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خمس شخصيات ال يمكن أن تجتمع 
في الحياة العادية بسبب الضوابط 
ا�هنية ا�وروثة منذ زمن الحسن 
الثاني(..)، لكنهم اجتمعوا ألول مرة 
في مسارهم ا�هني دفعة واحدة، 
بداية هذا األسبوع، من أجل تلقي 
أوامر القائد األعلى للجيش ورئيس 
أركان الحرب العامة، ا�لك محمد السادس، 
بشأن إجراءات منع انتشار فيروس «كورونا» 
في ا�غرب، ويتعلق األمر بالجنرال الوراق، والجنرال 
حرامو، وا�دير العام لألمن الحموشي، وشخصيت� 
مدنيت� هما رئيس الحكومة العثماني ووزير 
الداخلية لفتيت، اللذين حضرا االجتماع مباشرة بعد 
خضوعهما لفحص «كورونا» الذي أثبت سالمة أعضاء 
الحكومة باستثناء الوزير اعمارة(..).
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التزام مصطفى 
العلوي مع قرائه 

á∏ÑæH …ôFGõ÷G ±É£àNÉH äGôFÉ£dG ±É£àNG ó¡Y Ú°TóJمستمر 

تعالوا نتحدث عن اإلرهاب
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بعد األمر بفتح المراكز الطبية العسكرية
في وجه المدنيين

إلغاء الترفيه وبداية المواجهة 
الحقيقية
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مصطفى العلوي
  

الرباط سال

طنجة

تطوان

الدار البيضاء

مراكش

فــاس

وجدة

أكادير

خريبكة

كلميم

لن يتمكن الراغبون َّـ الدخول أو الخروج من اِّـغرب، من تحقيق رغبتهم حتى إشعار آخر، 
العديد من  العالم ضد فريوس «كورونا»، وكانت  التي يخوضها  اِّـعركة  بعد معرفة مصري 
الدول قد فرضت على مواطنيها الجلوس َّـ منازلهم، لتجنب العدوى.. اِّـغرب وعلى غري 
والحذر  الحيطة  لكن  الجميع،  وجه  أبوابه َّـ  وأغلق  اِّـداخيل  بكافة  التضحية  اختار  العادة، 
والتضامن وتجنب «اللهطة»، هي العوامل التي ستحسم معركتنا ضد هذا الوافد الغري مرغوب 
فيه(..)، وقد تسلل َّـ غفلة منا إُّـ بعض اِّـدن مثل: الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، ومراكش، ومدن أخرى 

(انظر الخريطة).

تاريخ 
الملوك 

في 
مواجهة 

الوباء
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العدد: 1067 
الخميس

 19 مارس 2020
كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع

بخطورة  االستهتار  يتواصل  بينما 
ا�ناطق  بعض  فــي  «كــورونــا»  فــيــروس 
ا�واطن�  بعض  الزال  حيث  الهامشية، 
األســواق  في  حريتهم  بكامل  يتجولون 
احترازية  تدابير  اتخاذ  دون  والشوارع، 
قريبة  بلدان  في  ا�صاب�  أن  رغم  تذكر، 
السؤال  بــات  ــاآلالف(..)،  ــ بـ يــعــدون  منا 
لفرض  الجيش  سينزل  هل  هو  ا�طروح 
غرار  على  ا�غاربة  على  الصحي  الحجر 

بعض الدول األخرى مثل فرنسا(..)؟
ا�ــغــرب لــم يفرض فــي الــبــدايــة نــزول 
قد  ا�ؤشرات  لكن  الشارع،  إلى  الجيش 
«وجــه  أن  بعد  االتــجــاه،  هــذا  فــي  تذهب 
ا�لك محمد السادس تعليماته إلى ا�فتش 
العام للقوات ا�سلحة ا�لكية قصد وضع 
ا�راكز الطبية ا�جهزة التي سبق أن أمر 
جهات  بمختلف  الغرض  لهذا  بإحداثها 
الصحية  ا�نظومة  إشــارة  رهن  ا�ملكة، 
وعند  الحال  اقتضى  إن  مكوناتها  بكل 

الحاجة» حسب بالغ للديوان ا�لكي.
ترأس  قد  السادس  محمد  ا�لك  وكــان 

البيضاء، جلسة  الدار  بداية األسبوع في 
عمل خصصت لتتبع تدابير انتشار وباء 
التي  ا�عطيات  على  وبــنــاء  ــا»،  ــورون «ك
محمد  ا�لك  أصدر  الصحة،  وزير  قدمها 
أركــان  ورئيس  األعلى  القائد  الــســادس، 
ا�لكية،  ا�سلحة  للقوات  العامة  الحرب 
ا�سلحة  للقوات  العام  للمفتش  تعليماته 
ا�لكية، قصد وضع ا�راكز الطبية ا�جهزة 

بكل  الصحية  ا�ــنــظــومــة  ــارة  إشــ رهـــن 
مكوناتها، تبعها صدور بالغ عن وزارتي 
با�واطن�  يهيب  والداخلية،  الصحة 
«العزل  تدابير  إطــار  في  بيوتهم  مالزمة 
إال  مساكنهم  يغادروا  ال  وأن  الصحي»، 
الوطني  األمــن  سيعمل  حيث  للضرورة، 
إلى  ا�واطن�  دفــع  على  ا�لكي  والــدرك 

احترام هذه التدابير.

 الرباط. األسبوع

ا�غرب،  في  العالق�  مواطنينا  ــى  «إل
إلى  لنقلكم  جوية  رحــالت  تنظيم  يجري 
ا�غربية  السلطات  مــن  أطــلــب  فــرنــســا. 

على  ــرص  ــحـ ــام بــمــا الـ ــيـ ــقـ الـ
لتحقيق  ذلـــــــــك فـــي يلزم 
وقـــــــــت».. أســــــــــــــرع 
الــرئــيــس هكذا تحدث 

نسي  لفر ا

إيمانويل ماكرون في تغريدة على «تويتر»، 
عدد  إلغضاب  كافية  الكالم  صيغة  وكانت 
كبير من ا�غاربة، ومنهم من كتب للرئيس 
ــأدب،  ب «تكلم  صفحته:  على  الفرنسي 
لكن  فرنسية»،  مقاطعة  ليس  ا�غرب  ألن 
الجواب الرسمي على تصريحات ماكرون، 
جاء على لسان وزيرة السياحة والصناعة 
واالقــتــصــاد  الــجــوي  والــنــقــل  التقليدية 
التي  العلوي،  فتاح  نــاديــة  االجتماعي، 
الفرنسي في تصريح  الرئيس  لكالم  �حت 
يتصرف  ال  ا�غرب  «إن  فيه:  قالت  صحفي 
مــن جهات  إمـــالءات  على  بــنــاءا  إطــالقــا 
من  السياح  يعامل  بلدنا  إن  بل  أجنبية، 
كافة الجنسيات على قدم ا�ساواة»، وكان 
الجوية  الرحالت  جميع  أوقف  قد  ا�غرب 
أن  بعد  أوروبـــا،  نحو  وا�تجهة  القادمة 
كمنطقة  العا�ية،  الصحة  منظمة  صنفتها 

موبوءة بفيروس «كورونا»(..).

ÚJôe Ühòj ’ ™ª°ûdG å«M ..zÉfhQƒc{ QÉ«J
نسبح حاليا، وفي الوقت الذي أحرر فيه هذه السطور التي ب� أيديكم، 
هائجة،  تبدو  وأمواجها   ،2020 سنة  من بحر  األول  العمق  مياه  في 
أو  «كورونا»،  اآلنسة  بتيار  األمر  يتعلق  اآلن،  لحد  وحيدة  ريح  تروجها 
أيام  فعلنا حماقة  كلما  أجدادنا  بها  علينا»  «دعا  التي ال طا�ا  «القرينة» 
دعوات  إذن  هللا  تقبل  كحلة»..  قرينة  شي  يعطيك  هللا  «سير  طفولتنا: 
األجداد علينا بـ«قرينة الكورونا»، التي لم يتعرف أحد عن والدها وال عن 
زوجها الشرعي(...)، الوباء الذي استوردناه من نفس البلدان التي تصدر 

لنا عادة مختلف البضائع، تارة التكنولوجيا، وتارة األفكار(...).
ا�زعج كما تعلمون في هذه الجرثومة، ليس بالضرورة حدة تأثيرها 
صح  وإن  انتقالها،  وخفة  سرعة  وإنما  ا�ميتة،  أضرارها  أو  ا�باشر 
التعبير تصديرها(...)، من هنا ربما قد يجد البعض منا الجواب في ما 
القرارات  اتخاذها �ختلف  فيما يخص  الدول،  يرونه مبالغة من مختلف 

اليومية التي تأتينا بها، من عزل، وحجر صحي.
لكن.. هناك حاليا موجة من «القيل والقال»، تؤكد فرضية أن الفيروس 
آخر  يلفظ  وقد  الساخن،  والطقس  الجاف  الجو  يتحمل  ال  باألمر  ا�عني 
ذوي  أنصار  من  أخرى  فيما مجموعة  القادم،  الصيف  إذن خالل  أنفاسه 
مع  طور التأقلم  في  هي  حاليا  الجرثومة  أن  يؤكدون  العلمية،  ا�يول 
سكان  ربع  وإصابة  كاملة،  مهمتها  في  تنجح  قد  وبذلك،  ا�ناخات،  كل 
مالي�  سبعة  إلى  خمسة  ب�  ما  وفاة  مع  نسمة،  ملياري  أي  البسيطة، 
نسمة.. لتحتل «كورونا» في آخر ا�طاف، ا�رتبة الثانية من ب� األوبئة 
التي   1918 سنة  «األنفلونزا اإلسبانية»  وراء  العالم،  في  انتشارا  األكثر 
اآلسيوية»  «األنفلونزا  من  كل  وأمام  قتيل،  مليون  خمس�  آنذاك  خلفت 
هونك  و«أنفلونزا  قتيل،  مالي�  ثالثة  حوالي  خلفت  التي   1957 لسنة 
أقفل  التي  «إيبوال»  قتيل، وأخيرا  التي خلفت مليون   1968 كونغ» لسنة 

عداد ضحاياها الـ 15 ألف قتيل.
لكن، لتبديل «ساعة بأخرى»، أفضل هنا التوقف عند الفرضية األولى، 
السياسة  مؤقتا،  ولو  علينا،  تفرض  التي  رواجا،  واألكثر  تفاؤال  األكثر 
الكمامات،  األفواه، وضع  قفل  أي  البعض،  من  طويل  وقت  منذ  ا�نتظرة 

السكوت، واالنتظار «على ما يحن موالنا».
من هنا، قد يعم بريق أمل أفق هذا الوطن الغالي، حيث في حالة إذا ما 
تجاوزنا فعال هذه الفترة بسالم، فترة ستشكل بال شك الحدث األساسي 
من أرشيف هذه السنة، دوليا على كل حال، فالسنة ا�والية ستكون على 
ا�ستوى الوطني مؤثرة بمفعول معاكس.. وإذا كانت سنة 2020 تفرض 
وضع الكمامات وإغالق األفواه، فإن سنة 2021، تفرض اإلدالء والتعبير 
عن األصوات، ب� استحقاقات محلية وجهوية، وبالصدفة، ستكون نهاية 
والية كل من مجلسي النواب وا�ستشارين في نفس الوقت، وخصوصا 

في فترة من الصعب التمييز فيها سياسيا ب� األسود والرمادي.
ووطنيا دائما، وهو ما يهمنا، «اللهم تجي فالسياسة وال فالصحة».. من 
هذا الجانب، أكلنا وشبعنا من خيبة آمال الروتينات السياسية الدائرة 
وربما  تناوبا،  لتجميلها  أحيانا،  الديمقراطية  تسميها  مستمرة،  بصفة 
في هذا النطاق، تحركت األقدار اإللهية للمؤمن� منا، أو صرخت األرض 
والذعر،  الخوف  من  حفنة  بزرع  فيه»،  «زدنا  أننا  لتذكرنا  لآلخرين(...)، 

لتنبت في نفوسنا من جديد غريزة الحياة، كما كان عليها أن تكون.
فمرة أخرى، إذا «قطعنا الواد» الحالي الذي يجر تيار «كورونا» كل من 
حاول قطعه، وجفت أقدامنا بحول هللا.. فهل سنتمكن من تخطي التجربة 
يذوب  ال  «الشمع  فإن  حكم،  من  يروج  ما  حسب  ألنه  مباشرة؟  ا�والية 

مرت�»، و«هللا يحّضر السالمة».
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بعد األمر بفتح المراكز الطبية العسكرية في وجه المدنيين

الدبلوماسيةالحقيبة

انفــرد الســفير الكويتي 
عــن  الربــاط،  يف 
العالــم،  ســفراء  بقيــة 
ــة  ــالة تهنئ ــه رس بتوجي
الدبلوماســية  األختــام  حتمــل 
ــزب  ــد حل ــام اجلدي ــني الع ــى األم إل
فيهــا:  جــاء  واملعاصــرة،  األصالــة 
ــز  ــى تعزي ــي عل ــم عزم ــد لك «.. أؤك
الكــرمي..  شــخصكم  مــع  التعــاون 
وتطلعنــا املســتمر مــن أجــل توطيــد 
بــني  القائمــة  العالقــات األخويــة 

وشــعبينا..». بلدينــا 

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل

اشتركوا في األسبوعية رقم ١ 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:

بعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 
190 درهما لصالح شركة 

 «DOUNIA PRESSE»
للعنوان التالي:

األسبوع الصحفي
12 شارع األمير موالي عبد 

اهللا، ص. ب 439 - الرباط

(عرض خاص)190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميلللراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميلللراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد:

بقلــم:

الطيب العلوي

نادية فتاح
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الحقوقية  ــوجــوه  ال بعض  تسربت 
قانونية  تراخيص  على  تتوفر  ال  التي 
لدن  مــن  الحقوقي  الــنــشــاط  �ــمــارســة 
السلطات ا�ختصة، إلى لقاءات التشاور 
التنموي  الــنــمــوذج  لجنة  رئــيــس  مــع 
الوجوه  بعض  إن  بل  بنموسى،  شكيب 
حظيت باستقبال غير متوقع(..)، لتكون 
ا�فاجأة في ا�قترحات، هي رفع السقف 

في ا�طالب، بداية من ملف الريف(..).

ــا  ــ ــادت الــجــيــوش لــتــلــعــب دوره ــ عـ
انتشار جائحة  مع  العالم  في  اإلنساني 
ــا»، والــجــيــش ا�ــغــربــي ليس  ــورونـ «كـ
الوطنية  ا�سؤولية  حتمت  إذ  استثناء، 
بتوجيه  عجلت  مسبوقة  غير  تعبئة 
وبناء  االحتياط،  لضباط  استدعاءات 
مصادر  وتقول  ميدانية،  مستشفيات 
مطلعة أن الجيش ا�غربي ضاعف بشكل 
بالتدخل  يتعلق  فيما  مقتنياته  كبير 

واإلسعاف(..).

السابق  الوزير  مأساة  تقف  لن  ربما 
السوداء  التقارير  إحالة  عند  «ا�بديع» 
سبق  التي  ا�دينة  إن  بل  القضاء،  على 
أن أغلقت من أجل حفل زفاف(..)، تشهد 
شكايات  لتجميع  مسبوقة  غير  حركية 
مقاول� يعتزمون مقاضاة ا�عني باألمر 

بشكل فردي(..).

النتشار  ا�صاحبة  اإلجراءات  تفرض 
الرصد  لجان  نــزول  «كــورونــا»،  وبــاء 
وا�راقبة وحماية ا�ستهلك إلى الشارع، 
القوان� أو إعادة  بدل االكتفاء بإصدار 
أثمنة  في  التالعب  �نع  بها،  التعريف 
أو  ا�طهرة  ــواد  وا�ـ األساسية  ا�ـــواد 
عن  فضال  ا�ــواطــنــ�،  عــن  «إخفائها» 
استرحامية»  لـ«مدة  التأسيس  ضرورة 
فيما يتعلق بأداء الفواتير الشهرية لكل 
منع  إجــراءات  بسبب  عملهم  فقدوا  من 

انتشار فيروس «كورونا»(..).

باسم  الــصــحــافــة  تــتــحــدث  أن  بـــدل 
الحزب، تحدث حزب االتحاد االشتراكي 
خالل  مــن  يعلن  وهــو  صحافته  باسم 
بيانه األخير «التزام الصحافة االتحادية 
والتوعوية،  ا�هنية  الخدمات  بتقديم 
العصيب»  الظرف  هذا  في  وا�واطنة، 
انتشار  تــداعــيــات  بمحاربة  ا�ــرتــبــط 

فيورس «كورونا» في العالم(..).

غير  بشكل  الــحــكــومــة،  رئــيــس  ــر  أش
مسبوق، لوزارة الصحة، باعتماد تقنية 
العروض  طلبات  بــدل  الطلب  ســنــدات 
ما  في  العمل،  بها  الــجــاري  وا�ساطر 
باألدوية  التزود  صفقات  بإبرام  يتعلق 
ــدات الــصــحــيــة، انــســجــامــا مع  ــعـ وا�ـ
التي  االستثنائية  الصحية  الظرفية 
السابقة  التجربة  لكن  بالدنا،  منها  تمر 
إحاطة  تفرض  األنفلوانزا،  لقاحات  مع 
األمر بضوابط تفتيشية صارمة، لتجنب 
والصيدلة»  ــدواء  ال «لوبيات  تالعبات 

العابرة للقارات(..).

مستشفى  مدير  إعفاء  سبب  أن  تأكد 
موالي عبد هللا في مدينة سال، التي تعج 
بثاني كثافة سكانية بعد مدينة البيضاء، 
هو الفيديو الذي نشرته مريضة مصابة 
بفيروس «كورونا» كانت في ا�ستشفى، 
الطبي هو  أول وجه لإلهمال  أن  ليتأكد 
تركها تتجول بكل حرية بعيدة عن ا�كان 

ا�خصص للحجر الصحي عليها(..).

ما خفي
كان  أعظم
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الحكومة  رئيس  العثماني  يتلقى  «هــل 
إقامته  مقر  العليا حول  الجهات  من  توبيخا 
هذا  للحكومة؟»..  رئيسا  بصفته  بالرباط 
ا�اضي،  األسبوع  طيلة  بقوة  تردد  السؤال 
مباشرة بعد اللقاء الذي عقد ب� قيادة حزب 
االستقالل وقيادة حزب العدالة والتنمية يوم 

الثالثاء ا�اضي بمقر رئاسة الحكومة.
من  العثماني  يتلقاه  بــدأ  ــذي  ال العتاب 
قبل  السياسية  األحزاب  بعض  قيادات  طرف 
التوبيخ ا�نتظر(..)، ليس بسبب لقائه لحزب 

نص  ولغة  �ضمون  ولكن  بعينه،  سياسي 
العدالة  بيت  في  صياغته  تمت  الذي  البالغ 
نص  داخل  وردت  التي  والعبارة  والتنمية، 
البالغ أو الخطأ الذي يكون قد وقع فيه كاتب 

البالغ.
انتباه  أثـــار  مــا  أن  مطلع،  مــصــدر  وأكـــد 
الذي  اللقاء  أن  هو  األحــزاب،  بعض  وغضب 
ب�  أي  رسمي،  وغير  محدودا  حزبيا  كــان 
حزب� فقط، وكان بطلب من حزب االستقالل، 
عرف ارتكاب عدة أخطاء، أهمها أن العثماني 
مقره  فــي  االســتــقــالل  حــزب  قــيــادة  استقبل 
حزب  مقر  بــدل  الحكومة  برئاسة  الخاص 

العدالة والتنمية، والخطأ الثاني ورد حرفيا 
ب�  االجتماع  أعقب  الــذي  البالغ  نص  في 
الحزب�، حيث ورد أن «اللقاء تم بمقر إقامة 
والتنمية»  العدالة  العام لحزب  األم�  السيد 
السيد  إقامة  بمقر  تم  االستقبال  أن  والحال 
العدالة  حزب  رئيس  وليس  الحكومة  رئيس 
يستقبل  قد  الحكومة  رئيس  ومقر  والتنمية، 
للمشاورات  رسمية  لــقــاءات  فــي  األحـــزاب 
كأغلبية  أو  االنتخابات  حــول  السياسية 
حكومية، وليس للتحالف وتوطيد الصداقات 
الثنائية، فهل يتلقى العثماني توبيخا بسبب 

هذا الخطأ السياسي وليس ا�طبعي؟

تحت ا�ضواء
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مرة أخرى.. وجه ملك البالد صفعة ودرسا 
على  ا�تهافتة  السياسية  لألحزاب  كبيرين 
والتي  الدستورية  ا�حكمة  مناصب  كعكة 

وزعتها جهارا بشعار «ا�قربون أولى».
الرئيس  تعي�  حق  له  الــذي  البالد  ملك 
الدستورية،  با�حكمة  األعــضــاء  ونصف 
لم  اآلخر،  النصف  يع�  بغرفتيه  والبر�ان 
يعط لألحزاب السياسية درسا في الكفاءات 
فقط،  ا�حكمة  لهذه  يختارها  التي  العلمية 
االهتمام  في  ولكن  كذلك،  التشبيب  في  وال 
ا�سؤولية  مناصب  في  بها  والدفع  با�رأة 
للمناصفة،  يدعو  الذي  للدستور  احتراما 
حيث ع� جاللته، ولثاني مرة تواليا، النساء 
األحــزاب  عكس  الدستورية،  ا�حكمة  في 
 2016 سنة  الكعكة  وزعت  التي  السياسية 
ب� الذكور فقط، وها هي توزعها اليوم في 
األسبوع  وقعت  التي  التجديد  عملية  إطار 
ذلك  بعد  ليظلوا  فقط،  الذكور  على  ا�اضي 
التي  ا�ساواة  على  برامجهم  في  يتحدثون 
تبقى شعارا فقط، أما في ما يتعلق بتوزيع 
األحــزاب  داخــل  يبقى  ذلــك  فــإن  ا�ناصب، 
السياسية للذكور من ا�حظوظ� وا�قرب�.

يوم  جدد رسميا،  قد  البالد  ملك  ــان  وك
قضاة  أربــعــة  عضوية  ا�ــاضــي،  األربــعــاء 
با�حكمة الدستورية، وع� أعضاء جدد هم 
والعلمي  الشعبية  الحركة  باسم  البرجاوي 

مقعدين  وهما  االشتراكي،  االتحاد  باسم 
ع�  بينما  بغرفتيه،  البر�ان  انتخبهما 
ا�لك عميد كلية الحقوق بمراكش، أعبوشي 

والقاضية لطيفة الخال.

منطق الكعكة الحزبية يفضح السياسيين 
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عدم التفريق بين المهمة الحكومية والمهمة السياسية
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الرعب  بث  في  واســع،  نطاق  على  املنتشرة  الفيديوهات  بعض  ساهمت 
بفيروس  مصابة  لحاالت  الكاذبة  الدعاية  بسبب  املواطنني،  بعض  نفوس  في 
»كورونا«، قبل أن تبادر املديرية العامة لألمن الوطني إلى النفي، بشكل قاطع، 
األشرطة  بعض  نشر  رافقت  التي  التضليلية  والتدوينات  التعليقات  صحة 
والصور على شبكات التواصل االجتماعي، والتي توثق ألشخاص مغمى عليهم 
في الشارع العام، مؤكدة أن ربط تلك الصور واألشرطة بضحايا مفترضني لوباء 

»كورونا« املستجد، هو خبر زائف يهدف املساس بأمن وسالمة املواطنني.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني، أنه و»تنويرا للرأي العام، وتبديدا 
للمخاوف والتوجسات التي قد يتسبب فيها نشر تلك الصور واألشرطة، تؤكد 
املديرية العامة لألمن الوطني، أن الخبرات التقنية واألبحاث امليدانية املنجزة، 
أوضحت أن الشخص الذي يظهر في شريط فيديو مغمى عليه بالشارع العام 
قرب دكان للبقالة، هو ضحية لنوبة صرع تم تسجيلها بمدينة تطوان يوم اإلثنني 
16 مارس الجاري، بينما السيدة التي تظهر وهي 
للمحروقات،  محطة  من  بالقرب  عليها  مغمى 
بشأنها  وتلقت  ربو  أزمة  ضحية  كانت  فقد 
بمدينة  باملستشفى  الضرورية  اإلسعافات 

تطوان«.
الصور  بخصوص  أنــه  البالغ،  وأضــاف 
فوق  عليه  مغمى  شخص  فيها  يظهر  التي 
الرصــيف، وشخص ثـــاني يظهر في وضع 
أكدت  فقد  املنازل،  أحد  بسلم  حرج  صحي 
لحاالت  توثق  أنها صور  املنجزة،  الخبــرات 
عالقة  وال  املغرب،  خــارج  مســـجلة  مرضية 
ومواطنني  بمواطنات  نهائيا  لها 

مغاربة.
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إلغاء الترفيه وبداية المواجهة الحقيقية

حذاري من امل�س ب�أمن و�سالمة املواطنني

»كورونـا« »يقـتل« جميـع مهرج�نـ�ت 
وموا�صم ال�صيف
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العماالت  فضاءات  من  الكثير  عرفت 
طيلة  متتالية  اجتماعات  والــواليــات، 
كيفية  تناولت  املــاضــي،  اإلثــنــني  يــوم 
تخصيص الجماعات القروية والبلديات 
لفائدة صندوق  مساهماتها  من  نصيبا 
أمر  الذي  »كورونا«  وباء  على  القضاء 
بمبلغ  بإحداثه  السادس  محمد  امللك 

ألف مليار سنتيم.
ــوالة  االجــتــمــاعــات الــتــي تــرأســهــا ال
الجماعات  رؤســاء  وحضرها  والعمال 
اتجاه تخصيص  في  ذهبت  والبلديات، 
جميع مخصصات املهرجانات الصيفية 
املجتمع  جمعيات  دعــم  ومــيــزانــيــات 
ليكون  الصندوق،  هــذا  لفائدة  املدني 
وال  مواسم  بــدون  صيفا   2020 صيف 

مهرجانات ألول مرة منذ عقود خلت.
الجهات  مجالس  كــانــت  ذلـــك،  إلــى 
اإلثنتى عشر سباقة لتخصيص ميزانية 
بحوالي  قدرت  الصندوق،  لهذا  ضخمة 
مليار   100 منها  سنتيم،  مليار   150
التضامن  صندوق  من  تحويلها  سيتم 
بني الجهات و50 الباقية من امليزانيات 

الخاصة بالجهات.
أعطى  قد  السادس  محمد  امللك  وكان 
اإلحـــداث  قصد  للحكومة،  تعليماته 
لتدبير  ــاص  خــ ــدوق  ــن ــص ل ــوري  ــفـ الـ

وسيخصص  »كورونا«،  وباء  ومواجهة 
هـــذا الـــصـــنـــدوق، الــــذي ســتــوفــر له 
اعتمادات بمبلغ عشرة ماليير درهم، من 
بتأهيل  املتعلقة  بالنفقات  للتكفل  جهة، 
اآلليات والوسائل الصحية، سواء فيما 
يتعلق بتوفير البنيات التحتية املالئمة 
يتعني  الــتــي  ــوســائــل  وال ــدات  ــع امل أو 

اقتناؤها بكل استعجال.
الجزء  رصد  سيتم  أخرى،  جهة  ومن 

لهذا  املخصصة  االعتمادات  من  الثاني 
الوطني،  االقتصاد  لدعم  الــصــنــدوق، 
التي  التدابير  من  مجموعة  خــالل  من 
فيما  السيما  الــحــكــومــة،  ستقترحها 
تأثرا  األكثر  القطاعات  مواكبة  يخص 
ــا«،  ــورونـ ــروس »كـ ــي بــفــعــل انــتــشــار ف
الحفاظ  مــجــال  فــي  وكـــذا  كالسياحة، 
من  والتخفيف  الشغل  مناصب  على 

التداعيات االجتماعية لهذه األزمة.

حمرتفو االنتخابات يقلدون العبي كرة القدم يف املزاد
 الرباط. األسبوع 

الكائنات  على  التسابق  أن  يبدو 
االنتخابية املرشحة بقوة للظفر بمقعد 
التشريعية  االنتخابات  خالل  برملاني 
في  بمنصب  الظفر  تم  ومــن  القادمة، 
حكومة 2021، قد انطلق من اآلن، حيث 
بدأ سوق انتقاالت الالعبني البرملانيني 
يقول  اآلن،  مــن  و»يــســخــن«  يشتعل 

مصدر برملاني جد مطلع.
األخبار  أن  ــه،  ذات املصدر  وأوضــح 
الذين  البرملانيني  وسط  تسربت  التي 
حضروا يوم األربعاء املاضي، اجتماع 

الفالحة  وزير  بحضور  الفالحة  لجنة 
ملناقشة  خــصــص  ــوش،  ــنـ أخـ ــز  ــزي ع
 -  2020 األخــضــر  »الــجــيــل  مــشــروع 
2030«، تتعلق باستعداد حزب األحرار 
لدفع مبالغ مالية مهمة كمساعدة على 
لكل  االنتخابية  الحملة  مــصــاريــف 
األحرار  بلون  يترشح  أن  أراد  برملاني 

خالل انتخابات 2021. 
كالنار  انتشر  الــذي  املوضوع  هــذا 
وسماسرة  أعيان  وســط  الهشيم  في 
ــاء املــاضــي،  ــع ــوم األرب االنــتــخــابــات ي
لن  ــرار  األحـ حــزب  أن  والـــذي يضيف 
يقف عند حد منح تمويل قبلي للحملة 

االنتخابية، بل سيلتزم كذلك مع هؤالء 
آخر جد مهم  مالي  مبلغ  لتمكينهم من 
أن  أي  االنتخابات،  فــي  فــوزهــم  بعد 
بدعم  سيتوصل  حــني  ــرار  األحـ حــزب 
وزارة الداخلية عن مصاريف الحمالت 
االنتخابية لألحزاب، سيقوم بإرجاعها 
العكس كما تقوم بذلك  للنواب، وليس 
البلبلة  أثار  مما  األحــزاب،  من  الكثير 
طريقة  عن  بلبلة  تقل  ال  النواب  وسط 
الوطنية  البطولة  العــبــي  انــتــقــاالت 
الواقعي  الرد  انتظار  في  القدم..  لكرة 
الوطني  التجمع  حزب  من  والرسمي 

لألحرار.
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مباشرة بعد إحالة ملفه على الوكيل 
النيابة  ورئيس  النقض  ملحكمة  العام 

العامة محمد عبد النباوي، 
مالية  اخـــتـــالالت  بــســبــب 
بلدية  لشؤون  تدبيره  في 
قصد  بــنــصــالــح،  الــفــقــيــه 
في  القيادي  مبديع،  محمد 
الشعبية،  الــحــركــة  حــزب 
بــيــت امــحــنــد الــعــنــصــر 
قصد  للحزب،  العام  األمني 

الحماية)..(.
مقرب،  جد  مصدر  وقــال 
اقتربت  ــذي  الـ مبديع  أن 
من  معه  التحقيق  ســاعــة 
ــة الــوطــنــيــة  ــرق ــف طـــرف ال
بشأن  القضائية  للشرطة 
يلتمس  لــم  املــلــفــات،  ــذه  ه
من العنصر وحده الوقوف 

اجتماع  إلى  كذلك  التجأ  بل  بجانبه، 
»السنبلة«  لحزب  السياسي  املكتب 
وكافة أعضائه، من أجل انتزاع تضامن 

ال مشروط معه، غير أنه فشل في ذلك، 
مما  عالنية،  منه  تبرأ  العنصر  إن  بل 

جعله يغضب وينتفض بشدة.
مبديع  أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
حاول كذلك أخذ موقف تضامني معه 

بمجلس  حزبه  فريق  نواب  طرف  من 
النواب، غير أن الجميع رفض الدخول 
وصل  الــذي  الحساس  امللف  هذا  في 

من  بات  وبالتالي،  القضاء،  لردهات 
فيه  الــدخــول  ــان  ك أي  على  الصعب 
من  خوفا  ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من 
املتابعات في حق املتضامنني  تحريك 
مسؤولني  أغلبهم  أن  علما  كذلك،  معه 
بجماعات  ورؤســــاء  كــبــار 
االختالالت  ملفات  من  ولهم 
يكفي  ــا  م الــتــدبــيــر  وســـوء 

لتحريكها.
ــال املــصــدر  ــك، قـ ــ ــى ذل إلـ
السابق  ــر  ــوزي ال أن  ــه،  ذاتـ
محمد  الحركي  والــقــيــادي 
مشاكله  تــقــف  ــن  ل مــبــديــع، 
ــوم عــنــد حـــدود إحــالــة  ــي ال
العام  للمال  تبديده  ملفات 
لشؤون  بتسييره  املرتبط 
الفقيه بنصالح لثالث  بلدية 
بل  فــقــط،  متتالية  واليـــات 
القليلة  األيــام  في  مهدد  إنه 
من  العديد  بظهور  القادمة، 
يرفعها  قد  التي  القضائية  الدعاوى 
ضده الكثير من املقاولني واملستثمرين 

بصفة شخصية)..(.

موؤ�صرات اأيام ع�صيبة على الوزير ال�صابق مبديع بعد 
التنكر له من طرف العن�صر وبرملانيي احلركة ال�صعبية
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وقت  في  هدد  أن  أحرضان،  املحجوبي  الحركي  للقطب  سبق 
املرة،  هذه  الجبل  صعود  لكن  الجبل)..(،  بصعود  األوقــات  من 
جاء من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي يعد امتدادا للحركة 
الشعبية)..(، حيث طالب إخوان سعد الدين العثماني أمني عام 
العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتخصيص سياسات عمومية 

مندمجة وشمولية خاصة بساكنة مناطق الجبال باملغرب.
»مقترح قانون  ودعا هؤالء من خالل مقترح قانون تحت اسم 
األسبوع  رسميا،  وضعوه  ــذي  وال الجبلية«  باملناطق  يتعلق 
إلى  النواب،  مجلس  رئيس  املالكي  الحبيب  بمكتب  املاضي، 
رئيس  رئاسة  تحت  الجبلية،  للمناطق  وطني  مجلس  إحــداث 
الحكومة  من  وبرامج  مخطط  وضع  مهامه  من  يكون  الحكومة 
ومن املؤسسات العمومية والجماعات الترابية خاصة باملناطق 

الجبلية.
وحدد مقترح القانون املذكور ساكنة الجبال داخل املغرب في 
ساكنة خمسة سالسل فقط وهي: األطلس الكبير الغربي، األطلس 
واملاس،  وهضبة  املتوسط  األطلس  وصاغرو،  الشرقي  الكبير 
تكون  أن  يجب  التي  يزناسن،  وبني  والريف  الصغير،  األطلس 

ذات خصوصية في جميع برامج الحكومة.
القطاعات  الئحة  على  مقترحهم  في  العثماني  إخوان  ووقف 
التي يجب أن تضع برامج خاصة بساكنة الجبل، وعلى رأسها 
التربية الوطنية والتكوين، ونفس األمر في قطاع  برامج وزارة 
خاصة  برامج  إعداد  منها  املطلوب  السياحة  ووزارة  الصحة، 
على  وكذلك  بالجبل،  الخاصة  السياحية  املنتجات  بتطوير 
بتخصيص  املقترح  يطالبها  حيث  اإلداريــة،  السلطات  مستوى 
عن  الخدمات  تقديم  منها  بالجبل،  إدارية خاصة  بنية وسياسة 
بعد، ونفس األمر بالنسبة لرخص التعمير والبناء حيث املطالبة 
سيصعد  فهل  الجبل..  بساكنة  خاصة  سياسات  سن  بضرورة 
بدأت  بعدما  القادمة  االنتخابات  الجبال خالل  العثماني  إخوان 
وقبلها  اآلن،  من  تظهر  الكبرى  املدن  قيادة  على  الصراع  بوادر 
عليه  سيعترض  أم  املقترح،  بهذا  العثماني  حكومة  تقبل  هل 
وزراء الحركة الشعبية كوزراء ضمن حزب يعتبر ساكنة األطلس 

والجبال قاعدته األساسية؟

حزب العدالة والتنمية يختار �صعود 
اجلبل يف االنتخابات 

الحموشي
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مطلع،  جد  اتحادي  مصدر  قال 
بتيار  عــرف  ما  أنصار  بعض  أن 
«الشرعية» التابع لحكيم بنشماس 
وا�عاصرة،  األصالة  حزب  داخــل 
اتصال  قنوات  ربــط  في  شــرع  قد 
ــادة االتـــحـــاد  ــيـ ــع قـ مـــبـــاشـــرة مـ
االشتراكي للقوات الشعبية، وعلى 
رأسهم إدريس لشكر الكاتب األول 

للحزب.
أن بعض  ــه،  ذاتـ ا�ــصــدر  وأكـــد 
ربطوا  قــد  «الـــبـــام»(..)  يساريي 
االتحاد  بقيادات  فعليا  االتصال 
ترتيبات  لهم  وأعــدت  االشتراكي، 
ــاق الــجــمــاعــي بــحــزب  ــحـ ــتـ االلـ
القليلة  األيـــام  خــالل  ــوردة»  ــ «الـ
ينتظرون  ــؤالء  هـ وأن  ــقــادمــة،  ال
ا�جلس  دورة  مــخــرجــات  فــقــط 
وسط  السيما  ا�قبلة،  الــوطــنــي 
ــة من  تــضــارب األخـــبـــار ا�ــســرب
تــارة  زعــيــر،  بطريق  الــحــزب  مقر 
تركيبة  داخل  هؤالء  بوجود  تقول 
وتــارة  ا�قبل،  السياسي  ا�كتب 

أخرى تقول بإقصائهم وتطهيرهم 
ا�سؤوليات  مناصب  جميع  مــن 
لذلك،  ــجــرار»،  «ال بحزب  وا�ــهــام 
بعد  فمباشرة  ا�ــصــدر،  يضيف 
الجديد،  السياسي  ا�كتب  انتخاب 
رسمي  بشكل  ا�عنيون  يعلن  قد 
وااللتحاق  «البام»  سفينة  مغادرة 

بـ«الوردة». 
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الحكومة،  رئيس  ــروع  ش بمجرد 
إجــراء  فــي  العثماني،  الــديــن  سعد 
ــزاب  األحـ مــع  سياسية  مـــشـــاورات 
بخصوص  الــبــر�ــان  فـــي  ا�ــمــثــلــة 
 ،2021 لسنة  القادمة  االستحقاقات 
قبل أسبوع�، حتى عاد الحديث في 
األحزاب  قيادات  من  العديد  صفوف 
اإلداريـــة  ا�ـــشـــاورات  مصير  حــول 
التي عادة ما تعود لوزارة  والتقنية، 

الداخلية، أي ا�شاورات الحقيقية.
كشف  مطلع،  جد  سياسي  مصدر 
ــذه ا�ــشــاورات  ــوع»، أن ه ـــ«األســب ل
العثماني  فيها  التي شرع  السياسية 
ال تخرج عن نطاق ا�شاورات العامة، 
أي «مشاورات الصواب» التي تعرف 
ــالم الــعــام،  ــك بــا�ــواقــف الــعــامــة وال
وا�باشر  الحقيقي  اإلعـــداد  بينما 
لالنتخابات، فهو الذي يتم مع وزارة 
التقنية  الجهة  باعتبارها  الداخلية 
ــة ا�ــشــرفــة ا�ــبــاشــرة على  ــ واإلداريـ
ا�باشرة  واآلليات  وتقنيات  تفاصيل 
االنتخابية،  العملية  في  ا�تحكمة 
القوان�  مشاريع  في  تتبلور  والتي 
على  السيما  للبر�ان،  ستأتي  التي 
والتقطيع  ــراع  ــت االق نمط  مستوى 
الوطنية  الالئحة  ومصير  االنتخابي 
لــلــشــبــاب والــنــســاء، وغــيــرهــا من 
العملية  فــي  ا�تحكمة  التفاصيل 

االنتخابية.

ا�صدر  يرتقب  السياق،  هذا  وفي 
ذاته، مثله مثل أغلب األحزاب، لقاءات 
وبشكل  الداخلية،  وزارة  مع  مباشرة 
األسبوع  في  مصادرنا  ترجح  مباشر 
االنكباب  اآلن  مــن  وسيتم  ــادم،  ــق ال
والفعلي  الحقيقي  االستعداد  على 
وأن  السيما  القادمة،  لالستحقاقات 
2021 تتميز بالكثير من  استحقاقات 
والتداخالت  والتحديات  الصعوبات 
وغرف  وجهوية  وجماعية  (بر�انية 
مــهــنــيــة)، وفـــي ســنــة واحــــدة، مما 
لتفكيك  طويلة  ــشــاورات  م يتطلب 

رموزها ومصاعبها.. فبعد ا�شاورات 
يطلق  متى  العثماني،  مع  السياسية 

لفتيت ا�شاورات اإلدارية؟
حادة  خالفات  أن  بالذكر،  الجدير 
رئيس  مرحلة  خالل  وقعت  قد  كانت 
حول  كــيــران  بــن  السابق  الحكومة 
اإلشراف على عملية االنتخابات بينه 
وب� وزارة الداخلية حينها، قبل أن 
اإلشراف  ب�  بالتمييز  األمر  يحسم 
ــه رئيس  الــســيــاســي الـــذي يــقــوم ب
الحكومة، واإلشراف اإلداري والتقني 

الذي تقوم به وزارة الداخلية.

 الرباط. األسبوع

من  جــد مطلع  بــر�ــانــي  مــصــدر  قــال 
فريق حزب األصالة وا�عاصرة بمجلس 
عبد  الجديد،  العام  األمــ�  أن  الــنــواب، 
عاجلة  ــة  رســال وجــه  وهــبــي،  اللطيف 
إلى  تدعوهم  الحزب،  بر�انيي  لجميع 
التي  ا�الية  ا�ساهمات  بقرار  االلتزام 

يؤدونها للحزب.
دعا  أن وهبي  ذاتــه،  ا�صدر  وأوضــح 
بر�انيي فريقي الحزب بمجلسي النواب 
هذا  لتنفيذ  العودة  إلى  وا�ستشارين، 
القرار الذي ينص عليه القانون األساسي 
ــزاب،  ــ األح جميع  ــه  ب وتــعــمــل  لــلــحــزب 
سابقا،  اتــخــذ  لــكــونــه  بـــه،  ــزام  ــتـ وااللـ
االنتخابات  ـــراء  إج بعد  مــبــاشــرة  أي 
التشريعية لسنة 2016، وهو األمر الذي 
قد يعيد �الية األصالة وا�عاصرة التوازن 

بعد العجز الذي وجده وهبي 
والــذي  ــحــزب،  ال مالية  فــي 

يقدر بحسب ا�صدر ذاته، 
مــلــيــون   600 ــي  ــوال ــح ب

سنتيم.
ــد ا�ــصــدر ذاتـــه، أن  وأكـ
«الــجــرار»  فريقي  بر�انيي 
وهبي،  لــدعــوة  اســتــجــابــوا 

جميع  بــنــشــر  وعــــد  الـــــذي 
في  الحزب  مالية  حسابات 

في  وشرعوا  الصحافة، 
مساهماتهم  إرجــاع 

ــوا قد  ــانـ الــتــي كـ
مباشرة  أوقفوها 
بعد رحيل إلياس 
ــاري عــن  ــمـ ــعـ الـ

قيادة الحزب.
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ــخــوف مــن تــداعــيــات  يــبــدو أن ال
اقتصادنا  واقع  على  «كورونا»  وباء 
وعلى العديد من الفعاليات والجهات 
ــعــض الــجــوانــب  ــال وب ــ ــال ا� ــ ورجـ
معاشا،  واقــعــا  ــات  ب االقــتــصــاديــة، 
الفيروس  هذا  استغالل  عن  وبعيدا 
السلع  بعض  في  مضاربات  لتحقيق 
ا�ـــواد  وبــعــض  الطبية  كــــاألدوات 
الغذائية، فقد أصبح آخرون مهددون 
ــصــادي ويــتــخــذون  ــت ــركــود االق بــال
واالحــتــيــاطــات  ــل  ــوســائ ال جميع 
ومن  سلعهم،  وبوار  كساد  لتفادي 
التقليدية  الحمامات  أرباب  هؤالء، 
الذين خافوا أمام كثرة التحذيرات 
الصحة  وزارة  إليها  تدعو  التي 

االختالط  عدم  على  تحث  والتي 
ــد من  ــدي ــع واالجـــتـــمـــاع بـــ� ال
طمأنة  في  شرعوا  األشــخــاص، 
خطر  أي  وجود  بعدم  ا�واطن� 
من  الشعبية  الحمامات  ــل  داخ
ــا»، ووزعـــت  ــ ــورون ــ فـــيـــروس «ك
الوطنية  بالجامعة  يسمى  مــا 
ومستغلي  ــاب  ــ أربـ لــجــمــعــيــات 
الحمامات التقليدية با�غرب، بيانا 
دور  التقليدي  «للحمام  أن  يفيد 
حيث  كــورونــا»،  معالجة  في  مهم 
تقرير  على  بيانهم  فــي  استندوا 
�نظمة الصحة العا�ية يؤكد أن هذا 
حرارة  درجة  عند  يموت  الفيروس 
30 درجة، و«بما أن الصابون  تصل 
قادرين  غير  الكحولية  وا�طهرات 
على قتله، فإن هذا الفيروس سيموت 

داعي  وال  الشعبية  الحمامات  داخل 
للخوف من االستحمام في الحمامات 
أصــحــاب  بـــالغ  ينهي  الــتــقــلــيــديــة» 
بالغ  عليهم  ينزل  أن  قبل  الحمامات، 

أمر  كالصاعقة، ح�  الداخلية  وزارة 
وقاعات  وا�طاعم  ا�قاهي  بإغالق 
كذلك،  الشعبية  والحمامات  الرياضة 

ابتداء من اإلثن� ا�اضي.

 ™«ª÷G ™Ø°üJ á«∏NGódGh zÉfhQƒc{ ó°V ¿hóëàj äÉeÉª◊G ÜÉë°UCG

بين اإلشراف السياسي واإلشراف اإلداري

العثمانيلفتيت

بنشماس

عاصفة «أمريكية» في وادي زم

وتعليقصورة

خلقت عاصفة غريبة ضربت مدينة وادي زم يوم األحد 15 
مارس 2020، هلعا وخوفا يف نفوس الساكنة، حيث خرج معظم 

الغريبة عن حالتنا اجلوية،  الظاهرة  السكان ملشاهدة هذه 
التي تعيش  الواليات األمريكية  ألفنا مشاهدتها فقط يف  حيث 

مثل هذه العواصف واألعاصير كل سنة.
يذكر أن هذه العاصفة تسببت يف سقوط كثير من األشجار وكميات 

كثيرة من البرد، مما تسبب يف قطع بعض الطرق باملنطقة(..). وهبي
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بالغ أصحاب الحمامات 
ِّـحاولة تجنب اإلغالق 

بسبب «كورونا»
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 عبد اهللا جداد. الداخلة 

الجنوبية  األقاليم  كافة  شهدت 
وخاصة  قــصــوى،  استنفار  حالة 
الذهب،  وادي  الداخلة  جهة  والية 
حــدودي  مدخل  على  تتوفر  التي 
لتأم�  مفتوحا  بقي  موريتانيا  مع 
وكذا  والخضروات،  السلع  وصول 
األشخاص العالق� من دول الجوار 
وأوروبا التي صنفت بؤرة انتشار 

فيروس «كورونا» ا�ستجد.
ــب والـــي جــهــة الــداخــلــة،  وطــال
األمنية  السلطات  من  بنعمر،   ��
جميع  بـــإخـــضـــاع  والــصــحــيــة، 
وإسبانيا  فــرنــســا  مــن  الــقــادمــ� 
ــيــا، عبر  ــتــان الـــجـــارة مــوري عــبــر 

من  الــحــدودي،  «الــكــركــرات»  معبر 
بجهة  ترابية  جماعة  رئيس  بينهم 
 14 �دة  الصحي  للحجر  الداخلة، 
يوما داخل إحدى مراكز االستقبال 
عــلــى صحتهم  حــفــاظــا  بــا�ــديــنــة، 
ا�واطنات  وكافة  أبنائهم  وصحة 
مصدر  كشف  بينما  وا�ــواطــنــ�، 
وال  مستقرة  جد  حالتهم  أن  طبي 
يخضعون  وأنــهــم  للقلق،  تــدعــو 
طرف  من  مستمرة  صحية  �راقبة 
فريق طبي مختص، وبشكل يومي.

وطمأن ا�صدر ذاته، الرأي العام، 
الوبائية  الــوضــعــيــة  بــخــصــوص 
داعيا  الذهب،  وادي  الداخلة  بجهة 
بالنصائح  الــعــمــل  ــرورة  ضــ إلـــى 
الفردية،  الوقائية  والتوجيهات 

تبث  التي  األخــبــار  نشر  وتــفــادي 
الخوف والهلع.

وتنفست ساكنة الداخلة الصعداء 
بعد إعالن نتيجة التحاليل ا�خبرية 
ا�واطنة  إصابة  عــدم  أكــدت  التي 
ا�غربية التي وضعت تحت الحجر 
للتأكد من  الصحي بمدينة الداخلة 
سليمة  وأنها  الصحية،  وضعيتها 
 ،«19  - «كوفيد  فيروس  تحمل  وال 
وفق ما أكدته تحاليل معهد باستور 
أكدت  حيث  الدارالبيضاء،  بمدينة 
بجهة  للصحة  الجهوية  ا�ــديــرة 
سليمة  ــب،  ــذه ال وادي  الــداخــلــة 
شائعة  مجرد  ــر  األم أن  صعصع، 
مغرضة هدفها خلق الهلع والبلبلة 

في صفوف ا�واطن�.
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●  بئر لحلو. األسبوع   

مشغولة  البوليساريو  جبهة  أن  يبدو 
ــاء  وب عــن  بــعــد  تسمع  ولـــم  بالسياسة 
لتعليمات  تكترث  ال  أنها  أو  «كــورونــا»، 
تمنع  ــتــي  ال الــعــا�ــيــة  الــصــحــة  منظمة 
تصنيف  بعد  الــلــقــاءات  أو  التجمعات 
فيروس «كوفيد – 19» وباء، حيث اختارت 
التأسيسية  الجلسة  عقد  الجبهة  قيادة 
الوطني  با�جلس  يسمى  مــا  لتنصيب 
أرضــا  تعتبر  التي  لحلو،  بئر  بمنطقة 
وترأس  حاليا،  للجبهة  خاضعة  مغربية 
عملية  غالي  إبراهيم  البوليساريو  زعيم 
الوطني»  «ا�جلس  يسمونه  ما  انتخابات 
بداية األسبوع، والتي أسفرت عن انتخاب 
حمة سالمة عضو األمانة الوطنية، رئيسا 
نائبا  ا�هدي  محمد  والسالك  للمجلس، 
البشير  خدو  اللجان:  ورؤســاء  للرئيس، 
سالم  محمد  وبلة  الديش  وكرامة  الحاج 
عبد  وا�ــهــدي  امــبــارك  الشيخ  ويحظيه 
الرحمن وسيني ومحمد سالم إعلى محمد 

صالح.

●  العيون. األسبوع   

ــي جــهــة الــعــيــون، عبد  شـــرع والـ
السالم بيكرات، في تطبيق اإلجراءات 
انتشار  مــواجــهــة  فــي  ــة  ــرازي االحــت
متر  مسافة  بإعطاء  «كورونا»،  وباء 
الجتماع  ا�دعوين  كل  ب�  ونصف 
لجنة التتبع واليقظة، والذي اختصر 
تنفيذا  مــحــدديــن،  مــســؤولــ�  عــلــى 
أكدتها  الــتــي  الحماية  لتوصيات 
االجتماع  وخـــرج  الــصــحــة،  وزارة 
بقرارات تمت أجرأتها وتطبيقها على 
صدور  أثلج  ما  وهو  الواقع،  أرض 
وقرار  ويتماشى  با�دينة،  ا�واطن� 
الــدراســة  توقيف  ا�غربية  ا�ملكة 
وا�عاهد  والجامعات  ا�دارس  وغلق 
وكذا ا�راكز التعليمية للغات التابعة 
األسبوع  بداية  األجنبية،  للبعثات 
مما  والحدائق،  وا�العب  الــجــاري، 

يعتبر ضمنيا حالة طوارىء قصوى.
ــم تــســلــم مــديــنــة الــعــيــون هي  ولـ
ــن تـــوجـــه الــعــديــد من  األخـــــرى مـ
التموينية  ا�ــواد  لشراء  العائالت 
عن  انقطاعها  من  تخوفا  والغذائية 
شدد  قد  السياق،  هذا  وفي  السوق، 
بلديتها،  ورئيس  العيون  جهة  والي 
في  القانون  وتطبيق  ا�راقبة  على 
كل من يتاجر خارج األثمان ا�حددة، 
إجــراءاتــهــا  فــي  تضع  ــة  ــدول ال وأن 
االحترازية ضد تفشي الوباء، توفير 
ما يحتاجه ا�واطن من مواد تموينية 
مبرزا  معتاد،  بشكل  ودواء  وغذائية 
الكافي من جميع  ا�خزون  للدولة  أن 
نفس  في  محذرا  االستهالكية،  ا�واد 
من  بالقطاع،  وا�عني�  التجار  اآلن 
أي استغالل لهذه الحالة االستثنائية 
على  واألســعــار  األثمان  في  للزيادة 
ذلك،  فعل  أن  ثبت  ومــن  ا�واطن�، 

بها  الجاري  القوان�  عليه  ستطبق 
ا�قاهي  إغـــالق  ــرار  قـ وأن  الــعــمــل، 
كيفما  الفضاءات  وكافة  والحمامات 
يستثني  ــا،  ــه ــوع ون حجمها  ــان  كـ

ا�ــحــالت الــتــجــاريــة، وهــو مــا جعل 
قرارا  يصدر  «وني»  التسويق  مركز 
ببقاء األسعار كما هي وتوفير ا�واد 

بشكل كاف.

●  السمارة. األسبوع
  

الصحراء  دكاترة  منتدى  طالب 
بكامل  جامعة  بإحداث  بالسمارة، 
با�ناطق  العلمية  التخصصات 
ــق كــلــيــات  ــلـ ــة، وخـ ــراويـ ــحـ ــصـ الـ
وفق  الساكنة  لتطلعات  تستجيب 
وبتخصصات  واضــحــة،  معايير 
ــطــة بـــســـوق الـــشـــغـــل، مع  ــب ــرت م
التسريع بإخراج ا�راسيم الوزارية 
ا�تعددة  بالكلية  ا�تعلقة  والقوان� 
وإدمــاج  بالسمارة،  التخصصات 
التدريس  هيئات  في  ا�حلية  األطر 
الجامعي ا�زمع إحداثه، دون إقصاء 
أو تهميش للدكاترة ا�وظف� وغير 
ا�وظف�، وكذا خلق مراكز أو فروع 
الصحراوية  با�ناطق  بحث  �راكز 
يتسنى  حتى  عــامــة،  مكتبات  مــع 
العلمية  ــدرات  ــق ال مــن  الــرفــع  لهم 

واألكاديمية ألبناء ا�نطقة.
ــدى، الــهــيــئــات  ــتـ ــنـ ونـــاشـــد ا�ـ
وا�جالس ا�نتخبة محليا وجهويا، 
الجهات  ــام  أمـ الــتــرافــع  أجـــل  مــن 
العالي،  التعليم  ا�سؤولة عن قطاع 

بناءا على الصالحيات ا�خولة وفق 
ا�جتمع  ودعـــوة  الجهات،  قــانــون 
ا�دني للعب دور حقيقي في الترافع 

ــداث جــامــعــة بــالــصــحــراء  ــ ــن إح ع
ا�غربية.

دكــاتــرة  منتدى  نـــدوة  وسلطت 

قبل  ا�نظمة  بالسمارة،  الصحراء 
إصدار قرار وزارة الداخلية بتوقيف 
الفضاءات  وإغالق  األنشطة  جميع 
(سلطت)  والــشــبــابــيــة،  الثقافية 
العلمية  الندوة  شعار  على  الضوء 
العالي  «التعليم  ــوان:  ــن ع تــحــت 
واالنتظارات»،  الواقع  بالصحراء، 
ــن  والـــتـــي ركـــــزت عــلــى مــحــوري
أساسي�: األول يتعلق بـ«سياسات 
وسؤال  بالصحراء،  العالي  التعليم 
ا�داخل ا�نهجية»، والثاني بعنوان 
«تقييم العرض الجامعي بالصحراء 

في أبعاده التنموية وا�عرفية».
ــة الــدكــتــور  ــحــورت مــداخــل ــم وت
عنوان  تحمل  التي  الكيرع  ا�هدي 
الجهة»،  تنمية  في  الجامعة  «دور 
أن  يمكن  الذي  الريادي  الدور  حول 
بالصحراء،  جامعة  إحــداث  يلعبه 
سكانية  ــامــيــة  ــن دي وجــــود  ومـــع 
خدماتية  عــمــومــيــة  ــؤســســات  وم
ومشاريع تنموية، أصبح ذلك يطرح 
توفر جميع  إحداث جامعة  ضرورة 
ما  لتحقيق  والتخصصات  الشعب 

يسمى باإلنصاف ا�جالي.
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 الداخلة. األسبوع  

 �� الــداخــلــة،  جهة  والـــي  منع 
ا�تواصل  عمله  إطار  وفي  بنعمر، 
�راقبة الوضعية االحترازية بالجهة 
�حاربة فيروس «كورونا» ا�ستجد، 
رحلة  فــي  كــانــت  إسبانية  بــاخــرة 
متنها  وعلى  بإسبانيا  للصيانة 
طاقم بحري مغربي من ولوج ا�يناء 

التابع للمدينة.
مسؤولية  الجهة  والــي  وحــمــل 

ا�راقبة الصحية للمديرية الجهوية 
طبية  لجنة  إيــفــاد  قصد  للصحة، 
أجل  من  البحر،  في عرض  للباخرة 
الصحي  الــحــجــر  تــحــت  وضــعــهــا 
للباخرة  السماح  قبل  يوما   14 �دة 

بولوج ا�يناء.
االحترازي،  اإلجــراء  هذا  ويأتي 
�نع دخول أي حالة مصابة بفيروس 
إسبانيا  وأن  خصوصا  «كورونا»، 
يجتاحها  أوروبية  دولة  ثاني  هي 

الفيروس بشكل كبير بعد إيطاليا.
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●  العيون. األسبوع

ــد، رئيس  ــرشــي ال ــد  ــاشــد حــمــدي ولـ ن
بالبقاء  ا�واطن�  كافة  العيون،  جماعة 
في بيوتهم، مخافة انتقال عدوى اإلصابة 
بالنصائح  وااللتزام  «كورونا»،  بفيروس 
كافة  سخرت  الجماعة  أن  قائال  الطبية، 
والساحات  األماكن  كافة  لتعقيم  الوسائل 
والرئيسية  العامة  وا�ــرافــق  العمومية 
التي يرتادها ا�واطنون بشكل كبير، �نع 
وصول الفيروس إلى ا�واطن أو انتشاره، 
أنشطة  بتنفيذ  العيون  جماعة  وستقوم 
من  الوقاية  كيفية  حول  ا�واطن  لتوعية 
الفيروس، عن بعد وبالوسائل التواصلية، 

يؤكد ا�صدر نقال عن ولد الرشيد.
ا�رافق  وتعقيم  تطهير  حملة  وتستمر 
يــرتــادهــا  ــتــي  ال الــعــمــومــيــة  واإلدارات 
احترازي  كإجراء  كبير،  بشكل  ا�واطنون 

للوقاية من فيروس «كورونا» ا�ستجد.
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ا�اضي  فبراير   5 في  التركي  البر�ان  تمرير  بعد 
أنغوال،  هي  إفريقية،  دولة  مع  عسكري  اتفاق  آلخر 
بسط الرئيس التركي أردوغان في اجتماع مغلق مع 
ترتيبات  بالدفاع،  ا�كلفة  البر�انية  اللجنة  رئيس 
منها  أخــرى،  إفريقية  دول  مع  التفاقيات  تسمح 
تجاريا  استراتيجيا  اتفاقا  أن  يرى  حيث  ا�غرب، 
العاصمة  مع  مستقرة  لعالقة  يؤسس  وعسكريا 
ا�سؤول� في  إلى  أن يصل  ا�هم  الرباط، و«أن من 
ا�ملكة أن أنقرة تنظر إلى ا�غرب على أساس ضمه 

للصحراء جزء ال يتجزأ من أراضيه».
إلى  أردوغــان  رسالة  أن  «األسبوع»  مصدر  وأفاد 
التفاوض  إعــادة  بأن  واضحة  ا�غاربة  ا�سؤول� 
حول االتفاق التجاري يؤسس لشراكة استراتيجية 
مطمحا  يعتبر  ــذي  ال العسكري  التصنيع  تشمل 

للعاهل ا�غربي.
للمغرب  تاريخية  فرصة  هناك  أن  األتــراك  ويرى 
وبمصالح  معا  الجديد  الطريق  الكتشاف  وتركيا 

مشتركة طويلة األمد تمتد إلى إفريقيا.
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التي  الـــجـــاري  مـــارس   12 لـــقـــاءات  ــي  ف
الخارجية  وزير  لودريان،  إيف  جون  قادها 
تحدث  الجزائري�،  ا�سؤول�  مع  الفرنسي 
يبادلونه  مستمعيه  جعلت  شديدة  بصراحة 
في  الحل  «نريد  قائال:  كامال  إنصاتا  أيضا 
ـ  الجزائرية  ا�واجهة  وليس  الــصــحــراء، 
ا�غربية ا�زمنة، وأن العودة إلى التأزيم لن 
يفيد أي طرف، ألن الحرب ستدوم لسنوات، 
وغربا  شرقا  حرب�  ب�  الجزائر  تكون  وأن 

لن يفيد ا�توسط وأمنه».
ا�ــفــاوضــات ليس  تــكــون  «أن  ــى  إل ودعــا 
بل  جنيف،  لجوالت  استمرارا  بالضرورة 

تحس�  في  براغماتي  بشكل  التفكير  يمكن 
يبني  أن  نعارض  وال  الصحراوي�،  ظروف 
الصحراوي بيته في جزء وال يبنيه في جزء 

آخر».
ـــ«عــدم  ــ� ب ــري ــجــزائ ــان ال ــودريـ ــد لـ ــ ووع
أمور  في  الالجئ�  الصحراوي�  استهداف 
وقد  الحل،  إلــى  تسعى  وفرنسا  معيشية، 

فشل الجميع وليس كوهلر وحده».
لودريان  فإن  «األسبوع»،  مصدر  وحسب 
بزيارة  عرف كيف يهندس مصالحة ستتوج 
ماكرون، وهو ما يريده الجزائريون، و يؤجل 

زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب.

QGó`÷G ¥ô`°T π`Nój ø`d Üô¨ª`dG

وحصاره  البحرية  حــدوده  ترسيم  بعد 
وجهت  ومليلية،  سبتة  على  االقــتــصــادي 
 ،2020 ــارس  م  7 فــي  ــة  ــي األوروب البحرية 
الفرنسي  الفريق  بــمــرور  للمغرب  ــذارا  إنـ
«غان» في مضيق جبل طارق بقيادة فرنسية 
دي  «بــالس  اإلسبانية  الفرقاطة  ومشاركة 

ليزو» والفرقاطة البرتغالية «كورتي ريال».
ــوع»، فــإن «دي  ــبـ وحــســب مــصــدر «األسـ
طارق  جبل  مضيق  في  النار  أطلقت  ليزو» 
مدريد  تعيشها  التي  الطوارئ  لحالة  إنذارا 
وضم  البحرية  لحدوده  ا�غرب  ترسيم  منذ 
منطقته االقتصادية الخالصة لجزر الكناري.
وانضمت إلى ا�رحلة الثانية التي يشرف 
«لوبيك»، بما  الفرقاطة  «غان»،  عليها  فريق 
ممهورة  للرباط  ا�وجهة  الرسالة  يجعل 
فقط،  مدريد  وليس  األوروبـــي،  االتحاد  من 
الخارجية  وزيـــرة  فــإن  ــصــدر،  ا� وحــســب 
«لو  بالقول:  لصحافي�  أســرت  اإلسبانية 
الخطوة،  هذه  على  ا�غرب  جرأة  ندرك  كنا 
�ا كان اتفاق الصيد البحري ليمر»، وهو ما 
إلى جانب موريتانيا  يؤكد على أن إسبانيا 
يتدارسان اللعب بورقة الصحراء مرة أخرى، 
الكاملة  السيادة  في  ا�غرب  أهداف  إلفشال 

على اإلقليم ا�تنازع عليه جنوب ا�غرب.

في مركز القيادة البرتغالية، أشارت عملية 
«كلوز أير سيبور» ا�ختصرة في «كاس» إلى 
 «18 «إف  بسرب   «16 «ف  طائرات  التحاق 
الكناري، �واجهة أي خطوة عملية  في جزر 
على  ا�غربية  البحرية  السيادة  �مارسة 
لجزر  ا�قابلة  الشواطئ  في  الصحراء  مياه 

الكناري.
ــوع»، أن هــذه  ــبـ ويــوضــح مــصــدر «األسـ
تضامنية،  وليست  استراتيجية  الخطوة 
ألن لشبونة تعارض الخطوة ا�غربية، ألنها 
إسبانيا  ب�  البحرية  الخارطة  على  تضغط 
ا�تحدة  األمــم  مدريد  وأبلغت  والبرتغال، 
للمغرب  الجانب  األحادية  «الخطوات  بأن 
ذلك،  األمــر  تطلب  إن  عسكري  برد  ستقابل 
وفي أي مرحلة تراها مدريد مساسا مباشرا 

بمصالحها».
البرتغالية   «16 الـــ«ف  التحاق  ويشكل 
�دريد  كبيرا  دعما  اإلسبانية   «18 بالـ«إف 
التي  الــكــنــاري،  لجزر  ا�حلية  وللحكومة 
الدفاع،  وزارة  إلى  والطلب  ا�ساعدة  أعلنت 
هذه  عــن  بــاإليــجــاب  ــجــواب  ال يتأخر  ولــم 
الخطوة، خصوصا وأن الضربات العسكرية 
من  يتطلب  ما  وهو  الصحراء،  إلى  ستوجه 
إضافيا  مجهودا  ا�لكية  ا�سلحة  القوات 
الدفاعي  الجدار  في  االستراتيجية  لليقظة 

في مقابل ا�ياه، يعلق ا�صدر.
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القناص

بعد انطالق التحقيق البر�اني حول مشروع 
في  البحرية  التحتية  للبنية  سي»  إل.  «إش. 
لإلدارة  النيجيرية  األمن  وكالة  عبر  نيجيريا 
الشركة  في  مسؤول  قال  «نيمسا»،  البحرية 
إن  ا�شروع:  على  تشرف  التي  اإلسرائيلية 
قدرتنا على بناء بنية تحتية بحرية ال تخص 
بعد  مباشرة  ا�ــغــرب،  أيضا  بــل  نيجيريا، 
ترسيم حدوده مقابل جزر الكناري اإلسبانية.
وقفت  التي  اإلسرائيلية  الشركة  وطلبت 
إيكبينرو،  لــيــنــدا  بــرئــاســة  الــلــجــنــة  أمـــام 
وأكــد  اإلعـــالم،  لوسائل  اسمها  ــر  ذك بــعــدم 
هوب»  دي  «شيبيارد  أن  «األسبوع»  مصدر 
متعددة  للمراقبة  سفينت�  أولـــى  سلمت 
الشركة  وأن  نيجيريا،  إلــى  االختصاصات 
التقنية اإلسرائيلية  الهولندية استعانت بكل 
ضمن  ا�غرب  سيستخدمها  التي  البحرية 

خانة من ثالث دول في القارة.
عبر  اإلسرائيلية  التقنية  الرباط  وتستخدم 
مباشرة  يسمح  فيما  وأمريكي�،  أوروبي� 

بالتقنية الفالحية من شركات إسرائيلية.
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جون إيف لودريان في الجزائر:
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الــربــاط، حدثت  إلــى  زيــارتــه  تأجيل  فــور 
ضغوط على الرئيس الفرنسي ماكرون لبيع 
رغم  ا�غرب  إلى  بالده  في  مصنعة  أسلحة 

«الفيتو» الجزائري.
ويوضح مصدر «األسبوع» أن رجل األعمال 
الصناعة  في  والشريك  غوانتييه  فرانسوا 
إفريقيا،  دول  أغلب  في  الفرنسية  األمنية 
األسلحة  «بيع  عن  فيه  يدافع  تقريرا  رفــع 
حاجياته،  حسب  ا�ــغــرب  ــى  إل الفرنسية 
بعيدا عن التوجسات في الصحراء والفيتو 

الجزائري».
الشيء،  نفس  فعلوا  األمريكي�  ألن  أوال، 

صناعية  قاعدة  إلــى  الــوصــول  ألن  وثانيا 
مزدوجة (عسكرية مدنية) مع ا�غرب سيفيد 
مسعاها  فــي  الــعــاصــمــة  ــاريــس  ب شــك  وال 
ليبيا  في  التموقع  محاولة  لكن  اإلفريقي، 
الجزائر،  مع  الشأن  وكذلك  محدودة،  تبقى 
شريك  إفريقيا  غرب  في  ا�غربي  والشريك 
وال  الفرنسيون  يريده  ما  يعرف  تاريخي 
يجادلهم إال بالقدر الذي يضمن الشراكة مع 

مصالحهم.
غوانتييه،  في  كبير  بشكل  ماكرون  ويثق 
ــروف بــارتــبــاطــه مــع األجــهــزة  ــع الــرجــل ا�

الفرنسية العاملة في القارة السمراء.

 ¬««àfGƒZ Gƒ°ùfGôa á«æeC’G ∫ÉªYC’G πLQ
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األوروبي شارل ميشيل، رؤيته االستراتيجية 
بــوريــل،  جــوزيــف  الدبلوماسي  جــانــب  ــى  إل
أن  قبل  «ا�توسطية»  عن  بدفاعه  ا�ــعــروف 
الهجرة وحزام  إلى مصادر  الوصول  أن  يرى 
يستدعي  بما  عسكرية»،  ــرورة  «ض ــاب  اإلره
جهدا إقليميا، خصوصا في الجوار ا�غاربي، 
وأشار إلى ا�غرب وقدرة أجهزته على التدخل 
االستباقي الذي حافظت عليه منذ سنة 2001، 

ولم تغير من سلوكها األمني.
«إشراك  أن  قائال  «األسبوع»  ويعلق مصدر 
ا�ــغــرب فــي الــحــرب على اإلرهـــاب فــي دول 
الجميع  يقتنع  أن  يجب  قــرار  هو  الساحل، 
فاسو  وبوركينا  موريتانيا  ألن  بصوابه، 
وباقي  تشاد  حياد  جانب  إلــى  متحفظتان 
التوصية  هذه  وكانت  اإلفريقي»،  الغرب  دول 
كل  على  مــؤثــرة  األوروبـــي  ا�جلس  لرئيس 

لقاءاته في الساحل.
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الحسيمة  احتجاجات 

رفـــض املــجــلــس اســتــخــدام »أحــــداث 
و»حــراك  اللغوية،  داللته  من  الحسيمة« 
إطالق  رغبة  ولعدم  العلة،  لنفس  الريف« 
ــد وصــف األحـــداث  ــجــزء، وق الــكــل على ال
 2017 أكــتــوبــر  إلـــى   2016 أكــتــوبــر  ــن  م
يجعلها  ما  وهو  الحسيمة،  باحتجاجات 
تحت ضمانات »حريات االجتماع والتجمهر 
البداية،  من  املوصوفة  السلمي«  والتظاهر 
طابعا  »عرفت  بأنها  النتائج،  في  وليس 
»عرفت  عبارة  عن  هــذا  ويختلف  عنيفا«، 
عنفا«، فالقول بوجود »طابع عنيف«، يعني 
يتفق  ال  ما  وهو  النهاية،  إلى  البداية  من 
مع املجلس في بعض فقرات تقريره، لذلك، 
التي  الكبرى  األخطاء  نعرض  أن  ارتأينا 

وقع فيها املجلس على التوالي:
االحتجاجات  »عــرفــت  صياغة  إن   )1
طابعا عنيفا«، تؤكد أنه من بدايتها تواجد 
العنف ألنه طبعها، رغم أن الدولة »مارست 
محسن  مقتل  منذ  إجــراءاتــهــا  فــي  عنفا« 
وردت  معارضيها،  عند  األقــل  على  فكري، 
الساكنة برفض عنف الدولة املتواصل عبر 
إجراءاتها، وعدم االستجابة ملطالب ساكنة 

»أعمال  إلى  األحداث  معها  وصلت  لشهور 
ــك لـــ»حــدة  شــغــب«، حــســب املــجــلــس، وذلـ
العنف« الذي عرفته االحتجاجات، فالطابع 
االنطالقة  من   بدأ  لالحتجاجات  العنيف 
وعرفت أعمال شغب في مرحلتها األخيرة، 
ــد املــجــلــس شــقــن لــالحــتــجــاجــات:  ــؤك وي
»سلمي«، و»عنيف« في موضع آخر، ولهذا 
الخلط، على املجلس أن يحقق في من أخرج 
إلى  السلمي  طابعها  مــن  االحــتــجــاجــات 
الطابع العنيف، وهو ما لم يتمكن املجلس 
املسؤولة،  الدولة هي  هل  عنه،  اإلجابة  من 
ــي أخــرجــت  ــت أم قــيــادة الـــحـــراك هــي ال

االحتجاجات عن سلميتها؟
بداية  ــراءة  قـ املجلس  يستطع  لــم   )2
االحتجاجات بشكل موضوعي، بسبب عدم 
اندالع  شرارة  تجاه  خالصة  أي  من  تمكنه 
هذه االحتجاجات، أي مقتل محسن فكري، 
لحقوق  الوطني  املجلس  تدخل  كــان  ولــو 
االستشهاد،  هذا  في  وقويا  فاعال  اإلنسان 

ألقبر هذه األحداث في مهدها.
وحقوقية  قانونية  نظرة  يمتلك  لم  ومن 
تقييم  في  النظرة  نفس  يمتلك  ال  للبداية، 

النهاية.
سلمية إلى  االحتجاجات  املجلس  وقسم 

 لـ 6 شهور، أي طيلة أزمة تشكيل الحكومة 
حكومة  تنصيب  ــور  وفـ كــيــران،  ــن  ب ــع  م
لذلك،  االحتجاجات،  إنهاء  تقرر  العثماني، 
فاليد التي تركت وحولت االحتجاجات إلى 

احتجاجات عنيفة، يد سياسية.
3( االعتراف بالتحاق بعض املواطنن من 
دون  باالحتجاجات،  املجاورة  املناطق  مدن 
أن يؤدي ذلك إلى أي إخالل باألمن أو تدخل 
من طرف القوات العمومية )بالحرف(، بما 
الحسيمة  في  االحتجاجات  أن حصر  يؤكد 
يريد  ال  حيث  من  املجلس  ربط  وقد  خطأ، 

العنف، بتدخل القوات العمومية.
العنف  أعمال  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
بنصب  اعتصام  محاولة  أول  مــع  بــدأت 
الخيام بساحة محمد الخامس، حيث خلق 
يحمل  وهكذا  مختلفة،  إصابات  تفريقها 
الدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
املتناسبة  غير  القوة  استخدام  مسؤولية 
العنف،  إلى  واالنــزالق  املعتصمن  لتفريق 
في  ذلك  إقرار  في  الجرأة  له  تكون  أن  دون 

توصياته.
ملنع  لــلــدولــة  العنيف  الــتــدخــل  وشــكــل 
انزالقا  الخامس،  محمد  ساحة  اعتصام 
حدث،  عما  املسؤوليات  ترتيب  يستدعي 

بشكل  القوة  استعمال  بسبب  خصوصا 
ــاالت الـــذي شمل  ــق ــت ــع االع ــرط، وطــاب ــف م

قاصرين.
مسؤولن  مروحية  ــام  أم التظاهر   )4
ــون لو  ــك ــت، ولـــن ت ــع ــل ــالع وأق ــ قــبــل اإلقـ
من  السابعة  )النقطة  بالحجارة  رشقت 

كرونولوجيا األحداث(.
وقد قسم املجلس حاالت »العنف الحاد«، 
بن التي نتجت عن املواجهة بن محتجن 
أو  تفصيل  دون  الــعــمــومــيــة،  والـــقـــوات 
داخلها  من  كان  وإن  القوات،  هذه  تسمية 
مــن كل  أوال، وهـــل  ــوة  ــق ال اســتــخــدم  مــن 
بتفريق  القرار  أصدر  ومن  السالح،  حملة 
املجلس،  حسب  تسبب،  والذي  املعتصمن 
في هذه الكارثة، والشروع في أحداث نتج 
قادة  عن  بعيدا  تالميذ  قاده  فعل  رد  عنها 
من  انطالقا   2017 مــارس   26 في  الحراك 

مدنهم في اتجاه الحسيمة.
ولم ير املجلس أن قرار القوات العمومية 
وتفريقهم  الحسيمة  دخــول  مــن  بمنعهم 
عنه  نتج  مــا  وهــو  للذكر،  مــدعــاة  بالقوة 
حريق تسبب في خسائر وصفت بأنها »بيد 
فاعل«، في حن أن هذه القوات من عناصر 
البناية،  سطح  أعلى  مــن  قفزت  الشرطة 

هذه  مثل  في  تدابيرها  رغــم  تستطع  ولــم 
لهذه  الجيد  التدبير  من  السيناريوهات، 
ومن  عديدها،  من  القوات  لتعزز  الواقعة، 
الخطأ تحميل خسائر قفز عناصر الشرطة 
لقادة الحراك، رغم أن قرار التفريق بالقوة 

جاء صادرا عنها.
ــرام  ــوة املــتــظــاهــريــن إلـــى »احــت 5( دعـ
في  »االســتــمــرار  أيــضــا  يفيد  ــانــون«،  ــق ال
التظاهر  هـــذا  ألن  الــســلــمــي«،  الــتــظــاهــر 
تمثله  إجــرائــي  التفريق  فــقــرار  قانوني، 
لوحده  يعني  ال  ولكنه  القانونية،  السلطة 

»احترام القانون«.
6( عدم مواكبة القانون لحاالت استشفاء 
يأت  لم  الذي  الحاد«  »العنف  فيها  تسبب 
املتظاهرين  تفريق  فتكرار  واحد،  طرف  من 
بالقوة، هو العامل املتكرر والوحيد في كل 
ويوضح  التقرير،  في  املسرودة  األحــداث 
مرتبطة  االحــتــجــاجــات  ــل  ك أن  الــتــقــريــر 

ــي حــول  ــت بــالــعــنــف، بــمــا فــيــهــا ال
مستشفى محمد الخامس.

تحملها،  ــداث  ــ األح هــذه  إن 
ــادة  ــعــامــة، ق حــســب الــنــيــابــة ال

إن نشر تقرير ملجلس الوصاية الحقوقية يف اململكة، بعد إصدار حكم استئنايف قاطع مجرياته املحاكمون، ال يفيد سوى املزيد من 
»تسييس السياق«، تماما كما اعتبر التقرير أن »احتجاجات الحسيمة« جاءت يف »سياق فريد يتجلى يف الصعوبات التي واجهتها عملية 

تشكيل الحكومة«، فيما االحتجاجات إعالن عن »فشل النموذج التنموي« الذي أقره النظام السياسي أخيرا، ويعمل جاهدا ىلع بناء آخر عبر 
لجنة مكلفة من نفس صناع األزمة يقودها وزير داخلية سابق.

إن ملفا يشهد املجلس أنه عرف »العديد من التحوالت واالهتزازات« دون أن يبادر أحد إلى منعها أو الحؤول دونها، يعني بأن املحاكمة التي 
جاءت ثمرة لهذه االهتزازات غير عادلة، خصوصا وأن املجلس لم يقم بمنعها، وإن كان املجلس الوطني قد حقق لفترة طويلة من أجل ضبط 

الحالة، فإن األجهزة األخرى التي سارعت إلى تكييف التهم، لم تأخذ الوقت الكايف لتحقيق العدالة.
وما حدث من تحوير ملبادرة االستقبال واإلنصات والتفاعل مع أسر وأقارب الضحايا، من فعل »الوساطة املؤسساتية« إلى إنجاز تقرير، هو 

استغالل ثقة ممنوحة ألهداف ال تفيد املصرحين، يف وقت تكون فيه »مساواة األطراف«، خصوصا بين املتظاهرين السلميين وعناصر الدولة 
املحتكرة للسالح ضربا من العبث، لذلك، فإن محاولة بناء مقاربة موضوعاتية بعيدا عن »الوضعية أو القناعة«، يخرج املجلس عن دوره، 

ملساسه بوضعيته »املؤسساتية« وقناعته »الحقوقية«، فالقول أن »احتجاجات الحسيمة حدث ال نظير له يف سياقات حقوق اإلنسان يف 
املغرب« يضع الجميع أمام أمرين: محاولة فرض »االستثنائية« ىلع احتجاجات سلمية، ثم اعتبار أن حقوق اإلنسان يف املغرب سياقات؟ 

وليس سياقا، يتطلب الجرأة لوضعه تحت الفحص.
إن صياغة الصفحة األولى فقط من ملخص تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، تحمل لغة »غير قانونية وغير إجرائية« تسير أبعد عن 

الدور املنوط بمهام املجلس مع كل سطور هذا التقرير، خصوصا يف طريقة استعراض وتأويل االجتهادات القضائية الدولية »املحدودة بحاالت 
محددة« ال يستقيم وضعها املرسل يف حدث يجب أن تكون له معياريته، لذلك، فالخروج باالجتهاد الخاص واملحصور يف نازلة إلى ما يسميه 

املجلس »النظرة العامة«، هو انزالق، خصوصا وأن الرسميين مايزوا بشكل مفرط بين املقاربة القضائية والحقوقية بما اختلت معه قيمة 
»العدالة« يف امليل »السريع و املتطرف« لإلجراءات.
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العــددملف

الأخطاء 
الكربى لتقرير 
املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�سان 

حـول حراك 
الريـف

فصل »القضائي« عن »الحقوقي« أخطر ما تعيشه المملكة
الزفزايفبوعياش

الفجوة بني املنظور القضائي 
واملنظور احلقوقي خطر 

على اململكة، وإقرار 
اجمللس الوطني حلقوق 

اإلنسان، الذي رفض القضاء 
اعتماد إحدى تقاريره املوقعة 
من خمتصني، بوجود »عناصر 

التعذيب« يف حاالت حراك 
الريف، ترتتب عنه احملاسبة 

لعناصر أمنية، وال ترغب 
األجهزة يف تقرير مصريها 

أو مراقبتها من الربملان، 
فكيف تقبله من مؤسسات 
وساطة؟ كما حتب وسائل 

اإلعالم الرسمية نعتها بهذه 
الصفة إلبعادها عن دورها 

احملوري يف مقاربة األحداث

بما يستدعي العفو أو إعادة المحاكمة
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الحراك، لكن العنف املوجه للمتظاهرين لم 
األجهزة  لقادة  مسؤوليته  طرف  أي  يحمل 
التي  »املساواة«  مقاربة  إطار  في  األمنية، 
اعتمدها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
الجميع ضحايا  تضع  حال،  كل  على  وهي 
كامل  تضبيب  فــي  مــســؤولــن  والجميع 

للعمل االستقصائي.
للحجارة،  املتظاهرين  استخدام  أن   )7
يــكــون فــي نــظــر املــجــلــس، بــمــجــرد دعــوة 
بالتفرق،  للمتظاهرين  العمومية  القوات 
ومن الطبيعي أن املتظاهرين يواصلون ما 
القرار،  ويأتي  شهور،  لستة  عليه  اعتادوا 

بعدها، بتفريق املتظاهرين بالقوة.
تقريره  ــل  ك ــي  ف املــجــلــس  يــنــاقــش  وال 
املتظاهرين  تجمعات  تفريق  شرعية  مدى 
أي  ذلــك  عن  يرتب  وال  بالقوة،  السلمين 
من  الحادث  تصوير  محاولة  ورغم  شيء، 
الذي  وزميله  النار  مطلق  الشرطي  زاويــة 
التحذيرية،  األعــيــرة  إطــاق  فــي  ســاعــده 
بشظايا  ــب  أصــي الــعــتــابــي،  ــاد  عــم ــإن  فـ
على  فمات  ــاألرض  ب املرتطمة  الرصاصة 
فهل  برضوض،  الشرطي  وأصيب  إثرها، 
قتل  الذي  الحادث  عن  الناتجة  الرضوض 
سيارات  املحتجون  فيه  حاصر  مواطنا 
الشرطة كفيل بالقول أن السيناريو املروي 

أقرب إلى الواقع؟
واالستفسار عن القوة »املستخدمة وغير 
املتناسبة« و»قرار استخدام القوة املفرطة« 
إلى  االعتصامات  منع  من  انتقلت  التي 
تفريق أي تظاهرات سلمية، هو الذي ساهم 
في تدهور الوضع، والتقرير تغيب عنه هذه 

الجوانب واإلجابات.
العتابي  عــمــاد  ــن  دف مــراســيــم  وعــرفــت 
تحقيق،  أي  إجــراء  دون  عنيفة  مواجهات 
وفاة  حادثي  على  املسؤوليات  ترتيب  ألن 
في  سببا  العتابي،  عماد  ثم  فكري  محسن 
أمام  املــســاواة  بعدم  املواطنن  إحساس 

القانون.
8( عدم توضيح األجسام الصلبة. 

باستخدام  املتظاهرين  اتهام  رغــم   )9
الشرطة  لعناصر  السماح  ــإن  ف العنف، 
ــة، يكشف  ــذوف ــق امل ــارات  ــســي ال بــمــغــادرة 
الحاد«  »العنف  استخدام  محدودية  عن 
على  بتحفظ  وافقنا  إن  املتظاهرين،  من 
تدقيقها،  يجب  التي  املجلس  اصطاحات 
ينطبق  وال  معقد،  حدث  الــذي  العنف  ألن 
على هذه الحاالت اصطاح »العنف الحاد«، 
ندوة  توضحه  كما  اجتماعي،  بتعبير  وإن 
سيملن)1(،  جــاك  ومــقــال   2001 بــاريــس 
املعايير«،  »خــارج  مظاهرات  يفترض  ألنه 
حكمنا  وإن  دقــيــقــن،  غــيــر  والــقــيــاســان 

ستكون  االحتجاجات  فإن  بذلك، 
الريف  وتشمل  مناطقية، 

احتجاجات خاصة  وليس 
لذلك،  الحسيمة،  بمدينة 
املجلس  مقاربة  جاءت 

شديدة املفارقة.
ال  النظرة  هذه  وألن 
النظام  بنعت  تسمح 
بـ»العنف«،  السياسي 

ــا تــســتــبــدلــه  ــ ــه ــ ــإن ــ ف
حسب  بـــ»الــتــولــيــتــاري« 
اصطاحات حنا أردنت. 

وقــــــــرار الـــــدولـــــة بــمــنــع 
وحاسما«  »ممنهجا  جاء  التظاهرات، 

ملــنــع وضــعــن: اســتــمــرار شــهــور أخــرى 
إلى  العودة  ومنع  السلمي،  التظاهر  من 
وهو  االعتصامات،  منع  بعد  التظاهرات 
اختال يؤكد العقلنة القرار السياسي، كما 
يقول سيملن في مداخلته بندوة 1998)2(.
الدولي  الجنائي  القانون  قاعدة  وحسب 
استخدام  هو  العنف  فإن   ،1936 سنة  منذ 
الطرف  أو  الشخص  موافقة  دون  للقوة 
عنف  ضحايا  وأن  خصوصا  املقابل)3(، 
أصبحوا  واالجتماعي  االقتصادي  النظام 
وبن  املباشر،  للعنف  إضافين  ضحايا 
ــة فعل  ــي ــة وشــرع ــدولـ ــة عــنــف الـ شــرعــي
من  هناك  أن  رأيــنــا  الجمعي،  االحتجاج 
ضد  الرمزي«  »العنف  ضحايا  أنهم  رأى 
منطقة الريف ولغتها وتاريخها القريب في 
يقول  وكما  الخطابي،  الكريم  عبد  شخص 
والتر بنجامن، فإن »العنف الثوري يحمل 
الدولة  عنف  مقابل  في  الشرعية  من  وجها 
»ذراعــا  الدولة  تكون  ال  كي  فيبر«،  ملاكس 
ماركس  بتعبير  للبورجوازية«  عسكريا 
وإنجلز، ويدخل حراك الريف في االحتجاج 
»العنف  بــن  املشكلة  ألن  االجــتــمــاعــي، 
االقتصادية«،  و»الــاامــســاواة  البنيوي« 
تفعيل  ضمن  أونــفــاي)4(  ميشيل  حسب 
ميكانيزمات حماية املجتمع املستهلك)5(.

نظريات  تكييف  ــي  ف ــة  ــنــازل ال ليست 
محاكمات  كيفتها  كما  اإلجــرام،  وقوانن 
استيعابها  في  بل  الريف،  حــراك  نشطاء 
عبر القانون العام، لتنازع شرعية التظاهر 
الشرعي  العنف  استخدام  وحجم  السلمي 

من طرف الدولة، ألن القانون يحمي نفسه، 
فالتكييف  لذلك،  العامة،  الحرية  ويحمي 
شرعية  في  ما  وأهــم  دقيق،  غير  الحادث 
»دائما  أو  »محدود ومتناسب«  أنه  العنف، 
بن   4  ،288 سكوت  )قــانــون  حــدود«  فــي 
التظاهر  منع  فــإن  ولــذلــك،   ،)6()379 إر 
مساس  هو  االعتصام،  لحظر  استتباعا 
والتعبير،  التجمع  في  اإلنساني  بالحق 
وبالتالي، االحتجاج الذي يجمعهما، وكيف 
ملنظومة قانونية تحرم استخدام القوة في 
العنف  تمارس  أن  املنزلي(  )العنف  املنزل 

على ضوء الهيمنة؟
كينز  وتوماس  ســارات  أويستان  يقول 
»إن  ــعــنــف«)7(:  ال ــانــون  »ق كتابهما  فــي 
أن  تستطيع  أنها  الــدولــة،  عند  ما  أخطر 
اإلعـــدام،  أو  بــاملــوت  اإلنــســان  على  تحكم 
أو  نقصي ظاهرة  أن  يمكن  القانون  فباسم 
شخصا إلى األبد، لذلك، فالدولة ال تستقيم 
فيها املعايير، وهي تستطيع أن تقتل باسم 

القانون«.
عنف  أمام  الباحثان،  يقول  كما  فنحن، 
أيضا  وعنف  للقانون،  باطن  وعنف  ظاهر 
من باقي الوسائط املرتبطة بذات املنظومة، 
وال يمكن، بأي حال، مساواة سلوك الدولة 
وناشط  القانون  رجل  مساواة  أو  والفرد، 
والعنف  القانون  ألن  ببساطة،  اجتماعي، 
الدولة  فيها  تتطابق  ال  مقوالت)8(  واألمة 
مع »قانون« للعنف، أو »عنف القانون«، منذ 
إنتاج  إعادة  يمكن  وال  اليونان،  األثينين 
هذه املقاربة في فترتنا املعاصرة، ومحاولة 
صنع مقاربة محلية في الدفاع عن املمارسة 
املغرب،  تحديث  في  فشل  هو  البعد،  بهذا 
ألن مؤسساته تؤول بطريقتها خارج املنهج 

العلمي.
املنطقة  املاعب في  10( احتساب شغب 
يقول  الحاالت  كل  وفي  الريف،  حراك  على 
بفض  العميد  نـــادى  »وعــنــدمــا  التقرير: 
الشرطة  رجــال  يرشقون  بــدأوا  التجمهر، 
قانونية  املجلس  يقيم  وال  بــالــحــجــارة«، 
وأيضا  بالتظاهر،  للجماهير  السماح  عدم 
يكون  وبذلك،  املتبعة،  اإلجــراءات  قانونية 
أن  إلى  ممكن  التجمهر  بأن  متعلقا  األمــر 
يأتي عميد من الشرطة، ويقرر فض الشكل 

االحتجاجي.
صعوبة  املــعــادلــة،  هــذه  مــن  ونستشف 
في  وممارستها  دستورية  مــبــادئ  تبني 

الواقع املغربي.
مظاهرة،   814 الحسيمة  عــرفــت   )11

بتعبير  تأطيرا خاصا،  تطلبت  منها  و340 
الوحيدة  فهي  للقانون،  وطبقا   املجلس، 
عليها،  املــؤطــريــن  محاسبة  يمكن  الــتــي 

يتقدمهم ناصر الزفزافي ورفاقه.
 474 من  أكثر  أن  نعرف  أن  الدقة  ومن 
ولذلك،  قيادة،  أي  تحت  تكن  لم  مظاهرة 
محاكمة  والتبويب،  الجرد  بهذا  يصعب 

الناشطن املعتقلن عليها.
املظاهرات  من  املائة  في   10 أن  والقول 
رغبة  يكشف  العمومية،  السلطات  فرقتها 
ــي عـــدم إعــطــاء شــرعــيــة لهذه  املــجــلــس ف
وبالتالي،  نتائجها،  بارك  وإن  اإلجــراءات 
اعتمد  وقد  املهنية،  عن  بعيد  ما حدث  فكل 
محمد  عن  إعامية  مصادر  على  املجلس 
العامة  املديرية  محامي  ــروط،  ك الحسن 
محكمة  أمام  مرافعته  في  الوطني،  لألمن 
في  خلفت  األحــداث  أن  لقوله  االستئناف، 
هذه  تدقيق  أن  رغم  902 ضحية،  املجموع 
املعلومة كان ممكنا، وموقع املجلس يسمح 
ملراقبة  والجلسات  املرافعة  على  باطاعه 
النقل  ويــكــون  ــريــف،  ال نشطاء  محاكمة 
محاولة  أن  ثم  خطأ،  إعامية  مصادر  من 
تصوير الجرحى بـ»الضحايا« التي ترتبط 
أيضا بالقتلى، هو إيهام كبير ال يزيد عنه 

إال عدم تصوير املدنين كـ»ضحايا«.
ودفاع  املجلس  إحصائية  بن  والفارق 
ــن، هــو 4 أفـــراد،  ــألم املــديــريــة الــعــامــة ل
ثم  الجهتن،  بــن  موثقة  غير  وحاالتهم 
عقلية،  مضاعفات  من  عنصرا   111 معاناة 
النفسية  الطبية  العناية  تحت  منهم   34

دون ذكر الضحايا املدنين.
رغبتهم  عدم  نتيجة  الضحايا  يكون  وقد 
سلمين،  مــتــظــاهــريــن  ضــد  الــتــدخــل  ــي  ف
املوقوفن  األشخاص  عدد  وأن  خصوصا 

وصل بن املدنين إلى 400 شخص.

الوسائل المستخدمة من قبل الشرطة 
محددة، حسب تقرير المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، في الدروع الواقية 

والهراوات )تونغا( وقنابل الغاز المسيل 
للدموع وخراطيم المياه فقط، وفي مقتل 
عماد العتابي، يصرح بـ»موته جراء شظايا 

رصاصة«؟

قد تكون رصاصة عماد العتابي رصاصة 
بـ»وجه غير مكتمل قانونا«؟ والتقرير الذي 
التناقضات  من  الكثير  تجميعه  في  ظهرت 
والحسابات األحادية، يحدد خسائر الدولة 
في 10 في املائة من التظاهرات، وهي التي 
فرقت بالقوة، في حدود 30 مليون درهم، أي 
بمعدل خسارة تصل إلى 370 ألف درهم في 

كل اشتباك أو تفريق.
الدولية  القضائية  االجــتــهــادات   )12
لكن  الكنائس،  اقتحام  فعل  بإدانة  تسمح 

العشرين  وصلت  وقد  املغرب،  في  العقوبة 
في  كما  ــي  األوروب املعيار  تطابق  ال  سنة، 

قرار نفس املحكمة األوروبية سنة 2015.
شخص  لكل  حــق  الــرمــز،  توظيف   )13
ملجلس  يجوز  وال  وضميره،  قناعته  حسب 
حقيقية«  »معاني  بوجود  القول  حقوقي 
وتحتكر  دقيقة  غير  عبارة  ألنها  للرموز، 
ورفضها  مــحــددة،  ــة  ــ زاوي ــي  ف الحقيقة 
الحقوقيون، ألن اعتماد الحقيقة عند طرف 
هو الحكم ببطانها عند طرف آخر، وهو ما 
يمس التعدد، وال يعكس ما يسميه التقرير 

»الهوية املغربية املتعددة«.
املحتجن  يوحد  ما  املجلس  رفض   )14
أن  لقولهم  الــوطــن،  وباقي  الحسيمة  في 
مطالبهم تندرج في مختلف مناطق املغرب، 
وهو ما يسعى إلى فصل الريف، والحسيمة 
دعــوى  رفــض  أن  رغــم  اململكة،  بــاقــي  عــن 
املحتجن، يعود في نظر املجلس، إلى كون 
تراتبية«،  دون  »متصاعدة  جاءت  املطالب 
املطالب  كــون  مــن  يمنع  ال  املــبــرر  ــذا  وهـ

التنموية هي مطالب باقي الجهات.
القوي  بـــ»الــحــضــور  املجلس  ويشهد 
السياسة  أجــنــدة  فــي  الحسيمة  إلقــلــيــم 
التنموية للدولة خال العشرينية األخيرة«، 
استجابة  بــطء  أخــرى  فقرة  في  رأى  وقــد 
املنتخبة،  الهيئات  أقل،  وبدرجة  الحكومة 
تعتمد  لم  للحوار  األولى  املحاوالت  أن  ثم 
على مقاربة تشاركية، بما يؤكد أن املقدمات 

التي يعتمدها املجلس متناقضة.
املتوفرة،  القانونية  املقتضيات  أن   )15

بظهير  املسمى   1.58.318 ظهير  ألــغــت 
في  ظهير  ألغي  أن  يحدث  ولــم  العسكرة، 
مواجهته  يعني  بما  صريح،  بشكل  اململكة 
اململكة  ترغب  ولم  تتميم،  أو  تغيير  بتأويل 

في االستجابة لتغيير هذا الظهير بظهير.
الحسيمة ضمن  احتجاجات  اعتبار   )16
لتبرير  الدولة،  على  العدوانية«  »األعمال 
ــحــاد«،  املـــأزق عــبــر مــا ســمــي »الــعــنــف ال
هــذه  إخــضــاع  ــن  م املــجــلــس  يتمكن  ولـــم 
للعنف  السبعة  للمعايير  االحتجاجات 
الحاد، ثم أن اعتماد مقولة »العنف الحاد« 
تجاوز  هو  العدوانية«،  »األعمال  يسمى  ملا 
فإن  ــي،  ــدول ال العهد  وبــعــبــارة  قــانــونــي، 
وال  الــجــدل  تقبل  ال  العدوانية  »األعــمــال 
املغربي  املجتمع  ونصف  للشك«،  تخضع 
أو ما يزيد، ال يرى هذه املقاربة، بما يبطل 
هذه الدعوى، وخطاب التمييز بدأه خطيب 
الجمعة في نظر أنصار الحراك، ويجب في 

هذه الحالة، محاسبة كل املتورطن.
بالعربية،  املحكمة  الزفزافي  ومخاطبة 
وابتعاد  عنصرية،  أي  وجــود  عــدم  يؤكد 
رسالة  ديني،  غير  خطاب  أي  عن  املسجد 
لحماية املجتمع من العنف والكراهية، ولم 
وباقي  الحسيمة  من  املحتجن  بن  يحدث 

مظاهر  مــن  مظهر  أي  املغربي،  املجتمع 
الكراهية، بل إن ساكنة الحسيمة واملقيمن 

فيها، احتجوا دون أي فوارق تذكر.
في  البريطاني  االجتهاد  املجلس  وأورد 
املقاربة  على  املجلس  العتماد  محله،  غير 
الذي  القانون  بينما  األنجلوسكسونية، 
على  يعتمد  املغاربة  النشطاء  به  حوكم 
وألن  بينهما،  الفجوة  رغــم  الفرنكفونية، 
جنس  على  مغلقة  ليست  الحسيمة  مدينة 
أي  إحساس  عدم  فإن  عــرق،  أو  طائفة  أو 
بعد  إال  والخوف،  والضيق  بالذعر  قاطن 
نية الدولة وقف التظاهرات، دليل على عدم 
وجود ما يثبت هذه الحالة، ثم إن الكلمات 
تدفع  لم  العراك«  في  املسببة  أو  »القتالية 
الرد  أو  العنف  استخدام  أو  الساح  لحمل 
على العنف املمارس، إذ لم تكن »العنصرية« 
غيرهم،  أو  الــعــرب  ضــد  املعركة  مــن  جــزء 
ولذلك، فإن الخطاب ضد جهة محددة، هي 
العام  الخطاب  يختلف  وال  البوليساريو، 
هذه  في  الحسيمة  عن خطابات  املغرب  في 
النقطة، رغم أن البعض يتهم الصحراوين 
النزاع بمقذوفات  اململكة بسبب  في جنوب 

ال تخضع للمحاسبة.
ــي املــتــمــثــل في  ــال ــط الــقــضــاء امل وأســق
التشهير  تهم  للحسابات،  األعلى  املجلس 
الجهوين  ملسؤوليهم  املحتجن  نقد  في 
وعلى املستوى الوطني، وأقال امللك بعض 

األسماء.
األمريكي  القضائي  االجتهاد  ووضــع 
للخطر  أهمية  التقرير،  في  به  املستشهد 

»الواضح والوشيك«، وليس القائم كما في 
التعبير  أشكال  تدخل  وال  املجلس،  ترجمة 
يمكن  الحاالت، وال  التظاهر ضمن هذه  في 
قائما،  وال  سنة  فــي  وشيكا  الخطر  عــد 
»الخطر«  املجلس  يحدد  ولم  مستمر،  ألنه 
املنع  بناء  يجوز  وال  )الريفي(،  الحسيمي 
أعمال  ارتكاب  في  الضعيف  االحتمال  على 
في  األحكام  على  فالقياس  لذلك،  العنف، 
يمكن  وال  معياري،  غير  املتحدة،  الواليات 
على  نبورغ«  »براند  معايير  اعتماد  إنجاح 
منع  قرار  األمن، ألن  قوات  وباقي  الشرطة، 
أساس  هو  الخطابات،  وليس  االعتصامات 

التدخل، كما يورد املجلس.
نبورغ« خطأ  بـ»براند  الزفزافي  وتشبيه 
بـ»االنتقام«،  هدد  نبورغ  براند  ألن  جسيم، 
وهو ما لم يقم به زعيم حراك الريف، ويقول 
اإلجرام  »قانون  مجلة  في  مارغوال  أرنولد 
وعلم اإلجرام« في شتاء سنة 1933)9(: إن 
املسألة تدور مع »النية السيئة«، لكن عامل 
الفعل،  لرد  املفرزين  غير  والضغط  الزمن 

يبطل فعل التجريم.
االعتقال  وبعد  التظاهر،  من  سنة  وفي 
سنة   20 بـ  والحكم  واملحاكمة  والتعذيب 
الزفزافي  يدع  لم  الجنسية،  إسقاط  وطلبه 
ــض  ــ ــى »االنــــتــــقــــام«، ورف ــ إلـ
الوطني  العلم  مــن  »االنــتــقــام« 
اململكة،  خـــارج  تــظــاهــرات  فــي 
مجرما  ليس  فالزفزافي  لذلك، 
والعهود  الــدولــي  القانون  في 
ظلها  وفي  املتأخرة،  الحقوقية 

يجب إطاق سراحه.
إن عدم احترام معيار »العدالة 
القصاص«  »عدالة  أو  البدائية« 
التوزيعية«  »العدالة  ومعايير 
و»العدالة اإللهية« )ال تزر وازرة 
عدم  على  املؤسسة  أخرى(  وزر 
الزفزافي  خطاب  وخلو  ثبوت 
قوية  إشارة  يعتبر  االنتقام،  من 
املنطوق  إن  بــل  بــراءتــه،  إلــى 
العقوبة  يؤسس  ال  القانوني 
على »الدعوى إلى املحاسبة« أو 
حتى »االنتقام الجماعي«، بل »االنتقام« من 
فرد محدد  كل  عليه  ليحاسب  فردي  منطلق 

من نشطاء الحراك.
حراك  خطاب  في  االنتقام  إثبات  وعــدم 
إرادي  عنف)10(  وجود  عدم  يفيد  الريف، 
مأزق  هناك  وبالتالي،  الدولة،  ضد  موجه 
املجلس،  أنجزه  الذي  التكييف  في  قانوني 
ومحاولة مطابقة الزفزافي على حالة اإلدانة 
في القانون األمريكي، تنقصها »الدعوة إلى 
اعتماد اإلرهاب«، ولم تتمكن النيابة العامة 
أن  ويمكن  الجرائم،  هــذه  مثل  إثبات  من 
يكون الضغط املتواصل على نشطاء الريف 
يحمي  القانون  لكن  ذلـــك«،  على  »حــافــزا 
السجناء الذين يجري الضغط عليهم، وأي 
دفينة  رغبة  هو  النشطاء،  لهؤالء  انــزالق 

ملدينيهم.
هذه  فــي  األمريكية  املحكمة  ورفــضــت 
وألغت  التقليدية«  »الرؤية  اعتماد  النازلة 
يستقيم  أن  يمكن  ال  بأنه  وقضت  ــة،  اإلدان
العقاب دستوريا على فعل مجرد من القوة، 
ومحاكمة الزفزافي في هذه الحالة يجب أن 

تجري تحت قانون الصحافة املحلي.
وبناء عليه، فإن »التحريض غير املنتج، 
التي  املرجعية  فــي  عليه«  معاقب  غير 
لحقوق  الوطني  املجلس  بها  استشهد 
التجمع،  حــريــة  ــأن  فــي ش ــا  أم ــان،  ــس اإلن
اإلنسان  لحقوق  األوروبــيــة  املحكمة  فــإن 

اشترطت السلمية بصفة حصرية 
وتوجيهات  الخطاب  داخــل  من 
عليه  وقــع  مــا  وليس  التجمع، 

حاول مجلس بوعياش ربط ما سماها احتجاجات الحسيمة بـ»سياق فريد« يتعلق 
بعدم تشكيل الحكومة، ورغم هذا األثر السياسي الوطني، فإنه رفض نعت 
هذه االحتجاجات بحراك الريف، وقد أقر بمسيرات للمدن المجاورة للحسيمة 
خصوصا في المسيرات المليونية، وفي النقطتين المذكورتين ما يوحي 

بتسييس »الحراك«. بن كريان

محاولة تسييس حراك الريف



من عنف، إن كان مشروعا، لذلك، فحصرية 
»السلمية« قائمة أساسا على ما  ما يسمى 
ينتجه التجمع، وليس ما يقع عليه، وعندما 
ديمقراطي«،  بـ»مجتمع  املتجمعون  يطالب 
أقرته  ما  سياق  في  يكونون  بذلك  فإنهم 

املحكمة بشأن حماية القانون للتجمعات.
لهذه  قانونية  بحماية  الدولة  تقم  ولــم 
االحتجاجات السلمية، بعد ما قررت رفض 
وبالتبعية  بعدها  ورفضت  االعتصامات، 

»التظاهرات االحتجاجية«.
وحسب منطوق املجلس، فإن التظاهرات 
عمداء  يحملها  رسمية  لــدعــوة  تعرضت 
مصادمة،  كل  قبل  التجمع  لتفريق  الشرطة 
قانونه  يحم  لم  املغرب  فــإن  عليه،  وبناء 
احتجاجات الحسيمة حسب املعيار الدولي، 

بل صادم املحتجني عوض حمايتهم.
وبناء على قضية »ستانكوف« و»املنظمة 
عدم  فإن   ،)2001( بلغاريا«  ضد  املقدونية 
للجماعة  يسمح  ديمقراطي  مجتمع  وجود 

بالسير إليه.
ويقتنع الكثير من املغاربة بأن مجتمعهم 
الحالة،  هذه  في  ويجوز  ديمقراطي،  غير 
محاكمة  املقدونية،  املنظمة  خطوات  وعلى 
تــزال  وال  املغربية،  للدولة  الــريــف  حــراك 
في  تعمل  ال  الريف  حــراك  نشطاء  عائالت 
هذا االتجاه، ألنها ال ترغب في تعقيد امللف 

أو تعقيد العالقة بني الريف والقصر.
وإن  بالقوة،  تجمع  وتفريق  حل  وقــرار 
كان غير مرخص حسب املحكمة األوروبية، 
يعد خرقا قانونيا، ألن الدولة لم تقم بتفعيل 
شيء  وهــو  للتجمعات،  الــقــانــون  حماية 
يستبعده املواطنون املغاربة، خصوصا في 

الحسيمة وجرادة.
الــدولــي،  العهد  مــن   21 للمادة  وطبقا 
تجمعات  هي  الحسيمة  احتجاجات  فــإن 
اجتماعية غير مرخص لها، ويجب حمايتها 

القانونية.
و»ضــرورة  وجاهة  املجلس  يكشف  ولم 

املنع« بمبرر أكثر إقناعا.
نشطاء  يحاسب  أن  حال  بأي  يجب  وال 
واملخالفات  العفوي  العنف  عن  الحسيمة 
قرار  وبمنطوق  الطابع،  نفس  تحمل  التي 

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
اإلشعارات  نظام  أن  أحد،  عن  يخفى  وال 
حرية  على  التضييق  يفيد  والتراخيص 
تضييق  بوجود  اإلقرار  فإن  لذلك،  التجمع، 
الحسيمة هو  السلمية في  التظاهرات  على 

ما سبب في هذا االنزالق.
الجنائي،  للقانون  املصادمات  وخضعت 
الــحــراك  قـــادة  بــني  السببية  إثــبــات  دون 
عن  ملف  تقديم  وأيضا  العفوية،  والجرائم 

األضرار دون خبرات مضادة.
أن  آخـــر،  مــوضــع  ــي  ف املــجــلــس  ورأى 
»األحداث املعزولة ال تبرر تفريق املظاهرة«، 
قرارات  يدافع عن  أخرى،  في مواضع  فيما 
املكلف  الشرطي  ــالن  إع بمجرد  التفريق 

بتفريق املظاهرة.
وتبعا لهذه الروح:

يجب  وال  العقوبات،  تفريد  من  البد   )1
محاكمة فرد بجرائم آخر أو آخرين.

حريته  مــن  الــفــرد  حــرمــان  يجب  ال   )2
»عنفا  عرفت  مظاهرة  في  مشاركته  بمجرد 

معزوال«.
للقانون  املوقوف  خرق  على  التأكيد   )3

وليس فقط ألنه وجد في مجال التظاهرة.
تقرير  مــن  مستمدة  الــصــيــاغــة  ــذه  وهـ
غير  اإلنــســان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
أرض  عن  بعيدة  املذكورة  املعايير  هذه  أن 

الواقع.
أمام  فإننا  املجلس،  إلحصائيات  وطبقا 
60 في املائة من مظاهرات في الحسيمة لم 
تكن تحت تأطير أمني خاص، و8 في املائة 
في  املجلس  وذكــر  القوة،  فيها  استعملت 
الفارق  املائة، و»مع هذا  في   10 آخر  موقع 
من  موضعني  بني  املائة  في   2 في  املتمثل 
من  جــزء  ليست  الدقة  أن  يظهر  التقرير، 

التقرير«.
يخدم  التقرير  فإن  يــدري،  ال  حيث  ومن 

أعمال  على  يركز  ألنــه  ورفــاقــه،  الزفزافي 
العنف في الحسيمة »معزولة«، وال يمكن في 
عن  ورفاقه  الزفزافي  محاسبة  الحالة  هذه 
املجلس  قدرة  فإن  وبالتالي،  األعمال،  هذه 
على إعادة تكييف امللف، حالة ممكنة، لذلك، 
القضائي  العمل  الحالة  هــذه  في  يتوازن 

والعمل الحقوقي بقرار من الدولة.

 التعذيب.. الجزء المظلم في حراك الريف 

حاول القضاء تعزيز دور قاضي التحقيق 
كي  املختصة  الوسيطة  املؤسسات  أمــام 
غير  القضائي  الجنائي  الــنــص  ينتصر 
اململكة  مصادقة  لتأخر  للدستور،  املطابق 
بتنزيل  تقوم  معيارية  جنائية  مدونة  على 

دستور 2011.
إلى  يــدعــون  نشطاء  الــدولــة  وحاسبت 
املفارقة  وبــهــذه  الديمقراطية«،  »تعزيز 
القواعد  إلــى  تحتكم  لم  التي  واملمارسة 
اآلمـــرة لــلــقــانــون الــدولــي، يــكــون الــتــزام 
للتعذيب  املطلق  بالحظر  وثيق  غير  اململكة 
واملــعــامــلــة الــقــاســيــة، ولــذلــك، فــاألحــكــام 
ضمن  »تعذيب«  امللف  هــذا  فــي  العقابية 

منطوق املجلس نفسه.
و»ال يسمح، تحت أي مبرر، بهذه املعاملة 

والعقوبات القاسية التي حدثت«.
القاسية،  العقوبات  فــإن  عليه،  وبناء 
يبطل  »تعذيب«  الــدولــي،  القانون  حسب 
شرعية األحكام، مضافة إليها سمة »العار« 
في تعمد املعاملة لسوء الخالف بني الدولة 

ونشطاء حراك الريف.
وحدثت معاناة من خارج السجن وداخله 
في السجون االنفرادية، وفي تسريب صور 
ونشرها  ضحية،  لجسم  السجن  داخل  من 
من  ضمنية  بموافقة  التعمد  يثبت  بما 
ما  على  مسؤول  ال  ألن  العمومية،  السلطة 
حدث، مع وجود تحقيقات ال تحدد املسؤول، 
للسلطة  الكاملة  املسؤولية  معه  تكون  بما 
فإن  ثم،  ومن  الدولة،  وبالتالي  العمومية، 
مرافقة املعاملة القاسية للعقوبة القانونية، 
مصطلح  تفسير  ويجب  »تعذيبا«،  يعد 
القانون  القانونية« في سياقات  »العقوبات 
القوانني  وليس  اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
انتقالي،  سياق  في  البعض  يعتمدها  التي 

القانون  ألن  مــعــيــاري،  أو  مستقر  وغــيــر 
مع  يتوافق  »انتقالي« وال  الحالي  الجنائي 
الدستور، بما يجعله غير دستوري، ويمكن 
تأجيل دعوى الحكم بهذا القانون إلى حني 
املصادقة على القانون الجنائي الناجز في 
للتعذيب  املكونة  فاألفعال  ولذلك،  البرملان، 
املهينة  اإلنسانية  املعاملة  ضروب  كل  هي 
وعقلية(،  نفسية  معاناة  عنها  )ترتبت 
لذلك،  بدنية(،  معاناة  )لوجود  والقاسية 
املمارسة  هذه  تنكر  بمحاكمة  القبول  فإن 
وتؤولها أو ال تأمر بالقواعد اآلمرة، يجعل 
املجلس  وقدم  باطلة،  املقيدة  التكييفات  كل 
السالمة الجسدية قبل أي  شيء آخر، دونا 

عن السالمة النفسية ـ العقلية للضحايا.
وقد صنف املجلس مجموعات للضحايا، 
األمد«،  الطويل  املــادي  »األثــر  على  مرتكزا 
بواسطة  اليد  على  الضربات  حالة  مثل 
مع  متطابقة  جاءت  التي  )كرافوز(  دباسة 
به  أمر  فحص  وبعد  الضحية،  تصريحات 

قاضي التحقيق، لم تعد هناك أثار.
عن  نــاتــج  تعذيب  كــل  املجلس  ونــســب 
مقاومة اإليقاف، وفي حالة ناصر الزفزافي، 
ناصر  السيد  »صــرح  املجلس  فقرة  جــاءت 
أثناء  للضرب  تــعــرض  بــأنــه  ــي،  ــزاف ــزف ال
مداهمة الشرطة، مما أدى إلى إصابة فروة 
رأسه التي ستتم خياطتها في وقت الحق«، 
وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، 
وأخــرى  اليسرى  عينه  على  لكمة  تلقى 
آخر  شخص  أدخــل  حني  في  البطن،  على 
تلقى  وأنه  مالبسه،  فوق  فخذيه  بني  عصا 
وصرح  جسمه،  طول  على  والركل  اللكمات 
أن  بدل  يعذب  أن  يفضل  كان  أنه  للطبيب 
تعرض  ما  أن  الطبيبان  وأكد  لفظيا،  يهان 
له يمكن أن يرجع لالستخدام غير املتناسب 

للقوة أثناء اإليقاف«.
استخدام  إمكانية  أن  املــراقــب  ويطرح 
الغاز املسيل للدموع في املقاومة، جزء آخر 
أي  تعرض  يثبت  ولم  املمكنة،  املعاملة  من 

شرطي في لحظة اإليقاف للعنف.
الشريط املصور  السلطات عن  ولم تفرج 
األسبق  العدل  ــر  وزي أمــر  ولقد  لإليقاف، 
بمواكبة التصوير ملثل هذه اللحظات، لذلك، 
التي تتضمن  املتناسبة  بالقوة غير  فالقول 
مؤكد،  غير  النشطاء،  طرف  من  استعمالها 

ولم يفرج عن أي دليل، وهو ما يتطابق مع 
شهادات أخرى ملراد الزفزافي وعبد الكريم 
تونيوش  وإلــيــاس  فقيه  ويحيى  بــوكــري 
وبالل أحباطي وطارق لعنيسي وعبد الحق 

الصديق.
ممارسته  تبرير  املغربي  التكييف  ووجد 
يؤكد  بما  اإليقاف،  أثناء  التعذيب  لعناصر 

حسب بروتوكول 2006 ضد التعذيب:
تفي  مؤسساتية  إرادة  وجــود  عــدم   )1
األسلوب  هذا  مع  »القطيعة  من  بالوقاية 

الجاري في اإليقاف والتحقيق«.
2( عدم وجود ميكانيزمات مراقبة.

3( عدم استخدام التصوير في اإليقاف.
4( عدم السماح بزيارة املنظمات الدولية 

الوطنية املستقلة ألماكن االحتجاز،
البروتوكول  من  األولــى  املــادة  بمنطوق 

اإلضافي.
وعــدم  الــتــجــزيء  منطق  اســتــخــدام   )5
لحقوق  الــوطــنــي  املــجــلــس  ــن  م الــتــجــرد 
بما  التحقيق،  قاضي  ومؤسسة  اإلنسان 
يستدعي آلية وطنية للوقاية من التعذ يب، 

وهي التي تحسم الجهة املختصة.

 إعادة المحاكمة إلثبات »عناصر التعذيب« 
في ملف حراك الريف، هو شرط النزاهة 

والتجرد القضائي 

حراك  في  التعذيب  عناصر  إثبات  مع 
لحقوق  الوطني  املجلس  يتمكن  لم  الريف، 
ــرار  وإق الصفحة،  طي  دعــم  من  اإلنــســان، 
نشطاء  عــلــى  ــخــاص  ال أو  ــعــام  ال الــعــفــو 
دفاعا  املحاكمة  إعــادة  أو  الــريــف،  حــراك 
انتهى  بل  القضائي،  والتجرد  النزاهة  عن 
إلى  مستتر  منظور  من  الحقوقي  التكييف 
اإلدانــة  إلــى  انتهى  قضائي  تكييف  دعــم  
بعقوبات، وصفت عند الضحايا وأنصارهم 

بـ»القاسية«.
يكون  أن  رودلــــي،  يــقــول  ــم،  ــه امل ومـــن 
معاملتهم  بتأمني  مزدوجني،  غير  الضحايا 
كسجناء تحت القانون الدولي)12(، وليس 
لذلك،  فيها،  املشكوك  املحلية  املعايير  تحت 
ضحايا  بنفس  ــريــف  ال ــراك  حـ فضحايا 
الدولة، يجب أن يكونوا تحت عناية خاصة، 
في  قاسي  لتعامل  يخضع  بعضهم  وليس 

الجانب  في  طبي  وتعامل  العقوبة،  أداء 
ألن  »تعذيب«،  حدث  ما  فإن  لذلك،  اآلخــر، 
حضور عنصر مادي وعقلي )أو نفسي( في 
في  »املساواة«  يفترض  القاسية،  املعاملة 
حسب  السلوك،  لعلم  املستحضر  التعريف 
مارتن باسوكلو في جامعة أوكسفورد)13(.
الوطني لحقوق اإلنسان  ويثبت املجلس 
في تقريره، من حيث يريد النفي والتقليل، 
القانونية  املحاسبة  توجب  ممنهجة  أفعاال 
العموميني،  امللزمني  في حق  اإلفالت  وعدم 
فاملسألة تتعلق بأثار طويلة األمد، وهو ما 
التعامل  من  جزء  املعاملة  سوء  أن  يعني 

ليس مع قادة الحراك، بل مع عناصره.
لم يعذبوا  الحراك  قادة  فأغلب  من جهة، 
لعزل ناصر الزفزافي، لكن التورط في أعمال 
تتخللها عناصر للتعذيب في أكثر من حالة، 
يدفع  ال  التقرير  ألن  أعوص،  املشكل  يجعل 
إلى إعادة املحاكمة، بل أيضا إلى عدم تمكن 
املنوطة  باملهمة  القيام  من  القانون  عناصر 
يسمح  ال  للتعذيب  املطلق  الحظر  ألن  بهم، 

بتبرير ما حدث في لحظة التوقيف.
في  للسالح  الحاملة  األجهزة  عنف  إن 
التوقيف، »أصبح منهجيا« في لغة التقرير، 
في  منهجا  فأصبح  مبررا،  سيق  أنه  رغم 
بها  يحاكم  أن  قانوني  ألي  يمكن  ــة  ورط
الدولة املغربية في املحاكم الدولية، انطالقا 
ألنه  املجلس،  وتقرير  أحكامها  منطوق  من 
في الواقع، برر إجراءات ال يمكن بأي حال 

الركون إليها في جميع الظروف.
والــثــابــت، أن الــزفــزافــي فــي كــل أطــوار 
أو  العنف  بممارسة  يتهم  لم  العام،  االدعاء 
حادا  خطابه  يعد  فيما  ملمارسته،  الدعوة 
العنف  حال  بأي  يبرر  ال  ولكنه  عنيفا،  أو 

املضاد للدولة.
لسنة  األممية  االتفاقية  مــن  وانطالقا 
العنف  استخدام  فإن  التعذيب،  ضد   1984
من أجل معلومات أو اعترافات، لم يتحقق 
الفرقة  أن  شهد  ألنــه  الزفزافي،  حالة  في 
لكن  تعذبه،  لم  القضائية  للشرطة  الوطنية 
الفرق  عن  الوطنية  الفرقة  ممارسة  فصل 
القانون  فــي  الــخــالف  أن  يــؤكــد  املحلية، 
العمومي  ــوظــف  امل حـــول  لــيــس  الــدولــي 
والسلطة العمومية، أو الجهاز، مركزيا كان 

أو جهويا أو محليا.
وبناء عليه، فإن »عنف اإليقاف، كما أراده 
العنف  لتبرير  بشأنه«،  متواطئا  الجميع 
هو  الــريــف،  ونشطاء  قــادة  على  املــمــارس 
إعادة التكييف املحلي إلسقاط أحد املعايير 

الثالثة، لعدم إثبات »ظاهرة التعذيب«.
حــدوث  مــن  ينطلق  القانوني  والــواقــع 
إال  التمييز  يستقيم  وال  التعذيب«،  »فعل 
بني عناصر »تابعني للدولة« وعناصر »غير 

تابعني للدولة«.
ويــضــيــق هــامــش املـــنـــاورة أكــثــر على 
إعــادة  أو  امللف  طي  حني  إلــى  الحاكمني، 
عبر  إمــا  للحل،  طريق  إلنتاج  »املحاكمة« 

نقض األحكام أو عبر ترتيبات أخرى.
احتجاجات  استطاعت  الجملة،  وفــي 
الــســيــاســات  كــل  تــخــتــبــر  أن  الــحــســيــمــة 
النيابة  طــرف  مــن  املعتبرة  واإلجــــراءات 
من  تتمكن  لم  استقاللها،  وبعد  العامة، 
تحقيقات  فتح  أو  املــتــورطــني  محاسبة 
املنظور  فــإن  لذلك،  نتائج،  إلــى  تصل  أو 
القانونية  املنظومة  على  املعلق  األحــادي، 
حال  بأي  يخدم  ال  بها،  واالكتفاء  املحلية 
التنمية، وقد وقعت اململكة في فصل خطير 

بني املنظور القضائي واملنظور الحقوقي.
جعلت  التي  السلبية  التطورات  هذه  إن 
وتبرير  تمرير  تــحــاول  املؤسسات  باقي 
العدالة  إصالح  يفيد  ال  القضائية،  األحكام 
وإنسانيا  معياريا  يكون  أن  يجب  ــذي  ال
ومطابقا بالكامل  واملطلق للقانون الدولي، 
املنظور  ويكون  املرجعيات،  تختلف  ال  كي 
ألن  ملحيطه،  مطابقا  للعدالة  االجتماعي 
االســتــثــنــاءات  يقبل  ال  املتحضر  الــعــالــم 
العقوبة  تحويل  أو  الحريات  ضد  املوجهة 
املهم  ومن  لإلنسان،  »مؤقت«  تعذيب  إلى 

ملغرب الغد، طي هذه الصفحة السوداء.
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ما اعتمده المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من اجتهادات القانون الدولي، ال يسقط فقط »األحكام« لثبوت 
التعذيب، بل يقر، من جهة ثانية، أن العقوبات التي وصفها الجميع بالقاسية، تعد »تعذيبا« مضافة إليها 
سمة »العار«، في تعمد المعاملة لسوء الخالف بين الدولة ونشطاء الريف، ولذلك، فإن كل وقائع التعذيب 

حدثت في اإليقاف كي تبرر الدولة تعذيبها لوجود مقاومة، لكن الدولة تحاسب ألن لديها القدرة على 
احتواء المقاومة دون استخدام »وسائل« تدخل في إطار التعذيب حسب القانون الدولي.

ورغم المطالبة بتصوير كل مراحل إلقاء القبض على النشطاء، تبعا لتصوير فض التظاهرات أو االعتقاالت 
المصاحبة، فإن األجهزة لم تقدم للقضاء ما يثبت المقاومة. 

العقوبات القاسية 
»تعذيب«

في القانون الدولي 
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لقطبي  ا�ــــروع  اإلقـــصـــاء  مــــازال 
والنجم  الترجي  التونسية،  الــكــرة 
الساحلي، يرخي بظالله على الساحة 
الكروية التونسية، التي تبيع األوهام 
القدم  كــرة  ــادة  ري وتدعي  �واطنيها، 

اإلفريقية.
الصحافة التونسية ا�تخصصة في 
اتهامها  وجهت  كعادتها،  الفتنة  زرع 
با�نحاز  ووصفته  اإلفريقي  لالتحاد 
لجهة معينة من أجل إضعاف وإبعاد 

الفرق التونسية من هذه ا�نافسات.
فساد  الصحافة  هذه  تجاهلت  وقد 
فضيحة  بسرعة  ونسيت  أجهزتها، 
الكروي  العالم  مـــازال  التي  رادس، 
الذي  الكبير  الظلم  يتحدث عنها وعن 
تعرض له فريق الوداد الرياضي، الذي 
كذلك  الحديث  دون  رهيبة،  ليلة  عاش 
عن مجزرة مباراة الذهاب، والتي كان 
جريشة،  أبــو  ا�صري  الحكم  بطلها 
ــوداد،  ال الــذي وقــف ســدا منيعا ضد 

وحرمه من هدف ومن ضربة جزاء.
ــام، لم  ــ ــةz بــشــكــل عـ ــسـ ــوانـ ــتـ }الـ

فطن  ــع  ــي ــجــم ال أن  يــســتــســيــغــوا 
مطالبون  وأنهم  الدنيئة،  �ؤامراتهم 
بمراجعة  مضى  وقــت  أي  مــن  أكثر 
ــاب  ــبــحــث عــن األســب أوراقـــهـــم، وال

وللتهم  أوضاعهم،  لتردي  الحقيقية 
حلوا  أينما  تطاردهم  التي  الثقيلة 
وســوء  فسادهم  بسبب  وارتــحــلــوا، 

تصرفاتهم.

... ألول مرة في تاريخه على الواجهة اإلفريقية، 
لنصف  التأهل  في  ا�غرب  في  أندية  أربعة  نجحت 

نهائي عصبة األبطال وكأس الكونفدرالية.
طريق  عن  يأت  لم  مسبوق،  الغير  اإلنجاز  هذا 
الصدفة أو كان بمثابة ضربة حظ، بل جاء بعد عمل 

مكونات  لكل  جبار 
ا�لكية  الــجــامــعــة 
ا�غربية لكرة القدم 
ــوات  ــســن ــالل ال خــ
أن  بعد  األخــيــرة، 
غبار  عنها  نفضت 
والبكاء  الخمول، 
على األطالل، وبعد 
رئــيــس  ــر  شــم أن 
الـــجـــامـــعـــة عــلــى 
�حاربة  ساعديه، 
كان  ــذي  ال الفساد 
منتشرا في دواليب 

هذه ا�ؤسسة.
تـــألـــق األنـــديـــة 
ــي  ــة ف ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ال
ا�ـــــنـــــافـــــســـــات 

الــوداد  وفــوز  األخيرة،  السنوات  خالل  اإلفريقية 
بكأس عصبة األبطال سنة 2017، ووصول النهضة 
 zالكاف{ نهائي  إلى  ا�اضي  ا�وسم  في  البركانية 
وإخفاقه ضد الزمالك بعد احتكام الفريق� لضربات 
الجزاء، ووصول أربعة أندية إلى دور النصف هذا 
ا�وسم، وبالتالي ضمان تأهل فريق واحد على األقل 
أو ثالثة للمباراة النهائية، لم يمر مرور الكرام، بل 

نوهت به جميع وسائل اإلعالم اإلفريقية والعا�ية، 
في  الكروية  النهضة  على  األضــواء  سلطت  التي 
 zا�ملكة الشريفة، كما قرأنا في مجلة }عالم إفريقيا
الصحفي  أوضح  حيث   ،(le monde Afrique)
الحقيقية  األســبــاب  با�لموس،  بيلبو،  أليكس 
الكبيرة  للخطوات 
الكرة  خطتها  التي 
ا�ـــغـــربـــيـــة خـــالل 
األخيرة،  السنوات 
فرقه  وكيف نجحت 
بسط سيطرتها  في 
على إفريقيا، بعد أن 
سحبت البساط من 
الفرق  أقــدام  تحت 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
على  تسيطر  كانت 
ا�نافسات،  جميع 
ــرب  ــغـ ا�ـ أن  إال 
وبفضل  اســتــطــاع 
الكروية  سياسته 
برئاسة  الطموحة، 

الجامعة،  رئيس 
على  الطاولة  يقلب  أن  سنة)،   49) لقجع  فوزي 
بالبنيات  واهتمامه  نظره،  بعد  بفضل  الجميع، 
الرياضية،  ا�ركبات  من  العديد  كبناء  التحتية، 
وإصالح ا�العب كمركب محمد الخامس، ومركب 
لكل  ا�ادي  والتشجيع  هللا،  عبد  موالي  األمير 
الواجهة  على  ا�ــغــرب  تمثل  الــتــي  األنــديــة 
رحالتها  تسهيل  إلــى  باإلضافة  اإلفريقية، 

توفير  على  والعمل  السمراء،  القارة  أدغال  داخل 
جميع الظروف ا�ريحة، بما فيها النقل والسكن في 

أفخم الفنادق.
وأضاف هذا الصحفي، الذي خبر الكرة اإلفريقية 
بشكل عام، أن الجامعة أولت اهتماما كبيرا �راكز 
التكوين، التي أصبحت على أعلى مستوى، وأعطى 
مثاال حيا لبعض ا�راكز التي أنشئت مؤخرا بمدن 
بركان، وتطوان، ومركز الرجاء الذي سيفتح أبوابه 
قريبا، كما أشار إلى أكاديمية محمد السادس التي 
بمدينة   2009 سنة  السادس  محمد  ا�لك  دشنها 
والتي  إفريقيا،  في  أكاديمية  كأكبر  الجديدة،  سال 
سرعان ما أنجبت بعض النجوم الذين احترفوا في 
أوروبا في سن مبكرة، كيوسف النصيري (إشبيلية 
(ديجون  منديل  وحمزة  أكرد  ونايف  اإلسباني)، 

بفرنسا).
بأن  الكبير،  التحقيق  هــذا  صاحب  ويضيف 

االحترافي، هــــذا الــعــمــل  القاعدي 
ا�غرب أعــــــطــــــى  ومنح  ثماره 
وبـــوأه ا�كانة التي  يستحقها 
ــدارة  ــصـ عـــلـــى الـــســـاحـــة الـ

اإلفريقية.

● الفتح... جمع عام سري
اِّـساء

● هاذي فلتات ليك، مشات ليك...

● أحيزون يوزع 600 مليون على األندية
الصباح

● شوفوا العناوين، يوزع.. هللا يخلف عليه!!

إنجازات  من  با�ائة   80 في  السبب  أنــا   ●
رونار

الزاكي، الناخب الوطني السابق 
بكأس  فاز  واش  رونار،  عند  إنجازات  من  آش   ●

إفريقيا؟

القدم  كرة  ينقذ جامعة  اإليفواري  االتحاد   ●
من «جمرة» ا�درب بوميل

جرائد
● هللا يجازيه بخير...

ــوداد  وال الرجاء  أنصار  شجار  تفاصيل   ●
داخل مطار محمد الخامس

األخبار
إما  انتوما  الفتنة،  هاذ  على  عاودتاني  مالكم   ●

«تفاصيل» أو «تكشف»؟

من  منعهم  بسبب  ــوداد  ال جمهور  غضب   ●
السفر إلى تونس

صحف
● حرام علينا حالل على «التوانسة»...

لشقيقه  خلفا  بوجوالة  إدريــس  انتخاب   ●
رئيسا لجامعة الريكبي

قصاصات
● هاذ الوراثة والت في جميع القطاعات.

دموع  يــذرف  طنجة  اتحاد  مــدرب  بنعلي   ●
الحسرة ويعلق: «ليس لدي ما أقوله»

اِّـساء
● هاذ الشي عالش قدرتي...

● ال أعلم من الذي يرغب في قتل اتحاد طنجة

بيدرو بنعلي، مدرب اتحاد طنجة
فلك  في  يدورون  الذين  السماسرة  عن  فتش   ●

الفريق.

من  الفتح  ــام  أمـ عــانــى  ا�لكي  الجيش   ●
الغيابات والضغط النفسي

اِّـدرب طاليب
تسرعك  من  فقط  يعاني  ا�لكي  الجيش   ●

وتصريحاتك ا�جنونة...
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قالوا ونقــــــــــــول

يكن  لم  ا�تشائم�  أكبر  حتى   ...
ينتظر أن ينتشر وباء }كوروناz اللع� 
حل  حيث  الجنونية،  السرعة  بهذه 
ضيفا ثقيال على كل بلدان ا�عمور، ولم 

يفرق ب� البلدان الغنية والفقيرة.
يعره  ــم  ل  ،z19 }كــوفــيــد  ــروس  ــي ف
البداية  في  وا�سؤولون  ا�واطنون 
ينتشر،  تركوه  بل  ا�طلوب،  االهتمام 
هذا  معقل  الص�،  دولــة  من  انطالقا 
ضحيته  ذهــب  ــذي  ال الفتاك،  الــوبــاء 
ذلك  بعد  لينتقل  الصيني�،  اآلالف من 
العالم  ويجبر  وأمريكا،  ــا  أوروب إلــى 
والخضوع  االستسالم  على  بــأســره 

لجبروته.
العالم الرياضي، لم يكن بمنأى عن 
هذا الخطر، لتسارع جميع ا�ؤسسات 
إيقاف  عــن  ــالن  اإلعـ ــى  إل وا�نظمات 

على  بناء  الرياضية  األنشطة  جميع 
توصيات منظمة الصحة الدولية.

البداية انطلقت من إيطاليا، بعد أن 
 zالكالشيو{ توقيف  ا�سؤولون  أعلن 
الذي أصاب  الوباء  تفشي هذا  بسبب 
التقنية،  واألطــر  الالعب�  من  العديد 
من  العديد  النهج  نفس  على  لتسير 
الغربية،  خاصة  األوروبــيــة،  الـــدول 
هولندا،  البرتغال،  إسبانيا،  كفرنسا، 

بلجيكا، إنجلترا والقائمة طويلة.
ا�غرب لم يخرج هو اآلخر عن هذه 
تأجيل  عن  الحكومة  وأعلنت  القاعدة، 
وإلغاء  الرياضية،  التظاهرات  جميع 
التجمعات، بعد ظهور عدة حاالت من 

هذا الوباء اللع�.
ولحد   zكـــورونـــا{ فــيــروس  تسبب 
لجميع  فادحة  تكبيد خسائر  في  اآلن، 

األندية العا�ية، بعد أن أغلقت ا�العب 
الــطــوارئ،  حالة  وأعلنت  ــحــدود،  وال

ليبقى الحال على ما هو عليه إلى أن 
يفرجها الباري تعالى عن عباده.
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إشادة عالمية بإنجازات األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية
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ضربة قوية للكرة التونسية بعد إقصاء الترجي والنجم الساحلي

لكرة  العادي لعصبة الشرق  العام غير  انعقد يوم الجمعة ا�اضية بمدينة بركان، الجمع 
السلة، بحضور خمس جمعيات من أصل سبعة ا�ستوفية لشروط االنخراط بالجامعة ا�لكية 

ا�غربية لكرة السلة.
الجمع العام الذي ترأسه السيد فتحي رئيس العصبة، بحضور السيد محمد مطاش ممثل 
على  باإلجماع  ا�صادقة  عرف  الجهوي،  ا�دير  الرافعي  الدين  نور  والسيد  ا�ؤقتة،  اللجنة 
النظام األساسي الجديد، وسيتم تحديد الجمع العام االنتخابي فور عرض النظام األساسي 

على وزارة الثقافة والشباب والرياضة للمصادقة.

يوسف النصريي مهاجم إشبيلية

لقجع

الحكم أبو جريشة بسبب 
فسادهم وسوء تصرفاتهم

 بدون
عنوان



هل  السفر؟  حلم  يـــراودك  هــل 
والتوجه  عطلة  ــذ  أخ فــي  تفكر 
حجزت  هل  سياحية؟  منطقة  إلى 
ــدان  ــل ــب ــد ال الـــتـــذكـــرة نــحــو أحــ
األوروبية أو البلدان العربية؟ هل 
الثقافية  السياحة  هواة  من  أنت 
أن  قبل  الطبيعية؟..  السياحة  أو 
كل  أن  تــعــرف  أن  عليك  تجيب، 
الكبرى،  واملشاريع  السفر،  أحالم 
فلن  الحق،  وقت  إلى  تأجيلها  تم 
تتمكن من الحصول على »الفيزا«، 
لن  واملــالحــة  الطيران  وشــركــات 
هو  والسبب،  الــتــذكــرة،  تمنحك 
املغرب،  فيها  بما  البلدان،  كل  أن 
نفسها،  على  االنــغــالق  اخــتــارت 
اإلغــالق  ــى  إل مواطنيها  ودعـــت 
على أنفسهم داخل بيوتهم إال في 
طاملا  القصوى،  الضرورة  حاالت 

يحملون  يعودوا  لم  الوافدين  أن 
ــل إن  الــعــمــلــة الــصــعــبــة فــقــط، ب
بعضهم باتوا يحملون وباء فتاكا 
إيجاد  عــن  عــاجــزا  العالم  الزال 

عالج فعال ضده. 
االعـــتـــمـــاد عـــلـــى »ســيــاســة 
جديدا  معطى  ليس  ــالق«  ــغ االن
بالنسبة للعارفني بتاريخ املغرب، 
حتى أن هناك سلطانا في املغرب، 
سليمان  ــوالي  مـ الــســلــطــان  هــو 
واسمه الكامل أبو الربيع سليمان 
بن محمد بن عبد هلل بن إسماعيل 
بني  ما  املغرب  حكم  الشريف،  بن 
عرف  وقد  و1822م،  1797م  سنة 
ومعناها   ــراز«،  »االحــت بسياسة 
الخارجي،  العالم  عن  االنــغــالق 
ولكم أن تتصوروا أن هذا السلطان 
العلوي قطع جميع الصالت التي 

بــني املــغــرب وأوروبــا، وقــلــل من 
املعاهدات من 11 إلى 3 معاهدات، 
ومنع  املــراســي  جميع  ــق  ــل وأغ
الدبلوماسية،  التجارية  العالقات 
»الــطــاعــون«،  انتشار  مــن  خوفا 
جميع  يفني  أن  كــاد  الوباء  هــذا 

املغاربة.
مــوالي  السلطان  بيت  والزال 
سليمان إلى اليوم في فاس شاهدا 
تاريخ  مــن  غــابــرة  مرحلة  على 
ــرب، حــيــث كــتــب املــؤرخــون  ــغ امل
إلى  تسلل  الــذي  الوباء  هــذا  عن 
املغرب عبر الحدود الشرقية، بعد 
تزامن  وقد  الجزائر،  في  ظهوره 
ــة حكم  ــداي ــع ب ظــهــور الــوبــاء م
املرض  تفشي  في  سليمان  املولى 
بسبب  الــبــالد،  أنــحــاء  باقي  فــي 
فيها  وكــان  السلطان«،  »حركات 

الداء، حيث  بهذا  جنود مصابون 
تسبب الجيش السلطاني في نقل 
واملناطق  الــربــاط  ــى  إل الــعــدوى 
الجنوبية، بعد أن دخل املرض أول 
فـ))بحلول شهر  الريف،  إلى  مرة 
الوباء  بلغ   ،1799 أبريل من سنة 
إذ  ذروته بكل من فاس ومراكش، 
الفترة  في  الوفيات،  عــدد  وصــل 
من  ويوليوز  أبريل  بني  املمتدة 
في   1000 فاس  في  السنة،  نفس 
األحياء  عجز  لقد  الواحد..  اليوم 
املقابر  وضاقت  موتاهم  دفن  عن 
من  متسع  يــبــق  ولـــم  بــالــجــثــث، 
فلجأ  الجنائز،  لتشييع  الــوقــت 
مقابر  في  املوتى  دفن  إلى  الناس 
بلغ  التي  مراكش  ففي  جماعية. 
فيها عدد املوتى 1800 في اليوم، 
دفن  عن  عاجزين  سكانها  أصبح 

مائة  حوالي  توظيف  رغم  املوتى 
شخص لجمع الجثث من األزقة(( 
غشت   25 هسبريس  )املــصــدر: 

.)2014
املغرب  فقد  الوباء،  هذا  نتيجة 
تقريبا ثلث ساكنته، بل إنه ساهم 
الديمغرافية،  بنيته  تغيير  فــي 
وأكــثــر مــن ذلـــك، فقد ســاهــم في 
ـــ))هــذا  ف الـــدولـــة،  بنية  تغيير 
من  سليمان  املولى  خلص  الوباء 
اللذان  فــأخــواه  ــس،  األم خصوم 
نــازعــاه عــلــى الــحــكــم ملـــدة ست 
بسبب  حتفهما  لقيا  ــوات،  ســن
الذي  املصير  وهو  الــوبــاء..  هذا 
كما  املتمردين،  من  العديد  لقيه 

من  ساهم  الوباء  هذا  أن 
جهة أخرى في إضعاف 
ــد تــضــرر  ــق املـــخـــزن، ف

إعداد
سعيد الريحاني
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تاريخ الملوك في مواجهة الوباء

عندمـا عـزل ال�سلطان الـمغربـي بـالده 
عن الـمناطق الـموبوءة

لوحة تؤرخ للخراب الذي خلفه الطاعون يف أوروبا 

إخباريتحليل 



الجهاز اإلداري بشكل كبير جراء 
األكفاء  املوظفني  من  العديد  هالك 
ناهيك  تعويضهم،  يصعب  الذين 
املناصرين،  من  العديد  هالك  عن 
ومن  والعلماء  الفقهاء  خصوصا 
األمــر  املجتمع،  فــي  مكانة  لهم 
جديد  جيل  أمام  الباب  فتح  الذي 
سليمان  املولى  وجد  العلماء،  من 
التواصل  جسور  مد  في  صعوبة 

معهم(( )نفس املصدر(.
السلطان  خرج  فقد  يكن،  مهما 
معركته  من  قويا  سليمان  موالي 
ــخــالف أقـــوى  ضـــد الــطــاعــون ب

أحمد  املغرب،  تاريخ  في  سلطان 
ــذي  املــنــصــور الــذهــبــي، وهـــو ال
»طاعون«  أقوى  مع  حكمه  تزامن 
الجائحة  أن  ذلــك  املغرب،  ضــرب 
الفينة  بني  املغرب  تضرب  كانت 
واألخرى، ويعيب بعض املعلقني 
التاريخيني على املغاربة تعاملهم 
عقاب  أنــهــا  على  ــوارث  ــك ال مــع 
إلهي، األمر الذي يضيع الفرصة 

للنهوض بالجانب العلمي)..(.
فترة  مع  تزامن  الذي  الطاعون 
وأودى  الذهبي  املنصور  حكم 
))يعد أقوى وباء ضرب  بحياته 
ــم بـــأســـره، هو  ــعــال ــرب وال ــغ امل
مــا يــعــرف بــالــطــاعــون األســـود، 
منتصف  الــدنــيــا  اجــتــاح  الـــذي 
الــقــرن الـــرابـــع عـــشـــر)1347 ـ 
يحصى  ال  عــددا  وهلك   ،)1353
تحديدا  أوروبـــا  في  الناس  من 
بالد  فيها  بما  األخرى  والبلدان 
ــرب، وهــو الــطــاعــون الــذي  ــغ امل
واألطــبــاء،  املــؤرخــون  عنه  كتب 

الخطيب،  ابن  األندلسي  كاملؤرخ 
»نفاضة  كتابه  فــي  عنه  تــحــدث 
مقالة  حوله  ألــف  كما  الــجــراب«، 
عن  السائل  »مقنعة  عنوان  تحت 
املرض الهائل«، ونفس الشيء قام 
هو  األندلسي  الطبيب  صديقه  به 
اآلخر، ابن خاتمة، الذي ألف رسالة 

القاصد  غرض  »تحصيل  سماها 
دون  الوافد«،  املرض  تفصيل  في 
األنــدلــســي  الــطــبــيــب  ننسى  أن 
الذي  الشقوري،  محمد  املسمى 
هذا  حول  رسالة  اآلخــر  هو  ألف 
النبأ  »تحقيق  بعنوان  الطاعون 
في أمر الوباء«، وهذا ما يدل على 
له  كانت  الجارف  الوباء  هذا  أن 
على  انعكاسات جسيمة وخطيرة 
املجتمعات، نتيجة حجم الوفيات 
الذي  الطاعون  وهو  خلقها،  التي 
عــاصــره أيــضــا الــعــالــم واملـــؤرخ 
العظيم عبد الرحمان ابن خلدون، 
دقيقا  لــنــا حــولــه وصــفــا  ــرك  وتـ
لعلم  أول مؤسس  ويقول صاحب 
بالعمران  نــزل  ــا  ))م االجتماع: 
هذه  منتصف  فــي  وغــربــا  شرقا 
املــائــة الــثــامــنــة مــن الــطــاعــون 
ــارف الــــذي تــحــيــف األمـــم  ــجـ الـ
كثيرا  وطوى  الجيل  بأهل  وذهب 
ومحاها  الــعــمــران  محاسن  مــن 
هرمها  حــني  على  لــلــدول  وجـــاء 
من  فقلص  مداها،  الغاية  وبلوغ 
ظاللها وفل من حدها وأوهن من 
التالشي  إلى  وتداعت  سلطانها، 
وانتقص  أموالها،  واالضمحالل 
البشر،  بانتقاص  األرض  عمران 
فــخــربــت األمـــصـــار واملــصــانــع، 

ودرســـــت الــســبــل 
واملــعــالــم وخــلــت 
الـــديـــار واملــنــازل 
ــدول  ــ وضــعــفــت ال
والــقــبــائــل وتــبــدل 
أن  والبــد  الساكن. 
ابن  ان  إلى  نشير 
والديه  فقد  خلدون 
الــطــاعــون  بسبب 
)املصدر:  املدمر(( 
مـــقـــال الــبــاحــث 
ــخ  ــ ــاري ــ ــت ــ ــي ال ــ ــ ف
األمازيغي عبد هلل 
كيف  بــوشــطــارت: 
بأقوى  الوباء  فتك 
تاريخ  في  سلطان 

املغرب؟(.
الباحث  ويصف 
عبد هلل بوشطارت 
فترة حكم املنصور 

25 سنة، وهي  ))حكم  قائال بأنه 
خالل  املغربية  الدولة  أوج  فترة 

سنة  ولد  السعديني،  أســرة  حكم 
تولى   .1603 سنة  وتوفي   1549
املخازن  وادي  معركة  إبان  الحكم 
توفي  التي  املعركة   ،1578 سنة 
امللك،  عبد  السلطان  أخــوه  فيها 
التركي  الجيش  ضمن  معا  وكانا 
العثماني، وحقق انتصارات معه، 

في  الــوادي«  »حلق  معركة  منها 
سياسية  خبرة  وكسب  تــونــس، 
كــبــيــرة، وثــقــافــة واســعــة داخــل 

من  وبالرغم  العثمانيني،  بالطات 
العسكري  وجــهــازه  ــه  إدارتـ قــوة 
واستبداده املفرط، وعنفه القاسي 
واملتمردين  للثوار  سحقه  أثناء 
والجموع،  والقبائل  العسكر  من 
فإنه مات بسبب طاعون(( )نفس 

املصدر(.

املوت  شبح  إن  قائل  يقول  قد 
مثل  بلدان  على  يخيم  دائما  كان 
كذلك  يكن  لم  األمر  ولكن  املغرب، 
دائما، فالرعب الذي يسيطر اليوم 
على أوروبا التي صنفتها منظمة 
مــوبــوءة،  منطقة  املتحدة  ــم  األم
املوت  »تاريخ  في  تفسيره  يجد 
فـــ))خــالل   ،1348 عــام  ــود«  األسـ
الفترة،  هذه  في  الطاعون  هجمة 
لدفن  ــاف  ك مــكــان  هــنــاك  يكن  لــم 
جميع الجثث، كان الناس يتركون 
يــنــهــارون على  أو  ــشــارع،  ال فــي 
التنفس حتى  الرصيف، محاولني 
الطاعون  هذا  أن  كما  يموتوا((، 
لم يكن األول من نوعه ))فقد كانت 
»طاعون  قبله،  أوبئة مرعبة  هناك 
املــيــالد،  قــبــل   430 عـــام  أثــيــنــا« 

وربما  أهلها،  معظم  أهلك  الــذي 
و»الطاعون  التيفوس،  سببه  كان 
بعد   180 إلى   165 األنطوني« من 
امليالد، والذي خّلف مصائب هائلة 
في  الرومانية،  اإلمبراطورية  في 
عصر ماركوس أوريليوس، وكذلك 
 541 ــام  ع جستنيان«  »طــاعــون 

ميالدية، الذي قتل ماليني البشر، 
األبيض  البحر  حــول  وانــتــشــر 
وربما  وأملانيا،  وفرنسا  املتوسط 
نما  كــذلــك..  البريطانية  الــجــزر 
تحالف  بسبب  األســـود«  ــوت  »امل
أربعة مسببات: جرثومة ومضيف 
وإمبراطورية وبرغوث. لوالهم لم 
يكن لـ»املوت األسود« أن يحدث.. 
»جستنيان«  »طــاعــون  ويــعــرف 
»املوت  تبعه  األول،  الوباء  بأنه 
بعد  الثاني(  )الــوبــاء  ــود«  األسـ
تحديدا  سنة،   800 من  يقرب  ما 
وبــدأ  و1353،   1346 عامي  بــني 
نهـاية  الصني،  في  الثالث  الوباء 
وانتـــشر  عشر،  التاسع  القرن 
الشمالية  وأمريكا  إفريقيا  في 
يسبب  يزال  ال  حيث  والجنوبية، 

ــني حني  ــة بـ ــشــري ــب الـــعـــدوى ال
بني  للتشابه  وانظروا  وآخــر((، 
التاريخ  وكــأن  ــوم،  ــي وال األمــس 
يقف  العلم  أن  لوال  نفسه،  يعيد 
من  بخالف  جانبنا،  إلــى  الــيــوم 
ــل مــعــقــود على  ــ ســبــقــونــا، واألم

نجاح العلماء)..(.
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مهما يكن، فقد خرج 
السلطان موالي سليمان 

قويا من معركته ضد 
الطاعون بخالف أقوى 

سلطان يف تاريخ 
املغرب، أحمد املنصور 

الذهبي، وهو الذي تزامن 
حكمه مع أقوى »طاعون« 

ضرب املغرب، ذلك أن 
اجلائحة كانت تضرب 

املغرب بني الفينة 
واألخرى، ويعيب بعض 

املعلقني التاريخيني على 
املغاربة تعاملهم مع 

الكوارث على أنها عقاب 
إلهي، األمر الذي يضيع 

الفرصة للنهوض باجلانب 
العلمي)..(.

هل يعيد التاريخ نف�سه.. »املوت الأ�سود« حكاية طاعون اأرعب البالد الأوروبية؟

قد يقول قائل إن شبح الموت كان دائما يخيم على بلدان مثل المغرب، 
ولكن األمر لم يكن كذلك دائما، فالرعب الذي يسيطر اليوم على أوروبا 
التي صنفتها منظمة األمم المتحدة منطقة موبوءة، يجد تفسيره في 

»تاريخ الموت األسود« عام 1348، فـ))خالل هجمة الطاعون في هذه الفترة، 
لم يكن هناك مكان كاف لدفن جميع الجثث، كان الناس يتركون في 

الشارع، أو ينهارون على الرصيف، محاولين التنفس حتى يموتوا((

لوحة فنية للسلطان املنصور الذهبي ويف اإلطار لوحة 
للسلطان موالي سليمان الذي طبق سياسة »االحرتاز«
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لم تعد ساكنة حي الطويلع، شارع 
جانبهم  إلــى  بنونة،  محمد  الحاج 
عرفة  بالـله،  العارف  الشيخ  أســرة 
بهذا  العيش  يستطيعون  الــحــراق، 
ــدار  ــل ا�ـ ــ ــوجــد داخ ــذي ي ــ ــحــي ال ال
الترابية  للجماعة  التابع  الحضري 
إلى  الحي  تحول  أن  بعد  لتطوان، 
ا�قاييس،  بكل  للعشوائية  مسرح 
للحفالت  ــات  ــاع ق انــتــشــار  بسبب 
واألعراس تشتغل دون تراخيص من 
في  وا�عنية  ا�سؤولة  الجهات  طرف 
منح الرخص �ثل هذه األنشطة التي 
أو  توقف،  دون  الليل  طــول  تستمر 
موافقة سكان منطقة «جنان الحراق» 
بالضجيج  يتأثرون  بدورهم  الذين 
الصوت  مكبرات  وارتفاع  والصراخ 
خاصة  الـــنـــوم،  مــن  يمنعهم  مــمــا 

ا�رضى وكبار السن.
ميدانية  بزيارة  قامت  «األسبوع» 
للساكنة  واســتــمــعــت  ــان  ــك ا� لــعــ� 
تحول  ــذي  ال ا�ــوضــوع،  هــذا  بشأن 
حيث  مضجعهم،  يقض  شبح  ــى  إل
أصبحت كل ليلة  تشكل لهم كابوسا 
ا�نبعثة  األصـــوات  بسبب  حقيقيا 
بالحفالت  الخاصة  القاعات  هذه  من 
نشاطها  في  تستمر  التي  واألعراس 
يسلب  ما  وهــذا  الفجر،  بعد  ما  إلى 
النوم،  من  ويحرمهم  الساكنة  راحة 
العشوائي  البناء  انتشار  عن  ناهيك 
غير ا�رخص والغير مهيكل، وتنامي 
والترامي  السرية  الذبائح  ظاهرة 
تسييجها  عبر  الغير  أمـــالك  على 
وتحويلها إلى ملك خاص ضد جميع 
لجميع  واضــح  تحد  وفــي  القوان� 

األجهزة السلطوية بتطوان.

منازل تتحول إلى قاعات للحفالت 
واألعراس بطريقة عشوائية

ا�نازل  تحويل  ظــاهــرة  انتشرت 
دون  والحفالت  لألعراس  قاعات  إلى 
تراخيص من طرف الجماعة الترابية 
وال من السلطة ا�حلية، داخل األحياء 
مما  السكانية،  الكثافة  ذات  الشعبية 
تحرم  وعــشــوائــيــة  فــوضــى  يخلق 
منهم  وتسلب  النوم  من  ا�واطن� 
الكبيرة في  الفئة  راحتهم، خصوصا 

السن.
وسبق للسلطة ا�حلية بتطوان أن 
بإغالق   ،2017/07/11 بتاريخ  قامت 
ا�ــخــصــصــة �ثل  ــات  ــاع ــق ال بــعــض 
على  توجد  أنها  رغم  األنشطة  هذه 
أي  تشكل  وال  الرئيسية  الــشــوارع 
إزعاج للمواطن�، لكن حسب مصادر 
كان  الــذي  الصراع  فإن  «األســبــوع»، 
قائما منذ سنت� ب� السلطة ا�حلية 
الرئيسي  السبب  هــو  وا�نتخبة، 
وراء إغالق هذه القاعات ومنعها من 
الحفالت  إقامة  في  ا�تجلي  نشاطها 
واألعراس، وما يؤكد ذلك، هو تساهل 
السلطات مع الذين يقدمون على كراء 
األحياء  داخل  الغرض  لهذا  منازلهم 
دون  بالساكنة،  ا�كتظة  الشعبية 
توفرهم على التراخيص التي تسمح 

لهم بهذه األنشطة.
التي  ا�نازل  هذه  على  والنموذج 
تحولت إلى قاعات للحفالت، من حي 
بنونة  محمد  الحاج  شارع  الطويلع 
به  تتواجد  الــذي  الــحــراق»،  «جنان 
دون  النشاط  هــذا  تـــزاوالن  قاعتان 

الحي،  ساكنة  موافقة  وال  ترخيص 
ويــتــعــلــق األمـــر بــا�ــنــزلــ� الــلــذيــن 
قبل  الحراق  عرفة  الشيخ  منحهما 
مــن أجل  إخــوتــه  مــن  وفــاتــه، الثن� 
أشقائه،  وفاة  بعد  لكن  فقط،  السكن 
إلى  ا�نزل�  بتحويل  أبناؤهم  قــام 
ــالت دون  ــحــف ــات لـــألفـــراح وال ــاع ق
ساكنة  موافقة  وال  الــورثــة  موافقة 
ــحــي، فــضــال عــن خـــرق الــقــوانــ�  ال

ا�تعلقة بتنظيم هذا ا�جال.
الترابية  الــجــمــاعــة  رد  وحــســب 
 3691 ــم  رقـ مــطــلــب  عــلــى  ــطــوان  ــت ل
ومنع  األنشطة  هذه  بإيقاف  ا�تعلق 
داخــل  والــحــفــالت  األعـــراس  تنظيم 
هذه ا�نازل، أكدت الجماعة على عدم 
طالبت  كما  النشاط،  هذا  مشروعية 
الــفــوري  بالوقف  بــاألمــر،  ا�عني� 
القانونية  الــعــواقــب  تحملهم  مــع 
استمرار  حالة  في  ذلك  عن  ا�ترتبة 
الرسالة  هذه  ووجهت  النشاط،  هذا 
نسخة  على  «األسبوع»  تتوفر  التي 
أجل  من  ا�حلية  السلطة  إلى  منها، 

تطبيق مضامينها ومنع جميع 
ــل  األنــشــطــة داخ
التي  ا�نازل  هذه 
ملكيتها  ــود  ــع ت
ــة  ــرف ــخ ع ــشــي ــل ل
ــراق، الــذي  ــحـ الـ
في  حياته  قضى 
والتقوى  الـــورع 
ــم  ــل ــع ــر ال ــشــ ــ ون
وا�ـــعـــرفـــة بــ� 
عـــامـــة الـــنـــاس 
وطالبه ومريديه، 
ــذا يــتــنــافــى  ــ وهـ
ــرة هــذا  مــع ســي
الجليل،  العالم 
وأن  خــصــوصــا 
مـــنـــازلـــه كــانــت 
ــزارا  وم مقصدا 
العلم  لــطــالــبــي 
ليالي  وإحــيــاء 
ــداح  واألم الذكر 
أن  إال  النبوية، 

األيــام  هــذه  تفاجأت  تطوان  ساكنة 
ــار»  «أوك إلــى  ا�ــنــازل  هــذه  بتحويل 
للغناء والرقص وغير ذلك من مظاهر 
بالساكنة  دفع  مما  والفرح،  البهجة 
ألن  ــراق،  ــح ال الشيخ  أحــفــاد  رفــقــة 
منع  أجل  من  الطرق  جميع  يسلكوا 
مثل هذه األنشطة التي تقلل من قيمة 

أوالد وأحفاد هذا العالم الصوفي.
ــل اإلقــلــيــم  ــام وحــســب رســـالـــة ع
 2020 يناير   17 بتاريخ  ا�سجلة 
خاللها  من  يؤكد   ،611 الرقم  تحت 
بها  تقام  التي  األماكن  هذه  أن  على 
ــالت، هــي عــبــارة  ــحــف األعــــراس وال
الستقبال  مؤهلة  غير  سكنى  عــن 
شــروط  على  تتوفر  وال  الــحــفــالت، 
وتضيف  ــشــاط،  ــن ال ــذا  هـ مـــزاولـــة 
أي  تسجل  لم  السلطة  أن  الرسالة، 
الرسالة،  ــالغ  إب تــاريــخ  منذ  نشاط 

ذلك  غير  تقول  الحي  ساكنة  أن  غير 
خالل حديثها مع «األسبوع»، وتؤكد 
أن هذه ا�نازل الزالت تقيم الحفالت 
السبت  يومي  خصوصا  واألعــراس، 

واألحد.
ــه رغــم  ــ ــة، أن ــن ــســاك وتــضــيــف ال
السلطة  بــعــون  بــاالتــصــال  قيامهم 
ا�لحقة  وقائد  الحي،  هذا  له  التابع 
يتهربون  أنهم  إال  بوسافو،  اإلدارية 
ويرفضون  ا�شتك�  مواجهة  مــن 
ــحــضــور لــعــ� ا�ـــكـــان مـــن أجــل  ال
بأنفسهم،  الوضع  هذا  على  الوقوف 
ــذا يــطــرح عـــدة تــســاؤالت على  وهـ
من  موقعها  ومــا  ا�حلية  السلطة 
األنشطة  هذه  استمرار  في  اإلعــراب 

الغير قانونية؟

استيالء ىلع أضرحة 
املريدين وتحويلها إلى مسجد

ا�تواجدين  األشخاص  بعض  قام 
بـ«جنان الحراق»، مدعوم� من طرف 

األراضــي  نهب  في  مختصة  جهات 
قانوني،  سند  بــدون  الغير  وأمــالك 
عبارة  صغير  محل  على  باالستيالء 
الحراق  عرفة  الشيخ  كان  خلوة  عن 
يجتمع فيها بطالبه ومريديه ويؤدي 
قبل  أنه  كما  النوافل،  صلوات  فيها 
وفاته، سمح بدفن خمسة من مريديه 
بأن  ا�كان وأخبر حراسه  داخل هذا 
ا�نطقة  أن  علما  منه،  بالقرب  يظلوا 
وتبعد  حضرية  غير  ــذاك  آنـ كــانــت 
بمسافة كبيرة عن ا�قبرة الرئيسية.

بعدما  األشـــخـــاص،  هـــؤالء  لــكــن 
الذي يعود  ا�كان  استولوا على هذا 
مسجد  أنــه  يدعون  الــحــراق،  لورثة 
رغم أنه ال يتوفر على أي إشارة تدل 
أنه  أنه بيت من بيوت هللا رغم  على 
ا�صالح  من  ترخيص  على  يتوفر  ال 
يكون مسجدا،  أن  أجل  ا�ختصة من 

ــل  ــ وهــــــــذا مـــــن أج
دون  عليه  االستيالء 
وتحويله  حق  موجب 
ــان خـــاص  ــكـ ــى مـ ــ إلـ
بعض  فــيــه  يــجــتــمــع 

األشخاص(..). 
ــم الــشــكــايــات  ــ ورغ
بها  ــت  ــدم ــق ت الـــتـــي 
الحراق  الشيخ  أسرة 
من  ا�نطقة  وساكنة 
تسيب  ــف  ــ وق ــل  ــ أج
ــي  ــ ــ نـــاهـــبـــي األراض
ملكية  إلى  وتحويلها 
هذه  أن  إال  خــاصــة، 
تجد  ــم  ل الــشــكــايــات 
آذانــــا صــاغــيــة لــدى 
ا�عنية،  الــســلــطــات 
مــمــا جــعــل الــجــهــات 
من  تكثف  ا�ــذكــورة 

أنشطتها في سلب أراضي الغير.
وخــــــالل الـــــزيـــــارة ا�ــيــدانــيــة 
الثالثاء  يــوم  صباح  ـــ«األســبــوع»  ل
بشكل  اتضح  ــجــاري،  ال مــارس   10
ملموس وجود نشاط مشبوه لبعض 
األراضي  بتسييج  قاموا  األشخاص 
وبعد  وخشبية،  قصبية  بسياجات 
تحويلها  يتم  أشهر،  بضعة  مــرور 
إلى ملك خاص بعدما يدفع ا�ستفيد 
هذه  يسهلون  للذين  ماليا  مبلغا 

العملية.
نهبت  التي  الحراق  لعائلة  وسبق 
أراضيها بهذه الطريقة وكذلك الذين 
الحشرات  انتشار  مــن  يــتــضــررون 
على  خطرا  تشكل  التي  والقوارض 
يصابون  والذين  وأطفالهم  حياتهم 
ــدوى الــحــكــة والــحــســاســيــة من  ــع ب

ــة، نــاهــيــك عن  الــحــيــوانــات الــضــال
الذين  وا�نحرف�  ا�تشردين  تجمع 
ــل هــذه  ــدرات داخــ ــخـ يــتــعــاطــون ا�ـ
األراضي ا�سيجة بطريقة عشوائية، 
في  بشكايات  تقدموا  أن  لهم  سبق 
أراضــي  تعرضت  بعدما  ا�ــوضــوع 
من  للنهب  الحراق»  لـ«جنان  تابعة 
قربهم  يدعون  نافذين  أشخاص  قبل 
سواء  ا�سؤولة،  الجهات  بعض  من 
من  هذا  وكل  وا�نتخبة،  السلطوية 
التابعة  األراضــي  ونهب  سلب  أجل 

لورثة عرفة الحراق.

حي الطويلع يتحول إلى ورش 
مفتوح للبناء العشوائي

سبب البناء العشوائي الذي يعرفه 
شارع  طويلع  بحي  الحراق»  «جنان 
خسائر  فــي  بــنــونــة،  محمد  الــحــاج 
كما  عــامــة،  بصفة  الــحــي  وتــشــويــه 
وعلى  الغير  بملك  خسائر  ألــحــق 

رأسهم ورثة الحراق.
الحراق،  عرفة  الشيخ  وفــاة  فقبل 
كان قد منح بعض ا�نازل التي تتكون 
لبعض  ومطبخ  ومرحاض  بيت�  من 
دون  السكنى  أجل  الفقيرة من  األسر 
تغييره أو التصرف فيه بطريقة غير 
سنوات  بضع  مرور  وبعد  قانونية، 
األسر  قامت  الشيخ)،  وفاة  بعد  (أي 
عدة  وتشييد  فوقها  بالبناء  ا�عنية 
ا�صالح  من  ترخيص  دون  طوابق 
ا�ختصة وال موافقة من ورثة الشيخ 
شكايات  عدة  وجــود  ورغــم  الحراق، 
ومراسالت قامت بها أسرة هذا العالم 
البناء  نزيف  إيقاف  أجل  من  الديني 
الغير،  ملك  واغتصاب  العشوائي 
لكن ال حياة �ن تنادي، وهذا ما جعل 
رقعة البناء العشوائي تنتشر بشكل 
الغير،  حساب  على  ومــوســع  كبير 
نهب  عملية  من  ا�ستفيدين  أن  كما 
بطرق  عليها  واالستيالء  األراضـــي 
بتعرضات  يــقــومــون  شــرعــيــة،  غير 
من  لــتــطــوان،  العقارية  للمحافظة 
القائمة  التحفيظ  عملية  عرقلة  أجل 
بالجنان ا�ذكور، وهذا األمر ينم عن 
نية مبيتة يقف وراءها أشخاص غير 

أبرياء أو لغاية في نفس يعقوب.
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هل يوقف العامل السيبة يف «جنان احلراق»؟

ربورتاج: ز هري البوحاطي

عامل تطوان التازي، وَّـ اإلطار نموذج 
إلحدى الشكايات التي تنتظر الجواب

انتشرت ظاهرة تحويل المنازل إلى قاعات لألعراس والحفالت دون تراخيص 
من طرف الجماعة الترابية وال من السلطة المحلية، داخل األحياء الشعبية ذات 
الكثافة السكانية، بتطوان، مما يخلق فوضى وعشوائية تحرم المواطنين من 

النوم وتسلب منهم راحتهم، خصوصا الفئة الكبيرة في السن



ا�شرع  يترك  لم  الرباطي�،  صحة  موضوع  في 
القانون  في  مرت�  وحدد  القانوني،  للفراغ  ا�جال 
للجماعة، وحملها  للجماعات، ا�سؤولية  التنظيمي 

الثالث،  القسم  مــن   92 ا�ـــادة  فــي 
وقاية صحة  األول، صالحيات  الباب 
هي:  فقرات   3 في  ووضعها  السكان، 
الصحية والنظافة وحماية  «التدابير 
الالزمة  التدابير  و«اتخاذ  البيئة»، 
ــراض»  األم انتشار  عوامل  �حاربة 
و«إحداث التدابير الالزمة لتجنب أو 
مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو 

الخطيرة».
الــجــمــاعــة  حــمــل  ــا�ــشــرع  ف إذن، 
مرت�  الجانب  هــذا  فــي  ا�سؤولية 
للتأكيد  و100)،   92 (ا�ـــادتـــ� 
أو  تفسير  إلــى  تحتاج  ال  وبكلمات 
اجتهاد أو تأويل، فالجماعة مسؤولة 
وعن  سكانها،  صحة  عــن  قانونيا 
ا�جالس  كل  بينما  وباء،  أي  مكافحة 
من  ال  تهتم  لــم  والسابقة  الحالية 
هذه  بموضوع  بعيد  مــن  وال  قريب 
رغم  ا�ادت�،  وبمضمون  «ا�كافحة» 
وهمشت  بــل  مضمونهما،  خــطــورة 

تستوعب  ولــم  بالصحة،  يتعلق  اختصاص  أهــم 
وا�مول  لها  التابع  الصحي  البلدي  ا�كتب  أدوار 
معنى  وحللت  طبقت  هل  ونتساءل:  ميزانيتها،  من 
الصحة؟  لحفظ  الصحية  ا�كاتب  وتنظيم  إحــداث 

مهامها  هي  وما  منظمة؟  ا�كاتب  هذه  فعال  وهل 
«ا�كافحة»؟  وسائل  على  تتوفر  وهــل  الصحية؟ 
بقائمة  جــردا  إعطاءنا  بإمكانكم  هــل  وبالتالي، 

والــصــيــادلــة  والــبــيــاطــرة  ا�تخصص�  ــاء  ــب األط
في  ما جاء  بتنزيل  وا�كلف�  ا�مارس�  وا�مرض� 
ا�ادت� 92 و100 من قانون الجماعات، وهم من ب� 
5200 موظف جماعي دون موظفي مجلس العمالة؟

تهميشه،  حــد  إلــى  الــواجــب  هــذا  «نسيان»  إن 
الحكومة،  على  اتكالها  ربما  أو  الجماعة  وتخلي 
لتقوم مقامها، هو أمر مخالف �قتضيات صالحيات 
عن  مرارا  تساءلنا  وقد  ا�نتخب�، 
هل  البلدي،  الصحي  ا�كتب  دور 
«سراق  «مكافحة»  هو مقتصر على 
الزيت» والفئران، الهاربة والالجئة 
شركة  بها  ا�كلفة  «القواديس»  في 
أم بما نصت عليه مادتان  ريضال، 

من التنظيم الجماعي؟
ومناسبة هذا ا�قال، هي األوبئة 
مثل  الرباطي�  تهدد  التي  القاتلة 
فإما  األوبئة،  من  وغيره  «كورونا» 
اختصاصاتها  الجماعة  تطبق  أن 
عن  تــبــتــعــد  أو  ــيــة  مــســؤول بــكــل 
«ا�كافحة»  في  وتساندها  التسيير 

إلحداث قانون خاص بالعاصمة.
لحومة  هــي  ا�رفقة  ــصــورة  وال
يمكن  وال   ،18 الــقــرن  فــي  ــكــزا»  «ل
ورائعة»،  «جميلة  أنها  ندعي  أن 
صحة  في  تكمن  والروعة  فالجمال 
بيئة  ــي  وفـ والـــرجـــال،  ــفـــال  األطـ
حفظ  «مكتب  دون  وصحية  سليمة 
الرحمن  بإذن  محفوظة  كانت  هي  وإنما  الصحة»، 
متعافية  صــارت  الــيــوم  الحومة  وهــذه  الــرحــيــم، 
الثقافة  «عاصمة  وراقية وجذابة، وجوهرة في عقد 

اإلفريقية» بفضل إنجازات ا�شروع ا�لكي. 

«العلبة  فــتــح  ســاعــة  اقــتــربــت  ربــمــا   ❐
والــشــراكــات  الجمعيات  �ــنــح  ــوداء»  الـــسـ
ستطفو  شك  ودون  والصفقات،  والتوظيفات 
وترضية  محاباة  في  ا�اليير  هدر  مفاجآت 
البعض  لبعضهم  ا�ناضل�  رغبات  وتلبية 
يصادف  وقد  الرباطي�،  أموال  حساب  على 
«مباريات»  للعب  التسخينات  «الصراط»  هذا 
منهم  األغلبية  أن  وبما  القادمة،  االنتخابات 
سيكونوا «باردين في البنيقات»، فسيزهدون 
وأن  خصوصا  االنــتــخــابــيــة،  ا�ــغــامــرة  فــي 
انتقلوا  القصديرية  الدواوير  في  «زبناءهم» 

خارج الرباط بعد تصفية «البراريك».

الرباطي�  بصحة  الجماعي  القانون  اهتم   ❐
ا�ادة  وقبلهما  و100   92 مواد:   3 لها  وخصص 
وتركها  الصحة»،  «حفظ  على  نصت  التي   ،83
بذلك  وهــي  توضيح،  أو  تحديد  ــدون  ب ا�ــشــرع 
«أجسام»  وعالج  ووقاية  بصيانة  تعنيه  ما  تعني 
الزيت»  «سراق  على  «الحرب»  وليس  الرباطي�، 
ــضــال»،  ــس «ري ــوادي ــران الــالجــئــة فــي ق ــئ ــف وال
فضلوا  الذين  منتخبينا  بعض  من  و«نستغرب» 
من  لشــــركة  صحتنا  «تفويت»  عن  «االمتناع» 

شركاتهم، وتركـــوها في أيدي هللا.
 

❐ في كتاب «موسوعة الرباط» ص: 232، 
هللا  بنعبد  األســتــاذ  ا�ــرحــوم  مؤلفه  يذكرنا 
الداراني حول  أبي سليمان  بأبيات من شعر 

التصوف ويقول:
أهل التصوف قد مضوا 

 صار التصوف مخرقة
صار التصوف ركوة  

  وسجادة ومذلقة
صار التصوف سبحة

وتواجدا ومطبقة
كذبتك نفسك ليس ذا  

س� الطريق ا�لحقة
وبدون تعليق، فاألبيات تشرح محتواها. 

 
الــذي  اإلنــســانــي،  الــتــراث  مدينة  الــربــاط   ❐
تشتاق  وعندما  مداخلها،  عند  «بالكات»  تؤكده 
ا�وسيقي»  «التراث  مثل  لغيابه،  تفاجأ  الكتشافه، 
النائم (موضوع في هذه الصفحة)، وأيضا «تراث 
اهتمت  ح�  في  دفناها،  التي  والعادات»  التقاليد 
اقتصادي  رافد  إلى  وحولته  بتراثها  عا�ية  مدن 
العجول  وسباق  الطماطم،  معركة  مثل  مهم،  جد 
التقليدية  األلبسة  واستعراضات  بها،  ا�ولع�  مع 
وغيرها، أما نحن فقد اكتفينا بـ«بالكات» ومجالس 
بـ«مطيشة»،  وليس  بالكراسي  ا�عارك  في  تتف� 
مما يؤهلنا النتزاع سواح العالم للتفرج على هذه 

ا�عارك.

بعد استعادة الرباط لروح ثقافتها
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عندما حل هذا الوباء ا�جهول «كورونا» ليفتك 
بواحدة من أكبر وأعظم الدول، مثل الص�، ربما 
في  وحاصرته  واجهته  التي  الدفاع  لقوة  تفاجأ 
و600  بمليار  الفتك  من  ومنعته  األولــى،  محطته 
الضخم،  العدد  هــذا  من  واكتفى  نسمة،  مليون 

ببعض ا�ئات لينهزم وينتصر الصينيون.
ــم يــنــتــصــروا بــالــخــطــابــات الــرنــانــة، وال  ولـ
وترديد  الجماهيرية  والتجمعات  باالجتماعات 
ولم  العدو..  على  بالقضاء  والوعود  التهديدات 
تجتمع قيادة الحزب الحاكم التخاذ ملتمس يرفع 
فتعارض  لتقرر،  الحكومة،  إلى  ثم  البر�ان  إلى 
بإشراكها  وتطالب  استشارتها،  لعدم  ا�عارضة 
كــوادرهــا  على  ا�ــســؤولــيــات  مناصب  ــع  ــوزي وت
مع  مــشــاورات  لترتيب  كافية  مهلة  منحها  مــع 
ومؤتمراتها  ا�ركزية  ولجانها  التنفيذية  مكاتبها 
انتصروا  ولكنهم  قواعدها،  ثم  وحلفائها  العامة 
في  والثقة  وا�سؤولية  والتنظيم  التأطير  بحكمة 
القيادة التي تحملت واجب حماية شعبها من كل 
بهجوم  أو  والطائرات،  بالدبابات  سواء  تهديد، 

الفيروسات وهي أخطر وأشرس الحروب.
أو  بالسياسة  يستعينوا  أو  يستعملوا  ولــم 
اعتمدوا  بل  الدولية،  ا�عاهدات  أو  الدبلوماسية 
واخترعوا  الــداء  شخصوا  الذين  علمائهم  على 
ومنبع  هويته  عن  الكشف  إلى  وسارعوا  الــدواء 
محاصرته  من  فائقة  وبسرعة  فتمكنوا  تسربه، 
للدفاع  بــوســائــل  والــشــوارع  ــدروب  ــ ال ــراق  ــ وإغ
الرباطيون  أيها  وتعالوا  والتأطير..  العلم  بفضل 
الدائمة  الــحــرب  على  بالضحك  «تكشكشون» 
مع  بتحالف  50 سنة،  ومنذ  الفئران  على  للقضاء 
«الحلوف» و«سراق الزيت»، ومادام أن منتخبينا 
ا�خلوقات  ــذه  ه على  الــقــضــاء  يستطيعوا  لــم 
�واجهة  عليهم  نعتمد  فهل  والبريئة،  الضعيفة 
إال  يفكرون  ال  وهم  «كورونا»،  مثل  األوبئة  أخطر 
الوحيد �صدر  الضامن  السياسي،  مستقبلهم  في 

الخيرات والبركات؟
كل  خاللها  ليراجع  مناسبة  يعتبر  يقع،  ومــا 
في  عنه  يــنــوب  مــن  اختيار  مــن  موقفه  ربــاطــي 
على  والقضاء  والدفاع  والوقاية  والتحكم  الحكم 

الفيروسات، ومنها حتى الصنف اآلدمي.
وسماسرتها،  الديمقراطية  تجار  جانبا  فلنترك 
ونبحث عن العلماء القادرين على حل مشاكلنا في 
أي وقت وفي أي مكان، ونحتاط من البارع� في 
الكالم، الذين حصروا اختصاصاتهم فيه وبرهنوا 
على تفوقهم في الثرثرة وا�شاغبة وحب الظهور 
يخيفه  ــا»  «كــورون فــوبــاء  بدونها،  أو  بمناسبة 
شاء  وإن  بعلمهم،  النافعون  الصامتون  العلماء 
هللا يتمكنوا من القضاء عليه حتى ال ينضاف هذا 
الوباء إلى وباء الغالء الذي يضرب مجتمعنا.    

العالم والباحث األستاذ  الرائد  شهادة من 
عرضه  في  جاءت  البكري،  الكبير  عبد  محمد 
القيم الذي شارك به في أشغال الندوة العلمية 
كتاب:  في  1999، ومدونة  فبراير   20 بتاريخ 
نقتطف   ،97 ص:  متعددة»  وطنية  «واجهات 
يعتبر  ذكر  كل  فما   ...)) الفقرة:  هذه  منها 
رجال، وما كل من حصل على شيء من العلم 
الذين  الرجال  يصف  القرآن  إن  عا�ا.  يعتبر 
يستحقون أن تنسب إليهم الرجولة بأوصاف 
عن  يتكلم  وهو  فيقول  جنسهم،  عن  تميزهم 
فآمن  قلبه  الذي ربط على  الثابت  الرجل  ذلك 
بربه ولم يعظم سواه: «وقال رجل مؤمن من 
آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجال أن يقول 
ربكم»،  من  بالبينات  جاءكم  وقــد  هللا  ربــي 
ما  صدقوا  الذين  أولئك  بالرجولة  ويصف 
عاهدوا هللا عليه وبدلوا أرواحهم في سبيله 
ولم يخافوا سواه ويقول فيهم: «من ا�ؤمن� 
فمنهم  عليه  هللا  عــاهــدوا  ما  صدقوا  رجــال 
بدلوا  وما  ينتظر  من  ومنهم  نحبه  من قضى 
بصدقهم...»))  الصادق�  هللا  ليجزي  تبديال 

انتهى.
شهادة الرائد الكبير كانت في حق الوطني 
ا�جاهد العالمة عبد هللا الجيراري رحمه هللا، 
ووصف إثبات ألحقية الرجال والعلماء الذين 

صدقوا ما عاهدوا هللا عليه.  

ــاط، سيالحظ  ــربـ الـ لــصــحــوة  ا�ــتــتــبــع  لــعــل 
الطرب  عاصمة  على  «الطرب»  من  أنواع  هجوم 
الغرناطي، ولم يتمكن أي طرب من زعزعة مكانة 
أدمغة  فــي  الــراســخ  والتاريخي  األصــيــل  الفن 
الرباطي�، نظرا لحمولته الحضارية التي عمرت 
قرونا في ما وراء البحار وفي كل ا�جاالت، ووفاء 

ألرواح األجداد ا�جاهدين إلعالء كلمة هللا.
منذ  وبحرا  وسماء  أرضا  الرباط  كانت  ولقد 
سنة 1600، الحتواء وحفظ ونشر إبداعات رواد 
وكانت  الشمال،  من  إليها  القادم�  الحضارة 
اليوم،  إلى  التاريخ  إلى األجيال منذ ذلك  رسائل 
األمجاد  صنعوا  الذين  األجــداد  عظمة  رسائل 
وبهروا العالم، وتشهد على ذلك آثارهم الخالدة 

في األندلس.
وإكراما وتكريما لجهادهم، تبنت الرباط فنهم 
األندلسي كرسالة مفتوحة إلى خلفائهم، فن تأريخ 
من  كــإرث  لها  تراثا  واتخذته  األجــداد،  ألمجاد 
وطرب  أندلسية  موسيقى  صفة  في  هو  العظماء 
�ن  واالعتراف  الوفاء  من  روحهما  لكن  غرناطي، 
هم تحت التراب، على عبقريتهم وتضحياتهم، ثم 
ابتكار موسيقى هي رسالة لألجيال، وال ندعي أن 
بل  الرسالة،  لهذه  الوحيدة  الوريثة  هي  الرباط 
الجزائر  وفي  ا�ملكة،  في  هنا  لها  أخوات  هناك 

وقسطنطينية،  ووهـــران،  وتلمسان  العاصمة، 
وتونس العاصمة، وطرابلس الليبية.

وراء  وانسياقنا  بـ«غرورنا»  أيضا  ونعترف 
بريق «طرب» نحترم عشاقه وال نبخسه، ولكنه ال 
يعبر عن جذورنا ووجودنا وعظمة أجدادنا، فكان 
الرباط  في  وعندنا  غيرنا،  فضاءات  إلى  مصيره 
لـ«الطرب  عاصمة  ا�ــؤرخــ�  حسب  هــي  التي 
ا�دينة  داخــل  رشيد  مــوالي  معهد  الغرناطي»، 
الثقافة، ومعهد آخر بحي  لوزارة  العتيقة وتابع 
اليوسفية خاضع للجماعة، ويقال أنهما �وسيقى 
في  لهما  حضور  ال  ونقول:  اإلنساني،  التراث 
الساحة، ساحة عاصمة الطرب الغرناطي، بينما 
مهرجانات  وقرطبة  وغرناطة  إشبيلية  تحيي 
ال  وعندنا،  طربنا،  األندلسي..  للطرب  سنوية 
نتكلم عن «موازين» فهو مهرجان عا�ي، ولكن عن 
مهرجانات ا�قاطعات التي تنكرت و«غدرت» بفن 
نقدره،  الذي  غيرها،  فن  وراء  وانساقت  الرباط، 
نحن  فالتراث  ثقافتنا،  وال  تراثنا  من  ليس  لكنه 
عاصمتها..  الرباط  والثقافة  مدينته  في  حراسه 
لنا  اعترف  لصفت�  والتنكر  «الغدر»  هذا  فلماذا 
الثقافية  الروح  رجعت  ذلك،  ورغم  العالم؟  بهما 
إلى الرباط وستبعث تراثها ا�وسيقي من «قبور» 

أقبرها فيها منتخبون شاردون عن الحضارة. شهادات من الرواد

صندل  محمد  احلــاج  اجلليل  للفقيه  صــورة 
علمه  بغزارة  اشتهر  وقــد   ،2017 سنة  املتويف 

وفقهه وتلقينهما ألبناء الرباط.
أن  إلــى  سابق  عــدد  يف  أشــرنــا  أن  سبق  وقــد 
أقيمت  كوقف  بأراضيه  تبرع  صندل  املرحوم 
ضبط  يف  نتوفق  ولــم  الشهداء،  مقبرة  عليها 
فراجعنا  اهللا،  رحمه  للمتبرع  الشخصي  االسم 
ــوا عائلة  ــرف ــن ع ــذي ال ــني  ــؤرخ امل كــتــب  بــعــض 
خارج  توجد  تكاد  ال  رباطية  بأنها  «صندل» 
اجلياللي  هي:  أسماء  ثالثة  ــروا  وذك الرباط، 
صاحب  هــو  ــه  أن ونعتقد   ،1965 سنة  وتـــويف 
املــولــى  عــهــد  يف  عـــاش  وقـــد  ــد  ــم وأح األرض، 
يف  ـــ،  ــ 1231ه سنة  وتـــويف  ومحمد  إسماعيل، 
وأسكنهم  اهللا،  رحمهم  سليمان  ــوالي  م عهد 
فسيح جناته، وستبقى األجيال تترحم عليهم 
مقبرة  إلنشاء  أراضيها  بوقف  للعائلة  اعترافا 

الشهداء.     

 AÉHh øe
 zÉfhQƒc{
ó«Øà°ùf

أسرار العاصمة

 بقلم: بوشعيب ا	دريسي

15العدد:  1067الخميس 19 مارس 2020 الرباط يا حسرة

حديث العاصمة



 شجيع محمد

في قرار غير مسبوق، ومنذ أن تأسس املكتب 
الوطني للكهرباء، وجد املواطن املريرتي نفسه 
املكتب  لهذا  املحلية  املصالح  غرامات  أمــام 
الخدمات  مستحقات  اســم  تحت  بــمــريــرت، 
وفي  التيار(،  ــادة  وإع قطع  )أي  والتدخالت 
سوى  الخدمات  لهذه  وجــود  ال  فإنه  الواقع، 
على األوراق فقط، وبذلك يصبح مبلغ الغرامة 
في  االستهالك  واجبات  مبلغ  من  أكثر  املالية 
املكتب  ملصالح  سبق  األحيان، حيث  غالب 
إجراءات  بتبسيط  أقرت  أن  للكهرباء  الوطني 
وراء  باالختباء  واكتفت  التيار،  وإعــادة  قطع 
وإثقال  املواطنني  عن  التيار  لقطع  املــقــاول 

كاهلهم بالغرامات التي وصفت بالزجرية.
العديد  تــوجــه  أن  ســبــق  فــقــد  ولـــإشـــارة، 
بمريرت،  الوكالة  رئيس  إلــى  املواطنني  من 
تسمى  التي  الغرامات  هاته  عن  لالستفسار 

بـ»مستحقات  ــهــالك  االســت فــواتــيــر  ضــمــن 
الخدمات والتدخالت«، لكنهم فوجئوا بإصرار 
رئيس الوكالة على ضرورة أداء هاته الغرامات، 
يقول مصدر »األسبوع«، ليتضح لنا أننا أمام 
قوانني جديدة في »جزيرة مريرت«، حيث قامت 
املصالح املعنية بتمرير قطع والتزويد بالتيار 
ضمن  ذلك  إلى  اإلشــارة  بــدون  مقاول  لفائدة 
الجماعة  بمصالح  تعليقها  يتم  منشورات 
اإلداريتني،  وامللحقتني  والباشوية  الترابية 
بينما  إشعارات،  بواسطة  األمــر  تعميم  ليتم 
ولفح  الصمت  التزام  املكتب  مصالح  فضلت 
فيما  ليتضح  الظالم،  أو  بالغرامات  املواطنني 
بعد، أن األمر يعد تنكيال باملواطنني، إذ ال يمر 
الكهربائي  التيار  قطع  عن  السماع  دون  يوم 
مداخيل  يدر  مما  املواطنني،  من  العشرات  عن 
حساب  على  ولو  املعنية  املصالح  على  هامة 
الوضع  املعيشة وسوء  بغالء  املقهور  املواطن 
االجتماعي، فعوض حل األمور، اختار الرئيس 

بالغرامات،  املشكلة  معالجة  للوكالة،  الجديد 
ناهيك عن األخطاء التي تعتري بعض الفواتير 

املدير  هو  فأين  األمــور..  في  تدقيق  أي  بدون 
العام للمكتب الوطني للكهرباء؟
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عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
ــوم الــثــالثــاء  ■ شــوهــد مــســاء يـ
يقوم  وهـــو  سلطة  عـــون  املــاضــي، 
بواسطة  »بــهــلــوانــي«  باستعراض 
الكبير،  الحجم  مــن  نــاريــة  ــة  دراجـ
الــرأس  كــان غير مرتدي خــوذة  وقــد 
األمنية  السلطات  تفرضها  الــتــي 
ال  التي  الــدراجــة  هــذه  سائقي  على 
تمنح  برخصة  إال  سياقتها  يمكن 
لكن  النقل،  وزارة  مصالح  طرف  من 
الغريب في األمر، هو قيام هذا العون 
الكريم  عبد  شارع  يجوب  كان  الذي 
بتوقيف  وعــرضــا،  طــوال  الخطابي 
للشرطة وتحدث معهم مطوال  سيارة 
وسط الشارع مسببا بذلك عرقلة في 
حركة السير وكأنه كان في حالة غير 
استعراضه  يكمل  أن  قبل  طبيعية، 

بالشارع املذكور.

تطوان  طنجة  جهة  ــي  وال قــام   ■
الحسيمة، بزيارة للمحكمة االبتدائية 
من  اإلنــجــاز،  طــور  في  التي  بطنجة 
بها،  الــجــاريــة  األشــغــال  تفقد  أجــل 
وبعدما تجول في هذا الورش، طالب 
وتسليم  بــإتــمــامــه  عليه  املــشــرفــني 
شهر  حلول  قبل  له  املحكمة  مفاتيح 
ليل  باالشتغال  أمرهم  رمضان، حيث 
نهار من أجل إنجازه في أسرع وقت.

الحزب  عن  األول  املسؤول  وجه   ■
املحتلة،  سبتة  بمدينة  االشتراكي 
داخل  املعارض  علي  محمد  املحامي 
حكومة سبتة املستقلة التي يترأسها 
رسالة  اإلسباني،  الشعبي  الحزب 
واملــركــزيــني،  املحليني  للمسؤولني 
يطلب فيها تعطيل جميع التظاهرات 
وعلى  الصلوات  بينها  من  بسبتة، 
رأسها صالة الجمعة داخل املساجد، 
»كورونا«  فيروس  النتشار  تحسبا 
مصدر  حسب  املــديــنــة،  ساكنة  بــني 
ــذي قــال بــأن عواقب  »األســبــوع«، ال
بعد  وخيمة،  ستكون  الرسالة  هــذه 
حزب  بها  ــام  ق الــتــي  التصريحات 
»فوكس« املعادي للمسلمني القاطنني 

باملدينة مؤخرا. 

الجماعات  سيارات  انتشار  ظاهرة  عادت 
واملراكز  األسواق  أمام  مركونة  كبير،  وبشكل 
وغيرها  التعليمية،  واملؤسسات  التجارية 
بعض  يستغل  حيث  التسويقية،  األماكن  من 
في  للجماعة  التابعة  السيارات  املنتخبني 
بــعــيــدا عــن نــطــاق العمل  ــراض خــاصــة  ــ أغ
وأطفال  أسر  نقل  يتم  كما  العامة،  واملصلحة 
الجماعة،  ســيــارات  يستغلون  الذين  هــؤالء 
ميزانية  حساب  على  واملدارس  األسواق  إلى 
املحروقات  ثمن  تستخلص  التي  الجماعات 

من ضرائب املواطنني.
التابعة  السيارات  هــذه  تكون  ما  وغالبا 
على  محسوبة  بعضها  القروية،  للجماعات 
عمالة تطوان، والبعض اآلخر منها محسوب 
عــلــى عــمــالــة شــفــشــاون والــفــحــص أنــجــرة، 
أجل  مــن  تــطــوان  مستغلوها  يقصد  حيث 
مصالحهم  وقضاء  والتبضع  الجو«  »تغيير 

الشخصية بواسطة سيارات الخدمة.
ملــدن  الــتــرابــيــة  الــجــمــاعــات  وقـــد حطمت 
ممتلكات  استغالل  في  قياسيا  رقما  الشمال 
في  الــســيــارات،  منها  الترابية،  الجماعات 
إقليم  رأســهــا  على  الشخصية،  ــراض  ــ األغ
حسب  مــنــه،  القريبة  والــجــمــاعــات  تــطــوان 
العديد من املتتبعني للشأن املحلي، إذ لم يعد 
يقتصر  املسؤولة،  الجهات  غياب  بعد  األمر، 
الجماعات،  هذه  داخل  املنتخبني  بعض  على 
بل تعداها إلى بعض املصالح اإلدارية، منها 

مسؤوليها  معظم  يستغل  التي  السلطوية، 
أسرهم  رفقة  والسفر  للتنقل  الدولة  سيارات 

خارج أوقات العمل اإلدارية.
أن غياب  املــواطــنــني،  مــن  الــعــديــد  وأكـــد 
بشكل  ساهم  الــذي  هو  واملحاسبة  املراقبة 
خارج  املصلحة  سيارات  استغالل  في  كبير 
مصالح  يعطل  مما  لــهــا،  املــرصــود  ــار  اإلطـ
استغالل  من  املزيد  على  ويشجع  املواطنني 
املمتلكات  من  تعد  التي  الخدمة  ســيــارات 
العامة  املنفعة  أجل  من  املسخرة  العمومية 

وليس الشخصية.   
ــارة أحــد  وتــظــهــر الـــصـــورة رفــقــتــه، ســي
املنتخبني متوقفة أمام إحدى األسواق، حيث 
التبضع،  أجل  من  السوق  هذا  قصد سائقها 
وجود  املواطنني  من  العديد  استنكر  حيث 
هذه السيارة مركونة في مكان يمنع الوقوف 
الذقون  على  ضحكا  املوضوع  واعتبروا  به، 
في غياب ربط املسؤولية باملحاسبة، التي إذا 
فعلت، فإن معظم رؤساء الجماعات والنواب 
وبسبب  واملحاسبة،  للمساءلة  سيتعرضون 
بشتى  الجماعات  ممتلكات  صارت  غيابها، 

أنواعها تستغل من طرف بعض املنتخبني.
املسؤولة  الجهات  تــحــرك  انتظار  ــي  وف
وجبت  الظاهرة،  لهذه  حد  وضــع  أجــل  من 
اإلشارة إلى أن املركزين التجاريني »مرجان« 
سيارات  تردد  يوميا  يشهدان  »كارفور«،  و 
الجماعات، خصوصا يومي السبت واألحد. 

ا�صتغـالل �صيـارات اجلماعـات لأغـرا�ض �صخ�صيـة

فــي الــوقــت الــذي تــم فيه إحــداث 
الخاص  باملعبر  الكمبيوتر  شاشة 
بالراجلني والتي تعمل باألشعة تحت 
أجسام  حرارة  عن  للكشف  الحمراء، 
املعبر  مــن  والــعــابــريــن  املــســافــريــن 
الحدودي »باب سبتة« كما هو ظاهر 
املصابني  لتشخيص  الــصــورة،  في 
بــالــحــمــى، وهـــي إحـــدى األعـــراض 
فيروس  بعدوى  لإصابة  الشائعة 
من  العديد  فــي  املنتشر  ــا«  »كــورون
الدول، منها بالدنا، لم تقم السلطات 
ــادرة،  ــب امل بــهــذه  املعنية  املــغــربــيــة 
بإحداث مثل هذه الشاشة في املعبر 
املراقبة  لفرض  بالسيارات،  الخاص 
األجانب  خصوصا  السائقني،  على 
»بــاب  عبر  املــغــرب  يدخلون  الــذيــن 
لتظل  سياراتهم،  منت  على  سبتة« 
هذه املراقبة باملعبر املذكور مقتصرة 
مستعملي  أن  علما  الراجلني،  على 
املعبر أغلبهم يستعملون السيارات. 

فيه  استبشر  الــذي  الــوقــت  وفــي 
تنصيب  بسبب  خــيــرا،  الــعــابــرون 
الحاالت  وتتبع  ملراقبة  الشاشة  هذه 
هذا  تحمل  أن  يمكن  التي  املرضية 

ــت قــاصــدة  ــان ــواء ك الــفــيــروس، ســ
من  أو  األوروبية،  الــدول  من  املغرب 
األمر  هذا  فإن  املحتلة،  سبتة  مدينة 
يقلق العديد من املغاربة، بسبب عدم 

القادمني  السيارات  سائقي  إخضاع 
من مدينة سبتة أو من الدول األخرى 
الطبية  للمراقبة  املذكور،  املعبر  عبر 

كما هو مطبق على الراجلني.
وفي نفس السياق، يتساءل العديد 
من املواطنني عن اإلجراءات الوقائية 
التي تتخذها الجهات املسؤولة التي 
أو  أمــاكــن  مــن  املــبــادرة  بهذه  قامت 
حجرات صحية وسيارات ومعدات من 
أجل احتواء مثل هذه الحاالت، حيث 
الغياب  املواطنني  من  العديد  الحظ 
منها  واالستعدادات،  للمعدات  الكلي 
ملواجهة  الطبية  واملعدات  الكوادير 
ضبطه  حالة  في  املحتمل  الفيروس 
باقي  دون  الــكــمــبــيــوتــر  بــواســطــة 
املعدات األخرى، كاأللبسة واملعقمات 
الوسائل  مــن  وغيرها  واملــطــهــرات، 
العديد  تعتمدها  التي  االحــتــرازيــة 
واملصالح  واملــعــابــر  ــارات  ــط امل مــن 

الحدودية؟

�صا�صة يتيمة ملراقبة فريو�ض »كورونا« مبعرب »باب �صبتة«

مريرت ما يجري  ويدور يف المدن

أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

كواليس جهوية

نموذج للتجاوزات.. سيارة الجماعة تقف
 يف مكان يمنع فيه الوقوف!

الـمكتب الوطني للكهربـاء يفر�ض غرامات وهمية على الـمواطنيـن
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بعدمـا أعلـن ا�غـرب، ومنـذ يـوم الجمعـة 
الجويـة  الرحـالت  جميـع  تعليـق  ا�اضـي، 
وإلـى  مـن  للمسـافرين  البحـري  والنقـل 
 6412 مجموعـة مـن البلـدان، يبقـى مصيـر 
سـائحا أجنبيـا بعاصمـة سـوس السـياحية 
أنفسـهم  وجـدوا  بعدمـا  عفريـت،  كـف  فـي 
بسـبب  ا�غـرب،  مغـادرة  علـى  قادريـن  غيـر 
الرحـالت الجويـة والبحريـة، حيـث  تعليـق 
قالـت مصـادر مطلعـة، أن جنسـيات السـياح 
العالقـ� بمدينـة أكاديـر، تتـوزع بـ� 2185 
فرنسـيا، و1673 إنجليزيـا، و1445 أ�انيـا، 
مـن  و275  هولنديـا   297 إلـى  باإلضافـة 
ترحيـل  سـيتم  أنـه  وأضافـت  بلجيـكا، 
السـياح العالقـ� عبـر طائـرات خاصـة إلـى 

بلدانهـم.

ا�الوكي،  صالح  أكادير  مدينة  عمدة  أصدر 
التي  األنشطة  جميع  توقيف  فيه  أكــد  بالغا 
تحتضنها ا�ركبات والقاعات الرياضية ومالعب 
اجتماعية  والسوسيو  الثقافية  وا�راكز  القرب 
بداية  با�دينة،  الجماعية  والخزانات  وا�كتبات 
من يوم السبت 14 مارس الجاري، حتى إشعار 
آخر، ويأتي هذا اإلجراء االحترازي، حرصا على 
سالمة ا�واطن� وا�واطنات وتطبيقا لإلجراءات 
الحكومة  طرف  من  ا�تبعة  واالحترازية  الوقائية 
للوقاية والحد من انتشار وباء «كورونا»، كما دعا 
رئيس ا�جلس الجماعي ألكادير في آخر البالغ، 
وتفهم  اإلجــراء  هذا  الحترام  ا�واطن�،  عموم 
استثنائية  بظرفية  ومرتبطا  اضطراريا  كونه 
االلــتــزام  بــضــرورة  مطالبا  ــا،  ــالدن ب تعيشها 
التي  بالتدابير واإلجراءات االحترازية والوقائية 
والقطاعات  ا�جاالت  مختلف  في  بالدنا  تتخذها 

بروح عالية من ا�واطنة وا�سؤولية. 

تعتبـر  حديثـة،  إحصائيـة  حصيلـة  فـي 
مؤشـرا ينـذر بأزمـة عطـش ال قـدر هللا فـي 
حـوض  سـدود  اسـتقبلت  ماسـة،  سـوس 
سـوس ماسـة إلـى غايـة 12 مـارس الجـاري، 
مكعـب  متـر  مليـون   157.794 مـا مجموعـه 
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 
بـن  يوسـف  سـد  واسـتقبل   ،%  21.6  
تاشـف� خـالل الــ 24 سـاعة األخيـرة، كميـة 
متـر  مليـون   0.041 تتجـاوز  ال  ا�يـاه  مـن 
مكعـب بنسـبة مـلء تقـدر بــ 13,6 %، فيمـا 
كميـة  أي  الجهـة  سـدود  باقـي  تسـتقبل  لـم 

ا�يـاه. مـن  تذكـر 

مــواقــع  رواد  أن  مــطــلــع،  مــصــدر  ــن  م عــلــم 
فيديو  شريط  تــداولــوا  االجتماعي،  التواصل 
أيت  جماعة  بسيارة  بــري  خنزير  نقل  يوضح 
هذا  وأن  بــاهــا،  ــت  أي شتوكة  بإقليم  ــم  وادريـ
الخنازير  وقتل  إحاشة  عملية  بعد  جاء  الفيديو 
يوم  تمت  والتي  وادريـــم،  أيــت  بمنطقة  البرية 
الحيوانات  هذه  على  للقضاء  ا�اضي،  األحــد 
التي أهلكت الحرث والزرع با�نطقة، وأوضحت 
ا�صادر بأن شريط الفيديو الذي تم تداوله على 
نطاق واسع، تباينت التعليقات بشأنه، ب� مندد 
البري،  لنقل الخنزير  باستغالل سيارة الجماعة 
تعتبر سابقة في  التي  الواقعة  متهكم على  وب� 
تاريخ ا�نطقة، في الوقت الذي طالب فيه فاعلون 
العبث  في  تحقيق  بفتح  اإلقليم  عامل  مدنيون 

بسيارات الجماعة.

بعدمـا أعلـن ا�غـرب، ومنـذ يـوم الجمعـة 
الجويـة  الرحـالت  جميـع  تعليـق  ا�اضـي، 
وإلـى  مـن  للمسـافرين  البحـري  والنقـل 
الجويـة  الرحـالت  جميـع  تعليـق  ا�اضـي، 
وإلـى  مـن  للمسـافرين  البحـري  والنقـل 
الجويـة  الرحـالت  جميـع  تعليـق  ا�اضـي، 

6412 مجموعـة مـن البلـدان، يبقـى مصيـر 
سـائحا أجنبيـا بعاصمـة سـوس السـياحية 
أنفسـهم  وجـدوا  بعدمـا  عفريـت،  كـف  فـي 
بسـبب  ا�غـرب،  مغـادرة  علـى  قادريـن  غيـر 
أنفسـهم  وجـدوا  بعدمـا  عفريـت،  كـف  فـي 
بسـبب  ا�غـرب،  مغـادرة  علـى  قادريـن  غيـر 
أنفسـهم  وجـدوا  بعدمـا  عفريـت،  كـف  فـي 

الرحـالت الجويـة والبحريـة، حيـث  تعليـق 
قالـت مصـادر مطلعـة، أن جنسـيات السـياح 
العالقـ� بمدينـة أكاديـر، تتـوزع بـ� 2185
فرنسـيا، و1673 إنجليزيـا، و1445 أ�انيـا، 
مـن  و275  هولنديـا   297 إلـى  باإلضافـة 
ترحيـل  سـيتم  أنـه  وأضافـت  بلجيـكا، 
السـياح العالقـ� عبـر طائـرات خاصـة إلـى 

بلدانهـم.

ا�الوكي،  صالح  أكادير  مدينة  عمدة  أصدر 
التي  األنشطة  جميع  توقيف  فيه  أكــد  بالغا 
تحتضنها ا�ركبات والقاعات الرياضية ومالعب 
اجتماعية  والسوسيو  الثقافية  وا�راكز  القرب 
بداية  با�دينة،  الجماعية  والخزانات  وا�كتبات 
من يوم السبت 14 مارس الجاري، حتى إشعار 
آخر، ويأتي هذا اإلجراء االحترازي، حرصا على 
سالمة ا�واطن� وا�واطنات وتطبيقا لإلجراءات 
الحكومة  طرف  من  ا�تبعة  واالحترازية  الوقائية 
«للوقاية والحد من انتشار وباء «للوقاية والحد من انتشار وباء «كورونا»، كما دعا 
رئيس ا�جلس الجماعي ألكادير في آخر البالغ، 
وتفهم  اإلجــراء  هذا  الحترام  ا�واطن�،  عموم 
استثنائية  بظرفية  ومرتبطا  اضطراريا  كونه 
االلــتــزام  بــضــرورة  مطالبا  ــا،  ــالدن ب تعيشها 
التي  بالتدابير واإلجراءات االحترازية والوقائية 
والقطاعات  ا�جاالت  مختلف  في  بالدنا  تتخذها 

بروح عالية من ا�واطنة وا�سؤولية. 

تعتبـر  حديثـة،  إحصائيـة  حصيلـة  فـي 
مؤشـرا ينـذر بأزمـة عطـش ال قـدر هللا فـي 
تعتبـر  حديثـة،  إحصائيـة  حصيلـة  فـي 
مؤشـرا ينـذر بأزمـة عطـش ال قـدر هللا فـي 
تعتبـر  حديثـة،  إحصائيـة  حصيلـة  فـي 

حـوض  سـدود  اسـتقبلت  ماسـة،  سـوس 
مؤشـرا ينـذر بأزمـة عطـش ال قـدر هللا فـي 
حـوض  سـدود  اسـتقبلت  ماسـة،  سـوس 
مؤشـرا ينـذر بأزمـة عطـش ال قـدر هللا فـي 

سـوس ماسـة إلـى غايـة 12 مـارس الجـاري، 
مكعـب  متـر  مليـون   157.794 مـا مجموعـه 
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 
بـن  يوسـف  سـد  واسـتقبل   ،
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 
بـن  يوسـف  سـد  واسـتقبل   ،
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 

%
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 

%
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 

21
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 

21
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 

.6
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 

6
فـي محـددة  مائويـة  بنسـبة  ا�يـاه  مـن 

تاشـف� خـالل الــ 24 سـاعة األخيـرة، كميـة 
متـر  مليـون   0.041 تتجـاوز  ال  ا�يـاه  مـن 
%، فيمـا  مكعـب بنسـبة مـلء تقـدر بــ 13,6
كميـة  أي  الجهـة  سـدود  باقـي  تسـتقبل  لـم 

ا�يـاه. مـن  تذكـر 
كميـة  أي  الجهـة  سـدود  باقـي  تسـتقبل  لـم 

ا�يـاه. مـن  تذكـر 
كميـة  أي  الجهـة  سـدود  باقـي  تسـتقبل  لـم 

مــواقــع  رواد  أن  مــطــلــع،  مــصــدر  ــن  م عــلــم 
فيديو  شريط  تــداولــوا  االجتماعي،  التواصل 
أيت  جماعة  بسيارة  بــري  خنزير  نقل  يوضح 
هذا  وأن  بــاهــا،  ــت  أي شتوكة  بإقليم  ــم  وادريـ
الخنازير  وقتل  إحاشة  عملية  بعد  جاء  الفيديو 
يوم  تمت  والتي  وادريـــم،  أيــت  بمنطقة  البرية 
الحيوانات  هذه  على  للقضاء  ا�اضي،  األحــد 
التي أهلكت الحرث والزرع با�نطقة، وأوضحت 
ا�صادر بأن شريط الفيديو الذي تم تداوله على 
نطاق واسع، تباينت التعليقات بشأنه، ب� مندد 
البري،  لنقل الخنزير  باستغالل سيارة الجماعة 
تعتبر سابقة في  التي  الواقعة  متهكم على  وب� 
تاريخ ا�نطقة، في الوقت الذي طالب فيه فاعلون 
العبث  في  تحقيق  بفتح  اإلقليم  عامل  مدنيون 

بسيارات الجماعة.
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  نور الدين هراوي

مصـادر  مـن  «األسـبوع»  علمـت 
غيـر  «اإلثـراء  قانـون  أن  محليـة، 
ا�شـروع» أصبح يـؤرق فئة ا�نتخب� 
ا�سـؤول�  وبعـض  الفاسـدين 
سـطات،  إلقليـم  التابعـة  بالجماعـات 
رمشـة  فـي  بعضهـم  تحـول  الذيـن 
يملكـون  وأثريـاء  أغنيـاء  إلـى  عـ� 
فارهـة،  وسـيارات  عقـارات  عـدة 
ضخمـة  مشـاريع  فـي  ويسـتثمرون 
ويؤسسـون مقاوالت وشـركات خاصة 
بهـم، وذلـك بعد ما كانوا قبل تسـلمهم 
تسـيير الشـأن العـام، مجـرد موظفـ� 
يمارسـون  أو  بمؤسسـات،  بسـطاء 
للقطـاع  تنتمـي  بسـيطة  حـرة  أعمـاال 
الغيـر ا�هيـكل، أو فالحـ� صغـارا أو 

سـابقا. انتخابـات  سماسـرة 
نفسـها،  ا�صـادر  إلـى  واسـتنادا 
والسياسـي�  ا�نتخبـ�  بعـض  فـإن 
ا�صادقـة  باسـتباق  قامـوا  باإلقليـم، 
جـزء  ببيـع  ا�ذكـور،  القانـون  علـى 
أخـرى  وتسـجيل  ممتلكاتهـم،  مـن 
عنـد  خاصـة  عائالتهـم،  أسـماء  فـي 
سـرعة  تبريـر  باسـتحالة  علمهـم 

يملكـون شـيئا  فقـراء ال  مـن  االنتقـال 
إلـى مصـاف أغنيـاء يحسـب لهـم ألـف 
لوبيـات  مجـال  ودخولهـم  حسـاب، 
العقـار، واسـتثمار أموالهـم فـي بنـاء 
مقاهـي وتوسـيع القاعـدة االنتخابية، 
وضمـان االسـتمرار في تدبير كراسـي 
الجماعـات ألطـول مـدة ممكنـة، علمـا 
أن منهـم مـن لـه ملفـات سـوداء محالة 
علـى ا�حاكـم ا�اليـة بتهـم «خروقـات 

بالجملـة». واختـالالت 
أن  ا�صـادر،  نفـس  وأضافـت 
عموميـة،  إدارات  فـي  مسـؤول� 
ومكلفـ� بأقسـام ومصالـح حساسـة، 
يتملكهـم هـم أيضـا الخوف مـن قانون 
اإلثـراء غيـر ا�شـروع، فـي ظـل تنامـي 
وارتـكاب  ا�هيكلـة،  غيـر  القطاعـات 
مخالفـات تعميريـة بالجملـة باإلقليـم، 
فـي  القانونيـة  الثغـرات  واسـتغالل 
حيـث  واألقسـام،  ا�صالـح  بعـض 
تـم االلتـواء بطـرق غيـر سـليمة علـى 
عموميـة  أمـوال  وتبديـد  القانـون 
وتحقيـق  ريعهـا  مـن  واالسـتفادة 
الخـالف  كان  لهـذا  السـريع،  الربـح 
محتدمـا بـ� الحكومـة والبر�ان حول 
تعديـالت القانـون الجنائـي في الشـق 

وكانـت  ا�ذكـور،  بالقانـون  ا�تعلـق 
البر�ـان،  داخـل  شـديدة  ممانعـة 
تخوفـا من سـقوط منتخبـ� وقيادي� 
ينتمـون  لجماعـات  ومسـيري� 
خاصـة  مختلفـة،  سياسـية  ألحـزاب  
وأنـه يتـم االعتمـاد عليهـم فـي جميـع 
األرقـام االنتخابيـة ا�طلوبـة باإلقليـم، 
مـن  تخوفـا  وكـذا  أخـرى،  وأقاليـم 

سـطات  إلقليـم  مرتقبـة  ملكيـة  زيـارة 
الشـارع  فـي  اليـوم  رائـج  هـو  كمـا 
السـطاتي، وأشـغال وإصالحـات علـى 
ا�فسـدون  فهـؤالء  لـذا،  وسـاق،  قـدم 
فـي ا�ـال العـام يضعـون أيديهـم علـى 
زلـزال  يشـملهم  أن  مخافـة  قلوبهـم، 
إلـى  بهـم  يدفـع  قـد  مفاجـئ  سياسـي 

لسـجن. ا

 عزيز الفاطمي

نفذت السلطات ا�حلية بمعية القوات العمومية، 
يوم الخميس ا�اضي، عملية فك الحصار ا�ضروب 
ا�نارة  بمقاطعة  �حاميد  النموذجي  السوق  على 
بمراكش، حيث استعملت الجرافات وسواعد عمال 
من  مجموعة  أجل تفكيك  من  الوطني،  اإلنعاش 
العربات  من  أعداد  حجز  وتم  الخشبية،  األكشاك 
السوق  محيط  احتلوا  باعة  طرف  من  ا�ستعملة 
استحالت  فوضوي  بشكل  العام  الشارع  وأغلقوا 
أضــرارا  ألحق  مما  والجوالن،  ا�ــرور  حركة  معه 
كبيرة بالساكنة ا�جاورة، إذ عمرت هذه الوضعية 
طرف  من  ا�قدمة  ا�تعددة  الشكايات  رغم  طويال، 
الجهات  إلــى  ا�وجهة  ا�دني  ا�جتمع  جمعيات 

وجبت  اإلعــالمــيــة،  ــة  ــان األم ــاب  ب ــن  وم ا�عنية، 
خالل  من  التجار  بعض  تصريحات  إلى  اإلشــارة 
التواصل  وسائل  عبر  متداولة  فيديوهات  مقاطع 
ا�ساومة  أساليب  فيها  يستنكرون  االجتماعي، 
با�نطقة،  نافذين  أشخاص  طــرف  من  واالبــتــزاز 
أراد  �ن  درهم   3000 مبلغ  دفع  منهم  يطلب  حيث 

أن يستفيد من مكان داخل السوق النموذجي.
تحقيق  فتح  ا�عنية  الجهات  فعلى  عليه،  وبناء 
في ا�وضوع، من أجل الوقوف على حقائق األمور، 
حيث  الفاسدين،  على  القانون  بقوة  والــضــرب 
يطالب التجار من والي الجهة، إيجاد حلول ناجعة 
بديلة لوضعهم، من أجل ممارسة تجارتهم  بشكل 
اليومي،  قوتهم  مصدر  لضمان  وقانوني  رسمي 
كما  فيها،  يرغبون  ال  أخرى  اختيارات  وتجنبهم 

أن هناك مالحظة أساسية يكاد يقع عليها إجماع 
مهتمي  األخــص  وعلى  ا�راكشي،  الشارع  وسط 
الشأن ا�حلي، حول األساليب ا�تبعة في معالجة 
بناء  العمومي  ا�لك  العشوائية واحتالل  األسواق 
على ما سبق من قرارات وتدابير سرعان ما ينتهي 
خير  ولنا  سابقه،  إلى  الوضع  ليعود  مفعولها، 
الخير  وسوق  ا�سيرة  أحياء  شوارع  في  نموذج، 
انتهاء  رغــم  الــذي  ــات،  ــداودي ال بحي  النموذجي 
األشغال به الزالت أبوابه موصده وتحول محيطه 
عنها  نتجت  عارمة  وفوضى  عشوائية  رحبة  إلى 
دون  الــعــام،  الــشــارع  مستوى  على  خانقة  أزمــة 
دكالة  بباب  الطرقية  ا�حطة  محيط  عن  الحديث 
مشاهد  في  الالمباالة،  بسبب  الغارقة،  وأزقتها 
تحرك  أن  دون  ــوع،  األســب أيـــام  طــول  فــوضــويــة 

محركاتها  حركت  وإن  ساكنا،  ا�عنية  السلطات 
فإن  األســبــاب،  من  أو لسبب  للتعليمات  تنفيذا 
عدة  يطرح  مما  باحتشام،  تــدور  ا�قاربة  عجلة 
العشوائية؟  األســواق  تلك  تنشأ  كيف  تساؤالت: 
أو  السكوت  يتم  كيف  ا�عنية؟  الجهات  هي  وأين 
التغاضي عن هذه الفوضى ا�تنامية حتى تتوغل 

داخل األزقة والشوارع وا�مرات العمومية؟
عمالة  عامل  الجهة  والــي  أقــدم  فقد  لــإلشــارة، 
عملية  إجراء  على  ا�اضية،  الجمعة  يوم  مراكش 
السلطة  رجال  من  مجموعة  شملت  داخلية  تنقيل 
رؤساء ملحقات إدارية، لتبقى متمنيات الجميع أن 
ربط  مع  جديدة  مرحلة  بمثابة  الحركة  هذه  تكون 
العشوائية  لنهاية  وبداية  با�حاسبة  ا�سؤولية 

بالحاضرة ا�تجددة.
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  بوطيب الفياللي

وقع أسـتاذات وأسـاتذة مدرسة ا�غرب العربي 
بالجـرف التابعـة للمديريـة اإلقليميـة إلنزكان أيت 
ملول، عريضة اسـتنكارية يشـجبون ويسـتنكرون 

مديـر  لـه  تعـرض  مـا  خاللهـا  مـن 
بعـد  وإهانـة  تهجـم  مـن  مؤسسـتهم، 
مـن   ،2020/3/7 السـبت  يـوم  زوال 
عندمـا  التالميـذ،  أحـد  ولـي  طـرف 
فـي  األسـاتذة  وبقيـة  التالميـذ  شـرع 
الولـوج ألقسـامهم، حسـب العريضـة 
التـي توصلنـا بنسـخة منهـا، والتـي 
ا�ؤسسـة  مديـر  تعـرض  تؤكـد 
ا�جانيـة  االتهامـات  مـن  �جموعـة 
أمـام مـرأى ومسـمع من أمهـات وآباء 

ا�ؤسسـة. ببـاب  التالميـذ 
ا�وقعـون  واألسـاتذة  األسـتاذات 
وا�سـتنكرون لهـذا السـلوك ا�سـتفز 
لـه  مشـهود  تعليـم  رجـل  لكرامـة 
بكفاءتـه ونزاهتـه واسـتقامته من لدن 
السـلوك  هـذا  أن  اعتبـروا  الجميـع، 
العموميـة  ا�درسـة  حـق  فـي  تجنـي 

وأن  خصوصـا  عامـة،  بصفـة  التعليـم  ورجـال 
مثـل هـذه السـلوكات، أكـدوا أنهـا بثـت الرعب في 
نفـوس ا�تعلمـ� ألنهـم لـم يألفوهـا ولـم يعرفـوا 

ا�ؤسسـة. بهـذه  مثلهـا 
كمـا التمـس األسـاتذة ا�وقعـون فـي عريضتهم 

عـن  الدفـاع  قانونـا  لهـا  ا�خولـة  الجهـات  مـن 
اتخـاذ  بهـا،  والعاملـ�  العموميـة  ا�ؤسسـات 
مثـل  حـق  فـي  قـرارات  مـن  مناسـبا  تـراه  مـا 
هـؤالء الذيـن يتطاولـون علـى مؤسسـات الدولـة، 
شـكاية  وضـع  ا�ؤسسـة  مديـر  أن  علمنـا  وقـد 
بإنـزكان،  االبتدائيـة  با�حكمـة  ا�لـك  وكيـل  لـدى 

باإلضافـة إلـى أن ا�ديـر االقليمـي �ديريـة إنزكان 
أيـت ملـول، قـد تدخـل فـي القضيـة مباشـرة بعـد 
اسـتدعاء  إلـى  أدى  مـا  وهـو  بالواقعـة،  إخبـاره 
فـور  للمؤسسـة  حضـروا  الذيـن  األمـن  رجـال 

إخبارهـم.

البعد الجهوي لقانون «اإلثراء غير المشروع»

مطلوب التحقيق في هذه االتهامات

إنزكان

مراكش

 أزمور

  شكيب جالل

االحتفـال  بمناسـبة  يرتكـب  الـذي  الشـغب  مثـل 
بعاشـوراء، قـام عـدد كبيـر مـن ا�راهقـ� بمدينـة أزمـور، 
حالـة  خلـق  ممـا  بهـا،  والتراشـق  الحرائـق  بإشـعال 
وذلـك  العامـة،  واألماكـن  الشـوارع  فـي  الفوضـى  مـن 
قـام عـدد  بينمـا  الدراسـة،  اإلعـالن عـن توقيـف  بمجـرد 
أبيـض وقفـازات وكمامـات  لبـاس  بارتـداء  هائـل منهـم 
بمحاربـة  الخاصـة  الطبيـة  الفـرق  بلبـاس  متشـبه� 
فيـروس «كورونـا»، وقامـوا فـي جـو فوضـوي بمسـيرات 
اعتباطيـة عبـر مختلـف شـوارع وأزقـة ا�دينـة، وإن كان 
عرقـل  أنـه  إال  والتسـلية،  ا�زحـة  بـاب  مـن  األمـر  هـذا 
�ـدة وجيـزة حركـة ا�ـرور، وخلـق حـاالت مـن االزدحـام 
والتجمهـر وا�ـس بالنظـام العـام، األمـر الـذي يسـتدعي 

تكـراره.  لعـدم  صارمـة  إجـراءات  اتخـاذ 
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اعتقلـت الشـرطة تلميـذا مـن داخـل ثانويـة 
الـرازي التقنيـة بمدينـة الجديـدة، بنـاءا علـى 
التلميـذ  فيهـا  يتهـم  الثانويـة  �ديـر  شـكاية 
بإنجـاز صفحـة علـى إحـدى مواقـع التواصـل 
االجتماعـي، حيـث يظهـر ا�ديـر ومجموعـة من 
تسـيء  مفبركـة  صـور  فـي  الثانويـة  موظفـي 
لسـمعتهم كتربويـ�، وبسـمعة الثانويـة التـي 
تعتبـر أكبـر مؤسسـة تربوية علـى صعيد جهة 

الـدار البيضـاء سـطات.
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ال يمر يوم أو لحظة من حياتي إال 
عشتها  غالية  ذكــريــات  وأستحضر 
كصحفي،  �هنتي  مــزاولــتــي  خــالل 
بكل  خــاصــا  مــســارا  اخــتــرت  حيث 
على  مــصــرا  وتحدياته  صعوباته 
ــرار وأكــبــر  ــق الــتــقــاء أهــم صــنــاع ال

شخصيات القرن.
تعرفت  ــة  دولـ رئــيــس  أول  ــان  وكـ
النميري،  جعفر  هو  كصحفي،  عليه 
الــرئــيــس األســبــق لــلــســودان، الــذي 
التواضع، وذلك من  لديه قمة  وجدت 
شعرت  وهكذا  أخــالقــه،  دماثة  فــرط 
عدة  من  أعرفه  وكأنني  أحاوره  وأنا 
أزور  كنت  أنني  العلم  مع  سنوات 
ألول  صحفية  مهمة  فــي  ــســودان  ال
الثانية  القيادية  الشخصية  أما  مرة، 
األمير  فــكــان  عليها،  تعرفت  الــتــي 
ا�ملكة  (ملك  العزيز  عبد  بن  سلمان 
أميرا  كان  عندما  حاليا)  السعودية 
صديقي  له  قدمني  حيث  للرياض، 
كان  الــذي  بليهد،  هللا  عبد  الشيخ 
الرياض،  يشغل منصب وكيل إلمارة 
باألحضان  األمير سلمان  فاستقبلني 
قائال للشيخ بليهد: «أنا أعرف رمزي 
خالل  من  سنوات،  عدة  منذ  صوفيا 
مجلة  على صفحات  وصوره  مقاالته 
الشبكة  ومجلة  والعجائب،  السينما 
اللبنانيت�».. وهكذا توطدت عالقتي 
في  كثيرا  وساعدني  سلمان،  باألمير 
مهامي الصحفية في السعودية حيث 
بمعية  أصــدر  الفترة  تلك  فــي  كنت 
العراقي  اليوسف،  سامي  الصديق 
موسوعة  أمريكا،  في  حاليا  ا�قيم 
ا�عارف  ــرة  «دائ بعنوان  اقتصادية 
االقتصادية» في ألف صفحة، نصفها 
الثاني  والنصف  العربية  باللغة 
في  ألتقيه  وأخـــذت  باإلنجليزية، 
شقة  فيها  أملك  كنت  التي  ماربيا 
سويا  ــزاول  ن وكنا  لقصره،  مقابلة 
يوم  كــل  فــي  ا�ــشــي، وكنت  ريــاضــة 
أ�ــس مــدى تــواضــع األمــيــر سلمان 
ليصبح  السنوات  ومرت  وشهامته، 
ملكا للمملكة السعودية خلفا لشقيقه 
الذي  العزيز  عبد  بن  هللا  عبد  ا�لك 
الجار  أحمد  األســتــاذ  عليه  عرفني 
هللا صاحب ومدير جريدة «السياسة 
الدار  الكويتية» خالل تواجدهما في 
تمتنت  كبيرة،  وبسرعة  البيضاء، 
كان  الــذي  هللا  عبد  باألمير  عالقتي 
السعودية،  ا�ملكة  عهد  ولي  يومها 
مائدة  على  دائما  يستقبلني  فكان 
الغذاء بقصره في ع� الذئاب بالدار 

البيضاء.
الراحل  األمــيــر  على  تعرفت  كما 
دولة  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  خليفة 
الخليج،  لــدول  زياراتي  خالل  قطر، 
كبير  بــتــقــديــر  يــتــمــيــز  كـــان  حــيــث 
للصحافة والصحفي�، كما لن أنسى 
الراحل  بالرئيس  الطيبة  عالقتي 
نائبا  كـــان  عــنــدمــا  ــارك  ــب م حسني 
أجريت  وقد  السادات،  أنور  للرئيس 
معه حوار صحفيا رفقة مدير تحرير 
محمد  الراحل  الكويتية»  «السياسة 
األوساط  في  كبيرا  صدى  لقي  زين، 
وخالل  العربية،  للشؤون  ا�تتبعة 
جلستي معه، الحظت اعتزازه الكبير 
الجوية  القوات  صفوف  في  بمساره 
كيف  لنا  يحكي  ظل  حيث  ا�صرية، 
ضد  األولـــى  الجوية  بالضربة  قــام 

إسرائيل في حرب 6 أكتوبر 1973.
ــقــاءاتــي وحـــواراتـــي،  لــكــن أهـــم ل
ملوك  وملك  العرب  حكيم  مع  كانت 
عصره، الحسن الثاني طيب هللا ثراه 
وأسكنه فسيح جناته، ملك كرس كل 
حياته لخدمة شعبه وتطوير مستوى 

عيش ا�غاربة وكل من أحبوا ا�غرب، 
لشعبه  مالزما  اهتمامه  كل  كان  ملك 

ولألمة العربية.
فيه  وطئت  يــوم  أول  أنسى  ــن  ول
عندما  ا�باركة،  ا�غرب  أرض  قدمي 
«السياسة  جريدة  من  موفدا  جئت 
الــقــرن:  حــدث  لتغطية  الكويتية» 
ا�سيرة الخضراء التي كانت كل دول 
العالم تشرئب بأنظارها نحو ا�ملكة 
في انتظار انطالقها، حيث كان شعب 
ا�غرب بكل فئاته العمرية ملتفا حول 
الثاني،  الحسن  الحكيم  العاهل  قرار 
شهر  في  الخضراء  ا�سيرة  بتنظيم 

نونبر 1975.
محمال  ا�غرب  إلى  وصلت  يومها، 
بطموح واحد، هو حضور كل مراحل 
ا�سيرة رفقة 350 ألف مغربي كانوا 
ا�غرب  مناطق  مختلف  من  قادم� 
ا�شاركة  على  عزيمة وإصرار  وكلهم 
في استرجاع األقاليم الجنوبية التي 
ارتبط سكانها منذ قرون برباط البيعة 
مع ملوك الدوحة العلوية، والذين لم 

يعرفوا ألنفسهم وطنا سوى ا�غرب، 
ا�غاربة في  وال أهال سوى إخوانهم 

بقية مناطق وطنهم األم.
وبعد عودتي من ا�سيرة الخضراء 
الوثيق  الــتــالحــم  ــك  ذل مــن  مــبــهــورا 
القمة  ــ�  وب والشعب  الــعــرش  بــ� 
الحسن  ا�لك  نظم  وبعدما  والقاعدة، 
أكبر  حضرتها  صحفية  ندوة  الثاني 
والعربية  ا�غربية  اإلعالمية  ا�نابر 
والدولية، وعندما أذن لي جاللة ا�لك 
ا�لك.  «جاللة  له:  قلت  سؤالي  بطرح 
شعبك  الخضراء  ا�سيرة  في  شارك 
برمته، وعندما قلت له: انطلق تقدمت 
كل الجموع، وعندما أمرتهم بالتوقف 
فما  الضخم.  العدد  ذلك  بكل  توقفوا 
القمة  ــ�  ب الــتــالحــم  ــو ســر هـــذا  ه
الفور:  على  أجابني  ــقــاعــدة؟»،  وال
العرش  ب�  التاريخي  الــربــاط  «إن 
تتم  ال  ا�غربي  الشعب  وب�  العلوي 
بالحركات،  وال  بالكلمات  مالمسته 
ب�  يجمع  وعميقا  وثيقا  رباطا  ألن 
مهما  األزمــنــة  كل  في  وشعبه  ا�لك 
اشتدت ا�حن، ألن هذا الشعب يعرف 
على  الجالس  ا�لك  بأن  ا�عرفة  حق 
عن  شيئا  وال  أمــرا  يقدم  ال  العرش 
يتوقف  أن  يمكن  وال  مصلحة شعبه، 
عن خدمة ذلك الصالح ليعيش شعبه 
فعندما  لهذا  الشعوب،  بــ�  سيدا 
ينطلق  بأن  لشعبنا  أمرنا  أصدرنا 
تحرك  فقد  صحرائه  استرجاع  نحو 

أمرنا  أصدرنا  وعندما  الفور،  على 
الــحــدود  أمـــام  بــالــتــوقــف  لشعبنا 
االستعمارية الوهمية لصحرائه، فقد 
توقف وأشهر كتاب هللا ثم توجه نحو 

أراضيه التليدة بأمر من جاللتنا».
ــاالت عن  ــق ــدة م ــذا كــتــبــت عـ ــك وه
الصحراء  وعــن  الخضراء  ا�سيرة 
التاريخي  ــاط  ــرب ال وعــن  ا�غربية 
ــق الــــذي يــجــمــع بـــ� ا�ــلــك  ــي ــوث ال
استحسان  مقاالتي  فلقيت  وشعبه، 
بحضور  أحظى  وأصبحت  جاللته، 
في  الوطنية  الرسمية  ا�ناسبات  كل 
العامرة حيث  ا�لكية  القصور  رحاب 
واألميرين  ا�لك  جاللة  ألتقي  كنت 
الجليل� سيدي محمد وموالي رشيد 

وكبار مسؤولي الدولة.
وعلى مدى سنوات حكمه الثمانية 
ا�تداول  اللقب  ظل  فقد  والثالث�، 
«حكيم  هو  الثاني،  الحسن  ا�لك  عن 
وبعد  ذكائه  فرط  من  وذلك  العرب»، 
على  والفريدة  النادرة  وقدرته  نظره 
حل أصعب ا�لفات والقضايا بطريقة 

وقــادة  ملوك  كل  كــان  لهذا  حكيمة، 
الدول العربية يعتبرون ا�لك الحسن 
ــانــي مــرجــعــا لــهــم فــي أعــوص  ــث ال
تواجههم،  التي  القضايا  وأصعب 
لديه  فيجدون  يستشيرونه  وكانوا 

النصائح والتوجيهات الفعالة.
ــثــانــي  ــحــســن ال ــان ال ــ ــذا ك ــكـ وهـ
الوزراء  رئيس  مع  لقاء  لعقد  سباقا 
بيريز  شمعون  األسبق،  اإلسرائيلي 
الرئيس  اتــخــاذ  غــداة   ،1986 سنة 
ــرار  ــق ــادات ل ــســ ــ ا�ـــصـــري أنــــور ال
بواسطة  إســرائــيــل  مــع  صلح  عقد 
هدف  وكان  ديفيد»،  «كامب  اتفاقية 
القضية  خــدمــة  هــو  ــراحــل  ال ا�ــلــك 
وبموقف  ذكية  بطريقة  الفلسطينية 
شجاع، غير أن بعض الدول العربية 
الثاني  لم تستشف بعد نظر الحسن 
القضية  لفائدة  اإليــجــابــي  وهــدفــه 
مقاطعة  في  تتردد  ولم  الفلسطينية، 
الحسن  فبادر  دبلوماسيا،  ا�غرب 
الثاني إلى عقد ندوة صحفية تاريخية 
استراتيجيته  بالتفصيل  فيها  شرح 
رئيس  التقائه  خــالل  مــن  الرشيدة 
العظيمة  والفوائد  إسرائيل،  وزراء 
ذلك  بعد  لفلسط�  قادمة  كانت  التي 
بتلك  حاضرا  كنت  يومها،  اللقاء، 
عنه  أجــاب  ســؤاال  وطرحت  الــنــدوة 
ا�لك الحكيم بكل وضوح ودقة مثلما 
الصحفي�  أســئــلــة  كــل  عــن  ــاب  أجـ
صور  كافة  بجمع  فقمت  الحاضرين، 

شمعون  مــع  الــثــانــي  الحسن  لــقــاء 
بيريز وكافة فصول اللقاء، وتفاصيل 
ذلك  كل  وأرسلت  الصحفية،  الندوة 
إلى ا�قر الرئيسي لجريدة «السياسة 
الــكــويــتــيــة» بــالــكــويــت، فــلــم يــتــردد 
قرار  اتخاذ  في  هللا  الجار  األســتــاذ 
عن  هام  كتاب  وطبع  بتأليف  فــوري 
«الحسن  عنوان:  تحت  الحكيم  ا�لك 
الصعبة»،  األزمنة  في  القائد  الثاني، 
وتم شحن نسخ من هذا ا�ؤلف نحو 
الثاني  الحسن  به  فأعجب  ا�غرب، 
ا�طاع  أمــره  وأصــدر  كبيرا  إعجابا 
األستاذ  األعــز،  وصديقي  �ستشاره 
بأعداد  الكتاب  لطبع  بنسودة،  أحمد 
الدول  بمختلف  توزيعه  وتم  كبيرة 
العربية بعد طبعه في الكويت أيضا 
قصيرة،  فترة  وبعد  كبيرة،  بأعداد 
طبع  على  الثاني  الحسن  ا�لك  وافق 
في  الكويتية»  «السياسة  جــريــدة 
وتوزع  با�غرب  تصدر  دولية  طبعة 
بعض  في  وحتى  العربية  الدول  في 
تنصيبي  وتــم  ــة،  ــي األوروب البلدان 

إقليميا  ومــديــرا  لتحريرها  مــديــرا 
السوداني  الصحفي  تعي�  وتم  لها، 
طاقم  مع  مكي،  بابكر حسن  الراحل، 
وا�ترجم�  الصحفي�  من  متميز 
التي  ســالك  الزهرة  منهم  ا�غاربة، 
صفحة  ا�غرب  في  مرة  ألول  أطلقت 
والطفل  بــا�ــرأة  خاصة  اجتماعية 
«وجه  عنوان  تحت  مع قصة قصيرة 
للجريدة  تكتبها  ظلت  الــزحــام»  في 
بمعدل  ــوات  ــن س ــع  ــ أرب ــدى  مـ عــلــى 
ولحسن  األسبوع،  في  أقصوصت� 
عدة  بعد  فيما  أصــدر  الــذي  حمامة، 
معرض  في  أحدثها  عــرض  مؤلفات 
وبوشعيب  األخير،  والنشر  الكتاب 
منصب  اليوم  يشغل  الذي  النعامي 
للصحافة  الــعــالــي  للمعهد  مــديــر 
كان  ــذي  ال رفيق  ومحمد  بمراكش، 
طبع  وتم  ا�تنوعة،  بمقاالته  يتميز 
حداثية  وبطريقة  باأللوان  الجريدة 
تضمنت  حيث  ا�غرب،  في  مرة  ألول 
التي  واألبواب  الصفحات  من  الكثير 
ا�ملكة  فــي  مــرة  ألول  تصدر  كانت 
بحذافيرها  منها  اقتبستها  والتي 
مغربية  اجــتــمــاعــيــة  مــجــالت  ــدة  عـ
صدرت فيما بعد انطالقا من سنوات 
للجريدة  كــانــت  كــمــا  التسعينات 
التي كانت مزودة  الخاصة  مطبعتها 

بأحدث تجهيزات الطباعة ا�لونة.
رسمي  ــدد  عـ أول  ــدور  صــ ــان  ــ وك
 ،1987 يوليوز  شهر  فــي  للجريدة 

عددين  بمعدل  الــصــدور  في  لتأخذ 
والخميس)،  (اإلثن�  األسبوع  في 
كبيرة  بــمــقــروئــيــة  تتمتع  ــت  ــان وك
القراء  رائــع من طــرف  جــدا وإقــبــال 
كما  مكان  كل  في  والــعــرب  ا�غاربة 
على  أحــرص  الفترة  تلك  خالل  كنت 
لقراء  قيمة  بجوائز  مسابقات  تنظيم 

الجريدة.
ظلت  التي  سنوات  األربــع  وخــالل 
في  بانتظام  فيها  تصدر  الجريدة 
ا�غرب، حظيت رفقة أحمد الجار هللا 
بعدة لقاءات مع ا�لك الحسن الثاني 
كانت أهمها الحوارات التي أجريناها 
العامر  الثاني في قصره  الحسن  مع 
وكــانــت  ــاس،  ــف وب مــراكــش  بمدينة 
با�علومات  حافلة  ــحــوارات  ال تلك 
من  والواضحة  الصريحة  واألجوبة 
العصر  قضايا  مختلف  حول  جاللته 
يضطلع  الــذي  الرائد  ــدور  ال وحــول 
العربية  ا�نظومة  داخــل  ا�غرب  به 
وبعد  وحكمة  ذكاء  بفضل  والدولية 
واالقتصاد  السياسة  عبقري  نظر 
والثقافة وكل ا�جاالت: ا�لك الحسن 
على  اللقاءات  تلك  بث  وتم  الثاني، 
شاشة التلفزيون ا�غربي وعلى كافة 
أن  بعد  الخليجية  الدول  تلفزيونات 
بنسخ  محمال  بالسفر  بنفسي  قمت 
التي سلمتها  الحوارات  تلك  بشريط 
ليتم  التلفزيونات  بتلك  للمسؤول� 
حكيم  مع  الهامة  الحوارات  تلك  بث 
الحسن  الــحــكــم  وعــبــقــري  ــرب  ــع ال
الثاني، ألن وسائل التواصل وتبادل 
لم تكن قد ظهرت  ا�راسالت عن بعد 

آنذاك.
أن  الثاني  الحسن  استطاع  وقــد 
عدة  عقود،  أربعة  مدى  وعلى  يواجه 
في  ا�ــغــرب  وضعت  شائكة  قضايا 
أعلى هرم التدبير العربي لكل ا�لفات 
حاضرا  ا�ــغــرب  ظــل  حيث  الكبرى 
وتسيير  تدبير  على  رئيسي  كقيم 
الشائكة  العربية  ا�لفات  مختلف 

بطريقة حكيمة.
فقد  ــي،  ــداخــل ال ا�ــســتــوى  فعلى 
وضع  على  الثاني  الحسن  حــرص 
للنمو  الصحيح  الطريق  في  ا�غرب 
والبعد عن القالقل التي كانت تعاني 
سياسة  تبنى  كما  بلدان،  عدة  منها 
للحفاظ  واستباقية  رشــيــدة  مائية 
حيث  للمغرب،  ا�ائية  الثروة  على 
ا�ناطق  مختلف  في  سدود  عدة  بنى 
مناصب  وخــلــق  الــفــالحــة  لتطوير 
الكبرى  الــحــواضــر  خـــارج  الشغل 
ونقص  الجفاف  من  البالد  وحماية 

ا�وارد الغذائية.
فقد  الــســيــاســي،  الصعيد  وعــلــى 
الحزب  فكرة  الثاني  الحسن  رفض 
التوجهات  مختلف  �نح  الــوحــيــد، 
ا�غرب  رحلة  فــي  ا�ساهمة  فرصة 

نحو النماء والتقدم.
في  الثاني  الحسن  انخراط  ورغم 
تنموية،  مشاريع  عدة  أشغال  تتبع 
هي  واألكبر  األهم  القضية  ظلت  فقد 
النزاع ا�فتعل في الصحراء ا�غربية، 
حيث صرح في 27 شتنبر 1983، عن 
لتقرير  استفتاء  إلجــراء  استعداده 
نتائجه  وقبول  الصحراء  في  ا�صير 
الذي  الخيار  وهو  كان شكلها،  مهما 
ا�لك  خلفه،  واقترح  تطبيقه،  تعذر 
محمد السادس مشروع الحكم الذاتي 

ا�وسع في إطار السيادة ا�غربية.
على  العظيم  ا�لك  هذا  وظل شعار 
مدى سنوات عهده، هو خدمة مصالح 
شعبه وال شيء سوى ذلك، حيث ظل 
ساهرا على تنفيذ عدة برامج تنموية 

كبرى حتى آخر يوم من حياته.
رحم هللا ملك ملوك زمانه، وعبقري 
العظيم  ا�ــلــك  وحكيمهم،  ــعــرب  ال
الحسن الثاني طيب هللا ثراه وجعله 
راضيا  فيها  خالدا  الجنة  أهــل  من 

مرضيا برحمة هللا تعالى.
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املهن،  وأنبل  أشرف  من  املحاماة  تعتبر 
املجتمعات  في  مرموقة  مكانة  تأخذ  فهي 
املحاماة  وأهمية  املــعــاصــرة،  املتحضرة 
يستمد  رسالتها،  وجــال  مكانتها  وسمو 
ــدوام  الـ عــلــى  إلــيــهــا  املجتمع  حــاجــة  مــن 
وتنظيم  والجماعات  األفــراد  مشاكل  لحل 

معاماتهم.
العليا  ومؤسساتها  نفسها  فــالــدولــة 
فتنتدب  ــاة،  ــحــام امل مهنة  عــلــى  تــتــوقــف 
وعن  ــة  ــدول ال عــن  للدفاع  أكــفــاء  محامني 
القضائية  املحاكم والهيآت  أمام  مصالحها 

الوطنية والدولية.
قوة  تشكل  باعتبارها  املحاماة  ومهنة 
الحق  بجانب  تقف  فهي  معنوية،  وسلطة 
أوامره،  وتنفيذ  القانون  لتطبيق  وتسعى 
املساس  يريد  من  كل  وجــه  في  تقف  كما 
مهنة  تحتلها  التي  املكانة  أجل  ومن  به، 
الكبير  الفرنسي  األديــب  تمنى  املحاماة، 
لويس  ــال  وق محاميا،  يكون  أن  فولتير، 
لفرنسا،  ملكا  أكــن  لم  »لــو  عشر:  الثامن 

لوددت أن أكون محاميا«. 
وقد لخص األستاذ القانوني بيروني، في 
الثامن  لويس  الفرنسي  للملك  قدمه  تقرير 
))إن  قائا:  املحاماة  مهنة  فضائل  عشر، 
والسمو،  النبل  بني  تجمع  املحاماة  مهنة 
بما  بها  الــنــهــوض  ــريــدون  ي مــن  وتحمل 
كبيرة،  تضحيات  امــتــيــاز،  مــن  تستحقه 
مناقشات  تزيله  بما  للدولة  ضرورية  وهي 
للمحاكم  فتهيئ  غــمــوض،  مــن  املحامني 
في  املحامني  حرية  ولوال  أحكامها،  إصدار 
لتكررت  نفسه،  القضاء  أحكام  يناقشوا  أن 
روح  هــم  فاملحامون  ــعــددت،  وت األخــطــاء 

العدالة((.
البرملان  أن  نجد  املحاماة،  ونظرا ألهمية 
ــد وضـــع بــعــض قــواعــد  الــفــرنــســي كـــان ق
عشر،  الثامن  القرن  خال  املحاماة  مهنة 
بإخاص  بعمله  املحامي  »قيام  بينها  من 
بطان  يعرف  لقضية  قبوله  وعدم  وتفان، 
القوانني  بعض  أن  نجد  كما  فيها«،  الحق 
بعدم  املحامي  تلزم  القديمة  ــة  ــي األوروب
التعاقد  وبعدم  بل  خصمه،  بشرف  املــس 
الدعوى،  جريان  أثناء  معينة  أتعاب  على 
انطاقا من الفكر الذي ساد اليونان قديما 
برغبة  وارتباطه  الدفاع  عمل  مجانية  حول 
األسر الثرية في إسداء املعروف للناس عن 
طريق مباشرة قضاياهم والدفاع عنهم أمام 

القضاء باملجان.
عن  الدفاع  رمح  رأس  املحامي  ويعتبر 
حق اإلنسان بالنسبة لنفسه وعرضه وماله 
وكرامته، فهو املتصدي لكل خرق يمس عزة 
املال  أو حصانة  العرض  مناعة  أو  النفس 
أو سمو الكرامة اإلنسانية، ومن ثم فمهمته 
تستهدفها  الــتــي  الــغــايــة  بسمو  تسمو 
ومن  نيلها،  في  تستعمل  التي  الوسائل 
ملهنة  املنظمة  القوانني  جميع  جــاءت  ثم 
بالقواعد  األمـــر  تعلق  ســـواء  املــحــامــاة، 
األساسية أو باألنظمة الداخلية التي تسير 
في اتجاه تدعيم األخاق الفاضلة وتسنني 
في  السليم  والنهج  األصيل  الشرف  قواعد 
التعامل والتخاطب وترسيخ مفهوم الحرية 
الضمير،  ونقاء  الهمة  وعلو  النفس  وعزة 
الحميدة  األخـــاق  هــذه  أصبحت  وبــذلــك 
املحاماة،  مهنة  مستلزمات  من  الفاصلة، 
يؤديها  التي  القانونية  اليمني  وضمن 
املحامي في بداية عمله والتي تنطوي على 
املحاماة  ملهنة  املنظم  القانون  اآلتي حسب 
أمارس  أن  العظيم  بالـله  ))أقسم  لسنة: 
وضمير  بكرامة  واالستشارة  الدفاع  مهام 
واستقال وإنسانية((.. هذه األخاق التي 
الكرامة،  هــي:  أربــعــة  مــبــادئ  فــي  تجتمع 
يتعني  واإلنسانية،  االستقال،  الضمير، 
عينيه  نصب  يضعها  أن  محامي  كل  على 

وهو يقوم بعمله أو يتعاقد مع زبونه.
يتبع
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 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

الثقــة �ســالح ذو حديـــن
الخلق مشدوهني منزعجني حيارى  وقف جميع 

يتساءلون من أين جاءتنا هذه الجائحة؟
الطبيعية  ــوارث  ــك ال مظاهر  مــن  مظهر  إنــهــا 

ــات  ــان ــض ــي ــف ــزالزل وال ــ ــالـ ــ كـ
ــاف و»الـــكـــولـــيـــرا«  ــفـ ــجـ والـ
و»الــطــاعــون«، وكــل ما وصل 
هو  العباقرة،  علماؤنا  إليه 
ــم عــلــمــي لـــه هو  إيـــجـــاد اسـ
أتساءل:  19«، وهنا   - »كوفيد 
الدول العظيمة  أين كانت تلك 
التي تفننت في صنع األسلحة 
للبلدان  لتبيعها  الــفــتــاكــة 
منذ  تخوض  التي  املتخلفة 
لقتل  شــعــواء  ــا  حــرب ســنــني 
يكن  ألـــم  الــبــعــض؟  بعضها 
»النيرة«  األدمغة  بهذه  أولى 
الكثيرة  البحث في املختبرات 
داء  عــن  عليها،  تتوفر  التي 
لعاج هذا الوباء الفتاك الذي 
ال شكل وال لون له وكأنه مارد 
أو ماء يسري من تحت التنب، 
في  وسكانها  البلدان  يكتسح 
يهاجمها  ألنــه  منهم،  غفلة 
لها  تكون  أن  دون  بغتة  على 
وسائل وقائية استباقية؟ ومن 
قصير،  وقت  منذ  يعتقد،  كان 
كلها  والــبــشــريــة  الــعــالــم  أن 
ستواجه هذا العدو؟ فاإلنسان 
إمكانياته  فــي  يثق  يعد  لــم 
فاآلفاق  مستقبله،  في  وحتى 
قد  الوباء  هذا  أن  إلى  تشير 
ــدر هلل،  ــزداد انــتــشــارا ال ق يـ
تعالى:  لقوله  مصداقا  وذلــك 

مــاذا  نفس  تـــدري  ومــا   ...((
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت((.

منه،  املــؤمــنــون  وبــاألخــص  املــغــربــي،  الشعب 

يؤمنون بالقضاء والقدر، ويدركون أن هذا الوباء 
أحسن  هو  من  ليتضح  من هلل،  امتحان  هو  إنما 
منا عما، وهو كذلك تنبيه ملن أغوتهم حياة الدنيا 
ليعودوا إلى الصراط املستقيم، 
نشاهدها  ــي  ــت ال واألحـــــداث 
يوميا تؤكد أن الجشع والطمع 
يسيطران  أصــبــحــا  ــان  ــام ع
لم  ــذي  ال اإلنــســان  على  تماما 
لألخاق  اهتمام  أي  يعير  يعد 
الفاضلة التي جاء بها اإلسام، 
اإليمان  وقلة  والــغــدر  فالغش 
هي الصفات التي باتت تتصف 
الشعب  مــن  كــبــيــرة  فــئــة  بــهــا 
ربيعه  جــعــل  مــمــا  ــي،  ــرب ــع ال
فيه  تعد  لم  إلى خريف  يتحول 
وال  ــوة  أخ وال  الــرحــم  صلة  ال 
كليا  منعدمة  فالثقة  صــداقــة، 
أصبحنا  حتى  معاماتنا  في 
والنفاق  الغدر  سمتنا  مطففني 

والخداع.
وليدة  ليست  القبائح  وهذه 
ــى فـــي عهد  ــل حــت الـــيـــوم، بـ
يعيش  كــان  الــكــريــم،  رسولنا 
حوله منافقون ال يثق بهم، وقد 
قائمة سرية  دون أسماءهم في 
أحد  اليمن  ابن  عليها  استأمن 
فاجعة  تتذكرون  أال  الصحابة، 
هارون  اضطر  حيث  البرامكة، 
الرشيد لقطع رأس وزيره األول 
بناء  فــي  تــمــادى  ــه  ألن جعفر، 
القصور وكان يستعد لانقاب 
عليه قصد السيطرة على امللك، 
هناك  عــنــا،  بالبعيد  ولــيــس 
األمير الذي أرسل أباه إلى أوروبا 
قصد العاج، ليخبره فيما بعد أنه لم يعد له مكان 
في الباط، وأنه حل محله، واالنقابات والثورات 

ال تأتي إال من أقرب الناس للرؤساء وامللوك، وهي 
لعملية  املدبر  الرأس  يكون  فإما  حدين،  ذو  ساح 
وإما  الحكم،  إلى  ليصل  خطته  أحكم  قد  االنقاب 
تفشل خطته فينقلب السحر على الساحر، وال أدل 
الفاشلتني  االنقابيتني  املحاولتني  من  ذلك  على 
اللتني تعرض لهما املرحوم الحسن الثاني واللتني 
قادهما أقرب الناس إليه، األولى من طرف الجنرال 

املذبوح والثانية من قبل الجنرال أوفقير.
ملن  إال  بــه  تبوح  أن  يمكنك  ال  كالسر  فالثقة 
به،  وتنفرد  الناس  ما تخفيه عن  تحبه وتستأمنه 
وهي مجازفة ومغامرة قد تكون لها عواقب طيبة 
وسارة، وإما قد تؤدي بك إلى ما ال يحمد عقباه، 

مصداقا لقول أحد الشعراء:
ومن يجعل املعروف في غير أهله

يكون حمده ذما عليه ويندم
وقول شاعر آخر:

وال خير في ود امرئ متذبذب
إذا الريح مالت مال حيث تميل

صبور  مــؤمــن  شــعــب  لـله  والــحــمــد  وشعبنا 
يلجأ  فهو  به،  هلل  يأتيه  ما  بكل  ويرحب  يتحمل 
األمطار،  تنحبس  حني  اللطيف  لقراءة  للمساجد 
وهذا الوباء مثله كجميع الكوارث الطبيعية التي 
االستباقية  التدابير  كانت  فإذا  الناس،  بها  يبتلي 
وزارة  من  املسؤولة  الجهات  طرف  من  ضرورية 
نعلم  ال  فنحن  بالخصوص،  والصحة  الداخلية 
مدى مدة انتشار هذا الفيروس، الذي نريده سببا 
وتضامنهم  الشعب  طــبقات  جمـــيع  توحيد  في 
الفقير حتى تمر هذه  الفعال، ويؤازر الغني أخاه 

املحنة بسام.
ونحن نعلم أن األمة تعزز صفوفها أمام الشدائد 
من  ونتمناه  نرجوه  ما  وذلــك  الدهر،  ومصائب 
ضارة  »رب  الوحيد  وعزاؤنا  املغاربة،  إخواننا 
وحفظ  مكروه  كل  من  وإياكم  وحفظنا هلل  نافعة« 

بادنا حتى تعيش في أمن ورخاء إن شاء هلل.

يتبع
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اأهمية مهنة 
املحاماة

 ومكانتها عامليا
الدكتور عبد الرحيم بن سالمة

يف الحاجة إلى نبي:

خارج استوديوهات هوليود، وبعض الروايات 
العالم،  يغلق  أن  يتصور  أحد  يكن  لم  العجائبية، 
كما تغلق خمم الدجاج خوفا من غارات الثعالب.

أنى  وتهبط  تعلو  حــرة،  تظل  الطيور  وحدها 
شاءت، وحيث اشتهت.

أغلقت املطارات، واملوانئ، والحدود. 
أغلقت األديان كما الحب.

يعد محبا متسامحا،  لم  بأحد،  يرحب  ال  البابا 
فلم  الكعبة،  أمــا  ــل،  األرج غسل  حد  ومتواضعا 
تعرف ما تعرفه اليوم من فراغ تام، منذ نبي هلل 
إبراهيم عليه السام. أخيرا استراح الشيطان من 
رجم  من  حتى  يستريح  وقد  الشامتة،  النظرات 

ينهال على شيطنته من أرجاء املعمور كلها.
يغسلوا حائط  أن  لليهود  فقط حق  واآلن  اآلن، 
بما  ابتهجوا  بــالــكــاد  ــم  وه بدموعهم،  املبكى 
»صفقة  غير شرعي:  زواج  من  الصهيونية  ولدته 
العروبة  معاقل  بضرب  أكثر  وابتهجوا  القرن«، 
الثراء  وحيث  أفئدتها،  مهوى  حيث  مقاتلها،  في 
الفاحش الذي ال سهم فيه إال للمؤلفة قلوبهم، ثم 
ينهض  بوذا  يرى  وهو  كونفوشيوس  يفعل  ماذا 
في  بعيدا  مواقعه،  ويغير  أحــجــاره،  جــوف  من 

املفازات والجبال. 
آيات  إلى  رهبانه  ُمسخ  الــذي  زراديــشــت،  أما 
القوة،  فيلسوف  نيتشه،  أنف  رغم  وللسلطة،  هلل 
وموت اآللهة والعود األبدي، فما عليه إال العودة 

إلى معابده املهجورة وإضرام نيرانه من جديد.
أن  إليه  »فأوحينا  املــرة:  هذه  ستنزل  من  على 

اصنع الفلك«؟
رأي  ــراه  ي طوفان  من  وحيواناته  نــوح  هــرب 
إلهي  وبــتــأمــني  بفلكه،  عبابه  ويمخر  الــعــني، 
الجودي..  على  استوى  أن  إلى  تامة،  وطمأنينة 
شيء  أي  ومن  اليوم،  اإلنسانية  تنتظر  فلك  فأي 

تهرب، ومن يؤمنها إلى أن تصل؟ وإلى أين؟
الكل يهرف، وال من يهتف حتى  ال أحد يعرف، 

بنبي.

هذا  تدبير  على  يقدرون  األنبياء  وحدهم  نعم، 
أين  ومن  هو،  ما  نعرف  ال  الذي  وهذا  يقع،  الذي 

هو؟ أمن جوف أرض، أم من سماء؟
قرونا،  الكهف  أهل  نام  ضفادع،  املطر  تهاطل 
غردت  التنور،  فــار  البحر،  انشق  الجبل،  نطق 
انشق  ــة،  ومــحــارب مسبحة  األبــابــيــل  الــطــيــور 
في  يدخل  مما  وما شئتم  الشمس..  كورت  القمر، 

اختصاص األنبياء وحدهم.
العالم  أغلق  إذ  الظروف،  كل  تتوفر  ألم  واآلن، 
نبي  األرض  فــي  يظهر  أن  الــعــوملــة،  وســرحــت 

للبشرية كلها؟
أال  التطاحن،  وهــذا  الــتــشــرذم،  هــذا  كــل  بعد 
واحــدة،  قبلة  إلــى  تصلي  أن  البشرية  تستحق 
بنصوص واحدة وبترانيم واحدة، وأن تكون كلها 

على قلب أتقاها؟
ولكن »كورونا«، هذه التي أناخت حتى فرعون 
ال  أخــرى،  بمواصفات  نبي  إلى  بحاجة  العصر، 

يمتح ال من سماء وال من أساطير األولني.
نبي يدخل املغارة بسيف من شعاع، وال يخرج 

إال ورأس التنني يقطر دما بني يديه.
لكن، من يستطيع هذا إن لم تجتمع آلهة اليونان 
القوة واألمر، وتلقيه فوق  له  من جديد، وتفوض 

جزيرة التنني؟
جديد،  من  مساره  اإلنساني  التاريخ  وليعاود 

من البدايات األولى.
وحروبا  أنبياء  هلم  ــن،  األم يستتب  وحينما 
وغزاة إلى أن يطوى الكون مرة أخرى طي كتاب 

ويغلق.

يف الحاجة إلى حكومة عاملية:

وال  يــزرع  الــذي  الخّير،  العلم  أنبـياء  تعـــزز 
يقطع.

وها نحن نكتشف أن العالم بكل أقويائه مجرد 
دولة فقيرة تنخرها الهشاشة والفشل.

كلها،  واإليــــديولوجيات  العقائد  تتصارع  لم 
منذ قرون، وإلى اليــوم، إال لتنتج لنا عاملا جاها 

وهو  ضعيفا  الغني،  وهــو  فقـــيرا  العالم،  وهو 
القوي..

حجراته،  كل  ويغلق  نفسه،  على  ينكفئ  عالم 
والغارة املجهولة ما تزال في بداياتها.

اكتشفنا أن منظمة األمم املتحدة، وكل أذرعها، 
إلخافة  وفــزاعــات  هــواء،  طواحني  ســوى  تكن  لم 

الضعفاء، ومحاباة األقوياء.
أغلقتم حدودكم وأجواءكم وموانئكم  اآلن، وقد 
ومحبتكم وأديانكم، يا أقوياء األمم املتحدة.. من 

للضعفاء؟
اإلفريقية،  الهشاشة  في  الوباء  تفشى  لو  ماذا 
الفرجة  تكررون  هل  مذعورين؟  خمكم  في  وأنتم 

على غرار مجازر رواندا؟
املايير  عشرات  تخصص  دولــة  أقــوى  هي  ها 
شركاتها  كل  وتستنفر  أصــا،  الغنية  لوالياتها 
العابرة لخزائن القارات، وال تبعث ملساحات الفقر 

في العالم بغير قوتها الضاربة.
النعامة،  وحرب  جحره،  في  الضب  انكفاء  إنه 
العاملية،  الفقر  أحزمة  في  الوباء سيعشش  مادام 
للقارات  العابرة  حتى  آلياته،  ويطور  وسيتحول 

في أحشاء الطير.
يتحدث  وهــو  الفقير،  العالم  عن  يتحدث  من 
ذي  العربي  الــثــراء  ــن  أي ثــم  ــه؟  ــت وأزق مدنه  عــن 
القرون الذهبية؟ ملاذا لم نسمع عن مخطط عربي 
وصناديق ملحاربة الوباء؟ ملاذا لم نسمع عن أمير 
عربي )خامج فلوس( ُيحدث ولو جائزة ملن يطور 

عاجا للوباء أو مصا؟
ال شيء ينتظر من العرب، أصنام الذهب - ماال 

وعلما - وهذا مخزي، بل »كورونا« »الكورونا«.
إن العالم الذي سيصمد للوباء، بحاجة إلى نبي 
جديد، وإن لم يكن فإلى حكومة عاملية ستعيد لهذا 
بهاءه  الكون،  لشساعة  اعتبارا  الــذري،  الكوكب 

الذي ضاع، وصحة بدنه التي فرطنا فيها.
وتبني فيه حبا جديدا وتواصا جديدا.

وإلى أن يفتح العالم من جديد.

اإغــالق العالـم.. درو�س »كورونـا«

نافذة للرأي

رمضان مصباح اإلدريسي

األحداث التي نشاهدها 
يوميا، تؤكد أن الجشع 
والطمع عامالن أصبحا 
يسيطران تماما على 
اإلنسان الذي لم يعد 

يعير أي اهتمام لألخالق 
الفاضلة التي جاء بها 

اإلسالم، فالغش والغدر 
وقلة اإليمان هي الصفات 

التي باتت تتصف بها 
فئات كبيرة من الشعب 

المغربي، مما جعل ربيعه 
يتحول إلى خريف لم تعد 

فيه ال صلة الرحم وال أخوة 
وال صداقة، فالثقة منعدمة 

كليا في معامالتنا حتى 
أصبحنا مطففين سمتنا 
الغدر والنفاق والخداع
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ا�سطري  الجانب  مناقشة  إطار  في 
رقم  الــقــانــون  فــي  عليه  ا�ــنــصــوص 
62.99 ا�تعلق بمدونة ا�حاكم ا�الية، 
ا�سطرة  قــانــون  على  يحيل  ال  فإنه 
منها  محددة،  حــاالت  في  إال  ا�دنية 
 37 الفصول  طبق  يكون  التبليغ  أن 
ا�دنية  ا�سطرة  قانون  من   39 إلــى 
في  والبت  التحقيق  وأن  والثانية، 
�قتضيات  طبقا  يكون  النقض،  طلب 
ا�سطرة  ــون  ــان ق ــن  م  354 الــفــصــل 
بالنقض  الطعن  أسباب  وأن  ا�دنية، 
تختلف  ا�الية  ا�حاكم  قـــرارات  في 
عن أسباب الطعن بالنقض في أحكام 
أن  ذلك  العادية،   ا�حاكم  قــرارات  أو 
وردت  كما  بالنقض  الطعن  أسباب 
ا�سطرة  قانون  من   359 الفصل  في 
الداخلي،  القانون  خرق  هي:  ا�دنية، 
بأحد  أضــرت  مسطرية  قاعدة  خــرق 
الشطط  االختصاص،  عدم  األطــراف، 
ارتكاز  عــدم  السلطة،  استعمال  في 
انعدام  أو  قانوني  الحكم على أساس 
التعليل، بينما أسباب الطعن بالنقض 
في قرارات ا�حاكم ا�الية وكما تنص 
على ذلك ا�ادة 49 هي: خرق القانون، 
الشكلية،  اإلجــــراءات  احــتــرام  ــدم  ع
اختصاص  عـــدم  التعليل،  ــدام  ــع ان
«الداخلي»  كلمة  حذفت  أي  ا�جلس، 
األطـــراف»،  بحقوق  «أضــر  وبعبارة 
استعمال  في  الشطط  سبب  وحــذف 
السلطة، وأن عريضة الطعن بالنقض 
تقدم طبقا للكيفيات ا�نصوص عليها 
قانون  مــن  و142   141 الفصل�  فــي 
مقتضيات  باستثناء  ا�دنية  ا�سطرة 
التي   142 الفصل  من  الثالثة  الفقرة 
ما  على  تنص  الفقرة  وتلك  تطبق،  ال 
أو  نسخة،  أي  تقدم  لــم  ((إذا  يلي: 
النسخ غير مساو لألطراف،  كان عدد 
أن  ا�ستأنف  الضبط من  كتابة  تطلب 
أيام،  عشرة  داخل  النسخ  بهذه  يدلي 
أو  االبتدائية  ا�حكمة  رئيس  ويــدرج 
االستئناف  �حكمة  األول  الرئيس 
الجلسة  في  األجل  مرور  بعد  القضية 
ا�رفوع  ا�حكمة  تتبعها وتصدر  التي 
قــرارا  أو  حكما  االســتــئــنــاف  إليها 
تطبق  ال  الفقرة  فهذه  بالتشطيب)).. 

أمام ا�حاكم ا�الية.

من حيث االختصاص.. يختص 
املجلس األىلع: 

و97   96 ــ�  ــفــصــل ال بــمــقــتــضــى 
األعلى  ا�جلس  ــإن  ف الــدســتــور،  مــن 
الرقابة  ممارسة  يتولى  للحسابات 
ا�الية،  قــوانــ�  تنفيذ  على  العليا 
ويتحقق من سالمة العمليات ا�تعلقة 
ــزة  بــمــداخــيــل ومـــصـــروفـــات األجــه
مساعدته  ويبذل  لرقابته،  الخاضعة 
ــي ا�ــيــاديــن  لــلــبــر�ــان والــحــكــومــة ف
اختصاصاته  نطاق  في  تدخل  التي 
جاللة  إلى  ويرفع  القانون،  بمقتضى 
ــك تــقــريــرا عــن جــمــيــع األعــمــال  ــل ا�
في  ويبت  يدقق  كما  بها،  يقوم  التي 
ا�حاسبون  له  قدمها  التي  الحسابات 
مستمرة  بصفة  ويقوم  العموميون، 
إزاء  والتفتيش  التنسيق  بمهمة 

ا�جالس الجهوية.
للحسابات  األعلى  ا�جلس  ويقوم 
مــيــدان  ــي  ف قضائية  بــمــهــام  أيــضــا 
والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق  التأديب 
ــن  ــذي ــاص ال ــخـ ــة تــجــاه األشـ ــي ــال ا�
عليها  ا�نصوص  ا�خالفات  يرتكبون 
من  و137  و56  و55   54 الفصول  في 

األعلى  با�جلس  ا�تعلق  الــقــانــون 
يــعــد مرجعا  أنـــه  كــمــا  لــلــحــســابــات، 
تصدرها  التي  لألحكام  استئنافيا 
ضد  للحسابات  الجهوية  ا�جالس 
عليها  ا�نصوص  ا�خالفات  مرتكبي 
في هذا القانون، والتي ترفع إليه إما 
في  ورثته  من  أو  ا�حاسب  من  بطلب 
حالة وفاته، أو من طرف عامل الجهة، 
أو من الخازن العام أو وزير ا�الية أو 
الوزير ا�عني باألمر، أي الذي ينتمي 

ا�حاسب ا�تابع إلى وزارته.

املخالفات املعاقب عليها كما 
هو منصوص عليها يف قانون 

املحاكم املالية:

يب�  أن  ا�ـــشـــرع  ــاول  ــ ح عــنــدمــا 
طرف  من  عليها  ا�عاقب  ا�خالفات 
االعتبار  بع�  أخــذ  ا�الية،  ا�حاكم 

مسألت�:
بها  يتمتع  التي  الحصانة  األولــى: 
ا�ــادة  في  ورد  إذ  الحكومة،  أعضاء 
لالختصاص  يخضع  ((ال  ــه  أن  ،52

القضائي للمجلس في ميدان التأديب 
ا�الية،  والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق 
مجلس  وأعــضــاء  الحكومة  أعــضــاء 
عندما  ا�ستشارين،  ومجلس  النواب 

يمارسون مهامهم بهذه الصفة)).
مرتكبو  أدلى  إذا  ما  حالة  الثانية: 
 54 ا�واد  في  إليها  ا�شار  ا�خالفات 
صدر  كتابي  بــأمــر  بــعــده  و56  و55 
رئيسهم  عــن  ا�خالفة  ارتــكــاب  قبل 
أو عن شخص آخر مؤهل  التسلسلي 
تنتقل  ذلــك  عند  األمــر،  هــذا  إلصــدار 
ميدان  في  ا�جلس  أمــام  ا�سؤولية 
والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق  التأديب 
ــدر هـــذا األمــر  ا�ــالــيــة، إلـــى مــن أصـ
ا�ادة  مقتضيات  مراعاة  مع  الكتابي 

52 ا�تعلقة بموضوع الحصانة.
فهي  عليها  ا�عاقب  ا�خالفات  أما 

كما يلي:
54، مع مراعاة مقتضيات  1) ا�ادة 
للعقوبات  يخضع  أعــاله:   52 ــادة  ا�
كل  الفصل،  ا�نصوص عليها في هذا 
آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف، 
أو عون  كل موظف  وكذا  أو مسؤول، 
لحسابهم،  أو  سلطتهم  تحت  يعمل 
مهامهم،  مزاولة  أثناء  ارتكبوا  إذا 

ا�خالفات التالية: 
بالنفقات  االلتزام  قواعد  مخالفة  ـ 
العمومية وتصفيتها واألمر بصرفها.

التنظيمية  ـ عدم احترام النصوص 
ا�تعلقة بالصفقات العمومية.

التشريعية  النصوص  مخالفة   -
شؤون  بتدبير  الخاصة  والتنظيمية 

ا�وظف� العمومي�.
بإثبات  ا�تعلقة  القواعد  مخالفة  ـ 
واألمر  وتصفيتها  العمومية  الديون 

بصرفها.
الديون  تحصيل  قواعد  مخالفة  ـ 
عمال  إليهم  يعهد  الـــذي  العمومية 
بها  الجاري  التشريعية  بالنصوص 

العمل.
ممتلكات  تدبير  قــواعــد  مخالفة  ـ 

األجهزة الخاضعة لرقابة ا�جلس.
ـ التقييد غير القانوني لنفقة بهدف 

التمكن من تجاوز الالعتمادات.
إلى  اإلدالء  أو  ا�ستندات  إخفاء  ـ 
غير  أو  مزورة  بأوراق  ا�الية  ا�حاكم 

صحيحة.
خرقا  أو  تــجــاهــال  الــوفــاء  عـــدم  ـ 
الضريبية  الــنــصــوص  �قتضيات 
وبالواجبات  الــعــمــل،  بها  ــجــاري  ال
امتياز  تقديم  قصد  عليها  ا�ترتبة 

ا�لزم�  لبعض  قانونية  غير  بصفة 
بالضريبة.

ـ حصول الشخص لنفسه أو لغيره 
على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.

عمومي  بــجــهــاز  ــرر  ضـ إلــحــاق  ـ 
وذلك  مسؤوليات،  داخله  يتحملون 
ا�راقبة  في  الخطير  اإلخــالل  بسبب 
من  أو  بممارستها  ملزمون  هم  التي 
ا�تكرر في  التقصير  أو  اإلغفال  خالل 

القيام بمهامهم اإلشرافية.
للعقوبات  يخضع   :55 ا�ـــادة   (2
كل  الفصل،  ا�نصوص عليها في هذا 
مراقب لاللتزام بالنفقات، وكل مراقب 
يعمل  أو عون  كل موظف  وكذا  مالي، 
بالنفقات  االلتزام  مراقب  إمرة  تحت 
لحسابهما،  يعمل  ا�الي،  ا�راقب  أو 
هم  التي  با�راقبات  يقوموا  لم  إذا 
للنصوص  طبقا  بها  بالقيام  ملزمون 
ا�عمول  والتنظيمية  التشريعية 
بااللتزام  ا�تعلقة  الوثائق  على  بها، 
ا�تعلقة  الــوثــائــق  وعــلــى  بالنفقات 
إن كانت من اختصاصهم،  با�داخيل، 
ــن: تــوفــر  ــ ــل الــتــأكــد م ــذلـــك ألجــ وكـ
ا�الي،  ا�نصب  توفير  االعــتــمــادات، 
ا�طبقة  النظامية  القواعد  احــتــرام 
على التوظيفات والتعيينات والترقية 
الصفقة  مشروع  مطابقة  الدرجة،  في 
بإبرام  ا�تعلقة  التنظيمية  للنصوص 

اإلدالء  والسيما  العمومية،  الصفقات 
بالشهادة اإلدارية أو بالتقرير ا�تعلق 
اختيار  يبرر  ــذي  ال الصفقة  بتقديم 
صفقة  مطابقة  الصفقة،  إبرام  طريقة 
الخدمات  أو  التوريدات  أو  األشغال 
على  ا�طبقة  ا�نافسة  طلب  لقواعد 
مشروعية  ــاألمــر،  ب ا�عني  الــجــهــاز 
العقارات  باقتناء  ا�تعلقة  القرارات 
وباالتفاقيات ا�برمة مع الغير، وبمنح 
األشــخــاص  ا�ــالــيــة، صفة  ــات  ــان اإلع
ــنــصــوص  ا�ـــؤهـــلـــ� بــمــقــتــضــى ال
على  للتوقيع  بها  ا�عمول  التنظيمية 
وكون  بالنفقات،  االلتزام  اقتراحات 
مجموع  يشمل  ا�قترح  االلتزام  مبلغ 

النفقة التي تلتزم اإلدارة بها. 
بالنفقات  االلتزام  مراقبي  أن  غير 
يخضعون  ال  ا�ــالــيــ�،  ــ�  ــب ــراق وا�
�قتضيات الفقرة الثالثة من ا�ادة 66 

بعده.
للعقوبات  يخضع   :56 ا�ـــادة   (3
الفصل،  هــذا  فــي  عليها  ا�نصوص 
كل محاسب عمومي، وكذا كل موظف 
يعمل  أو  إمرته  تحت  يوجد  عون  أو 

لحسابه، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة 
ملزمون  هم  التي  ا�راقبات  مهامهم، 
بالقيام بها طبقا للنصوص التنظيمية 
بـ: صفة  تتعلق  والتي  عليهم  ا�طبقة 
االعــتــمــادات،  توفر  بالصرف،  ــر  اآلم
أبـــواب  ــي  ف الــنــفــقــات  تقييد  صــحــة 
الوثائق  تقديم  بها،  ا�تعلقة  ا�يزانية 
طلبها  عليهم  يتع�  الــتــي  ا�ثبتة 
للنصوص  طبقا  النفقات  أداء  قبل 

التنظيمية الجاري بها العمل.
نفس  ــى  ــ إل كـــذلـــك  ويــتــعــرضــون 
بمراقبة  يقوموا  لم  إذا  العقوبات: 
ا�داخيل  وتنزيل  تحصيل  مشروعية 
أخفوا  إذا  صناديقهم،  في  ا�رصدة 
ا�جلس  إلــى  أدلـــوا  أو  ا�ــســتــنــدات 
صحيحية،  غير  أو  مـــزورة  بوثائق 
على  لغيرهم  أو  ألنفسهم  إذا حصلوا 

منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.
الذي  العمومي  ا�حاسب  أن  غير 
�قتضيات  طبقا  بالعجز  عليه  حكم 
يمكن  ال  أعاله،   40 إلى   37 من  ا�واد 
ميدان  في  األســبــاب  لنفس  متابعته 
والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق  التأديب 
الفقرة  مقتضيات  أن  كما  ا�ــالــيــة، 
على  تطبق  ال   66 ــادة  ا� من  الثالثة 

ا�حاسب العمومي.
يتبع
* من هيئة احملامني بالرباط
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- »الخالدون« آلن بوير:
تجربتها  بوير،  آن  املشهورة  الشاعرة  تروي 
مع عدوانية السرطان.. إنها تجربة  تأمل مثير 
وغريزة  ــرض  امل وحـــاالت  الوفيات  أعـــداد  فــي 
جانب  إلى  تجربتها  بوير  تستكشف  إذ  البقاء، 
البيئية  والتكاليف  املرض  وتأثيرات  السياسة 
الفن  تنشيط  وقوى  الكيميائي،  للعالج  واملادية 

واألدب في هذه املذكرات املروعة.
The Undying، Anne Boyer (2019)

- »فراق« للكاتبة لينغ ما:
جنس  من  والتهور  بالحركة  يتميز  عمل  هو 
أدب الخيال العلمي الساخر، حيث يحدث عالم 
الكاتبة  تدرس  هنا  وبــاء،  بسبب  الزومبي  من 
املتوحشة  والرأسمالية  املعاصرة  الحياة  ما 
الجامدة  الدعابة  من  بــروح  املكتبية  والثقافة 
الطقوس  على  والحريصة  الــراصــدة  والــعــن 
بجهد  القيام  على  بطلها  تجبر  التي  والصالة 
نهاية  بعد  ما  بيئة  في  البقاء  أجــل  من  أكثر 

العالم.
Severance، Ling Ma (2018)

- »أنا املتعدد« إليد يونغ:
املعقدة بن  العالقة  أدبي يستكشف  هو عمل 
باستخدام  الطبيعي،  العالم  وبقية  امليكروبات 
جسم  عجائب  لشرح  والتاريخ  العلم  عناصر 
الفكاهة والفكر،  اإلنسان، وعن طريق استخدام 
يشجع يونغ قراءه على تحدي الطبيعة، وكيف 
كمجموعات  بل  كأفراد،  ليس  العالم  في  نعيش 

ذات عالقات مترابطة.
I ContainMultities, Ed Yong (2016)

- »املناعة والتطعيم« إليوال بيس
القصص،  مــن  املحفزة  املجموعة  هــذه  فــي 
السائدة  بيسمخاوف، مجتمعاتنا  إيوال  تتناول 
باالعتماد  الطبية،  واملــؤســســة  البيئة  حــول 

جديدة  أما  باعتبارها  الخاصة،  تجاربها  على 
والعدوى،  باملرض  املعقدة  عالقتنا  الستكشاف 
حيث تستدعي بيس الفلكلور والتاريخ والعلوم 

في حساب اللقاحات واألمراض والترابط.
On Immunity: An Inoculation, Eula Biss 
(2014)

جون  سانت  إلميلي  إيليفن«  »محطة   -
ماندل

تقع هذه املحطة في الغرب األوسط بعد عقدين 
على  قضى  ــذي  ال اإلنفلونزا  ــاء  وب تفشي  من 
محطة  تفكر  الحضارة..  وفكك  اإلنسانية  حياة 
إمكانات  في  إليفن  ماندل  جون  سانت  إميلي 
الجديدة  واملجتمعات  الثقافات  تظهره  قد  ما 
في عالم ما بعد الكارثة، من خالل وجهات نظر 
كيفية  إيليفن  محطة  تعتبر  املتحدين.  الفنانن 
البقاء بعد االنهيار الكبير، وكيف يمكن للفن أن 
يذكرنا بإنسانيتنا في مواجهة ظروف ال يمكن 

تصورها.
Station Eleven, Emily St. John Mandel 
(2014)

- »املرض باعتباره مجازا« لسوزان سونتاج
باعتباره  »املرض  النقدي  النظري  كتابها  في 
عملت  التي  سونتاج  ســوزان  توظف  مجازا«، 
 1987 من  أمريكا  في  »القلم«  ملنظمة  كرئيسة 
السل  مثل  أمــراض  لوصف  اللغة   ،1989 إلــى 
إلى  تلجأ  التي  الــطــرق  وتنتقد  والــســرطــان، 
الضحايا  على  اللوم  وإلقاء  والعار،  الصمت 
أصبحت  عصر  في  املــرض،  من  يعانون  الذين 
فيه مشاكل الصحة العامة عاملية بشكل متزايد 
بشكل  صلة  ذو  سونتاغ  وحجة  برهان  يكون 
وكره  العنصرية  تؤثر  كيف  تحديد  في  خاص 
األجانب و»اآلخر« بشكل عام على واقع الصحة 

العاملية.
Illness as Metaphor, Susan Sontag (1978)

- »وعزفت الفرقة: السياسة، والناس ووباء 
اإليدز« لراندي شيلتس

اإليدز  انتشار  هام جدا عن  كتاب  أول  يعتبر 
الوباء،  راندي شيلتس عن صناعة  فيه  يتحدث 
واالجتماعية  السياسية  الجوانب  ويستكشف 
 ،1980 والطبية التي أدت إلى أزمة اإليدز سنة 
االستقصائية  التقارير  من  مجموعة  خالل  من 
انتشار  في  األمريكية  املؤسسات  كيف ساهمت 

الوباء والدمار الذي أعقب ذلك االنتشار.

And the Band Played On: Politics, People, 
and the AIDS Epidemic, Randy Shilts 
(1987)

- »الطاعون« أللبرت كامو
تعتبر رواية »الطاعون«، وهي عمل كالسيكي 

وجودي، شهادة على قوة الصمود البشري في 
ألبير  يتطرق  حيث  واملعاناة،  املــوت  مواجهة 
في  ساحلية  بلدة  في  الطاعون  قصة  إلى  كامو 
لدراسة  فرنسا،  طرف  من  املستعمرة  الجزائر 

مدى تعقيد الحالة اإلنسانية.
The Plague, Albert Camus (1947)

- »ديكاميرون« لجيوفاني بوكاسيو
من  سلسلة  هــو  ــرون«،  ــي ــام ــك ـــ»دي ال كــتــاب 
األسود  الطاعون  أعقاب  في  املكتوبة  القصص 
أهمية  بمدى  تذكير  وهو  إيطاليا،  ضرب  الذي 
للبشر في أوقات االضطرابات.  رواية القصص 
100 قصة تقتفي خطوات  تحتوي الرواية على 
اجتماعية  وخلفيات  طبقات  مــن  شخصيات 
مختلفة الستكشاف على نطاق أوسع في نهاية 
مواجهة  في  املجتمعات  عمل  كيفية  املطاف، 

األزمات الصحية.
The Decameron, Giovanni Bocaccio (1953)

 عبده حقي

الأدب يف زمـــن جائحــة »كـورونـــا«

اجلـــائحــة

 نور السعيد اإلدريسي

قـــــــــــالـــــــــــوا إنـــــــــــــــه جـــــائـــــحـــــة
ــة ــ ــ ــح ــ ــ رائ وال  لــــــــه  ــل  ــ ــ ــك ــ ــ ش ال 
يـــــــنـــــــتـــــــقـــــــل بـــــــــــــن اخلـــــــلـــــــق
بــــــــــــســــــــــــرعــــــــــــة الــــــــــــبــــــــــــرق
ــه مـــــن بـــــــاد الـــصـــن ــ ــت ــ ــل ــ بـــــــدأ رح
ولــــــم تـــنـــج مـــنـــه حـــتـــى فــلــســطــن
ــا الــســلــيــمــة ــ ــاي ــ ــل عـــلـــى اخل ــف ــط ــت ي
ــة ــ ــم ــ ــي ــ ــن ــ ــغ ــ ويــــــجــــــتــــــاحــــــهــــــا ك
ــر ــي ــص ــس امل ــفـ ــه يـــلـــقـــى نـ ــعـ ــل مـ ــ ــك ــ ال
فــقــيــر وبــــــن  غـــنـــي  ــن  ــ بـ ميـــيـــز  ال 
ــر ــي ــق ح وبـــــــن  ــف  ــ ــريـ ــ شـ ــن  ــ ــ ب وال 
الـــــــكـــــــل أمـــــــــامـــــــــه ســـــواســـــيـــــة
ــة وأهــــــــل الـــبـــاديـــة ــ ــن ــ ــدي ــ أهــــــل امل
قــــــيــــــود يــــــــــــــــده  تــــــــقــــــــي  ال 
بــــــــاحلــــــــدود يـــــــعـــــــتـــــــرف  وال 
لــــــكــــــن بـــــالـــــعـــــلـــــم واإلميــــــــــــــان
ســــــــيــــــــهــــــــزمــــــــه اإلنـــــــــــســـــــــــان
ــة والــــدعــــايــــة ــ ــرافـ ــ ــاخلـ ــ ولــــيــــس بـ
واالحـــــــــتـــــــــكـــــــــار والـــــــوشـــــــايـــــــة
اآلفــــــــــاق يف  الـــــــرعـــــــب  ونــــــشــــــر 
ــق واالخـــــــــتـــــــــاق ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

الفقيــه ووبــاء »ال�سالـما« يف مدينة �سطــات

عملية  وبدأ  املقهى  أمام  سيارته  الحاج  ركن 
الحاج  طويال،  وقتا  منه  تستغرق  التي  النزول 
في السابعة والثمانن من عمره وال زال يمشي 

بــصــره  والزال  ــاز،  ــكـ عـ ــال  بـ
نــظــارات، وعيناه  بــدون  حــادا 
على  قـــادرتـــان  ــراوان  ــض ــخ ال
له  فيرسل  جلسائه  أحد  تمييز 
ابتسامة خفيفة من بعيد، أخذ 
حيى  أن  بعد  بجانبي  مكانه 
كنت  يده.  من  بإشارة  الجميع 
ألستدرجه  جلوسه  أستعجل 
الكثيرة  حكاياته  إحدى  لسرد 
املدينة  ومــاضــي  ماضيه  عــن 
يحكي  كــان  فقد  وضواحيها، 
الذين  الفرنسين  مرة عن حزم 
ومرة  وذكائهم،  املدينة  حكموا 
اليهود  أصــدقــائــه  ــاء  دهـ عــن 
عن  وأخرى  ووفائهم،  املغاربة 
في  له  تعرض  ــذي  ال الــخــذالن 
في  جلدته  أبناء  مع  عالقاته 

عمليات حرث وكراء أراضيه.
املقهى  في  اليوم  حديث  ال 
»كـــورونـــا«،  ــروس  ــي ف ــن  ع إال 
يروجها  كــان  التي  واألخــبــار 

البعض برعب وقلق، وال يبدو أن لها أي تأثير 
على هدوء الحاج ونظرته الباسمة وكأنه يقول 
من خالل ابتسامته: وما عسى أن تفعل »كورونا« 

والكوارث  األوبئة  من  الكثير  من  نجا  برجل 
املاضي  يتذكر  أن  الحاج  واملجاعات؟ فمن عادة 
أفرح  وكنت  الحاضر،  في  يــروج  ما  خــالل  من 
عندما يمسك بأحد خيوط املاضي فيرويه وكأنه 
))بن سنتي  الحاج:  قال  وقد  أمس،  يوم  جرى 
مدينة  »الساملا«  وبــاء  اجتاح  و1944،   1943

سطات ونواحيها، وكنت حينها طالبا في مسجد 
قروي. في وقت الظهيرة، كان الفقيه يأمرنا بأخذ 
أشجار  تحت  زادنا  لتناول  والخروج  ألواحنا 

التن املجاورة للمقبرة وانتظار الجنائز للقراءة 
الوصول  عن  تتوقف  ال  النعوش  وكانت  عليها، 
تباعا للمقبرة وال يتعدى مرافقو كل نعش ثالثة 
اثنان  مرة  كل  في  يسبقهم  أشخاص،  أربعة  أو 
النعش،  يوضع  وعندما  القبر،  لحفر  ثالثة  أو 
اآليات  قــراءة  في  ونتنافس  حوله  نتحلق  كنا 
املكتوبة على األلواح، وعندما يمل 
ضجيجنا  من  الجنازة  أصحاب 
يسكتوننا ببعض »الصوالدة« أو 
»الرباعيات« وفي أحسن األحوال 
»قرش« )القاف يمنية مضمومة(، 
أشجار  تحت  قواعدنا  إلى  فنعود 
التن لننتظر الجنازة املوالية، وال 
يصحو  حتى  املسجد  من  نقترب 
الفقيه من قيلولته ويخرج ليشير 

إلينا بالدخول((.
 تبادرت إلى ذهني مجموعة من 
األسئلة، وقبل أن أسأله، استطرد 
قائال: ))لم يكن أحد يخاف علينا 
آباؤنا،  الفقيه وال  ال  العدوى،  من 
وال نحن كنا نخاف على أنفسنا.. 
إلى  كلها  تذهب  كانت  وحصيلتنا 
املثقوبة  القروش  الفقيه،  محفظة 
خيط  فــي  بعناية  يركبها  كـــان 
األصغر  العمالت  ويعد  القروش 
محفظته،   قعر  في  الكل  ويرمي 
دخل  زاد  الجنائز  كثرت  وكلما 
كانت  بل  شكرا،  منه  ننتظر  نكن  لم  الفقيه.. 
الزلل،  يوم  عنده  ذلك  لنا  يشفع  أن  أمانينا  كل 

ويكفينا شر عصاه الطويلة((.

 رحال هرموزي

قراءة مقتضبة في تسعة كتب أدبية أرخت ألخطر األوبئة واألمراض

نظرا ألن املزيد واملزيد من الدول تتصارع اليوم مع انتشار فيروس »كوفيد 19«، 
فقد يكون من الخطأ الفادح االستسالم ملشاعر القلق أو العجز، لكن يف زمن 
عدم اليقين هذا الذي نعيشه، يلجأ يف موقع »أمريكا بين« )قلم أمريكا(، إلى 
األدب، ألن أعماله وإنتاجاته يمكن أن تساعد القارئ ىلع فهم هذه املشاعر 

واستخالص القوة من تجارب اآلخرين. 
ىلع مدار التاريخ، وحتى يومنا هذا، واجه الكتاب واألدباء األوبئة واألمراض يف 

أعمالهم األدبية، من أفالم اإلثارة التي تثير آمالنا ومخاوفنا، إلى الروايات العميقة 
والشعرية التي تكشف عن حاالت اإلنسان األليمة. وسواء كنتم أيها القارئات 

والقراء تبحثون عن سياقات تاريخية لألوبئة أو املعلومات العلمية حول انتشار 
األمراض، فإننا نأمل أن توفر هذه الكتب التسعة األساسية التالية، لحظة استراحة 

وإضاءة يف خضم قلق تطورات جائحة العصر الحالية: وباء »كورونا«:
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يبحر  نــبــراســا  العلم  كــان  لطا�ا 
متسلحا  ــان،  األمـ بــر  نحو  بصاحبه 
في  السقوط  تجنبه  الــتــي  با�عرفة 
براث� الجهل عمال بمقولة «العلم نور 
والجهل عار».. فهذه ا�قولة الصغيرة 
من حيث عدد كلماتها، تلخص مستوى 
والتعلم  العلم  ــان  ك إن  شخص  أي 
سالحا يصر كل مواطن على الحصول 
عليه من أجل مواجهة فيروس الجهل 
بحر  في  يعمه  صاحبه  يجعل  ــذي  ال
إلى  التخلف، ال يكاد يعرف  عميق من 

شط النجاة سبيال لواله.
أقـــول  وال  ا�ــعــرفــي،  فــا�ــســتــوى 
ا�ــســتــوى الــدراســي، ألن ا�ــعــرفــة ال 
الشخص  بــمــســتــوى  فــقــط  تــتــحــدد 
تطور  بمستوى  ــمــا  وإن الـــدراســـي، 
واستيعابه  وعيه  وبمستوى  فكره، 
كل  بها  يعالج  التي  والكيفية  لألمور، 
صغيرة وكبيرة في هذه الحياة ا�ليئة 
ا�عرفي)  (ا�ستوى  با�تناقضات، 
ينأى بنفسه عن حفرة  يجعل صاحبه 
بمجرد  فيها  يسقط  قد  التي  التخلف 
أصبحنا  وقد  مع�،  حدث  عن  تعليق 
من  أكــثــر  «الــفــيــســبــوك»  ــي  ف نعيش 
مــنــازلــنــا، حــتــى سلبنا  فــي  الــعــيــش 
أقصد  لكني  أعمم،  ال  وهنا  عقولنا، 
االفتراضي  العالم  جعلت  التي  الفئة 
فكم  وعليه..  ومنه  به  تعيش  واقعا 

السجن،  إلى  صاحبه  جر  تعليق  من 
مستقبل  على  قضى  فيديو  من  وكــم 
على  جرت  تدوينة  من  وكم  أشخاص، 
صاحبها الويل، وكم من صور نشرت 
دمار  في  سببت  األزرق  الفضاء  عبر 
ارتكاب  األحيان  بعض  وفي  عائالت، 
نتابع  والزلــنــا  تابعنا  ــد  وق جــرائــم، 
التي  بيبي»  مــون  «حــمــزة  مسرحية 
وقد سجن  ا�حكمة  في  فصولها  تدور 
والزال  أشخاص،  إثرها  على  وحوكم 
ألن  سوى  لشيء،  ال  متابع�،  آخرون 
الجهل جعلهم يوجهون سهامهم نحو 
بعضهم البعض بتهم وقذف وتشهير، 
حتى  البعض  بنفوس  تملك  والتخلف 
السوداء،  الوقعة  هذه  يقعون  جعلهم 
ا�غربي  الفن  وجه  معها  اســود  التي 
مشرقا صافيا  خلت  لعقود  ظل  بعدما 
بذكرهم  ســارت  فنان�  بإشعاع  يشع 

الركبان.
وفي سياق األحداث، فإن ما يجري 
بوباء  العالم  ابتالء  بعد  أحــداث  من 
«كورونا»، والطريقة «التنكيتية» التي 
ا�جتمع  شرائح  معظم  بها  تتعاطى 
ا�غربي مع هذا الوباء، ليجعل ا�تتبع 
يقف وقفة تأمل عند ا�ستوى ا�عرفي 
ا�غاربة،  من  معينة  لطبقة  والفكري 
ــوضــوع على  ا� نــأخــذ  أن  مــن  فــبــدال 
وقوعنا  من  ونحترس  الجد،  محمل 
نتعامل  الزلنا  الــوبــاء،  لهذا  فريسة 
نستوعب حجم  ولم  هزلي  بشكل  معه 
من  جيراننا  هم  وها  الداهم،  الخطر 

الطوارئ،  حالة  أعلنوا  قد  اتجاه  كل 
نتيجة انتشار الفيروس بشكل مخيف 
ووقوع عدة ضحايا في كل من فرنسا 
جيراننا  أن  كما  وإيطاليا،  وإسبانيا 
هم  يسلموا  لم  وموريتانيا،  الجزائر 
أيضا من هذا الوباء، ولم يبق أمامنا 

سوى ا�حيط األطلسي. 
التي  الــرســمــيــة  األخـــبـــار  وحــتــى 
الرسمية،  الــجــهــات  عليها  تطلعنا 
نستخف بها ونحن نقرأ على صفحات 
يوميا،  االجتماعي  التواصل  مواقع 

تعليقات ساخرة، وأخرى غير مقتنعة 
بالتدابير وال القرارات ا�تخذة في هذا 
والطلبة  التالميذ  ذهاب  بمنع  الشأن، 
التي  ا�ناسبات  جميع  وكذا  للدراسة، 
تفاديا  الجماهير  حــضــور  تتطلب 
هذا  العدوى،  تسهل  حيث  لالزدحام 
حول  ــنــمــاذج  وال شــديــد،  باختصار 
ال  كثيرة،  ببلدنا  االجتماعي  التخلف 
وال  إليها،  للتطرق  واحد  مقال  يسعنا 
شر  قنا  «اللهم  نقول:  أن  إال  يسعنا 

البالء وشر الوباء». 

القطاعات  بكل  الوظيفية  ا�ــســاكــن  تحولت 
العمومية، إلى علب سوداء وعوالم خفية تحكمها 
الحزبية  والـــــوالءات  والــزبــونــيــة  ا�ــحــســوبــيــة 
خارج  بعد،  عن  تحكم  بأجهزة  تــدار  والنقابية، 
خفية،  عوالم  ا�عنية،  اإلدارات  وأنظمة  قوان� 
االستفادة،  عمليات  في  والفوضى  التسيب  حيث 
وحيث  وصيانتها،  إصالحها  أموال  في  والتالعب 
مهامهم،  ا�نتهية  ا�ستفيدين  ــراغ  إفـ صعوبة 
ا�ساكن  إفــراغ  يرفضون  منهم  مجموعة  الذين 
ملتوية  وأســالــيــب  طــرق  ويسلكون  الوظيفية، 
رغم  ا�ساكن  تلك  احتالل  في  االستمرار  أجل  من 
انتقاالتهم  أو  النهائي،  أو  النسبي  تقاعدهم 
ألماكن أخرى، أو إنهاء مهامهم أو عزلهم، أو حتى 

إلى  يبادرون  وبعضهم  ومهامهم،  وظائفهم  تغيير 
استخراج وثائق تثبت أن تلك ا�ساكن غير وظيفية 
يعملون تحت  التي  غير  أخرى  لقطاعات  تابعة  أو 
إداراتها، ويسعون وراء الحيازة والتملك، وحرمان 
زمالئهم ا�وظف� الجدد من إمكانية الحصول على 
مساكن وظيفية يفرضها القانون، وطبيعة أعمالهم 
آخــرون  مستفيدون  يهمل  فيما  ومسؤولياتهم، 
يتعمدون  أو  الوظيفية،  مساكنهم  وتأهيل  صيانة 

تخريبها انتقاما قبل مغادرتهم لها. 
أو  بــالــقــوة  محتلة  الوظيفية  ا�ــســاكــن  آالف 
ا�وظفون  فيما  الوثائق،  بتزوير  أو  بالتواطئ 
ا�عنيون باالستفادة منها، يحالون على دور الكراء، 
ويحرمون من حقوقهم ا�شروعة، كما يحرمون من 
منها  الوظيفية،  ا�ساكن  تمنحها  أخرى  امتيازات 

القرب وا�حيط والحماية وغير ذلك. 
فبكل مدينة أو منطقة حضرية أو شبه حضرية، 

موظفي  من  كثيرة  لفئات  وظيفية  مساكن  هناك 
دوائر،  رؤســاء  باشوات،  (قــواد،  الداخلية  وزارة 
لكننا  الــوزارة...)،  مرافق  حراس  مصالح،  رؤساء 
نجد أن تلك ا�ساكن محتلة من طرف من سبقوهم 
ومنهم  ا�تقاعدين،  منهم  ا�ــنــاصــب،  نفس  فــي 
للعمل  انتقل  من  وهناك  أخــرى،  �ناطق  ا�نتقل� 
بوزارة أخرى (الخارجية، التعليم...)، بل إن هناك 
فيما  الــورثــة،  طــرف  من  محتلة  وظيفية  مساكن 
يضطر ا�وظف ا�ع� حديثا إلى تدبير أمور سكنه 
ومواجهة سيل من ا�عاناة وا�شاكل ا�ترتبة عنها، 
الداخلية، يقع  الوظيفية لوزارة  للمساكن  وما يقع 
والتعليم  الوطنية  (التربية  الــوزارات  كل  داخــل 
العالي، الفالحة والصيد البحري، ا�الية، الصحة، 
للمساكن  وكــذا  الــســكــن...)،  والــنــقــل،  التجهيز 
وباقي  الترابية،  بالجماعات  الخاصة  الوظيفية 

ا�ؤسسات العمومية والشبه عمومية. 

في  االســتــثــمــار  ــعــاش  إن يمكن  هــل 
الــرخــص  إلـــى  الــلــجــوء  دون  ــرب  ــغ ا�
ممكنا،  ذلك  أن  أعتقد  ال  االستثنائية؟ 
فالتعليمات التي وجهها وزير الداخلية 
برخص  العمل  بتوقيف  والعمال  للوالة 
سلبية  أثـــار  لها  ستكون  االســتــثــنــاء 
خلق  وعلى  االستثمار  على  سيئة  وجد 
نعلم،  بــا�ــغــرب، وكــمــا  الــعــمــل  فــرص 
على  تتوفر  ال  الكبرى  ــدن  ا� جــل  فــإن 
يتطلب  مــا  وهــو  التهيئة،  تصاميم 
لتفعيل  االستثنائية  للرخص  اللجوء 
ا�تعلقة  االستثمارات  أن  كما  التعمير، 
ا�ــدارات  خــارج  الكبرى  ا�عامل  ببناء 
الفنادق،  وبناء  داخلها،  أو  الحضرية 
رخص  إلى  اللجوء  بالضرورة  تتطلب 
ال  التهيئة  تصاميم  جل  ألن  االستثناء، 
ا�رتبطة  ا�جاالت  االعتبار  بع�  تأخذ 

باألنشطة االقتصادية.
على  ا�ــســؤولــون  ــان  ك إن  أعـــرف  ال 
اطالع بالتراجع الذي عرفه قطاع البناء 
منذ سنة 2013، إذ فقد ا�غرب ما يناهز 
لحدود  االســتــثــمــارات  مــن  مليارا   90
اليوم في هذا ا�جال، والسبب يكمن في 
التعقيدات الجدية التي وضعت أمام كل 
عن  تبحث  كلها  فالدول  البناء،  أشكال 
ونحن  الشغل  فرص  وخلق  االستثمار 
نبحث عن إغالق كل ما تبقى من النوافذ 
التي يدخل منها االستثمار للمغرب، فال 
جديدة  معقدة  مساطر  نضع  أن  يمكن 
أو نغير بعض التسهيالت التي تسمح 
بعض  مــع  كتفاعل  االستثمار  بجلب 
ــحــدودة الــتــي وقــعــت هنا  األخــطــاء ا�
الضروري  من  أصبح  أنه  كما  وهناك، 
التساؤل عن غياب تصاميم التهيئة في 
ا�دن الكبرى والتعطيل الغير مبرر الذي 
للتهيئة  ا�ديرية  التصاميم  جل  تعرفه 
أكثر  إنجازها  يتطلب  التي  والتعمير 
من 6 سنوات على األقل في الوقت الذي 
فهذا  واحــدة،  سنة  إنجازها  يتطلب  ال 
اإلداريــون  ا�سؤولون  يستغله  الفراغ 
من  عرفناه  الــذي  الواقع  األمــر  لفرض 
الحضرية  الوكالة  �دير  وقع  ما  خالل 

�راكش.
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أحــب من أحــب وكــره من كــره، فإن 
ارتكاز  عمود  تعتبر  ــرواد  الـ أغــانــي 
بامتياز،  ا�غربية  األغنية  وأســـاس 
الــهــادفــة  لــألغــنــيــة  متينة  وأرضـــيـــة 
ا�عبرة، فجميع شروط التألق والنجاح 
توفرت فيها، عزفا وكلمة وأداء بالرغم 
من الظروف العصيبة التي نشأت فيها 
ا�ادية،  ومحدودية اإلمكانيات، خاصة 

وشح االمتيازات.
وبالرغم من أن بلدنا كان إذذاك اليزال 
«االستقالل  وتثبيت  بناء  مرحلة  في 
الرواد  أغنية  ظهرت  فقد  السياسي»، 
تربية  في  رائد  دور  لها  وكان  متألقة، 
ــن وتــهــذيــب األخـــالق  ــواط وطــنــيــة ا�
الجماعية والفردية، وإنعاش الوجدان 
به  واالرتقاء  الفني  اإلحساس  وتنمية 
حيث  االستمتاع،  درجــة  أقصى  إلــى 
يعكس  صافيا  متدفقا  ينبوعا  كانت 
عالقة مودة وهيام ب� ا�رسل وا�رسل 
أو  مساحيق  أو  تكلف  ــدون  بـ إلــيــه 
من  ســواء  ــزاق  واالرت الشهرة  هاجس 
أو  وا�لحمات،  الوطنية  األغاني  خالل 
بالروح  تسمو  التي  األغاني  من خالل 
الذوات  كل  مخاطبة  بــاألذواق  وترقى 

والروحي  الوجداني  الجانب  خاصة 
والصوت  الطيبة،  النظيفة  الكلمة  عبر 
الجميل العذب، واللحن الراقي الهادئ، 
عازف  فكل  ا�تمكن،  ا�هني  والعزف 
كان بمثابة مدرسة بالنسبة لآللة التي 
خاللها  يشعر  درجة  إلى  عليها  يعزف 
ب�  احــتــواء  عالقة  هناك  أن  ا�تلقي 
إياها  يسمعنا  التي  واآللــة  الــعــازف 

وليس عالقة نفور.
إني في هذه اإلشارة، ال أسمح لنفسي 
بذكر إحدى أغاني الرواد زمن األبيض 
أو  مبالغة  وبدون  فجميعها  واألسود، 
نسبة  تحقق  أن  استطاعت  مجاملة، 
ال  أني  كما  والجمال،  الرقي  من  عالية 
أعطي لشخصي الحق لذكر أي مطرب 
من مطربي الرواد، أو ذكر أسماء بعض 
فجميعهم  الكلمات،  كتاب  أو  العازف� 
كانوا ملهم� موهوب� غير متطفل�، 
األمر الذي جعلهم يتحملون مسؤولية 
الوقت  نفس  في  والنهوض  التأسيس 
خدمة  فقدموا  ا�غربية،  األغنية  بشأن 
أحسن  على  الرسالة  وأدوا  لوطنهم 
ما يكون ا�بتغى، منهم من تغمده هللا 
برحمته، ومنهم من اعتزل، ومنهم من 

أتمنى له الشفاء وطول العمر.
أغنية  قدمته  مــا  على  الــدلــيــل  إن 
ــاء بــالــذوق  ــق ــداع وارت الـــرواد مــن إبـ

شراي�  في  يسري  وجعله  وتربيته 
زال حاضرا  ما  الجماهير، هو  وجدان 
الحمولة  هذه  األذهــان،  في  ومستمرا 
من  الذي  الرائع،  اإلبداع  وهذا  الفنية 
أو  الفراغ  يكن  لم  مصدره  أن  ا�ؤكد 
بفضل  الوجود  إلى  جاء  بل  الصدفة، 
واللحن  الكلمة  بــ�  الجهود  تظافر 
الشرنقة  من  فخرج  واألداء،  والعزف 

اإلمــكــانــيــات  بــســاطــة  رغـــم  متوهجا 
رحم  من  أتى  أنه  بمعنى  وتواضعها، 
ا�ملكة  تراب  وعم  يقال،  كما  ا�عاناة 
الشرائح  جميع  وتبنته  وخــارجــهــا 
وطنيا  إرثــا  أصــبــح  حيث  ا�غربية، 

نتقاسمه ونتباها به ب� األمم.
مع  التعامل  اإلجــحــاف  مــن  ألــيــس 
النسيان،  من  النوع  بهذا  األغنية  هذه 

أو  �اما  إال  عنها  الغبار  ينفض  وال 
هــذه  إن  ــشــاز؟  ن كــصــوت  معاملتها 
الشعلة ال ينبغي لها أن تنطفئ، فليس 
الجفاء  بهذا  معها  التعامل  اللباقة  من 
يحق  أال  والتهميش،  العنت  وهـــذا 
ألجيال اليوم أن تستمتع بهذه الثروة 
الحق  من  وهل  التنضب؟  التي  الفنية 
مصراعيه  على  الباب  فتح  واإلنصاف 
أغاني تموت في مهدها، وإذا ما  أمام 
الحبو،  فترة  تتجاوز  ال  فإنها  انسلت 
اليسير  النزر  إال  منها  يبقى  ال  حيث 
ا�سخرة  اإلمكانيات  من  بالرغم  حيا 
من  يرفع  الــذي  واإلعـــالم  وا�تنوعة 

يشاء وينزل من يشاء؟
على قنواتنا وفضائياتنا على قلتها، 
هذا  في  بالكامل  أوراقــهــا  تراجع  أن 
الباب، وأن تعمل جاهدة من أجل إعادة 
بناء الجسور ب� األجيال التواقة للفن 
الرفيع واالرتقاء باألذواق بدل إنزالها 
يقتضي  الــذي  األمــر  الحضيض،  إلــى 
ا�ناسبة  األوقــات  واختيار  التنويع 
تقديمه  ا�راد  النمط  أو  النوع  لبرمجة 
إرضاء جميع  يمكن  األغاني، حتى  من 
حساب  على  ليس  لكن  األذواق،  هذه 
الذين ال تذكرهم قنواتنا  الرواد  أغنية 
أو  كا�رض  ا�حزنة  الحاالت  عند  إال 

ا�وت.

 السعيد لمكعالل
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التواصل  وسائل  على  هانكس،  تــوم  األمريكي  ا�مثل  أعلن 
أستراليا  في  ا�وجودان  ويلسن،  ريتا  وزوجته  أنه  االجتماعي، 
في  نجم  أول  وهو  ا�ستجد،  «كورونا»  بفيروس  مصاب�  حاليا، 

هوليود يعلن عن إصابته بـ«كوفيد - 19».
ببعض  «شعرنا  سنة:   63 العمر  من  البالغ  هانكس  توم  وكتب 
التعب كما لو أننا نعاني من نزلة برد(...)، ولقطع الشك باليق�، 
بفيروس  مصاب�  أننا  واكتشفنا  الــالزمــة  للفحوص  خضعنا 
لسلة  بصورة  ا�رفق  منشوره  في  وأضــاف  ا�ستجد»،  كورونا 
نفعل  «ماذا  الواحد:  لالستخدام  قفاز  مع  ا�ستشفى  في  ا�همالت 
اآلن؟ لدى السلطات الطبية بروتوكوالت يجب اتباعها.. سنخضع 
للصحة  ضروريا  ذلك  كان  طا�ا  والعزل  والفحوص  لالختبارات 
يغادرا  أن  قبل  بــه»،  القيام  يمكننا  آخر  شيء  يوجد  ال  العامة. 

في  الصحي  للحجر  ويخضعا  وفق ا�ستشفى  منزلهما، 
ما نشره ابنهما، قبل يوم�.

األمريكية  اإلعالم  لوسائل  ووفقا 
هانكس،  توم  كان  فقد  ا�تخصصة، 
السكري،  مرض  من  يعاني  الــذي 
ــا  ــي ــرال مـــع زوجـــتـــه فـــي أســت
يدور  فيلم  لتصوير  للتحضير 
حول إلفيس بريسلي، وفي الفيلم 

يؤدي ا�مثل الحائز على 
دور  أوسكار،  جائزتي 

إلفيس  أعمال  مدير 
بريسلي، الكولونيل 

ــوم  الـــشـــهـــيـــر تـ
ــر، غــيــر أن  ــارك ب
الفيلم  تصوير 
توقف في الوقت 
من  ــن،  ــ ــراه ــ ال
ــل تــقــويــم  أجــ

الوضع.
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التجاوز  بحكم  مفضوحا،  أصبح  الــذي  التجاوز  إطــار  في 
ليتجاوز بدوره حتى  الذي فاق كل تصور،  الرقمي لالتصال 
لبيت  عهد  ال  وتطبيقات  التنصت  بوسائل  الحميمية  الحياة 
دمية إبسن بها، لم يسلم حتى األطباء وا�هندسون والقضاة 
وكل  واألبــنــاك،  واألطــفــال  والتجار  والفالحون  وا�حامون 
شرائح ا�جتمع، من حاكم� ومحكوم�، سياسي� وأحزاب، 
وعندما سألني أحد الفضولي� عن سبب ذلك، أجبته كالتالي 
كان  كم  ا�اضي،  القرن  كنا صغارا، وحتى سبعينات  :عندما 
القنوات؟ كم  تلفاز؟ كم كان عدد  التي تتوفر على  عدد األسر 
كان عدد اإلذاعات؟ وكم كان عدد الصحف والصحفي�؟ وكم 
إذا  مختصر:  بتقدير  فأجابني  كله؟  العالم  في  ذلك  مثل  كان 
وضعنا معدالت �صانع أجهزة التلفاز ا�باعة، ربما ال يتجاوز 
األمر 100.000 تلفاز إذا أخذنا باالعتبار أن غالبية القرى لم 
صحف  و10  وترانزيستور  راديو  مليون  وقل  مكهربة،  تكن 
معروفة وبعض األسبوعيات، وحوالي 100 صحفي محترف 

مـــراســـل  و1000 
قاعة  و100  تقريبا، 
ربــوع  فــي  للسينما 

ا�غرب كله؟ 
وكل األرقام بمبالغته 
ــوطــة،  ــضــب غــيــر ا�
وأجبته:  صدقتها! 
نسبة  كــانــت  ــم  ــ وك
والقارئ�؟  ا�تابع� 
أن  يمكن  ال  أجابني: 
أقصى  فــي  تــتــعــدى 
إذا   %  10 الحاالت 
األطــفــال  استثنينا 
ــن ال  ــ�، ومـ ــيـ واألمـ
ــك  ــي ذل يــرغــبــون فـ
الرياضة  ويفضلون 
أو  األوراق  لعب  أو 
ا�كوث  أو  «ضــامــا»، 

في جنبات ا�ساجد والزوايا والحقول الفالحية !فطلبت منه 
تقدير النسبة، فوقع في حرج عدد سكان ا�غرب آنذاك !وقلت 

له أن عدد السكان 20 مليون نسمة!
مواكبة  في  الجميل  الحظ  هذا  لها  من  هي   200.000 إذن، 
بصفة  السينما  إلى  والذهاب  التلفاز  على  والتفرج  األخبار 
دورية، وقراءة الصحف واالستماع إلى اإلذاعة التي لم يكن 

يتجاوز عددها عدد أصابع اليد.
إلطفاء  مني  ينتظرها  الفضولي،  صديقي  أجاب  الخالصة، 

عطش فضوله.
 30.000.000 على  نتوفر  أصبحنا  أننا  اليوم،  والخالصة 
من  ا�الي�  الربط،  طريق  عن  بها  يعمل  صغيرة  شاشة 
القرى  وحتى  األخبار،  قنوات  من  وا�الي�  الصحافي� 
أصبح كل عامل فيها في أقاصي الحدود وقمم الجبال يتوفر 
وكل  منتوجه،  بيع  بورصة  بها  ويعلم  الشاشة  هذه  على 
تقضي  تكاد  التي  الصغيرة  الشاشة  هذه  بجانبه  سائق 
عليها،  األحيان  من  كثير  في  قضت  ولربما  حياته،  على 
وأصبحت  الطريق،  مخاطر  من  أكثر  بها  انشغاله  بفعل 
والحصول  التعبئة  في  الزهيدة  ا�بالغ  بعض  باستثناء 
في  التباهي  بعض  اللهم  الكثير،  الشيء  يكلف  ال  عليها 

ماركاتها غالية الثمن التي تؤدي وظيفة أخواتها الزهيدة.
صديقي  يقول  عفريت،  كف  على  اإلنسانية  فمستقبل  إذن، 
وال  الجهاز  على  يتوفر  الذي  وهو  كبير  بتشاؤم  الفضولي 
يستطيع الدخول إليه إال بالرقم السري ا�حتفظ به من طرف 
ذلك،  في  له  ضير  وال  الخاصة،  رسائله  تراقب  حتى  زوجته 
ألنه يفتخر بأنه محكوم زوجته وبأنه زوج بالفطرة والباقي ال 
يهمه، فأخبرته بأن ال يتشاءم ما دامت زوجته تحتفظ بالرقم 
وشراء  البنكي  إلى حسابه  الدخول  به  يمكنها  الذي  السري 
كل ما تريده والتصرف في كل األموال التي يظن أنه يحرص 

عليها بعمله في ا�تجر منذ الفجر إلى غروب الشمس.
رقمه  الستبدال  مسرعا  غادرني  بذلك،  أخبرته  ما  وبمجرد 
أبجديات  لتعلم  غلف  درب  ســوق  ــى  إل ــذهــاب  وال الــســري 
زوجته  تجسس  من  يخف  لم  ألنه  النقال،  الهاتف  استعمال 
على عالقاته ألنه كان متأكدا من إخالصه التام لها، ولكن على 

أمواله ورصيده البنكي.
اتهمتني  إذ  ا�والي، خلق لي مشكال مع زوجته،  اليوم  وفي 
السري،  رقمه  استبدال  على  الحرص  على  بأنني من حرضه 
ا�ناقشة جاءت  الطويلة إلقناعها بأن  ولم تنفعني مرافعاتي 
رقمه  على  يستأمنها  بأنه  أعلم  أكن  ولم  الحديث،  في سياق 
السري، ولم يكن لدي أي سوء نية في التحريض.. فهل أصبح 

فعال رجل 2020 هو ا�حتاج لصرخة إبسن؟ 
أحببتها وعشقتها واحترمتها،  التي  ا�رأة  إلى  أتركه  سؤال 
زوجة أو أما أو أختا أو صديقة أو زميلة أو بنتا، عاشقة أو 
وردة  فيه  لها  أهدي  الذي  عيدها  في  عنه  لتجيب  معشوقة، 

وجزء من مذكراتي وصورة إلبسن.
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لنور الدين الرياحي

أسماء  ا�غربية  الفنانة  أكدت 
�نور، عبر صفحاتها على مواقع 
التواصل االجتماعي، أنها قامت 
الفنية  نشاطاتها  نشر  بتعليق 
بسبب  وصورها،  إطالالتها  أو 
تفشي انتشار فيروس «كورونا» 
نشر  على  والتركيز  العالم،  عبر 

التوعية بهذا الوباء الخطير.
صفحتها  على  �نور  وكتبت 
االجتماعي  الــتــواصــل  بموقع 
أنني  «الحــظــتــم  «إنــســتــغــرام»: 
ــوع عــن  ــ ــب ــ تـــوقـــفـــت مـــنـــذ أس
أو  ــشــور  ــن م أي  مــشــاركــتــكــم 
الفني  بنشاطي  تتعلق  صــور 
ألنني  ــوري،  وصــ إطــاللــتــي  أو 
اإلنسانية  تعيشه  ما  أن  أعتقد 
يحتاج منا جميعا تركيزا كامال 
الذي  الوباء  هذا  محاربة  على 
القليلة  األيام  في  العالم  اجتاح 

ا�اضية».
قائلة:  أسماء  وتابعت 
تخصيص  «سأحاول 
ــي فــي  ــاتـ ــابـ ــسـ حـ
التواصل  وسائل 
االجـــتـــمـــاعـــي 
ــس  ــحــســي ــت ــل ل
ــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ والـ
التهويل  عــن  بعيدا 
االستخفاف  أو  والتخويف 
والــســخــريــة»، وأضــافــت: 
على  تــحــتــم  ــة  ــي ــرف ــظ «ال

الحد  ــي  ف ا�ــســاهــمــة  الجميع 
باتباع  الــفــيــروس  انتشار  مــن 
ومنظمة  ا�ــخــتــصــ�  نــصــائــح 
ووزارات  ــعــا�ــيــة  ال الــصــحــة 
واالبتعاد  بلداننا  في  الصحة 
عن مروجي اإلشاعة وا�علومات 
على  تستند  ال  التي  ا�غلوطة 
أسس علمية. وختاما نسأل هللا 

السالمة والعافية».
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من ا�عروف أن ا�جوهرات التي تقتنيها الفنانة اإلماراتية 
الغنائية،  أو حفالتها  الخاصة  مناسباتها  في  أحالم، سواء 
فبعضهم  جمهورها،  من  كبير  عدد  وسط  كبيرا  تفاعال  تثير 
يسخر واآلخر ينتقد، غير أن رد فعل أحالم غالبا ما يتجاهل 

الكثيرين منهم.
من  ــدول  ال من  كثير  فيها  تعاني  فترة  في  حاليا  وألننا 
اآلن سوى  له عالج حتى  ليس  الذي  «كورونا»  انتشار وباء 
لجمهور  كان  الكمامات،  واستخدام  الشخصية  بالنظافة 
طعمتها  والتي  ترتديها  التي  الكمامة  شكل  في  رأي  أحالم 
ببعض ا�جوهرات، فتحولت الكمامة ا�رصعة باأل�اس هدفا 
نطاق  على  منها  سخروا  الذين  االجتماعي  التواصل  لرواد 

واسع.

»Hô¨e çGÎc IhÉæc ≈≤«°Sƒe ∞«æ°üJ øe IAÉà°ùe ájôFGõ÷G áaÉ≤ãdG IôjRh
الجزائرية،  الثقافة  لوزيرة  تصريح  أثار 
مليكة بن دودة، حول فن كناوة، استنكار عدد 
من رواد وسائط التواصل االجتماعي، وذلك 
محلية  موسيقى  «الكناوي،  إن  قالت  بعدما 
إلى  إشارة  في  آخر»،  بلد  في  وتم تصنيفها 
اليونسكو،  منظمة  اعتمدته  الذي  التصنيف 
الئحة  ضمن  ا�غربي  الفن  هذا  جعلت  حيث 

التراث الثقافي غير ا�ادي للبشرية.
االجتماعية،  ا�نصات  نشطاء  واعتبر 

الصواب،  جانبت  الجزائرية،  الــوزيــرة  أن 
تراثا  اعتبرته  الذي  الفن  هذا  عن  بحديثها 
كناوة،  موسيقى  أن  إلى  مشيرين  جزائريا، 
طوره  إفريقي  إيقاعي  كنز  بمثابة  تعتبر 
تراثا  منه  وجعل  خلت،  عقود  منذ  ا�غرب 
للعيش  ورمزيا  وإنسانيا  عا�يا  موسيقيا 
والثقافي  العرقي  التنوع  إطار  في  ا�شترك 

با�ملكة.
وجدير بالذكر، أنه تم إدراج فن كناوة في 

ا�ادي لإلنسانية  الثقافي غير  التراث  قائمة 
عناصر  إلى ستة  بذلك  لينضاف  لليونسكو، 
سابقا  إدراجــهــا  تم  أخــرى  مغربية  تراثية 
الفنا،  جامع  ساحة  وهي  القائمة،  هذه  على 
موسم طانطان، الطعامة ا�توسطية، الصيد 
وا�ــعــارف  ا�ــلــوك،  حــب  موسم  بالصقور، 
وا�هارات ا�رتبطة بشجر األركان، باإلضافة 
إلى رقصة «تاسكوين» ا�صنفة ضمن الئحة 

الصون العاجل.

ا�غربية،  الفنانة  تحدثت 
حوار  خالل  أسعد،  منى 
بداياتها  عــن  صحفي، 
ــرزة أن  ــبـ ــة، مـ ــي ــن ــف ال
عائلة  وســط  نشأتها 
بشكل  ساهمت  فنية، 
كبير في دخولها لهذا 

العالم.

األغنية  «إن  أسعد:  منى  وقالت 
تحقيق  على  ساعدتها  الطربية 
ــة، داخــــل ا�ــغــرب  ــعـ شــهــرة واسـ
الفترة  في  أنها  مضيفة  وخارجه»، 
للون  تتجه  أن  ارتـــأت  األخــيــرة، 
رغبة  تلبي  لكي  الشبابي،  الغنائي 

الجمهور ا�غربي.
ــدت مــنــى خـــالل حــديــثــهــا،  ــ وأكـ

الفنان�  مــن  الكثير  تعلمت  أنها 
ا�صري�، مشيرة إلى أن التجاءها 
وأضافت  خطئا،  كان  الخليج،  إلى 
خليجية  شركة  علّي  «نصبت  قائلة: 
لكل  ونصيحتي  مــالــي،  وضيعت 
ادخار  على  يحرصوا  أن  الفنان�، 
ألنها  الرخاء،  أيام  في  ا�ال  بعض 

تنفع في اليوم األسود».

هنريك إبسن
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

تسلم  أو  تدعم  التي  األروبية  العناصر 
ا�خابرات  وبــدأت  الجزائرية.  الثورة 
ــرهــا الــعــام  ــدي الــفــرنــســيــة بــتــعــيــ� م
في  اقتصادي  ملحق  مجرد  «ميرسيي» 
سفارة فرنسا بسويسرا، وكانت مهمته 
الحقيقية البحث في الحسابات السرية 
السويسرية  األبــنــاك  فــي  للجزائري� 
وتــعــقــب تــحــركــات األمــــوال وأســمــاء 

ا�ستفيدين منها.
األمــوال  من  دفعات  عدة  أن  واتضح 
الجزائرية التي كان مصدرها األساسي 
وبعض  السنوسي  إدريــس  ليبيا  ملك 
ا�صرية،  والحكومة  العرب  األغنياء 
اسمه  أ�ــانــي  تاجر  حساب  فــي  تدفع 
«أوطو شلوتير» عنوانه: 43 أوستيربي 

شتراس. هامبورغ.
الجسدية  بالتصفية  ا�كلفون  وتوجه 
 15 يوم  عليه  إلى هامبورغ، حيث دخل 

بــأدب،  الفرنسي�  أحــد   1956 شتنبر 
األسلحة  تصدير  يوقف  بــأن  ونصحه 
األ�اني،  أن  إال  الجزائري�،  الثوار  إلى 
الفرنسي�  أن  يظن  يكن  لم  «شلوتير» 
في  تجارته  في  التدخل  في  الحق  لهم 

وطنه أ�انيا، فطرد زائره الفرنسي.
شتنبر،   24 يــوم  ــام،  أي تسعة  وبعد 
كانت  ا�ــفــعــول  قــويــة  قنبلة  انــفــجــرت 
الحرائق،  إطفاء  جهاز  في  موضوعة 
فحطمت مكاتب «شلوتير» الذي نجا من 

ا�وت، وماتت إحدى زائرات مكتبه.
ــيــون وقــتــهــا سر  ولـــم يــعــرف األ�ــان

االنفجار.
في  الفرنسيون  اإلرهــابــيــون  فدخل 
الــعــام  الـــرأي  لينساهم  صــمــت  فــتــرة 
األ�اني، إلى أن كان يوم 3 جوان 1957، 
فــي سيارته  راكــبــا  «شــلــوتــيــر»  وكـــان 
فتح  إن  وما  أمه،  وبجانبه  ا�رسيديس 
ا�لغومة  سيارته  انفجرت  حتى  ا�حرك 
أمه  أشالء  فيها  بما  أطرافها  وتناثرت 
«شلوتير».  ونجا  لتوها،  ماتت  التي 
ليدفنوا  الفرنسيون  اإلرهابيون  وعاد 
سنة  �دة  النسيان  غياهب  في  أنفسهم 
مأساته  «شلوتير»  فيها  نسي  كاملة، 

ومأساة أمه.
«شلوتير»  كان   ،1958 أكتوبر  وفي 
راكبا في سيارته يجري بسرعة خارقة 
ب�  «األوطــوبــان»  السيار  الطريق  في 
مجهول  عليه  فأطلق  ولوبك،  هامبورغ 
السيارة  عجلة  على  رصاصة  مكمن  في 
التي طارت في األجواء لتقع على األرض 
ببعض  خــرج  «شلوتير»  ولكن  إربـــا، 

اإلرهابي�  ولكن  البسيطة.  الــجــروح 
ا�فارقات  هــذه  لكل  استغربوا  الذين 
عن  التوقف  يــقــررون  وهــم  يعرفوا  لم 
اليوم  محاولة اغتياله، أنه قرر في ذلك 
التوقف عن كل معاملة مع الجزائري�.

األبناك  في  السرية  ا�لفات  وكشفت 
آخر  أ�اني  تاجر  اسم  عن  السويسرية 
باسم  ويعرف   ، بوشير»  «جورج  اسمه 
شركة  يدير  كــان  مــوريــس»  «القبطان 
بطنجة  والتصدير  لالستيراد  تجارية 
غير  «امــطــرمــار»  اسمها  ا�ــغــرب  فــي 
كانت  والتي  الناضور،  مدينة  من  بعيد 
التحرير  لجيش  الخامسة  الوالية  مقر 
األ�اني يصدر  التاجر  وكان  الجزائري، 
أنه  رغــم  للناضور  أ�انيا  من  السالح 
ولكن  السجائر.  في  تاجر  بأنه  معروف 
حصلت  الفرنسية  ا�خابرات  أجهزة 
على عقد ب� «شلوتير» وإحدى شركات 

صنع األسلحة بتشيكوسلوفاكيا تسمى 
العملية،  تنفيذ  فتتبعوا  «أومنيبول» 
روخا»  «بروخا  الباخرة  شحنت  وفعال 
وسبعة  «البازوكا»،  قاذفات  من  مئات 
و200  رشاش،  و200  رصاصة  مالي� 

بندقية و300 طن من ا�تفجرات.
ــي شــهــر يــولــيــوز  ــم ف ــعــال وســمــع ال
عرض  في  باخرة  انفجار  خبر   1957
أن  دون  ا�توسط  األبيض  البحر  مياه 
يعرف أحد أنها هي الباخرة ا�شحونة 
«بوشير»  دور  وجاء  للجزائر،  بالسالح 
اختراق  من  البــد  فكان  الثمن،  ليدفع 
ا�خابرات  ضباط  أحد  فسقط  محيطه، 
الفرنسية في غرام ابنته «ماريكا» دخل 
البنته  خطيبا  وأصبح  «بروشير»  بيت 
 3 يوم  «بروشير»  باغتيال  قام  أن  إلى 
مارس 1959 في أحد شوارع فرانكفورت 
بأ�انيا، وفي 19 شتنبر 1959 كان أحد 
سويسري  وهــو  «بروشير»  مساعدي 
«مارسيل ليوبار» ينزل  الجنسية اسمه 
حينما  جنيف  فــي  فخم  فندق  أدراج 
سقط متدحرجا ميتا، وبعد الكشف على 
جثته، اتضح أنه أصيب في قفاه بسهم 
مضخة  مــن  مطلوق  مسموم،  صغير 
مختبرات  فــي  إال  تصنع  ال  صغيرة، 

الفرنسية. الجاسوسية 
«بروخا روخا»  الباخرة  وكان تفجير 
أصبح  قــد  ا�غربية،  ا�ــيــاه  عــرض  فــي 
اإلرهابي�  معامالت  في  جديدا  تقليدا 
الباخرة  كــانــت  فبينما  الفرنسي�، 
هامبورغ  ميناء  في  راسية  «أطــلــس» 
أسلحة  وهي  البضائع،  بعض  تشحن 

كما  ا�يناء،  في  نسفها  تم  للجزائر، 
على  البحر  عــرض  فــي  االســتــيــالء  تــم 
«ليديس»  التشيكوسلوفاكية  الباخرة 
العتاد  من  طن   600 بـ  محملة  وكانت 

للجزائري� واختفت بعتادها.
يختطفوا  أن  اإلرهـــابـــيـــون  ــاد  ــ وك
 ،1961 نونبر   10 في  سوفياتية  باخرة 
للجزائري�،   باألسلحة  محملة  كانت 
الفرنسية  الجمهورية  رئيس  فتدخل 
مع  مشاكل  ــارة  إلث تفاديا  العمل  �نع 
الفضيحة  ولكن  السوفياتي،  االتحاد 
في  األروبي  اإلعالم  هزت  التي  الكبرى 
على  سيناريو  عن  عبارة  كانت  أوانها 
السينمائية حبكه خبراء  األفالم  طريقة 
مدير  ارتــبــط  فقد  الفرنسي،  ــاب  اإلرهـ
الذي  «ميرسيي»  الفرنسية  ا�خابرات 
اقتصادي  ملحق  صفة  ينتحل  كــان 
سويسرا،  فــي  الفرنسية  بــالــســفــارة 

قضاة  أكبر  مع  حميمة  بصداقة  ارتبط 
النيابة  رئيس  السويسرية،  الــدولــة 
وكان  ــوا»  دوب ــي  «رون واسمه  العامة، 
أيضا مع  هذا األخير معروفا بصداقته 
األمريكي  إي»  آي.  «السي.  جهاز  مدير 
القاضي  أن  واتــضــح  دولـــس»،  «أالن 
السويسري هو الذي كان يسهل لضابط 
الحصول  مهمة  الفرنسية  ا�خابرات 
على أسرار األبناك السويسرية، التي ال 
يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء.

في  االغـــتـــيـــاالت  ــرت  ــث ك أن  ــد  ــع وب
األبناك  مع  األ�اني�  ا�تعامل�  حق 
مخابرات  ضابط  تدخل  السويسرية، 
تواطؤ  فاكتشف  للبحث،  سويسري 
ا�خابرات  مــع  السويسري  القاضي 
كما  للصحافة،  ا�لف  وأعطى  الفرنسية 
اكتشف أن القاضي السويسري رخص 
�دير ا�خابرات الفرنسية بإقامة أجهزة 
ا�صرية  السفارة  مكاتب  على  تنصت 

بسويسرا.
في  البحث  مهمة  تبسيط  تــم  ــد  وق
الجاسوس  السويسري  القاضي  جناية 
رجــال  دخـــل  حينما  دويــــرا»  ــي  ــ «رون
ووجدوه  مكــــتبه  السويسري  التحقيق 
«منتحرا» بالرصاص وا�سدس في يده، 
ولم يداخل أحد في سويسرا وال فرنسا 
تم  السويسري  القاضي  أن  فــي  شــك 
انتحاره بأيدي غيره، ومنذ ذلك التاريخ 
أسلوبا  الغير»  بأيدي  «االنتحار  صار 
ــح االغــتــيــال  ــعــول، وأصــب ــف ســـاري ا�
بلباس  يلبس  الــظــروف  مــن  كثير  فــي 

االنتحار.

اختطاف بنبلة

بنبلة،  أحمد  الجزائري  الزعيم  وكان 
السياسي  التنظيم  فــي  األول  الــرجــل 
ــاهــرة،  ــق الـــجـــزائـــري، مــتــنــقــال بـــ� ال
رفاقه  ومعه  والرباط،  تونس،  طرابلس، 
أقطاب حركة التحرير (محمد بوضياف، 

حس� أيت أحمد، ورابح بيطاط).
وكان اسم بنبلة يسطر عليه بخطوط 
كان  الــذي  الشاب  فهو  غليظة،  حمراء 
والعب  الفرنسي،  الجيش  في  ضابطا 
كرة قدم مرموق، لعب سنوات في فريق 
وساهم  الفرنسي،  مرسيليا  أو�بيك 
في  ساهم  مثلما  القدم  كرة  بطوالت  في 
الحرب  أثناء  بإيطاليا  الفرنسي  النزول 
الجزائر سنة  إلى  الثانية وعاد  العا�ية 
وطنه،  تحرير  في  التفكير  ليبدأ   1945
مركز  على  الهجوم  عملية  نظم  حيث 
اعتقل  1949، حيث  أبريل   4 في  بريدي 
بعد سنة من االختفاء وحكم عليه بثمان 
سنوات سجنا، هرب أثناءها إلى مصر 

سنة 1952.
قد  ــه  ــم اس كـــان   1958 ســنــة  وفـــي 
أصــبــح عــنــوانــا لــلــثــورة الــجــزائــريــة 
الفرنسية  ا�خابرات  اهتمامات  وأخذت 
الــوســائــل  ــل  ك عــلــى  تغطي  بشخصه 
خصوصا  الدولية،  واألعراف  القانونية 
في  الغتياله  محاولة  فشلت  أن  بعد 

طرابلس بليبيا.
وتشكل مجلس فرنسي سري برئاسة 
«روبير  للجزائر  الفرنسي  العام  الحاكم 
الكوسط» للتفكير في وسائل جديدة، لم 

تخطر ببال من قبل.
الفترة كانت في 2 أكتوبر 1956، وكان 
بنبلة ورفاقه متواجدين في ضيافة ملك 
ا�غرب، ا�جاهد محمد الخامس، والذي 
كان سيعقد مؤتمرا في تونس يحضره 
أقطاب ا�غرب العربي لدراسة إمكانيات 

الدعم للجزائر.
وكان ا�غرب قد حصل على استقالله 
كــانــت  فــقــد  إذن،  ــط،  ــق ف ــور  شــه مــنــذ 
وخبراؤه  الفرنسي  االستعمار  أجهزة 
كل  في  متواجدين  الزالــوا  ومخبروه، 
أجهزة ا�غرب، وحتى الطائرات التابعة 
أطلس)  إيــر  (شركة  ا�غربية  للدولة  
لذلك  فرنسي�،  لربابنة  خاضعة  كانت 
في  ا�جتمع�  عند  التآمر  مجال  كــان 

الجزائر فسيحا وسهال.
وقال أحد الضباط الحاضرين، و�اذا 
في  وهـــي  بنبلة،  ــرة  طــائ تختطف  ال 
ا�هتمون  فليسجل  تونس،  إلى  طريقها 
اختطاف  أسلوب  أن  ــاب  اإلره بتاريخ 
الحاكم  مكتب  مــن  خــرج  ــرات،  ــطــائ ال
سنة  بالجزائر  الفرنسي  العسكري 

 .1956
بنبلة  كان  فقد  فعال..  ما حصل  وذلك 
مغربية،  طــائــرة  فــي  جالس�  ورفــاقــه 
بعيدين عن األجواء الجزائرية، متطلع� 
إلى ساعة وصولهم لتونس، حينما كان 
بطائرات  اتصال  على  طائرتهم  ربــان 
تحيط  كانت  التي  الفرنسية  «ا�يراج» 
للربان،  تعليماتهم  وكانت  بالطائرة، 
أحمد  وهم:  بشيء،  الركاب  يخبر  ال  أن 
بنبلة، محمد خيضر، حس� أيت أحمد، 

محمد بوضياف، ومصطفى األشرف.
ا�ضيفة  صوت  إلى  الركاب  واستمع 
وهي تقول: «اربطوا أحزمتكم، بعد قليل 
سننزل بمطار تونس»، ونزلت الطائرة، 
وخرج بنبلة قبل رفاقه مبتسما، حينها 
وجد كوكبة من رجال الشرطة العسكرية 
ومنذ  الطائرة،  بسلم  محيطة  الفرنسية 
ذلك التاريخ، فتح الباب على مصراعيه 

أمام أسلوب اختطاف الطائرات.
يتبع

بالجزائر  الصمام  في  عقد  عندما 
الجزائرية  للثورة  التأسيسي  ا�ؤتمر 
في 20 غشت 1956، لم يكن الفرنسيون 
ــجــزائــر  ال أن  فـــي  مــطــلــقــا  ــرون  ــك ــف ي
ألن  استقاللها  على  يوما  ستحصل 
تكن  لم  بالجزائر  القانونية  الوضعية 
موجودة على اإلطالق، بل كانت تعتبر 
فمنذ  أقل،  وال  أكثر  ال  فرنسية،  والية 
االحتالل  بواسطة  الفرنسيون  دخلها 
فيها  استقروا   1930 سنة  العسكري 
بطريقة جعلت أوالد ا�حتل� وحفدتهم 
سنة 1945 ال يفكرون لحظة واحدة في 

أن هذه البالد ليست فرنسا.
حربا  الفرنسيون  يخوض  وكيف 
التي  الوطنية  العناصر  بعض  ضــد 
مطلقة شعارات  الصمام،  في  اجتمعت 
فرنسية،  بــالد  في  أقلية  وهــم  الثورة 
وكيف تكون الحرب على اإلطالق دون 
أن يصاب فيها الفرنسيون الذين كانوا 
الجزائريون  وكان  أساسا،  يتواجدون 
بالنسبة  أقــلــيــة  يــشــكــلــون  يـــكـــادون 
ظروفهم  راعينا  مــا  إذا  للفرنسي� 
كانت  الذين  وهم  واالجتماعية،  ا�ادية 
مجال  في  غريبة  عندهم  العربية  اللغة 

ا�عامالت.
الفرنسية  الحكومة  أطلقت  لذلك 
في  ا�ــوجــوديــن  للفرنسي�  الــعــنــان 
أفكار  لينظموا طريقة مقاومة  الجزائر 
وكانت  الجزائرية،  الوطنية  الــثــورة 
جموع غفيرة من الفرنسي� ا�تنطع� 
في  الحمراء»  «اليد  تشكيلة  وأعضاء 
اتجاه  في  هربت  قد  وا�غرب،  تونس 
وا�غرب  تونس  حصول  بعد  الجزائر، 

على االستقالل سنة 1956.
واســتــعــمــلــت الــوســائــل الــكــبــرى 
والتي  الــجــزائــريــة  ــثــورة  ال لتطويق 
تونس  باستقالل  التعجيل  يكن  لــم 
وا�غرب إال واحدا منها حتى يتفرغوا 

للجزائر وحدها.
ولم تجد فرنسا بدا من أن تضع يدها 
لتنظيم  وإسرائيل  بريطانيا  يد  في 
لضرب  السويس،  قناة  على  العدوان 
الثورة ا�صرية التي كانت مالذ الثوار 
والجزائري�  والتونسي�  ا�غاربة 
كما  وأسلحتهم،  أمــوالــهــم  ومــصــدر 
مناص  الفرنسي�  أمام  هناك  يكن  لم 
اإلرهاب،  العصر،  سالح  استعمال  من 

لتصفية الجزئيات األخرى.

اغتياالت يف أملانيا

واإلرهاب ال يعرف حدودا جغرافية، 
لذلك  إنسانية،  بمعامالت  يلتزم  وال 
ا�كلفة  اإلرهابية  ا�جموعة  توجهت 
من  وا�ــســيــرة  الــخــارجــيــة،  با�ناطق 
الفرنسية،  ا�ــخــابــرات  أجــهــزة  طــرف 
«كاتينا»  ذكره  سبق  كما  اسمها  وكان 
ضد  دموية  إرهابية  واجهة  وفتحت 

يواصل الراحل مصطفى العلوي التزامه مع قرائه رغم وفاته، فقد كان الراحل حريصا على ترتيب مواعيده مع قرائه من خالل كتابة ما يجب أن يكتب، في انتظار نشره، 
بل إن طاقم «األسبوع»، بعد التنقيب في خزانة الفقيد، عثر على مقاالت وروايات واقعية مكتوبة بخط يده، ولم تنشر من قبل، سنعمل على االستمرار في نشرها وفاء 

لروح أستاذنا مصطفى العلوي في ركن «الحقيقة الضائعة».
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