مثال 
دجنبر  في  األول،  الوزير  اليوسفي، 
2000، ضد نشر جريدة »لوجورنال« 
املقاومة  قادة  أحد  إلى  نسبت  لوثيقة 
الوطني  واالتــحــاد  التحرير  وجيش 
الراحل  البارزين،  الشعبية  للقوات 
يكشف  ــري،  ــص ــب ال الــفــقــيــه  مــحــمــد 
لقادة  مفترض  تواطؤ  عن  مضمونها 

هذا الحزب، مع املشاركني في املحاولة 
سنة  الثاني  الحسن  ضد  االنقالبية 
1972، التي كانت قاب قوسني أو أدنى 
من اإلطاحة بنظام ملكي عمر في املغرب 
لعدة قرون، ففي تقدير اليوسفي، فإن 
وفي  التاريخية،  الوثيقة  تلك  نشر 
ذلك التوقيت بالذات، كان الهدف منه 
الدولة  أو  القرار،  دواليب  تأليب  هو 
العميقة، بتعبير املشارقة، عليه وعلى 
وكما  يقودها،  التي  التناوب  تجربة 

العزيز  عبد  األستاذ  لسان  على  جاء 
النويضي، الذي شغل مهمة مستشار 
فإن  اإلنسان،  بحقوق  مكلف  بديوانه 
الرسالة  تلك  أن نشر  اعتبر  اليوسفي 
يدخل في عمل يسعى إلى نسف بناء 
كان  التي  امللكية،  املؤسسة  مع  الثقة 
ولذلك  الحرص،  أشد  عليها  يحرص 
أقدم على منع أسبوعية »لوجورنال«، 
التي نشرت تلك الوثيقة/ الرسالة، بل 
»الصحيفة«  أسبوعيتي  معها  ومنع 

تنشراها،  لم  أنهما  رغــم  ــان«  و»دومـ
ــى بعض  ــ إل ــط  ــق ــا أشـــارتـــا ف ــمـ وإنـ
تأثير  له  الذي  املنع  وهو  مضامينها، 
ــورة الــيــوســفــي، املــنــاضــل  عــلــى صــ
الحقوقي، والصحافي الذي سبق له أن 
كان ضحية االعتقال، فقط ألن الجريدة، 
التي كان يرأس تحريرها )التحرير(، 
نشرت يوم 14 دجنبر 1959، افتتاحية 

كانت  »إذا  تقول:  جملة  تتضمن 
جاللة  أمــام  مسؤولة  الحكومة 

إخباريتحليل 

هل أخطأ الزعيم االتحادي عبد الرحمان اليوسفي في قبوله بدخول الحكومة، وقيادة تجربة التناوب؟ هل أخطأ من خالل مشاركته 
في الحكم؟ سؤال أجاب عنه كثيرون، لكنها المرة األولى التي ينبري فيها اتحاديان، ال يشك أحد في انتمائهما لمدرسة االتحاد 

االشتراكي، لإلجابة عن هذا السؤال، في كتاب يزداد تداوله مع تعيين رئيس حكومة جديد)..(، وبغض النظر عن الزمن السياسي 
وأسباب النزول، فإن كال من محمد حفيظ، الكاتب العام السابق للشبيبة االتحادية )عندما كانت بمثابة حزب داخل الحزب الكبير(، أو 

محمد بوز، القيادي الوطني، وكالهما صحافيان وجامعيان، اختارا اإلجابة عن هذا السؤال من منطلق تجربتهما الذاتية، تحت عنوان: 
»أوراق من زمن السياسة/ اليوسفي كما عشناه«.

إعداد : سعيد الريحاني

الراحل عبد الرحمان اليوسفي وإلى جانبه الراحل الفقيه البصري

اتحاديان يحكيان عن أصل الخالف بين اليوسفي والشبيبة

مخطط االتحاد االشتراكي 
مؤسسات  لـ»تفجير« 

الدولة من الداخل 
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الرأي  أمام  امللك، فهي مسؤولة أيضا 
العام«.. واليوسفي لم يخف في حينه، 
في  تسبب  الــذي  القرار  ذلك  كلف  ما 
فقدانه الكثير من األصدقاء، كما يحكي 
عن  يتحدث  وهو  النويضي  األستاذ 
صادما  املنع  قرار  كان  الواقعة:  هذه 
االنتقادات  وانهالت  جميعا.  فاجأنا 
على الوزير األول من كل حدب وصوب. 
رسالة  عليه  وردت  الفترة  تلك  فــي 
عبارة  تضمينها  الالفت  كــان  ملكية 
امللك  بني  التواصل  في  معهودة  غير 
الوزير  »إلى  أال وهي:  األول،  والوزير 
الذي  اليوسفي،  الرحمان  عبد  األول 
الصباح  في  دخلت  ونحترمه«..  نعزه 
عبد  للسي  وقلت  مكتبه  إلى  املوالي 
الرسالة  »الشك أن لغة هذه  الرحمان: 
بنبرة  فأجابني  السرور«،  فيك  تبعث 
لكنني فقدت  »نعم،  ال تخلو من حزن: 
)املــصــدر:  األصــدقــاء«((  مــن  الكثير 
السياسة/  ــن  زم مــن  »أوراق  كــتــاب 
محمد  تأليف  عشناه«،  كما  اليوسفي 

حفيظ وأحمد بوز(.
الصحافة  وبأسلوب  الــجــزم  بلغة 

الصارم، يقول الكاتبان: ))نعم، نعتقد 
أن اليوسفي أخطأ في تقدير املرحلة، 
على  التصويت  إلى  الحزب  دفع  حني 
من  تراجعا  يعد  الذي   ،1996 دستور 
دستور  على  حتى  مضامينه  حيث 
الــحــزب ضــده،  الـــذي صــوت   ،1992
ونرى أنه أخطأ أيضا ملا خاض تجربة 
انتخابات  بعد  التوافقي،  التناوب 
الحزب،  لفائدة  مقاعد  فيها  زورت 
امللك  فيها  يقدم  لم  ذلــك،  من  واألكثر 
التي  الضمانات  من  يكفي  ما  الراحل 
تسمح للحكومة بهامش من التصرف 
وتجسيد  ــارات  ــي االخــت تطبيق  فــي 
ــذا مــا ســيــعــتــرف به  ــ الــبــرامــج، وه
محاضرته  في  نفسه  اليوسفي  الحقا 
في  ببروكسيل،  ألقاها  التي  الشهيرة 
فبراير من سنة 2003.. في كل ذلك، لم 
نكن نخلط بني الشخصي والسياسي، 
ونقدره،  شخصه  نحترم  وبقينا  كنا 
وظل الصراع معه في إطاره السياسي، 
وزاد احترامنا له حني أحسسنا بأنه 
العالقات  تتأثر  أن  يريد  ال  اآلخر  هو 
ملا  ذلــك  وتــأكــد  ــع،  وق بما  اإلنسانية 

استقبلنا بمنزله بالدار البيضاء، يوم 
كاتبي  نحن   ،2004 لسنة  الفطر  عيد 
الذي  الساسي،  ومحمد  األوراق  هذه 
حينما  معه،  قاسيا  اليوسفي  كــان 
اللجنة  اجتماعات  أحد  خالل  خاطبه 
الشهيرة:  بالعبارة  للحزب  املركزية 
العبارة  وهــي  واســعــة«،  هلل  »أرض 
وضع  في  مباشرا  سببا  كانت  التي 
اجتماعات  وبـــني  بينه  فــاصــل  حــد 
الحقا  وسنسجل  ــزب..  ــح ال أجــهــزة 
التي  الوحيدة  كانت  تلك  كلمته  أن 
كتاب:  فــي  للنشر  طريقها  تجد  لــم 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  »االتحاد 
نضال  التناوب:  إلــى  املعارضة  من 
الذي  الديمقراطي«،  االنتقال  أجل  من 
خطب  لجميع  متضمنا  الحزب  نشره 
كاتبه األول عبد الرحمان اليوسفي(( 

)عن نفس املصدر بتصرف(.
الــرحــمــان  عــبــد  عــن  حديثهما  فــي 
عن  مختلفة  وبــطــريــقــة  الــيــوســفــي، 
وبأسلوب  جـــرى«،  فيما  ــث  ــادي »أح
وبــوز،  حفيظ  يتحدث  واقعية،  أكثر 
األول  للكاتب  املفاجئة«  »الخالفة  عن 

عبد  التاريخي  للزعيم  اليوسفي، 
هو  ))فاليوسفي  بوعبيد،  الرحيم 
أحد قادة الحركة الوطنية، وكان أكبر 
مهربي السالح لفائدة املقاومة وجيش 
امللك  لسان  على  جــاء  كما  التحرير، 
يقدمه  وهــو  الثاني  الحسن  الراحل 
يكن  لم  ذلك،  ومع   ..1992 البنيه سنة 
متداوال  اليوسفي  الرحمان  عبد  اسم 
األول  كاتبهم  لخالفة  املناضلني  بني 
في  تفسيره  ذلك  يجد  قد  )بوعبيد(، 
االختياري  منفاه  في  اليوسفي  وجود 
سنة  املــغــرب  غــادر  أن  منذ  بفرنسا 
من  بطلب  إليه  يعود  أن  دون   ،1965
تتخوف  كانت  التي  الحزبية  القيادة 
على مصيره، بسبب الدور الذي لعبه 
في التنسيق بني أطراف الدفاع املدني 
في قضية اغتيال املهدي بنبركة، التي 
إن  ثم  فيها..  األساسي  الشاهد  كان 
الخارج،  قيادة  إلى  اليوسفي  انتماء 
ربما كان يجعل مهمة احتالله ملنصب 
ظل  في  مستبعدا  أمرا  األول،  الكاتب 
التي  الحساسية  نقل  لم  إن  النقاش، 
ظلت تثيرها، منذ املؤتمر االستثنائي 
)1975(، مسألة االزدواجية بني قيادة 

الداخل وقيادة الخارج، حتى وإن 

عبد الهادي خيرات، القيادي االتحادي صاحب نظرية تفجير المؤسسات من الداخل

عندما قال عبد الرحمان اليوسفي 
لمحمد السـاسي: »أرض اهلل واسـعة«

بلغة الجزم وبأسلوب الصحافة الصارم، يقول الكاتبان: نعم، نعتقد أن اليوسفي أخطأ في 
تقدير المرحلة، حين دفع الحزب إلى التصويت على دستور 1996، الذي يعد تراجعا 
من حيث مضامينه حتى على دستور 1992، الذي صوت الحزب ضده، ونرى أنه أخطأ 

أيضا لما خاض تجربة التناوب التوافقي، بعد انتخابات زورت فيها مقاعد لفائدة 
الحزب، واألكثر من ذلك، لم يقدم فيها الملك الراحل ما يكفي من الضمانات التي 

تسمح للحكومة بهامش من التصرف في تطبيق االختيارات وتجسيد البرامج، 
وهذا ما سيعترف به الحقا اليوسفي نفسه في محاضرته الشهيرة التي ألقاها 

ببروكسيل، في فبراير من سنة 2003..

اليوسفي هو أحد قادة 
احلركة الوطنية، وكان أكرب 

مهربي السالح لفائدة 
املقاومة وجيش التحرير، 

كما جاء على لسان امللك 
الراحل احلسن الثاين وهو 

يقدمه البنيه سنة 1992.. 
ومع ذلك، مل يكن اسم عبد 
الرحمان اليوسفي متداوال 

بني املناضلني خلالفة 
كاتبهم األول )بوعبيد(، 

قد يجد ذلك تفسريه 
يف وجود اليوسفي يف 
منفاه االختياري بفرنسا 

منذ أن غادر املغرب سنة 
1965، دون أن يعود إليه 

بطلب من القيادة احلزبية 
التي كانت تتخوف على 

مصريه، بسبب الدور الذي 
لعبه يف التنسيق بني 

أطراف الدفاع املدين يف 
قضية اغتيال املهدي 

بنربكة، التي كان الشاهد 
األساسي فيها..
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محمد الساسي وإلى جانبه عبد الرحمان اليوسفي الذي قال له »إن أرض هللا واسعة«

ظل عبد الرحمان اليوسفي، وبقرار 
املــؤتــمــر االســتــثــنــائــي، يشغل  مــن 
للحزب  ــم  ــدائ ال املمثل  مسؤولية 

بالخارج..(( )نفس املصدر(.
في قلب السرد الذي يقدمه الكاتبان، 
وبوز،  حفيظ  الجامعيان  األستاذان 
إعالمية  تجربة  جمعتهما  الــلــذان 
تفاصيل  »الــصــحــيــفــة«،  اســمــهــا 
ــة« وصــادمــة عــن »دواخـــل  »صــادق
وعالقتهم  االتـــحـــاديـــن«،  بــعــض 
))بعض  يــقــوالن:  حيث  بالنظام، 
يقدرون  كانوا  الحزب  في  القيادين 
مع  األمر  قد حسم   1975 مؤتمر  أن 
لم  ولــذلــك  بقيادتن،  حــزب  ــود  وج
املنبثق  السياسي  باملكتب  ينتخب 
عنه أي عضو يوجد بالخارج، مثلما 
في  العنف  خــيــار  مــع  األمــر  حسم 
التأسيس  لصالح  النظام  مواجهة 
للعمل من داخل املؤسسات، والسعي 
الديمقراطية  ــى  إل الــوصــول  نحو 
عبر  ما  وهو  ديمقراطية،  بوسائل 
الشهير  اإليديولوجي  التقرير  عنه 
بمقولة:  االســتــثــنــائــي،  للمؤتمر 
وكغاية«..  كوسيلة  »الديمقراطية 
كاتبي  نحن  كنا  وإن  هــذا  ــورد  نـ
الحسم  أن هذا  نزعم  األوراق،  هذه 
وفي  النظري  املستوى  على  ظــل 
إلى  ينفذ  ولم  واألدبيات،  الوثائق 
الذين  املناضلن،  بعض  قناعات 
بجدوى  مقتنع  غير  منهم  عدد  ظل 
ــل املــؤســســات،  ــ الــعــمــل مـــن داخ
أن  بإمكانه  يكون  لن  أنه  بدعوى 
الديمقراطية،  تحقيق  إلى  يــؤدي 
إخــفــاء مثل  يــجــري  يكن  ــم  ول بــل 
هذه املواقف في اجتماعات حزبية 
كما  الحزب  قيادين في  وبحضور 
خالل  عشناها  واقــعــة  فــي  حــدث 
اجتماع حزبي سنة 1996، فخالل 
في  التفكير  خلية  اجتماعات  أحد 
عبد  برئاسة  الجامعة،  قضايا 
األول  الكاتب  اليوسفي،  الرحمان 
قياديا  سمعنا  ــذاك،  ــ آن للحزب 
الهادي  لم يكن غير عبد  بالحزب، 
للشبيبة  عام  كاتب  أول  خيرات، 
خيار  »إن  ــول:  ــق ي االتــحــاديــة، 
الدخول إلى املؤسسات في نهاية 
منه  الــهــدف  كــان  السبعينيات، 
وليزكي  الــداخــل«،  من  تفجيرها 
»إن بوادر ذلك كانت  كالمه، قال: 
قد تجسدت في قرار قيادة الحزب 

البرملان  من  النيابي  الفريق  سحب 
مقتطفات  )املصدر:   ))»1981 سنة 

من كتاب »اليوسفي كما عشناه«(.
»األســبــوع«  تنشر  الــذي  الكتاب 
أسرار  عدة  يتضمن  فقراته،  بعض 
بحكم  لكن  اليوسفي،  مرحلة  وألغاز 
الكاتبان  لعبه  الــذي  الكبير  ــدور  ال
أقوى  تبقى  االتحادية،  الشبيبة  في 
العالقة  محور  هي  املؤلف،  محاور 
بن عبد الرحمان اليوسفي والشبيبة 
الشبيبة  ظلت  ))فــقــد  االتــحــاديــة، 
نهاية  تأسيسها، في  االتحادية، منذ 
السنة نفسها التي انعقد فيها املؤتمر 
و23   22 أيــام  للحزب،  االستثنائي 
تحظى  بالبيضاء،  دجنبر  و25  و24 
وبدعم  الحزب،  داخل  متميز  بوضع 
من قيادته، كان أول كاتب عام لها هو 

عبد  من  قريبا  خيرات،  الهادي  عبد 
النقابين  من  وكان  بوعبيد،  الرحيم 
الذين اعتقلوا إثر إضراب 20 يونيو 
الكونفدرالية  إليه  دعت  الذي   ،1981
فترة  وقضى  للشغل،  الديمقراطية 
من االعتقال في سجن لعلو بالرباط، 
حــيــث كــانــت تــوجــد أيــضــا قــيــادة 
املوقف  إثــر  اعتقالها  بعد  الحزب، 
قبول  من  السياسي  للمكتب  الشهير 
امللك إجراء االستفتاء في الصحراء، 
قبل أن يتم نقلها إلى سجن ميسور، 
أشغال  تــرأس  قــد  كــان  ذلــك،  وقبل 
للكونفدرالية  التأسيسي  املؤتمر 
 ))1978 سنة  للشغل  الديمقراطية 
)نفس املقتطفات من نفس املصدر(.

خيرات  الهادي  عبد  يعرف  ال  من 
ومن  االتحادية،  الشبيبة  يعرف  ال 
بالتأكيد  يعرف  ال  الشبيبة  يعرف  ال 
حفيظ  مــحــمــد  ــن  ــاضــل ــن امل قــصــة 
عالقة  يــعــرف  ال  كما  بـــوز،  وأحــمــد 
عبد  والــســي  الشبيبة  بــن  »الــحــب 
الرحمان«، قبل أن تتحول إلى عالقة 
الكاتبان:  يحكي  حيث  »تــنــافــر«، 
أول   1996 دستور  محطة  ))كانت 
واليوسفي،  الشبيبة  بن  اصطدام 

مقتنعة  الشبيبة  قــيــادة  تكن  ــم  ول
الـــذي قدمه  الــدســتــوري  بــالــعــرض 
امللك، فحضرت وثيقة تبسط خاللها 
رؤيتها ملا كان مطروحا، كما أقدمت 
أكثر من  »النشرة« على نشر  جريدة 
الدستور  مضمون  تطرح  افتتاحية 

الذي نريد، لكن اليوسفي كان له رأي 
آخر، ونجح في دفع اللجنة املركزية 
شتنبر   4 بتاريخ  املنعقدة  للحزب، 
على  بنعم  التصويت  نحو   ،1996

الدستور(( حسب تعبير املؤلفن..
بن  الدستور  أزمة  انتهت  إن  ))ما 
الشبيبة والحزب، حتى انطلقت أزمة 
جديدة موضوعها هذه املرة، التناوب 
الحزب  تصويت  كان  فإذا  التوافقي، 
على  أشــر  قــد  الــدســتــور  على  بنعم 
مشاركة املعارضة في الحكومة، التي 
من  محاولتن  فــي  فشلت  قــد  كانت 
قبل، فلم تعد هذه املرة سوى مسألة 
مواصلة  دون  يحل  لــم  فإنه  وقــت، 
خطاباته  فــي  الــحــديــث  الــيــوســفــي 
الديمقراطي  التناوب  عن  القوية، 
االقــتــراع،  صناديق  تصنعه  الـــذي 
بوأت  التي  االقــتــراع  صناديق  لكن 
ستعرف  األولــــى،  املــرتــبــة  ــحــزب  ال
تاريخ  في  مسبوقة  غير  ممارسات 
االنتخابات املغربية بالنسبة لالتحاد 
يكون  لن  األخير  فهذا  االشتراكي.. 
التزوير،  لعملية  ضحية  املــرة  هــذه 
لكن  منها،  مستفيدا  سيصبح  وإنما 
في  االتحادية،  للشبيبة  تحرك  أهم 
مواجهة ما كان قد أصبح شائعا في 
محتملة  مشاركة  عن  الحزب  أوساط 
له في الحكومة، تمثل في عقد اجتماع 
لجنتها املركزية بتاريخ 10 و11 يناير 
ترأسه،  الذي  االجتماع  وهو   ،1998
باللجنة  عضو  الــعــادة،  غير  وعلى 
ويتعلق  االتحادية،  للشبيبة  املركزية 
األمر بأحد كاتبي هذه األوراق )محمد 
البرملاني  املقعد  رفض  الذي  حفيظ(، 
رئاسته  في  وكان  لفائدته،  زور  الذي 
تثمينا  املــركــزيــة،  اللجنة  اجتماع 
ملوقفه  االتحادية  الشبيبة  قيادة  من 
واحتفاء به(( )املصدر: مقتطفات من 

كتاب »اليوسفي كما عشناه«(.

غالف كتاب »اليوسفي كما عشناه«، وإلى جانبه صورة الكاتبان المناضالن االتحاديان محمد حفيظ وأحمد بوز

املصدر: كتاب »اليوسفي كما عشناه«

ملحوظة: 

مختلف فقرات هذا المقال، 
مقتطفة ومقتبسة من كتاب: 

»أوراق من زمن السياسة/ 
اليوسفي كما عشناه«/ تأليف: 

محمد حفيظ وأحمد بوز(.

حفيظ محمد 

أحمد بوز

صناديق االقتراع التي بوأت الحزب المرتبة 
األولى، ستعرف ممارسات غير مسبوقة 

في تاريخ االنتخابات المغربية بالنسبة 
لالتحاد االشتراكي.. فهذا األخير لن يكون 

هذه المرة ضحية لعملية التزوير، وإنما 
سيصبح مستفيدا منها



خلفيات انسحاب االتحاد االشتراكي 
من برلمان 1981

في ذكرى عيد العرش لسنة 1979، قال امللك 
باملناسبة:  خطابه  في  الثاني  الحسن  الراحل 
))آمنا وال زلنا نؤمن بضرورة تشكيل معارضة 
الحاكمني بصفة  وتجاه جميع  الحكومة  تجاه 
عامة، ولو تعثر وجود هذه املعارضة ألنشأناها 
أو أوعزنا بإنشائها، ذلك أننا على إيمان بأنه 
معارضة((.  بدون  لديمقراطية حقيقية  قيام  ال 
الصراعات  بعد  جــاء  هــذا،  امللكي  فالخطاب 
باملغرب  السياسية  الحياة  تعرفها  كانت  التي 
آنذاك، خاصة بعد رفع حزب االتحاد االشتراكي 
وجه  في  الحمراء  للبطاقة  الشعبية  للقوات 
األغلبية، وذلك من أجل االنسحاب من البرملان 
كحزب يوجد في املعارضة بـ 15 مقعدا، وهو ما 
قام به الحزب بالفعل بعد انسحابه سنة 1981 

من املؤسسة التشريعية.
وحسب من عايشوا تلك الحقبة من تاريخ 
فإن  بــاألحــداث،  الحافل  السياسي  املغرب 
من  االشتراكي  االتحاد  حزب  انسحاب  قرار 
الزيادة  عن  امللك  إعالن  بسبب  كان  البرملان، 
سنوات،  أربع  من  النواب  مجلس  والية  في 
حسب ما كان ينص عليه دستور 1970، إلى 6 
سنوات، بإضافة سنتني، األمر الذي لم تتقبله 
املعارضة االتحادية، وأعلنوا عن انسحابهم 
عام  أكتوبر من  النواب في شهر  من مجلس 
1981، وهو تاريخ انتهاء والية مجلس النواب 

املحددة في أربع سنوات.
ظريف،  محمد  يقول  الخصوص،  وبهذا 
األحـــزاب  بتاريخ  املهتمني  مــن  باعتباره 
االنسحاب  ))هـــذا  بــاملــغــرب:  السياسية 
تراجعهم  ورغم  دستوري،  غير  امللك  اعتبره 

الشهر،  نفس  فــي  قــرارهــم  عــن 
بصفتهم  رجعوا  العائدين  فــإن 
نيابي  كفريق  وليس  الشخصية 
مما  املعارضة،  بــدور  يقوم  كان 
ــرح إشـــكـــاال ســيــاســيــا حــول  طـ
في  املعارضة  بــدور  سيقوم  من 
طرأ  الــتــي  الحكومة  مــواجــهــة 
املوالي،  عليها تعديل في الشهر 
ــســيــاق، كــلــف امللك  ــي هـــذا ال ف
التجمع  حــزب  الثاني  الحسن 
نونبر   12 يوم  لألحرار،  الوطني 
املعارضة  ــدور  ب بالقيام   ،1981
البناءة طيلة السنتني املضافتني 

لوالية البرملان((، الذي كان يمتلك فيها حزب 
81 مقعدا، بموجب  التجمع الوطني لألحرار 

االنتخابات البرملانية لسنة 1977.

»الترويكا« تسيطر
 على مجلسي البرلمان

بحصول األحزاب الثالثة، املكونة للتحالف 
انتخابات  في  األولى  املرتبة  على  الحكومي، 
مجلس املستشارين التي أجريت يوم الثالثاء 
5 أكتوبر الجاري، يكون التحالف أو ما يسمى 
إلى  )نسبة  بـ»الترويكا«  السياسة  علم  في 
العربة الروسية التي تجرها ثالثة خيول( قد 

سيطر على الغرفة الثانية.
له  ليست  املستشارين  مجلس  أن  ورغــم 
وأن  خاصة  بالحكومة،  عالقته  في  أهمية 
مجلس  عليه  يصوت  الحكومي  البرنامج 
من   88 الفصل  مقتضيات  وفق  فقط  النواب 
التي  الرقابة  ملتمس  وكذلك   ،2011 دستور 
تعتبر أخطر آلية يملكها مجلس النواب من 

توجد  ال  الحكومة،  إسقاط  أجل 
أن كلمة  الثانية، كما  الغرفة  بيد 
التصويت  في  النهائية  الفصل 
على النصوص التشريعية، يعود 
الفصل فيها إلى مجلس النواب، 
عن  للمواطنني  ممثال  باعتباره 
طريق االقتراع العام املباشر، لكن 
تبقى إيجابيات سيطرة التحالف 
الحكومي على انتخابات مجلس 
أحد  رئــاســة  هــي  املستشارين 
الثانية،  للغرفة  الثالثة  األحزاب 
وبالتالي، تكون عربة »الترويكا« 
قد سيطرت على مجلسي البرملان 

بشكل سريع وفي وقت قياسي.
املعارضة  كذلك  ستغيب  السيطرة  هــذه 
وبالتالي،  الثانية،  الغرفة  مــن  البرملانية 
سنكون أمام برملان ذي غرفتني بدون معارضة 
قد  التي  الحكومة  سياسة  تعارض  حقيقية 
وكأن  للمواطنني،  املعيشية  بالحياة  تضر 

تاريخ 1981 يعيد نفسه. 

التاريخ قد يعيد نفسه 
في برلمان 2021

التاريخ يعيد نفسه اليوم مع برملان  وكأن 
سيكون  بأنه  مراقبون  يــرى  ــذي  ال  ،2021
البرملانية  املعارضة  غياب  ظل  في  ضعيفا 
وضعفها، وكذلك في ظل إعالن بعض األحزاب 
السياسية عن دعمها لألغلبية الحكومية، إذ 
ليس بمقدور املعارضة البرملانية اليوم القيام 
بمجموعة من األدوار الدستورية املنوطة بها 

كمعارضة.
محللني  حسب  األدوار  ــذه  ه بــني  ــن  وم  

سياسيني، هو أنه ليس بمقدورها طلب عقد 
فيها  يتطلب  التي  للبرملان  استثنائية  دورة 
فتح  طلب  لها  يحق  ال  كما  الثلث،  النصاب 
لجان تقصي الحقائق الذي يتطلب كذلك الثلث 
حسب منطوق الفصل 67 من دستور 2011، 
الرقابة،  بملتمس  التقدم  لها  يجوز  ال  كما 
في  عضوا،   198 عليه  يوافق  أن  يجب  الذي 

ظل معارضة تتكون من 126 عضوا فقط.
مراقبني،  من  العديد  حسب  الضعف،  هذا 
من  مجموعة  تمرير  في  محالة  ال  سيساهم 
ضد  تكون  قــد  التي  القانونية  النصوص 
املعيشية  الحياة  ضد  أو  املعارضة،  أحزاب 
للمواطنني، وهو ما سيساهم في عدم تجويد 

النصوص التشريعية.

حقوق المعارضة مع وقف التنفيذ

في  دســتــور  ســـادس   2011 دســتــور  يعتبر 
الحياة السياسية باملغرب وأول دستور مغربي 
وذلك  البرملانية،  املعارضة  حقوق  على  نص 
خاصة  الدستورية،  الفصول  من  مجموعة  في 
الفصل 10 والفصل 60 والفصل 69، ومن هذه 
رئاسة  في  املعارضة  حق  باألساس،  الحقوق 
النواب  مجلس  مــن  كــل  فــي  التشريع  لجنة 
تقصي  لجان  ورئاسة  املستشارين،  ومجلس 
محكومة  ستبقى  حقوق  أنها  إال  الحقائق، 
أحــزاب  قــوة  ظل ضعف  في  وذلــك  تنفيذ،  بال 
للمعارضة  املكونة  األحزاب  أن  رغم  املعارضة، 
رأسها  وعلى  املعارضة،  في  تاريخ طويل  ذات 
ــة والــتــنــمــيــة وحـــزب االتــحــاد  ــعــدال حـــزب ال
االشتراكي للقوات الشعبية، إال أن هذا التاريخ 
الحقوق  من  مجموعة  بممارسة  لهم  يسمح  ال 

الدستورية، وخاصة ملتمس الرقابة.

االتـحـاد االشـتـراكي انـسـحب  عـنـدمـا 
1981  مــن بــرلــمان 

على هامش برلمان بدون معارضة 

40 سنة مرت على انسحاب المعارضة االتحادية من البرلمان الذي كان يخضع لنظام المجلس الواحد، بعدما تخلى 
المغرب عن نظام الثنائية البرلمانية مع مجيء ثاني دستور ستعرفه الحياة الدستورية المغربية سنة 1970، 

األمر الذي أضعف المؤسسة التشريعية آنذاك، وقد يضعفها اليوم كذلك، في ظل وجود معارضة برلمانية 
ضعيفة لن تقدر على تحريك مجموعة من اآلليات الدستورية، وخاصة ملتمس الرقابة الذي يعتبر أخطر سالح 

تمتلكه المعارضة البرلمانية في مواجهة األغلبية الحكومية، حسب مقتضيات الفصل 105 من دستور 2011.

هشام عميري

تشكيل  ــرورة  ــض ب نــؤمــن  زلــنــا  وال  ــا  ــن ))آم
جميع  ــاه  ــ وجت ــة  ــوم ــك احل جتـــاه  ــة  ــارض ــع م
هذه  وجود  تعثر  ولو  عامة،  بصفة  احلاكمني 
ذلك  بإنشائها،  أوعزنا  أو  ألنشأناها  املعارضة 
لدميقراطية  قيام  ال  بأنه  إميــان  على  أننا 

حقيقية بدون معارضة((.

يعتبر دستور 2011 سادس 
دستور في الحياة السياسية 
بالمغرب وأول دستور مغربي 

نص على حقوق المعارضة 
البرلمانية، وذلك في مجموعة 

من الفصول الدستورية، 
خاصة الفصل 10 والفصل 60 

والفصل 69، ومن هذه الحقوق 
باألساس، حق المعارضة في 
رئاسة لجنة التشريع في كل 
من مجلس النواب ومجلس 
المستشارين، ورئاسة لجان 

تقصي الحقائق، إال أنها حقوق 
ستبقى محكومة بال تنفيذ، 

وذلك في ظل ضعف قوة 
أحزاب المعارضة

الملك الراحل الحسن الثاني:

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  للنـقاش
17 العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021
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كواليس جهوية
       

 

ما يجري  

ويدور

الجمع بين منصب الوزيرة والعمدة في المدن

المراكشيون حائرون يتساءلون.. بعد تعيين المنصوري وزيرة

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

املــواطــنــن مبــديــنــة  مـــن  الــعــديــد  يشتكي 
تــطــوان، مــن ظــاهــرة احــتــال األرصــفــة، ســـواء من 
السيارات،  أو مــن طــرف  الدكاكن  طــرف أصــحــاب 
الـــتـــي يـــقـــوم أصـــحـــابـــهـــا بـــركـــنـــهـــا فـــــوق األرصـــفـــة 
مانعن بذلك املواطنن من املرور، خصوصا ذوي 
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة، الــذيــن يــضــطــرون للمرور 
وســــط الــطــريــق املــخــصــصــة لــلــســيــارات مــعــرضــن 

أنفسهم للخطر.
املعنية  اجلهات  املواطنن  من  العديد  ويناشد 
بــالــتــدخــل مـــن أجــــل مــنــع وقــــوف الـــســـيـــارات على 
األرصـــفـــة، وكــذلــك حتــريــرهــا مــن طـــرف أصــحــاب 
يــعــرضــون بضائعهم  الـــذيـــن  الــتــجــاريــة،  احملــــات 
على األرصفة دون سند قانوني ميكنهم من ذلك، 
مــعــتــمــديــن عــلــى الــفــوضــى والــعــشــوائــيــة إلغـــاق 

الطرق يف وجه املواطنن.

هذه  تشن  الــشــمــال،  بجهة  جماعة  أصغر 
هذا  املتجولني،  الباعة  ضد  مكثفة  حمالت  األيام 
التابعة  الترابية القصر الكبير  ما عرفته اجلماعة 
السلطة  حتركت  حيث  الــعــرائــش،  إقليم  لعمالة 
املعنية صباح يوم السبت 9 أكتوبر اجلاري، للقيام 
بحملة واسعة ضد الباعة املتجولني الذين يعرقلون 
حركة السير والذين يسيئون جلمالية املدينة مبعية 
املساعدة  والقوات  األمــن  ورجــال  السلطة  أعــوان 
الثالثة،  اإلدارية  امللحقة  وقائد  اإلدارية  والشرطة 
وحجز  الباعة  مــن  املدينة  وســط  إخــالء  مت  وقــد 
العربات واملعدات التي تساهم يف إغالق الشوارع 

واألرصفة يف وجه املواطنني.
املعنية  اجلهات  صمت  األمــر،  يف  الغريب  ليبقى 
باملدن الكبرى، كوالية طنجة وعمالة تطوان وعمالة 
املضيق ـ الفنيدق، فهل هي انتقائية يف حترير امللك 
العمومي، أم أن كل مدينة لها قانون خاص يسيرها ؟

بــســوق  الـــدكـــاكـــن  أصــــحــــاب  الـــبـــاعـــة  يطالب 
القدمية  أمــام احملطة  املــتــواجــد  )الــبــاصــة(  السمك 
بــتــطــوان، بــزيــارة رئــيــس اجلــمــاعــة اجلــديــد، مــن أجل 
الـــوقـــوف عــلــى األوضـــــاع املـــزريـــة الــتــي يــعــيــش عليها 
غياب  بسبب  للجماعة،  التابعة  الــدكــاكــن  أصــحــاب 
التحتية  كالبنية  األســـواق،  يف  بها  املعمول  الشروط 
واإلنارة العمومية وعلى رأسها النظافة، حيث تطغى 
العشوائية على هذا السوق وغياب املراقبة حوله إلى 

كارثة بيئية تهدد البضائع وصحة الساكنة.

املواطنني  مــن  العديد  استغرب 
املاضي،  األســبــوع  تــطــوان،  بمدينة 
لقيام رئيس الجماعة الترابية ملدينة 
تطوان بزيارة ميدانية لحي النقاطة، 
أبي  بــن  »عــطــاء  بــشــارع  وبالضبط 
املنطقة  بعدما وجهت ساكنة  رابح«، 
حول  الجماعة  لرئيس  شكايات  عدة 
غياب العديد من الخدمات الضرورية 
العمومية  واإلنارة  التحتية  والبنية 

وغيرها.
لنداء  الجديد  املجلس  واستجاب 
بزيارة  الرئيس  قام  حيث  الساكنة، 
املجلس  أعضاء  ببعض  مرفوقا  لها 
ــني مـــن مــصــلــحــة اإلنــــارة  ــف ــوظ وم
في  الــغــريــب  أن  غــيــر  الــعــمــومــيــة، 
من  العديد  انتباه  أثار  والذي  األمر 
املواطنني، هو ظهور رئيس الجماعة 
وهو  الساكنة،  طــرف  مــن  املنتخب 
يتلقى بإمعان أوامر صادرة عن باشا 
املدينة، الذي كان بمعية قائد امللحقة 

اإلدارية لتلك املنطقة.
وقد بدت شخصية الباشا كأستاذ 
لهذا  والـــــدروس  الــنــصــائــح  ــقــدم  ي

الصورة  فــي  يظهر  ــذي  ال املنتخب 
مخففة:  بلغة  لنقل  أو  مطيع،  كتلميذ 
سياسي يفتقد للخبرة في هذا املجال، 
عبر  انتشرت  التي  األوصاف  حسب 
الذين  املواطنني  من  العديد  تعاليق 

حضروا الواقعة بذلك املوضع.
وهكذا، ومع بداية العمل السياسي 
ملرحلة ما بعد شتنبر 2021، يتساءل 
الجديدة  املرحلة  بخصوص  السكان 

هي  فهل  الــتــرابــي،  الــشــأن  لتدبير 
مرحلة جديدة وعهد جديد تقوم فيه 
تطوان  لجماعة  الحالية  الرئاسة 
باالستسالم لتعاليم السلطة املحلية، 
الرئاسة وتدبر  التي أصبحت توجه 
السلطة  وأصبحت  اختصاصاتها، 
ــي املــنــصــتــة ملــعــانــاة املــواطــنــني  ه
وشــكــاويــهــم خــصــوصــا ســاكــنــي 

األحياء الشعبية؟

في  يــرى  ــر،  اآلخ البعض  أن  غير 
قيام السلطة بمرافقة رئيس الجماعة 
على  تأكيدا  له،  التعليمات  وتقديم 
تبسط  التي  للسلطة  املجلس  تعبئة 
فــاألمــر  وبــالــتــالــي،  عــلــيــه،  هيبتها 
الجديدة  الجماعة  رئاسة  بأن  يشي 
املنوط  بــالــدور  القيام  تستطيع  ال 
السلطة  من  توجيه  بوجود  إال  بها 
املحلية، التي كانت تجد صعوبة في 
والسيطرة  األمور  ضبط  أو  التعامل 
التابعة  السابق  املجلس  رئاسة  على 
كــان في  ــذي  »املــصــبــاح«، وال لحزب 
عمالة  مــع  مستمرة  ــرب  وح ــراع  ص

إقليم تطوان؟
ــســاؤالت  ــت ــذه الــتــعــلــيــقــات وال هـ
الساكنة،  بــني  مــتــداولــة  أصــبــحــت 
الجماعة  رئــيــس  اســتــجــاب  بعدما 
ــيــهــم مـــن أجــل  ــنــدائــهــم ونــــزل إل ل
األمر  أن  غير  لشكاويهم،  االستماع 
لم يكتمل إال بوجود السلطة املحلية 
سكان  بمعاناة  علم  على  كانت  التي 
بعد،  ومن  قبل  من  الشعبية  األحياء 
كما يتداوله العديد من املواطنني.   

بجهة  والكهرباء  ــاء  امل فواتير  عرفت  بعدما 
الشمال ارتفاعا صاروخيا وغير مبرر خالل ثالثة 
لها  املفوض  الشركة  طرف  من  األخيرة،  األشهر 
التي  الشكايات  ورغم  بالجهة،  القطاع  هذا  تدبير 
العديد من املواطنني في هذا املوضوع،  تقدم بها 
إال أن تلك الشكايات لم تأخذ بعني االعتبار، حيث 
تقديم  تم  التي  الفواتير  بتأدية  املواطنني  تطالب 
الشكايات حول غالئها، دون تعويض املتضررين 
من  العديد  حسب  مبررة،  الغير  الزيادة  هذه  من 
الفواتير  أثمنة  بارتفاع  فوجئوا  الذين  املواطنني 

مؤخرا.
ــذا الــضــرر الـــذي لحق الــعــديــد من  ورغـــم ه
تدبير  لها  املفوض  الشركة  أن  إال  املواطنني، 
أي  تــصــدر  ــم  ول الصمت  تلتزم  الــقــطــاع،  ــذا  ه
هذه  أن  كما  ــوع،  ــوض امل فــي  توضيحي  ــالغ  ب

رؤساء  فيها  كان  التي  الفترة  استغلت  الشركة 
الجماعات، املسؤولون عن تفويض هذا القطاع، 
خالل  االنتخابية  الحملة  خوض  في  منشغلني 
األيام التي عرفت ارتفاع فواتير املاء والكهرباء، 
هذا  هل  املواطنني:  من  العديد  يتساءل  ولهذا 
استغلت  املعنية  الشركة  أن  أم  الصدفة،  محض 
هذه الفترة من أجل خنق ساكنة الشمال بعدما 
املعيشية  الظروف  وزادت  »كــورونــا«  خنقتهم 

الصعبة من هشاشة أوضاعهم؟
وتراكم  الجماعات  رؤساء  تنصب  تم  وبعدما 
جد  بحيلة  قامت  الشركة،  هذه  لدى  الشكايات 
خفضت  حيث  املواطنني،  غضب  لتفادي  ذكية 
على  الرسوم  في  وزادت  والكهرباء  املاء  فواتير 
درهما،   13 في حدود  كانت  الفواتير، حيث  هذه 
درهما   17 أو   15 إلى  وصلت  اليوم  لحد  لكنها 

إلى  إضافة  درهــمــا،   20 الفواتير  بعض  وفــي 
ليتحول  املواطنني،  على  املفروضة  الضرائب 
50 درهما دون أن يحس به املواطن،  املبلغ إلى 
هذه  ترتفع  قد  التي  القادمة  األشهر  انتظار  في 
الفواتير  فــي  يظهر  حيث  أكــثــر،  إلــى  الــرســوم 
احتساب  عند  لكن  عادية،  والكهرباء  املاء  أثمنة 
ليصير خياليا  الثمن  يرتفع  والضرائب  الرسوم 
دون أن يحس به الزبون لدى شركة »أمانديس« 
بطريقة  الشماليني  على  تحتال  التي  الفرنسية 
هذا  فــي  النظر  إعـــادة  ستتم  فهل  ذكــيــة..  جــد 
الجماعية  املجالس  طرف  من  املفوض  التدبير 
القانوني، وذلك  الجديدة، والذي مر عليه الزمن 
تطبيقا لدورية وزارة الداخلية حول فسخ العقد 

مع الشركات األجنبية ؟

ظهور رئيس جماعة وهو يتلقى تعليمات من ممثل السلطة 

مراكش

عزيز الفاطمي
 

  

الحكومة  تعيني  عن  الرسمي  ــالن  اإلع بعد 
برئاسة عزيز أخنوش، وتأكد حصول  الجديدة 
على  مراكش،  عمدة  املنصوري  الزهراء  فاطمة 
والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزارة  حقيبة 
ــان وســيــاســة املــديــنــة، شــرع الــشــارع  واإلســك
املراكشي في طرح تساؤالت ثالثية األبعاد تصب 
في اتجاه واحد: حول الكيفية التي ستدبر بها 
وما  ملراكش  املحلي  الشأن  الــوزيــرة  العمدة 
املقدمة  الوعود  املراكشيون من تحقيق  ينتظره 
أثناء  املــنــصــوري  ــزهــراء  ال فاطمة  طــرف  مــن 
حملتها االنتخابية.. وعود مسجلة وموثقة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، ومن جهة أخرى، 
يتطلب  وما  الــوزارات  أهم  من  لواحدة  كوزيرة 
دقيقة  ومحاسبة  جسيمة  مسؤولية  من  ذلــك 
املراكشيني  جل  أن  االعتبار،  بعني  األخــذ  مع 
منحوا املنصوري أصواتهم على أمل أن تستعد 
وضخ  أســـوارهـــا،  وبسمة  بهجتها  مــراكــش 
عجلة  وتحريك  املدينة  عروق  في  جديدة  دماء 
بحدة:  املتداولة  األسئلة  بني  ومن  اقتصادها، 

العمدة  بــدور  للقيام  املؤهل  الشخص  هو  من 
املجلس  أعضاء  إجماع  عليه  يقع  قد  بالنيابة 
املجتمع  مكونات  ثقة  وينال  ملراكش  الجماعي 

املدني؟
العمدة  تحلق  أن  وقبل  السياق،  نفس  وفي 
التعيني  أجــل  مــن  فــاس  مدينة  إلــى  الجديدة 

أقدمت  الجديد،  الحكومي  الفريق  ضمن  امللكي 
العشرة،  نوابها  على  التفويضات  توزيع  على 
مكلف  اإلدريــســي  محمد  التالي:  الشكل  على 
باألشغال، عبد هلل فجالي مكلف بقطاع الرياضة 
بوسعيد  العزيز  عبد  الخضراء،  واملساحات 
مكلف بملف األسواق بما فيها أسواق الجملة، 

خديجة  التعمير،  بقسم  مكلف  حنيش  طــارق 
عتيقة  الصحي،  باملكتب  مكلفة  بــوحــراشــي 
والثقافة،  االجتماعية  بالشؤون  مكلفة  بوستة 
محمد توفلة مكلف بتدبير املمتلكات الجماعية، 
املداخيل،  تنمية  بوكالة  مكلف  بــرزوق  أشرف 
للمرافق  املفوض  بالتدبير  مكلف  ماجد  كمال 
وزبيدة  املحلية(،  التنمية  )شركة  الجماعية 

ملشمر مكلفة بالشؤون القانونية واملنازعات.
املحلي،  الشأن  تدبير  عن  حديثنا  دام  ومــا 
نشير إلى املطلب املوجه لعمدة املدينة من طرف 
رئيس املجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع 
تنصيب  أجل  من  باملغرب،  اإلنسان  حقوق  عن 
الجماعة الحضرية ملراكش كمطالب بالحق املدني 
التفاوضية  الصفقات  املعروف بقضية  امللف  في 
املرتبطة بمؤتمر املناخ »كوب 22«، وهناك نقطة 
أخيرة قبل ختم املوضوع، قد تعتبر من غرائب 
سياسية  غير  ألغــراض  السياسة  ممارسي 
)والفاهم يفهم(، وهذا ينطبق على الحالة غير 
بصلة،  السياسة  ألخالقيات  تمت  وال  املقبولة 
14 صوتا من  تهريب  في عملية  تتمثل  والتي 
أصحاب »امليزان«، واملتعلقة بانتخاب أعضاء 
التهريب  هذا  يؤكد  وما  املستشارين،  مجلس 
االستقاللي  املرشح  حصول  هو  التالعب،  أو 

عبد الرحيم لتبي، على صوت واحد ؟

هل يتدخل لفتيت لمراقبة   غالء فواتير الماء والكهرباء ؟
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أصدرت سلطات مدينة أكادير، قرارات 
تقضي بإغالق عدد من املطاعم بكورنيش 
ــرام  ــتـ ــدم احـ ــ ــر، ســـجـــل يف حــقــهــا عـ ــ ــاديـ ــ أكـ
ــة لـــتـــفـــادي  ــ ــالزمـ ــ ــروط الـــوقـــائـــيـــة الـ ــ ــشـ ــ الـ
ــــك عقب  ــا«، وذلـ ــ ــورونـ ــ ــيـــروس »كـ انــتــشــار فـ
السلطات  نفذتها  واسعة  مراقبة  عملية 
احمللية واللجان املختصة شملت املقاهي 
واألسواق  الفندقية  واملؤسسات  واملطاعم 
عــددا  الــتــي تستقبل  املــؤســســات  وجــمــيــع 
الرفع من  بغية  وذلك  الزبناء،  كبيرا من 
درجة اليقظة وحث اجلميع على احترام 
للحد من  بكل حــزم  الــشــروط احلاجزية 

وتيرة انتشار الفيروس.

مبدينة  اإلداريــــة  احملكمة  قضت 
ببطالن  املاضي،  اخلميس  يــوم  أكادير 
بانتخاب  املتعلقة  االنتخابية  العملية 
ــتــي  نــــواب رئــيــس جــمــاعــة كــلــمــيــم وال
وجــاء  املــنــصــرم،  شــهــر شتنبر  أجــريــت 
الصادر   2605 رقــم  احلكم  منطوق  يف 
علنيا  احملكمة  »حكمت  ــوضــوع:  امل يف 
بقبول  الشكل  يف  وحــضــوريــا،  ابتدائيا 
العملية  بإبطال  املــوضــوع  ويف  الطعن، 
االنتخابية املتعلقة بانتخاب نواب رئيس 
بتاريخ  أجــريــت  والــتــي  كلميم  جماعة 
2021/09/18، وبإعادتها طبقا للقانون 

وتبليغه لألطراف املعنية«.

قامت جلنة من املجلس اجلماعي 
ــر، بـــــزيـــــارة تـــفـــقـــديـــة لــلــمــحــطــة  ــ ــاديــ ــ ألكــ
الـــطـــرقـــيـــة »املـــســـيـــرة أكـــــاديـــــر«، بــرئــاســة 
النائب املفوض يف تدبير املمتلكات، عبد 
املــســؤولــون خاللها  وقـــف  بــلــغــمــايــر،  اهلل 
املتمثل  للمحطة،  املـــزري  الــوضــع  عــلــى 
ــرة  ــثـ ــاب مــــرافــــق االســـتـــقـــبـــال وكـ ــيــ يف غــ
ــال، فــضــال عــن الــشــقــوق  ــ ــاخ واألزبــ ــ األوسـ
والــتــصــدعــات يف ســقــف احملــطــة وضعف 
اإلنــــارة وغــيــرهــا مــن املــشــاكــل املــتــراكــمــة، 
ووفـــق مــا صــرحــت بــه مــصــادر مــن داخــل 
احملـــطـــة، فـــإن ســبــب األوضـــــاع الــكــارثــيــة 
ــركــــات الــنــقــل  ــــع لــتــمــلــص بـــعـــض شــ راجــ
ــروج رغــم  ــ مــن دفـــع رســـوم الـــدخـــول واخلـ
طــويــلــة،  ســنــوات  للشبابيك  اســتــغــاللــهــا 
بهذه  العاملون  يأمل  أخــرى،  جهة  ومــن 
البلدي  املجلس  زيـــارة  تأتي  أن  احملــطــة، 
ملموسة  بنتائج  العمومي،  املرفق  لهذا 
عبر إعادة تهيئته وإصالحه بشكل يرقى 
الســتــقــبــال املــســافــريــن بــعــاصــمــة ســوس 

ماسة.

ــراســت  ــت يــعــيــش حـــي الـــرمـــل ب
عارمة  فوضى  ملول،  عمالة إنزكان أيت 
والــدراجــات  السيارات  سائقو  أبطالها 
جنونية  بسرعة  عرباتهم  يقودون  الذين 
ــنـــن،  املـــواطـ ألرواح  ــن  ــرث ــت ــك ــر م غــي
وخــصــوصــا الــتــالمــيــذ الــذيــن تــعــج بهم 
ذعرا  بذلك  مخلفن  واألزقــة،  الشوارع 
اإلفــراط  نتيجة  الساكنة،  صــفــوف  يف 
االستعراضية  الــســرعــة والــســيــاقــة  يف 

محولن الشارع إلى حلبة للسباق.

أن حتريات  مطلعة،  مصادر  أفادت 
جتري على نطاق واسع مبحكمة إنزكان، 
للوقوف على سوء تسيير إحدى الشعب، 
من  أعطيت  صــارمــة  تعليمات  هناك  وأن 
أجل اتخاذ إجراءات على كل من ثبت يف 

حقه سوء تدبير املرفق العمومي.

العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

داء
أص

ســـوسية

زاكورة

نور الدين هراوي

  
ــة  رغـــم اإلجـــــراءات االحــتــرازي
والقانونية  واألمــنــيــة  الصحية 
ال  ــا«،  ــورون »ك بجائحة  الخاصة 
املقاهي  أصحاب  من  العديد  زال 
احتالل  في  يتمادون  و»الفراشة« 
ــعــمــومــي واســتــبــاحــتــه  املــلــك ال
القانون  أن  ورغم  سطات،  بمدينة 
متر  من  أكثر  باستغالل  يسمح  ال 
النافذين  ــؤالء  هـ أن  إال  ــد،  ــ واح
بـ»العاللي«  يسيطرون  أصبحوا 
يتركون  وال  بأكمله  الرصيف  على 
ــراجــلــن، مما  ــل ل ــة  ــن آم مــســاحــة 
يتسبب في عرقلة السير، وبالتالي 
وقوع حوادث بن الفينة واألخرى، 
باإلضافة إلى خرق قانون الطوارئ 
بكل مضامينه وتفاصيله، حيث أن 
واالحــتــالل،  االستيطان  فــيــروس 
خاصة من طرف الباعة املتجولن، 

ووســط  املدينة  مركز  إلــى  انتقل 
إلى  وحولها  العمومية،  ساحاتها 

أسواق عشوائية.
املتكررة  االحــتــجــاجــات  ورغـــم 
الشكايات،  من  والعديد  للسكان 
ــواء عــبــر وســائــل الــتــواصــل  ســ
تتوصل  الــتــي  أو  االجــتــمــاعــي، 
حياة  فال  املسؤولة،  الجهات  بها 
مؤقتة  حمالت  ســوى  تنادي،  ملن 
استفهام  عالمة  مــن  أكثر  تطرح 
القضاء  دون  بــهــا  الــقــيــام  حــول 
القانونية،  غير  الــظــاهــرة  على 
ــع عــجــز مــصــالــح الــبــلــديــة عن  م
وعــدم  الــصــارم،  القانون  تطبيق 
ــة  اإلداريـ الشرطة  أدوار  تفعيل 
ــصــوص عــلــيــهــا فـــي مــدونــة  ــن امل
لها  تعود  والتي  الجماعي  امليثاق 
واالختصاصات،  املهام  من  العديد 
تبقى  الــشــديــد،  ــأســف  ول الــتــي 
املدينة  هذه  في  التنفيذ  موقوفة 
وهذا  باالستثناءات،  عرفت  التي 
املؤسسة  أدوار  مــن  ضــاعــف  مــا 
تتدخل  دائــمــا  وجعلها  األمنية، 

وتقوم بأدوار إضافية بغية ضبط 
»الفراشة«،  جانب  من  الفوضى 
وضبط احتجاجات السكان والحد 
الذي  االحتالل  مستوى  على  منها 
وصل إلى أبواب املنازل وما ترتب 
عن ذلك من أزمات، أما التراخيص 
وفتح  فيها،  املشتبه  التجارية 
الطرق  بكل  الــتــجــاريــة  املــحــالت 
املمكنة والخارجة عن لغة القانون 

في أحياء املدينة بكاملها وبمباركة 
واملحلية،  املنتخبة  السلطات  من 
فحدث وال حرج، ولم تساهم إال في 
لبعضهم،  املشروع  غير  االغتناء 
وضعيتهم  فــي  نــقــلــة  وإحـــــداث 
في  نوعية  نقلة  وإحــداث  املالية، 
تنميتها  وتــأزيــم  املدينة  مشاكل 
املفقودة  بجماليتها  والنكوص 

بشهادة الجميع.

توقف حمالت تحرير الملك العمومي بأحياء سطات 
يحدث فوضى عارمة

االكتظاظ يخنق شوارع المدينة ويحول 
حياة المواطنين إلى جحيم

األسبوع
 

  

البيضاء  الــدار  مدينة  تعيش 
عودة  منذ  كبيرا  مروريا  ضغطا 
املؤسسات  إلى  والطلبة  التالميذ 
جل  أصبحت  حيث  التعليمية، 
كبيرا  ازدحــامــا  تشهد  الــشــوارع 
خـــالل الــصــبــاح، وفـــي أوقـــات 
الذروة، مما يحول حياة السائقن 
إلى جحيم ال يطاق لساعة أو أكثر.

وحــســب مــواطــنــن، فـــإن هــذا 
الذي  اليومي  ــروري  امل االختناق 
االقتصادية،  العاصمة  تشهده 
ــات الــتــي  ــالحـ ــى اإلصـ ــرجــع إلـ ي
مما  مهمة،  شــوارع  عــدة  تعرفها 
طرق  على  ــزداد  ي الضغط  يجعل 
ــرى مــن قبل ســيــارات األجــرة  أخ

وأصحاب العربات الخاصة.
السائقن  مــن  الــعــديــد  وعــبــر 
هــذه  تــزامــن  مــن  استيائهم  عــن 
ــة املــوســم  ــداي اإلصـــالحـــات مــع ب

خلق  من  تزيد  والتي  الــدراســي، 
صعيد  على  كبير  مروري  اختناق 
الرئيسية،  املدينة  شـــوارع  جــل 
واإلياب  الذهاب  رحلة  يجعل  مما 

بمثابة عذاب يومي للجميع.
ــاق  ــن ــذا االخــت ــ ــد أســـفـــر ه ــ وق
املروري عن عدة حوادث سير، مما 
بقية  أمام  الطريق  يزيد من عرقلة 
الكثير  يعيش  حيث  السائقن، 
وصراعات  كالمية  مشادات  منهم 
ــة خـــالل أوقـــات  ــاص ــة، خ ــي ــوم ي
الذروة، مما دفع ببعض األصوات 

لــلــمــطــالــبــة بــتــســريــع األشــغــال 
الجارية.

معاناة  تستمر  أن  املنتظر  ومن 
الــبــيــضــاء بسبب  الـــدار  ســاكــنــة 
الترامواي  خطوط  ربــط  مشروع 
بعدد من األحياء، حيث ستتواصل 
عملية ربط الخطن الثالث والرابع 
سيربط  بحيث   ،2023 غاية  إلى 
بمحطة  الساملية  حــي   3 الــخــط 
 4 الخط  بينما  املــيــنــاء،  القطار 
بحديقة  الــتــشــارك  حــي  سيربط 

الجامعة العربية.

 األسبوع
 

  

للملك  الــعــام  الوكيل  الــعــام،  ــال  امل حماة  دعــا 
تحقيق  فتح  إلى  بمراكش،  االستئناف  بمحكمة 
زاكــورة،  ملدينة  األخضر«  »الحزام  مشروع  حول 
إلى  وأدت  فيه  حصلت  التي  االخــتــالالت  بسبب 
كارثة بيئية نتيجة اإلهمال وسوء التقدير من قبل 

الجهات املسؤولة عنه.
لحماية  املغربية  الجمعية  رسالة  وأوضــحــت 
لزاكورة،  الحزام األخضر  »مشروع  أن  العام،  املال 
خصصت  للمدينة،  اإلقليمي  املجلس  تبناه  والذي 
كيلومترات   7 مسافة  على  هكتار   300 مساحة  له 
الرملية  الزوابع  من  واقيا  لها  ليكون  املدينة،  من 

هذا  فــي  ساهم  وقــد  للساكنة،  متنزها  ويشكل 
 46.800.000 مبلغ  له  خصص  ــذي  ال املــشــروع 
وأضافت  كشركاء«،  وزاريــة  قطاعات  سبع  درهم، 
باملشروع،  حصلت  التي  الخسائر  أن  الجمعية 
املواطنن  ــدى  ل واســعــا  واســتــيــاء  تــذمــرا  خلفت 
بمدينة  املحلي  بالشأن  املهتمن  وكل  واملواطنات 
األمــوال  مصير  حول  تساؤالت  وطرحت  ــورة،  زاك
التي تم رصدها إلنجاز هذا املشروع والتي تناهز 

46 مليون درهم.
املعطيات  بدراسة  قامت  أنها  الجمعية  وقالت 
وتواصلت مع فعاليات محلية وجمعيات باملنطقة، 
حيث خلصت إلى وجود »اختالالت عرفها املشروع 
املسؤولية  ــط  رب وعـــدم  الــعــام  للمال  تبديد  مــن 
باملحاسبة وانعدام الحكامة إلنجاز هذا املشروع«.
اإلقليمي،  املجلس  أن  الجمعية،  وأوضــحــت 
مع  عمومية  صفقات  عدة  أبرم  املشروع،  صاحب 
في  تستعمل  التي  األنابيب  إنجاز  حول  شركات، 

ومشروع  والتنقيب،  والبناء  بالتنقيط،  السقي 
اختالالت  »هــنــاك  أن  مــبــرزة  الشمسية،  الطاقة 
تتم  لم  التي  األشــجــار  غــرس  عملية  في  حصلت 
املنطقة،  تعرفها  التي  املناخية  التقلبات  مراعاة 
ألف   130 إتالف  إلى  أدى  مما  الــري،  عملية  وفي 

شجرة«، حسب الهيئة الحقوقية.
والمباالة  إهمال  وجــود  إلــى  الهيئة  وأشـــارت 
التتبع  حيث  من  املشروع  عن  »التخلي  خالل  من 
والعملية  التقنية  واملراقبة  واملعالجة  والصيانة، 
والنباتات  ــراس  األغ أغلب  جعل  مما  للمشروع، 
األخــرى  هي  تعرف  النباتي،  للغطاء  املخصصة 
أرضا  السابق  حالها  إلــى  األرض  لتعود  إتالفا 

جرداء بدل أن تصبح أرضا خضراء«.
رئيس  من  لكل  باالستماع  الجمعية  وطالبت 
القانونين  واملمثلن  لزاكورة،  اإلقليمي  املجلس 
واملسؤولن عن  املشاريع  بإنجاز  املكلفة  للشركات 

الدراسات املنجزة واملهندسن.

مطالب بالتحقيق في اختالالت مشروع »الحزام األخضر«

 سطات

العثور على جثة داخل 
حاوية لألزبال 

سعيد الهوداني
 

  

بخريبكة،  الزيتونة  حي  ساكنة  استفاقت 
يوم الثالثاء املاضي، على وقع جرمية نكراء، 
بعد العثور على جثة شاب مذبوح من الوريد 

إلى الوريد، داخل حاوية لألزبال.
ووفق مصادر مطلعة، فقد مت العثور على 
)ج.  حياته  قيد  املسمى  الثالثيني،  الــشــاب 
حادة  بآلة  اليوم مذبوحا  نفس  صباح  ش(، 

داخل حاوية لألزبال.
ــادث، هــرعــت الــشــرطــة  وفــــور عــلــمــهــا بـــاحلـ
الوقاية  ورجــال  األمنية  والسلطات  العلمية 
املــكــان، حيث مت نقل جثة  إلــى عــن  املدنية 
من  الثاني،  احلسن  مستشفى  إلــى  الهالك 
أجـــل الــتــشــريــح الــطــبــي، واســتــكــمــال البحث 
وبعد  الــعــامــة،  النيابة  مــن  بــأمــر  والتحقيق 
ــيـــق، متــكــن رجـــال  الــتــقــصــي والـــبـــحـــث الـــدقـ
هوية  على  التعرف  من  القضائية  الشرطة 

اجلاني يف وقت قياسي.

خريبكة الدار البيضاء 
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كواليس جهوية

القضاء يجرد رئيس 
جماعة الدروة من منصبه

األسبوع

   

أصدرت احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء، 
حكما يقضي بتجريد رئيس جماعة الدروة 

من رئاسة املجلس اجلماعي.
ــاط وكـــيـــل الئــحــة  ــقـ ــررت احملــكــمــة إسـ ــ وقــ
ــي لــــأحــــرار بــهــذه  ــوطـــنـ حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الـ
ــرة، بــعــدمــا تــقــدم مــنــافــســه احملــســوب  الــــدائــ
عــلــى حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، بــطــعــن يف 

حقه لعدم تصريحه مبمتلكاته.
اجلماعي  املجلس  رئيس  سقوط  وأسفر 
ــنــــافــــس قــــــوي بـــــن مـــنـــتـــخـــبـــي حــــزب  عـــــن تــ
برئاسة  للظفر  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 

املجلس البلدي، بعد عزل رئيس املجلس.
لأحرار  الوطني  التجمع  حــزب  أن  يذكر 
االنــتــخــابــات يف جماعة  نــتــائــج  عــلــى  سيطر 
ليكون  18 مقعدا  بعد حصوله على  الــدروة، 
أغــلــبــيــة مـــريـــحـــة، مــتــفــوقــا عـــلـــى الــبــرملــانــي 
البوعميري وكيل الئحة االحتاد االشتراكي.

العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

برشيد

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

نونبر   18 االبتدائية  املدرسة  تالميذ  يعاني 
إلى  الوصول  من  ملوك،  سيدي  العيون  بمدينة 
وذلك  فيها،  يدرسون  التي  التربوية  املؤسسة 
مليئة  فالحية  ضيعة  وســط  تتواجد  لكونها 
الرئيسية  الطريق  قرب  وتقع  الزيتون،  بأشجار 
ملوك  ســيــدي  الــعــيــون  مدينتي  بــن  الــرابــطــة 

وجرادة.
وفي هذا الصدد، طالب آباء التالميذ الجهات 
املؤسسة  محيط  تهيئة  في  باإلسراع  الوصية، 
الجهة  من  طريق  فتح  ذلــك  في  بما  التربوية، 
الغربية صوب حي عن الحجر، وإزالة األخطار 

التي تهدد حياة أبنائهم.
وفي السياق ذاته، أشار أحد أولياء التالميذ، 
انعدام  جراء  للخطر  معرضون  أبناءهم  أن  إلى 
هذه  تواجد  إلى  باإلضافة  للمدرسة،  الولوجيات 
حركة  تعرف  رئيسية  طريق  بمحاذاة  األخيرة 
دؤوبة للسيارات والشاحنات، وهو ما يضطرهم 
إلى مرافقة أطفالهم وقطع مسافة طويلة من مقر 

سكناهم إلى املدرسة.
وأضاف املتحدث ذاته، أن ما يثير قلقهم أكثر، 
هو غياب الفتات تشير إلى وجود مدرسة باملكان، 
عند  السرعة  خفض  بضرورة  السائقن  وتذّكر 

البلدية  مصالح  مطالبن  املؤسسة،  من  االقتراب 
الغربية صوب حي عن  الطريق  بفتح  باإلسراع 
عالمات  وضــع  وكــذا  ــان،  زي أوالد  وحــي  الحجر 
على  حفاظا  جرادة،  طريق  مستوى  على  تشوير 

سالمة املتمدرسن.
نــونــبــر«   18« مــدرســة  أن  ــذكــر  بــال وجــديــر 
إطــار  ــي  ف الــســنــة  هـــذه  افتتحت  االبــتــدائــيــة، 
العيون  بــمــديــنــة  املــدرســي  ــعــرض  ال تــوســيــع 
من  أكثر  حاليا  تستقبل  حيث  مــلــوك،  سيدي 
يتابعون  كانوا  معظمهم  وتلميذة،  تلميذ   300
ــرادة. ــ ــق ج ــمــدرســة طــري ــم ســابــقــا ب ــه  دراســت

أحرار  الجهة 
الشرقية ساخطون 
على رئيس حزبهم 

عزيز  أخنوش 
ــبــــار حـــزب  ــارم وســـــط كــ ــ ــ يــــســــود ســـخـــط عـ
الشرقية،  باجلهة  لأحرار  الوطني  التجمع 
عــلــى رئــيــس حــزبــهــم عــزيــز أخـــنـــوش، املــعــن 
حــديــثــا رئــيــســا لــلــحــكــومــة اجلـــديـــدة، وذلـــك 
أدنـــى مسؤولية  تــولــي  مــن  إقــصــائــهــم  بسبب 
التشريعية  املــؤســســة  احلــكــومــة وال يف  ال يف 

بغرفتيها.
ويــبــقــى مــحــمــد صـــديـــقـــي، ابــــن املــنــطــقــة 
الفالحة  وزيـــر  منصب  تقلد  الـــذي  الــوحــيــد 
أعضاء  باقي  أمــا  أخــنــوش،  يف حكومة عزيز 
ــالــــشــــرق، فــبــفــضــلــهــم اســتــطــاعــت  احلــــــزب بــ
باجلهة  املطلقة  هيمنتها  فرض  »احلمامة« 
ثالث  بــرئــاســة  الــفــوز  بعد  عــالــيــا،  والتحليق 
غــرف مهنية، كــمــا كــان احلـــزب قــاب قوسن 
الشرقية،  رئاسة مجلس اجلهة  أدنى من  أو 
هشام  الكبير،  االنتخابي  املــؤثــر  شخص  يف 
جماهيرية  بقاعدة  يحظى  الــذي  الصغير، 
كبيرة بوجدة، وبعالقات واسعة مع مختلف 

السياسين. الفرقاء 
وأشــارت مصادر من داخــل احلــزب بوجدة، 
البرملاني عن مدينة  هــوار،  إلى غضب محمد 
األلفية، وعدم رضاه على أخنوش لعدم اقتراح 
والرياضة،  الشباب  وزارة  لتولي حقيبة  اسمه 
بعد أن وعده بذلك )وفق املصادر ذاتها(، رغم 
التعليمي ليس بالعالي، وجتربته  أن مستواه 

السياسية تبقى محدودة جدا.
الشرقية  اجلــهــة  جتمعيي  غــضــب  وتــعــزز 
مــن احلــيــف الـــذي طــالــهــم مــن طـــرف عزيز 
الذين  أولئك  سيما  وال  وحاشيته،  أخنوش، 
يربطهم  يكن  لــم  والــذيــن  مــعــه،  استقدمهم 
ــــق تــعــبــيــر بــعــضــهــم.  بــــاحلــــزب أي شـــــيء، وفـ

من المسؤول عن تعطيل المشروع االستثماري بإقليم الدريوش ؟ 

يق تالميذ مدرسة »18 نونبر« بالعيون الشرقية  صعوبات تعترض طر
للوصول إلى مقر دراستهم

عامالت النظافة والطبخ في المدارس بدون ضمان اجتماعيخنيفرة

سالليو »كيش الوداية« يطالبون بتسوية قضيتهم عبر الحوار تمارة

تنتظر ساكنة إقليم الدريوش، من 
السياسة  التي ولجت عالم  الوجوه 
في  انتخابها  عبر  لإلقليم  ممثلة 
الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة واملــجــلــس 
بغرفتيه،  البرملان  وكذلك  اإلقليمي، 
الـــذي طال  »الــبــلــوكــاج«  تــرفــع  أن 
بجبل  ضخما  استثماريا  مشروعا 
التابعة  امطالسة،  بجماعة  »لكبير« 

ترابيا لإلقليم.
وحسب مصادر متطابقة، فقد عمد 
العامل في وقت سابق، وبضغط من 
إيقاف  على  باإلقليم،  مؤثرة  أطراف 
بالنفع  سيعود  كان  الذي  املشروع 
العميم على ساكنة إقليم الدريوش، 
الذي هو في أمس الحاجة ملشاريع 

سياحية من هذا النوع.

وبمناسبة  ــصــدد،  ال هــذا  وفــي 
يناشد  الجديدة،  الحكومة  تعين 
عدد كبير من سكان إقليم الدريوش 

ال  أن  أجــل  من  املسؤولة،  الجهات 
بن  االنتخابية  الصراعات  تجعل 
العديد من الفرقاء السياسين سببا 

والذي  الضخم  املشروع  تعطيل  في 
أن  قبل  املالين،  مئات  عليه  صرفت 
منطقية،  غير  ألسباب  توقيفه  يتم 

حسب تعبيرهم.
ــشــروع  امل هـــذا  أن  إلـــى  ــشــار  ي
خلقه  تــم  الــنــمــوذجــي،  السياحي 
ــي في  ــدول بــشــراكــة بــن الــبــطــل ال
عزيز  بوكسينغ،  الــكــيــك  ريــاضــة 
ونجم  هــولــنــدا،  فــي  املقيم  قـــالح، 
حكيم  املغربي  واملنتخب  شيلسي 
في  حصال  أن  بعد  وذلـــك  ــاش،  زيـ
السابق على رخصة استغالل املكان 
سيمكن  مــهــم،  سياحي  كــمــشــروع 
سياحي  وفضاء  متنفس  خلق  من 
سيساهم  كــمــا  باملنطقة،  مــشــرق 
الشباب.  من  كبير  عدد  تشغيل   في 

األسبوع

   

نظمت عامالت النظافة والطبخ في املؤسسات 
وقفة  خــنــيــفــرة،  ــي  ف ــة  ــي ــدرس وامل التعليمية 
من  والــرفــع  بحقوقهن  للمطالبة  احتجاجية 
الضمان  نظام  في  والتسجيل  الهزيلة،  أجورهن 

االجتماعي.
الوطنية  للجامعة  اإلقليمي  املكتب  وأبــدى 
العادلة،  العامالت  ملطالب  مساندته  للتعليم، 
لم  التي  أجــورهــن  »هــزالــة  بسبب  تأتي  والتي 
درهم،   400 املاضي  شتنبر  شهر  خالل  تتجاوز 
وعدم  أجرتهن،  كامل  املطبخ  عامالت  منح  لعدم 
توفرهن على نسخ من عقود العمل التي تربطهن 

باملشغل«.
وعوز  فقر  »استغالل  النقابة  فرع  واستنكر 
عامالت الطبخ والنظافة في املؤسسات التعليمية 
الشغل  ملفتشية  رهيب  صمت  ظل  في  بخنيفرة، 
اإلقليمية  واملديرية  االجتماعي،  الضمان  وإدارة 
في  املنظومة،  خــارج  تعتبرهن  التي  للتعليم، 
استمرار  روح وضمانة  فيه  يشكلن  الذي  الوقت 

خدماتها وحسن سيرها«.

التصريح  عدم  »سجلت  أنها  النقابة  وقالت 
الصندوق  لدى  كاملة  وبصفة  العامالت  بجميع 
تسلمهن  وعــدم  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
عدم  وأيــضــا  األداء،  ورقــة  أو  الشغل  لبطاقة 

استفادتهن من الحد األدنى لألجور«.

الخارجية،  املصالح  النقابي  الفرع  وطالب 
الكاملة في وقف االنتهاكات  بتحمل مسؤوليتها 
الشركة  وإجــبــار  الــعــامــالت،  لحقوق  املتكررة 
دفتر  احــتــرام  عــلــى  الصفقة  ــن  م املستفيدة 

التحمالت ومدونة الشغل.

األسبوع

   
ــة«  ــوداي طــالــبــت ســاكــنــة »كــيــش ال
باب  بفتح  الوصية،  الجهات  بتمارة، 
الحوار معها ألجل التوصل إلى حلول 

مرضية للساكنة، وصرف التعويضات 
القانونية. واملستحقات 

وأكد أحد ذوي الحقوق، أن ساكنة 
اإلنــصــاف  تنتظر  الـــودايـــة«  »كــيــش 
رغم   ،2009 سنة  منذ  والتعويض 
مــراســلــتــهــا لــلــعــديــد مـــن الــجــهــات 
الوصية، من وزارة الداخلية ومديرية 

الشؤون القروية، ووالية جهة الرباط.
وأضاف أن الساكنة تصطدم بغلق 
باب الحوار أمامها ورفض املسؤولن 
مؤكدا  املتضررة،  الساكنة  ملف  فتح 
فـــي حق  ــمــا  وظــل حــيــفــا  هــنــاك  أن 
املواطنن لنيل التعويضات التي وعد 

بها املسؤولون السابقون.

فقط  تطالب  أنها  الساكنة  وأكــدت 
في  واملتمثلة  املــشــروعــة  بحقوقها 
سائر  مثل  الحقوق  كذوي  التعويض 
عن  معبرين  الساللية،  الجماعات 
واليــة  تعامل  طريقة  مــن  استيائهم 
القروية  الــشــؤون  ومديرية  الــربــاط 
القوة  استعمال  عبر  مطالبهم  مــع 

لتفريقهم. العمومية 
وزارة  مـــن  املــحــتــجــون  ويــلــتــمــس 
امللف  هذا  لتسوية  التدخل  الداخلية، 
سنوات،  عــدة  منذ  انتظاره  طــال  الــذي 
وإيجاد حلول مع الساكنة من خالل فتح 
باب الحوار واالستماع ملقترحات ممثلي 

ذوي الحقوق والنواب الساللين.
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كواليس جهوية

فعالـيات تستـنكر قـرار رئـيس الجمـاعة مـنع 
تغطـية دورات المـجلس

الزمامرة

تنسيقية األحرار تهاجم 
السلطة المحلية في 

سيدي بنور
عزيز العبريدي

 

التجمع  حلــزب  احمللية  التنسيقية  أصـــدرت 
بتاريخ  واملجتمعة  بالزمامرة،  لألحرار  الوطني 
ــذات املــديــنــة،  بــ ــزب  2021 مبــقــر احلــ 10 أكــتــوبــر 
صفحتها  على  حــســون،  سعيد  منسقها  بقيادة 
الــرســمــيــة لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــيــانــا شديد 
اللهجة صبت فيه جام غضبها على خليفة باشا 
عبد  املعارضة  زعيم  إزاء  »سلوكه  بفعل  املدينة، 
الرحيم هلييل باسو، وتهديده بإخراجه بالقوة 
مــن قــاعــة االجــتــمــاعــات الــتــي احتضنت الـــدورة 
يوم  للزمامرة  اجلماعي  للمجلس  االستثنائية 
07 أكتوبر 2021، وجتاوزه حدود الرقابة اإلدارية 
رئيس  اختصاصات  وتقمص  احمللية،  للسلطة 

املجلس اجلماعي«، وفق تعبيرها.
الــتــنــســيــقــيــة  أن  ــان،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ هـــــــذا  يف  وجــــــــاء 
ــــروط مــع  ــشـ ــ ــــامـ احملـــلـــيـــة تـــعـــلـــن تـــضـــامـــنـــهـــا الـ
ما  جــراء  هلييل،  الرحيم  عبد  املــعــارضــة  زعــيــم 
تعرض له من اعتداء وإهانة من طرف خليفة 
الــبــاشــا، كما تــديــن ســلــوك هــذا األخــيــر يف هذه 
بسنوات  يــذكــرهــم  والـــذي  االستثنائية،  الــــدورة 
»جــنــان الــكــرمــة«، بــعــدمــا انــتــزع خليفة الــبــاشــا 
محاوال  اجلماعي،  املجلس  رئيس  اختصاصات 
عبد  اجلماعي  املستشار  على  االعــتــداء  بــذلــك 
املخازنية  باستدعاء  وتهديده  هلييل،  الرحيم 
ــه بـــالـــقـــوة مــــن قــــاعــــة االجـــتـــمـــاعـــات،  ــ ــراجـ ــ إلخـ
ــدة تـــطـــاولـــه عـــلـــى حــرمــة  ــشـ ــذلـــك بـ وتـــشـــجـــب كـ
منتخبة،  دستورية  كمؤسسة  اجلماعي  املجلس 
وتــطــالــب بــاشــا مــديــنــة الــزمــامــرة، املــمــثــل األول 
الرحيم  لعبد  اعتذار  بتقدمي  احمللية،  للسلطة 

هلييل على ما حلقه من سوء معاملة وإهانة.

فاس

أكادير

الجديدة

 األسبوع

   

جمعوية  ــيــات  فــعــال ــبــت  طــال
محلية،  إعالمية  وسائل  وممثلي 
ــة الــحــضــريــة  ــاع ــجــم رئـــيـــس ال
تغطية  من  بتمكينهم  للجديدة، 
الجماعي،  املجلس  دورات  أشغال 
أمامهم  االجتماعات  أبواب  وفتح 
من أجل اطالع الرأي العام املحلي 

على الشأن املحلي.
نقابية  هيئات  خمس  ودعــت 
هيئات  ــدة  عـ تــمــثــل  وجــمــعــويــة 
نقابية، نقابة الصحافيني املغاربة، 
والنقابة الوطنية لإلعالم، واتحاد 
املقاوالت اإلعالمية، في بالغ لها، 
إلى  املنتخبة،  املجالس  مختلف 
فتح قنوات التواصل واإلعالم مع 

مختلف املنابر اإلعالمية.
الجمعوية  الفعاليات  وعبرت 
من  استغرابها  عــن  واإلعــالمــيــة 
لسياسة  الجماعة  رئــيــس  نهج 
الجماعي  املجلس  دورات  إغــالق 
احترام  وعــدم  استباقي،  بشكل 
املادة 270 من القانون التنظيمي 
تنص  والتي  الترابية،  للجماعات 
مــداوالت  شفافية  ضـــرورة  على 

املجلس الجماعي.
مواصلة  الهيئات  واستنكرت 
رئاسة الجماعة في تبني مشروع 
الصحافة  بمنع  الداخلي  النظام 
املباشر  والــبــث  الــتــصــويــر،  مــن 
لــجــلــســات املــجــلــس الــجــمــاعــي، 
مدونة  مــع  صــريــح  تناقض  فــي 
وللمقتضيات  والنشر،  الصحافة 
حرية  تكفل  الــتــي  الــدســتــوريــة 
ضــرورة  على  ــدت  وأك الصحافة، 
واضـــحـــة ضمن  رؤيـــــة  وضــــع 

الترابية،  الجماعات  عمل  برنامج 
بطريقة تشاركية تضمن الحق في 
والعمل  املعلومة  على  الحصول 

بالنشر االستباقي، وخلق جسور 
واملجالس  الساكنة  بني  التواصل 

املنتخبة.

األسبوع

   

القضائية  للشرطة  الجهوية  الفرقة  اعتقلت 
بــفــاس، خــالل األســبــوع املــاضــي، مــســؤوال كبيرا 
بذات  والكهرباء  املــاء  لتوزيع  املستقلة  بالوكالة 
املدينة، بعد كمني محكم ُنصب له خالل تلقيه رشوة 
20 ألف درهم من مقاول بمقهى فارهة وسط املدينة.

توقيفه  تم  املسؤول  أن  مطلعة،  مصادر  وقالت 
تم  بعدما  املقاول،  من  املالي  املبلغ  يتسلم  وهو 
أعطى  الذي  امللك،  لوكيل  وتسليمها  أوراقه  نسخ 
القضائية، لنصب كمني قضائي  للشرطة  تعليماته 

له وهو يتسلم الرشوة في حالة تلبس.
وتم اعتقال املشتبه فيه بإحدى املقاهي وهو يتلقى 
مبلغ الرشوة، حيث اتفقت العناصر األمنية مع املقاول 
فيه،  الترتيبات لإليقاع باملسؤول املشتبه  على جميع 

وقد تمت محاصرته عند حصوله على املبلغ املالي.
مركزية  تفتيش  لجنة  فإن  املصادر،  نفس  ووفق 
ماليتها  افــتــحــاص  ــل  ألج الــوكــالــة،  بمقر  حلت 

ومختلف العمليات التي قام بها املدير خالل ستة 
إداريني  مسؤولني  إلى  واالستماع  املاضية،  أشهر 

تم إبعادهم خالل األسابيع األخيرة من املراكز.
لدى  وثيقة  بحجز  األمنية  العناصر  وقــامــت 
من  مرات  عدة  املقاول  بها  طالب  املوقوف،  املدير 
املالية، حيث لجأ املسؤول  أجل صرف مستحقاته 
قبل  برشوة  واملطالبة  االبتزاز  أسلوب  الستعمال 

تمكينه من الورقة حتى يحصل على مستحقاته.
وقد تم وضع املشتبه فيه تحت تدابير الحراسة 
النيابة  إلى  تقديمه  قبل  البحث  لتعميق  النظرية 

العامة املختصة.

اعتقال مسؤول وكالة للماء والكهرباء في حالة تلبس 

رفضت احملكمة اإلدارية بالبيضاء قسم املنازعات 
عن  املستشارة  به  تقدمت  الــذي  الطعن  االنتخابية، 
والتي  »الروبيني«،  رمز  والدميقراطية  الوحدة  حزب 
 2021 شتنبر   8 ليوم  اجلماعية  االنتخابات  يف  فــازت 
بن  الفقيه  إقليم  النمة  أوالد  السبت  دائــرة سوق  عن 
احترام  عــدم  فيه  تدعي  بطعن  تقدمت  حيث  صالح، 
انتخاب  مت  الــذي  املكتب  داخــل  النسائية  التمثيلية 
ونائبه خال  املجلس  وكاتب  ونوابه  اجلماعي  رئيسه 
وأصــدرت   ،2021 شتنبر   17 بتاريخ  املنعقدة  اجللسة 

 2021/7107/797 هيئة احملكمة قرارها يف امللف رقم 
2758، يقضي  الـــرقـــم  قــطــعــي حتـــت  قــضــائــي  بــحــكــم 

بقبول الطلب شكا ورفضه موضوعا.

التي  وعوده  بجميع  اجلديد  الرئيس  هل يفي 
قدمها لساكنة سوق السبت أوالد النمة، والتي تخص 
6 سنوات املاضية،  التي أرقت الساكنة طيلة  امللفات 
وإجناز شبكة  والتبليط  والبيئة  النظافة  على مستوى 
زالت  ال  التي  األحياء  من  مجموعة  داخــل  التطهير 

البالستيكية يف  األكياس  تقضي حاجتها يف  ساكنتها 
القرن الواحد والعشرين ؟

هل يقضي رئيس املجلس اإلقليمي اجلديد ملدينة 
الفقيه بن صالح، والذي هو باملناسبة ابن رئيس املجلس 
اإلقليمي الــقــدمي، الــوعــود الــتــي لــم يــف بها والـــده جتاه 

ساكنة سوق السبت أوالد النمة طيلة فترته االنتدابية؟
االبــن  يــكــون  أن  الــســبــت،  تنتظره ساكنة ســوق  فما 

خير خلف)..(.

سوق  ملدينة  احلالي  اجلماعي  املجلس  دشن 
مهام  توليه  بعد  مــبــاشــرة  الــنــمــة،  أوالد  السبت 
النظافة،  مجال  يف  مسبوقة  غير  حملة  التسيير، 
السكنية،  واألحــيــاء  املدينة  شــوارع  جميع  شملت 
املختصة،  الشاحنات  من  مجموعة  فيها  استعملت 
وقد جتندت لها املصلحة التقنية باجلماعة وعمال 
شركة النظافة، مما خلف ردود أفعال إيجابية لدى 
حمالت  تكون  وأال  االستمرارية  متمنني  الساكنة، 

وقتية فقط.

بريدســـــــــــــوق السبت

عبد الرزاق شاكر

   

بالتأكيد املطلق، أن السواد األعظم 
من املواطنني ال علم لهم بوجود جهاز 
»الشرطة  اســم  عليه  يطلق  إداري 
تحت  جهاز  وهو  املحلية«،  اإلداريــة 
املجلس  لرئيس  املباشرة  السلطة 
العارفني  مــن  والقليل  الجماعي، 
أهمية  يدركون  ال  الجهاز،  بوجود 
املهام املنوطة به وفق ما تنص عليه 
بينها:  من  والتي  املنظمة،  القوانني 
املــادة  حسب  العام  امللك  مجال   )1
الشرطة  لضباط  تمنح  والتي   ،37
والــتــدخــل  التنظيم  حــق  اإلداريــــة 
محتلي  أو  املخالفني  زجر  أجل  من 
ولنا  قانوني،  سند  دون  العام  امللك 
الدار  بمدينة  الناجحة  التجربة  في 
الشرطة  أهمية  يؤكد  ما  البيضاء 
اإلدارية إن توفرت اإلرادة واالبتعاد 

نفس  وعلى  الهواتف،  تعليمات  عن 
الخط تعيش إنزكان فوضى المنتهية 
مشتل  إلــى  العمومي  امللك  حولت 
قانون  وضرب  والالمباالة،  للتسيب 
بعرض  العمومي  املــلــك  اســتــغــالل 
بالحمالت  االكتراث  وعدم  الحائط، 
املحلية،  السلطات  املنظمة من طرف 
الجائلني،  البائعني  على  تركز  التي 
أضعف  تعتبر  ــتــي  ال الــفــئــة  هـــذه 

امللك  احــتــالل  منظومة  فــي  حلقة 
التعامل  يتم  املقابل،  في  لكن  العام، 
املحتلني  كــبــار  ــع  م خـــاص  بشكل 
مــن تــجــار وأربـــاب املــقــاهــي، حيث 
تحولت ممرات عمومية، بقدرة قادر، 
بالكراسي  مؤثثة  صــالــونــات  ــى  إل
أخرى  عمومية  وممرات  والطاوالت، 
مما  لــلــدراجــات،  مــواقــف  أصبحت 
يحتم على الراجلني املرور من املكان 

تكمن  وهنا  للسيارات،  املخصص 
املواطنني  االستهتار بسالمة  درجة 
والتي هي جزء من مسؤولية املجلس 
الجماعي، الذي من واجبه اتخاذ كل 
سالمة  ضمان  إلى  الرامية  التدابير 
ورفع  العمومية  الطرق  في  ــرور  امل
معرقالت السير، مع وجوب اإلشارة 
إلى انتشار أنواع مختلفة ومتنوعة 
سالمة  تــهــدد  مــا  منها  الــخــطــورة 
املواطنني وتلحق أضرارا بالعربات، 
بمختلف  بـــوضـــع مـــحـــدودبـــات 
املواصفات  أدنى  إلى  تفتقد  األزقة 
املــطــلــوبــة، مــع وضــع أحــجــار من 
إسمنتية  وبراميل  الكبير  الحجم 
ــام بــعــض املــحــالت الــتــجــاريــة،  أمـ
ومع  السيارات،  ركن  منع  أجل  من 
املسكوت  الفوضى  هــذه  استمرار 
في  عمومية  أزقــة  إغــالق  تم  عنها، 
بعض  يلجأ  حيث  املواطنني،  وجه 
حديدية  حواجز  وضع  إلى  السكان 
عليها  مــكــتــوب  لــوحــة  ــع وضـــع  م
القاطنني«  على  إال  املــرور  »ممنوع 

)الحي الحسني نموذجا(.

هل أصبحت الشرطة اإلدارية في إنزكان حبرا على ورق ؟إنزكان

 األسبوع

   

تعاني ساكنة جتزئة أنزا العليا مبدينة أكادير، مشاكل كثيرة 
بسبب انتشار احلفر يف جل الشوارع، خاصة على مستوى شارع 

»بوناصر«، والشارع احملاذي للمقبرة.
فبالرغم من الترقيعات التي تقوم بها املصالح املختصة، إال أن 
فترة بسبب عدة عوامل، حيث أصبحت  بعد  للظهور  تعود  احلفر 

تشكل خطرا كبيرا على سامة السائقني واملواطنني الراجلني.
الــوضــع العديد مــن السائقني، لــاجتــاه نحو  وقــد دفــع هــذا 
الــشــارع الرئيسي املـــزدوج هــروبــا مــن هــذه احلــفــر، ممــا يجعلهم 
يسقطون يف مخالفات مرورية، وارتكاب أخطاء خال السياقة.

للمجلس  الطرقات  هــذه  تدهور  مسؤولية  مواطنون  وحمل 
والذي  والتنمية  العدالة  حزب  ترأسه  الذي  السابق،  اجلماعي 
املجلس  تــدخــل  انــتــظــار  يف  مــؤقــتــة،  ترقيعية  بحلول  فقط  قــام 

اجلماعي اجلديد لرفع هذا الضرر.
املــصــالــح املختصة لــدى  تــدخــل  أنـــزا،  وتنتظر ســاكــنــة جتــزئــة حــي 
اجلماعة للقيام باإلصاحات الازمة، السيما وأن حفر أخرى ظهرت 

يف مدار امليناء القدمي ومارينا، وأخرى بحي أنزا طريق »املارشي«.

حفر في بعض الطرق تسبب 
ية  للسائقين في مخالفات مرور



المغرب والجزائر ومبدأ المعاملة بالمثل
باملثل  املعاملة  مبدأ  يحتل 
 )principe de réciprocité(
ــة فـــي الــقــانــون  ــم ــه مــكــانــة م
ــاس  ــي األسـ ــوم ف ــق ــي، وي ــدولـ الـ
القانونية  املــســاواة  فكرة  على 
الدولي  القانون  أشــخــاص  بــن 
فعليا  تطبيقه  يكتنف  ــا  م مــع 
لالختالف  نظرا  صعوبات،  من 
الكبير بن الدول من حيث التقدم 
ــرار  ــق والـــرقـــي والـــقـــوة واالســت
ووطأة  والديمقراطية  السياسي 
االقتصادي  والضعف  التخلف 
الفساد،  وانتشار  واملؤسساتي 

مما يجعل تطبيق هذا املبدأ مستحيال بالنسبة 
للدول الضعيفة التي ال تقدر على املواجهة الند 

للند.
بن  توازن  أداة  باملثل  املعاملة  مبدأ  ويعتبر 
باعتباره  الدولية،  القانونية  العالقات  أطراف 
يهدف إلى إقامة عالقة بن الحقوق وااللتزامات، 
بن  تقريره  الواجب  التوازن  على  املحافظة  أي 
أشخاص القانون الدولي، ويشير املفهوم العام 
إلى  الدولي،  القانون  إطار  في  باملثل  للمعاملة 
الدولي  الشخص  به  يستجيب  الذي  التصرف 
ويعني  معامالت،  من  له  يتعرض  ما  بحسب 
مقابلة الخير بالخير والشر بالشر، وهو أن تلجأ 
باملخالفة  تقع  قهرية  تدابير  اتخاذ  إلى  الدولة 
إجبار  بهدف  الدولي،  للقانون  العادية  للقواعد 
الدولة املعتدية على احترام القانون، وتعويض 
بها  لحق  عما  عليها  االعتداء  وقع  التي  الدولة 
الصدد،  هذا  وفي  ومعنوية،  مادية  أضرار  من 
يجب التذكير بسكوت املغرب وعدم رده عن طرد 
آالف املغاربة املقيمن في الجزائر، في 18 دجنبر 
1975 واليوم يوم عيد األضحى، دون اتخاذ أي 
املطرودين  املغاربة  عدد  وكــان  مماثل،  إجــراء 
املسيرة  في  املغرب  حركه  الذي  العدد  يساوي 
الثاني  الحسن  الراحل  امللك  عليها  أطلق  التي 
عليها  أطلق  املقابل  وفي  الخضراء«،  »املسيرة 
هواري بومدين اسم »املسيرة الكحلة«، ومما ال 
شك فيه أن هذا التصرف يعتبر مساسا خطيرا 
بسيادة املغرب، هذا باإلضافة إلى ما ينتج عنه 
من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة، وهذا 
معناه أن الدولة املغربية أصبحت ملزمة بتوفير 
الذي  األمر  املطرودين،  لهؤالء  خبزة   350000

كلف ميزانية الدولة نفقات هائلة، 
وهذا ما كانت الجزائر ترغب فيه، 
وكذلك سكوت املغرب عن اعتراف 
البوليساريو،  بجبهة  الجزائر 
حيث ساندتها سياسيا وعسكريا 
االعتداء  جسامة  ورغم  وإعالميا، 
على املغاربة املقيمن في الجزائر 
تعرضوا  الذي  الجماعي  والطرد 
وأمتعتهم  منازلهم  ومصادرة  له 
املغرب  يطبق  لــم  وممتلكاتهم، 
وعندما  بــاملــثــل،  املعاملة  مــبــدأ 
الوطنية  بالسيادة  األمــر  يتعلق 
ــة كــرامــة املــواطــنــن، فال  ــان وإه
ــى اعــتــبــار األخــوة  ــذه الــحــالــة إل مــجــال فــي ه
فيها  يظهر  مماثلة  حــاالت  وهناك  والــجــوار، 
املغرب بلدا ضعيفا ال يرد باملثل على املعامالت 
الدولية الضارة بمصالح املواطنن، وأبرز مثال 
من  )الفيزا(  الدخول  تأشيرة  فرض  ذلك  على 
طرف فرنسا وباقي دول االتحاد األوروبي، على 
املواطنن املغاربة  دون اعتبار ملا يقدمه املغرب 
املجال  في  األوروبــيــن  للرعايا  تسهيالت  من 
إجراءات  تكلف  حيث  والسياحي،  االقتصادي 
فضال  هذا  تطاق،  ال  مالية  مصاريف  »الفيزا« 
عن املس بالكرامة واإلهانة والذل الذي يتعرض 
من  »الفيزا«  بطلب  يتقدمون  الذين  املغاربة  له 
سبب،  أي  إعطاء  بدون  التأشيرة  رفض  جراء 
ترد  وال  احتجاج،  وال  شكاية  منهم  تقبل  وال 
يدخل  حن  في  دفعوها،  التي  املصاريف  لهم 
دون  املغربي  التراب  إلى  وغيرهم  الفرنسيون 
على  باملثل  ردت  الجزائر  لكن  قيود وال شروط، 
فرنسا وفرضت »الفيزا« على الفرنسين، ألنهم 
تظهر  هنا  البشر..  جميع  مــن   أفضل  ليسوا 
وعزة  كرامة  على  حرصها  ومــدى  الدولة  قوة 

مواطنيها في الداخل والخارج.   
املعاملة باملثل مبدأ معترف به للدولة املعتدى 
عليها، ويعني أن ترد عليه باعتداء مماثل بهدف 
القانون  احترام  على  املعتدية  الدولة  إجبار 

وعلى تعويض الضرر املترتب على مخالفته.
بالعديد  العربي  الشعبي  تراثنا  ويــزخــر 
معرض  في  تقال  التي  واألمثال  العبارات  من 
املعاملة  بمبدأ  االلــتــزام  ضــرورة  التعبيرعن 
»من  مثال:  القول  ذلــك  فمن  وتطبيقه،  باملثل 
اعتبرك  من  أي  بــعــرة«،  اجعله  حمارا  جعلك 

حمارا اعتبره بعرة، والبعرة أحقر من الحمار.
في  كذلك  عليها  منصوص  باملثل  املعاملة 
))وإن  تعالى:  قوله  في  جاء  كما  الكريم  القرآن 
)سورة  به((  عوقبتم  ما  بمثل  فعاقبوا  عاقبتم 

النحل اآلية 126(.
فمبدأ املعاملة باملثل في العالقات السياسية 
ــدول  ال مختلف  بــن  الدبلوماسي  والتعامل 
املبدأ  ذلــك  هو  يمثلونها،  من  أو  والكيانات، 
طرف  كل  يعامل  أن  بمقتضاه  ُيفترض  ــذي  ال
هذا  يتعامل  التي  الطريقة  بنفس  اآلخر  الطرف 
الدبلوماسي،  السلوك  أن  ذلك  معه،  بها  اآلخر 
االحتفائي  أو  املراسيمي  وخصوصا في مجاله 
بالتحديد، هو في نهاية املطاف شكل من أشكال 
ما  مع  لجهة  للتفسير  القابل  الرمزي  التعبير 
من  واعتبار  وتقدير  احترام  من  عليه  ينطوي 
واستهانة  واستخفاف  وإذالل  احتقار  أو  جهة، 
املعاملة  مبدأ  أن  في  شك  وال  أخــرى،  جهة  من 
القيم  ــن  م بجملة  ــدة  وطــي عــالقــة  ــه  ل بــاملــثــل 
تنظم  التي  اللطيفة  العامة  اإلنسانية  واملبادئ 
تقريبا،  اإلنسانية  واملجتمعات  الثقافات  جميع 
الــذات،  احترام  على  الحرص  قبيل  من  وذلــك 
مــن حيث  البشر  بــن  بــاملــســاواة  واإلحــســاس 
محض اآلدمية واالستعداد لصون كرامة النفس 
المتهان  عمدا  يسعى  ممن  والــثــأر  وعــزتــهــا، 
امليل  وباملقابل  والكرامة،  العزة  تلك  واحتقار 
ورد  والوفاء،  والعرفان  الشكر  التعبيرعن  إلى 
والتقدير  االحترام  ومقابلة  بالجميل،  الجميل 
عن  التعبير  أوجــه  من  ذلــك  آخــر  إلــى  بمثلهما 

الرضى أو الرفض.
فقد  بــاملــثــل،  املعاملة  مــبــدأ  مخاطر  ورغـــم 
اعترفت املحاكم العسكرية )محاكمات نورمبرغ 
وطوكيو( بمشروعيته، كما أن الواقع يشير إلى 
عدم  خالل  من  وتبريره  استخالصه  يمكن  أنه 
الحدود  ضمن  تقع  التي  األفعال  على  املعاقبة 

املعترف بها دوليا.
ــوطــن هــو الــشــعــور بــاالنــتــمــاء والـــدفء  ال
كفيفا  اإلنسان  يعيش  بالكرامة،  واإلحــســاس 
يعيش  أن  من  أفضل  وبكرامة  ــرأس  ال مرفوع 
يرث  ال  اإلنسان  ألن  الكرامة،  مكسور  مبصرا 

الكرامة وال املهانة، بل يصنعها بنفسه.

المنبر الحر
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قراءة مبسطة لبعض 
فصول قانون المسطرة 

المدنية

من   18 الفصل  قــراءة  خالل  من  يتبين 
قانون املسطرة املدنية، وكما سبق القول، 
أن املحاكم االبتدائية هي صاحبة الوالية 
العامة للنظر في كافة القضايا ما لم يكن 
هناك نص يمنح االختصاص ملحكمة أخرى، 
ومن تم تنظر في النزاعات املدنية بمفهومها العام، وكذلك في 
الجنائية  املسطرة  قانون  ملقتضيات  وفقا  الزجرية  القضايا 
كذلك في  تنظر  االبتدائية  املحاكم  إن  بل  الجنائي،  والقانون 
بعض القضايا األخرى على الرغم من وجود نصوص خاصة 
الجمعيات  لقضايا  بالنسبة  الحال  هو  كما  أحكامها  تنظم 

التي ينظمها ظهير 1958 املتعلق بالحريات العامة.
التجارية،  واملحاكم  اإلدارية  املحاكم  إحداث  تم  أن  وبعد 
ثار نقاش حول طبيعة النظام القضائي في املغرب، هل يقوم 
يتجه نحو  املغرب  أن  أم  املوحد،  القضاء  نظام  على أساس 
إداري، وجانب  وقضاء  عادي  قضاء  املزدوج:  القضاء  نظام 
يسير  املغرب  في  القضائي  النظام  أن  إلى  يذهب  الفقه  من 

نحو تبني النظام القضائي املزدوج.
لكن نعتقد، وإلى حن تأسيس املحكمة العليا اإلدارية، فإنه 
النظام  أساس  على  يقوم  املغرب  في  القضاء  أن  القول  يمكن 
التجارية  واملحاكم  ــة  اإلداري املحاكم  وأن  املوحد،  القضائي 
املتغيرات  تأثير  تحت  تأسست  متخصصة  محاكم  إال  هي  ما 
جميع  في  القضاء  عرفه  الذي  للتطور  واستجابة  االقتصادية، 
الدول، وأيضا تماشيا مع ما أبرمه املغرب من اتفاقيات دولية.

التعريف باالختصاص وإشكاالته:
صالحية  الفقه،  بعض  نظر  فــي  باالختصاص  يقصد 
عرفه  بينما  عليها،  املعروضة  الدعوى  في  للبت  املحكمة 
قائال:  القضائية  بالوالية  عالقته  من  انطالقا  اآلخر  البعض 
القانون  بمقتضى  الحكم  سلطة  تعني  الوالية  كانت  إذا 
االختصاص هو نصيب  فإن  الدولة،  لكافة محاكم  املمنوحة 

كل محكمة من هذه الوالية.
ويميز عادة بن االختصاص القيمي، واالختصاص الوظيفي، 

واالختصاص املحلي أو املكاني، واالختصاص النوعي.
القضائية  الجهات  يحدد  الذي  هو  الوظيفي  فاالختصاص 
بطبيعة  ذلك  في  معتدا  القضاء،  والية  من  ونصيبها  املختلفة 
يعطي  الذي  فهو  املكاني،  أو  املحلي  واالختصاص  الدعوى، 
للمحكمة صالحية الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي 
أما  املتقاضن،  من  للقضاء  وتقريبا  الخصوم  ملصالح  تحقيقا 
بناء  ما  ملحكمة  النظر  يمنح  الذي  فهو  النوعي،  االختصاص 

على نوع الدعوى )مدنية، أو تجارية، أو إدارية(. 
ويرى بعض الفقه أنه إذا كان املبدأ أن قواعد االختصاص 
النوعي هي من النظام العام، فإن ذلك ال يعني دوما أن املحكمة 
األحوال،  جميع  وفي  اختصاصها،  بعدم  الدفع  تلقائيا  تثير 
أن  التجارية  املحكمة  على  أنه  الفقه  ذلك  يرى  لذلك،  وتطبيقا 
تصرح بعدم اختصاصها النوعي تلقائيا إذا رفعت لها قضية 
الدفع  ذلك  تثير  أال  االبتدائية  للمحكمة  يجوز  لكنه  مدنية، 
املحكمة  بدل  أمامها  رفعت  تجارية  دعوى  في  وتبت  تلقائيا 
الوالية  قاعدة  على  بناء  بالنزاع  قانونا  املختصة  التجارية 
العامة للمحكمة االبتدائية، والوالية املقيدة للمحكمة التجارية 
ألن  التفسير،  هذا  نحبذ  ال  ونحن  استثنائية،  محكمة  بصفتها 
وإنما هي محكمة  استثنائية  ليست محكمة  التجارية  املحكمة 
الدفع  أن  على  مستقر  االتــجــاه  أن  كما  متخصصة،  عــاديــة 

باالختصاص النوعي من النظام العام بدون منازع.
ظل  فقد  النوعي،  االختصاص  تعريف  في  قيل  ما  ورغم 
املتخصصة  املحاكم  إحداث  قبل  أنه  ذلك  غامضا،  مفهومه 
بعدم  بالدفع  املتعلق  اإلشكال  يكن  لم  والتجارية،  اإلدارية 
اآلن،  املطروحة  بالحدة  مطروحا  النوعي  االختصاص 
الرأي  واختلف  اإلشكال  طرح  املحاكم،  تلك  إحــداث  وبعد 
القرار  النقض  محكمة  عــن  صــدر  وأخــيــرا  مفهومه،  فــي 
عدد  التجاري  امللف  في   2015 مارس   05 تاريخ   125 عدد 
االختصاص  ))مفهوم  قاعدته:  في  جاء   941/3/1/2012

النوعي واالختصاص الوظيفي - ضوابطه ومعاييره.
سلطة  هو  للمحاكم،  النوعي  باالختصاص  املقصود  إن 
الفصل في املنازعات حسب نوعها أو طبيعتها، فضابط إسناد 
يستند  النوعي،  للمعيار  وفقا  معينة  ملحكمة  االختصاص 
قضائيتن  جهتن  بن  إال  يتصور  ال  وذلــك  النزاع،  نوع  إلى 
مختلفتن، كاملحكمة اإلدارية واملحكمة التجارية، أو بن إحدى 
العامة،  الوالية  ذات  االبتدائية  واملحكمة  املحكمتن  هاتن 
ومؤسسة  األقسام  هــذه  أحــد  أو  املحكمة  أقسام  بن  وليس 
عرض  بمناسبة  أو  املستعجالت،  قاضي  كان  سواء  الرئيس، 
»قضاء  مجلة  في  )منشور  الرئاسية((  بصفته  عليه  النزاع 

محكمة النقض«/ العدد 79 الصفحة 216(.
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يعية   من خطاب افتتاح السنة التشر
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
محمد  امللك  وجــه  عشر،  الحادية  الوالية  من  ــى  األول
السادس، خطابا ساميا إلى نواب األمة والحكومة ومن 
داخل  نقله  تم  املغربي، خطاب  الشعب  لعموم  خاللهما 

قبة البرملان.
وفي نظرنا، يمكن اعتبار هذا الخطاب خطابا متميزا 
تقنية  اعتماد  تم  الشكل،  حيث  فمن  ومضمونا،  شكال 
عديدة  رسائل  يحمل  إجــراء  وهو  بعد،  عن  التواصل 
وتوجيهات حكيمة، على رأسها ضرورة التحلي باليقظة 
واالستمرار وفق نفس النهج املعتمد منذ تفشي فيروس 
»كوفيد 19«، وإن كانت بالدنا، ولـله الحمد، قد نجحت 
في حسن تدبير هذه األزمة املستجدة، فينبغي الحفاظ 
حتى  النجاح  هــذا  واستثمار  املكتسبات  هــذه  على 

امللتقطة  الرسائل  الوباء، ومن  ننتصر جميعا في معركتنا ضد هذا 
بملكنا في مختلف شؤوننا  نقتدي جميعا  أن  الباب،  أيضا في هذا 
التعامل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا، حرصا منا جميعا  وأن نوثر 
تدبير  حسن  إلى  الدعوة  هذه  والتأهب.  والوقاية  االحتراز  على 
أشار  حيث  امللكي،  الخطاب  مضمون  في  تجسدت  الصحية،  األزمة 
باملجان،  اللقاح  توفير  في  بواجبها  قامت  الدولة  كون  إلى  جاللته 
املجانية  فإن  كبيرة،  مالية  مبالغ  الدولة  كلف  قد  اللقاح  كان  وإن 
عادل  بشكل  اللقاح  إلى  الوصول  من  واملواطنن  املواطنات  مكنت 
ومتساوي ومتكافئ، لتبقى الكرة في ملعب الشعب، ولتبقى مسألة 
كسب معركة القضاء على الفيروس رهينة بدرجة املسؤولية امللقاة 
على الشعب وعلى درجة وعيه ونضجه، طاملا فضلت الدولة اللجوء 

إلى الديمقراطية وترك حرية االختيار أمام عموم املواطنن.
من الرسائل التي حملتها االنتخابات األخيرة، نجاح الديمقراطية 
دليال  الجنوبية  األقاليم  لساكنة  الواسعة  املشاركة  وتعد  ببالدنا، 
قاطعا على تشبث سكان الصحراء املغربية بمغربيتهم وبمؤسسات 
وحدتنا  لقضية  خدمة  إيجابا  استثماره  ينبغي  أمر  وهو  بلدهم، 
أن  الحالية،  الحكومة  تنتظر  التي  األولويات  فمن  لذلك،  الترابية، 
تعمل على وضع حد للنزاع الوهمي املفتعل حول القضية الوطنية، 
واالنتصارات  واإلنــجــازات  املكتسبات  استثمار  على  تعمل  وأن 
الدبلوماسية التي حققتها بالدنا في السنوات األخيرة، عبر تعزيز 

القنصليات  من  املزيد  وفتح  الدول  باقي  مع  التواصل 
والسفارات بمنطقتنا الجنوبية.

هذا، ويؤكد امللك في خطابه على ثالثة أبعاد رئيسية:
- البعد األول: تعزيز األمن االستراتيجي للبالد.

متكاملة،  وطنية  منظومة  إحــداث  إلى  جاللته  دعا 
األساسية،  للمواد  االستراتيجي  باملخزون  تتعلق 
تدبير  وهــو  والطاقية،  والصحية  الغذائية  السيما 
»يوسفي« حكيم، نسبة إلى حسن تدبير سيدنا يوسف 
عليه السالم، لألزمة املصرية، وهو تدبير في ذات اآلن 
هذه  تنزيل  حسن  إلى  األمــة،  ونــواب  الحكومة  يدعو 

املنظومة تشريعا وممارسة.
- البعد الثاني: االحتياطي املريح من العملة الصعبة.
العملة  من  مريحة  احتياطات  على  املغرب  يتوفر 
املتبصرة  الرؤية  بفضل  الواردات،  من  أشهر  سبعة  تمثل  الصعبة، 
القطاعات  هذه  القطاعات،  من  العديد  في  الحكيمة  والتدابير  للملك 
ودعوته  بها،  املرتبطة  املقاوالت  وتحفيز  دعم  إلى  دعا جاللته  التي 

أيضا إلى االستثمار العمومي.
- البعد الثالث: إصالحات الجيل الجديد.

لتكون  الحكومة  هذه  على  املغربي،  الشعب  ومعه  امللك  يراهن 
الجماعي  الذكاء  يجسد  الذي  والطموح  اإلرادي  للمسار  انطالقة 

للمغاربة.
للعمل،  مفتوحا  عاما  إطــارا  التنموي  النموذج  جاللته  واعتبر 
النموذج  لتنزيل  آلية  التنمية«  أجل  من  الوطني  »امليثاق  واعتبر 

التنموي.
ومن املشاريع الكبرى التي ينتظر من الحكومة الجديدة استكمالها، 
هناك مشروع الحماية االجتماعية الذي يحظى برعاية ملكية خاصة.
العمومية  واملــقــاوالت  املؤسسات  إصــالح  إلــى  جاللته  دعــا  كما 
والتقويم،  للتتبع  حديثة  وسائل  باعتماد  الضريبي،  واإلصــالح 
واعتماد آليات التدبير الحديث الذي يقوم على مجموعة من املبادئ 

يتبعواملقاربات كاملقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج ومبدأ التعاقد.

ذ. عبد الواحد بن مسعود *
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ما قيمة مناورات وشطحات جنراالت وحكام 
أن  لفكرة  الرافضني  الشقيقة(  )الدولة  الجزائر 
منذ  ويباشر  الصحراوية  أراضيه  يحضن  املغرب 
دام  ما  بها،  واالستثمار  التنمية  أشغال  عقود 
تسوية  ضــرورة  على  يؤكد  الدولي  العام  ــرأي  ال
املتحدة،  ــم  األم ــل  داخ املغربية  الصحراء  ملف 
تقر  والجادة،  املؤثرة  العاملية  القوى  دامــت  وما 
الحكم  في  املتمثل  املغربي  املقترح  بمصداقية 
الذاتي تحت السيادة املغربية، وهو املقترح الذي 
قبل به الشعب املغربي على مضض أمال في إنهاء 
هذه األزمة املفتعلة؟ ملاذا يصر هؤالء الحكام على 
الكراهية  بزرع  الجزائري،  الشعب  معاناة  ترسيخ 

بينه وبني شقيقه الشعب املغربي؟
الحدود،  فتح  يرفض  بالجزائر  العسكر  نظام 
فهم  مخيالتهم،  في  إال  يتواجد  ال  عــداء  بدعوى 
البوليساريو،  صنيعتهم  بإنصاف  تارة  يطالبون 
لم  أحــداث  عن  املغرب  اعتذار  يشترطون  ــارة  وت
فرض  ــرار  »ق عن  يتحدثون  ثالثة  ــارة  وت تحدث، 
الهجوم  أعقاب  في  الجزائريني«  على  التأشيرة 

اإلرهابي الذي شهدته مدينة مراكش سنة 1994.
استقالل  دعم  على  املغاربة  يشكروا  أن  عوض 
الصبر  على  املــغــاربــة  شكر  وعـــوض  الــجــزائــر، 
النظام  واستفزازات  مضايقات  تجاه  والصمت 
للشعبني  ــذار  ــت االع تقديم  وعـــوض  الــجــزائــري، 
سنة  خمسني  حوالي  على  واملغربي  الجزائري 
جمهورية  ورعاية  إقامة  فرض  بسبب  املعاناة  من 
احتجاز  يتم  حيث  جزائرية،  أراضي  فوق  وهمية 
بــعــض الــصــحــراويــني املــغــاربــة، ومــعــهــم بعض 
املغرب  ابــتــزاز  أجــل  مــن  الستغاللهم  ــة،  ــارق األف

وتعليق التنمية بجزء من أراضيه. 
الجزائري،  العسكري  النظام  أن  يعرف  فالكل 
املغرب، عن  أزمات مع  افتعال  املراهنة على  اعتاد 
وال  ناقة  ال  الذي  املغربية،  الصحراء  ملف  طريق 
جمل له فيه، من أجل شغل الشعب الجزائري عن 
بخطر  وإيهامه  تنتهي،  ال  التي  وهمومه  مآسيه 

خارجي ال يتواجد إال في مخططاته املزعومة. 

ــه ال مــجــال وال  ــل يــعــلــم أنـ ــك وال
فرصة النتخاب رئيس جديد للجارة 
ــزوات وحقد  ــ ن ــارض  ــع ي ــجــزائــر  ال
املغاربة، وحتى  الدفني ضد  العسكر 
العسكرية  اآللة  فإن  انتخابه،  تم  إن 
على  إلرغــامــه  الوسائل  كــل  تمتلك 
أو  لــنــزواتــه،  والــخــنــوع  الخضوع 
تصفيته  حتى  ال  ــم  ول االنــســحــاب، 

جسديا.. 
مع مطلع كل والية رئاسية جديدة، 
تصريحات  في  العسكر  نوايا  تظهر 
نصب  أنه  باعتبار  جديد،  رئيس  كل 
ــني األحــــرار،  ــري ــجــزائ ــف ال ــم أنـ رغـ

القديم،  السياسي  اإلرث  رواد  كل  بتنحي  املطالبني 
آنيا  حال  املغرب  مع  التوتر  فتيل  إشعال  في  يرى 
للتخلص من احتجاجات الشعب الجزائري الرافض 
نبض  إلــى  اإلنصات  بــدل  الرئاسية،  لالنتخابات 
التدبير  مهازل  من  وإنصافه  الجزائري،  الشارع 

والتسيير والفساد التي يقر بها العادي والبادي.
في  املنحصرة  مهمته  يترك  جديد  رئيس  فكل 
االهتمام  ويفضل  الــشــعــب،  بمطالب  االهــتــمــام 
واملــتــاجــرة بــمــرتــزقــة الــبــولــيــســاريــو، وقــادتــهــم 
العسكر  من  بدعم  املغرب  خصوم  نصبهم  الذين 
الجزائري، من أجل تبذير أموال الشعب الجزائري 
املطالب  كل  تؤجل  اإلنسانية،  املساعدات  وأموال 
الــجــزائــري  للشعب  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
أجلها،  مــن  ينتفض  فتئ  مــا  والــتــي  الشقيق، 
ويجعلون  املغرب،  مع  الرأس«  لـ»صداع  ليتفرغوا 
التي  »الْشقيقة«،  الدولة  تلك  الشقيقة  الجزائر  من 
خيب نظامها آمال املغاربة والجزائريني، وأصابهم 
سلوكيات  بسبب  والقلب،  الــرأس  في  حادة  بآالم 

نظام يتغذى من العدوانية الدائمة تجاه اململكة. 
كتب على شعب الجزائر أن يعيش تحت رحمة 
نظام ال يأبه ملطالبه، نظام جعل من أولى أولوياته 
استقراره،  زعزعة  نحو  والدفع  املغرب  مضايقة 
لسبب بسيط، هو أن املغرب، اعتبر وال زال يعتبر 
بشؤونه،  ومنشغل  منفتح  بلد  واألمان،  األمن  بلد 

بحياة  يطالب  الجزائري  والشعب 
مثيلة، يرفض العسكر تحقيقها رغم 
ثروات  من  الجزائر  عليه  تتوفر  ما 
بني  مداخيلها  توزع  ونفطية  غازية 
القادة العسكريني واملوالني لهم، كما 

تصرف في التسليح ودعم الفتنة.
قــادة  وخلفه  الرئيس  يعلم  هــل 
إجــمــاعــا  ــرب  ــغ ــامل ب أن  ــعــســكــر،  ال
الــصــحــراء،  مغربية  عــلــى  وطــنــيــا 
شبر  كل  أجــل  من  التضحية  وعلى 
رمال  من  رمــل  وكــل حبة  أرضــه  من 
أسرة  كل  أن  يعلم  وهــل  صحرائه؟ 
مغربية شاركت بمتطوع في املسيرة 
الحسن  الــراحــل  امللك  هندسها  التي  الخضراء 
وتشارك  وشاركت  الصحراء،  بها  وحرر  الثاني، 

بجندي لحمايتها؟ 
العالم  بأن ال نظام في  فبقدر ما نحن مقتنعون 
استغالل  في  حر  مغرب  بصحرائه،  املغرب  يريد 
كاملة،  الجنوبية  أراضيه  في  واالستثمار  ثرواته 
البلدان  تلك  مقدمة  في  الجزائر  بأن  ومقتنعون 
شعبها  ينتفض  ال  حتى  املغرب،  لنهضة  الرافضة 
في  نظام  ال  بأن  مقتنعون  نحن  ما  بقدر  املقهور، 
العالم يريد أن تحدث هناك »دويلة« جديدة، تعيد 
إفريقيا،  وشمال  العربي  املغرب  خريطة  تشكيل 
املنتفعة  الدول  الجوار ومعها  دول  تضر بمصالح 
تلك  مقدمة  في  الجزائر  أن  جيدا  ونؤمن  منها، 
بموارد  جديدة  دولة  إحــداث  ترفض  التي  الــدول، 
يسعى  الذي  الجزائري،  النظام  تحرج  قد  طبيعية 
فقط إلى أن يبقى ملف الصحراء املغربية عالقا إلى 
االنتفاضات  مواجهة  في  به  منتفعا  ليبقى  األبد، 

الداخلية للشعب وابتزاز املغرب.
شعوب  كل  يضم  قوي  مغاربي  اتحاد  في  نأمل 
آمن  لبيت  نؤثث  وأمــازيــغ(،  )عــرب  الكبير  املغرب 
والتناغم  والتالحم  التماسك  لألشقاء  يمكن  حيث 
والعطاء والتميز، لكن آمال وأحالم األشقاء لم تكن 
والخيانة،  بالحقد  مشحونة  أجواء  وسط  لتتحقق 
باالكتفاء  قبلنا  الجزائر،  نظام  من  للمغرب  والعداء 

بضمان حسن الجوار، وتمكني األشقاء من التواصل 
لفائدة  ترابنا  من  أجــزاء  عن  وتخلينا  والتعاون، 
حتى  لكن  نموذجا(،  )تندوف  الجزائريني  أشقائنا 
هذا املطلب اإلنساني واالجتماعي لم يكن ليتاح مع 

هؤالء املتربصني الرافضني لكل تنمية أو لّم شمل.
من  ذراعــيــه  املــغــرب  يفتح  الـــذي  الــوقــت  ففي 
برسائل  امللك  ويبعث  املاضي،  صفحات  طي  أجل 
وإعادة  الحدود  فتح  بأمل  طلبه  ويجدد  واضحة 
مبرر،  غير  بنفور  يواجه  األشقاء،  مع  العالقات 

وعنف لفظي صادر عن هرم القيادة الجزائرية.
سنة  وقــع  مــا  الــجــزائــريــون  الــقــادة  يتذكر  أال 
1844، حيث دارت أطوار معركة »زمالة« بني قوات 
الفرنسي،  والجيش  الجزائري  القادر  عبد  األمير 
تبقى  بما  فتراجع  األمير،  خاللها  انهزم  والتي 
ليستعني  املغربية،  األراضـــي  إلــى  مقاوميه  من 
بن هشام؟  الرحمن  املغربي عبد  السلطان  بشقيقه 
الفرنسية  القوات  هاجمت   ،1844 غشت   14 وفي 
الجيش املغربي، في موقعة »إيسلي« بوجدة، وهي 
الحرب التي أنهكت القوات املغربية، إلى أن اضطر 
الحماية عن األمير عبد  السلطان املغربي إلى رفع 
القادر وتوقيع معاهدة »اللة مغنية« في 18 مارس 
1845 مع فرنسا، بموجبها استمرت الحدود التي 
الترسيم  نفس  على  واملغرب  الجزائر  بني  كانت 
منطقة  تكون  أن  على  العثماني،  العهد  في  القديم 
املغربية  تندوف  تضم  التي  الشرقية  الصحراء 
ضمت   ،1950 سنة  في  لكن  البلدين،  بني  مشتركة 
تندوف  إقليم  رسميا  الفرنسي  االستعمار  سلطات 

وبشار إلى األراضي الجزائرية.
التقسيم  ــذا  ــ ه مــضــض  ــى  عــل املـــغـــرب  ــل  ــب ق
باعتبار  األمر،  في  كثيرا  يجادل  ولم  االستعماري، 
ملكية  في  أصبح  ترابه  من  املحذوف  الجزء  أن 
االستقالل  على  املغرب  حصول  بعد  شقيقة،  دولة 
ترسيم  بإعادة  الفرنسي  النظام  طالب   ،1956 عام 

الحدود، واسترداد إقليمي تندوف وبشار.

الدولة الشقيقة.. شعب شقيق ونظام ماض في التضييق

الجار الجائر الجزائر.. 

حمراوي بوشعيب 

1

مع ذكرى مولد النور المحمدي
بندريس عمراوي الطيب

الضياء   الح  الــذكــرى  فضاء  مــن 
طلعته  أنــــــوار  ــي  ــن ــي ع غــشــت 
محمد  بــقــدوم  الــكــون  استبشر 
ومصطفاه  اهلل  حبيب  محمد 
ــم  ــه ــام ــن وإم ــوث ــع ــب ــر امل ــ هـــو آخ
مياه  ــت  ــاض ف ــتــه  رســال نــبــع  مــن 
ــور  ــدى نـ ــ ــهـ ــ ــي الــــهــــدى والـ ــبـ نـ
شــهــادة  اهلل  إال  إلـــه  ال  مـــع  لـــه 
قلم  وال  ــوح  ــ ل ــا  بـ عــلــمــه  اهلل 
ــه يف دنـــيـــا األنـــبـــيـــاء مــكــانــة  لـ
ــازت  ــاد ف ــض ــن حـــروف ال ومـــن ب
ــا ــدم ــع ــائـــل ب ــبـ قـــــرى شـــمـــل قـ
تاج رأســه  على  األخـــاق  مــكــارم 
يسطع محمد  ذكـــرى  بتخليد 
مكارم األخاق وسام على جبينه
املؤمن ــزداد  يـ ــراه  ذكـ باستمرار 
تاج رأســه  على  األخـــاق  مــكــارم 

الشرك  ــوال  أه من  الكون  منقذ 
تاج رأســه  على  األخـــاق  مــكــارم 
الثناء ــه  ول الشامخ  الفخار  لــه 
تاج رأســه  على  األخـــاق  مــكــارم 
ــت بــه ــ ــاه ــ ــج وت ــهـ ــه املـ ــ دانــــــت ل
محمد بــحــب  يــهــيــم  ملـــن  ــول  ــ أق
هو الوحيد الذي ترجى شفاعته
ــيــه أزكـــــى صــــاة وأطــيــب فــعــل

حــواء أجنــبــت  مــا  بأنبل  وأشـــرق   
الغراء والليلة  اللوعة  وأرقــتــنــي 
فكان خير ما استبشرت به البشراء
واألنبياء الــرســل  أخبر  بقدومه 
لهدايته اهتدى العظماء والبسطاء
الظماء النفوس  فارتشفتها  الهدى 
يــشــاء ــن  مـ ــوره  ــنـ لـ يـــهـــدي  واهلل 
ــهــواء وال ــاء  املـ يصفو  بــتــرديــدهــا 
والعلماء احلكماء  به  يسمو  علما 
يتنافس يف مدحها األدباء والشعراء
ــاء ــ ــه املـــيـــم والــــــدال واحل ــم ــاس ب
واألهـــواء املــطــامــع  ربــاطــهــا  حلت 
والوفاء والصدق  التبليغ  يأللئه 
الظلماء الليلة  وتنجلي  ــنــور  ال
ــاء واإلب والصبر  التسامح  يأللئه 
ــواء ــ ــ ــل األج ــم ــج ــت ــا ت ــهـ ــزا وبـ ــ عـ
تأللئه األمانة والبساطة والسخاء
العطاء اكــتــمــل  املــثــلــى  بــرســالــتــه 
واحلياء والعفة  القناعة  تأللئه 
ــوزاء ــ ــارت اجل ــ ــه غ ــأن مـــن عــلــو ش
تأللئه الشجاعة واحلكمة والذكاء
واالبتغاء ــود  ال وعانقه  النفوس 
ــاء ــف ــص ــر والـــنـــبـــل وال ــه ــط ــو ال هـ
واألســمــاء ــقــاب  األل تنفع  ال  ــوم  ي
والسماء األرض  دامـــت  مــا  ــام  س

ــي مــوضــوع هــذه  ــكــالم ف ــي ال ــدء ف ــب قــبــل ال
الشعرية  أحد صناع  أن نحيي  بد  ال  االغتصابات، 
الجمالية  أبــعــادهــا  كــل  فــي  الــحــديــثــة  الــعــربــيــة 
العقل  ألعــطــاب  املشخصني  وأول  واإلنــســانــيــة، 
والتفكير املبني على اغتصاب كل شيء في التفكير 
والفن باستعمال السرديات، وكل فن جميل كأدوات 
بنقل  واألذواق  العقول  اغتصاب  لالغتصاب، 
االغتصاب من كان وأخواتها إلى كل شيء، فصارت 
أو شخصية خرافية،  زائفة  أو  متوهمة  بطولة  كل 
التفكير  منطق  الغتصاب  الوعاظ  أفواه  في  أدوات 

السليم في اإلنسان.
فتحية ملحمد املاغوط، وإلى كل الصعاليك أينما 
وجدوا، ألن الصعاليك هم من يصنعوا األدب والفن 
الحياة  من  إليهم  جــاءوا  ألنهم  النبيلة،  والقيم 
ما  بكل  الحياة  يحيوا  فهم  الحياة،  ويمنحوها 
الحياة  في  يملكوا  ولم  إنسانية  أبعاد  من  تحمله 
الوجودي وحساسيتهم تجاه ما يحدث،  قلقهم  إال 
إبداعي  أفق  لبناء  وألم،  بوعي  إبداعيا  بتفجيرها 
وصانع  للتفكير  كأفق  لإلنسان  ينتصر  وإنساني 

للجمال.
فاملجد للصعاليك أينما وجدوا وأبدعوا. 

في  مكمنه  أو  الــكــالم  ــذا  ه فــي  الــفــرس  مــربــط 
والتي  للكالم،  املنصوبة  الخيمة  أو  الدعوة  هذه 
أصبح  الــذي  الشعر  هو  االغتصاب،  موضوعها 
ال  كــان  وإن  حتى  كتابته  يدعي  ودب  هب  من  كل 
أوهى  الخير واإلحسان وصالت هي  إال  به  يربطه 
على  القبض  في  حتى  العنكبوت،  بيت  خيوط  من 
فراشة جميلة فما بالك باستعارة يجب العمل على 
في  لتخرج  اللغة  في  الكامن  الجمال  بكل  تشكيلها 

أجمل صورة وأبهى حلة. 
اإلنسان  وعــي  منذ  إلينا  تدفق  كما  فالشعر 
تلك  هو  واإلنساني،  والتاريخي  الجمالي  بوجوده 
األجنحة األثيرية التي تمنحنا إياها اللغة بكل كرم 
الخيال  في سماء  التحليق  إلى  وتدفعنا  وأريحية، 
بخفة كائن يريد أن يرتقي بوجوده إلى ما هو أبهى 

وأجمل وأرق وأرقى وأسمى في الكون.
الشعر حياة وليس موتا واغتصابا الستعارات 

املــوتــى مــن الــشــعــراء وجــرهــا عــنــوة مــن أفقها 
اإلنساني والكوني واملكاني والزمني الخاص بها، 
إلى رداءات يدعي صاحبها أو صاحبتها أنها شعر 
وزحافاته،  الشعر  من  البحور  بعض  حفظ  بمجرد 
أو تعليق جرس من حروف يرن عند نهاية أسطر 
أو جمالي  لغوي  بينها منطق  كلمات ال يجمع  من 
كاف لكتابة الشعر مع تكرار ذاك الرنني السجعي 
في  له  مكان  فتح  فرصة  الحت  كلما  سمج  بشكل 

الظهور والتمظهر.
إن الشعر ال يتحقق أفقه اإلبداعي إال بمجموعة 
ومن  الشاعر  يعيها  أن  يجب  التي  الشروط  من 
يدعي الشعرية والشاعرية على حد سواء، بعد أن 
يكتشف وجوده اإلبداعي الخاص به الكامن بذاته.
وأولـــى هــذه الــشــروط: الــوعــي، وهــو أن يعي 
معه  التعاطي  يجب  كتلقي  أوال،  الشعر  الشاعر 
بلحظته  ارتباطه  في  وخــاص  مفتوح  أفق  ضمن 

املنتج ضمنها.
الذي  واإلنتاجي  اإلبداعي  الشعر  بفعل  الوعي 
أن يكون واعيا به ومجيبا عن  الشاعر  يجب على 
اختيار  ــاذا  ومل يكتب؟  ملــاذا  به  املرتبطة  األسئلة 
اإلبداعي؟  بفعله  الوصول  يريد  أين  وإلى  الشعر؟ 

وما الذي يريده من الشعر؟
والكتابة  اإلبداع  بلحظة  واعيا  يكون  أن  ثانيا، 
ذاتيا  تؤسسها  التي  واشتباكاتها  وشروطها 
مع  املــوضــوع،  أو  ــذات  ال مع  ســواء  وموضوعيا، 
العمل على تدبير تلك االشتباكات التفاعلية بوعي 
بتجاوز  التجاوز  ألفق  يؤسس  ــوي  ورؤي جمالي 
الكوني،  اإلنساني  األفــق  إلــى  واملــوضــوع  ــذات  ال
ليأخذ اإلبداع مكانه األليق به مع كبح كل النوازع 
سواء  الشعري،  املخاض  لحظة  تفسد  قد  التي 
أو من  املبدعة  الذات  قادمة من  النوازع  تلك  كانت 
املوضوع الذي ال يجب التماهي معه، واشتباكاته 
مبني  جمالي  بوعي  معها  والتعامل  وتفاعالته 
اإلبداع  تجاوز  بمعنى  التجاوز،  مبدأ  أسس  على 
للذات واملوضوع معا، نحو أفق يتحقق كنص قابل 

للحياة والوجود بشكل حي ومستقل وخالد.

ين اغتصاب استعارات اآلخر

محمد العزوزي 

يتبع
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تقريـر
العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

الدوافع والمآالت قرار محكمة العدل األوروبية: 

الكبار  الخاسرون 
بعد حكم المحكمة األوروبية

إسبانيا.. الطرف األكثر  تضررا
 من اتفاقية الصيد البحري

العدل  ملحكمة  السابق  الحكم  رغــم 
األوروبية سنة 2015، مما يدل على أن 
دول االتحاد األوروبي في واد ومحكمة 
العدل األوروبية في واد آخر، أو نظرا 
لوجود خالفات عميقة داخل مؤسسات 
االتحاد األوروبي نفسها، فإن إسبانيا 
نفسها تعتبر من أبرز املتضررين سلبيا 
املتعلقة  االتفاقية  إلغاء  تم  حــال  في 
األسماك،  ومصائد  البحري  بالصيد 
ــة  ــي األوروب املــؤســســات  واصــلــت  فقد 
املغرب  مع  باالتفاقية  االلتزام  تطبيق 
التي  البوليساريو  موافقة  أخذ  دون 
على  قراراتها  في  العدل  محكمة  تنص 
الصحراوي  للشعب  ممثل شرعي  أنها 
يدل  مــا  وهــو  موافقته،  أخــذ  ويــجــب 
االتحاد  داخل  كبير  تخبط  وجود  على 
القضاء  قــرار  يضرب  الــذي  األوروبــي 
واضحا  ذلــك  ــان  وك الحائط،  بعرض 
نشره  الذي  املشترك  البيان  خالل  من 
جوزيف بوريل، املمثل األعلى للشؤون 
الخارجية باالتحاد األوروبي مع وزير 
بوريطة،  ناصر  املغربي  الخارجية 

اإلجراءات  سيتخذون  أنهم  فيه  وأكدا 
االستقرار،  على  للحفاظ  الضرورية 
128 سفينة أوروبية  لـ  فاملغرب يسمح 
من بينها 92 سفينة إسبانية، بالصيد 
عليها  يحصل  أورو  مليون   52 مقابل 

سنويا.
داغديلني،  سيفيم  تصريح  كان  كما 
اليسارية  البرملانية  املجموعة  رئيسة 
في  الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  لجنة  ــي  ف
رصاصة  أطلق  الــذي  »البوندستاغ«، 
الــعــدل  محكمة  قـــرار  عــلــى  الــرحــمــة 
االستخفاف،  يشبه  ما  إلى  األوروبية 
كان  وإن  املحكمة،  إلــى  يشير  وكأنه 
أحكامها  أن  إال  استشاريا،  قــرارهــا 
إلى  أو  تنفيذية  آليات  إلــى  ستفتقد 
العديد  إلـــى  بــذلــك  مــشــيــرة  الــعــجــز، 
مــن الــشــركــات األوروبـــيـــة الــتــي لها 
ــم  ــي ــال ــرة فـــي األق ــي ــب اســتــثــمــارات ك
الجنوبية املغربية، وتساهم في تعزيز 

املسار االقتصادي مع املغرب.
التاريخي،  الجانب  إلى  نظرنا  فإذا 
املتعلقتني  االتــفــاقــيــتــني  أن  ــا  وجــدن
الزراعية،  واملنتجات  البحري  بالصيد 
هي وريثة لالتفاقيات التي أبرمتها كل 
قبل  املغرب  والبرتغال مع  من إسبانيا 
األوروبية  املجموعة  إلى  انضمامهما 
كانتا  انضمامهما،  وبعد   ،1986 سنة 
إدراج  عن  ودافــع  اقترح  من  أول  هما 
لحماية  املجموعة  فــي  االتفاقيتني 

عالقات حسن الجوار االستراتيجية.
األزمة  هذه  خضم  في  إسبانيا  لكن 
وهي  املغربية،  القيادة  مــع  األخــيــرة 
األكــثــر تــأثــرا وتــأثــيــرا، خــاصــة فيما 
يتعلق بأزمة الهجرة املكثفة إلى سبتة 
وجزر الكناري، وصراعها الدبلوماسي 
سبتة  مع  املعابر  وإغــالق  الرباط  مع 
املوانئ  وسياسة  املحتلتني،  ومليلية 
مــدريــد،  مــع  املــغــرب  ينتهجها  الــتــي 
ضعف  موقع  في  األخيرة  هذه  جعلت 
باالستنجاد  إال  مجابهته  تستطع  لم 
من  املسودة  وطرح  األوروبي  باالتحاد 
البرملان  في  اإلسبانية  األحــزاب  قبل 
سبتة  باعتبار  فيها  تطالب  األوروبــي، 
تنتهي  أوروبيتني  مدينتني  ومليلية 
ــي  ــ األوروب االتــحــاد  حـــدود  عندهما 
»شنغن«،  باتفاقية  سبتة  ــحــاق  وإل
ــي  ــ ــم خــاللــهــا الــبــرملــان األوروبـ ــه ات
القصر  األطفال  بانتهاك حقوق  املغرب 
اإلنسان  حقوق  في  عليها  املنصوص 

األممية.
املغربية  القيادة  موقف  كان  لذلك، 
هادئا بخالف ما كان عليه سنة 2015، 
جميع  مع  االتصاالت  بقطع  أمر  حني 
ــه أصبح  املــؤســســات األوروبـــيـــة، ألن
يدرك، في إطار تحالفات عاملية جديدة 
واقتصادية  مجالية  أخرى  والعتبارات 
األوروبي،  االتحاد  أن  وجيوسياسية، 
ــة إســبــانــيــا، شــريــك تــجــاري  ــاص وخ

مصلحة  من  وليس  للمغرب  أساسي 
اتفاقية  إلغاء  أبدا  األوروبــي  االتحاد 
مناورة  هــي  وإنــمــا  البحري،  الصيد 
من  قــضــائــيــة  بصبغة  دبــلــومــاســيــة 
لكن  املغرب،  البتزاز  اإلسباني  الجانب 
األخير مع تنويع شراكاته االقتصادية 
ــة مع  ــجــي ــي ــرات والــتــجــاريــة واالســت
املحتمل  من  تجاري  كشريك  بريطانيا 
عالقاته  في  ــى  األول املرتبة  يحتل  أن 
إلى  باإلضافة  الــربــاط،  مع  التجارية 
الواليات  مع  االستراتيجية  الشراكات 
وروسيا  والصني  األمريكية  املتحدة 
ــيــابــان وتــركــيــا، وتــحــول املــغــرب  وال
لالستثمار  ومناخ  صناعي  قطب  إلى 
األوروبيني  يضع  العاملية،  للشركات 
مناورة  منه  أكثر  عسير  مخاض  أمام 
واضحا  ذلك  وكان  استباقية،  قضائية 
من خالل ما ذكرته صحيفة »إلباييس« 
الحكومة  إن  قالت  التي  اإلسبانية، 
املؤسسات  مــن  ستطلب  اإلســبــانــيــة 
العدل  محكمة  أمام  الطعن  األوروبية 
التي  املحكمة  أحــكــام  فــي  ــة  ــي األوروب
مما  والصيد،  التجارة  اتفاقيات  تلغي 
يدل على أن األحكام القضائية ال تملك 
صبغة اإللزام الفوري، بحجة أن إلغاء 
قد  فــوري،  بأثر  املغرب  مع  االتفاقات 
االتحاد  على  وخيمة  عواقب  له  تكون 
األوروبي، وما جعل أيضا وزير الفالحة 

والــصــيــد الــبــحــري اإلســبــانــي، 

محمد أجغوغ

قطع  خــال  من  المغرب،  ــام  األي هــذه  يستهدف  الــذي  التصعيد  إطار  في 
العاقات الدبلوماسية مع المملكة من قبل النظام العسكري الجزائري، وإغاق 
السائقين  استهداف  ثم  والعسكرية،  المدنية  الطائرات  وجه  في  الجوية  األجواء 
الذي  القرار  بعد  قانونية،  أبعادا  المرة  هذه  المعركة  تأخذ  مالي،  في  المغربيين 
مع  التجاريتين  االتفاقيتين  بإلغاء  والقاضي  األوروبية  العدل  محكمة  أصدرته 
الرباط والمتعلقتين بالصيد البحري والمنتجات الزراعية، وذلك بعد الطعون الثاثة 
التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، لينتقل النظام السياسي المغربي بعد ذلك، 
في إطار صراعه عن الوحدة الترابية، إلى أصل الداء، وهو االتحاد األوروبي، الذي 
يحاول أن يسبغ على المعركة، في إطار بعدها المجالي والتنموي، طابعا قضائيا 
ضد  عدائيا  تكتا  شكل  الذي  وإسبانيا،  وألمانيا  فرنسا  الثاثي:  وخاصة  وقانونيا، 
الرباط داخل االتحاد األوروبي، أو في إطار صراع وتنافس تنموي بين دول الشمال 

ودول الجنوب.

التي يقع  األوروبية  العدل  التي تصدر فيها محكمة  األولى  المرة  ليست هذه 
سبق  فقد  الرباط،  مع  االتفاقيتين  بإلغاء  قضائيا  حكما  لوكسمبورغ،  في  مقرها 
وتستأنف   ،2016 سنة  ذلك  بعد  مراجعته  لتتم   ،2015 دجنبر  في  أصدرته  أن  لها 
القضائي  الحكم  هذا  قابلت   - المرة  هذه   - الرباط  أن  إال  الرباط،  مع  العاقات 
أن  كما  الحكم،  بهذا  تام  كاستخفاف  منها،  فعل  ردة  أي  وبغياب  تام  بتجاهل 
الصحافة المغربية تجاهلت الحديث عن هذا الحكم نظرا النعدام أي تأثير عملي 
إطار  في  األخيرة  أوراقــه  من  تبقى  بما  يلعب  األوروبــي  االتحاد  وأن  خاصة  له، 
خال  من  األوروبية  العدل  محكمة  أن  العلم  مع  جديدة،  عالمية  تحالفات  رسم 
كممثل  الدولي  االعتراف  صفة  البوليساريو  جبهة  على  أسبغت  القضائي،  القرار 
شرعي لسكان األقاليم الجنوبية، وهو ما يشكل تناقضا للقانون الدولي القاضي 
القانونية لكيان ال تتوافر فيه مقومات الدولة، ويفتقر إلى  بعدم منح الشخصية 

األهلية القانونية واألركان المعنوية لمباشرة إجراءات التقاضي.

يبقى الصراع بين المغرب 
واالتحاد األوروبي، يتخذ 

بعدا مجاليا، هدفه المنافسة 
الشرسة في توسيع 

استراتيجية النهوض بالتنمية 
المستدامة بين بلدان ضفتي 

البحر األبيض المتوسط، 
تكاد تنسف الشراكة األورو- 

متوسطية في عملية شد 
وجذب بين بلدان الشمال 

وبلدان الجنوب
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أن  القرار،  صــدور  عشية  يؤكد  بالناس،  لويس 
االستغناء  يمكن  ال  استراتيجي  شريك  املغرب 
عنه، مؤكدا أن الحكومة اإلسبانية ستحافظ على 
تحذيرات  بعد  وذلك  اإلسبان،  الصيادين  مصالح 
صدرت عن اتحاد املصايد اإلسباني، من أن قرار 
الصيد  ألسطول  قاسية  ضربة  سيشكل  املحكمة 
اإلسباني قد تنتج عنه نتائج عكسية صادرة من 
السمكية  املصايد  اتفاقية  بإلغاء  املغربية  الدولة 
من  اإلسباني  العلم  تحمل  التي  البواخر  وطرد 
الصيد  كميات  أن  املغربية، حيث  اإلقليمية  املياه 
1067000 طن  في مياه الصحراء املغربية بلغت 
بقيمة إجمالية 496408 مليون أورو، قام خاللها 
األسطول اإلسباني بصيد 496.2 طن سنة 2019 
إذا  حــال  في  سنة،  كل  طن   583.8 يصطاد  وقــد 
الجنوب  أن  كما  عليه،  هو  ما  على  الوضع  بقي 
بشكل  الصناعية  منشآته  في  يعتمد  اإلسباني 
ما  وحسب  املغربية،  السمكية  الثروة  على  كبير 
سفن  مالكي  رئيس  باتشيكو،  توماس  به  صرح 
التابعة  »القوارب  فإن  لـ»إلباييس«،  »بارباتي« 
لبارباتي، تساهم في إعالة 300 أسرة إسبانية«.

اتفاقية المنتجات الزراعية.. 
هل هي مناورة مزدوجة من مدريد ؟

تأخذ اللعبة اإلسبانية داخل االتحاد األوروبي، 
أكثر  تــضــررهــا  فــي  يتمثل  ازدواجـــيـــا،  طابعا 
شملتها  التي  املغربية  الزراعية  املنتجات  من 
وذلك  املغربية،  الصحراء  من  والقادمة  االتفاقية 
الزراعية  املنتجات  حققته  الــذي  للغزو  نتيجة 
بدون  األوروبــيــة  السوق  واكتساحها  املغربية 
في  كبيرا  ارتفاعا  شكل  مما  جمركية،  رســوم 
أقل مقارنة  املغربية وبتكلفة  الزراعية  الصادرات 
على  اقتصاده  يقوم  كبلد  اإلسبانية  نظيرتها  مع 
أمليريا  املزارعني في  نقابة  دفع  ما  الزراعة، وهذا 
صغار  واتحاد  بـ»أساجا«  اختصارا  املعروفة 
سلطات  مطالبة  إلــى  املاشية  ومربي  املــزارعــني 
بإلغاء  القضائي  للقرار  الكامل  باالمتثال  بالدهم 
الصحراء  من  القادمة  الزراعية  املنتجات  اتفاقية 
ــخــضــراوات، وخاصة  وال فــالــفــواكــه  املــغــربــيــة، 
الطماطم، تحد من قدرة املستهلكني الشرائية على 
يجعل  مما  اإلسبانية،  الزراعية  املنتجات  اقتناء 
نسبة الطلب على املنتجات الزراعية املغربية في 
مقارنة  كبيرا  ارتفاعا  تسجل  األوروبية  السوق 
»الغزو«  هذا  استطاع  وقد  اإلسبانية،  بنظيرتها 
اإلسبان  املــزارعــني  يكبد  أن  املغربي  الــزراعــي 
يسمونه  ما  نتيجة  جــدا،  كبيرة  مالية  خسائر 
دائما باملنافسة الغير عادلة في قطاع الصادرات 

الزراعية.
إزعــاج   مــصــدر  ــارت  صـ املغربية  فالطماطم 
وجوهرا  طرفا  وأصبحت  اإلســبــان،  للمزارعني 
البلدين،  بني  الدبلوماسية  األزمــة  في  أساسيا 
ويرى املزارعون اإلسبان أنها اكتسحت األسواق 
الصحراء،  من  القادمة  تلك  خاصة  األوروبــيــة 
على  تتوفر  التي  الداخلة،  مدينة  من  وتحديدا 
خمس مجموعات تجارية تدير الحقول الزراعية، 
منها ما هو تابع لعزيز أخنوش رئيس الحكومة 
وهي  السابق،  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 
بمجال  النهوض  أجل  من  الرباط  استراتيجية 
املنافسة  توسيع  على  تقوم  الزراعية  التنمية 
األســواق  في  اإلسبانية  الزراعية  املنتجات  مع 

األوروبية.
الطماطم  فإن  إسبانية،  إعالم  وسائل  وحسب 
500 ألف  املغربية التي تدخل أوروبا، تصل إلى 
الدخول،  لسعر  األدنى  الحد  بذلك  متجاوزة  طن، 
التحذير  إلى  اإلسبانية  الزراعة  بلجنة  أدى  مما 

من انقراض الطماطم من املحاصيل الزراعية.
يانوش  األوروبـــي،  الزراعة  مفوض  أن  ورغــم 
فويتشوفسكي، سبق له أن دحض مزاعم التوسيم 
االحتيالي للطماطم، عن طريق التمويه في وضع 
امللصقات والعالمات على أنها قادمة من الداخل 
أن  إال  الجنوبية،  األقاليم  مــن  وليس  املغربي 
رأسها  وعلى  األوروبية،  األطــراف  من  مجموعة 
املفوضية  طالبت  الهولندية،  اإلنــتــاج  جمعية 
األوروبية بتشديد الرقابة على املنتجات املغربية. 
أبــعــادا  تــأخــذ  هنا  الدبلوماسية  اآللـــة  لكن 
االقتصادية  بأوراقها  الرباط  وتلعب  اقتصادية، 
من خالل استبدال إسبانيا كشريك اقتصادي في 
املجال الفالحي وإزاحته من موقعه كأكبر مصدر 
للخضر والفواكه، إلى عدوه التاريخي بريطانيا، 
واستعداد السوق البريطانية الستقبال الصادرات 

املغربية من الخضر والفواكه بنسبة خمسني في 
املائة، حسب الخبراء في الشأن االقتصادي، وهو 

ما صار يشكل مصدر قلق ملدريد.

مآالت القرار القضائي  وانعكاسه 
على العالقات بين بروكسيل والرباط

معه  تعاملت  قد  القضائي  القرار  هذا  أن  رغم 
الرباط على أنه سحابة عابرة.. ال يقدم وال يؤخر، 
ألن األخيرة صارت تدرك أن القارة العجوز أصبحت 
املحور  هــذا  في خضم  وذلــك  املــاضــي،  من  جــزء 
األنجلوساكسوني، الذي تم تشكيله مؤخرا وأدار 
ظهره لالتحاد األوروبي بطريقة مذلة، إال أنه من 
املتوقع أن تستبق الرباط مدة دخول القرار حيز 
التنفيذ وتقوم بإلغائه  بشكل أحادي، وذلك بعد 
على  أوراقه  من  العديد  األوروبي  االتحاد  فقد  أن 
املستوى الجيواستراتيجي وأزمة الغواصات مع 
أستراليا، وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
خير دليل على ذلك، فقرار املحكمة ال يدل أبدا عن 
االقتصادي  االندماج  تقوية  بهدف  حسنة  نوايا 

في ظل الشراكة األورومتوسطية.
كبيرا  تحديا  تشكل  التي صارت  األوراق  ومن 
أصبح  التي  الهجرة  أزمــة  ــي،  األوروبـ لالتحاد 
الضفة  عــلــى  للضغط  كــآلــيــة  يوظفها  املــغــرب 
الشمالية في السنوات األخيرة، فالجارة الشمالية 
إسبانيا لم تتوقف دعواتها مؤخرا داخل االتحاد، 
إلى تعميق الشراكة املغربية األوروبية في مجال 
إلى  تلجأ  قد  الــربــاط  أن  من  متخوفة  الهجرة، 
تكثيف توظيف هذه الورقة للضغط على االتحاد 
البتزاز  األخير  لهذا  أرق  مصدر  شكلت  كنقطة 
مبادرات  في  الــزيــادة  إلــى  ودفعهم  األوروبــيــني 
التمويل على غرار أزمة االتحاد األوروبي سابقا 

مع تركيا في قضية الهجرة.
في  الطعن  إلى  املغرب  يلجأ  أال  املحتمل  ومن 
أي  له  بالنسبة  يشكل  ال  ألنه  القضائي،  القرار 
تأثير، ويدع األمور تأخذ مجراها العادي في ظل 
االتحاد  ومؤسسات  أجهزة  داخل  وجود خالفات 
األوروبي نفسها، البعض منها يتخذ بعدا قانونيا 
القرار ال يمس املغرب بقدر ما  أو سياسيا، فهذا 
نفسه،  ــي  األوروب االتحاد  داخــل  الفاعلني  يمس 
إيجابا  نتائجها  تنعكس  أو  منها  يستفيد  وقد 
البحري  الصيد  اتفاقية  وأن  خاصة  لصالحه، 
واالتصال  للتنسيق  وانعدام  نزاع  محط  تعتبر 
االتــحــاد  مفوضية  بــني  االتـــحـــاد،  أجــهــزة  بــني 
استراتيجي  بعد  ذات  تعتبرها  التي  األوروبــي، 
عام  توقيعها  منذ  واالندماج  الشراكة  تقوية  في 
1996، بينما كان البرملان األوروبي سابقا يرفض 
البروتوكول القاضي بتمديد اتفاقية الصيد، وظل 
هذا امللف محط نزاع وغياب التوافق بني األحزاب 
بني  نفسها، خاصة  املؤسسات  وداخل  األوروبية 
1999 و2007، ملا رفض البرملان األوروبي  عامي 
بني  نفسه  الــخــالف  أعــيــد  ثــم  ــاق،  ــف االت تمديد 
ندد  األوروبيني، حني  والبرملان  االتحاد  مفوضية 
املدعي العام ملحكمة العدل األوروبية، سنة 2015، 
على  البحري  الصيد  التفاقية  الفعلي  بالتطبيق 
مياه الصحراء املغربية، وهو ما ساهم في تعميق 
وبالذات  االتحاد،  مؤسسات  داخل  نفسه  الشرخ 
بني املفوضية األوروبية ومجلس االتحاد، اللذين 

عارضا هذا القرار.
سابقا،  االنــفــصــالــيــة،  الجبهة  حــاولــت  ــد  وق
استغالل األزمة الدبلوماسية بني املغرب وأملانيا، 
ملحاولة إقناع شركات أملانية بسحب استثماراتها 
رفضوا  األملــان  املستثمرين  لكن  الصحراء،  من 

ذلك، معتبرين أن موقع املغرب الجيواستراتيجي 
في  االستثمار  فرص  يعزز  اإلفريقية  القارة  في 
الكبيرة  األملانية  الشركة  رأسها  وعلى  املنطقة، 
»دي إتش إل« املتخصصة في اللوجستيك والتي 
يقع مقرها في مدينة العيون، والتي رفضت طلب 

البوليساريو رفضا قاطعا.
ينطبق  كان  والقضائي  القانوني  املسار  نفس 
وريثة  التي هي  الزراعية،  املنتجات  اتفاقية  على 
سنة  املوقعة  متوسطية  األورو-  الشراكة  اتفاقية 
والتي  واملــغــرب،  ــي  األوروبـ االتــحــاد  بني   1996
هناك  كانت  فقد   ،2003 التنفيذ سنة  دخلت حيز 
األوروبي  البرملان  2012 في  خالفات عميقة سنة 
حول مجموعة من النقاط، أبرزها، تأثير االتفاقية 
ــخــضــراوات  وال الــفــواكــه  قــطــاع  عــلــى  السلبي 

األوروبي.
ويمكن أن ندرج أيضا هذا القرار ضمن املعادلة 
النظام  واستبدال  مؤخرا،  تشكلت  التي  الدولية 
استراتيجي،  كشريك  األوروبــي  االتحاد  املغربي 

ــر بــشــراكــتــه  ــ ــق األمـ ــعــل ــت ــدد، وي ــ بــشــركــاء جـ
االستراتيجية واملهمة مع بريطانيا، باإلضافة إلى 
القوى العاملية الصاعدة كالصني وروسيا والهند 
في عالم متعدد األقطاب، يمكن للرباط البحث عن 
أسواق جديدة ملنتجاتها الزراعية وإن كان ذلك قد 

يكون مؤثرا على مستوى كلفة التصدير.
كما ال ننسى أن تصدع جبهة االتحاد األوروبي 
على  يجهز  يــكــاد  قــد  الــتــجــاري  املــســتــوى  على 
تنخرها  منظمة  وانــدمــاج  وحــدة  مــن  تبقى  مــا 
على  دليل  وخير  واإليديولوجيات،  التناقضات 
داخل  تشكلت  التي  الداخلية  الجبهة  هو  ذلــك، 
ما  وبولونيا،  املجر  جبهة  وهي  نفسه،  االتحاد 
جديدة  دولية  تحالفات  على  يراهن  املغرب  جعل 
بينها  التاريخية  األحقاد  مستغال  بولونيا،  مع 

وبني أملانيا إبان الحرب العاملية الثانية.
األوروبي،  املغرب واالتحاد  الصراع بني  ويبقى 
في  الشرسة  املنافسة  هدفه  مجاليا،  بعدا  يتخذ 
املستدامة  بالتنمية  النهوض  استراتيجية  توسيع 
تكاد  املتوسط،  األبيض  البحر  ضفتي  بلدان  بني 
عملية شد  في  متوسطية  األورو-  الشراكة  تنسف 
في  الجنوب  وبــلــدان  الشمال  بلدان  بني  وجــذب 
موقعها  خالل  ومن  ألنها  الرباط،  تقودها  معركة 
ــا،  أوروب نحو  إفريقيا  كبوابة  الجيواقتصادي 
وهو  ومليلية،  سبتة  مدينتي  هو  حاليا  محورها 
والتجارة  والتوظيف  املالية  وزيرة  عنه  عبرت  ما 
املنتدى  فــي  املــنــصــوري،  دنــيــا  مليلية،  ملدينة 
شتنبر   29 يوم  انعقد  الذي  اإلسباني  االقتصادي 
وأنها  التركيز،  نقطة  هي  سبتة  بــأن  املنصرم، 
بحاجة إلى إيجاد بديل لعدم االعتماد على التجارة 
أن  بعد  خاصة  املدينة،  أنهكت  التي  نمطية  الغير 
اتخذ النظام السياسي املغربي قرار إغالق املعابر 
املدينتني  في  املعيشي  التهريب  ووقف  الحدودية 
اقتصادية  منطقة  إنشاء  إلــى  داعية  املحتلتني، 
الحدود  وكالة  وإنشاء  ومليلية،  لسبتة  خالصة 
للمغرب  ردع  كإجراء  ومليلية  في سبتة  األوروبية 

على أن املدينتني تنتهي عندهما حدود أوروبا.
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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

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£
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£ 
أخنوشللبقاء في حكومة 

التهديدانتخابات على إيقاع 

5

17

كواليس

مع الحدث

الطيب العلويمـدير النشر:

 المؤسس:
مصطفى العلوي

WAHBI

2

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

كان موقف القيادة المغربية هادئا بخالف ما كان عليه سنة 2015، حين أمر بقطع 
االتصاالت مع جميع المؤسسات األوروبية، ألنه أصبح يدرك، في إطار تحالفات 
عالمية جديدة والعتبارات أخرى مجالية واقتصادية وجيوسياسية، أن االتحاد 

األوروبي، وخاصة إسبانيا، شريك تجاري أساسي للمغرب وليس من مصلحة 
االتحاد األوروبي أبدا إلغاء اتفاقية الصيد البحري، وإنما هي مناورة دبلوماسية 

بصبغة قضائية من الجانب اإلسباني البتزاز المغرب، لكن األخير مع تنويع شراكاته 
االقتصادية والتجارية واالستراتيجية مع بريطانيا كشريك تجاري من المحتمل 

أن يحتل المرتبة األولى في عالقاته التجارية مع الرباط، باإلضافة إلى الشراكات 
االستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية والصين وروسيا واليابان وتركيا



 المؤسس: مصطفى العلوي 

 مدير  النشر: الطيب العلوي

 مديرة  التحرير: حكيمة خلقي 

 رئيس التحرير: سعيد الريحاني 

  القسم الرياضي: كريم إدبهي 

 ربورتاج: خالد الغازي

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

 التصفيف: خديجة حلبي
 األرشيف: حسن سرين

 مراجعة النصوص: جميلة حلبي
 المراسلون: 

زهير البوحاطي
عبد الله جداد

نور الدين هراوي
زوجال بلقاسم

محمد شجيع
عزيز الفاطمي

عادل الصبار
06 64 49 40 24

pub@alousboue.ma

 اإلخراج الفني: محمد الغولي
 المشرف على الموقع : محمد الصافي

 العنوان:
 12 شارع األمير موالي عبد هللا - الرباط

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

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

 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر
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  ثقافة
العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

»ديمقراطية 
المسألة الثقافية«

بمناسبة افتتاح موسمها الثقافي 
الجديد 2021/ 2022، وتحت شعار: 
بــضــرورة  وعــي جماعي  أجــل  »مــن 
باملغرب«،  الثقافية  املسألة  دمقرطة 
تنظم شبكة املقاهي الثقافية باملغرب 
الكشاف  ملنظمة  الحاجب  ومندوبية 
املغربي، ندوة وطنية حول موضوع 
الثقافية  ــة  املــســأل »ديــمــقــراطــيــة 
ــاملــغــرب: الــواقــع والــتــحــديــات«،  ب
ــتـــور املــصــطــفــى  ــة الـــدكـ ــشــارك ــم ب
أمــن  محمد  ــدكــتــور  وال شــكــدالــي، 
الرجواني،  أحمد  واألستاذ  بنيوب، 
أكتوبر   15 الجمعة  يــومــه  ــك  وذلـ
G›SOIF، ابتداء من  2021 بمقهى 

الساعة الخامسة بعد الزوال.
حوسة  حفيظ  األســتــاذ  وسيقوم 
الندوة،  وتسيير  بتنشيط  سالمة، 
وســيــنــســقــهــا الـــفـــاعـــل الــثــقــافــي 

والجمعوي، الحسن نكور.

  

الصداقة المغربية في متحف 
»إيف سان لوران« بمراكش 

افتتاح الموسم الثقافي بالدار البيضاء على إيقاعات 
التراث الموسيقي المغربي

حضور عربي إفريقي ودولي في موسم أصيلة الثقافي 

السينما واألدب في أسفي

ينظم  الجديدة،   Vélodrome حديقة  في 
املوسم   ،»Wecasablanca« مــهــرجــان 
الثقافي بالدار البيضاء على إيقاعات التراث 
 21 بن  الفترة  في  وذلك  املغربي،  املوسيقي 
و24 أكتوبر الجاري، داعيا البيضاوين إلى 
من  ثلة  مع  بسهرات  أيام   4 طيلة  االحتفال 
سيقام  حدث  وهو  املغربية،  املوسيقى  نجوم 
شبكات  على  مباشرة  سيبث  كما  حضوريا 
.»Wecasablanca«التواصل االجتماعي لـ
هــذه  فــإن  املــنــظــمــة،  للجهة  بــالغ  ــق  ووفـ
الثقافية  الــعــودة  بقوة  ستدشن  اللحظات 
الذكرى  على  ستبصم  أنها  كما   ،2021 لسنة 
للحاضرة،  الترابية  العالمة  إلطالق  السنوية 

ومتنوعة،  غنية  البرمجة  ستكون  وأيضا 
الفنية  الجذور  في  مرجعيتها  ستجد  والتي 
الــدار  هوية  مــن  تتشكل  والــتــي  للمهرجان 
مرتبطا  األجيال  بن  حدثا  لجعله  البيضاء، 
ارتباطا وثيقا بالهوية املتعددة »البيضاوية«.
منصة  إلى  »فيلودروم«  منتزه  وسيتحول 
للفن واإلبداع يلتقي فيها نجوم كبار، يمثلون 
أصــوات  جــانــب  ــى  إل الــوطــنــيــة،  املوسيقى 
الشابة،  األجــيــال  حــمــاس  ستلهب  جــديــدة 
الساحة  على  وإبداعية  جديدة  دفعة  وتمنح 
الفنية املغربية، مما سيجعل من هذه اللحظة 
املواهب  لجميع  رائعا  تكريما  االحتفالية، 

املغربية.

ــتـــرة  ــفـ خــــــالل الـ
أكتوبر   16 بــن  مــا 
الجاري وإلى غاية 5 
يحتفي   ،2022 ماي 
سان  »إيــف  متحف 
لــــوران« بــمــراكــش، 
بالصداقة املغربية. 

املتحف  ويـــقـــدم 
املـــتـــواجـــد بــقــلــب 
املــديــنــة الــحــمــراء، 
من  أزيــد  مدى  على 
معرضا  أشــهــر،   6
قصة  يتناول  فنيا 
مصممي  صــداقــة 
األزيـــــاء الــثــالثــة، 

وهم  بينهم،  املشتركة  اإللــهــام  وعــوامــل 
لوران،  سان  وإيف  سانشيز،  وفرناندو  التازي،  تامي 
التي جمعت  اإلبداع  لحظات  أهم  على  الضوء  مسلطا 
كما  املاضي،  القرن  ستينات  منذ  الثالثة،  املصممن 
60 قطعة، من بينها صور ورسوم  أكثر من  سيعرض 

وأنسجة وأقمشة مطرزة. 

تــعــود مــؤســســة مــنــتــدى أصــيــلــة، تحت 
الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 
ــدورة  )ال الثانية  ــدورة  ال لتنظيم  الــســادس، 
الدولي  الثقافي  أصيلة  من موسم  الخريفية( 
 18 إلــى  أكتوبر   29 من  واألربــعــن،  الثانية 

نونبر 2021.
وحسب بالغ املؤسسة، فإن هذه الدورة من 
موسم أصيلة الثقافي، التي تنظم بشراكة مع 
قطاع   / والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة 
تستضيف  أصيلة،  )بلدية(  وجماعة  الثقافة، 
وذلك  ندوات(،  )ست  للموسم  الثانية  الدورة 
35 لجامعة املعتمد بن عباد  في إطار الدورة 

املفتوحة.
االفتتاحية  ــنــدوة  ال أن  الــبــالغ  ــاف  وأضـ
والساحل..  العربي  »املغرب  بعنوان  ستكون 
أكتوبر   31 إلــى   29 )مــن  حتمية؟«،  شراكة 
الجاري(، بينما تبحث الندوة الثانية موضوع 
)من  االنتخابية؟«  للديمقراطية  مستقبل  »أي 
لويس  وسينسقها  املقبل(،  نونبر   5 إلى   3

أمادو، وزير خارجية البرتغال األسبق.
»العرب  الثالثة:  الندوة  موضوع  وسيكون 
الجديدة..  والدولية  اإلقليمية  والتحوالت 
نونبر،  و10  و9   8 أيام  أيــن؟«،  إلى  العروبة 
وسينسق أشغالها الكاتب واألستاذ الجامعي 
الندوة  أمــا  ــاه،  أب ولــد  هلل  عبد  املوريتاني، 

»خيمة  فــضــاء  إطــار  فــي  تكريمية  الــرابــعــة 
اإلعالمي  تكريم  خاللها  وسيتم  اإلبـــداع«، 
نونبر   11 يـــوم  الــبــريــنــي،  محمد  املــغــربــي 
جمال  املغربي  اإلعالمي  تنسيق  من  املقبل، 
املحافظ، كما ستنظم خالل هذه الدورة، ندوة 
رؤية  زايــد..  »الشيخ  موضوع  حول  خامسة 
نونبر  و13   12 يومي  وذلك  املتبصر«،  القائد 
الثقافة  الكعبي، وزيرة  نورة  2021، بحضور 
والشباب في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ــدورة من  ــ ــذه ال وســيــســدل الــســتــار عــن ه
اللقاء  بتنظيم  بأصيلة،  الثقافي  املــوســم 
اليوم«،  العربي  الشعر  »لغة  الثاني  الشعري 
الناقد  فعالياته  بتنسيق  سيقوم  ــذي  والـ

املغربي شرف الدين ماجدولن.
وأشار البالغ إلى أن هذه الندوات ستشهد 
حضورا عربيا وإفريقيا ودوليا الفتا، بمشاركة 
صفوة من الباحثن واملفكرين، وأصحاب قرار 

نافذين، فضال عن عدد من الشعراء.

المدينة المغربية في عيون السينمائيين
إلى   13 من  فاس،  مدينة  تستقبل 
 25 الـ  الــدورة  الجاري،  أكتوبر   16
من مهرجان »سينما املدينة«، تحت 
عيون  في  املغربية  »املدينة  شعار: 

السينمائين«.
ــدورة،  ال هــذه  برنامج  ويتضمن 
عرض مجموعة من األفالم القصيرة 
تخصيص  يشمل  كما  والطويلة، 
هما  الفائزين،  للفيلمن  جائزتن 
جائزة أفضل ديكور وجائزة أحسن 
الفنان  من  كل  تكريم  وسيتم  فيلم، 
ومهندسة  ــزوزي،  عـ عمر  املغربي 

الديكور السينمائي فاطمة العلوي.
مهرجان  فإن  املنظمن،  وحسب 
ــدف إلــى  ــه »ســيــنــمــا املـــديـــنـــة«، ي

كفضاء  فـــاس  ملــديــنــة  الــتــرويــج 
جميع  وجــه  في  للتصوير  مفتوح 
الفن  صناع  وتحفيز  السينمائين، 
السابع من مختلف الدول، لتصوير 
االستثمار  وتشجيع  عاملية،  أفــالم 
املركبات  بناء  السينمائي من خالل 
وفضاءات  واالستديوهات  الثقافية 
ــيــة تــنــشــر الــثــقــافــة  ــاف ــق فــنــيــة وث

السينمائية.
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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

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

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

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــالن  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

ز الفرز.
ق إلى مراك

ل الصنادي
عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 

أنحاء  ة 
كاف ليال يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  الــوطــنــي،  الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

1
4

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

2
8

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

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

العالم  فتنت  والجبارة،  الصغيرة  املضخة  هــذه  القلب.. 
كالس،  مثل  وطبيب  فرانسيسكو،  مثل  وقاضي  والفنان  واألديــب 
وشاعر وطبيب مثل إبراهيم ناجي، وفالسفة ورجال دين ونحاتني 
وشعراء  وموسيقيني،  ومغنيني  غرام  رسائل  وأصحاب  ورسامني 
الذي تغنى رغم بداوته وشجاعته، بذلك شاكيا سبب  املتنبي  مثل 
أرجعته  مآسي  من  شهده  ما  بسبب  الجمال  إلى  قلبه  ميل  عدم 
فيكتور  أو  املتنبي  قلب  زرع  ولو  إحساس،  لديها  ليس  كصخرة 
هوجو أو المارتني اليوم في بشر، هل ستنتقل شاعريتهم ورقتهم 
إلى األجساد املزروعة فيها قلوبهم، فباألحرى أن يزرع قلب املتنبي 

في جسد كافور اإلخشيدي مثال أو العكس؟ 
في  مرة  ألول  أنه  إلى  الضحاك  إدريــس  األستاذ  خلص  لذلك، 
فريدة في وقائعها  أمام واقعة  القانون  البشرية، يقف رجل  تاريخ 
وتكييفها القانوني، تتلخص في كون أول رجل في العالم )لويس( 
الضحية  أن  كما  الحياة،  قيد  على  وهو  إناء  في  مرميا  قلبه  يرى 
)دونيس( هي أول امرأة في التاريخ وقلبها ال زال حيا مزروعا في 
جسد رجل آخر أكبر منها سنا وأبيض اللون، وتكون بذلك زوجة 
األول هي أول امرأة في العالم يخفق لها قلب امرأة مزروع في جسد 
أول مرة ملقى  الذي أحبها  القلب  زوجها ال تعرف صاحبته بينما 
على األرض، وبالتالي، فاملأساة العاطفية الكبيرة هي التي يعيشها 
القلب  يرى  البشرية  تاريخ  في  زوج  أول  يكون  الذي  الثانية،  زوج 
الذي أحبه مزروعا في صدر رجل غريب ليست له به أي عالقة، بل 
إن هناك عالقة سيئة بحكم نظام »األبارتايد« الذي كان سائدا في 

جنوب إفريقيا وميزه العنصري املتجذر.
كما خلص أستاذنا في تحليله، إلى أن الحادثة هي رسالة سماوية 
تثبت أنه ال فرق بني أسود وأبيض إال بالتقوى، عالقات قانونية عاطفية 
واجتماعية متشابكة يزيدها األمر تعقيدا إذا أخذت األعضاء دون إذن 
حول  معقدة  أسئلة  عدة  تحليل  في  وزاد  عليها،  أو  فيها  الحق  له  من 
القلب وطاقته واملشاكل القانونية املرتبطة بذلك، لكن هذا القلب وهذه 
املضغة الجبارة، اكتشف العلماء، أن األشخاص الذين خضعوا لزراعة 
التي  املشكلة  هي  وتلك  وأحاسيسهم،  طباعهم  تغيرت  أجنبية،  قلوب 
تجعل اإلنسان يفكر بأن القلب وإن غير منازله، فإن إحساسه وشعوره ال 
سلطان للجسم عليه، وهو ما يؤكد نظرية كل األدباء والشعراء واملحبني 

واملولعني واملعجبني بأنه ال سلطان لهم على هوى قلوبهم.
فالقلب هو العضو الذي يعشق كل جميل كما قال بيرم التونسي، 
وهو الذي طلبنا أمير الشعراء أن نسائله، ولعله كان أقرب الشعراء 
في تحليل طاقته وفي حبه للجمال وتشبيهه بالحديد وهو يقترب 
مدح  قصيدة  في  الغالية  املقدمة  تلك  في  جبارة  كآلة  وصفه  من 
بن  كعب  بقصيدة  الشبيهة  عليه وسلم،  األعظم صلى هلل  الرسول 
وقدمها  شاعرها  وألبسه  رداءه  عليها  الرسول  خلع  التي  زهير، 
بمقدمة غزلية في وصف حالة قلبه املريض من فراق حبيبته سعاد:

   بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
                                 متيم إثرها لم ُيفد مكبول 

فعندما يشعر القلب بالذهول ويرتجف من شدة ما أصابه، يصير 
أو قاضيا رحيما  يفديه،  فداء  صاحبه بعدها كأسير محبوس ال يجد 
هذا  بسبب  األبد  إلى  مأسور  وكأنه  سراحه،  يطلق  فرانسيسكو  مثل 
الفراق، وربما لو اطلع على قلب تلك الشابة السوداء دونيس، وما كان 
تجد  ولم  بواسطته  عشقته  الذي  حبيبها  تجاه  عواطف  من  به  يزخر 
مكانا آمنا بعد موتها إال جسد ذلك األبيض لويس، الذي ال شك سوف 
تتناجى زوجته مع قلبها وتحرك فيه طاقة الحب الذي ال قلب وال جسد 
وال طعم وال لون له، لذلك سموه هوى أو غراما، والغريب أن أجمل ما 
قيل عن الحب، قيل في مقدمات غزلية لقصائد دينية في مدح الرسول 

أو اإلشادة بنعمة اإلسالم واإليمان.

طاقة الحب 
والتفاؤل.. أمال 

في مغادرة »كورونا«

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

مصر تختار الممثلة 
المغربية نادية كوندة 

كعضو لجنة تحكيم 
بمهرجان الجونة 

السينمائي
الــجــونــة  مــهــرجــان  إدارة  اخـــتـــارت 
الخامسة  دورته  في  بمصر،  السينمائي 
أكتوبر   14 أمــس  يــوم  انطلقت  الــتــي 
22 من نفس  إلى غاية  الجاري وتستمر 

نادية  املغربية  املمثلة  الشهر، 
تحكيم  لجنة  كعضو  ــدة،  كــون
مــســابــقــة األفـــــالم الــقــصــيــرة 

باملهرجان.
فعاليات  املــغــرب  ويحضر 
»علي  فيلم  خالل  من  املهرجان 
عيوش،  نبيل  للمخرج  صوتك« 

املسابقة  فــي  يــشــارك  الـــذي 
كما  للمهرجان،  الرسمية 
املغربي  املــخــرج  يــشــارك 

بفيلميه  العسري  هشام 
ــــش«  ــاي ــ »هـــــايـــــش م
و»مـــحـــبـــون ســعــداء« 
منصة  فعالية  ضــمــن 

السينمائية  ــة  ــجــون ال
ــال  ــمـ ــم األعـ ــدعـ ــي تـ ــتـ الـ
اإلنجاز  قيد  السينمائية 
قيد  ــات  ــوه ــاري ــن ــســي وال

التطوير.

زكرياء  املغربي،  الفنان  اختيار  تم 
تمدرس  دعــم  ملركز  عرابا  الغفولي، 
ذهنية،  إعــاقــة  وضعية  فــي  األطــفــال 
جمعية  تسييره  على  تشرف  والــذي 
بعمالة  للمواطنة«،  ــالدي  ب »ملتقى 

بدعم  أنفا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 
من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
اإلقليمية  املــديــريــة  ــع  م وبــشــراكــة 
للتربية الوطنية بالدار البيضاء أنفا، 
بجهة  الوطنية  التعاون  ومنسقية 

الدار البيضاء سطات.
ــز، املــتــواجــد  ــركـ ــم هـــذا املـ ــض وي
بالدار  االبتدائية  البكري  بمدرسة 
البيضاء، 70 طفلة وطفال يعانون من 
أو  التوحد  أو   ،21 الصبغي  التثلث 

التأخر الذهني.
الغفولي، انطالقا  اختيار  تم  وقد 
بهذه  الحالي،  الدراسي  املوسم  من 
الصفة اإلنسانية، إلبراز مدى التزامه 
الناشئة  سيما  وال  الطفولة،  بقضايا 
في وضعية إعاقة ذهنية، والعمل مع 
مجموعة من املؤسسات كسفير لدعم 
وإدماجهم  الصغار،  هــؤالء  تمدرس 

في الحياة املجتمعية اليومية.

بنموسى،  فضيلة  املمثلة  طالبت 
وزير الثقافة الجديد، مهدي بنسعيد، 
وضمان  الحقيقيني  الفنانني  بحماية 
تعاني  التي  الفئة  وخاصة  حقوقهم، 
ــاء مـــن طــرف  ــصــ ــ الــتــهــمــيــش واإلق
مضيفة  القطاع،  هذا  على  القائمني 
»وجب  أنه  املواقع،  في تصريح ألحد 
على الوزير الجديد، االلتفاتة للفنانني 
اجتماعية  ــات  أزم من  يمرون  الذين 

قوتهم  ضمان  عن  عجزوا  والــذيــن  صعبة، 
على  اعتمدوا  ناس  »كاين  مؤكدة:  اليومي«، 

هذا امليدان ومخداو والو«.
للمتطفلني  حد  وضع  إلى  الوزير  ودعــت 
العمل  فــرص  لتوفير  التمثيل،  ميدان  على 
للفنانني الذين هم األحق واألجدر بالعمل في 
مجالهم، خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي 
البطالة  من  الرواد  من  العديد  فيها  يشتكي 

وقلة العروض.

الفنانة المراكشية فضيلة تطالب الوزير 
الحقيقيـين الفنانين  بحماية  بنسعيد 

الــثــقــافــة،  الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل / قــطــاع  تنظم وزارة 
الــــدورة الــتــاســعــة مــن املــهــرجــان الــوطــنــي لــفــن »الـــروايـــس«، حتت 
شعار: »الروايس تراث متجذر وفن متجدد«، وذلك خالل الفترة 
املمتدة من 14 إلى 17 أكتوبر 2021 باملركز الثقايف أليت ملول.
التظاهرة،  هــذه  وســتــعــرف 
يف جــانــبــهــا الـــفـــنـــي، تــنــظــيــم 
ــرى تـــقـــدم  ــبــ أربـــــــع ســــهــــرات كــ
ــيــــة  ــنــ خـــــــاللـــــــهـــــــا أطــــــــــبــــــــــاق فــ
ــة ثـــلـــة مــن  ــاركـ مــتــنــوعــة مبـــشـ
ــــرواد والـــشـــبـــاب،  ـــس الـــ ــروايـ الــ
فـــضـــال عــــن تــخــصــيــص فــقــرة 
ــوه  ــ ــوجـ ــ تــــكــــرميــــيــــة لـــبـــعـــض الـ
ــت بـــعـــطـــاءاتـــهـــا  ــمـ ــاهـ ــتــــي سـ الــ
»الـــــــروايـــــــس«  فـــــن  ــة  ــ ــــدمـ يف خـ
وضمان استمراريته وإشعاعه، 
كـــــالـــــفـــــنـــــان ســــعــــيــــد جـــــــــروري 
ــاخــــي،  والــــفــــنــــانــــة مـــيـــنـــة الــــســ

امللقبة مبينة تبعمرانت.

تراث متجذر »الروايس« 
 وفن متجدد

الفنان زكرياء الغفولي يدعم تمدرس 
األطفال في وضعية إعاقة ذهنية
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1577 من 15 إلى 21 أكتوبر 2021

في  الشريرون  األوالد  كل  اتخذ 
فيلم  من  العاملية،  املخابرات  أجهزة 
بنبركة  املهدي  لصيد  شبكة  »باسطا«، 
التحضير  في حماس  يعيش  كان  الذي 
في  كالسمكة  الثالث،  القارات  ملؤتمر 
مقبوضة  الشبكة  أطراف  وكانت  املاء، 
وعلى  مختلفة،  ومصالح  متنوعة،  بأيد 
أوفقير من  كان  األحداث،  وادي  ضفتي 
مصرا  كان  فقد  النتيجة،  ينتظر  جهة 
للمغرب  بنبركة  املهدي  يدخل  أال  على 
الجهة  وعلى  ثمن،  من  ذلك  كلف  مهما 
األخرى، كان مدير املخابرات الفرنسية، 
الصيد  هــذا  بعيد  من  يترقب  فــوكــار، 
الكبير، ال لغرض سياسي معني، وإنما 
وحليفه  لصديقه  إرضـــاء  جــهــة،  مــن 
االستفادة  أخــرى،  جهة  ومن  أوفقير، 
من اعتقال بنبركة لطرح بعض األسئلة 
املخابرات  تهم  أجوبتها  كانت  التي 
يد  بخط  مكتوبة  وكــانــت  الفرنسية، 
في  وموضوعة  لــومــارشــان،  املحامي 
الشبكة  بأطراف  املمسكني  أحد  جيب 
تهافتت  كثيرة  أيادي  أن  إال  )فيكون(، 
الشبكة،  بــأطــراف  أيضا  هي  لتمسك 
كانت  بنبركة  املهدي  مثل  فشخصية 
إسرائيلية  أطرافا  قصوى  لدرجة  تهم 

وأطرافا أمريكية. 
ــا بــالــنــســبــة  ــب ــع ــم يـــكـــن ص ــ ولـ
العملية،  يدخلوا  أن  لإلسرائيليني 
في  الطويل  الباع  على  متوفرون  فهم 
أية  في  مكتب  يخلو  وال  العمليات،  كل 
مصلحة فرنسية، من عميل لهم، فأحرى 
هذه  مــن  لعملية  التحضير  يتم  أن 

الضخامة في غيبتهم.
كبير  ــي  ــل ــي إســرائ مـــســـؤول  ــرج  خـ
في  اإلسرائيلي  التدخل  في  بالحقيقة 
حلبة  مــن  بنبركة،  اخــتــطــاف  قضية 
ووضعها  واالحــتــمــاالت،  اإلرهــاصــات 
أمام الرأي العام العاملي مجردة عن كل 

شك أو غموض.
وبعد   ،1983 ســنــة  منتصف  فــي 
املهدي  اختفاء  على  سنة  عشرة  ثمان 
السياسي  املستشار  نشر  بنبركة، 
لــرئــيــس الـــــوزراء األســبــق، إســحــاق 
الوقت  نفس  فــي  هــو  والـــذي  رابـــني، 
في  اإلسرائيلي  العمل  حــزب  مندوب 
عن  كتابا صدر  بيري،  يــورام  ــا،  أوروب
بعنوان  البريطانية،  كامبريدج  جامعة 
االقتراع«،  وصناديق  الحروب  بني  »ما 
التي  الخطيرة  الخالفات  لشرح  خصه 
والحكومي  العسكري  الهيكل  تنخر 

بنبركة  قضية  وقـــدم  ــي،  ــل ــي اإلســرائ
الخالفات  خلق  في  أساسي  كعنصر 
عن  متحدثا  والعسكريني،  املدنيني  بني 
اإلسرائيليني  العسكريني  ))تـــورط 
جهاز  مــشــاركــة  عــبــر  الــســيــاســة،  يف 
اإلسرائيلية،  االستخبارات  »املوساد«، 
بنبركة،  اختطاف  عملية  تنظيم  يف 
إلى  األحزاب  رؤساء  دفع  الذي  الشيء 
االنقسام إلى فريقني، حيث اتهم حزب 
»املاباي« مدير »املوساد« املسمى إميت، 
باملشاركة  أجهزته  إلى  األوامر  بإصدار 
استشارة  دون  بنبركة  اختطاف  يف 
الثاني،  الفريق  ويقول  األول،  الوزير 
رئيس  أشكول،  ليفي  بأن  »رايف«،  حزب 
وإضافة  موافقته((،  أعطى  الــوزراء، 
اختطاف  عملية  أن  نــجــد  أنــنــا  إلـــى 
بنبركة أثارت في إسرائيل، نفس األزمة 
التي أثارتها في فرنسا، بوضع رؤساء 
من طرف  الواقع  األمر  أمام  الحكومات 
رؤساء مخابراتهم، فإن كتاب املستشار 
للشك،  مجاال  يدع  ال  بما  يؤكد  بيري، 
املهدي  زوجـــة  جعلت  الــتــي  ــع  ــدواف ال
املحاكمة  انعقاد  قبل  ترفع  بنبركة، 
ملحقة  مــذكــرة  ــاريــس،  ب فــي  الثانية 
الفرنسية،  العليا  املحكمة  رئيس  إلى 
تطالبه بفتح بحث إضافي واستجواب 
شأن  فــي  اإلسرائيليني  مــن  مجموعة 
تصفية  أو  اختطاف  فــي  مشاركتهم 
املهدي  زوجة  وحددت  بنبركة.  املهدي 
بنبركة في مذكرتها، أسماء األشخاص 
ــم، وهــم  ــه ــجــواب الـــذيـــن تــطــلــب اســت
املخابرات  مدير  إميت،  مايير  الجنرال 
مور  صامويل  والصحفيني  »املوساد«، 

ومكسيم غيالن.
ــور  وكـــان الــصــحــافــيــان غــيــالن وم
عددا   ،1966 دجنبر   11 في  نشرا  قد 
الصادرة  »بول«  جريدتهما  من  خاصا 
فـــي تـــل أبـــيـــب، يــتــضــمــن مــوضــوعــا 
»إسرائيليون  التالي:  العنوان  تحت 
الشرطة  ولــكــن  بــنــبــركــة«،  قضية  فــي 
الصحافة  حرية  ــم  ورغ اإلسرائيلية، 
الجريدة  صادرت  إسرائيل،  في  املعلنة 
عليهما  وحكمت  الصحافيني،  واعتقلت 
وأبعد  بالسجن،  سرية  محاكمة  فــي 
الحكومة  نصبت  فقد  ــم،  وأه ذلــك  من 
تحرير  ورئــيــس  مــديــرا  اإلسرائيلية 
في  الجريدة  واستمرت  اختيارها،  من 
الصدور بمحررين جدد، حتى ال يشعر 

الرأي العام بشيء.
استطاع  إسرائيليا  صحفيا  ولكن 
ــعــدد  ــحــصــول عــلــى نــســخــة مـــن ال ال
املحجوز، حملها معه سرا إلى روما، ثم 
إلى نيويورك، حيث قدم النسخة ملجلة 
»التايم« التي رفضت نشر أي شيء عن 

هذا املوضوع.
ثم حمل الصحفي نسخته إلى جريدة 
استغلت  الــتــي  تــايــمــز«،  ــيــويــورك  »ن
ــام طــويــلــة،  ــ ــدى أي املـــوضـــوع عــلــى مـ
العامليون،  اإلسرائيليون  واستطاع 
الحكومة  أصـــرت  ــا  م عــلــى  ــالع  ــ االط
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى كــتــمــانــه، وقــامــت 
أمريكا والعالم أجمع،  ضجة كبرى في 
معتقلني،  الصحافيني  أن  واتــضــح 
في  اإلسرائيلية  املعارضة  وانطلقت 
استغالل املوقف الذي وصفته األحزاب 
وطالب  وعــار،  سبة  بأنه  اإلسرائيلية 
الكتاب والصحفيون اإلسرائيليون، في 
أبيب،  وتل  ونيويورك  وباريس  لندن 
اإلسرائيلي،  الــعــدل  ــر  وزي باستقالة 
شابيرا، ال ألنه حكم سرا على صحفيني، 
وإنما ألنه لعب شخصيا دورا أساسيا 

وأطلق  بنبركة.  اختطاف  تنظيم  في 
سراح الصحفيني اللذين غادرا إسرائيل 
إلى باريس، وأصبح موضوعهما محط 

العناية واالهتمام.
»بول«  جريدة  موضوع  أصبح  لقد 
أن  وبعد  الغريبة،  املفارقات  هذه  بعد 
عشر  سبعة  مــرور  بعد  محتواه  تأكد 
تاريخية هامة  عاما على نشره، وثيقة 
يزيدها  بنبركة،  املــهــدي  قضية  فــي 
توضع  عندما  جزئياتها  كون  أهمية، 
في املحل املناسب لها، فإنها تسهم في 
إتمام الصورة.. وكثيرة هي الجزئيات 
الكتاب  ــع  أصــاب تــحــرق  كــانــت  الــتــي 
إطارا  لها  يجدوا  أن  دون  والباحثني 

حاجة  في  القضية  وكانت  يناسبها، 
ماسة إلى عنصر أساسي واحد، اسمه 

الزمن.
اإلسرائيليان  الصحافيان  ترك  وقد 
ــدون  ب األســئــلــة  مــن  ــددا  عـ نفسيهما 
بعد بضعة  أتت  األجوبة  أجوبة، ولكن 
الــذي  موضوعهما  ــدور  صـ مــن  ــام  أيـ
بني  ــن  ))م يلي:  كما  تلخيصه  يمكن 
أسهمت  التي  األساسية  الشخصيات 
يف إقــنــاع املــهــدي بــنــبــركــة بــركــوب 
الطائرة املتوجهة إلى باريس، حيث مت 
رجل  سويسري،  أعمال  رجل  اغتياله، 
من الدوائر العليا، عرض بطريقة غير 
مباشرة متويل فيلم عن العالم الثالث، 
يكتب موضوعه املهدي بنبركة، ورجل 

األعمال هذا يشتغل عادة بالسينما. 
بعد،  تنفضح  لم  القضية  أن  وحيث 
ــن ذكـــر اســـم هــذا  فــإنــنــا عــاجــزون ع
مما  يهودي  أنه  نذكر  أننا  إال  الرجل، 
ميهد إلعطاء الفضيحة عندما تعرف 

طابع امليز العنصري((.

ونـــوقـــف ســـرد مــلــخــص مــوضــوع 
التي  الشخصية  أن  لنذكر  الصحفيني، 
طفت  قد  عنها،  اإلفصاح  يستطيعا  لم 
اندلعت  عندما  ــداث،  األحــ وجــه  على 
صحيفة  نــشــر  بــعــد  فــعــال  الفضيحة 
وصرح  للجزئيات،  تايمز«  »نيويورك 
بها أحد الصحفيني، مكسيم غيالن، بعد 
بصهر  األمر  ويتعلق  لباريس،  وصوله 
سجن  الــذي  اإلسرائيلي  العدل  وزيــر 
وصهره  شابيرا،  يعقوب  الصحفيني، 
في  اإلسرائيلية  للمخابرات  عميل  هو 
والسينما  الصحافة  في  يعمل  جنيف، 
ــت، واســـمـــه آرثـــور  ــوقـ فـــي نــفــس الـ
ــوال  ــذي عـــرض األمـ كــوهــني، وهـــو الـ

جريدة  لسرد  ونــعــود  الفيلم،  إلنــتــاج 
في  اإلسرائيلية  املساهمة  حول  »بول« 
صرح  ))لقد  بنبركة:  املهدي  اختطاف 
صديق  بــيــرنــيــي،  فيليب  الصحفي 
هيأة  أمــام  الفرنسي،  بنبركة  املهدي 
أنه  األولـــى،  جلساتها  خــال  احملكمة 
التي  األموال  بأن  بنبركة  املهدي  أخبر 
أمــواال  ستكون  الفيلم  على  ستصرف 
أعمال  رجــل  من  مقدمة  إسرائيلية، 
فيما  بنبركة  املهدي  سيعرفه  مشهور، 
لهذا  بنبركة  املهدي  اشمأز  وقد  بعد، 
وأنه  خصوصا  يقبل  لن  فهو  العنصر، 
وال  الــنــاصــر،  عبد  جلــمــال  الــصــديــق 

يحمل يف قلبه أي عطف على اليهود.
عرض  الــذي  األعــمــال  ــل  رج ولكن 
متويل الفيلم، وكان وراء الزج ببنبركة 
يف دوامته، أصيب بخيبة كبرى عندما 
سمع ما جرى لبنبركة، ولفيكون بعده، 

وأحس بصبات عرق بارد((.
في  صــدر   ،1980 ســنــة  نــهــايــة  فــي 
ضباط  أحــد  ألفه  آخــر،  كتاب  باريس 

واسمه  السابقني،  الفرنسية  املخابرات 
روبير لوموان، وعنوان الكتاب: »املهنة، 
ويقول  سري«،  »شرطي  يعني  باربوز« 
لوموان بأن أوفقير عندما قرر اختطاف 
أموال  من  يأخذ  أن  له  يكن  لم  بنبركة، 
يحاول  فكان  الــرســمــيــة)...(،  الــدولــة 
األعــمــال  بعض  عبر  العملية  تمويل 
أخذ  وقد  الدعارة،  باستغالل  املرتبطة 
لبعض  ودفعها  األموال  تلك  من  قسطا 
أصدقائه ليغروا بها بنبركة، للمساهمة 
في الفيلم املصيدة، وإذا كنا نعرف أنه 
ال يوجد يهودي قادر على تقديم أموال 
من جيبه الخاص، فهّمنا أين كان آرثور 
اإلسرائيلي  العدل  وزير  صهر  كوهني، 
ــوال  ــي جــنــيــف، يــجــد األمـ ــود ف ــوج امل
إلنتاج  فيكون،  على  يعرضها  كان  التي 
لوموان  املؤلف  ويقول  بنبركة،  فيلم 
بنبركة  رفـــض  ))ولــقــد  كــتــابــه:  ــي  ف
طريق  عــن  عليه  املــعــروضــة  األمـــوال 
وكان  الفيلم،  لتمويل  اإلسرائيليني 
أوفقير،  أغضبت  لدرجة  قاطعا  رفضه 
امللك  عن  خفية  باريس  إلى  جاء  الذي 
ــم يــكــن يــعــرف أي شـــيء عن  ل ــذي  الـ
بأوفقير،  اخلاصة  املصادر  وال  املوضوع 
لقد أصبح بنبركة يف خطر((. جزئيات 
كان  أوفقير  أن  منها  واحــدة  كل  تثبت 

يعمل لحسابه الخاص.
ويظهر من تسلسل األحداث، أن رفض 
بنبركة ملشروع فيكون اإلسرائيلي، كان 
املخططني  وسط  في  حــادة  أزمــة  مثار 
من  خليطا  كــانــوا  والــذيــن  الختطافه 
األزمة  وحــدة  وإسرائيليني،  فرنسيني 
لومارشان،  املحامي  جعلت  التي  هي 
من  الــدمــى  تحريك  على  حرصه  رغــم 
منه،  أكبر  بقوة  مدفوعا  يتحرك  بعيد، 
ويتوجه إلى جنيف شخصيا لإلشراف 
مع  املفاوضات  عملية  على  بعيد  من 

املهدي بنبركة بشأن الفيلم.
حــوالــي   ،1965 شتنبر   20 وفـــي 
املهدي  اخــتــطــاف  قبل  يــومــا  أربــعــني 
بنبركة  املهدي  صديق  يتوجه  بنبركة، 
برفقة  بيرنيي،  الصحفي  الفرنسي، 
اإلرهابي فيكون إلى جنيف، وفي نفس 
شخصيا،  لومارشان  يركب  الطائرة، 
وهو الرجل الذي ال يتحرك إال ألسباب 
املــرة كان  أنــه في هــذه  إال  هامة جــدا، 
»أوستروويش«،  بامرأة اسمها  مرفوقا 
إيلي  مــدام  فهو  الحقيقي  اسمها  أمــا 
مغربية  يــهــوديــة  عــائــلــة  ابــيــطــبــول، 
بعائلة  االرتـــبـــاط  وثــيــقــة  مــشــهــورة، 
أغنياء مدينة  أحد  الترجمان،  اليهودي 
والصديق  تافياللت،  إقليم  في  ميدلت 
الحميم ألوفقير ومستشاره في تسيير 
أثير  وقــد  الــداخــلــيــة،  وزارة  شـــؤون 
جنيف  إلــى  لومارشان  سفر  موضوع 
املحاكمة  فــي  ابــيــطــبــول،  مـــدام  رفــقــة 
األولى، ولم يتوان وكيل النيابة العامة 
ــقــول والــتــأكــيــد، قــول  ــا« عــن ال ــوب »ط
))إن  كبير:  قانوني  مسؤول  وتأكيد 
لومارشان،  رافقت  التي  السيدة  تلك 
الوكيل  وسكت  العصابة((،  يف  عضوة 
قضية  أثــيــرت  عندما  لكن  »طــوبــا«، 
محاضر  ــدت  أك الترجمان،  اليهودي 
فقد  بشأنه.  غريبة  جزئيات  الشرطة 
وعاد  أكتوبر،   13 يوم  باريس  في  كان 
إليها يوم 25 أكتوبر، ثم عاد إليها يوم 
29 أكتوبر، يوم اختطاف بنبركة، وأكد 
كل املتهمني املاثلني أمام املحكمة، بأنه 
على  كــان  كلها،  الــزيــارات  هاته  خــالل 

اتصال تلفوني معهم.

يتبع

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

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

 يف خزانته الغنية، وهو الذي عاش ما قبل االختطاف، وعايش ظروفه، وتعايش مع األحداث التي أحاطت به، وجمع ىلع مدى 60 سنة، 
ما يكفي من البيانات والصور، والوثائق واملراجع، وهي األوراق نفسها التي نقدمها لكم وللتاريخ، ضمن حلقات »الحقيقة الضائعة«.
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ملفــات  وأســماء17الحلـقــة

امل�ساركة الإ�سرائيلية  يف  اختطاف بنربكة

أكثر الصور مصداقية حول مصير املهدي بنبركة.
الدعم  عن  بيانا   ،2015 سنة  بداية  يف  إسرائيلي  كاتب  أصــدر  وقــد 
اإلسرائيلي يف اختفاء جثة املهدي بنبركة، يف مسار للمياه كانت تبنى 
الفرنسيني  الدرك  رجال  جعل  الذي  االحتمال  وهو  العمارات،  فوقه 

يبحثون مطوال يف ذلك املوقع.


