في الذكرى الـ  10لرحيل مكوار" ..الرئيس" في قلوب الوداديين
تيلكيل عربي -العدد  - 07من  7إلى  13يونيو 2019

مدير النشر  :المختار عماري

ar.telquel.ma/

زوبعة وسط "األحرار"..

االفتتاحية

ما زالت فاجعة قرية سيدي بولعالم ماثلة
يف األذهان ،فقد ذهب ضحيتها  15امرأة،
ذات صباح يوم أحد من نونرب ،2017
أثناء تنظيم إحدى الجمعيات لعملية
توزيع املساعدات الغذائية عىل أرس
معوزة ،وحينها سمعنا أن الحكومة بدأت
يف مراجعة الرتسانة القانونية لإلحسان
العمومي.
وقال مصطفى الخلفي ،الناطق الرسمي
باسم الحكومة ،يف ترصيح لـ"تيلكيل
عريب" يف إبانه ،إنه "تطبيقا للتعليامت
امللكية السامية اشتغلت لجنة وزارية تضم
مختلف القطاعات الحكومية املعنية من
أجل مراجعة النصوص القانونية الخاصة
باإلحسان العمومي" ،مؤكدا أن املراجعة
تهدف إىل "حامية هذا التقليد املتجذر
يف بلدنا ،واملتمثل يف العمل اإلحساين
والتضامني واإلغايث وتأطريه" .وأضاف
املسؤول الحكومي أن "هذا اإلصالح
يأخذ بعني االعتبار عدداً من املستجدات،
خاصة ما يتعلق باستغالل تطور وسائل
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التكنولوجيا يف جمع التربعات"" ،أما املستوى
الثاين الذي يهدف إليه هذا اإلصالح فيخص
تدقيق املفاهيم املرتبطة مبجال اإلحسان
العمومي ،وتحديد مسؤولية كل طرف مبا
يضمن كرامة املواطن وسالمته".
لكن ماذا عن "اإلحسان" الذي تقدمه
جمعيات "مقربة" أو تابعة ألحزاب سياسة،

إذا أودى اإلحسان في بوعالم بحياة نساء
بريئات ،وهو أمر جلل ،فإن "القفة مقابل
االنتخاب" ،تودي بالديموقراطية في بلد
"هش ديمقراطيا" ،وهو أمر ال يقل خطورة !
مثل الحالة التي يتطرق إليها امللف الذي
بني أيديكم يف هذا العدد األسبوعي؟ إذا
كان العمل اإلحساين يف سيدي بوعالم
قد أودى بحياة نساء بريئات ،يف وضعية
هشاشة ،وهو أمر جلل ،فإن "القفة" ،مقابل
االنتخاب ،تودي بالدميوقراطية يف بلد "هش
دميقراطيا" ،وهو أمر ال يقل خطورة! n

تشريع

قريبا..

صادقت لجنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب ،يوم االثنني  3يونيو،
باألغلبية عىل تعديل تقدمت به فرق األغلبية عىل مرشوع القانون التنظيمي
املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف
مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية.
الشرقي لحرش

ينص التعديل الذي يهم املادة  21من القانون
التنظيمي املتعلق باألمازيغية عىل كتابة عقود
الزواج وجوازات السفر باللغة األمازيغية إىل
جانب اللغة العربية.
وتنص نفس املادة من مرشوع القانون عىل
أنه "تكتب باللغة األمازيغية ،إىل جانب اللغة
العربية ،البيانات املضمنة يف البطاقة الوطنية
للتعريف ،وجوزات السفر ،ورخص السياقة
مبختلف أنواعها ،وبطاقات اإلقامة املخصصة
لألجانب املقيمني باملغرب ،ومختلف البطائق
الشخصية والشواهد املسلمة من قبل اإلدارة".
من جهة أخرى ،رفضت اللجنة قبول تعديل
تقدم به فريق األصالة واملعارصة ،وينص عىل
أن "تكتب باللغة األمازيغية إىل جانب اللغة
العربية ،البيانات املضمنة يف الوثائق الرسمية
مع مراعاة املساواة يف حجم حريف الكتابة بني
اللغتنيالرسميتني".
تعديل فريق األصالة واملعارصة ،الذي رفضه
وزير االتصال والثقافة بدعوى أنه يدخل يف
نطاق املجال التنظيمي للحكومة لقي معارضة
 20نائبا من فرق األغلبية مقابل موافقة
 7نواب ينتمون لفريقي األصالة واملعارصة
واالستقالل.

الدين ..الخط األحمر

يف املقابل ،رفضت الحكومة ،ممثلة يف وزير
الثقافة واالتصال ،قبول تعديل تقدمت به
فرق األغلبية مبجلس النواب خالل التصويت
عىل مرشوع القانون املتعلق بتحديد
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تشريع

مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية يقيض
باعتامد األمازيغية يف مجاالت التأطري
الديني .واقرتح التعديل الذي تقدمت به
فرق األغلبية عىل أن "تسهر الدولة عىل
اعتامدات األمازيغية يف مجاالت التأطري
الديني ،كام تعمل عىل تشجيع تكوين
األمئة والوعاظ الناطقني باألمازيغية" .وبرر
وزير الثقافة واالتصال عدم قبول التعديل
إىل كون املجال الديني اختصاص حرصي
للملك ،كام أن فرق األغلبية مل تتشبث به.

"اجتماع رؤساء فرق األغلبية انتهى
باالتفاق على تقديم تعديالت
مشتركة ،بما في ذلك التنصيص على
كتابة األمازيغية بحرف تفيناغ".

"تيفيناغ" ..أخيرا

صادقت لجنة التعليم والثقافة واالتصال
االثنني  3يونيو الجاري عىل مرشوع القانون
التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها
يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية .وحظي مرشوع القانون
التنظيمي مبوافقة  19نائبا من فرق األغلبية
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في قسم أستاذة
األمازيغية خديجة
بيادي التي وشحها
الملك (تـ :تنيوني).

والفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
مقابل امتناع ست نواب من فريق األصالة
واملعارصة.
وينص املرشوع عىل كتابة اللغة األمازيغية
بحرف "تفيناغ" ،كام ينص عىل كتابة الوثائق
اإلدارية باألمازيغية إىل جانب اللغة العربية،
فضال عن استعامل األمازيغية يف القضاء،
وجلسات الربملان والوثائق الرسمية.
يذكر أن اجتامعا عقده رؤساء فرق األغلبية
مبجلس النواب يوم الثالثاء  28ماي املنرصم
قد أنهى الخالف حول مرشوع القانون
التنظيمي رقم  ،26.16الذي يتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية

وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية.
يف هذا الصدد ،كشف مصدر برملاين مطلع
لـ"تيلكيل عريب" أن اجتامع رؤساء فرق
األغلبية انتهى باالتفاق عىل تقديم تعديالت
مشرتكة ،مبا يف ذلك التنصيص عىل كتابة
األمازيغية بحرف "تفيناغ".
وكان مرشوع القانون التنظيمي املتعلق
باألمازيغية قد أثار خالفا بني فرق األغلبية،
بعد مطالبة حزب التجمع الوطني لألحرار
بالتنصيص عىل كتابة األمازيغية بحرف
"تفيناغ" ،فيام اعترب حزب العدالة والتنمية
أن األمر وقع فيه تحكيم مليك ،وال داعي
للتنصيص عليه يف القانون التنظيمي ،طاملا أن
مرشوع القانون ال يتضمن أي إشارة للحرف.
وينص الفصل الخامس من دستور اململكة
عىل أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة،
وأن الدولة تعمل عىل حاميتها وتطويرها
وتنمية استعاملها ،وأن األمازيغية تعد أيضاً
لغة رسمية للدولة ،باعتبارها رصيداً مشرتكاً
لجميع املغاربة بدون استثناء"n .

هجرة

إسبانيا..

اثنان من كل ثالثة أجانب
يدخلون مراكز احتجاز
املهاجرين الرسيني بإسبانيا هم
من املغرب والجزائر ،ما يسمح
بإعادتهم إىل بلديهم بطريقة
فعالة ،بينام يتم إخضاع حاميل
جنسيات من إفريقيا جنوب
الصحراء أو آسيا إىل وسائل
أخرى بسبب استحالة إعادتهم
إىل بلدانهم بطريقة مرنة.

موسى متروف
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في أحد مراكز
احتجاز المهاجرين
بإسبانيا.

وفقا للتقرير األخري الصادر عن مؤسسة
املهاجرين اليسوعيني حول وضع مراكز
احتجاز املهاجرين ،الذي أوردته وكالة األنباء
اإلسبانية ،فإنه تم تخفيض عدد األشخاص
املعتقلني يف مراكز احتجاز املهاجرين بنسبة
 11يف املائة عام  - 2018كانوا يف املجموع
 7855شخصا  -ولكن يف نفس الوقت بلغت
نسبة الطرد والعودة إىل البلدان األصلية من
هذه املراكز إىل  15يف املائة.

انتهاك حقوق المهاجرين

"إن مراكز احتجاز املهاجرين هي أماكن
ملعاناة عدمية الفائدة للمهاجرين ،فضاءات
تنتهك فيها حقوقهم ،وأماكن ال تليق

بالحياة ،تنتهك قوانني املراكز نفسها وال
تأخذ يف االعتبار حاالت ضعف" السجناء،
حسب ما أكدته منسقة هذه املنظمة غري
الحكومية لليسوعيني ،ماريا ديل كارمن
دي ال فوينتي.
لهذا السبب ،تعترب مؤسسة املهاجرين
اليسوعيني إغالق تلك املراكز رضورة
ملحة ،وتطالب باعتامد سياسة هجرة
تتجنب "تلك املعاناة" التي تسببها
للمهاجرين ،والتمييز حسب األصل الذي
وقع يف العام املايض.
يف هذه املراكز 98 ،يف املائة من إجاميل
األشخاص املعتقلني ( 7855شخصا) رجال.
وتلقى ما يقرب من مثانية رجال من

هجرة

كل عرشة منهم ملف إرجاع إىل بلدانهم
للدخول غري القانوين إىل إسبانيا .يف املقابل،
يختلف وضع  179امرأة تم احتجازهن يف
 ،2018حيث تم فتح ملف إرجاع بنسبة
 40باملائة.
ويفصل التقرير أيضا ،استنادا أيضا إىل بيانات
وزارة الداخلية ،أن  89قارصا تم احتجازهم
يف مراكز احتجاز املهاجرين الرسيني ،ألنه
مل يتم الكشف عن كونهم قارصين ،مقارنة
بـ 48عام  .2017باإلضافة إىل ذلك ،تم تلقي
 1776طلبا للحامية الدولية من هذه املراكز،
وتم قبول معالجة  30,6يف املائة منها .كام
تم خفض مدة اإلقامة يف مراكز االحتجاز
الثامنية من  60يوما إىل  26يوما.
وحسب املصدر ذاته ،فقد زارت فرق
املنظمة يف عام  807 ،2018مهاجرا رسيا يف
خمسة مراكز (ألوتيش-مدريد ،زونا فرانكا-
برشلونة ،زابوريس-فالنسيا ،جزيرة الس
باملاس-تاريفا وال بينريا-الجزيرة الخرضاء)
واكتشفت انتهاكات محتملة للحقوق ،مثل
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تم فتح ملف
إرجاع بنسبة 40
بالمائة للمهاجرات
السريات.

عدم اكتشاف عدم بلوغ سن الرشد أو أوجه
النقص يف املساعدة القانونية" .يجب إغالق
مراكز احتجاز املهاجرين ،فهي غري قانونية
(يجب أال يكون لها طابع سجني) ،ومن
غري القانوين إبقاؤها مفتوحة ألنها تحرم
املهاجرين من حريتهم بسبب مخالفات
إدارية ،وغري أخالقية ألنهم ال يعاملون كبرش
" ،يقول مستنكرا خوسيه لويس سيغوفيا،
القس مبركز ألويش.
بالنسبة إىل خوسيب بواديس ،محرر التقرير،
يتم االحتفاظ باملهاجرين يف مراكز االحتجاز
"اسرتضاء للرأي العام" وبسبب الخطابات

"يجب إغالق مراكز احتجاز المهاجرين،
فهي غير قانونية (يجب أال يكون
لها طابع سجني) ،ومن غير القانوني
إبقاؤها مفتوحة".

اليمينية املتطرفة التي تتحدث عن "خطر
وجود غزو" من املهاجرين.

رقم بوريطة

من الجانب املغريب ،قال وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدويل نارص بوريطة ،إن
نسبة "الهجرة الرسية" من املغرب إىل إسبانيا
تراجعت بنسبة  40يف املائة مقارنة بنفس
الفرتة من العام املايض .وأضاف بوريطة،
الذي استقبل نظريه اإلسباين جوزيف بورسل،
االثنني  3يونيو ،حسب ما نقلته وكالة
أسوشايتد بريس ،أن بالده تطلب املزيد من
الدعم األورويب ملحاربة "الهجرة الرسية".
ومع بداية العام الحايل ،تراجعت الهجرة
الرسية يف غرب البحر األبيض املتوسط ،الذي
أصبح أهم طريق للهجرة خالل العام املايض.
وتسعى إسبانيا إىل دعم جهود املغرب
ببحث إمكانية تخصص حوايل  50مليون
أورو إضافية من االتحاد األورويب لوقف
تدفق املهاجرينn .

الحدث

طي صفح معتقلي جرادة و  16ماي..

كشفت الئحة املستفيدين من العفو املليك مبناسبة عيد الفطر عن الطي النهايئ
مللفي معتقيل "السلفية الجهادية" ألحداث  16ماي ومعتقيل أحداث جرادة ،فيام
ينتظر زعامء حراك الريف يف سجونهم الظروف املناسبة.
كشف العفو املليك عن  11من املدانني
باإلرهاب عن توجه الدولة نحو طي ملف
معتقيل أحداث  16ماي ،وذلك عرب استمرار
فتح باب املصالحة يف وجه معتقيل ما يعرف
بـ"السلفيةالجهادية".
يف هذا الصدد ،كشف عبد الرحيم الغزايل
املتحدث باسم اللجنة املشرتكة للدفاع

الملك يطوي
صفحة أحداث
 16ماي اإلرهابية.

عن املعتقلني اإلسالميني ،يف اتصال مع
"تيلكيل عريب" ،أن املستفيدين من العفو
املليك اعتقلوا عىل خلفية أحداث  16ماي
االرهابية .وأوضح الغزايل أن املعتقل محمد
صدوق ،الذي استفاد من نقل العقوبة
السجنية من املؤبد إىل  25سنة اعتقل
عىل خلفية أحداث  16ماي اإلرهابية ،كام

استفاد محمد رفيع امللقب بـ"الفلسطيني"
املحكوم بـ 30سنة سجنا نافذا من تخفيض
العقوبة بـ 3سنوات ،بعدما استفاد سنة
 2011من تخفيضها  9سنوات .أما عن
الذين تم اإلفراج عنهم ،وتوصلت اللجنة
املشرتكة للدفاع عن املعتقلني اإلسالميني
بأسامئهم ،بحسب الغزايل ،فهم :عبد
الوهاب الحاممي ،والذي كان محكوما
بـ 25سنة سجنا نافذا ،وجالل بوراس وعبد
الكريم البهلويل ،ومصطفى الكادة ،مشريا
إىل أن هؤالء كلهم اعتقلوا عىل خلفية
قيامهم بحمالت "األمر باملعروف والنهي
عن املنكر" بفاس قبيل أحداث  16ماي.
إىل ذلك ،كشف مصدر مقرب من ملف
املعتقلني السلفيني أن الرابطة املحمدية
للعلامء تواصل برشاكة مع املندوبية العامة
للسجون واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان
واملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان برنامج
املصالحة الذي انطلق سنة  2017لفائدة
معتقيل السلفية الجهادية ،حيث يرتقب
أن تستفيد مجموعة أخرى تضم حوايل
 27معتقال من العفو املليك يف املناسبات
القادمة.

معتقلو جرادة أحرار

وكان امللك محمد السادس قد أصدر ،يف
ليلة عيد الفطر ،أيضا عفوا عىل كل معتقيل
أحداث جرادة و 60من معتقيل حراك
الريف .وقالت مصادر من مدينة الفحم،
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الحدث

إنه جرى ليلة الثالثاء اإلفراج عن جميع
املعتقلني ،بعد العفو املليك الصادر الثالثاء
مبناسبة عيد الفطر .وقالت مصادر من
املدينة إن العفو شمل مصطفى أدعنني
وأمني مقلش ،وعبد العزيز بودشيش ،الذين
يعتربون أول املعتقلني عىل خلفية الحراك
باملدينة الصغرية يف مارس .2018
وبالعفو املليك يكون ملف معتقيل جرادة
قد طوي باملرة ،بعد اإلفراج عن  47معتقال.
وعىل عكس معتقيل جرادة ،مل يشمل العفو
إال  60معتقال يف حراك الريف ،وخلت
الالئحة من األسامء البارزة أو ما يوصف
ب"قادة الحراك" ،وقالت مصادر إن اإلفراج
شمل معتقلني بسجون كل من الحسيمة
وطنجة والناظور .وأوضح بالغ وزارة
العدل أن امللك أصدر عفوه مبناسبة عيد
الفطر عىل مجموعة من األشخاص ،منهم
املعتقلون يف إطار األحداث التي عرفتها
منطقتا الحسيمة وجرادة ،الذين مل يرتكبوا
جرائم أو أفعال جسيمة يف هذه األحداث.
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الرميد :أملي أن يعي الجميع أهمية
تهيئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو
الملكي في القريب العاجل على الجميع
إن شاء اهلل ويشمل الزعماء (الريف).
"وصفة" الرميد

اعتبر الرميد أن
إسدال الستار على
أحداث جرادة في
وقت وجيز كان
بسبب األحداث التي
لم تكن على درجة
كبيرة من الخطورة.

من جانبه ،وصف مصطفى الرميد ،وزير
الدولة املكلف بحقوق اإلنسان العفو املليك
عىل مجموعة من معتقيل حراك الريف
وجرادة واملحكومني يف قضايا اإلرهاب
بـ"الحكمة املغربية التي تعرب عن نفسها بني
الفينة واألخرى يف األوقات املناسبة".
وقال الرميد ،يف تدوينة له عىل "فيسبوك"،
الخميس ،إنه "يف جميع القضايا ذات
الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط
بالتوترات االجتامعية  ،تقيض املحاكم مبا
تقيض به ،وما أن تستجمع بعض الرشوط

حتى يستجيب جاللة امللك بالقرار املالئم".
وأضاف " الحظنا ذلك مع املعتقلني يف قضايا
اإلرهاب من خالل برنامج "مصالحة" ،والذي
يقوم عىل آلية الحوار إلقناع املعنيني بتبني
املنهج السلمي يف التعامل مع املجتمع ،
وكلام أعلنت فئة عن انسجامها مع األهداف
املقررة يف الربنامج إال وحظيت بالعفو".
وتابع "كذلك ملف الحسيمة بدأ كبريا وها
هو يعالج عىل مراحل ،حيث تم العفو
يف السنة املاضية عىل العرشات إضافة اىل
أمثالهم الذين استفادوا من العفو مبناسبة
العيد" .وزاد الرميد "أميل أن يعي الجميع
أهمية تهيئ الظروف املناسبة ليتحقق العفو
املليك يف القريب العاجل عىل الجميع إن
شاء الله ويشمل الزعامء".
وبخصوص ملف جرادة ،اعترب الرميد أنه
"أسدل عنه الستار يف وقت وجيز ،فاألحداث
مل تكن عىل درجة كبرية من الخطورة  ،لذلك
مل يتطلب العفو عن املعنيني الكثري من
الوقت" ،بحسبهn .

الملف

فجرت تسجيالت صوتية تعود إىل نور الدين الغزالوي ،املستشار الجامعي مبدينة الرباط ،عن
حزب التجمع الوطني لألحرار ،قنبلة من العيار الثقيل يف صفوف الحزب األزرق بالرباط.
الشرقي لحرش
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في لحظة انتخاب عزيز
أخنوش على رأس التجمع
الوطني لألحرار.

الملف

التسجيالت الصوتية ،التي أرسلها املستشار
الجامعي التجمعي بالعاصمة نور الدين
الغزالوي إىل العريب بووردة ،نائب رئيس
مقاطعة السوييس ،واملستشار عن نفس
الحزب عرب تطبيق التخاطب الفوري
"واتساب" تضمنت اتهاما مبارشا لعبد
القادر تاتو ،املنسق اإلقليمي لحزب التجمع
الوطني لألحرار بتلقي أموال ،بلغت
قيمتها  150مليون سنتيم ،من طرف سعد
بنمبارك ،املنسق الجهوي لحزب التجمع
الوطني ،من أجل متويل حملته االنتخابية
كمرشح ملجلس النواب مقابل إدراج اسم
زوجته أسامء أغاللو ،ضمن الالئحة الوطنية
النسائية لحزب "الحاممة".
الغزالوي أكد ،يف التسجيالت الصوتية ،أن
األموال التي حصل عليها تاتو قدمها شخصيا
لزميله يف الحزب سعد بنمبارك ،مشددا عىل
أنه يتوفر عىل "شيكات" تثبت مزاعمه،
كام تضمنت التسجيالت اتهامات لتاتو،
وقياديني آخرين بحزب التجمع الوطني
لألحرار يف الرباط بتوزيع قفة رمضان التي
حصلوا عليها من طرف جمعية تابعة
لعزيز أخنوش ،رئيس الحزب ،عىل املعوزين
وتوظيفها ألهداف انتخابية.
من جهة أخرى ،انتقد الغزالوي إقصاءه
من عملية توزيع املواد الغذائية الرمضانية،
معتربا أنه األحق بتوزيعها ،مادام يتوفر عىل
قاعدة انتخابية ،وليس يف حاجة إىل استاملة
أصوات الناخبني عن طريق "البونات"،
مقابل اتهامه ملستشاري وقيادات التجمع
الوطني لألحرار بتكوين عصابة الستغالل
معونات أخنوش.

نصف اعتراف

بعد توصل "تيلكيل عريب" بالتسجيالت
الصوتية املذكورة ،قمنا بربط االتصال
باألشخاص الذين تم ذكر أسامئهم من أجل
الحصول عىل تعليقات منهم بخصوص
االتهامات التي كالها الغزالوي لبعض منهم.
الغزالوي ،الشخصية الرئيسية يف هذه
الحكاية ،والتي رمت حجرة ضخمة يف
بركة "األحرار" بالعاصمة ،وعد يف اتصال
مع "تيلكيل عريب" بتجديد اللقاء لتقديم
توضيحات كافية حول اتهاماته ،لكنه مل
يف بوعده ،بل مل يعد يرد عىل االتصاالت
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الملك أثناء استقبال
أخنوش وبشير
سعود خالل تعيين
األخير مديرا لوكالة
تنمية الواحات.

الكثرية واملتكررة التي أجراها معه
"تيلكيل عريب".
خالفا لذلك ،أكد العريب بووردة ،املستشار
عن حزب التجمع الوطني لألحرار ،يف اتصال
مع موقع "تيلكيل عريب" صحة التسجيالت
املنسوبة إىل نور الدين الغزالوي.
وقال املستشار التجمعي "توصلت برسائل
صوتية من طرف نور الدين الغزالوي ،يتهم
فيها املنسق اإلقليمي لحزب التجمع الوطني
لألحرار بتلقي أموال من أجل إدراج اسم
زوجة بنمبارك ضمن الالئحة الوطنية ،لكن
يف حدود علمي ،فإن هذا األمر غري صحيح".
واعترب بووردة أن خرجة الغزالوي سببها
األسايس عدم حصوله عىل "بونات" رمضان،
التي وزعتها مؤسسة "جود" للتنمية عىل
جمعيات يديرها منتمون لحزب التجمع
الوطني لألحرار ،مشريا إىل أن سعد بنمبارك
هو من توصل بالحصة املخصصة ملدينة
الرباط بأكملها ،فيام حصل تاتو عىل حصة
حي يعقوب املنصور فقط.
من جهته ،توعد عبد القادر تاتو ،املنسق
اإلقليمي لحزب التجمع الوطني لألحرار ،يف
اتصال بـ"تيلكيل عريب" ،مبقاضاة الغزالوي،

معتربا أن الرشيط الذي تم تداوله ميس
بسمعته وكرامته .وقال "إن كل ما أورده
الغزالوي من كوين قد تلقيت أمواال من
سعد بنمبارك بغية التدخل من أجل إدراج
اسم زوجته ضمن الالئحة الوطنية للنساء
عار من الصحة ،لكنني ال أنفي تدخيل لدى
قيادة الحزب من أجل ادراج اسمها" ،مضيفا
أن تدخله لصالح أسامء أغاللو ال يطرح أي
إشكال ،لكنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد
فعل ذلك مبقابل ،مؤكدا أنه قرر التوجه
للقضاء يف مواجهة الغزالوي.
يف السياق ذاته ،نفى سعد بنمبارك ،املنسق
الجهوي لحزب التجمع الوطني لألحرار
بالرباط صحة االتهامات التي وجهت
إليه من طرف الغزالوي ،مشددا عىل أن
"الشيكات" التي تحدث عنها ال وجود لها
إطالقا .أما بخصوص توزيع املواد الغذائية
عىل املعوزين ،خالل شهر رمضان ،فاعترب
أن األمر عاد جدا ،وأن هذا العمل يتم عن
طريق جمعيات وليس باسم حزب التجمع
الوطني لألحرار.
واعترب بنمبارك أن اتهامات الغزالوي تجد
تفسريها يف عدم حصوله عىل املساعدات

الملف

الغذائية من أجل توزيعها خالل شهر
رمضان ،مشددا عىل أنه حرص شخصيا
عىل أن تصل هذه املساعدات ملستحقيها
من املعوزين .ومل ينف بنمبارك حصول
مستشارين جامعيني من خارج حزب
التجمع الوطني لألحرار عىل عدد من
"البونات" التي حصل عليها من مؤسسة
جود للتنمية ،معتربا أن الهدف من
هذه العملية اجتامعي وإحساين بحث،
وأنه مل يتم وضع معيار االنتامء للتجمع
الوطني لألحرار رشطا للحصول عىل هذه
املساعدات" .تيلكيل عريب" اتصل كذلك
بأسامء أغاللو ،النائبة الربملانية عن حزب
التجمع الوطني لألحرار ،من أجل الحصول
عىل تعليق منها بشأن االتهامات التي
كالها إليها الغزالوي ،لكنها فضلت عدم
الدخول يف مناقشة املوضوع ،وقالت "هناك
رصاع بني الغزالوي وتاتو ال عالقة يل به،
وماميكنش يل نهبط لهاد املستوى".

" جود" ..ذراع خيري لـ"األحرار"؟

مع دخول شهر رمضان ،خرج إىل العلن
رصاع غري مسبوق بني عدد من أعضاء حزب
التجمع الوطني لألحرار يف مدن وأقاليم
متعددة حول حصة كل مستشار جامعي
أو قيادي محيل من حصة القفة الرمضانية
التي توزعها مؤسسة جود للتنمية عىل
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"بون" بتوقيع
عبد القادر تاتو
حيث لتوزيع القفة
الرمضانية باسم
جمعية "اليمامة
الزرقاء".

الفئات املعوزة ،وهذه املؤسسات تحسب
عىل سلوى أخنوش ،زوجة عزيز أخنوش،
رئيس التجمع الوطني لألحرار ،ويشغل
بشري سعود ،مستشار ألخنوش ،منصب
املدير العام ملؤسسة "جود" ،وهومدير سابق
للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات.
وبحسب مصدر مطلع من حزب التجمع
الوطني لألحرار ،فإن مؤسسة جود للتنمية
دخلت يف رشاكات مع جمعيات محلية
يديرها منتمون لحزب التجمع الوطني لألحرار
يف جميع ربوع املغرب ،وذلك منذ وصول
أخنوش لرئاسة حزب التجمع الوطني لألحرار.
وبحسب املصدر ذاته ،فإن عملية توزيع
"املساعدات اإلنسانية" من طرف مؤسسة
"جود" للتنمية عىل جمعيات األحياء التي
يديرها مستشارون وأعضاء يف حزب التجمع
الوطني لألحرار ،ليتم بعد ذلك توزيعها عىل
الفئات الفقرية والهشة قد خلقت رصاعا
بني املاسكني بزمام األمور داخل الحزب يف
جهات وأقاليم ومدن اململكة.
هذا الرصاع يتلخص يف قيام بعض قيادات
الحزب عىل املستوى املحيل باالستحواذ عىل
حصة األسد من املساعدات مام يؤدي إىل
توسيع قاعدتهم االنتخابية والجامهريية
وسط الفئات الهشة ،مقابل إقصاء آخرين
يعتربون أنفسهم األوىل باإلرشاف عىل
عملية التوزيع .ما ذهب إليه املصدر

تؤكده ترصيحات عدد من قيادات حزب
التجمع الوطني لألحرار لـ"تيلكيل عريب"،
فعبد القادر تاتو ،املنسق اإلقليمي للحزب
بالرباط ،مل ينف قيامه بتوزيع املساعدات
الرمضانية عىل الفقراء واملعوزين بحي
يعقوب املنصور ،كام حصل "تيلكيل عريب"
عىل "بون" مذيل بتوقيعه شخصيا ،حيث
يقوم بتوزيع القفة الرمضانية باسم جمعية
اختار لها اسم جمعية "الياممة الزرقاء".
واملالحظ أن الرصاع الذي نشب بني قيادات
حزب التجمع الوطني لألحرار يف الرباط
حول حصة كل واحد منهم من قفة جمعية
أخنوش ليس سوى جزء من رصاعات
طاحنة عرفتها مدن وأقاليم أخرى.
يف هذا الصدد ،أصدر الكاتب املحيل لحزب
التجمع الوطني لألحرار بأوالد امراح ،إقليم
سطات ،بيانا يف  8ماي املنرصم ،أكد فيه أن
الكتابة املحلية قامت بتسجيل  150مواطنا
من أجل االستفادة من قفة رمضان بطلب
من املنسق اإلقليمي ،قبل أن يتنكر هذا
األخري لوعوده ويتسبب لهم يف حرج مع
املواطنني .والغريب أن البيان ،الذي تم
تداوله عىل نطاق واسع عىل موقع التواصل
االجتامعي "فيسبوك" توعد باللجوء إىل
كافة الوسائل "النضالية والقانونية املرشوعة
من أجل إلزام املنسق اإلقليمي بالوفاء
بوعده" ،مام أثار سخرية رواد مواقع
التواصل االجتامعي .أما يف اشتوكة ايت
باها ،فقد تم تداول محادثات مرسبة من
إحدى مجموعات حزب التجمع الوطني
لألحرار عىل تطبيق "واتساب" تكشف أن
حصة كل جامعة باملنطقة من قفة رمضان
ومحافظ الدخول املدريس رهينة بعدد
املنخرطات واملنخرطني فيها.
وإذا كان أعضاء حزب التجمع الوطني
لألحرار ال يخفون قيامهم بتوزيع
املساعدات الغذائية عىل الفقراء واملحتاجني
خالل رمضان ،وتوزيع األدوات املدرسية مع
بداية كل موسم درايس ،يف إطار جمعية
جود للتنمية التابعة ألخنوش ،فإن ذلك
يطرح أكرث من سؤال حول التداخل بني
السيايس واإلحساين لدى حزب الحاممة ،كام
يثري مخاوف منافسيه من "تبييض" الرشاوى
االنتخابية من خاللها تقدميها عىل شكل
مساعدات اجتامعيةn .

الملف

شقير:

يف هذا الحوار املقتضب مع "تيلكيل عريب" يرشح محمد شقري ،الباحث
املتخصص يف العلوم السياسية ،كيف استخدمت الزوايا والسلطة املركزية يف
املغرب آلية اإلطعام من أجل االستقطاب والتحكم يف املشهد السيايس ،وكيف
استغلت األحزاب السياسية بدورها هذه اآللية من أجل ضامن الحصول عىل
أصوات الفئات الهشة من خالل توزيع "قفة رمضان" ،واملساعدات الغذائية.
كيف تقرأ لجوء عدد من السياسيني إىل
توزيع املساعدات الغذائية عىل املحتاجني
خالل شهر رمضان؟
ينبغي التأكيد بداية أن ظاهرة االستقطاب
عرب اإلطعام قدمية يف املغرب ،وقد استخدمت
من طرف الزوايا الستقطاب أكرب عدد من
األتباع واملريدين .لقد كانت الزوايا تتخذ من
عملية اإلطعام وسيلة الستقطاب املريدين
واألتباع ،حيث كانت قوة كل زاوية تنعكس
من خالل ما تقدمه من طعام ،وما تهيؤه من
مؤونة ،وبالتايل كانت كل زاوية تعد "العصيدة"
الستقطاب الفقراء مقابل طعام آخر الستقطاب
النخبة .ومل يقترص األمر عىل الزوايا ،بل إن
السلطة املركزية ممثلة يف السالطني السعديني
لجأت بدورها إىل توزيع الطعام عىل الفقراء
واملحتاجني واملحيطني بالقصور من أجل تقوية
نفوذها.
إن آلية توظيف الطعام من أجل االستقطاب
التي كان معموال بها قدميا ،مل تتوقف لحد
اآلن ،بل أصبحت مجاال للتنافس بني السلطة
والجامعات اإلسالمية منذ الثامنينات ،حيث
لجأت الجمعيات التابعة لحزب العدالة
والتنمية إىل تنظيم ما يعرف مبوائد الرحامن
من أجل توظيفها انتخابيا ،فيام لجأت السلطة
بدورها إىل توزيع قفة رمضان يف محاولة للحد
من نفوذ اإلسالميني.
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الباحث في العلوم
السياسية محمد
شقير.

هذه السنة متيزت بلجوء فاعل سيايس آخر
هو حزب التجمع الوطني لألحرار إىل توزيع
القفة الرمضانية ،كيف تقرأ هذه الخطوة؟
من الواضح أن حزب التجمع الوطني لألحرار
انضاف ،بدوره ،إىل هذه املعمعة تحضريا
لالنتخاباتالترشيعيةاملقبلة.
لقد فهم حزب التجمع الوطني لألحرار أن
توزيع املواد الغذائية عىل الفقراء واملحتاجني
آلية فعالة لتمكينه من كسب أصوات
انتخابية ال يستهان بها .ففي ظل العزوف

عن التصويت ،ميكننا القول أن الفئات الهشة
هي التي سرتسم الخريطة السياسية املقبلة.
إن توزيع قفة رمضان هي آلية من اآلليات
التي يوظفها حزب التجمع الوطني لألحرار
استعدادا النتخابات  ،2021خاصة أنه دخل
يف حملة انتخابية سابقة ألوانها.

أال ترى بأن توزيع قفة رمضان واملساعدات
الغذائية من طرف األحزاب السياسية مبثابة
رشاوى انتخابية مقنعة بغالف اجتامعي؟
نحن لسنا أمام رشاوى انتخابية فقط ،نحن
أمام استغالل فظيع للفئات الهشة ،التي
ال متلك الحصانة املادية والفكرية لتحديد
اختياراتها السياسية .واملشكل أن السلطة
ال تحارب مثل هذه السلوكات ،التي تعترب
امتدادا لسياستها واسرتاتجيتها من أجل
التحكم يف "الرعية" أو "العامة" .إن سياسة
التجويع مازالت آلية من آليات التحكم يف
املشهد السيايس يف املغرب ،لذلك ال ميكن
أن ننتظر من السلطة أن تحارب هذه
السلوكات ،بدليل أن املبادرة الوطنية للتنمية
البرشية استغلت بشكل كبري يف هذا الشأن،
إذ أن السلطة استغلت هذه املبادرة يف
مواجهة حزب العدالة والتنمية وجامعة
العدل واإلحسان ،اللذين كانا يعتمدان نفس
االسرتاتيجية.
يف نظرك كيف ميكن التصدي لعملية
التوظيف السيايس للعمل الخريي
واالجتامعي؟
ال بد من التمكني االقتصادي للمواطنني،
خاصة الفئات الهشة؛ إذ أن استمرار انتشار
الفقر سيزيد من إضعاف حصانة هذه الفئات
أمام ويجعلهم مطية سهلة لكل استغاللn .

بورتريه

في الذكرى الـ 10لرحيل مكوار..

يتذكر الوداديون املنتشون بالفوز باللقب العرشين يف تاريخ فريقهم ،رجال
يعتربونه مبثابة األب الروحي للفريق .عفقد ساهم الراحل عبد الرزاق مكوار ،عىل
مدى عرشين عاما يف فوز الوداد بالكثري من األلقاب الوطنية واملحلية وتكريسه
رقام صعبا يف جميع املنافسات ،غري أن الراحل الذي تويف يف الخامس من يونيو
 ،2009كان يحلم للمغرب مبوقع وازن يف مرسح الكرة العاملية .أمل يكن سباقا إىل
طرح فكرة تنظيم املغرب منافسات كأس العامل؟
المصطفى أزوكاح

من الوجوه الكبرية ،التي تفتقدها كرة
القدم املغربية ،ذكراه حارضة بقوة لدى
جامهري الوداد البيضاوي وغري الوداد ،مهام
فرقهم عشق فرقهم ،فهم ال يجدون بدا
من االعرتاف بأن الرجل كان ،مع قلة من
املسريين ،واثقا يف قدرة كرة القدم املغربية
عىل منافسة أعرق املدارس العاملية ،حتى
أن العديدين كان يخالونه مستسلام لحلم
حلق به بعيدا يك يرى املستحيل ممكنا.

األب الروحي

مل يغب عن ذاكرة جمهور الوداد البيضاوي
يف غمرة األحداث التي كان الفريق األحمر
يف قلبها يف األيام األخرية ،بعد ما وقع
بـ"رادس" ،فقد خلدت الجامهري ذكراه،
عرب تعداد مناقبه وأياديه البيضاء عىل
النادي األحمر الذي توىل تسيريه عىل مدى
 21عاما ،فالجميع يعتربه األب الروحي
للنادي ،الذي حلم من أجله مبستقبل
يشبه النوادي العاملية الكربى .يف الذكرى
العارشة لرحيل الرئيس عبد الرزاق مكوار،
الذي تويف يف الخامس من يونيو ،2009
استعاد الوداديون محطات من تاريخ قيادة
الرجل للفريق األحمر ،حيث نقرأ يف إحدى
صفحات "فيسبوك" العائدة لـ"ويرنز":
"يف مثل هذا اليوم من سنة  2009تلقينا
بأىس و حزن شديدين خرب وفاة الحاج عبد
الرزاق مكوار .رجل ليس ككل الرجال .تقلد
مهام رئاسة نادي الوداد الريايض ملا يقارب
العقدين من الزمن ،مزج فيها بني النجاح
الريايض و التسيريي .كل الكلامت لن تكون
كافية لشكر الرجل عىل ما قدمه للنادي.
رحم الله الحاج مكوار و أسكنه فسيح
جناته ،رحم الله كل الرجاالت التي ساهمت
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بورتريه

يف بناء هذا الرصح العظيم و الحفاظ
عليه .وليأخذ األحياء العربة ممن سبقوهم.
فوحدهم من عملوا بجد و أعطوا األولوية
للوداد و أعلوا اسمها سيتذكرهم التاريخ".
ذكراه تتناقها األجيال التي حفظت له
عشقه للوداد ،التي سعى إىل خدمته ،فرغم
توليه مسؤوليات كسفري للمغرب بهولندا
ومنصب كاتب عام مبكتب التسويق
والتصدير ،مل يكف عن التفكري يف الوداد،
والبحث عن أفضل السبل للرقي بالكرة
املغربية .وقد ارتبط اسمه بالوداد إىل درجة
طغت رئاسته لألحمر عىل جميع مسؤولياته
األخرى .كلام وجد الوداديون أنفسهم يف
وضعية عدم يقني ،تذكروا الراحل عبد
الرزاق مكوار ،الذي حقق مع الفريق
األحمر إنجازات غري مسبوقة ،فقد فاز معه
بخمس بطوالت وطنية يف الفرتة املمدة
بني  1976و ،1993وتوج أربع مرات بكأس
العرش ،وحظي يف ظل رئاسته لكأس محمد
الخامس وعصبة األبطال اإلفريقية يف 1992
والكأس األفروآسيوية يف عام .1993
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االنجازات ليست أولوية

الراحل مكوار حاضر
في أحد "تيفوات"
جمهور الوداد.

مل ينشغل فقط بتحقيق إنجازات للفريق
األحمر ،بل سعى إىل تحسني وضعية
العبي الفريق ،فعىل غري عادة األندية
يف البطولة الوطنية ،خصص راتبا لالعبني
وفاوض مؤسسة مستشهرة من أجل
تشغيلهم ،مل يكتف بضامن وظائف
لالعبني ،بل إنه كان يساعدهم عىل إنجاز
مشاريع صغرية من أجل تأمني مستقبلهم
ومستقبل أرسهم .واحتضن بحسه األبوي
الكثري من الالعبني الذين التحقوا بالوداد
من أندية أخرى مثل الراحل مصطفى
شكر ،امللقب بـ"بيتشو" ،الذي جلبه من
الرجاء البيضاوي ،فسهل عليهم عملية
االندماج يف فريق يزخر بالنجوم وال يقبل
جمهوره سوى اإلنجازات.
كان يستحرض يف سعيه للرقي بالوداد
البيضاوي ،منوذج األندية العاملية الكربى،
بل إنه اجتهد من أجل جلب العديد من
األندية األوروبية الكبرية إىل الدار البيضاء،
مثل برشلونة وأجاكس ،وليفربول وبايرن

ميونيخ وسانت إيتيان .تلك أندية كانت
تصنع مجد الكرة األوروبية يف الثامنينيات
والتسعينيات من القرن املايض.
مل يركن لإلنجازات الرياضية التي كان
يحققها الوداد يف ظل رئاسته .كان يفكر
يف املستقبل ،هذا دفعه إىل الحرص عىل
بناء بيت للوداديني ،فكان مركب محمد
بنجلون ،الذي أراده محتضنا ملدرسة الفريق
األحمر لتكوين الخلف ،فرغم جذبه لنجوم
من فرق أخرى ،إال أنه كان حريصا عىل مد
الفريق األول مبواهب من الشباب الذي يأيت
من األحياء الشعبية بالعاصمة االقتصادية،
والتي شكلت تاريخيا معقال لجامهري
الفريق.
بدا للكثريين مغرقا يف الحلم ،عند اقرتح
التقدم بطلب لتنظيم منافسات كأس العامل،
مل يشاطره الحلم أحد ،لكنه أوضح بعد
ذلك ،أنه كان يدرك أن ذلك املقرتح ،كان
صعب التحقق حني ألقى به أمام املأل ،لكنه
كان يراهن أن يبدأ املغاربة يف العمل من
أجل تحقيق ذلك الهدف يف املستقبلn .

