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مـدير النشر:مصطفى العلوي

الطيب العلوي

ال تقف مشكلة ا�غاربة العالق� في الخارج 
يجدوا  لم  الذين  األشخاص  حدود  عند 
إن  بل  بلدهم،  إلى  للعودة  طائرات 
األوساط ا�الية تتابع بصمت عجز بعض 
العودة  عن  با�غرب  الكبار  األعمال  رجال 
طائرات  يملكون  أنهم  رغم  بالدهم  إلى 
أمام  ا�طارات  أبواب  إغالق  بعد  خاصة، 

ا�الحة الجوية.
استبعدت  قد  «الرام»  من  «األسبوع»  مصادر  وكانت 
يتداوله  ما  شتنبر، حسب  قبل شهر  الطائرات  تحريك 
عمال الشركة، التي ينتظر أن تتكبد على غرار مثيالتها 

في العالم، خسائر كبيرة بسبب الطاعون (كوفيد 19).   
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أكبر خدعة في زمن «كورونا»
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مؤكد أن اِّـغرب لن يبقى بمعزل عن العالم َّـ سلك سبيل الرفع التدريجي أو الجزئي للحجر الصحي، طاِّـا أن رفع الحجر بشكل كلي مازال 
مستبعدا، لغياب الدواء(..)، ولكن النجاح األمني َّـ ضبط األمور حتى اآلن والتعاون بني األجهزة العسكرية وشبه العسكرية، قد يذهب 
سدى، وقد تتطور األمور إُّـ ما ال تحمد عقباه، إذا لم تتم صياغة خطة دقيقة للشروع َّـ رفع الحجر، ألن خروج الناس بشكل اندفاعي 

لألسواق واألبناك واِّـحالت التجارية..، قد يوفر  فضاءات مواتية النتشار فريوس «كوفيد 19»، والكل يعلم أن اإلمكانيات الصحية للبالد ال 
تسمح لها بتحمل ارتفاع عدد اِّـصابني إُّـ أرقام كربى على غرار ما شهدته بعض البلدان األوروبية وأمريكا.. وَّـ انتظار قضاء اهللا وقدره، 

يبقى السبيل الوحيد للنجاة من الفاجعة، هو تأهيل من يوجدون خلف هذه األبواب اِّـغلقة، ِّـرحلة ما بعد الحجر الصحي(..).
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العدد: 1074 
من 7 إلى 13 

ماي 2020
كواليس األخبار

يا قانون.. كمامة »كورونا« 
وحدها كافية لتكميم الأفواه!

وافق مجلس الحكومة، يوم 19 مارس األخير، وقبل 
ساعات قليلة من فرض حالة الطوارئ الصحية في 
البالد، »حّسي مّسي«، دون أي نشر استباقي، على 
انتشار  سرعة  فاقت  بسرعة  اشتهر  قانون  مشروع 
20-22، الذي تسربت »والحمد  الفيروس.. القانون 
االجتماعية،  الشبكات  على  مقتطفاته  بعض  لـله« 
التي  »الــويــب«،  نعمة  بفضل  ــفــائــدة)...(،  ال لتعم 
بني  أنفسكم  تجدوا  أن  املحتمل  من  كــان  بدونها، 
السبب،  معرفة  قبل  القضبان  وراء  عشية وضحاها 
خصوصا في هذه الفترة »والعياذ بالـله«، حيث قد 
ُيطّبق عليكم »حكم عن بعد«)...(، بمعنى، ال َحّظ لكم 
ربما  أنه  تتذكروا  أن  قبل  أنفسكم،  عن  الدفاع  في 
فيما  رضاكم  عدم  أو  رأيكم،  بإبداء  بادرتم  لكونكم 
يخص صبيب األنترنيت الرديء ملزودكم، ولعنتموه 
في واحدة من مواقع التواصل االجتماعي، بصيغة 
الجدة  بها  تلعن  التي  تلك  عــن  خــطــورًة  تفوق  ال 
اشتكيتم  أو  عنها)...(،  يسألون  ال  الذين  أحفادها 
من  »تويتر«،  عبر  الِحرص  درجــة  إلى  ألصدقائكم 
أرزاقكم  لها  تركتم  التي  األبناك  إحدى  خدمة  سوء 
من  شركة  على  ساخطني  علنا  صرختم  أو  أمانة، 
شركات الحليب عبر »الفيسبوك«، لحموضة املنتوج 

املتكررة)...(، أو شيء من هذا القبيل.
التهمة هاته، وآخر كلمة سيتلّفظ بها القاضي قبل 
والعقوبة  »التحريض«،  كلمة  هي  بالحكم،  النطق 
36 شهرا، ليست مدة إغالق حسابكم  إلى  قد تصل 

»الفيسبوكي«، ال.. ال.. من الحبس.
هذا  أعقبت  التي  فـ»الهياللة«  الحظ،  ولحسن 
»الكمامة  قانون  تقديم  سرعة  من  خففت  املوضوع، 
الثانية« إلى البرملان، لتطبيقه كما كان مرغوبا فيه، 
وكما تبني في الجملة التي اصطحبت كل التقارير: 
قوله،  يمكن  ما  أقل  أن  أقرب وقت ممكن«، غير  »في 
وأحكام  الديمقراطية  ألسس  خالفا  تحرر،  أنه  هو 
الدستور، واملرجعيات الحقوقية الدولية، التي سبق 

أن وافق عليها املغرب.
مجزرة  صــورة  أذهاننا  في  الدولة  رسمت  إذن، 
حقوقية، بتوابل قانونية، لكن »اللي عطا هلل عطاه«، 
وحتى إذا تم إلغاء املشروع، فلنعلم أن نية الرقابة 
ما زالت حية، نتعايش معها، وتتعايش معنا، ترانا 
كما وصفتها  زالت،  ال  أحكامها  وقساوة  نراها،  وال 
إحدى الحقوقيات، تكشف عن مشهد ال يختلف كثيرا 

عن الذي جرى العمل به إّبان سنوات الرصاص.
قبل أن تنصرف الدولة النشغاالتها املنطقية)...( 
شّكها  بعد  التسريب،  عن  املسؤول  عن  التنقيب  في 
في تالعبات ناتجة عن تسوية حسابات حزبية)...( 
العيوب  نوع  عّرت  التي  املصيبة،  هذه  في  تسببت 
عليها  املبتدئ)...(،  يخطئ  عندما  إال  تظهر  ال  التي 
الوقت قد  أن تدرك ما هو أهم من ذلك، أن تعلم أن 
التكنولوجية  واألدوات  تغيرت،  واألمـــور  مضى، 
أصبحت  تواصلي،  هو  ما  بكل  املتعلقة  الحديثة 
يحد  للضغط،  مسّكن  دور  الديمقراطيات  في  تلعب 
للتعبير،  أرضية  فيها  يجد  من  كل  لدى  السخط  من 
في  ومردوديته  فرد  كل  معنويات  من  الرفع  بهدف 
العمل، وبالنسبة لعامة الناس، فاملبتغى هو ضمان 
السعيدة)...(،  األمة  هذه  عقول  في  نفسي  استقرار 
وربما  شيء،  في  ينفع  القديم«، فلن  »األسلوب  أما 
السجون  إدارة  لصالح  التوظيف  فــي   ينفع  قــد 

ومستشفيات األمراض العقلية فقط.
لفوائدها  نــظــرا  ــة،  ــروري ض أصبحت  الكمامة 
الصحية خالل هذه الظروف االستثنائية، وقد أبان 
هذه  في  بارتدائها  نضجهم  عن  ما  نوعا  املغاربة 
أظن،  ما  وعلى  الوباء،  تفشي  من  الصعبة  األوقات 
املواطن  على  فرضنا  إذا  ألنه  تكفي،  واحدة  فكمامة 
يختنق  قد  فإنه  واحــد،  آن  في  كمامات  عدة  وضع 
بالفعل وبدون مرض)...(، وحتى »النّفار«.. قد يجد 
اإلعالن عن عيد  بمزماره وقت  للعزف  أكبر  صعوبة 

الفطر)..(.

بقلــم:

الطيب العلوي

مناورات الخصوم على مكتب مصطفى التراب 

 الرباط. األسبوع

البوليساريو  تأسيس  ذكرى  مع  بالتزامن 
الذين  الصحراويني  من  مجموعة  طرف  من 
إلى  الــعــودة  إلــى  بأغلبهم  املــطــاف  انتهى 
املغرب)..(، أكدت مصادر إعالمية، استمرار 
املغربي  بالفوسفاط  الدولي  السوق  تزويد 
نبهت  املصادر  نفس  أن  غير  منتظم،  بشكل 
باملنتوج  املحملة  السفن  تعقب  إلى خطورة 
داعمة  دولية  جمعيات  طــرف  من  املغربي 

للبوليساريو.
ما  املــصــادر،  نفس  حسب  تمكنت،  وقــد 
الــثــروات  مراقبة  »جمعية  نفسها  تسمي 
رصد  مــن  بــالــصــحــراء«،  البيئة  وحــمــايــة 
اســم  تحمل  األولـــى  سفينتني:  تــحــركــات 
 9615482« الترقيم  ذات  سبرينغ«  »ترانس 
طنا،   56854 إلى  حمولتها  تصل  مو«،  أي 
ذات  مــان«  »غولفيس  اسم  تحمل  والثانية 
الترقيم »9611022 أي مو«، تصل حمولتها 
الجمعية  نفسها  وهــي  طنا،   56686 إلــى 
التي تسببت سابقا في احتجاز سفينة نقل 
ينتصر  أن  قبل  إفريقيا،  بجنوب  الفوسفاط 
حكما  وينتزع  للفوسفاط  الشريف  املكتب 

قضائيا باسترجاع سفينته.

سياسة  عن  املــنــاورات  تغيب  ال  وحيث 
مدير  التراب  مصطفى  االقتصادي  القطب 
»فوسبوكراع«  شركة  فإن  الفوسفاط،  مكتب 
املستهدفة بحمالت دعائية ضخمة، تواصل 
كبيرة ضد  احترازية  إجراءات  عملها وسط 

وباء »كوفيد 19«، حيث ال يسمح املسؤولون 
الصحية،  للقواعد  خــرق  بــأي  املكان  بعني 
من  املغربي  املنتوج  في  الثقة  على  للحفاظ 
وكندا  وأستراليا  روسيا  مثل  بلدان  طرف 
والواليات املتحدة وتركيا والهند وباكستان.

البولي�ساريو تتج�س�س على �سفن الفو�سفاط املغربي

التقطت هذه الصورة قبل يومني للقنطرة الرابطة بني سال والرباط.. ويظهر فيها اكتظاظ 
كبري للسيارات وكأنه ال وجود للحجر الصحي، الذي يفرتض حركة مخفضة للسري والجوالن 

وربط التحركات بحالة الضرورة القصوى.

 الرباط. األسبوع

التطهير  حملة  اقتربت  »هل 
األصالة  حــزب  داخــل 
أو  ــرة؟  ــ ــاص ــ ــع ــ وامل
هل  آخـــر:  بتعبير 
العام  األمـــني  ــرر  ق
الـــجـــديـــد وهــبــي، 
تصفية  في  الشروع 

ــن  الــــــحــــــزب م
السابقة  التركة 
ــل  ــ عـــلـــى األقـ
خالل السنتني 
املاضيتني؟«.. 
هـــــــــــــــــذان 
ــؤاالن  ــ ــسـ ــ الـ

وأسئلة أخرى، راجت بقوة في صفوف 
بيان  صدور  بعد  مباشرة  »الباميني« 
املكتب السياسي بالصفة، ليلة السبت 

املاضي، يقول مصدر جد مطلع.
ذات  فقرة  تضمن  الذي  البيان  هذا 
مؤقتة  لجنة  تعيني  عن  تتحدث  داللة، 
املرحلة  لتدبير  والتحكيم،  لألخالقيات 
املجلس  دورة  انعقاد  حتى  الحالية 
السؤال:  معه  طــرح  املقبلة،  الوطني 
أو  اللجنة  هــذه  وهبي  احــتــاج  ملــاذا 

»املحكمة« في هذه الظرفية بالذات؟
اللطيف  عبد  أن  أكد  ذاتــه،  املصدر 
كشفتها  كبرى  ملفات  سيحيل  وهبي 
دققت  متخصصة،  افتحاص«  »لجنة 
للسنتني  الحزب  ميزانية  تدبير  في 
تيار  بني  الصراع  )سنتي  األخيرتني 
وعثرت  الشرعية(،  وتيار  املستقبل 
يتهم  ال  وكي  مالية)..(  اختالالت  على 
على  أخالقيات  لجنة  بتشكيل  وهبي 
بنشماس  أنصار  من  لالنتقام  املقاس 
أوكل  مقرب(،  مصدر  تعبير  )حسب 
ــد لـــ»الــبــام«،  ــجــدي ــني الــعــام ال ــ األم
بنشماس  ملحامي  اللجنة  هذه  رئاسة 
ضد  يــتــرافــع  ــان  ك والـــذي  شخصيا، 
العام  األمــني  مع  صراعاته  في  وهبي 

السابق للحزب.

وهبي يختار حمامي 
بن�سمـا�س لت�سفيـة 
تركته يف احلزب 

وتعليقصـورة

اأين هو احلجر ال�سحي؟

التحقت بالرفيق األعلى، بعد ظهر يوم الثالثاء 5 ماي الجاري، 
أخت  املــدغــري،  العلوي  زهــور  املرحومة  هلل،  برحمة  املشمولة 
النشر،  مدير  وعمة  العلوي  مصطفى  املرحوم  جريدتنا  مؤسس 

السيد الطيب العلوي. 
»األسبوع« بأصدق  األليم، تتقدم جريدة  إثر هذا املصاب  وعلى 
العربي  إخوانها  وإلــى  سناء،  الفقيدة  ابنة  إلى  العزاء  مشاعر 
جميع  وإلــى  ومليكة،  عائشة  وأخواتها  ورشيد،  علي  ــوالي  وم
أصهار وأفراد عائلة العلوي املدغري، داعني هلل عز وجل أن يتغمد 
أهلها  يلهم  وأن  جنانه،  فسيح  ويسكنها  رحمته  بواسع  الفقيدة 

الصبر والسلوان.
 

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

السيدة زهور العلوي المدغري في ذمة الله

الرتاب

وهبي



 الرباط. األسبوع

ع�  الــذي  الوطنية  التربية  وزيــر  أمر  غريب 
الوزير  هذا  شهر،  قبل  للحكومة  رسميا  ناطقا 
منذ  تحول  لكنه  بكثرة،  «مهضارا»  كــان  الــذي 
أكبر  إلى  للحكومة  رسميا  ناطقا  تعيينه  لحظة 
الصامت�، في زمن يطبعه الغليان والصراعات، 
والحكومة توجد في فم مدفع الشعب واألحزاب.

هذه  في  مفهوم  غير  الرسمي  الناطق  صمت 
العلنية  والــحــرب  السجال  ظرفية  الظرفية، 
والسرية ب� فرقاء الحكومة وبينها وب� «شعب 
فرغم  األفواه»،  «تكميم  قانون  الفايسبوك» حول 
الوزير  بقي  القانون،  هذا  الذي صاحب  الغليان 
هو  ال  بعيدا،  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 
وال  الــقــانــون،  مضمون  حقيقة  وكشف  تدخل 

خلفيات  فيها  فسر  بعد  عن  صحفية  ندوة  عقد 
إلى مخبئه وترك  وحقيقة هذه الحرب، بل دخل 

ضربات  وســط  تتيه  الحكومة  سفينة 
أكثر من ضربات  حلفائها وأنصارها 

ا�عارضة.
ثاني ا�لفات التي طبعها سكوت 
الـــوزيـــر أمـــــزازي بــطــريــقــة غير 
جدا  ظرفية عصيبة  وفي  مفهومة، 

ويجتازها  الــبــالد  تجتازها 
مالي� التالميذ والطالب 

ــال  ــ ــ ــم ورج ــ ــرهـ ــ وأسـ
التعليم، تتعلق بآفاق 
ــة  ــي ــدراس ــة ال ــســن ال
ــات  ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وامـ
وأجندة  الباكالوريا 

وهي  والجامعات،  العليا  با�عاهد  االلتحاق 
الذين  ا�عني�  طرف  من  يوميا  مطروحة  أسئلة 
تام  غياب  فــي  كبيرا  ضغطا  حاليا  يعيشون 
باسم  الرسمي  والناطق  بالقطاع  ا�كلف  للوزير 
النفسي  والضغط  الخوف  رسائل  الحكومة، 
بالطرق  وحتى  للوزير،  الوسائل  بكل  بلغت 
حسابه  قرصنة  تمت  حــ�  ا�ــشــروعــة  غير 
بـ«الفيسبوك» في محاولة لتحريكه، بل تم حتى 
نشر خبر خروجه بقرارات حاسمة يوم السبت 
ا�اضي، وعوض أن يوضح مستقبل هذه 
ا�واضيع العالقة، تخصص في النفي 
حتى  نفى  وقد  شيء،  كل  نفي  فقط، 
حسابه عبر «الفايسبوك»، فمتى 
إن  الرسمي  الناطق  ينطق 
لم يتكلم وقت األزمات؟
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متى ينطق الناطق الرسمي؟ 
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الرسمي  للتلفزيون  ا�تتبعون  الحظ 
أخنوش  عزيز  الفالحة  وزير  غياب 
عن الوفد الحكومي الذي رافق ا�لك 
ا�لك  على  للترحم  السادس  محمد 
الراحل محمد الخامس، وقد تحولت 
على  متداولة  تغريدة  إلى  ا�الحظة 
قبل  التجمعي�  بــ�  واســع  نطاق 

غيرهم(..).

أي معلومات عن صديق  تتسرب  لم 
إلياس الذي يمضي الحجر الصحي 
الصحراء،  في  الوالي  إقامة  داخــل 
ــدت  ــأك ــادر ت ــصــ ــ ــض ا� ــع ولـــكـــن ب
إجــراء  هــامــش  على  ا�علومة  مــن 
ا�قيم�  ألحد  «كورونا»  فحوصات 
في هذه اإلقامة(..)، وقد عرف صديق 
االستثمارات  ذراع  بكونه  العراب، 
شريك  وهو  ا�نطقة،  في  الخليجية 

من درجة غير معروفة(..). 

في قلب الجدل حول مشروع القانون 
وسائل  استعمال  لتقن�  الفاشل 
التواصل االجتماعي، تأكدت ا�واقع 
التي  ــوة  األخ عالقة  من  اإلخبارية 
العدل محمد بنعبد  تجمع ب� وزير 
الرقمية  الحمالت  ومــديــر  ــقــادر،  ال
لــألحــرار،  الوطني  التجمع  لحزب 
بتعرض  أوجه،  الحظ  بلغ سوء  كما 

الوزير االتحادي لكسر(..).

ــســاوئ «الــصــيــاغــة» بعد  أولـــى م
ا�حكمة  داخــل  السياسي�  تعي� 
الدستورية، ظهرت من خالل قرارها 
ــر الـــذي قــضــت فــيــه بــإقــالــة  ــي األخ
من  «إنه  زاكــورة،  دائرة  عن  بر�اني 
مجلس  مكتب  مبادرة  عدم  ا�ؤسف 
ــعــدل في  ــر ال ــأخــر وزيـ ــواب وت ــن ال
 18 ا�ــادة  من  األولــى  الفقرة  إعمال 
متى  فمنذ  التنظيمي»..  القانون  من 
كان «األسف» يستعمل في لغة تبرير 

األحكام؟ 

الذين  الفالح�  هوية  يعرف  أحد  ال 
ملك  ــي  ف ــي  أراضــ عليهم  ــوزع  ســت
الفالحة،  فــي  الستغاللها  ــة  ــدول ال
في جدول  إدراجها  تم  النقطة  ولكن 
أعمال مجلس الحكومة الذي اجتمع 
ما  حسب  ا�ــاضــي،  الخميس  يــوم 
أكدته مراسلة منسوبة لألم� العام 
زمن  في  الحجوي،  محمد  للحكومة 
الذي  الصحي،  والحجر  الــطــوارئ 
االجــتــمــاعــات  تخصيص  يــفــتــرض 

الحكومية لألمور ا�ستعجلة(..) 

تداولت مواقع التواصل االجتماعي، 
ب�  السجون»  «أدب  من  حـــوارات 
ــنــاشــط الــحــقــوقــي الــســكــتــاوي،  ال
ومندوب السجون التامك، ليعلم من 
خالل الحوار، أن جمعية «أمنيستي 
أنترناسيونال» تربطها عالقة شراكة 
مع ا�ؤسسة السجنية، بينما مندوب 
السجون يقول إنها تشتغل لحساب 

«أجندة أخرى»(..).

ظهرت  البائد  العهد  من  ممارسات 
الرمضانية  القفة  توزيع  بمناسبة 
عمد  أن  بعد  «كورونا»،  ومساعدات 
تسجيل  إلـــى  الــســيــاســيــ�  بــعــض 
ــن ضــمــن قــوائــمــهــم  ــدي ــي ــف ــســت ا�
الحزبية، بينما كان حري بهم فصل 
العمل  عــن  الحزبي  العمل  قــوائــم 

الخيري(..).

ما خفي
كان  أعظم

تحت ا�ضواء

قانون «تكميم األفواه» بين الصراع الدولي للشركات وعلماء التغذية
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أن  إال  الــحــمــامــة،  ــغــراب  ال يقلد  أن  األصـــل 
تقليد  أرادت  التي  هــي  ا�ـــرة،  هــذه  الحمامة 
بات  الذي  فالقانون  مشيتها..  فنسيت  الغراب 
قانون  هو  هل  األفـــواه،  تكميم  بقانون  يعرف 
موجودة  به  ا�رتبطة  السجاالت  أن  أم  جديد، 
في كل دول العالم، خاصة في الدول الصناعية 
هذا  مضمون  هــل  أخـــرى:  وبصيغة  الــكــبــرى؟ 
القانون يعالج حرية التعبير في الفضاء األزرق، 
أم يعالج خسارات االقتصاد؟ وبالتالي، هل نص 
�ا هو  الحكومة مشابه  به  الذي جاءت  القانون 
معمول به في دول العالم، أم أن حكومتنا كسولة 
جدا حتى في النقل ولو حرفيا �ا تشرعه الدول 
الديمقراطية في هذا الباب؟ يتساءل مصدر جد 

مطلع.
ذلك أن الخلل الذي ارتكب في القانون الحالي 
وأدى إلى هذه الفضيحة، هو أن الحكومة ح� 
حاولت أن تقلد الدول األوربية الكبرى في الدفاع 
من  الوطني  االقتصاد  وحماية  الشركات  عن 
في  والعا�ي�  الكبار  «النجوم»  بعض  دعــوات 
مجاالت التغذية والحمية، الذين شددوا الخناق 
إقناع  في  نجاحهم  بسبب  معينة  شركات  على 
استهالك  عن  بالتوقف  ا�ستهلك�  من  العديد 
وسقطت  ذلــك،  فــي  فشلت  ا�ستهدفة،  ا�ـــواد 
ضحية جشع وتحكم و«غباء» اللوبي االقتصادي 
با�غرب، وهذا ما جعل الحكومة تخرج القانون 
التوجه  عليها  كان  الذي  الوقت  في  إذ  مشوها، 
مالية  لـ«غرامات  بدقة  يتطرق  آخر  قانون  نحو 
وغير  زائــفــة  وأخــبــار  مخالفات  عــن  مــحــدودة 

بقاعدة  الشركات»، عملت  صحيحة تمس بعض 
«الزيادة في العلم» أو بقاعدة استغالل الوضع 
داخل  بقوة  الناشط�  ا�غاربة  جميع  ومحاكمة 
بمقولة  عملت  الحكومة  أن  أي  األزرق،  الفضاء 
وارتــاح»،  سدو  الريح  منو  يجيك  اللي  «الباب 
تقليد  حاول  عندما  «الغراب  يقولون:  وا�غاربة 
حدث  هنا  ــر  واألمـ مشيته»،  نسي  الحمامة، 
الغراب..  تقليد  الحمامة  بالعكس، حيث حاولت 

لكنها نسيت مشيتها.
وأوضح ا�صدر، أن صراع كبريات الشركات 
جديدا،  صراعا  ليس  والحمية  التغذية  وعلماء 
بل هو موجود في مختلف الدول الصناعية التي 
الذين  التغذية  نجحت في محاكمة بعض علماء 
ذكروا الشركات باالسم وطعنوا في منتوجاتها، 
الغازية  كا�شروبات  للسرطانات  مسببة  وأنها 
البطاطس  شرائح  من  الرديئة  األنــواع  وبعض 
العالم  في  التغذية  علماء  جعل  ما  وهو  ا�قلية، 
ا�نتوجات  أســمــاء  ذكــر  تــفــادي  على  يعملون 
الشركات  من  بل  فقط،  لها  والتلميح  «السيئة» 
كبيرة مع هؤالء  مالية  من دخلت في مساومات 
أجل  مــن  كبيرة،  شعبية  لهم  الــذيــن  العلماء 
اإلشادة بمنتوجاتها، وقد نجحت الدول ا�تقدمة 
التعبير  حرية  تضمن  تشريعات  إخـــراج  فــي 
الشركات  سمعة  وتحمي  وا�واطن�،  للعلماء 
تسمح  الوقت،  نفس  وفي  الزائف،  التشويه  من 
منتوجات  من  للمتضررين  خيالية  بتعويضات 
داخــل  السياسية  شــركــاتــنــا  أمـــا  ــشــركــات،  ال
الحكومة، فأرادت بغبائها وعجرفتها إغالق هذا 

الفضاء الشعبي الواسع أمام الشعب برمته.
الحكومة،  فــي  ا�شاركة  ــزاب  األحـ أن  يذكر 

حاولت التهرب من مسؤوليتها في تحمل تبعات 
سكوت  ورغم   ،22.20 القانون  مشروع  صياغة 
الــوزراء  أن  إال  ا�وضوع،  عن  الرسمي  الناطق 
حاولوا نهج سياسة الهروب إلى األمام خوفا من 
وزير  اختار  السياسية، حيث  ا�سؤولية  تبعات 
الهروب  القادر،  بنعبد  محمد  االتحادي  العدل، 
الشعبي  الغضب  موجة  مواجهة  في  األمام  إلى 
ا�عبر عنه إزاء هذا ا�شروع، بدعوته اليوم إلى 
لجنة  بيد  العالق  القانون  هذا  مناقشة  تأجيل 

تقنية(..).
على  االتحادي  الوزير  عممه  بالغ  في  وجاء 
وسائل اإلعالم قوله: ((اعتبارا للظرفية الخاصة 
الطوارئ  حالة  ظل  في  بالدنا  تجتازها  التي 
رئيس  السيد  من  أطلب  أن  قررت  فقد  الصحية، 
الــوزاريــة،  اللجنة  أعضاء  والــســادة  الحكومة 
مشروع  بخصوص  اللجنة  هذه  أشغال  تأجيل 
الفترة،  هذه  انتهاء  ح�  إلى   22.20 القانون 
الهيئات  كافة  مع  الالزمة  ا�ــشــاورات  وإجــراء 
حريص�  جميعا  نبقى  حتى  وذلــك  ا�عنية، 
ا�شروع  لهذا  النهائية  الصياغة  تكون  أن  على 
الصلة  ذات  الدستورية  للمبادئ  مستوفية 

ومعززة للمكاسب الحقوقية ببالدنا)).
السابق  العدل  وزير  قال  ا�حبرة،  نفس  ومن 
على  الرميد،  مصطفى  الحالي،  الدولة  ووزيــر 
صفحته «الفيسبوكية»: ((إن ما وقع بخصوص 
مشروع القانون 22.20، يعبر عن حيوية مدنية 
السياسات  مع  مختلفة  بأشكال  تتفاعل  قوية 
قيمتها  النهاية  فــي  لها  وتــكــون  العمومية، 
وضبط  السياسات  هــذه  توجيه  في  الحاسمة 

إيقاعها)).

أمزازي
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السؤال الذي يطرحه االتحاديون

لـماذا مل يحـول العثمانـي اأمـوال النقابـات ل�صنـدوق »كـورونـا«؟
 الرباط. األسبوع

املغربية؟  النقابات  تصلح  ملــاذا 
وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ 
ولم  وهرمت  شاخت  التي  النقابات 
وال  تهش  ال  الحكومات،   تخيف  تعد 
تنش في األيام العادية، فما بالك بأيام 
الصحي؟ هذه  التجول والحجر  حظر 
احتفاالت  مع  بقوة  طرحت  األسئلة 
ــذه  ه  ،2020 لــســنــة  ــاي  ــ م فـــاتـــح 
االحتفاالت التي دخلت التاريخ، حيث 
من  خالية  الشوارع  كانت  مرة  ألول 
احتجاجات العمال في عيدهم األممي.
تلقت  أنــهــا  ربــمــا  الــتــي  النقابات 
بصدر رحب تفشي فيروس »كورونا« 
ماي،  فاتح  »مهازل«  من  أعفاها  وقد 
بعد  سنة  واقعها  يــعــري  ــدأ  ب الــذي 

العمالية  التجمعات  حيث  أخـــرى، 
بدل  وهناك  هنا  واملتناثرة  البسيطة 
التجمهرات الشعبية التي كانت تزلزل 
ثمانينيات  خالل  والسلطة  الساحة 
املــاضــي، هــذه  ــقــرن  ال وتسعينيات 
أسفها  الــيــوم  نسمع  لــم  الــنــقــابــات 
الكبير وال حتى »بكاء مصطنعا« على 
الشارع  العمال في  لقاء  حرمانهم من 
تلقفت  إنــهــا  بــل  »كــورونــا«،  بسبب 

الهدية بفرح كبير.
مواطنون  طــرح  أخـــرى،  جهة  مــن 
النقابات  تتلقاه  الــذي  الدعم  ســؤال 
األكثر تمثيلية من املال العام، أي من 
شخصيا،  الحكومة  رئيس  ميزانية 
ــى املــوظــفــن  الــــذي كـــان أســــدا عــل
صندوق  لفائدة  أجورهم  من  واقتطع 
نعامة  كان  بينما  »كورونا«،  محاربة 
لها  يسمع  لــم  حيث  الــنــقــابــات،  مــع 

تدبير  صندوق  في  املساهمة  عن  أثر 
الجائحة، ألم يكن أجدى بها املساهمة 
على األقل بمصاريف تنظيم احتفاالت 

فاتح ماي؟ يتساءل أحد العمال.
ــدم احــتــفــال  ــ ــط ع ــى ذلــــك، ســل ــ إل
على  الضوء  الشغل،  بعيد  النقابات 
عدم قانونية هذه النقابات أصال، ألنه 
قانون  له  ليس  الذي  الوحيد  القطاع 
نادى   2011 دستور  أن  رغم  ينظمه، 
بضرورة وضع قانون ينظم النقابات 
كما هو الشأن بالنسبة لقانون تنظيم 
فال  ذلــك،  ورغــم  السياسية،  األحــزاب 
قانون ينظم هذه النقابات، فقط قانون 
من  يتطلب  ــان  ك »مــمــا  الجمعيات، 
تنزيل  على  العمل  العثماني  حكومة 
التفكير  قبل  النقابات  لتنظيم  قانون 
يقول  ــواه«  ــ األفـ تكميم  ــون  ــان ق ــي  ف

املصدر نفسه.

اتهام الوزير  بنعبد القادر بخدمة اأجندة غريبة 
عن االحتاد اال�صرتاكي؟

 الرباط. األسبوع

بــات  ــا  م مــشــروع  أن  يتضح 
يعرف بقانون »تكميم األفواه« قد 
االتحادين  من  الكثير  أعن  فتح 
على شخصية رفيقهم في الحزب، 
القادر،  بنعبد  محمد  العدل  وزير 
الذي ورط حزب بنجلون وبوعبيد 
في  اليوسفي  الــرحــمــان  وعــبــد 
إنه  بل  الحقوقية،  الكارثة  هــذه 
بشدة  تشتعل  الغضب  نار  جعل 
بمنطقة  ــن  ــحــادي االت بــيــت  ــي  ف
املحامن  ــي صــفــوف  وف ســوس، 
ــواب  ــن ــض ال ــع االتـــحـــاديـــن وب
من  وغيرها  الحزبية،  والشبيبة 
التي  الصديقة  الغضب  نــيــران 
أكثر ما هو  بدأت تشتت االتحاد 

مشتت.
ــادي بـــاالتـــحـــاد  ــ ــي ــ ــدر ق ــصـ مـ
لـ»األسبوع«،  كشف  االشتراكي، 
لم  الذي  الحكومة  في  رفيقهم  أن 
القانون  هــذا  بشأن  يستشرهم 
ما،  جهة  من  تلقاه  »أكيد  والــذي 
ألنه كشخص في تكوينه ال عالقة 
ودواليب  واملحاماة  بالقانون  له 
إداري محض،  العدل، فهو  وزارة 
التي  ــى  األولـ املـــرة  ــذه  ه ليست 
يفاجئنا بها الرفيق بنعبد القادر 
األجندة  تخفي  غامضة  بأشياء 
الحقيقية التي يشتغل لحسابها، 
والتي ليست بتاتا أجندة االتحاد 
قام  أن  له  سبق  بل  االشتراكي، 

االنــقــالب  أي  العملية،  بنفس 
ــاجــئ فــي قــضــيــة الــقــانــون  ــف امل
البرملان  داخــل  املعلق  الجنائي 
مباشرة بعد استوزاره، مما يؤكد 
مرتبط  القادر  بنعبد  الرفيق  أن 
بأجندة غير أجندة الحزب«، يؤكد 

املصدر.
وأوضــــح املــصــدر ذاتــــه، أن 
تتجلى  ــادر،  ــق ال بنعبد  سابقة 
القانون  مشروع  مع  تعامله  في 
»بلوكاجا«  يعيش  الذي  الجنائي 
في البرملان، حيث فشل من سبقه 
في  وأوجــار(  الرميد  )الــوزيــران 
بنعبد  الــرفــيــق  وجـــاء  تــمــريــره، 
مع  واتفق  كبير  بحماس  القادر 
تمريره  على  العدل  لجنة  رئيس 
حرفيا كما جاء به الرميد، والدليل 
الفرق  طلبات  مناقشة  رفض  أنه 
بضرورة كشفه كوزير جديد، على 
موقفه من هذا القانون، وبخاصة 
وقضية  ــاض،  اإلجــه قضية  فــي 
محاربة اإلثراء غير املشروع، قبل 
أن يشرع في مناقشته، فقال بأن 
التي  الحكومة  موقف  هو  موقفه 
قيادة  أن  غير  املشروع،  وضعت 
الــرجــل  أن  إلـــى  فطنت  ــحــزب  ال
ما،  جهة  ألجــنــدة  يشتغل  ربما 
مما  وذنيه«،  له  لـ»تجبد  فتدخلت 
جعله ينقلب في اليوم نفسه 180 
من  السابقة  مواقفه  على  درجــة 
كان  بعدما  حيث  القانون،  نفس 
بنفس  عليه  للمصادقة  متحمسا 

خطاب  فــي  يقول  بــدأ  الصيغة، 
هذا  على  يطلع  لــم  ــه  أن جــديــد، 
 ،2016 سنة  وضع  حن  القانون 
ألن حزبه كان في املعارضة، لذلك 
مغير  وســبــحــان  سحبه،  يجب 

األحوال.
فــبــعــد فــضــيــحــة »الـــقـــانـــون 
ــائــي« وفــضــيــحــة قــانــون  ــجــن ال
بنعبد  الــيــوم،  ــواه«  األفـ »تكميم 
ــذي قـــال بــأنــه يؤجل  ــادر الـ ــق ال

كي  القانون  هــذا  حــول  النقاش 
اإلجماع  لحظة  على  يشوش  ال 
ــخــصــوص جــائــحــة  ــي ب ــن ــوط ال
لعقد  مستعد  وأنــه  »كــورونــا«، 
لتوضيح  مستقبال  ندوة صحفية 
أخــرى  ــرة  م يتنكر  هــل  ــور،  ــ األم
لقانون »تكميم األفواه« كما تنكر 
الفرصة  أن  أم  الجنائي،  للقانون 
باتت مواتية أمام لشكر للمطالبة 

بإقالة وزيره في الحكومة؟

 الرباط. األسبوع 

مع استمرار خروج األبناك عن اإلجماع الوطني لتدبير 
يطرحون  املتضررين  من  الكثير  بدأ  »كورونا«،  جائحة 
مع  بليونة  التعامل  البنكي  القطاع  رفــض  إشكالية 
طلباتهم، سواء تعلق األمر باالستفادة من قروض جديدة 
القائمة  القروض  بتأجيل  أو  أوكسجن«  »ضمان  عبر 
حاليا، مما جعل أرباب العديد من املهن )السياحة، كراء 
الصغرى  الشركات  واملطاعم،  املقاهي  أرباب  السيارات، 
واملتوسطة وغيرهم( يقترحون خيارا جديدا للخروج من 

األزمة.
إلــى طاولة وزير  الــذي وصــل  االقــتــراح  هــذا  مضمون 
االقتصاد واملالية في انتظار تملكه للشجاعة وفرضه على 
األبناك، يهدف إلى الضغط على املؤسسات املالية بطريقة 
قانونية وبمسطرة سليمة، من خالل تعمد هؤالء املهنين 
مباشرة  األبناك  ترفضها  التي  وملفاتهم  طلباتهم  إرسال 
إلى شرطي األبناك، أي إلى الجواهري والي بنك املغرب، 
الذي يتميز بسلطة الرقابة على جميع األبناك، كما يقترح 
املهنيون إحالة اآلالف من طلباتهم التي رفضتها األبناك 
على بنك املغرب، ليقوم بدراستها والعمل على إحالة من 
تتوفر فيهم الشروط، على األبناك التي لن تجد حينها أي 
دوره  ممارسة  املغرب  بنك  والي  يقبل  فهل  لرفضها،  عذر 

الكامل على األبناك؟ 
قطاع  أن  بالذكر،  محط الجدير  ــات  ــ ب األبـــنـــاك 

من  كبير  عــدد  بالبالد، سخط  القوى 
ــن مــــــن بـــرملـــانـــيـــن  ــيـ ــنـ ــهـ ومـ
بسبب  ــه ومــواطــنــن،  ــ ــت ــ ــن ــ ــع ــ ت
أي  تقديم  ــدة ورفــضــه  ــاعـ ــسـ مـ
»كــورونــا«، فـــي ظـــل جــائــحــة 
ــم الــضــمــانــات  ــ الـــكـــبـــيـــرة رغ

ــي قـــدمـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ لــــــــــــه الـ
يخسر،  ال  كــي  الــدولــة 

حتى  يعرقل  ذلك،  ورغم 
يلقبه  البعض  بــات 

بــــ»الـــدولـــة 
ــلــب  ــي ق ــ فـ

الدولة«؟

هل يتدخل اجلواهري لق�ص 

اأجنحة االأبناك؟

تحريك عجلة المجلس االقتصادي واالجتماعي

من نقابات الجمود عن قرب إلى النضال عن بعد

 الرباط. األسبوع

التي  واالنتقادات  املالحظات  من  الكثير  بعد 
وجهت للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
بسبب  الشامي،  رضــى  االتــحــادي  يرأسه  الــذي 
وبالدنا  األحــداث  واجهة  عن  تغييبه  أو  غيابه 
هذا  سيتحرك  أخيرا  »كورونا«،  جائحة  تواجه 
والفاعلن  الخبراء  عشرات  يضم  الذي  املجلس 
حــول  ــصــورا  ت للمغرب  ليضع  االقــتــصــاديــن 
تداعيات »كورونا« وكذا معالم وطرق الخروج من 

الجائحة مستقبال.
طلب  على  بناء  جــاء  الشامي  مجلس  تحرك 

النواب،  مجلس  رئيس  من  له  موجه 
والدستور حق  القانون  يعطيه  الذي 
دراسة  إعداد  املجلس  هذا  من  طلب 
وبيئية  واجتماعية  اقــتــصــاديــة 

طلبوا  إذا  األمـــة  ــواب  ــن ل
طلب  إلى  إضافة  ذلك، 
القوانن ذات  رأيه في 
الصلة، وهو ما جعل 
فقط  املالكي  الحبيب 
طلبات  بإحالة  يقوم 
التي  الفرق  بعض 
بــهــا، على  تــوصــل 

تصوره  إلعداد  االقتصادي،  املجلس  رئيس 
ودراساته بخصوص تداعيات الجائحة.

مصدر  بحسب  األمـــر،  فــي  والــغــريــب 
التي  الطلبات  أن  مطلع،  جــد  بــرملــانــي 
أجل  من  املالكي  للحبيب  وجهت 
جاءت  الشامي،  مجلس  مراسلة 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزبــي  مــن 
واألصالة واملعاصرة، في طلبات 
فهي  محضة،  تقنية  كانت  وإن 
ألنها  السياسة،  من  تخلو  ال 
املجلس  هذا  حق  عن  تدافع 
التعبير  ــي  ف ــوري  ــت ــدس ال

والكالم وإبداء موقفه.
الذي  املصدر،  نفس  استغرب  أخرى،  جهة  من 
يأتي  أن  الطلب  هذا  في  املفروض  من  بأنه  قال 
من رفاق الشامي بمجلس النواب، أي من الفريق 
لكنه  رفيقهم،  مجلس  عــن  دفــاعــا  االشــتــراكــي، 
املؤسسة  هذه  عن  تدافع  أخرى  أحــزاب  من  جاء 
االتحاد  الدستوري، وربما موقف حزبنا  ودورها 
الوطني  التجمع  مقر  داخل  يقرر  بات  االشتراكي 
لألحرار، وهذا األخير سبق ورسم رئيسه في مقال 
وهو »ال  »كورونا«،  بعد  ما  املغرب  مستقبل  رأي 
لدعم  ونــعــم  الحكومة  مصاريف  فــي  للتقشف 

الشركات من املال العام« يقول املصدر ذاته.

ال�صامي يتحرك بناء على طلب اخل�صوم ولي�ص الرفقاء 

الشامي

الجواهري

بنعبد القادرلشكر
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 الرباط. األسبوع 

«تكميم  قانون  التي كشفها  الحسنات  من 
ــه عــرى مــرة أخــرى صراعات  ــواه»، أن ــ األف
معطى  عــن  وكــشــف  السياسية،  األحـــزاب 
ستظل  ا�غربية  األحــزاب  أن  هو  أساسي، 
مهما  للعلن  ذلك  وتعلن  بينها  فيما  مختلفة 
كــانــت الــظــرفــيــات والــســيــاقــات واألزمـــات 
«وطنية  كانت  التي  األحزاب  فهذه  الوطنية، 
«كورونا»،  فيروس  تفشي  بداية  في  جــدا» 
وأصدرت ثالث بيانات وطنية مشتركة تفيد 
اإلجماع  ذلك  بوجود   - شكال  األقــل  على   -
والوحدة ب� مكوناتها حينما يكون ا�غرب 
تتشتت  جعلها  ــذي  ال فما  الجائحة،  أمــام 

اليوم؟
مصدر جد مطلع من حزب االستقالل، كشف 
لـ«األسبوع» أن األحزاب ا�غربية ا�مثلة في 
البر�ان، كانت تسير بشكل موحد في بداية 
من  وما طرحه  العام  الصحي  الحجر  فرض 
البالد،  على  واجتماعية  اقتصادية  مشاكل 
أنهت عهد األغلبية وا�عارضة وسارت تعبر 
مجتمع�  فأصدرنا  الوطني،  اإلجماع  عن 
ثالث بيانات موقعة بشكل مشترك ب� جميع 
األحزاب الثمانية، وبعد ذلك، استمرت نفس 
أنه  غير  األحزاب،  هذه  قيادات  لدى  التعبئة 
أخرى  تارة  واشتراطات  تارة  ترددات  �سنا 
التجمع  زعيمي  ولشكر،  أخنوش  قبل  من 

الوطني لألحرار واالتحاد االشتراكي.
القيادي�  هذين  أن  ذاته،  ا�صدر  وكشف 
لم يريدا إبداء موقفيهما من ا�سودات التي 
كانا  أخـــرى،  أحــيــان  وفــي  تصلهما،  كانت 
الحكومة  كشكر  أخــرى،  شروطا  يشترطان 

والوزارات التي تشرف على تمويل األسواق 
التنويه  وتارة  والكمامات،  الغذائية  با�واد 
بوزارة الفالحة على مجهوداتها، وهو ما لم 
وعلى  الحكومية،  األحزاب  باقي  تطلبه  تكن 
الشعبية  والحركة  والتنمية  العدالة  رأسها 
صراحة  تعاملت  التي  الدستوري،  واالتحاد 
البيانات،  هذه  مع  وإيجابية  ترحيب  بكل 
التي في نظرهم كانت تعطي نفسا وحدويا 
وإجماعا وراء مجهودات بالدنا تحت قيادة 
وأخنوش  لشكر  باستثناء  الــدولــة،  رئيس 
التي كنا نرفضها  الشروط  أكثرا من  اللذين 
نحن كمعارضة جمدت كل معارضتها لفائدة 

الوطن.
لشكر  نجح  ــه،  ذات ا�صدر  يؤكد  وهكذا، 

وأخنوش في تجميد كل تلك ا�بادرات التي 
وراء  الوحدة  تخدم  أنها  يعتقدون  كانوا 
ما  وهــو  الوطن،  وليس  والتنمية  العدالة 
غريبة  دعوة  في  يخرج  حينها  لشكر  جعل 
األحزاب  أن  رغم  وطنية،  وحدة  هي حكومة 
كلها كانت موحدة حينها ولم تكن ا�عارضة 
بينما  للحكومة،  للدخول  طلبات  أي  تطرح 
هو الذي يوجد في الحكومة يطالب بحكومة 
وحدة وطنية، هنا فهمنا ومعنا زعماء باقي 
مع  تطابقت  التي  لشكر  أجندة  األحـــزاب، 
أهداف أخنوش، فتوقفت البيانات ا�شتركة 
أن  قبل  ــزاب  ــ األح بــ�  التنسيق  وتــوقــف 
األفواه»  «تكميم  قانون  على  الحرب  تشتعل 

يوضح ا�صدر ذاته.

 الرباط. األسبوع

بجريدة  السابق  مقالنا  في  نبهنا  قد  كنا  كما 
التي  والصعوبات  اإلشكاالت  إلى  «األســبــوع» 
الجلسة  في  بعد  عن  التصويت  عملية  تطرحها 
ظل  في  القوان�  مشاريع  على  للبر�ان  العامة 
بتجربة  البر�ان  مر  بالفعل  «كورونا»،  جائحة 
بهذا  ا�اضي  الخميس  يوم  تشريع  جلسة  أول 
االمتحان، أي «التصويت عن بعد» الذي أثار وال 

يزال يثير نقاشات دستورية وسياسية.
تصويت مجلس النواب بثالثة ممثل� عن كل 
فريق، ما كان ليطرح أي إشكال لو صوت الجميع 
بـ«نعم»، حينها ستعلن نتيجة اإلجماع وانتهى 
من  ا�جلس  يعفي  «اإلجــمــاع»  هــذا  ا�ــوضــوع، 
ا�عارض�،  عدد  ثم  بدقة،  ا�وافق�  عدد  حساب 
وأخيرا عدد ا�متنع�، غير أن تصويت البر�اني 
ا�اضي،  الخميس  يوم  التوافق  خارج  بالفريج 

وبالتالي،  ــوات،  األصــ حساب  إشكالية  طــرح 
اضطر ا�جلس إلى اعتبار موافقة ثالثة أعضاء 
من الفريق بمثابة تصويت جميع أعضاء الفريق 
بـ«نعم»، وهو أمر طرح إشكاال قانونيا صريحا 
لكون التصويت بالبر�ان حق شخصي ال يجوز 

تفويضه أو تفويته.
هذه الواقعة، انعكست حتى على نص البالغ 
ا�الكي  الحبيب  مجلس  أصــدره  الذي  الرسمي 
البالغ  نص  استعمل  إذ  التصويت،  جلسة  بعد 
كيف  عن  الجواب  دون  فقط  «صــادق»  مصطلح 
البالغ  قال  حيث  ا�صادقة؟  نتيجة  أو  صــادق؟ 
 30 الخميس  يــوم  صــادق  النواب  «مجلس  أن 
أبريل 2020 على ثالثة مشاريع قوان� مرتبطة 
وانتهى  وإكراهاتها»  الصحية  الطوارئ  بحالة 
ا�صادقة،  طبيعة  إلى  التطرق  دون  ا�وضوع، 
هل هي باإلجماع، أم بالعدد التالي من ا�وافق� 
والعدد التالي من ا�عارض�؟ ليعود النقاش في 

والدستوري�  القانوني�  وب�  البر�ان  ردهات 
من جديد، حول مدى دستورية عملية التصويت 

عن بعد من عدمها.
يطالبون  ال  النواب  من  العديد  بات  ذلك،  إلى 
بل  فحسب،  التصويت  في  الدستوري  بحقهم 
كذلك بحقهم في الحضور إلى البر�ان وا�شاركة 
في جلسات األسئلة والتصويت، وبالتالي، رفع 
فرقهم  رؤســاء  طرف  من  يطالهم  الذي  اإلقصاء 
الذين بات لهم حق اختيار عضوين في كل جلسة 
محاولة  البعض  فيه  رأى  مما  معهم،  للحضور 

إلقصائه.
وكان مجلس النواب قد اجتمع، يوم الخميس 
ظل  في  وصــادق  تشريعية  جلسة  في  ا�اضي، 
ثالثة  على  االحترازية،  واالحتياطات  اإلكراهات 
يتعلق  قانون  مشروع  هو  منها  واحد  قوان�، 
وعرف  الخارجية،  التمويالت  سقف  بتجاوز 

معارضة البر�اني بالفريج.

الجائحة السياسية متواصلة

برلماني يغرد خارج السرب يفتح أبواب التساؤل

ó©H øY Ú«fÉŸÈdG âjƒ°üJ ájQƒà°SO ∫ƒM ¢TÉ≤ædG IOƒY

دارك في اجلس كورونا دواء

عىل مجانا الصعبة الفترة هذه خالل الصادرة النسخ

www.alousboue.com/covid19

 IÉ`«M »¡æj z19 ó«aƒ`c{
á«Hô¨ŸG ä’hÉ≤ª`dG ±’BG

 الرباط. األسبوع

وضعية  حقيقة  حــول  ا�ــعــلــومــات  شــح  زمــن  فــي 
شهر  بداية  في  وشركاته  بمقاوالته  ا�غربي  االقتصاد 
أزيــد من شهر ونصف  مــرور  بعد  أي  الــجــاري،  مــاي 
على الحجر الصحي، تبقى التوقعات جد مقلقة بشأن 
مختلف  على  «كــورونــا»  وبــاء  تداعيات  حجم  حقيقة 

جوانب الحياة االقتصادية والتجارية ا�غربية.
�دة  الجائحة  ستعيش  التي  القطاعات  رأس  وعلى 
السياحة  قطاع  البداية،  منذ  ضربتها  بعدما  طويلة 
كراء  به، من طيران وشركات  ا�رتبطة  ا�هن  ومختلف 
منذ  مباشرة  األثار  السياحية، حيث ظهرت  السيارات 
لظهور  األول  اليوم  منذ  أي  الصحي،  الحجر  بداية 

الفيروس.
طرف  من  اليوم  حتى  متجددة  معطيات  غياب  وفي 
كا�جلس  األخــرى  ا�ؤسسات  طرف  من  أو  الحكومة 
السامية  ا�ندوبية  كشفت  واالجتماعي،  االقتصادي 
للتخطيط مؤخرا، عن معطيات صادمة استنتجتها من 
ا�اضي،  أبريل  و3   1 ب�  ما  الفترة  في  أنجزته  بحث 
عن  توقفت  ا�ــقــاوالت  من   %  57 حوالي  أن  ــدت  وأك
النشاط إما مؤقتا أو نهائيا، و142 ألف مقاولة تعاني 
اليوم، منها 72 % مقاولة صغرى، و26 % متوسطة، 
و2 % من ا�قاوالت الكبرى، وقد علقت حوالي 135 ألف 
نهائي،  بشكل  أقفلت  و6300  مؤقتا،  نشاطها  مقاولة 
مشاريع  مــن   %  89 حــوالــي  كذلك  أبوابها  وأقفلت 
اإليواء وا�طاعم، و76 % من مشاريع النسيج والجلد، 
% من  % من مشاريع التعدين وا�يكانيك، و60  و73 
شغل،  منصب  ألف   726 حوالي  وفقدنا  البناء،  قطاع 
وغيرها من األرقام ا�فجعة التي صدمتنا بها ا�ندوبية 
السامية للتخطيط، هذا عن بداية شهر أبريل، أما عن 
ا�قبل�، فمصير  الجاري، ويونيو ويوليوز  شهر ماي 

العمال وا�قاوالت عند هللا.

تلميحات مندوبية الحليمي تنذر بالكارثة

بالفريج
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احل�سـاب اخلتامـي للمقاولـة بر�سـم �سنـة 2019

Raison sociale : DOUNIA PRESSE SARL Exercice : 01/01/2019-31/12/2019
Tableau n° 1

ACTIF EXERCICE 
PRECEDENT

 
BRUT

AMORTISSEME
NT ET 

PROVISIONS
NET NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS  (A)     3 263.00 3 263.00
*  Frais préliminaires 3 263.00 3 263.00
*  Charges à repartir sur plusieurs  exercices
*  Primes de remboursement des obligations

A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  (B)     
C *  Immobilisation en recherche et développement
T *  Brevets, marques, droits et valeurs similaires
I *  Fonds commercial
F *  Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)     51 702.50 32 164.51 19 537.99 8 781.51
I *  Terrains

M *  Constructions
M *  Installations techniques, matériel et outillage
O *  Matériel transport
B *  Mobilier, matériel de bureau et aménagements div, 51 702.50 32 164.51 19 537.99 8 781.51
I *  Autres immobilisations corporelles
L *  Immobilisations corporelles en cours

I IMMOBILISATIONS FINANCIERES  (D)     
S *  Prêts immobilisés
E *  Autres créances financières

*  Titres de participation
*  Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF  (E)    
*  Diminution des créances immobilisées
*  Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) 54 965.50 35 427.51 19 537.99 8 781.51
STOCKS (F)     

A *  Marchandises
C *  Matières et fournitures, consommables
T *  Produits en cours
I *  produits intermédiaires et produits résiduels
F *  Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT  (G)     2 074.56 2 074.56 330 616.93
C *  Fournis. débiteurs, avances et acomptes
I *   Clients et comptes rattachés 329 900.00
R *  Personnel
C *  Etat 2 074.56 2 074.56 716.93
U *  Comptes d'associés
L *  Autres débiteurs
A *  Comptes de régularisation-Actif

N TITRES VALEURS DE PLACEMENT  ( H)     
T ECARTS DE CONVERSION-ACTIF  ( I )     

.   (Eléments circulants)     

TOTAL II  ( F+G+H+I ) 2 074.56 2 074.56 330 616.93
T TRESORERIE-ACTIF 53 843.13 53 843.13 669 515.09
R *  Chèques et valeurs à encaisser
E *  Banques, T.G et C.P 47 541.87 47 541.87 666 575.52
S *  Caisses, Régies d'avances et accréditifs 6 301.26 6 301.26 2 939.57

TOTAL III 53 843.13 53 843.13 669 515.09

TOTAL GENERAL (I+II+III) 110 883.19 35 427.51 75 455.68 1 008 913.53

(Modèle normal)     
BILAN (Actif)     

EXERCICE

Raison sociale : DOUNIA PRESSE SARL Exercice : 01/01/2019-31/12/2019
Tableau n° 1

PASSIF EXERCICE
EXERCICE 

PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES -1 538 414.94 -1 192 975.18

F *  Capital social ou personnel (1) 100 000.00 100 000.00
I *  Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

*  Moins : capital appelé 100 000.00 100 000.00
N *  Moins : Dont versé 100 000.00 100 000.00
A *  Prime d'émission, de fusion, d'apport
N *  Ecarts de réevaluation
C *  Réserve légale 30 000.00 30 000.00
E *  Autres réserves
M *  Report à nouveau  (2) -1 322 975.18 -918 610.53
E *  Résultat nets en instance d'affectation (2)
N *  Résultat net de l'exercice (2) -345 439.76 -404 364.65

T TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) -1 538 414.94 -1 192 975.18
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 675 000.00 675 000.00

P * Subvention d'investissement 675 000.00 675 000.00
E * Provisions réglementées

R DETTES DE FINANCEMENT (C)
M *  Emprunts obligataires
A *  Autres dettes de financement

N PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
E *  Provisions pour risques
N *  Provisions pour charges

T ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
*  Augmentation des créances immobilisées
*  Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) -863 414.94 -517 975.18
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 938 870.62 1 526 888.71
A *  Fournisseurs et comptes rattachés 877 153.57 1 382 513.93
S *  Clients créditeurs, avances et acomptes
S *  Personnel 5 860.82
I *  Organisme sociaux 11 970.49 11 970.49
F *  Etat 49 746.56 108 803.47

*  Comptes d'associés
C *  Autres créanciers 17 740.00
I *  Comptes de regularisation passif

R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

C
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
(Elements circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H) 938 870.62 1 526 888.71
T TRESORERIE-PASSIF
R *  Crédits d'escompte
E *  Crédits de trésorerie
S *  Banques (soldes créditeurs)

TOTAL III
TOTAL GENERAL (I+II+III) 75 455.68 1 008 913.53

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

BILAN (Passif)
(Modèle normal)

Raison sociale : DOUNIA PRESSE SARL Exercice : 01/01/2019-31/12/2019
Tableau n° 2

 

NATURE PROPRES A 
L'EXERCICE

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRECEDENTS

TOTAUX DE 
L'EXERCICE

TOTAUX DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

1 2 3=2+1 4
 I  PRODUITS D'EXPLOITATION 2 434 178.60 2 434 178.60 2 919 923.80
 *  Ventes de marchandises (en l'état)
E *  Ventes de biens et services produits 1 759 178.60 1 759 178.60 2 919 923.80
X *  Chiffres d'affaires 1 759 178.60 1 759 178.60 2 919 923.80
P *  Variation de stocks de produits(+,-) (1)
L *  Immobilisations produites par
O     l'entreprise pour elle-même
I *  Subventions d'exploitation 675 000.00 675 000.00
T *  Autres produits d'exploitation
A *  Reprises d'exploitation; transferts de charges
T  TOTAL I 2 434 178.60 2 434 178.60 2 919 923.80
I II  CHARGES D'EXPLOITATION 2 876 802.30 2 876 802.30 3 301 743.61
O *  Achats revendus(2) de marchandises
N *  Achats consommés(2) de matières 2 085 422.61 2 085 422.61 2 430 495.22

   et fournitures
*  Autres charges externes 143 483.83 143 483.83 220 016.40
*  Impôts et taxes 802.18 802.18 5 677.79
*  Charges de personnel 641 060.16 641 060.16 641 060.04
*  Autres charges d'exploitation
*  Dotations d'exploitation 6 033.52 6 033.52 4 494.16

TOTAL II 2 876 802.30 2 876 802.30 3 301 743.61
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -442 623.70 -442 623.70 -381 819.81
IV PRODUITS FINANCIERS

F *  Produits des titres de participation
I     et autres titres immobilisés
N *  Gains de change
A *  Interêts et autres produits financiers
N *  Reprises financier; transfert de charges
C TOTAL IV
I V  CHARGES FINANCIERES
E *  Charges d'interêts
R *  Pertes de change

*  Autres charges financières
*  Dotations finacières

 TOTAL V
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)
VII RESULTAT COURANT (III+VI) -442 623.70 -442 623.70 -381 819.81

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)
(Modèle normal)

OPERATIONS

Raison sociale : DOUNIA PRESSE SARL Exercice : 01/01/2019-31/12/2019
Tableau n° 2

 

NATURE PROPRES A 
L'EXERCICE

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRECEDENTS

TOTAUX DE 
L'EXERCICE

TOTAUX DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

1 2 3=2+1 4
 I  PRODUITS D'EXPLOITATION 2 434 178.60 2 434 178.60 2 919 923.80
 *  Ventes de marchandises (en l'état)
E *  Ventes de biens et services produits 1 759 178.60 1 759 178.60 2 919 923.80
X *  Chiffres d'affaires 1 759 178.60 1 759 178.60 2 919 923.80
P *  Variation de stocks de produits(+,-) (1)
L *  Immobilisations produites par
O     l'entreprise pour elle-même
I *  Subventions d'exploitation 675 000.00 675 000.00
T *  Autres produits d'exploitation
A *  Reprises d'exploitation; transferts de charges
T  TOTAL I 2 434 178.60 2 434 178.60 2 919 923.80
I II  CHARGES D'EXPLOITATION 2 876 802.30 2 876 802.30 3 301 743.61
O *  Achats revendus(2) de marchandises
N *  Achats consommés(2) de matières 2 085 422.61 2 085 422.61 2 430 495.22

   et fournitures
*  Autres charges externes 143 483.83 143 483.83 220 016.40
*  Impôts et taxes 802.18 802.18 5 677.79
*  Charges de personnel 641 060.16 641 060.16 641 060.04
*  Autres charges d'exploitation
*  Dotations d'exploitation 6 033.52 6 033.52 4 494.16

TOTAL II 2 876 802.30 2 876 802.30 3 301 743.61
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -442 623.70 -442 623.70 -381 819.81
IV PRODUITS FINANCIERS

F *  Produits des titres de participation
I     et autres titres immobilisés
N *  Gains de change
A *  Interêts et autres produits financiers
N *  Reprises financier; transfert de charges
C TOTAL IV
I V  CHARGES FINANCIERES
E *  Charges d'interêts
R *  Pertes de change

*  Autres charges financières
*  Dotations finacières

 TOTAL V
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)
VII RESULTAT COURANT (III+VI) -442 623.70 -442 623.70 -381 819.81

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)
(Modèle normal)

OPERATIONS

Bilan Financier



في سلسلة من الكشوفات التي ستتعرض 
إليها القوات الحليفة لفرنسا قبل أي عروض 
الذي  آر»  سي.  «بي.  اختبار  فإن  عسكرية، 
يحلل الحمض النووي لـ«سارس كوف 2» من 
في  القوات  جميع  سيشمل  األنفي،  البلعوم 
دول منها ا�غرب، حسب «عرض الجائحة في 
الدفاع  وزارة  من  وا�عتمد  إفريقيا»  جيوش 
الفرنسية بعد التحري الذي قاده جيشها في 
في  العاملة  القوات  وشمل  الساحل  منطقة 
جنوب الجزائر وا�غرب وموريتانيا، وباقي 
الدول ا�شاركة، أي القوات الخمسة ا�شاركة 

في عملية «بارخان» منذ سنة 2014.
ا�غرب  فــإن  «األســبــوع»،  مصدر  وحسب 
بفاس  ثكناته  إحدى  الفيروس  أصاب  الذي 
«حذر»، يرغب في تعميم  ا�شاركة في  خالل 
القوات  هذه  في  ا�شارك�  على  الكشوفات 
الكشوفات  لتعمم  الحدود،  على  والعامل� 

على كل الجنود.
الكافية  ا�ساعدة  تقديم  فرنسا  ــررت  وق
(التكييف  ا�لكية  ا�سلحة  القوات  لتحقيق 
عناصرها،  كــل  على  الثانية)  الــدرجــة  مــن 
صحية  بطوبوغرافيا  ا�ــحــددة  وا�ــنــاطــق 

ستدخل مستقبال طور اإلنجاز.
الكشوفات،  تعميم  على  الجيوش  وتعمل 
كإجراء احترازي يوصي به جيوش «الناتو» 

وحلفاؤه.

ا�لكية  ا�سلحة  القوات  أشرفت  مدة،  قبل 
من  للمملكة  ا�علوماتية  البنية  حماية  على 
يضع  تطور  في  اإللكترونية،  الفيروسات 
لتنتقل  الذكاء،  ا�غرب في اختبارات حروب 
«كورونا»  فيروس  محاربة  إلى  القوات  هذه 

ا�ستجد.
معايير  تحت  ا�ملكة  قطارات  وستكون 
�صدر  طبقا  «التعقيم»  في  ا�غربي  الجيش 
ستدخل  التي  النقل  وسيلة  ألن  «األسبوع»، 
الخدمة في الرفع التدريجي للحجر الصحي، 
القطارات، وهو ما جعل معاييرها،  ستكون 
تحت  آخر،  بلدا  و16  وكندا  فرنسا  في  كما 
الجيش  ويباشر  ا�سلحة،  القوات  معايير 
الــطــوارئ  حالة  احــتــرام  عمليات  ا�غربي 
الصحية في الشوارع، وقبلها ضد العمليات 

اإلرهابية مع تشكيلة «حذر».
الجيش  فإن  «األسبوع»،  مصدر  وحسب 
احترام  على  الحرص  في  سيساهم  ا�غربي 
بعض معايير التعقيم في بداية رفع الحجر 
في  ا�كلفة  األطر  إلى  ينقلها  أن  قبل  العام 

ا�كتب الوطني للسكك الحديدية.
القطارات  تعقيم  على  الجيوش  وتعمل 
الجيش،  عناصر  ضمنها  رحــالت  لتأم� 
القوات ا�سلحة، منذ بداية حالة  كما تعمل 
تنفيذ  احــتــرام  على  الصحية،  ــطــوارئ  ال
الحجر، ثم رفع الحجر، إلتمام هذه العملية 
خدمات  بعض  طارئة،  لظروف  علقت  التي 

«حذر».
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اإلفريقية  ا�فوضة  مالت 
عبر  ــاريـــة،  ــقـ الـ لــلــتــنــمــيــة 
التربية والشباب والتمك�، 
حول  إيــجــابــي  تقرير  ــى  إل
بعد»  عن  «التعليم  نتائج 
العام  الحجر  صاحب  الذي 
في  كامل�  لشهرين  ا�علن 
عطلة  تخللتها  ا�ـــغـــرب، 
النقائص  ورغـــم  قــصــيــرة، 
التي حاول البعض إثارتها، 
فإن سلسلة «زاكورة» تدرس 
ا�قررات السنوية في نصف 
للمدرسة  الرسمي  الــزمــن 

العمومية.
ــذي  وحــســب الــتــقــريــر ال
طلبت صياغته البروفسورة 

فإن  أغــبــور،  أنيانغ  ســارة 
كل  فــي  ا�غربية  التجربة 
لها  التعليمية،  األســـالك 
بــإعــالن  تسمح  ال  نــتــائــج 
مستوى  ألن  بيضاء،  سنة 

االستيعاب بقي إيجابيا.
ا�غاربة  بعض  وانتقد 
ــن بـــعـــد»،  ــ «الــتــعــلــيــم ع
بــعــض  وأن  خـــصـــوصـــا 
أصبح  القرى  في  التالميذ 
تأطيرهم مكلفا بفعل تمويل 
حيث  باألنترنيت،  االتصال 
من  الــحــكــومــة  تتمكن  ــم  ل
فترة  في  األنترنيت  تحرير 
توقف  مــن  خــوفــا  الحجر 

بالكامل. تشغيلها 
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العسكري  ا�ــحــور  فيه  يتقدم  وقــت  فــي 
تشاد،  رئيس  أراده  كما  نجامينا،  ـ  باريس 
وجد  دكــار،  ـ  الرباط  ـ  باريس  محور  لعزل 
األكاديمية  الكريم، خريج  عبد  الرئيس،  ابن 
«ويست  ا�ــرمــوقــة  األمــريــكــيــة  العسكرية 
وزارة  في استخبارات  نيويورك  في  بونت» 
فرصة  إي»،  آي.  «دي.  األمريكية  الــدفــاع 
الجديدة  ا�حاور  في  ا�غرب  عزلة  لتكريس 
أن  أكــد  ماكرون  لكن  إفريقيا،  في  لفرنسا 
محور «بي. بي» (باريس - باماكو)، ومحور 
دكار)   – الرباط   - (باريس  دي»  إر.  «بــي. 
يمكن  وال  فاعالن،  استراتيجيان   محوران 

في  حــرب  أي  إدارة  في  منهما  أي  إقصاء 
تواجد ضابط  عن  باريس  ودافعت  إفريقيا، 
نجامينا،  في  التنسيق  مكتب  في  مغربي 
محور  بناء  ديــبــي،  الكريم  عبد  ويــحــاول 
مماثل مع األمريكي�، وفعال، نقلت واشنطن 
إلى  روانـــدا  في  عملياتها  من  كبيرا  جــزء 
الدرس،  تحت  تزال  ال  األمور  لكن  نجامينا، 
فيما ينتظر حلفاء ا�غرب تحركا من الرباط، 
والــســاحــل،  ا�ــغــرب  عــالقــة  تأطير  ــادة  إلعـ
«الصبر  وهذا  نجامينا،  مركز  من  انطالقا 
سيبدأ  خطة  وجــود  يفيد  االستراتيجي»، 
«األســبــوع». مصدر  حسب  قريبا،  عملها 
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على  يــؤكــدون  الــذيــن  الخبراء  يستبعد  ال 
استعمال مركز تنصت بتكنولوجيا عالية تابع 
للجيش الجزائري قريب من الحدود ا�غربية، 
وجــدة،  ساكنة  مكا�ات  إلــى  عمله  يصل  أن 
يخرج  قد  األمر  بأن  الجزائر،  أمريكا  وأنذرت 

عن السيطرة.
«األسبوع»، أن احتمال وجود  ويرى مصدر 
مبالغة في التكنولوجيا التي دخلت إلى قاعدة 
إثــارة  تكون  قــد  بــوهــران،  الكبير»  «ا�ــرســى 
�نع  ضغط  ورقــة  من  أكثر  وليست  للمغرب، 
الجزائري�  لكن  التكنولوجيا،  هذه  استعمال 
واصلوا تركيب هذه التكنولوجيا التي حذرت 

منها فرنسا أيضا.

 ∞JGƒ¡dG ≈∏Y ôFGõ÷G ¢ù°ùŒ
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موشانغا،  ألبرت  السفير  حضور  في 
االتحاد  في  والصناعة  التجارة  مفوض 
اإلفريقي، أشار مدير بنك «أفريكسيمبانك»، 
بإفريقيا،  ا�ــعــارض  قـــرار  تعليق  بعد 
يجب  ال  ا�عارض  اقتصاد  «إن  بالقول: 
في  ا�غرب  معرض  تحول  لقد  يموت،  أن 
خوفا  ميداني  مشفى  إلى  البيضاء  الدار 
كوفيد  بسبب  الوبائية  الحالة  انزالق  من 
19، إلى األسوأ، رغم الحجر العام، ولذلك، 

السياحية  ا�نشآت  على  الحفاظ  ــإن  ف
االقتصادية  حركتنا  من  جزء  وا�عارض، 
ا�عتادة»، وأضاف: «البد من الحفاظ على 
هذه ا�نشآت، وأحيي ا�جهودات ا�غربية 

في محاصرة كورونا».
وأعــلــن ا�ــغــرب حــالــة طـــوارئ صحية 
حياته  إلــى  يعود  أن  وينتظر  مــحــدودة، 
في  والتحكم  االستقرار  بعد  الطبيعية 

إصابات «كورونا» ا�ستجد.
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الجزائرية  للوكالة  األخــيــر  التقرير  فــي 
وا�كلفة  ــانــت»  ــف ـــ«أل ب اخــتــزاال  ا�ــعــروفــة 
في  والبترولية  الغازية  التراخيص  بتسليم 
استغالل  «إن  هــامــة:  جملة  وردت  الــبــالد، 
األســواق  بتقلبات  يتأثر  لن  تــنــدرارا  حقل 
العا�ية»، وبمراجعة تقديرات الوكالة، يظهر 
أن الحياد في قراءة األرقام كبير، لكن مصدر 
أن  يرى  غربي،  دبلوماسي  وهو  «األسبوع»، 
الوكالة التي أصدرت رأيها، قبل السادس من 
خالصتها،  دعم  تريد  بأسبوع،   2020 ماي 
ينتج،  ا�غرب  كأن  الجزائريون  يعمل  وأن 
التقليدي  التنافس  �واصلة  استعداد  وهو 
جبهة  تندرارا  حقل  وسيكون  البلدين،  ب� 
جديدة في الصراع الجزائري ـ ا�غربي، بعد 
الخروج من جائحة وباء «كورونا» ا�ستجد.

 »Hô¨ª`dG GQGQóæJ π≤M
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الوكالة الجزائرية «ألفانت»:



يف وقت أكد فيه الوزير حفيظ العلمي أمام البرملان أن فرصة املغرب كبيرة يف استعادة صناعة النسيج املغربي املهمة لالقتصاد الوطني بعد 
زمن «كورونا»، ألن أوروبا ستعمل ىلع إعادة جزء حيوي من استثماراتها من الصين تجاه أراضيها وشركائها تتقدمهم الرباط، تقترح بكين تعويض أي 

استثمارات منسحبة من املغرب، وهو ما جعل الرئيس ماكرون يتدخل لدى شركات لعدم خروجها من اململكة.
وخططت الصين ملساعدة املغرب بنقل سرعة استثماراتها إلى 400 يف املائة يف هذه السنة وإلى نهاية 2021، واندلعت، قبل «كورونا»، معركة بين 
باريس وبكين حول تمديد خط السكك الحديدية من مراكش إلى أكادير، علنا وأخيرا يف نقل رساميل النسيج الفرنسية من الصين إلى املغرب وتونس، 

وتخفيف وطأة الخروج من الجائحة بأيد متكاتفة سمحت لغرب إفريقيا بالتحول الجدي إلى استهالك الخضراوات املغربية، وتعزيز إجراءات اقتصاد الوقاية 
من «كورونا» بين دوله.

واعتمد املغرب، بشكل كامل، ىلع البروتوكول الفرنسي الصحي الخاص بدواء الكلوروكين، كما اعتمد ىلع توحيد معركته مع فرنسا، ومن ثم الشريك 
األوروبي يف معالجة االنعكاسات االقتصادية لجائحة «كورونا».

ورفعت بكين خططها املوجهة للمغرب بـ 250 يف املائة عن معدل 3 مشاريع يف السنة بين سنوات 2000 و2012 التي عرفت 36 مشروعا، شملت 150 
مليون دوالر موجهة إلى املستشفيات، واقترحت مشاريع وقعت تحت «الفيتو الفرنسي - اإلسباني» يف شمال اململكة، يف عهد رئاسة إلياس لعماري، 

صاحب العالقات املتينة مع الحزب الشيوعي الصيني، لجهة طنجة.
ووافقت مدريد ىلع إغالق التهريب مع سبتة ومليلية عوض إطالق بنية صناعية صينية حول الثغرين بشمال اململكة ستهدد الثغرين املحتلين، 

وباقي أوروبا.
واستفادت الرباط من اللعب بورقة «قريب من الحزب الشيوعي الصيني يف رئاسة طنجة» قبل أن توافق إسبانيا ىلع تحمل جزء من الفاتورة 

االقتصادية لوقف ما تم التخطيط له يف نونبر 2016 حول قطب اقتصادي يف شمال املغرب يكلف 11 مليار دوالر، وتقبل بكين حاليا بمضاعفته 
وتوسيعه إلى باقي الجهات بـ 100 مليار دوالر.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف
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في خارطة اقتصادية صعبة

خطة بكين لمضاعفة المخطط االستثماري في شمال المملكة بـ 11 مليار دوالر بتوسيعه لباقي الجهات ليصل إلى 100 مليار دوالر

 بعد إسبانيا.. فرنسا تحاول إجهاض 
مشروع 100 مليار دوالر في المغرب 

بعد تجميد الرباط لقطب اقتصادي صيني 
شمال المملكة بـ 11 مليار دوالر منذ 

نونبر 2016 

ــرون عــدم فقد  ــاك يــحــاول الــرئــيــس م
وباقي  ا�غرب  اقتصاد  على  السيطرة 
جائحة  بعد  إفريقيا  غــرب  اقتصادات 
باريس  تدخلت  أن  وسبق  ــا»،  ــورون «ك
بإعادة  للمغرب  للسماح  إسبانيا  لدى 
يتعيش  ــذي  الـ ومليلية  سبتة  ــوار  جـ
العام  النسيج  باقي  إلى  التهريب،  على 
الصيني،  ا�شروع  وقف  مقابل  للمملكة، 
فقط،  مدينت�  على  مؤثرا  يكون  لن  ألنه 
ا�غربية،  ـ  األوروبية  الشراكة  على  بل 
جنوب  األوروبي  االتحاد  مصالح  وعلى 

ا�توسط.
بــــ«تـــوتـــر تحت  ــرب  ــغـ ا�ـ ــش  ــي ــع وي
ا�نطقة  في  الريف،  حراك  مع  السيطرة» 
فيها،  االستثمار  الص�  أرادت  التي 
بمساهمة   2016 مـــشـــروع  لــيــتــفــجــر 
تعيش  وأيضا  أوروبا،  في  ريفية  جالية 

الصعبة  االنعكاسات  وطأة  تحت  ا�ملكة 
حفيظ  ــر  ــوزي ال ويعتقد  لـــ«كــورونــا»، 
أوروبا،  مع  الفرصة ستكون  أن  العلمي، 
في تقسيم العمل والنطاقات االستثمارية 
بينها وب� الص�، فيما تدخل العالقات 
مرحلة  في  الرباط  والعاصمة  بك�  ب� 
ا�ملكة  تدفع  الحساسية  شديدة  اختبار 
الجديد  الصيني  العالم  في  الدخول  إلى 
تراجعها  رغــم  ــا،  ــ أوروب مــع  البقاء  أو 

االقتصادي.
مخطط  ــي  ف التفكير  بــكــ�  ــدأت  ــ وب
فــي شــمــال ا�غرب  ــع  اســتــثــمــاري واسـ
اقتصاد  مــع  والــتــواصــل  ــا  أوروبـ لغزو 
ـ دكار، بقرار من  الرباط  ـ  محور باريس 
إثر   2000 عــام  الصيني  الــدفــاع  ــر  وزي
للفكرة  استثمارا  ا�ــغــرب،  إلــى  زيــارتــه 
كون،  شانغ  يانغ  لرئيسه  االستراتيجية 
من  إعالنا   ،1992 سنة  الرباط  زار  الذي 
الباردة  الحرب  مرحلة  نهاية  عن  الص� 
للتموقع  جديد  قوس  وفتح  ا�نطقة،  في 

في غرب إفريقيا.
وسبقت زيارة الرئيس الصيني، زيارة 
أن  قبل   1991 فــي  ا�غربي  العهد  ولــي 

يزورها ملكا في 2002، ويحاول الوزير 
الحساسة،  ا�ــرحــلــة  ــذه  ه فــي  العلمي 
الرهان على سد فجوة ا�نسوجات التي 
ب�  التجاري  ا�يزان  اختالل  إلى  دفعت 
بك� والرباط، وانتقلت صادرات الص� 
السادس  محمد  مجيء  مع  ا�ملكة  إلى 
إلى حكم بالده إلى 309.3 مالي� دوالر، 
في  دوالر  مليون   36 بـ  بعد سنة  وزادت 
دوالر،  مليون   384 لتسجل   ،2001 سنة 
إقفال  مع  األســوأ  نحو  الحالة  وانزلقت 

مصانع النسيج في ا�ملكة.
من  اقــتــصــاديــة  لجنة  إنــشــاء  ومــنــذ 
يناير  في  اجتمعت  البلدين،  حكومتي 
2001 ببك�، انطلق غزو الص� للمغرب 

كقاعدة لغرب إفريقيا.
ــات االقــتــصــاديــة من  ــعــالق ومـــرت ال

مراحل:
1) مساعدة الص� للمغرب سنة 1961.

الفوسفاط  مقابل  الشاي  مرحلة   (2
إلى سنة 1983.

الصيد  فــي  ا�شترك  االستثمار   (3
(اآلليات من الص� وا�ياه مغربية).

لم  ما  وهو  الصناعي،  االستثمار   (4

 2016 سنة  منذ  األوروبــيــون  به  يسمح 
والبالغ 11 مليار دوالر في شمال ا�ملكة 

فقط(1).
االستثمار  عن  البديل  االستثمار   (5
األوروبي، في حال انسحابه مع جائحة 
بك�  حــددت  وقــد  ا�ستجد،  «كــورونــا» 

استثمارات في حدود 100 مليار دوالر.

 120 طبيبا صينيا واجهوا مع المغرب 
تحدي «كورونا» المستجد 

في 1975، سنة اندالع أزمة الصحراء، 
فضل الحسن الثاني بدهائه، التوقيع مع 
الص� (الشيوعية) اتفاقا ال يثير الغرب 
دعم  عــن  ا�ــاويــ�  الشيوعي�  ويــعــزل 
ا�لك  ففكر  البوليساريو،  لجبهة  موسكو 
لن  باتفاق صحي  االستعانة  في  الراحل 
رغم  با�طلق،  سياسي  مدلول  له  يكون 
في  ا�ستعملة  واللغة  الرؤية  اختالف 
في  ا�فرنسة  الطبية  وا�دونة  السلوك 

ا�ملكة.
ومنذ هذه السنة وإلى أزمة «كورونا»، 
ببصمة  طبيبا   120 مــن  ــر  ــث أك بــقــي 

للعالقات  ا�ؤجل  الــدور  لتأكيد  كافية 
البوابة  أدخــلــت  التي  االستراتيجية، 
االقتصادية ب� بك� والرباط تحت رحمة 

الخطوط الحمراء لالتحاد األوروبي.
ا�غرب  ب�  تجاري  اتفاق  أول  ويعود 
عــام  وتــجــدد   ،1958 إلــى ســنــة  وبــكــ� 
1995، حيث تم التوقيع على اتفاق لنقل 
البلدين(2)،  ب�  والنباتات  الحيوانات 
لتحل  ا�دني،  الجوي  النقل  حول  وآخر 
إلى  الــدفــة  كــامــل  ــإعــادة  ب  2002 سنة 
استراتيجية  بــنــيــات  ــي  ف االســتــثــمــار 
الشغل  حول  بروتوكول  منها  للعالقات، 
والنقل  البيئة  حول  واتفاق  والتنمية، 

الصحة،  حول  وآخــر  السياحي، 
الضريبي  االزدواج  وانتهى 
من هذه السنة، ليفكر الطرفان 

بقرار عسكري، ورغم أزمة 
«كورونا» وحالة الطوارئ 

الصحية، سلمت بكني 
نظام راجمات «روكيت 300 
ملم�» يقصف 72 قذيفة 

� الثانية مع إعادة شحن 
� 30 دقيقة، مبا يؤكد أن 

الدعم الصيني مفتوح وبدون 
شروط.

ويتيح هذا املعطى للعاصمة 
الرباط، التحرر من أي قيد 
غربي، والتوجه إ¡ املربع 

الصيني الذي سمح أن يحول 
بحرا بقدر البحر املتوسط، 
أي بحر الصني اجلنوبي، إ¡ 

بحر خالص، فيما تعارض 
بكني هيمنة باريس على 

البحر املتوسط باسم 
«املتوسطية».

شي جني بينغماكرون
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فعالة  تكون  لن  استراتيجية  شراكة  في 
الغربية،  الضغوط  بفعل  وديناميكية، 

وتهديد الشراكة مع فرنسا.
وتقاتل باريس كي تكون عالقات الرباط 
ـ  الفرنسية  العالقات  سقف  تحت  وبكني 
ماكرون  اليوم  ينفذه  ما  وهو  الصينية، 
بوضعه خطوطا حمراء في كل املجاالت، 
الــذي  الصيني  االستثمار  وخصوصا 
لشركات  التاريخي  بالتواجد  سيعصف 
املغاربي،  والجوار  املغرب  في  فرنسية 
وبالتالي،  إفريقيا،  غــرب  منطقة  وفــي 
شمال  في  استثمارية  قاعدة  بناء  فــإن 
غرب  على  الهيمنة  من  سيمكن  املغرب 
القارة السمراء واملغرب العربي وجنوب 

املتوسط دفعة واحدة.
ولم تقبل باريس إطالق منصة صينية 
املتوسط  مياه  قلب  وفي  حدودها،  على 
الذي حولته، حسب عقيدتها املتوسطية، 
مع  تتقاسمه  أن  قبل  فرنسي،  بحر  إلى 

قوى محلية صاعدة.

 أهداف الصين تقدمت في المغرب 
رغم موقف باريس من خطط بكين 

بمحاولتها وضع »بنك األهداف« تحت 
إدارة العالقات الفرنسية ـ الصينية 

تريد بكني املبادرة املنفردة مع كل دولة 
في غرب إفريقيا وغرب املتوسط واملغرب 
الوصول  مــاكــرون  يريد  فيما  العربي، 
الدول  يشمل  بكني  مع  شامل  اتفاق  إلى 
استراتيجيا  نطاقا  يعده  فيما  األطراف، 
رؤية  باعتمادها  الصني  وتــرد  لــبــالده، 

قارية لعزل القوى املنافسة لها)3(.
املغرب  في  تواجدها  بكني  وتؤسس 
على  املتقدمة  املــســاعــدات  منطق  على 
للمنطقة، وفي  السابق  فرنسا، املستعمر 
جرد سريع لها، نجد تأثيرها الواسع من 

خالل:
منذ  األكــاديــمــيــة  الــدبــلــومــاســيــة   )1
 ،)2061 الــداتــا  تحت  )مــشــروع   2010
متحف  بناء  الصني  لقبول  والثقافية 
)مشروع  استراتيجيته  وتحديد  للشاي 
بالتعاون  خــاص  ومــشــروع   ،)16457

الثقافي )2061(.
الدبلوماسية  دعــم  إلــى  بكني  وتنظر 
ألن  االقتصادية،  مشاريعها  في  الثقافية 
اقتصادية  وليست  »ثقافية«  فرنسا  قوة 

على األقل في هذه املناطق.
2( دبلوماسية املساعدات بـ 27 مليون 
 30948 )مشروع   2013 سنة  في  درهم 
اإلعــالم  وسائل  حسب  غربية  ــا  دات في 
رفع  بمجرد  ذلك(  بعد  الصني  اعتمدتها 
الفيزا عن حاملي الجوازات الدبلوماسية 
)املشروع تحت الرقم الصيني 30948(، 
دعم  حول  باتفاق  الخطوة  هذه  وتأكدت 

االستثمار إللحاق املستثمرين باإلعفاء.
3( اإلقراض )وهو مشروع تحت الرقم 
»تشاينا  وأقـــرض   ،)36150 الصيني 
و40  دوالر،  مليون   300 بنك«  إكسيم 
 ،»2057« الــرقــم  تحت  أخـــرى  مليونا 
 ،»1788« الرقم  تحت  دوالر  مليون  و30 
مليون   40 بكني  مــن  املــغــرب  واقــتــرض 
دوالر  مليون  و22  عامة،  ملشاريع  دوالر 
بني  السيار  الطريق  ومــولــت  للمياه، 
برشيد وبني مالل، وبدأت هذه السياسة 
اليوسفي  الرحمان  عبد  االشتراكي  مع 
حسب   ،»1838 الصيني  »الــرقــم  تحت 

»الداتا« الصينية)4(.
ــع  ــاريـ ــشـ املـ فــــي  ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ امل  )4
االستراتيجية، خصوصا مشاريع »مازن« 
في ورزازات للطاقة الشمسية، وتتجاوز 
نحو  الصحية«  »الدبلوماسية  الصني 
هذا  وفي  مرافقة«،  تعاون  »دبلوماسية 
اإلطار، شملت املكاملة بني ناصر بوريطة، 
وانغ  ونظيره  املغربي،  الخارجية  وزير 
اقتصادية  أمورا  الصني،  من  بطلب  يي، 
تغليب  إلى  املغرب  يميل  ال  كي  مباشرة، 
املصلحة الفرنسية على اقتراحات جدية 
إفريقيا  غرب  بخصوص شمال  بكني  من 

أو كتلة غرب املتوسط.
املكاملة  أن  الرباط،  العاصمة  وكشفت 
جرت بطلب من الصني كي ال يثير األمر 
الشريك الفرنسي، دون أن يجري ربطها 
الستينية  بالذكرى  البلدين  باحتفال 

النطالق العالقات الثنائية.
ــام املــغــرب بــأربــع رحـــالت جوية  وقـ
لم  صينية،  طبية  بتجهيزات  للتزود 
»التعاون  أن  يؤكد  بما  األثمان،  تناقش 
ورقــة  عنها  تعبر  ثــقــة«  فــيــه  الــثــنــائــي 
فــورنــيــوســانــت«)5(  سانتر  »بوليسي 
التقدم  مرحلة  ظل  في  املشترك  بـ»التقدم 

والتحول اإلفريقي«.
األمريكيون  يعترف  اإلطــار،  هذا  وفي 
الحرير،  طريق  املسماة  بكني  بمبادرة 
إفريقيا،  املغرب منصة غرب  تعتبر  التي 
صينية  مــنــصــة  مــنــتــقــديــهــا،  وحــســب 
على  الطريق  لقطع  اململكة  شمال  فــي 
املستعمرين السابقني )إسبانيا وفرنسا( 
في  املتمثل  االستراتيجي  ونطاقهما 
اختارت  لذلك  السابقة،  مستعمراتهما 
في  مالي  إلى  العسكرية  العودة  فرنسا 
تأمني  أجل  من  والساحل  املنطقة،  قلب 
الفرنكفونية،  الدول  وبني  بينها  الجسر 
أو ما تسميه وثائق الصني بـ»فرنكفونية 

األفارقة املستقلة عن فرنسا«.
حسب  قطاعات،   4 على  بكني  وتركز 
التحتية،  الــبــنــيــة  الــبــحــثــيــة:  الــورقــة 
واستراتيجيات  والتجارة،  والصناعة، 
واضــحــة  بــكــني  إرادة  وألن  ــو،  ــم ــن ال
ــه األهــــــداف نحو  ــوجــي ــي إعـــــادة ت فـ
منها  تنطلق  املــغــرب،  استراتيجيات 
املدى  على  ليست  فاملسألة  القارة،  نحو 
القاري،  املستقبل  يحكمها  بل  القصير، 
فيما  الفرنسيون،  منه  يتخوف  ما  وهو 
الصينيون يعملون على الدخول فورا في 
االستثمار األقصى: مدينة صناعية بـ 11 
مليار دوالر، ألنها ستتبع منصة انطالق 
قارية تنافس، والشك، االتحاد األوروبي، 

انطالقا من شاطئ مغربي.
املشروع  هذا  في  الجزائر  ترغب  ولم 
ــي،  ــ ــحــاد األوروب ــصــدامــي« مــع االت »ال
لتترك إدارته للمغرب الذي فضل مؤخرا 

التراجع عنه.
على  الــرفــض  ثمن  املــغــرب  وسيدفع 
كل  جــربــت  بكني  ألن  املــتــوســط،  املـــدى 

هوامش املناورة املمكنة، لكنها فشلت.
بكني  أرادت  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي 
التحتية  البنية  في  الواسع  االستثمار 

للريف، لكن التخوف جاء ألمرين:
1( عدم مصادمة باريس، بعد مصادمة 
ــذي  ــد، فــي مــوضــوع الــتــهــريــب ال ــدري م
وترسيم  ومليلية  سبتة  اقتصاد  حاصر 

الحدود البحرية مع جزر الكناري.
2( الفجوة الكبيرة في حال نقل الريف 
الجهات  باقي  فيما  مدينة صناعية،  إلى 
ــذه الطفرة  ــض ه فــقــيــرة، ونــتــج عــن رف
سيكون  فيما  محلي،  رفــض  التنموية 
الرفض شامال من باقي الجهات لو تقرر 
جهات  بني  سرعتني  على  العمل  قبول 

اململكة.
دوالر  مليارات   10 الصني  واقترحت 
اململكة،  فــي  جــهــات   10 مــن  جهة  لكل 
والداخلة،  العيون  جهتي  احتساب  دون 
وخوفا  دوالر،  مليار   100 حدود  في  أي 
املغرب،  في  لرهانها  فرنسا  خسارة  من 
في  الخاص  قطاعها  باستثمار  سمحت 
االتــحــاد  مــع  اتفاقا  ودعــمــت  الــداخــلــة، 
األوروبي حول الصيد يعود مردوده إلى 
املغربية  اإلدارة  بإشراف  الصحراويني 

العاملة على األرض.
ــرب، بـــإعـــالن شــراكــة  ــغـ وضــغــط املـ
لربح  وبكني  موسكو  مع  استراتيجية 
في  ونجح  األوروبـــي،  االتحاد  مع  نقط 
مقابل  الصحراء  ملف  في  نقط  تسجيل 
ــي غــرب  ــصــادي ف ــت »الــســتــاتــيــكــو« االق
إفريقيا، إذ لم يتمكن من دخول املجموعة 

االقتصادية لغرب إفريقيا )سيداو(.
الصني  حــب  وراء  ــا  »م مــقــال:  يــقــول 
ــى  ــن الـــتـــجـــارة إل ــرب؟)6(.. مـ ــغـ ــمـ ــلـ لـ
احتفل  الصيني  اإلعالم  »إن  السياحة«: 

باململكة، ألن االستقرار واملوقع والثقافة 
للصينيني  تــســمــح  عــوامــل  املــغــربــيــة 
مثالي  شريك  فهو  لــذلــك،  باالستثمار، 
الليبرالي  اإلفريقي  البلد  ألنه  وتاريخي، 
بلد  وثاني  بالصني،  اعترف  الذي  األول 

إفريقي يعترف بالجمهورية الصينية«.
يكون  أن  تــقــرر   ،2000 سنة  ومــنــذ 
حدود  على  استثمارية  منصة  املغرب 
بـ»الدفقة«  االتحاد األوروبي، فيما سمي 

األلفية  في  األولى  االستثمارية  واملوجة 
الجديدة.

املغربي وافتتاح  العاهل  زيارة  وبفعل 
زادت  باململكة،  »كونفوشيوس«  مراكز   3
لكن  عليه،  التركيز  وزاد  املغرب،  شعبية 
الفرنسي،  النفوذ  من  تقلل  الخطط  كل 
واضح  بشكل  ماكرون  يرفضه  ما  وهو 

في حواره مع املسؤولني الصينيني.
أن  الصيني،  الشيوعي  الحزب  ويرى 
اململكة حاضنة مرشحة ألن تكون منصة 
وإفريقيا  املتوسط  لغربي  استثمارية 
لالستخدام  األقـــرب  االصــطــالح  )وهــو 

الصيني(، ألنه:
الصيني  للنموذج  انتقادا  ــل  األق  )1
الــرســمــيــة وغير  ــالم  ــ ــل اإلع ــي وســائ ف
خارج  ألمريكا  حليف  أنه  رغم  الرسمية، 
على  الصيني  السكوت  يقابله  »الناتو«، 
سارية  الصفقة  وهذه  الصحراء،  مشكل 

بخصوص هذا املشكل.
املؤمنني،  إمارة  تحكمه  املغرب  أن   )2
وال ينتقد بشدة تعامل بكني مع ساكنتها 
ــارس  ــم املــســلــمــة فــي شــيــنــجــيــانــغ، وي

البوذيون املغاربة قناعتهم بشكل حر.
لــهــذيــن الــســبــبــني، تــرتــفــع جــاذبــيــة 
تردده  لكن  الصيني،  الوسط  في  املغرب 
»اإليــجــابــي« تــجــاه انــتــقــاد الــصــني، ال 
يسري على تردده في قبول االستثمارات 
املسألة في  فإن  بكثافة، ولذلك،  الصينية 
دبلوماسية،  تبقى  الصينية  املؤسسة 
تقبل  ال  جــديــدة  ــروط  ش تهييئ  ويجب 
بشمال  االستثمار  في  املغربي  الــتــردد 
لشراكة  الجهات   باقي  وفتح  اململكة، 
الوصول  أجل  من  املحلي،  الرأسمال  مع 
في  عليها  ومتوافق  بديلة  ترتيبات  إلى 
من  املعلنة  االستراتيجية  الشراكة  إطار 

الدولتني.
املغرب  بني  الصمت  تبادل  مناورة  إن 
مستقبل  تشمل  أن  يجب  ال  والــصــني 
املــغــرب،  فــي  الصينية  االســتــثــمــارات 
واقترح الحزب الشيوعي الصيني، الذي 
األحــزاب  كل  على  االنفتاح  في  يشارك 
املشاركة في حكومات ما بعد عام 2000، 
الحزب  »مشاركة  أن  تقول  للحزب  ورقة 
الشيوعي املغربي )التقدم واالشتراكية( 

 ،2000 بــعــد  مــا  الــحــكــومــات  كــل  فــي 
أفكارنا  مع  التعاون  على  انفتاح  دليل 

وقناعاتنا االقتصادية تحديدا«.

 العرش العلوي التاريخي يتجاوب مع 
إمبراطورية تاريخية في الصين، حسب 

إعالم بكين 

في  الــتــدخــل  ــدم  ع على  التشديد  إن 
ومعادلة  ــدول،  ــل ل الــداخــلــيــة  ــشــؤون  ال
سيؤطران  الصحراء«،  مقابل  »تايوان 
الخيار  تشكل  التي  الصمت«  »عقيدة 
ولم  السياسية،  العالقات  في  العقالني 
بكني  بني  االقتصاد  في  تفاهمات  تحدث 
املساس  لعدم  تسعى  فاململكة  والرباط، 
بالدها،  في  األوروبــي  االتحاد  بمصالح 

وخصوصا املصالح الفرنسية.
الصيني  الشيوعي  الــحــزب  ويــجــد 
صعوبة في الوصول إلى قاعدة سياسية 
املغربية  ـ  الصينية  الــشــراكــة  تسهل 
مفعول  وانتهى  استراتيجية،  املسماة 
الدولة  حــزب  قــاد  سابق  مــاوي  يساري 
)حزب األصالة واملعاصرة( في أن يكون 
املغرب،  فــي  الصينية  للمرحلة  عــرابــا 
إمبراطوريتني  تفاهم  ــإن  ف وبالتالي، 
فيما  وبطيئا،  بــاردا  يبقى  تاريخيتني، 
تعمل الرؤية االقتصادية الجديدة للصني 

على ديناميكية أكبر.
املركزية،  الحيثية  هــذه  على  وبــنــاء 
الشؤون  في  التدخل  عدم  في  واملتمثلة 
تدعم  فرنسا  أن  نجد  للدول،  الداخلية 
الشؤون،  هــذه  ضمن  االقتصاد  اعتبار 
ـ  الصينية  التفاهمات  تبقى  وبــذلــك، 
التكنولوجيا  فــي  محصورة  املغربية 
في  الــفــرصــة  بكني  ولـــدى  والــســيــاحــة، 

تقرير  يعتقده  مــا  رغــم  فقط  االنــتــظــار 
الوطنية  النزعة  »إن  بالقول:  صيني 
ــي االقـــتـــصـــاد ارتـــفـــعـــت وســـاعـــدت  فـ
للدولة  أكبر  إيجابي  تمثل  على  كورونا 
مهما  سـ»يكون  وبالتالي،  الوطنية«، 
إعــادة  خــالل  من  الــنــزوع  هــذا  مساعدة 
املتوسط  غربي  في  استراتيجيتنا  طرح 
الفرصة  إليجاد  املغرب،  على  وإفريقيا 
املناسبة للشراكة الصينية ـ املغربية ألن 

تنطلق«.
قــادت  منذ  ــون،  ــيـ األوروبـ ويــتــخــوف 
من  الصحية«،  »الدبلوماسية  الصني 
تعديل  في  االقتصادي  النجاح  استثمار 

الحسابات االستراتيجية، ألن املهم:
1( إبعاد املغرب عن املشاعر املناهضة 

للصني التي تجتاح إفريقيا.
بعد  ما  مرحلة  في  الرباط  دعم  أن   )2
بعد  لكن،  إيجابيا،  سيكون  »كــورونــا« 
تقاسم  في  الرباط  العاصمة  رغبة  ظهور 

هذا التعاون.
االستثمارات،  إحصاء  إلى  وبالنظر 
يعتبر  االتفاقيات،  توسيع  قبل  ما  فإن 
فاستثمارات  بعدها،  مما  إيجابية  أكثر 
 195 بنسبة  ارتفعت  اململكة  في  الصني 
و2015،   2011 سنة  بــني  مــا  املــائــة  فــي 
وبارتفاع 93 في املائة بني 2014 و2015 

فقط.
ويكاد يكون جسر محمد السادس من 
952 مترا في الصني بنفس امتداد طريق 
نونبر  وفي   ،42 الكيلومتر  في  الرباط 
الصينية   للشركة  اململكة  سلمت   ،2016
لبناء  عطاءها  كــورب«  غــروب  »شاينت 
 170 بـ  الشمسية  للطاقة  توليد  محطة 

ميغاواط.
الحديدية  الــســكــك  شــركــة  وتــنــافــس 
مــراكــش  ربـــط  ــي  ف بــاريــس،  الصينية 
كل  من  بكني  حرمان  يمكن  وال  بأكادير، 
ثانية،  ومرة  والجنوب،  الشمال  أوراش 
تريد الرباط من بكني عرض أثمان يسمح 
للفرنسيني بخفض الغالف املالي املرتفع 

لكل ما قاموا ويقومون به في املغرب.
وال تريد بكني االنحسار في هذا الدور، 
الصني  بنك  حاصرت  الفرنسية  فاألبناك 
منذ  البيضاء  الدار  في  فرعه  فتح  الذي 

مارس 2016.
ويبقى تمويل الشركات الصينية، مثل 
 100 حدود  في  للسيارات،  »يانغستي« 
مليون دوالر في مقابل »رونو« ومصنعي 
التنافس  ليشتعل  والقنيطرة،  طنجة 
بشكل أكبر بني باريس وبكني إلى درجة 
تتسم بمحاولة كل طرف »اللعب في خط 

الطرف اآلخر«.
التعامل بصالبة  الصني  قررت  ولذلك، 
في  جرأة  أكثر  تفاهمات  اتجاه  في  أكبر 
ألن  للمغرب،  االستثمارية   الديناميكية 
على  باريس  تفاوض  أن  تريد  ال  بكني 
حصصها في السوق املغربي أو اقتسام 
تستسيغ  وال  إفــريــقــيــا،  ــرب  غ أســـواق 

اإلدارة الفرنسية أمرين:
1( الظهور الصيني في شمال املغرب، 
وقررت الرباط تحويل استثمار الشركات 
ــى الــقــنــيــطــرة بــعــيــدا عــن الــســمــاح  إلـ
للصينيني  به  تسمح  لم  بما  للفرنسيني 

في طنجة.
التكنولوجية«  »املدينة   )2
بل  صينية،  تكون  لن  لطنجة 

ترامب

قررت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، أن تعوض الصين أي انسحاب لشركات غربية 
من السوق المغربي، والمناطق الحرة، وجاء القرار سياسيا، رد عليه ماكرون باالتصال 

بشركات بالده في المغرب، إلبقاء استثماراتها مفتوحة كي ال تكون الفرصة لبكين 
في ضخ استثمارات في المغرب تصل إلى 100 مليار دوالر.

 وألن المغرب جزء من تنافس االتحاد األوروبي والصين، فهو ال يريد أن يكون قاعدة 
صينية في غرب المتوسط لمواجهة دول االتحاد، كما ال يريد أن يكون جزء من حرب 

الشريك األوروبي ضد الصين.
ونجد أن نقطة القوة في العالقة الصينية ـ المغربية، هي العمل بـ»قانون الصمت«.

الصين تعوض أي شركة دولية منسحبة من المغرب بسبب »كورونا«، 
وهذا قرار سياسي دفع ماكرون للتدخل

ترامب يساهم 
في عرقلة 

وصول 100 
مليار دوالر من 

االستثمارات 
الصينية إلى 

المغرب



مفتوحة لباقي الرساميل واالستثمارات، 
لديهم  الصينيني  لكن  تحديدا،  الغربية 
في  الورش  هذا  لينهوا  شيء  وكل  املال 
لشركة  منها  دوالر،  مليارات   10 حــدود 
ألف   300 مــن  مدينة  لبناء  »هائيتي« 
أرضية  لخلق  وظيفة،  ألف  و100  نسمة 

تكنولوجية قرب طنجة.
الغرب  يتجاوز  املغرب  في  ذكاء  وبناء 
التوازنات  يقلق  أوروبـــا،  ــدود  ح قــرب 
الصني  توريد  بعد  خصوصا  القائمة، 
شركة  خــال  مــن  املغربية  للحمضيات 
بمدينة  ــحــدودة«  امل للتجارة  »بيدينغ 

تشينغدو.
الساسل  هذه  قطع  باريس  واضطرت 
السوقني  ربط  ملنع  جزئيا،  عرقلتها  أو 
وتكنولوجيا  فاحيا  واملغربي  الصيني 
وبــاقــي  التحتية  البنية  صعيد  عــلــى 

املجاالت.
كل  تمس  التي  الشراكة  هــذه  ومثل 
والتكنولوجيا،  والفاحة  الصناعات 
خطر وجودي على فرنسا، لذلك، تحركت 
املجهود  لعرقلة  ثقلها  بــكــل  ــاريــس  ب
بكني  ــزال  تـ وال  ــرب،  ــغ امل فــي  الصيني 
واضحة  القرار  مسافة  تبقى  كي  تناور 
الرباط وباريس، حيث تكون هامش  بني 

مناورة لبكني.
عديدة  جوانب  في  املغرب  واستجاب 
الحمير  تصدير  منها  قطاعات،  مست 
واستوردت  الصينيون،  يتناولها  التي 
ــف حــمــار  ــ أل  80 ــا  ــي ــق ــري إف ــن  مـ ــني  ــك ب
الصيني  التقليدي  للطلب  لاستجابة 
ال  ما  فإن  لذلك،  والجياتني،  جلده  على 
يمس املصالح الفرنسية، يدخل في دائرة 
الذي جعل حميرا توقف دورهم  التفاهم 
ـ  الجزائرية  الحدود  على  التهريب  في 
املغربية إلى بكني، وهو ما يؤشر على أن 
الهامش في العاقات الصينية ـ املغربية 

هو ما ترسمه باريس.
وتحرير االقتصاد املغربي من الهيمنة 
ال  حـــادة«  نظر  »وجــهــة  هــو  الفرنسية، 

يقبلها الساسة في اململكة.
ينتهي  ممكن،  هو  ما  الستثمار  وتبعا 
هــدد  كلما  الــصــني  تــمــأه  إذ  الـــفـــراغ، 
فإن  ولــذلــك،  باالنسحاب،  الفرنسيون 
متاحة  ورقــة  واالستثمارات،  القروض 
للمغرب إن قرر أخذ املسافة عن االتحاد 
ــة  ــا أوضــحــتــه ورق األوروبـــــي، وهـــو م
الهندسي  االستثمار  في  »غوانغزهو« 

الذي تحتكره العقلية الفرنسية.
لطرح  املــغــرب  الصينيون  ــار  واخــت
ضمن  ميغابيكسل«   23« التصوير  آلة 
»سمارت فون إم 1 نوت 2« لـ»كسيياومي«، 
 12 لـ  املغرب مجانا  الصور عن  وروجت 

مليون مستهلك صيني.
الخطوط  أمـــام  الــصــني  ــدى  ل تكن  لــم 
في  للفرنسيني  املــوضــوعــة  الــحــمــراء 
املغرب، سوى السياحة، وألن اقتصاد ما 
بالدوالر األمريكي،  »كورونا« يرتبط  بعد 
اتفاقها  من  جزء  ستخسر  واشنطن  فإن 
يتدخل  لــم  طاملا  املــغــرب  مــع  الــتــجــاري 

الغرب في املبادالت بني بكني والرباط.
الصيني  الهجوم  على  فرنسا  رد  وفي 
ــح الــثــابــتــة في  املــتــوقــع عــلــى املــصــال
املغرب، اختار ماكرون الحفاظ على عمل 
البلد  هــذا  في  االستثمارية  الرساميل 
الفرنسي  القومي  »األمـــن  شــرط  تحت 
ـ  املغربية  العاقات  تاريخ  في  مرة  ألول 

الفرنسية«.
الشريك  يــؤكــد  املــنــحــى،  هـــذا  وفـــي 
فرنسا  خلف  للمغرب  الثالث  التجاري 
مليون  و820  مليارات   3 بـ  وإسبانيا 
على  دايلي«)7(،  لـ»تشاينا  طبقا  دوالر، 
الحرة  املنطقة  في  املفتوح  االستثمار 
إلى  االستثمارات  نقل  ألن  للقنيطرة، 
في  االحتكاك  يبعد  األطلسي  الشاطئ 
من  ويقرب  إسبانيا،  مع  اململكة  شمال 
نحو  خصوصا  اتجاهني،  في  اإلبــحــار 
غرب إفريقيا، لذلك، فاالبتعاد عن خطوط 
في  ــا  ــ أوروب مــع  املتوسطية  الــتــمــاس 

يستهدف  مــدروس  قــرار  اململكة،  شمال 
قطب  في  والدارالبيضاء  للرباط  دمجا 
استثماري، كما كان السعي إليه في طنجة 
بريدج«  آند  رود  »تشاينا  شركتي  عبر 
اتــصــاالت  إلنــشــاء  الصينية  والــشــركــة 
الخارجية  للتجارة  املغربي  البنك  مع 

في  الصيني  لاستثمار  عرابا  كان  الذي 
القارة، غير أن هذه االستقالية لم تصمد 
موقعه،  ألن  املغرب،  على  الضغط  أمــام 
األوســط  الــشــرق  الثاثة:  املناطق  بــني 
قرار  بعد  واملتوسط، خصوصا  وإفريقيا 
ولن  التصنيع،  مرحلة  دخــول  اململكة 
يكون للرباط بد من التحالف مع الصني 
إن أرادت ملسارها الصناعي أن يتواصل.

 مواصلة الشراكة االستراتيجية المغربية 
ـ الصينية دون إقرارها تحالفا 

أشار شني كسياودونغ، الوزير املنتدب 
في الخارجية الصينية في زيارته الرباط، 
التي  »الثقة«)8(  سماها  ما  أهمية  إلى 
الصحافيني  أمام  بيانه  في  كررها مرتني 
بكني  وتبحث  بوريطة،  ناصر  إلى جانب 
فيها  تنافس  عاقة  لبناء  املادة  هذه  عن 

األوروبيني حول مستقبل املغرب.
والصيني،  املغربي  الطرفان،  ويحاول 
ــي نفس  ــدم اخــتــبــار عــاقــتــهــمــا، وفـ عـ
من  األدنــى  الحد  على  يحافظان  الوقت، 
من  سيكون  وبالتالي،  العاقات،  هــذه 
االهتمام  »ذات  املسائل  إدارة  الطبيعي 

املشترك« بتنسيق إضافي.
ويطمح الجانب الصيني إلى:

الصينية  االستثمارات  في  الثقة   )1
االستثمارات  فــي  املغاربة  ثقة  بنفس 

األوروبية، وخصوصا الفرنسية.
الصني  استراتيجية  فــي  الثقة   )2
القارة  داخــل  مشترك  لعمل  إفريقيا  في 
يصعب على املغرب مجاراته، لكنه يخدم 

تمتعه بامتياز تفضيلي.
التمويات  ســقــف  تــحــديــد  عـــدم   )3

واالستثمارات الصينية في املغرب.
4( مواصلة اإليمان املشترك للدولتني 

قبل  االقــتــصــاديــة،  الحمائية  بــرفــض 
الــرؤيــة  ستكون  وحــالــيــا،  »كـــورونـــا«، 
الرساميل  حماية  مع  متفاعلة  الجديدة 
أو االستثمارات الخارجية املتواجدة في 

اململكة.
 وفي نظر بكني، فإن اإلبقاء على نفس 

الخارجية،  الرساميل  نحو  الضمانات 
اإلفريقي  نهجها  فــي  الــصــني  سيفيد 
فعدم  السمراء،  القارة  في  وسياستها 
لسياستها  الــربــاط  مراجعة  أو  تعديل 
ــا«، هــو جـــزء مــن تأمني  ــورونـ بــعــد »كـ
املصالح الصينية في إفريقيا، ألن عدوى 
إلى  بلد  من  بسرعة  تنتقل  قد  الحمائية 

آخر.
عن  دفاعها  بمجرد  الــربــاط،  وتحمي 
مصالح  الحمائية(،  )رفض  الثابت  هذا 
فيما  واألوروبــــي،  الصيني  شريكيها 
الحرية  تقييد  مــن  املــزيــد  ــى  إل تتوجه 
شبكات  عــبــر  الــتــواصــلــيــة  ــة  اإلعــامــي
بشكل  ظهر  كما  االجتماعي،  التواصل 
مكشوف في مشروع قانون 20.22 الذي 
الصني  خطوات  على  السير  على  يؤكد 
في هذا املجال، ألن الرباط وبكني طورتا 

من شراكتهما في اإلعام)9(.
إن التأثير الصيني لم يبدأ بنموذجها 
إنها  بل  »كــورونــا«،  وبــاء  محاصرة  في 
عزلت العقل اإلعامي، ومن ثم املمارسة 
اإلخبارية، وهو ما لوحظ بعد اتفاق بني 
الرسمية  لأنباء  العربي  املغرب  وكالة 
وبني مكتب مجلس األخبار الصيني، في 

زيارة ممثله، غيو ويمني.
وتدعم بكني بموجب االتفاق، »الجانب 
اإلعامية  املمارسة  فــي  التكنولوجي 
الرسمية«، لضمان االنتشار في ظل تقدم 

صحافة املواطن.
والليبرالية  الغربية  القيم  تآكل  إن 
مــؤكــد،  ــيء  شـ تكييفها،  إعــــادة  عــبــر 
دعم  تماما  الطبيعي  من  سيكون  ولذلك، 
االستثمار في كل املجاالت، ألن املهم في 
والتعاون  النشاط  تنويع  بكني، هو  نظر 

الثنائي)10(.
تحاول  املعتمدة،  االستراتيجية  وهذه 

والفرنسية  اإلسبانية  القنوات  تقوية 
املنطقة  تحديدا:  االقتصاد  صعيد  على 
االقــتــصــاديــة الــبــحــريــة بــاتــجــاه جــزر 
الــكــنــاري، والــتــهــريــب االقــتــصــادي مع 
الخيار  فكان  ومليلية،  سبتة  مدينتي 
السلعة  وتمرير  القوس  هذا  بإقفال  إما 

بناء  أو  الحرة،  املنطقة  عبر  اإلسبانية 
الصني لقطب صناعي منافس.

التواجد  يسمح  لم  لفرنسا،  وبالنسبة 
ــراغ االســتــثــمــارات  ــ ــلء ف الــصــيــنــي، ملـ
بكني  ألن  شــركــات،  بــإغــاق  الفرنسية، 
استثماري  انسحاب  كل  فورا  ستعوض 

للدول الغربية من املغرب.
ومن املهم التذكير بتقديرات، منها:

املغرب  بني  اتفاق  إلــى  الــوصــول   )1
لتخفيف  بــروتــوكــوالت  حــول  والــصــني 
اململكة،  في  التكوين  ــادة  وإع البطالة، 
الغربية  الشركات  مع  يحدث  ما  عكس 

التي تساهم في امتصاص البطالة.
تنافس  عــلــى  ــق  وافـ ــغــرب  امل أن   )2
ــات الــتــجــاريــة لــلــســيــارات بني  ــاركـ املـ
مع  الشأن  وكذلك  والفرنسيني،  الصني 
اللجنة  حددتها  كما  االستثمارات  إدارة 
ـ  الصيني  للتعاون  السادسة  املختلطة 

املغربي.
التنافس  ــن  م جـــزء  ــرب  ــغ امل أن   )3
التجاري بني االتحاد األوروبي والصني، 
في  صينية  قــاعــدة  يكون  أن  يريد  وال 
االتحاد  ملواجهة  املتوسط  وعلى  شماله 
أن يكون جزء  األوروبي، وأيضا ال يريد 
األوروبــي  والحليف  الشريك  حــرب  من 
ضد الصني، وينتقد البعض هذا املوقف 
ــصــورات،  ــت ــوى وال ــق ــني ال املــتــأرجــح ب
تفكر  الــربــاط  العاصمة  وأن  خصوصا 
وبالتالي  التنموي،  نموذجها  تغيير  في 

االقتصادي.
ولتحسني  ــرا،  مـــؤخـ بــكــني  وقــــررت 
وضعها مقابل فرنسا، في ذروة اجتياح 
 300 »روكيت  »كورونا«، بيع نظام  وباء 
ملمتر«، يقصف 72 قذيفة في 30 ثانية، 

مع إعادة الشحن في 30 دقيقة)11(.
لتلبية  األبعاد  املتعدد  التحرك  وهذا 

ــحــاجــة الــتــمــويــلــيــة واالســتــثــمــاريــة  ال
مقابل  فـــي  ــلــمــغــرب،  ل والــتــســلــيــحــيــة 
التأكيد  إلى  يدفعنا  الغربية،  املؤسسات 
في  الصينية«  األهـــداف  »بنك  أن  على 
الفرصة  فقط  وينتظر  يتغير،  لم  اململكة، 

إلظهار الخطط املعدة.
ويواجه الصينيون الفرنسيني بقسوة 
االستراتيجي،  نطاقهم  أو  إقليمهم  في 
البتاع  بأسنانها  تحارب  التي  فالصني 
البحر  يعادل  بما  الجنوبي،  الصني  بحر 
املتوسط تماما، ال تسمح لفرنسا بقيادة 
جنوبه  من  انطاقا  وتستثمر  املتوسط، 
للوصول إلى موطئ قدم تراه في املغرب، 
رغم وجود عاقات تاريخية مع الجزائر.

تكونا  بأن  والجزائر  الرباط  وتحتفظ 
بعيدتني عن الحرب االقتصادية الصينية 
االستثماري،  اإلغــراء  رغم  الفرنسية،  ـ 

لكنه »احتوائي« لدولة الصني.
استراتيجية  من  فقط  ليس  واملغرب 
يتوجه  بــل  إفــريــقــيــا،  شــمــال  فــي  بكني 
الصينيون إلى تحديد خطة »خاصة به« 
إدارة  في  »موليوجي«  باسم  واملعروفة 
اململكة  ســوق  لقدرة  الخارجي،  العمل 
على جمع سوق غرب إفريقيا إلى جانب 
املتوسط  غــرب  أخـــرى:  مناطق  ثــاثــة 
وفي  العربي،  واملغرب  األوسط  والشرق 
راغبة  الــربــاط  تبدو  الــتــداخــات،  هــذه 
دول  من  أكثر  االقتصادي  التطوير  في 
االقتصادي  القرار  استقال  مع  الجوار، 
للمغرب انطاقا من بنية تحتية صينية، 
بكني  بني  التقارب«  »إعــادة  ينعش  وهو 
منطقيا  سيكون  وبالتالي،  ــاط،  ــرب وال
بلد  إلـــى  املــمــلــكــة  تــتــحــول  أن  لــلــغــايــة 

»مرقمن«.
الصينية  القيادة  أوصت  ومن جهتها، 
الحرص  باالستثمار في جبل طارق، ألن 
إسبانيا  يحاصر  املــغــرب،  شمال  على 
وبريطانيا وهو منصة إلفريقيا وأوروبا، 
هذه  من  املغرب  شمال  إبعاد  ومحاولة 
والتنافس  الجيوسياسية  الــرهــانــات 
»تدويل  في  لعقود  سبب  الــذي  الدولي 
الجنراالت  يتوقعه  سيناريو  طنجة«، 
هذه  على  الضغط  زاد  إن  الصينيون 

املنطقة.
في  »املغرب  أو  »موليوجي«  عقدة  إن 
الوثائق االستراتيجية«، أصبحت كبيرة، 
يخرج  أن  الصينيون  الــقــادة  ويرتقب 
الحالي  االستراتيجي  نطاقه  عن  املغرب 
إلى نطاق جديد يجمع املغرب والجزائر، 
اإلقليم  تــوحــيــد  عــلــى  ــادرة  ــ ق ــصــني  وال

املغاربي.
الصني  تــجــاوزت   ،2016 سنة  ومنذ 
بكني  وأصبحت  الــجــزائــر،  فــي  فرنسا 
إلى  والــثــالــث  للجزائر،  األول  املــصــدر 
املغرب، والبد في هذه الخطة من تحقيق 

نفس الهدف في املغرب.
فبكني ال تستعجل، بل تحاول أن تكون 
فهي  املرحلة،  هذه  في  للساح  مصدرا 
ثالث مورد للجزائر في املجال العسكري، 
املغرب،  مع  املرتبة  نفس  تحقيق  وتريد 
الشراكة  استثمار  تــدعــوه  مــا  وتقترح 
االستراتيجية، لتكون شاملة لكل األبعاد.
ومحاولة توسيع الشراكة إلى دينامية 
مــالــيــة وصــنــاعــيــة فــي كــل الــقــطــاعــات، 
التي  ــجــازات  اإلن شرعية  يمثل  مــا  هــو 
الصني  وتريدها  اململكة،  نظام  يحتاجها 
املعلنة  االستثمارية  خارطتها  لتحقيق 
مشروع  وهــو  األطلسية،  إفريقيا  فــي 
الصينيون،  ويتقدمه  األمريكيون  تركه 
الفهري،  الفاسي  امللكي،  املستشار  وكان 
معبرا إيديولوجيا قبل أن يبتعد، لسقوط 
ـ  النيجيري  الــغــازي  األنــبــوب  مشروع 

املغربي.
إبعاد  بعدم  صفقة  بكني  واقــتــرحــت 
املشروع، وهي ستموله بشروط ستحيد 
في  وفــرنــســا  بريطانيا  واحـــدة  دفــعــة 
إفريقيا، وهو ما جعل ماكرون يقول: »لن 
له  تسمح  ولن  للتنني،  فرنسا  تستسلم 

بالتهام قطع كبيرة«.
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أمام بوريطة، كشف كسياودونغ، الوزير المنتدب للخارجية الصينية، ما تريده بكين: أن يثق 
المغرب في مخططات الصين في إفريقيا ومنطقة المتوسط، لتكون الشراكة االستراتيجية من 

الجانبين مؤثرة، وترفض القوة اآلسيوية أن تكون ورقة ضغط في العالقات األورومغربية أو عالقات 
الغرب والمغرب عموما.

وتنتظر بكين تقاعس الشريكين األوروبي واألمريكي في إعادة إقالع عجلة االقتصاد المغربي، 
لتستثمر هذه الفرصة على حدود أوروبا.
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ال ال: األفارقة ليسوا فئران تجارب

ــي نــهــايــة األســبــوع  انــتــشــر ف
للمدرب  صوتي  شريط  األخــيــر، 
في  كــان  الــذي  يومير  القادر  عبد 
«اجتماع» مع بعض أعضاء رابطة 
ا�درب�، لقد كان بإمكاننا وتفاديا 
الشهر  هــذا  في  ونحن  لــإلحــراج، 
الفضيل، أن نمر عليه مرور الكرام، 
تأهل  لوال خطورته، وتشكيكه في 
ا�نتخب ا�غربي إلى نهائيات كأس 
باإلضافة  بروسيا،   2018 العالم 
إلى انتقاده الالذع الذي تحول إلى 
الكرة  نجوم  بعض  حق  في  قذف 
والذين  السن�،  مر  على  ا�غربية 
لعطاءاتهم  ا�غاربة  بهم  يفتخر 
تمثيل  خير  وتمثيلهم  ا�تميزة، 

للكرة ا�غربية في ا�حافل الدولية، 
ــة،  ــال ــودرب ــز ب ونــعــنــي بــهــم عــزي
الدين  ونــور  الــحــداوي،  مصطفى 
جامعة  لرئيس  باإلضافة  النيبت، 
ال  ــذي  ال لقجع،  فــوزي  القدم  كــرة 
يشتغل  ولكنه  كــثــيــرا،  يتحدث 

بشكل جدي ومتواصل.
ــادر يــومــيــر،  ــقـ ــد الـ عــب
هؤالء  في  قال  هللا،  شافاه 
األبطال ما قاله اإلمام مالك 

في الخمر...
ــة،  ــ ــالـ ــ ــودربـ ــ ــت بـ ــ ــع ــ ن
ــداوي، والــنــيــبــت  ــ ــحـ ــ والـ
الفاشل�،  با�ستشارين 
عادي�  العب�  واعتبرهم 
ــو)،  وجــه يعطينا  (هللا 
ــف لــقــجــع بــالــرجــل  ووصــ
فتجربته  التجربة،  العديم 
تتعدى  ال  الــقــدم  ــرة  ك فــي 

ثالثة أو أربعة أيام...
البداية  في  لك  سنقول 
من  ا�فيد،  وبــاالخــتــصــار 

يكون هذا الثالثي:
ــة، بعد  ــال ــودرب ب عــزيــز 
الوداد،  مع  ا�تألقة  بدايته 
ــادي سيون  احــتــرف فــي ن
معه  ووصــل  السويسري، 
إلـــى نــصــف نــهــايــة كــأس 
لينتقل  األوروبــي،  االتحاد 
نــادي ماترا  إلــى  ذلــك  بعد 
الذي  الباريسي،  راسينغ 

أقسم رئيسه آنذاك الغاردير، بأنه 
أو�بيك  من  أقــوى  فريقا  سيخلق 
مارسيليا الذي كان يترأسه آنذاك 

بيرنار طابي.
العب�  بجانب  لعب  بودربالة 
منتخب  كعميد  وعــا�ــيــ�،  كــبــار 
فرانسيسكولي،  إنزو  األوروغواي 
الحارس  الفرنسي�،  والدولي� 
أو�ـــيـــطـــا، بــوســيــس، والــنــجــم 

فرنانديز، والقائمة طويلة جدا، كما 
ليعود  العريق،  ليون  لفريق  لعب 
السويسرية  البطولة  إلى  مجددا 
إلى نادي إستوريل  قبل أن ينتقل 
البرتغالي، لينهي مشواره الكروي 
الوداد،  األم  فريقه  مع  النموذجي 
في  العرش  بكأس  معه  فاز  الــذي 

موسم 98-97.
الرجاوي  الــحــداوي،  مصطفى 
الرجاء،  بعد  السلطان،  درب  ابن 
البطولة  إلــى  ــر  اآلخـ هــو  انتقل 
لوزان،  لفريق  ولعب  السويسرية 
الفرنسي  إيتيان  سانت  فريق  ثم 
إنه  بل  إيتيان،  سانت  أدراك  وما 
من  حمله  ــذي  ال  ،10 الــرقــم  حمل 
قبله نجوم كبار في نفس الفريق، 

ــقــيــدوم  كــمــيــشــال بــالتــيــنــي، وال
ميشال الركي، الذي قاد فريقه في 
أوروبية  مغامرة  إلى  السبعينات 
ا�ــدرب  إشــراف  وتحت  تنسى،  ال 
درب  الــذي  هيربان  روبير  الكبير 

الحداوي كذلك.
بعد سانت إيتيان، حمل قميص 

الفرنسية،  ــة  ــدي األن مــن  الــعــديــد 
يعتبر  بل  والنــس،  أنجي،  كنيس، 
الــالعــب ا�ــغــربــي الــوحــيــد الــذي 
احترف في بطولة ما وراء البحار 
ينهي  أن  قبل  الرينيون)،  (جزيرة 
البطولة  ــي  ف ا�ــتــألــقــة  مسيرته 

الخليجية.
ونعني  ســنــا،  أصــغــرهــم  ــا  أمـ
درب  ابــن  النيبت،  نورالدين  بــه  

الـــوداد،  فبعد  كــذلــك،  السلطان 
ــوى الــبــطــوالت  ــ احـــتـــرف فـــي أق
ــام لها  ــق ــرق ي األوروبـــيـــة مــع فـ
الــفــرنــســي،  كــنــانــت  يــقــعــد،  وال 
البرتغالي  لشبونة  وسبورتينغ 
البرتغال،  بكأس  معه  فــاز  ــذي  ال
اإلسباني،  الكورونيا  وديبورتيفو 
وكأس  بالبطولة  برفقته  ا�توج 
أكبر  وبقوة  نافس  إسبانيا، حيث 
كالبرازيلي  العا�ية،  الكرة  نجوم 
فيغو،  والــبــرتــغــالــي  ــدو،  ــالـ رونـ
كما  و...و...  وراؤول،  وريفالدو، 
الجماهير  ــل  ك بــاحــتــرام  حــظــي 
يــخــوض  أن  ــل  ــب ق اإلســبــانــيــة، 
توتنهام  نــادي  مع  رائعة  تجربة 

اإلنجليزي.
السي  يــا  �علوماتك  ونضيف 
عبد القادر، بأن النيبت والحدواي 
حــظــيــا بـــشـــرف ا�ـــشـــاركـــة في 
في  لعب  فــاألول  مرت�،  ا�ونديال 
 ،98 وفرنسا   94 أمريكا  مونديال 
به  قام  ما  تتذكر  ربما  وبودربالة، 
في مونديال ميكسيكو 
شـــارك  بــيــنــمــا   ،86
مونديال  في  الحداوي 
86، ومونديال 94، كما 
شارك  الثالثي  هذا  أن 
األو�بية،  األلعاب  في 
هذه  خــاض  فالنيبت 
من  الفريدة  التجربة 
يحلم  ــتــي  وال نوعها 
بها كل العب مهما عال 
أو�بياد  خــالل  شأنه، 
أمــا   ،92 ــونــة  بــرشــل
والحداوي،  بودربالة 
لوس  أو�بياد  فخاضا 

أنجلوس 1984.
ــخــص  ــا ي ــ ــم ــ ــي ــ وف
ــس جــامــعــة كــرة  ــي رئ
لقجع،  فـــوزي  ــقــدم،  ال
معظم  يعتبره  الـــذي 
ــن بــ�  ــ ــة م ــ ــارب ــ ــغ ــ ا�
الذين  الرؤساء  أحسن 
أشرفوا على كرة القدم 
يعرف  فهو  الوطنية، 
جيدا،  اللعبة  خبايا 
لفريق  رئيسا  ــان  ك ــه  أن فيكفيه 
 ،2007 سنة  منذ  بــركــان  نهضة 
واشتغلت تحت إمرته «يا حسرة»، 
فترة  فــي  الــقــدم  ــرة  ك عــرفــت  كما 
كبيرا،  انتعاشا  للجامعة،  رئاسته 
آخر  منذ  ألفناه  الذي  الفشل  بعد 
 1998 سنة  فيه  شاركنا  مونديال 
بفرنسا، في عهد الرئيس الجنرال 

حسني بنسليمان.

العرس  إلــى  نصل  لم  سنة   20
من  سنة   20 الــعــا�ــي..  ــكــروي  ال

الهزائم واالنتكاسات.
القاتمة  ــة  ــواي ــه ال ــن  م عــقــود 
الرجل  هذا  جاء  أن  إلى  والقاتلة، 
ــام بــثــورة كــرويــة، وأعــاد  الــذي ق
على  وشــدد  نصابها،  إلى  األمــور 
واهتم  االحــتــراف،  نظام  تطبيق 
األطر  وتشجيع  بالتكوين  كثيرا 
البنيات  على  ركــز  كما  الوطنية، 
معظم  تــرمــيــم  ــاد  ــ وأع التحتية 
ا�العب ا�غربية، وأشرف مباشرة، 
وعن قرب، على معلمة كروية يشهد 
ورونقها،  بجمالها  بأسره  العالم 
ونعني بذلك مركب محمد السادس 

با�عمورة.
تألق  عــن  الــحــديــث  دون  هـــذا 
الواجهة  على  الوطنية  األنــديــة 
اإلفريقية، خالل واليته، فيكفي أن 
نرى أربعة فرق مغربية تتأهل إلى 

ا�ربع الذهبي في هذه ا�نافسة.
تعالى لنسألك وبعد أن تحدثنا 
فعله  ما  كل  عن  كبير  باختصار 
الكرة  على  وجميله  لقجع  فــوزي 
جــواو  الــبــرازيــلــي  هــل  ا�غربية، 
هافيالنج الذي حكم العالم الكروي 
أربع�  قرابة  حديد  من  بقبضة 
أو  الــقــدم؟  لكرة  العبا  كــان  سنة، 
يتوفر ولو على ربع تجربة ودهاء 
على  ينطبق  كــذلــك  هــذا  لقجع؟ 
الرئيس السابق السويسري بالتر 

أو الحالي إنفانتينو.
كما يجب أن تعلم بأن بودربالة 
اإلدارة  داخــل  يشتغالن  والنيبت 
ــطــوعــي، أمــا  الــتــقــنــيــة بــشــكــل ت
ا�نتخب  على  فيشرف  الحداوي، 
التي  الشاطئية  للكرة  الوطني 
ــن أجـــل هــذه  صـــارع لــســنــوات م
على  نفسها  تفرض  كي  الرياضة 

الساحة الدولية.
فهل تريد ا�زيد؟

العزيز:  كتابه  فــي  هللا  يــقــول 
جاءكم  إن  آمنوا  الذين  ((ياأيها 
تصيبوا  أن  فتبينوا  بنبإ  فاسق 
ما  على  فتصبحوا  بجهالة  قوما 
فعلتم نادم�)) صدق هللا العظيم.

«وهللا يرد بيك».

نقولقالوا
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جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)

 هناك فهم خاطئ �همة ا�درب ا�ساعد
الالعب السابق طالل القرقوري

  فهمنا يا السي الفاهم...

 ا�درب خاليلوزيتش سيقود أسود األطلس للتتويجات
مصطفى حجي، المدرب المساعد لخاليلوزيتش
اللي  ينصر  «اهللا  هو  شعارو  اللي  املساعد  ــدرب  امل واحــد  ها   

صبح»!!

 تصرفات بعض العبي البطولة السابق� قللت من احترامهم
بانون العب الرجاء

 نسيتي تصرفاتك!!

 عشقي للجيش سبب لي مشاكل مع أنصار الرجاء
الالعب القديوي

 أنت كلك مشاكل...

 أحلم بالتدريب في السعودية
الالعب والمدرب أحمد البهجة

 ناري على حلم كيف داير؟

 أقضي فترة الحجر في فندق بعيدا عن عائلتي
شبيل، مدرب وادي زم

 غير صبر معانا شوية...

 ا�شاكس تاعرابت ينبعث من جديد...
جرائد
 واش فراسو كاينة «كورونا» والزمالء ديالو قدموا مساعدات 

لبلدهم؟

 ا�كتب ا�سير لشباب الحسيمة يطرد العبيه من منازلهم
صحف

 Gهللا ياخذ فيه احلق فهاذ الشهر املبارك.

كرة السلة

الفوضى  من  منذ سنوات، حالة  السلة  كرة  رياضة  تعيش 
والتسيب، أثرت بشكل سلبي على السمعة الطيبة التي كانت 
األسباب،  لهذه  يسمونها،  كما  ا�ثقف�  رياضة  بها  تتمتع 
ا�لكية  الجامعة  تسيير  على  ا�شرفة  ا�ؤقتة  اللجنة  تسارع 
إخراج  أجل  من  الوصية،  ــوزارة  ال مع  بتنسيق  السلة  لكرة 
بإمكانها  التي  ا�شاريع  بعض  يتضمن  مستعجل،  برنامج 
الجمع  عقد  قبل  الحالية،  ا�تأزمة  الوضعية  من  اللعبة  إنقاذ 
العام للجامعة، وذلك بتسوية جميع ا�لفات والديون ا�تراكمة، 
وإعطاء نفس جديد للنشاط الرياضي، وربط عالقات طيبة مع 
االتحاد الدولي تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على عالقتنا 

بهذه الهيئة الدولية.
«لجنة»  لخلق  األخضر  الضوء  ا�ؤقتة  اللجنة  وأعطت 
لهم  الذين  السابق�،  السلة  كــرة  أبناء  من  تتكون  متميزة 
إلى  يمتد  البعيد  للمدى  برنامج  لصياغة  ا�يدان،  في  تجربة 
الجديد  ا�ديري  للمكتب  تسليمه  يتم  أن  على   ،2030 سنة 
للجامعة، ويشتمل على الخصوص، إعداد ا�نتخبات الوطنية 
للبطولة  جديد  نفس  ومنح  القادمة،  القارية  لالستحقاقات 
التنسيق  عن  ناهيك  ا�ستمر،  بالتكوين  واالهتمام  الوطنية، 

الدائم مع االتحاد اإلفريقي والدولي، لتفادي العقوبات...
وتأتي كل هذه اإلجراءات، بعد أن قررت الحكومة ا�غربية 
تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو الجاري للحد من 

انتشار فيروس «كورونا»، وتعليق كافة األنشطة الرياضية.

 PÉ≤fE’ IójóL á£N
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بودربالة بقميص ماترا راسينغ 
فريق النجوم

الحداوي بقميص سانت إيتيان 
وما أدراك ما سانت إيتيان

عبد القادر يومري َّـ قفص االتهام

النيبت َّـ حوار ودي مع الوحش الربازيلي رونالدو

مالحظة:
ــ�  ــب ــالع قـــدمـــنـــا هــــــؤالء ال
ــرســمــي الــخــالــد  بــالــقــمــيــص ال
عنها،  دافــعــوا  الــتــي  لــألنــديــة 
ليسوا  بأنهم  صاحبنا  ليعرف 

بالالعب� العادي�.

بسرعة

 (مثل مغربي)



ــام الــشــافــعــي، وهــو  ــ قـــال اإلم
أدرى  مكة  )وأهــل  مكة  أهــل  مــن 

بشعابها(: 
يخاطبني السفيه بكل قبح

فأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيد حلما

كعود زاده اإلحراق طيبا
وقال أيضا:

إذا نطق السفيه فال جتبه    
فخير من إجابته السكوت

فإن كلمته فرجت عنه
وإن خليته كمدا ميوت
ــام  ــر أبـــيـــات اإلمـ ــث وتــبــقــى أك
على  الـــرد  فــي  بــاغــة  الشافعي 

سفهاء القوم، قوله: 
أعرض عن اجلاهل السفيه

فكل ما قاله فهو فيه
فال يضر نهر الفرات يوما

إذا خاض بعض الكالب فيه
لو كل كلب عوى ألقمته حجرا

   لصار  الصخر مثقال بدينار

مناسبة هذا الكام، هو الحديث 
تم  ــي،  ــام إع صــفــة  منتحل  عــن 
على  الــســاقــط)..(  كامه  ترويج 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  ــع ال ــواق م
باعتباره  اإللكترونية،  والقنوات 
»إعاميا سعوديا«، والحقيقة، أن 
الرجل الذي يطل علينا، لم يعرف 
والصحافة،  اإلعــام  في  أصل  له 
ــل خــرجــاتــه »االســتــفــزازيــة«،  وك
موثقة بتقنياته الخاصة، لذلك، ال 
يتبرأ  من  أول  أن  تجد  أن  غرابة 
الشميري«،  »فهيد  املــدعــو  مــن 
ــون الــســعــوديــون  ــي ــام ــو اإلع ه

أنفسهم)..(.
الذي  املكان  عن  النظر  بغض 
وبغض  الشميري)..(،  منه  يتكلم 
التجاري)..(،  األصــل  عن  النظر 
عنده  اإلعــامــي  األصـــل  فغياب 
القبائلي،  األصــل  غياب  يقابله 
السعودي  املجتمع  عن  ومعروف 
ال  ــه،  ل قبيلة  ال  مــن  أن  األصــيــل، 

»شمر«  الذي  وهذا  لــه)..(،  أصل 
املــغــاربــة  ليهاجم  لــســانــه  عــلــى 
ــات، مــنــبــوذ، مــطــرود  ــي ــرب ــغ وامل
اسمها،  يحمل  التي  القبيلة  من 
أن  فقبل  ســخــافــتــه،  ــســبــب:  وال
يهاجم املغرب، سبق له أن وصف 
املاضية،  السنة  الفلسطينيني، 
الذي  الرجل  إن  بل  بالشحادين، 
للعمل  العمر  أرذل  جند نفسه في 
ضمن خايا »الذباب اإللكتروني«، 
ليصف  للسانه  الــعــنــان  أطــلــق 
فيديو،  مقطع  في  الفلسطينيني 
بــأنــهــم »شــحــادون بــا شــرف«، 
وأضاف بلغة كفيلة بجلب »الذباب 
قضية  أن  ــي«)..(،  ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الفلسطينيني ليست قضية، وأنها 
لن ُتحل، »ألنه ال مصلحة ألحد بأن 
الشحادين«،  بني  املشاكل  ُتحل 
فقد  ــخ،  ــاري ــت ال يــعــرف  ال  وألنـــه 
ــى  ))إل سطحي:  بشكل  تــســاءل 
تدفع  الــســعــوديــة  ستبقى  متى 

للفلسطينيني؟((.. وتساءل بشكل 
أكثر سطحية: ))املسجد األقصى، 
كنيسة  أمــام  فهو  يهودي،  معبد 
ــا الـــذي جــاء  ــط مــبــكــى، م وحــائ
والكنيسة؟  املعبد  عند  باملسجد 
هل ضاقت األراضــي؟((.. قبل أن 
))إن  بالقول:  أسطوانته  يختم 
فلسطني ليست ملن فيها، فهم أمم 
التتار  من  الشتات،  من  مهاجرة 
دخلنا  فما  الساجقة،  والرومان 
)املــصــدر:  ــهــم؟((  ل لندفع  نحن 
ــع وتــســجــيــات على  ــواق عـــدة م

اليوتيوب(.
ــط الـــذي  ــســاق هـــذا الـــكـــام ال
التاريخية،  املعطيات  عنه  تغيب 
أن  هــو  يعرفه،  ال  ملــن  والــتــاريــخ 
السعودية كانت دائما إلى جانب 
السعودية،  إن  بل  الفلسطينيني، 
أخرى،  إسامية  بلدان  غرار  على 
منذ  الخارجية  سياستها  ربطت 
الفلسطينية،  بالقضية  تأسيسها، 

وأمــثــالــه،  الشميري  نسي  ــد  وق
ملواجهة  عربية  مبادرة  أقوى  أن 
تجسدها  الصهونية،  السياسة 
وهي  العربية،  الــســام  مــبــادرة 
عنوان  تحت  املعروفة  املــبــادرة 
وهي  الــســام«،  مقابل  »األرض 
هلل  عبد  املــلــك  أطلقها  ــادرة  ــب م
السعودية  ملك  العزيز  عبد  بن 
بدولة  االعتراف  بهدف  الراحل، 
فلسطينية معترف بها دوليا على 
الاجئني  ــودة  وعـ  1967 حـــدود 
هضبة  من  إسرائيل  وانسحاب 
اعتراف  مقابل  املحتلة،  الجوالن 
الــدول  بــني  الــعــاقــات  وتطبيع 
لم  وقتها  إسرائيل..  مع  العربية 
إلكتروني«،  ــاب  »ذبـ هــنــاك  يكن 
عن صف  الحديث  باإلمكان  وكان 

عربي)..(.
بذنب  القبيلة  تؤخذ  ال  وحتى 

فقد  واحــــــد)..(،  رجـــل 
شمر  قــبــيــلــة  ــدرت  ــ أصـ

إعداد
سعيد الريحاني
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أكبر خدعة في زمن »كورونا«

»�ملنبوذون« يتحولون �إىل »ذباب �إلكرتوين« 
خلدمة �أجندة �إ�سر�ئيل و�لبولي�ساريو  

إخباريتحليل 

امللك محمد السادس يستقبل جاريد كوشنر، صهر ترامب وعراب »صفقة القرن« 
على مائدة اإلفطار سنة 2019 .. ولكن املغرب رفض الصفقة



السعودية،  العربية  اململكة  في 
بــيــان بـــــراءة مـــن تــصــريــحــات 
وأكد   الشميري«،  »فهيد  املدعو 
الــجــربــا، رئيس  مــعــن  الــدكــتــور 
اتحاد القبائل واألعيان في البالد 
العربية، في بيان صدر عن قبيلة 
ال  التصريحات  ))هــذه  أن  شمر، 
تمثل  وال  قبيلة شّمر،  أبناء  تمثل 
ــعــرب واملــســلــمــن، بل  ــالق ال أخـ
من  وال  أخالقنا  من  ليست  وإنها 
الشعب  قدمه  ملا  نتنكر  أن  شيمنا 
دروس  من  الحبيب  الفلسطيني 
فـــي الــتــضــحــيــة واملـــقـــاومـــة((، 

وباسم  ))إنني،  الجربا:  وأضاف 
التي  شــّمــر،  قبيلة  مــن  الشرفاء 
بمحاربة  ــتــاريــخ  ال لــهــا  يشهد 
ــزي لــلــبــالد  ــي ــجــل ــالل االن ــتـ االحـ
مخططات  وبــمــحــاربــة  العربية 
على  الصهيوني  العدو  استيالء 
بمساعدة  الفلسطينية  األراضــي 

من  نتبرأ  الــعــرب،  حكام  بعض 
ال  الــذي  الشميري،  فهيد  املدعو 
وال  تاريخنا  يمثل  وال  يمثلنا 
)املصدر:  عروبتنا((  وال  ديننا 

وفلسطينية/  عربية  مواقع  عدة 
يوليوز 2019(.

الشيمري إذن، واحد من أعضاء 
باتت  التي  الشاردة،  املجموعات 
في كل دولة )وهم عندنا أيضا(، 
باالسم،  وإن غابت عنك معرفتهم 
تتقاسم  التي  املجموعات  فهي 
التالية،  املواضيع  بن  األدوار 
الوطنية  القضية  تشبيه  محاولة 
ــراع مـــع الــبــولــيــســاريــو  ــصـ والـ
اإلسرائيلي  العربي  بــالــصــراع 
من  ــك  ذل عليه  ينطوي  مــا  ــع  )م
للجناح  الــدعــايــة  مــغــالــطــات(، 
الــصــهــيــونــي إلســرائــيــل، وهــو 
العبث  على  يعمل  الــذي  الجناح 
لــلــدول)..(،  الداخلي  الشأن  في 
ــة إلـــــى مـــواضـــيـــع  ــ ــاف ــاإلضــ ــ ب
»الــهــويــة«  عــلــى  تنصب  ــرى  أخـ
ــك في  ــي ــشــك ــت و»الــــديــــن« و»ال
بن  )التالعب  والتاريخ  املقاومة 
واملعطيات  الصحيحة  املعطيات 

الخرافية(«)..(.

وقد غاب عن كثير من املغاربة، 
الشميري  عــلــى  عــلــقــوا  ــن  ــذي ال
بشكل  فــيــديــوهــاتــه،  وتـــداولـــوا 
الخطة(،  هي  ــذه  )وه مستهجن 

مثله  »مجند«  باألمر  املعني  أن 
مــثــل نــشــطــاء الــبــولــيــســاريــو، 
إلــى  يــســافــر  أن  معنى  مــا  وإال 
املخيمات،  ويــزور  البوليساريو، 
وهمي،  لكيان  بالدعاية  يقوم  ثم 
الجاهلن  الستمالة  محاولة  في 
أكبر  بالتاريخ  والجهل  بالتاريخ، 

أبواب املغالطة)..(. 
وانـــظـــروا ملـــا كــتــبــتــه دعــايــة 
البوليساريو حول هذا الشميري: 
من  ))حـــل بـــاألراضـــي املـــحـــررة 
الصحراوية  العربية  الجمهورية 
ــديــمــقــراطــيــة مــؤخــرا، فــهــيــد  ال
العربية  اململكة  مــن  الشميري 
ــاب لـــه املــقــام  ــ ــة، وط ــودي ــســع ال

املضياف،  شعبها  ظــهــران  بــن 
فأطلق  سجيته،  على  ــذي الزال  ال
امتعاضه  العنان معبرا عن  لقلبه 
ــد مـــن احـــتـــالل املــغــرب  ــشــدي ال
لــلــصــحــراء الــغــربــيــة وتــشــريــده 
مع  تضامنه  ومعلنا  لشعبها، 
الشعب الصحراوي بالقول: ليش 
الغربية  الصحراء  تستعمرون 
وغازها،  نفطها  طلعون  على أمل 
هاذي هلل حاميها ألهلها، وهلل ما 
تروحون  ملا  إال  غاز  نقطة  طلعون 

عنها..((.
الشميري جعلته يحجز  سفاهة 
وعلى  البوليساريو،  عند  مكانا 
أعتاب أبواب التملق الجديدة)..(، 
لذلك، كان من الطبيعي أن يواصل 
هجومه املدفوع على املغرب، وهو 

يعرف أن املغرب هو رئيس »لجنة 
غيره  من  أكثر  ويعرف  القدس«، 
املغرب  وشعب  املــغــرب  ملك  أن 
جزء من النسيج العاملي الرافض 
تقضي  التي  ــقــرن«،  ال لـ»صفقة 
الشريف،  الــقــدس  عــن  بالتخلي 
وحتى لو غابت عنه املعطيات، فإن 
الصهيونية  للحركة  إحراج  أكبر 
املغرب، بخروجه  العاملية، جسده 
يتعلق  فيما  ترامب  سياسة  عن 
املغرب  إن  بل  القرن«،  بـ»صفقة 
فتحت  التي  القالئل  الـــدول  مــن 
البابا،  وزيارة  للتعايش  أبوابها 
عنها  ترتب  التي  الــزيــارة  وهــي 

إطالق »نداء القدس«.

ولــتــذكــيــر الــشــمــيــري وغــيــره، 
السادس،  محمد  امللك  وقــع  فقد 
والبابا  الــقــدس«،  »لجنة  رئيس 
ــرش  ــع ــة ال ــاع ــق فـــرانـــســـيـــس، ب
على  بــالــربــاط،  امللكي  بالقصر 
الذي  النداء  وهو  القدس«،  »نداء 
ترامب،  يهاجمه  أن  يستطيع  ال 
والــبــابــا(  )املــلــك  فيه  ــدان  ــؤك وي
على  أهمية املحافظة على مدينة 
القدس الشريف، باعتبارها تراثا 
وبوصفها،  لإلنسانية،  مشتركا 
قبل كل شيء، أرضا للقاء األديان 
للتعايش  ورمــــزا  ــوب،  ــع ــش وال
الديانات  بالنسبة ألتباع  السلمي 
لقيم  ومركزا  الثالث،  التوحيدية 
وقد  والحوار..  املتبادل  االحترام 
حصل ذلك بالتزامن مع التحضير 

لـ»صفقة القرن« الفاشلة)..(.
لكالم  قيمة  ال  الــقــول،  خالصة 
الشميري،  مثل  منبوذ  شخص 
ملا  اإللكتروني«،  »الــذبــاب  ولــوال 
املغرب  فالعالقات بن  عرفه أحد، 
تشويش  ــن  م أقـــوى  والــخــلــيــج 
هناك  كان  إن  وحتى  املشوشن، 
الــحــزم«،  »عاصفة  حــول  خــالف 
ــة.. فــإن  ــع ــان ــم ــاطــعــة، وامل ــق وامل
تطبخ  للدول  الرسمية  السياسة 
التاريخ  قوامها  هادئة،  نار  على 
ــة، ومـــدى  ــرك ــشــت واملــصــالــح امل
ما  )هــذا  الشعوب  بن  التقارب 
يحاول تدميره، أمثال الشميري(، 
ففي عز »حديث الذباب« عن توتر 

والرياض،  الرباط  بن  العالقات 
امللك  مــســتــشــاري  كبير  الــتــقــى 
محمد السادس، فؤاد عالي الهمة، 
مع ولي عهد السعودية محمد بن 
تبادل  هو  الغرض  وكان  سلمان، 
الدبلوماسية  ولكن  كبرى،  رسائل 
اقتضت أن ال يعرف أحد مضمون 

تلك الرسائل)..(.
تفاهة  عــلــى  ــل  ــي دل ــر  ــب أك إن 
ــداره لبالغ  الــشــمــيــري، هــو إصــ
بأن  وقوله  للمغاربة،  فيه  يعتذر 
يهدف  له  تعرض  الــذي  الضغط 
إلى زرع الفتنة، والواقع، أنه هو 
تلقى  ولكنه  الفتنة،  متزعم  نفسه 
بقوله  البليغ،  املغربي  الـــدرس 
الشأن  في  مجددا  يتدخل  لن  إنه 

املغربي)..(.
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يف عز »حديث 
الذباب« عن توتر 

العالقات بني الرباط 
والرياض، التقى كبري 

مستشاري امللك 
حممد السادس، 

فؤاد عايل الهمة، مع 
ويل عهد السعودية 
حممد بن سلمان، 

وكان الغرض هو 
تبادل رسائل كربى، 
ولكن الدبلوماسية 
اقتضت أن ال يعرف 

أحد مضمون تلك 
الرسائل)..(

فهيد ال�سمريي.. منتحل �سفة اإعالمي منبوذ يف قبيلته يقتات على »اال�ستفزاز« 

كبري مستشاري امللك محمد السادس، الهمة يف لقاء 
مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

غاب عن كثير من المغاربة، الذين علقوا على الشميري 
وتداولوا فيديوهاته، بشكل مستهجن )وهذه هي الخطة(، 

أن المعني باألمر »مجند« مثله مثل نشطاء البوليساريو، 
وإال ما معنى أن يسافر إلى البوليساريو، ويزور المخيمات، 

ثم يقوم بالدعاية لكيان وهمي، في محاولة الستمالة 
الجاهلين بالتاريخ، والجهل بالتاريخ أكبر أبواب المغالطة)..(

املنبوذ فهيد الشمريي منتحل صفة إعالمي



 نور الدين هراوي

ا�جتمع  ــاط  ــ أوسـ فـــي  ــث  ــدي ح ال 
السطاتي اليوم إال عن تالعبات بعض 
ا�ساعدات  توزيع  في  السلطة  أعوان 
عبر  ا�ــعــوزة،  األســر  على  الغذائية 
وضـــع لـــوائـــح وهــمــيــة ومــشــبــوهــة 
للمستفيدين من قفة جائحة «كورونا» 

والقفة الرمضانية.
وحــســب مــصــدر «األســـبـــوع»، فإن 
بتسجيل  قاموا  السلطة  أعوان  بعض 
عدد مهم من األسر الفقيرة وذوي الدخل 
مستوى  على  وإحصائهم  ا�ــحــدود، 
حيث  بالخصوص،  الشعبية  األحياء 
خريطة  وتتوسع  الفقر  حزام  يتواجد 
أجل  من  وذلك  االجتماعية،  الهشاشة 
الحصول على عشرات القفف من ا�واد 
ا�الية  قيمتها  تصل  التي  الغذائية 

لكن  الــواحــدة،  للقفة  درهــم   200 إلى 
يزال  وال  واالستغراب،  للدهشة  ا�ثير 
ا�تضررين  من  كبير  جيش  يستنكره 
ا�قاطعات  بأبواب  يوميا  بعد وقوفهم 
مع  احــتــجــاجــات  فــي شكل  اإلداريــــة 
خرقهم إلجراءات الحجر الصحي، هو 
إقصاؤهم من حقهم في هذه ا�بادرات 
على  الدولة  أطلقتها  التي  اإلنسانية 
صعيد مختلف العماالت، والتي تندرج 
وثقافة  االجتماعي  التالحم  إطار  في 
وتوسيعها  وترسيخها  التضامن 

لتشمل كل الطبقات الهشة.
ــدر، ولــألســف  ــص وحــســب نــفــس ا�
ببعض  السلطة  أعــوان  فإن  الشديد، 
مستوى  على  الــتــرابــيــة  ا�ــقــاطــعــات 
تعرف  التي  الشعبية  األحياء  بعض 
مدقع  وفــقــر  عــالــيــة  سكانية  كــثــافــة 
«كورونا»،  قبل  حتى  متفشية  وبطالة 

خطيرة  وتالعبات  بتجاوزات  قاموا 
في توزيع مجموعة من القفف ا�تنوعة 
والتي تعد با�ئات ب� قفف ا�حسن�، 
ا�نتخبة  السلطات  خصصتها  وقفف 
للمجلس الجماعي أو ا�جلس اإلقليم، 
الوطنية  بــا�ــبــادرة  خــاصــة  ــرى  وأخـ
الجهة،  وبمجلس  البشرية،  للتنمية 
التابعة  األقــالــيــم  كــل  على  ــة  ــوزع ا�

لنفوذها.
ــقــول مــصــادر مــن ا�ــتــضــرريــن،  وت
منحتهم  الذين  «ا�قدم�»  هــؤالء  أن 
ــق من  ــل ــط ــض ا� ــوي ــف ــت ــطــة ال ــســل ال
استبعاد  مــع  عليها  اإلشـــراف  إجــل 
عاثوا  انتخابية،  ألسباب  ا�نتخب�، 
بفتح  ويطالبون  توزيعها،  في  فسادا 
من  ا�وضوع  هــذا  في  عاجل  تحقيق 
طرف الوزارة ا�عنية، ألنه ال حياة �ن 

تنادي بعمالة سطات. 
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

لعمالة  التابعة  تغرامت  قيادة  قائد  تعرض   ■
تدخل  بعدما  العتداء،  وأعوانه،  أنجرة  الفحص 
بدون  با�نطقة  منزل  بناء  عملية  وقف  أجل  من 

ترخيص من ا�صالح ا�ختصة.
الشخص  أن  ــوع»،  ــبـ «األسـ مــصــادر  ــول  ــق وت
ألوامر  واالمتثال  البناء  عملية  وقف  رفض  الذي 
«هستيرية»  بطريقة  األخير  هذا  هاجم  القائد، 
من  إصابات،  عدة  في  له  مسببا  عليه  واعتدى 
بينها إصابة على مستوى رأسه، نقل على إثرها 
تلقي  أجل  من  بطنجة  الجهوي  ا�ستشفى  إلى 

اإلسعافات األولوية.
التي عملت على  الدرك ا�لكي  وتدخلت عناصر 
إيقاف ا�عتدي رفقة بعض أفراد أسرته، وتم فتح 
تحقيق في ا�وضوع تحت إشراف النيابة العامة.

الجبهة،  دائرة  رئيس  أن  «األسبوع»  علمت   ■
وقف  على  وعمل  ا�اضي،  األسبوع  نهاية  تدخل 
بعدما  شفشاون،  لعمالة  تابعة  إسعاف  سيارة 
أشخاص  خمسة  بنقل  متلبسا  سائقها  ضبط 
تقدم  الــتــي  الــخــدمــات  مستغال  ســريــة  بطريقة 
األمن والدرك  لسيارات اإلسعاف من طرف رجال 
ا�لكي في ظل تشديد ا�راقبة على السيارات عند 
ب�  التنقل  ومنع  الجماعات  ومــخــارج  مداخل 
وبرخص  القصوى  للضرورة  إال  والقرى  ا�ــدن 
وزارة  أصدرته  الذي  للقانون  تطبيقا  استثنائية 
الدائرة  رئيس  أن  ا�صدر،  ويضيف  الداخلية، 
سحب مفاتيح سيارة اإلسعاف من السائق وأمر 

بفتح تحقيق في ا�وضوع.

مــا يحصل  الــيــوم. هــذا  فــي  ■ وجبة وحــيــدة 
ا�حتلة  سبتة  بمدينة  العالقون  ا�غاربة  عليه 
الجمعيات  إحدى  تقوم  أكثر من شهر، حيث  منذ 
بتوفير  ا�حلية  الحكومة  من  الدعم  تلقيها  بعد 
هذه  لكن  رمضان،  شهر  خالل  لهؤالء  الوجبات 
الجمعية الخيرية التي تتلقى مساعدات خليجية 
عبر  السبيل  وعابري  الفقراء  مساعدة  أجل  من 
توفير الطعام لهم، تقوم هذه األيام بمنح وجبتي 

الفطور والعشاء في وجبة واحدة.

في غمار الظرفية االستثنائية 
بسبب  بــالدنــا  تعيشها  الــتــي 
«كورونا»، وبعد أن  تفشي وباء 
ا�ساطر  من  مجموعة  سلك  تم 
واإلجراءات �ساعدة ا�تضررين 
الصحية،  ــطــوارئ  ال حالة  مــن 
الذين  التجار  من  العديد  تمكن 
يتوفرون على دكاك� وأصحاب 
رغم  الــشــمــال،  بجهة  مــقــاوالت 
االستفادة  من  ميسورين،  أنهم 
من الدعم ا�خصص للمتضررين 
وا�سجل�  الصحي  الحجر  من 
بنظام ا�ساعدة الطبية «راميد»، 
به  العمل  تم  الذي  النظام  وهو 
منذ مطلع سنة 2002، من أجل 
العالج  حــق  وضــمــان  مساعدة 
ــاص ا�ــعــوزيــن  ــخ لــفــائــدة األش
دخل  على  يــتــوفــرون  ال  الــذيــن 
يــجــدون صعوبة  والــذيــن  قــار، 

ا�ستشفيات  إلــى  الــولــوج  فــي 
العالج  فواتير  العمومية بسبب 

والفحوصات ا�رتفعة.
ا�هتم�  من  العديد  وحسب 
فإن  بالشمال،  الــعــام  بالشأن 
ــديــهــم  هــــــؤالء األشــــخــــاص ل

ــع ومـــحـــالت تــجــاريــة  ــشــاري م
بمختلف  فــالحــيــة  وأراضـــــي 
من  ومنهم  القروية،  الجماعات 
بإحدى  ــاوالت  مــق على  يتوفر 
التابعة  الساحلية  الجماعات 
بطلب  تقدموا  لكنهم  لتطوان، 

أو  ا�ادي بدون أي خجل  الدعم 
استحياء. 

ــوع»،  ويــقــول مــصــدر «األســب
أغرقت  التي  «الثغرة»  هذه  أن 
القروية  الجماعات  من  العديد 
«الراميد»،  في الشمال ببطاقات 
االنتخابية  الحمالت  إلى  ترجع 
العديد  تزكية  خاللها  تتم  التي 
ــن األشـــخـــاص ا�ــيــســوريــن  مـ
أجل  من  البطاقة  هذه  ومنحهم 
مع  بــتــواطــئ  أصــواتــهــم  كسب 
الــســلــطــة، لكن  بــعــض أعــــوان 
فضحهم،   «19 «كــوفــيــد  ــرض  م
خاص  قن  على  حصلوا  عندما 
بمبلغ مالي ليقوموا بسحبه من 
دون  ا�الية  ا�ؤسسات  إحــدى 
أدنى استحياء، متجاهرين بذلك 
ومتفاخرين أمام ا�عدم� الذين 

حرموا من هذا الدعم.
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من  ــمــة  واألئ الفقهاء  حــرمــان  تــم  بعدما 
يتلقونها  كانوا  التي  والتبرعات  ا�ساهمات 
العادية وخالل شهر  األيام  ا�واطن� في  من 
رمضان، من أجل التغلب على الحياة اليومية 
صمت،  في  منهم  العديد  منها  يعاني  التي 
نظرا لدخلهم ا�حدود الذي ال يفي بالغرض، 

الجهات  بعض  أن  ورغم  بعضهم،  يقول  كما 
أو  مالية  سواء  إعانات،  خصصت  بالشمال 
إال  ا�عوزة،  األسر  من  للعديد  غذائية،  مواد 
أنها استثنت الفقهاء واألئمة من هذه ا�بادرة 
الخيرية التي هم في أمس الحاجة إليها، بعد 
إغالق ا�ساجد ومنع تشييع الجنائز وتنظيم 

الفقهاء،  معظم  أن  علما  القرآنية،  الليالي 
خصوصا بالعالم القروي، يعيشون على هذه 

ا�ساعدات التي يقدمها ا�حسنون إليهم.
والشؤون  األوقــاف  وزارة  غياب  ظل  وفي 
األعلى  العلمي  ا�جلس  وصمت  اإلسالمية، 
الدعم  تقديم  أجــل  من  «فــتــوى»  إصــدار  عن 
ال  حتى  القطاع  لهذا  للمنتسب�  وا�ساعدة 
في  األئمة  عن  تخلت  أنها  الــوزارة  عن  يقال 
هذه الظرفية التي تمر منها بالدنا، خصصت 
باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة 
عمالة  بإقليم  الديني�  للقيم�  االجتماعية، 
«قفة»   151 طنجة،  بجهة  أنــجــرة  الفحص 
الفئة،  هذه  مع  تضامنية  كمساعدة  رمضان 
على  الجاري  الشهر  بداية  توزيعها  تم  حيث 
ا�بادرة  وهذه  الديني�،  القيم�  من  العديد 
واألئمة  الفقهاء  أن  غير  الجميع،  استحسنها 
لم  بالشمال،  والعماالت  الجهات  باقي  في 
دفع  مما  ا�ساعدات،  هــذه  بمثل  يتوصلوا 
من  مجموعة  طــرح  إلــى  األئمة  من  بالعديد 
توزيع  فــي  ا�عتمدة  ا�عايير  عــن  األسئلة 
ا�ساعدات الرمضانية التي تمنحها مؤسسة 
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية 

الديني�. للقيم� 
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مختصرات شمالية



انتخابـات  أبـواب  علـى  ونحـن 
2021، وبمناسـبة شـهر رمضـان األبـرك، 
كثـر عـدد ا�حسـن� فـي صفـوف أعضـاء 
بـن  علـي  سـيدي  جماعـة  ومستشـاري 
حمـدوش بدائـرة أزمور، وجاد سـخاؤهم 
فـي هـذا الشـهر الفضيـل، حيـث عملـوا 
مـن مالهـم الخـاص - كمـا يدعـون - علـى 
ليـس  السـكان،  علـى  إعانـات  توزيـع 
يكـون  أن  ينبغـي  بـل  منهـم،  الفقـراء 
مسـجال  اإلعانـة  هـذه  مـن  ا�سـتفيد 
فـي  ويسـكن  االنتخابيـة،  اللوائـح  فـي 
أو  للعضـو  االنتخابيـة  الدائـرة  نفـوذ 
ا�ستشـار، واإلعانـات عبـارة عـن مـواد 
بالقـرى  ا�واطنـ�  علـى  تـوزع  غذائيـة 
ا�ذكـورة. للجماعـة  التابعـة  والدواويـر 

وا�قربـون  األصدقـاء  حتـى 
اسـتفادوا مـن إعانـات رمضـان وإعانـات 
جائحـة «كورونـا»، وقـد كثـر الحديث في 
صفـوف ا�تضرريـن عن موظف سـلطوي 
ا�وظفـ�  علـى  حتـى  اإلعانـات  يـوزع 
بطـل  كان  السـلطوي  هـذا  واألقـارب، 
صفقـة توظيـف عـدد مـن األعـوان الجـدد 

(مقدمـ�). للسـلطة 

علـى  االصطيـاف  موسـم  أن  رغـم 
السـباح�  اسـتدعاء  يتـم  لـم  األبـواب، 
ا�نقذيـن وحـراس السـباحة ا�وسـمي�، 
الذيـن يشـتغلون بصفـة مؤقتـة كل سـنة، 
للخدمة هذه السـنة بالشـواطئ ا�غربية، 
«كورونـا»  جائحـة  تداعيـات  والسـبب: 

علـى جميـع القطاعـات. 

شكيب جالل
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بعـد النقـاش ا�سـتفيض الـذي تـم خـالل إعـداد 
دسـتور 2011 والـذي شـكل إطـارا سياسـيا وضـع 
ا�عالـم اإليديولوجيـة ا�ؤطـرة �نظومـة الجهويـة 
ا�تقدمة والتي تسعى إلى خلق نموذج مغربي وفق 
اإلشـارات الصـادرة مـن أعلى سـلطة بالبالد، وبعد 
ا�نتـدى الوطنـي الـذي تـم بمدينـة أكاديـر لتقييـم 
علـى  األكاديمـي  النقـاش  أجمـع  حيـث  التجربـة، 
نجـاح الرهـان رغـم تزامـن ا�نتـدى مـع «البلوكاج» 
الـذي عرفتـه بعـض الجهـات، بعـد كل هـذا، حلـق 
سـائق «الجـرار» إلـى الضفـة األخـرى تـاركا وراءه 
الـذي  الشـيء  قـراءة،  مـن  أكثـر  تحتمـل  وضعيـة 

تزامـن مـع صـراع الرئيـس الحالـي للحـزب الـذي 
يقـود جهـة تضـم إقليمـا لـه رمزيـة فعالـة ومسـارا 
تاريخيـا وازنـا مـع بر�انـي «الحمامـة» الـذي حـل 
مـن مدينـة مكنـاس وكلـه طمـوح للتربـع على عرش 
جهـة مقرهـا بإقليـم تجـرع ويـالت التهميـش خالل 
الصـراع  نقـل  تـم  حيـث  السـابق،  التقسـيم  فتـرة 
السياسـي جغرافيـا مـع اسـتمرار نفـس األطـراف، 
ليـرد لـه الصـاع صاعـ� عندمـا وجـد القـادم مـن 
عليهـا،  يحسـد  ال  وضعيـة  فـي  نفسـه  مكنـاس 
ليسـتنجد بأطـراف سياسـية مختلفـة للحفـاظ على 
مـاء وجهـه، شـكلت مـا أطلـق عليـه «ا�جموعة 24» 
البسـاط مـن تحـت قدمهـا بعدمـا فهمـت  وسـحب 
«الحمامـة»، أنـه بـدون ضـوء «ا�صبـاح» سـتعود 

باكـرا لوكرهـا، حـ� تمـت إقامـة حفـل عشـاء فاخر 
«الحمامـة»  «ا�صبـاح» وأبانـت  بالربـاط  أضـاءه 

خاللـه عـن ضعـف قوتهـا.
التنمويـة  العمليـة  ضاعـت  وذاك،  هـذا  وبـ� 
بجهـة تضـم موارد قيمة، غيـر أن جائحة «كورونا» 
التـي خلخلـت الوضـع العا�ـي قـد تجعـل النخبـة 
السياسـية تقتنـع أنـه إن لـم يشـرع النـاس علـى 
الفـور فـي تنظيم أنفسـهم ويتضامنـوا فيما بينهم 
الـذي  العالـم  مـن  بكثيـر  أفضـل  عالـم   لتحقيـق 
يعيشـون فيـه، فإنهـم سـيواجهون مصاعـب هائلـة 
لطا�ـا أعاقـت طريـق الحـق والعدالـة، كمـا أشـار 
ذلـك نعـوم تشومكسـي ضمـن حلقـة خاصـة  إلـى 

.«DIEM 25tv» ببرنامـج 

 عزيز الفاطمي

عـن  مراكـش  عمـدة  صيـام  بعـد 
الـكالم �ـدة طويلـة، اختـار أن يتكلـم 
فـي رمضـان بعـد عصر يـوم الثالثاء 
عـن  تواصلـي  لقـاء  خـالل  ا�اضـي، 
بعـد عبـر تقنيـة البـث ا�باشـر علـى 
العدالـة  لحـزب  الرسـمية  الصفحـة 
وا�الحظـة  بمراكـش،  والتنميـة 
األساسـية، هـي أن هـذا اللقـاء عـرف 
وتخللتـه  محـدودة،  جـد  متابعـة 
ا�ناصـرة   منهـا  متباينـة،  تعليقـات 

ا�نتقـدة. ومنهـا 
العربـي  محمـد  تقـدم  وهكـذا 
بعـرض  مراكـش،  عمـدة  بلقايـد، 
حـدود  فـي  كانـت  الزمنيـة  مدتـه 
محـاور  أربعـة  حـول  دقيقـة،   54
أساسـية: ا�حـور األول تـم التطـرق 
اإلجـراءات  مختلـف  إلـى  فيـه 
التـي  «كورونـا»  بجائحـة  الخاصـة 
تقـوم بهـا الجماعـة، ولهـذا الظـرف 
قـام ا�جلـس بتحويـل  االسـتثنائي، 
مبالـغ مهمـة بعـد أن تلقـى الضـوء 
األخضـر مـن طـرف وزارة الداخليـة 
مراكـش  والـي جهـة  مـع  وبتنسـيق 
آسـفي، وحسـب تصريحـات العمدة، 
وضعـت  الصحيـة  ا�كاتـب  فـإن 
االسـتفادة  األولويـات  مقدمـة  فـي 
مـن غـالف مالـي محتـرم، مـن أجـل 
وا�عـدات  التجهيـزات  توفيـر 
الضروريـة ومـواد التعقيـم الخاصة 
بـ«كورونـا»، وفي الشـق االجتماعي، 
 15 تخصـي   إلـى  ا�جلـس  عمـد 
مليـون درهـم فـي إطـار توزيـع القفـة 
ا�عـوزة،  األسـر  علـى  الرمضانيـة 
هـذه  تخلـف  مـا  فغالبـا  ولإلشـارة، 
االنتقـادات  مـن  سلسـلة  اإلعانـات 
األسـر،  بعـض  لـدن  مـن  الحـادة 

حديـث  جـاء  الثانـي،  ا�حـور  وفـي 
العمـدة عـن طريقـة االشـتغال داخـل 
للجماعـة،  التابعـة  اإلداريـة  ا�رافـق 
تخفيـض  علـى  االعتمـاد  تـم  حيـث 
األدنـى  الحـد  إلـى  ا�وظفـ�  عـدد 
نظـام  تطبيـق  مـع  بـه  ا�سـموح 
ا�داولـة مـن أجـل ضمان اسـتمرارية 
العمـل حرصـا علـى توفيـر الخدمات 
الضروريـة للمواطنـ�، أمـا ا�حـور 
خاصـا  تنويهـا  فتضمـن  الثالـث، 
الطالئعيـة  بـاألدوار  العمـدة  مـن 
الصحـي  ا�رفـق  بهـا  يقـوم  التـي 
مـع  محكـم  بتنسـيق  يشـتغل  الـذي 
وصفهـا  التـي  النظافـة،  شـركات 
وكـذا  با�واطنـة،  بلقايـد  العربـي 
العمـال التابعـ� لإلنعـاش الوطنـي 
الذيـن يسـاهمون فـي تعقيـم جميـع 
ا�رافـق اإلداريـة بكافة تـراب العمالة 
بتشـكيل 25 فريقـا مـع تعيـ� فريـق 
خـاص بعملية دفـن جثام� ا�توف� 

آخـر  وفريـق   ،«19 «كوفيـد  بمـرض 
ا�صابـ�.  منـازل  بتعقيـم  مكلـف 
هنـا ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أصـوات 
مجموعـة مـن سـكان بعـض األحيـاء 
الذيـن يسـتنكرون إقصـاء أحيائهـم 
السـؤال  وهـو  التعقيـم،  عمليـة  مـن 
البعـض:  ألذهـان  يتبـادر  قـد  الـذي 
هـل مـا يقـال عـن القفـة اإلحسـانية 
وفيمـا  التعقيـم؟  علـى  ينطبـق 
يخـص ا�حـور الرابع، فقـد خصصه 
أطفـال  إيـواء  عمليـة  عـن  للحديـث 
وا�هاجريـن  وا�تشـردين  الشـوارع 
مـن دول جنـوب الصحـراء، حيـث تم 
إعـداد وتجهيـز مجموعـة من ا�رافق 
ا�حسـن�،  بعـض  مـن  بمسـاهمة 
الوطنـي،  التعـاون  �ندوبيـة  وعهـد 

ا�رافـق. هـذه  تدبيـر 
وقبـل ختـم اللقـاء التواصلي، عبر 
تصبـح  أن  فـي  رغبتـه  عـن  العمـدة 
مراكـش مدينـة بـال أطفال الشـوارع.
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أثناء حملة انتخابية برملانية في تسعينات القرن املاضي، حينما كانت أحزاب 
الكتلة الديمقراطية في املعارضة، سئل قيادي اتحادي عن سر تشابه برنامج حزبه 
سرقت  اإلدارة  أحزاب  قائال:  فرد  اإلدارة،  أحزاب  برامج  مع  االنتخابي  التقدمي 

برنامجنا التقدمي وسطت عليه، وهذا هو سر التشابه.
ويبدو أن الوقائع أعادت نفسها، وقبل أن تفعل، دارت دورات في الفراغ، ثم هوت 
على األرض، لتمنحنا نصا مهشما كتب بكثير من السوريالية السياسية، وبقليل 

من العقل واملنطق.
إصدار  ظل  وفي  الطريف،  الحدث  هذا  على  عقود  ثالثة  يقارب  ما  مرور  بعد 
الوزير االتحادي في حكومة الضالل املبني والضرار الكشوف، محمد بنعبد القادر، 
مشروع القانون 22.20 املثير للجدل، وسهره شخصيا، بشهادته هو نفسه، على 
تدبيج بنوده املشبوهة، تحت مظلة حكومة آثمة بجرمه بجميع أطيافها، في ظل 
هذا الواقع، طفت على سطح املشهد السياسي املغربي صرخات األحزاب اليمينية 
وإطالقها نداءات رفض الزج بالبلد في دوامة ردة حقوقية جزمت بأنها لن تسمح 
باالنزالق إليها، ولن تفرط بتضحيات عقود قدمتها من أجل ترسيخ مغرب حقوق 

اإلنسان والحرية والكرامة واملساواة.
وألنه، كما يقول شكسبير، »عندما تأتي الباليا ال تأتي كالجواسيس فرادى، بل 
كتائب كتائب«.. ففي الوقت الذي استحال فيه اليميني يساريا تقدميا، وحقوقيا 
في  مؤذنا  وخرج  الديكتاتور،  جبة  القادر  بنعبد  التقدمي  الوزير  ارتدى  شرسا، 
ولجم  الحزم  تقتضي  الظرفية  أن  جهوري،  وبصوت  جاحظتني،  بعينني  الناس 
الواضحة  باللغة  يعني  الــذي  الوطني،  املنتوج  وحماية  اإللكتروني،  التسيب 
الرأسمالية، وتوفير شروط إحكام  التجميل وبهرجتها: حماية  املتجردة من حلي 
قبضتها على املواطن، وخنقه حتى ال يظهر، كما فعل سابقا أي رد فعل أمام رداءة 

منتوج أو غالئه.
في ظل هذه الوضعية املركبة، ليس أمام االتحاد إال أحد خيارين: إما أن يتبرأ 
من وزيره لوجه تاريخه، فيحفظ بذلك بعض مائه، وإما أن يتمسك به بوزيره هذا، 
خطوة  أمام  سنكون  الحالة،  هذه  وفي  التكميمي،  مسعاه  في  إياه  دعمه  ويعلن 
انتحارية وإعالن رسمي ملوت االتحاد وذهابه أدراج التالشي السياسي، وحينئذ، 
الكلبة  دور  لذكرها،  داعي  ال  ألسباب  يواليه،  ومن  القادر  بنعبد  الوزير  سيؤدي 

براقش التي جنت على قومها بنباح لم يكن له داع.

هل �ضرقت اأحزاب الإدارة ما�ضي 

االحتاد اال�ضرتاكي الن�ضايل؟
 نورالدين الطويليع 

الدين  أن  الناس  من  الكثير  يرى 
هو بمثابة عدوى منبوذة تؤثر على 
العالقات  في  العلمانية  السياسة 
املواقف  هــذه  مثل  أن  إال  الدولية، 
مقاربة  عند  بسهولة  تتجلى  التي 
الديني،  والعنف  اإلرهاب  ظاهرتي 
أنه  على  الدين  إلى  غالبا  ُينظر  قد 
السلمي  الــتــقــدم  ويــعــرقــل  يــشــوه 
العلمانية،  للسياسة  الصحيح 

يلهب  خـــارجـــي  كــفــاعــل  ويــعــمــل 
املــوجــودة  والتحديات  الــتــوتــرات 

بالفعل في الشؤون العاملية.
الــديــن  أن  ــعــض،  ــب ال ــال  قـ ــد  وقـ
انتشار  في  هاما  دورا  أيضا  يلعب 
)كوفيد  املستجد  »كورونا«  فيروس 
19(، ففي الصني وكوريا الجنوبية، 
مجموعات  بــني  السلطات  تــربــط 
املال واألعمال والتجمعات الدينية، 
الدينية  األنشطة  أدت  قــد  وربــمــا 
الــذيــن  كـــوريـــا  فـــي  للمسيحيني 

العبادة  جلسات  يحضرون  كانوا 
في  ــرات  م عــدة  بينهم  والــتــواصــل 
للحد  استعدادهم  وعــدم  األسبوع 
انتشار  إلـــى  األنــشــطــة،  هـــذه  مــن 
والرعاة  واسع،  نطاق  على  العدوى 
في أمريكا أيضا من جانبهم فكروا 
ــي تــعــديــل الــطــقــوس األســاســيــة  ف
فـــي عيد  الـــعـــبـــادة  ومـــمـــارســـات 
الفصح، ونصحوا الكهنة الكاثوليك 
تقديمهم  طريقة  بتغيير  القدس  في 
اململكة  أســرعــت  وكــذلــك  الــســر، 
العربية السعودية إلى تعليق الحج 

إلى مكة املكرمة وغيرها من األماكن 
»كورونا«.  املقدسة بعد تفشي وباء 
العاملية  الصحة  منظمة  ربطت  وقد 
تفشي  اإليــرانــيــة  الصحة  ووزارة 
بتردد  إيـــران،  في  »كــورونــا«  وبــاء 
الشيعية  ــع  ــواق امل على  الــحــجــاج 
املقدسة في مدينة قم، وقال مسؤول 
أن  مــؤخــرا،  املستوى  رفيع  عربي 
»الفيروس التاجي ال يميز بني الدين 
ربما  وهو  الطبقة«،  أو  الجنس  أو 
الحسابات  مــن  التخفيف  يــحــاول 

مع  حــدث  كما  اآلخـــر  تنتقد  الــتــي 
فيروس  مثل  التاريخية  األوبــئــة 

نقص املناعة البشرية و»إيبوال«.
تؤثر  قــد  االعــتــقــاد  منظومة  إن 
في  يفكرون  كانوا  إذا  الناس  على 
في  املكوث  أو  األوبــئــة  من  الــفــرار 
بمرضاهم  العناية  أجل  من  بيوتهم 
التلقيح،  لــعــمــلــيــات  ــخــضــوع  وال
املسيحيون  العلماء  اعتقد  حيث 
فقط،  ذهنية  حالة  هي  األمراض  أن 
فرض  أجل  من  بقوة  ضغطوا  وقد 
املتطلبات  على  الدينية  اإلعفاءات 
ــدوة  ن وفـــي  للتلقيحات،  الــعــامــة 
األرثــوذكــســيــة  التلقيح  مكافحة 
بنيويورك،  مونسي  في  املتطرفة 
شكك الحاخام هيليل هاندلر، في أن 
مؤامرة  كان  الحصبة  مرض  تفشي 
من  تحضيرها  تم  الهاسيديك  ضد 
قبل العمدة بيل دي بالسيو، كذريعة 
مهاجرو  يجلبها  التي  لــأمــراض 
أمــريــكــا الــوســطــى، وربـــط آخــرون 
بـ»التلقيح  أســمــوه  بــمــا  ــحــدث  ال
ــه بــاملــحــرقــة  ــي ــشــب ــري« ال ــسـ ــقـ الـ
اليهودية، واألهم من ذلك، أن معظم 

الحاخامات يؤيدون التلقيح. 
التلقيح  مناهضة  ــف  مــواق إن 
متلبسة بتوجهات سياسية، مثال في 
باكستان والقوقاز بعد وفاة أسامة 
برنامج  مع  التعامل  بن الدن وسوء 
الحكومة،  في  الثقة  وعدم  التلقيح 
ــاع مــرض  ــف كــل هـــذا أدى إلـــى ارت
املعارضة  أدت  بينما  األطفال،  شلل 
الجماعات  من  الحكومية  للبرامج 
املوالية لـ»طالبان«، خشية أن يكون 
التلقيح حيلة للتسبب في العقم عند 
املسلمني، إلى مهاجمة املستشفيات 

واملرافق الطبية.
هذه املضامني هي ترجمة بتصرف 
وهي  الدولية«،  »الشؤون  مجلة  عن 
واحـــدة مــن املــجــالت الــرائــدة في 
العالم في العالقات الدولية وواحدة 
من املجالت القالئل التي تغطي هذا 
لقد  املستويات.  جميع  على  املجال 
 90 مــن  أكثر  منذ  مــوجــودة  كانت 
بمنحها  مشهورة  وأصبحت  عاما، 
ــة األكــاديــمــيــة الــصــارمــة  ــدراســي ال
املمارسني في نفس  تركز على  التي 

األبحاث.

 عبده حقي

كيف ي�ؤثر الدين على انت�ضار الأوبئة 

الطوارئ  وحالة  »كورونا«  جائحة  فرضت 
النقابية  املركزيات  على  باملغرب،  الصحية 
احتفاال استثنائيا بعيدها األممي، يوم الجمعة 
فعلى  رمضان،  أيام  لسابع  املوافق  ماي  فاتح 
النقابات على االحتفال  غير عادتها، اقتصرت 
رمزية  محاولة  في  مــاي،  بفاتح  االفتراضي 
الذاكرة،  في  مــاي«  »فاتح  بمكانة  لالحتفاظ 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
االحتجاجية  املسيرات  عن  كبديل  و»تويتر«، 
على  تعودت  التي  الخطابية  واملهرجانات 

تنظيمها في مختلف جهات اململكة. 
االفتراضية  املنصات  النقابات  واخــتــارت 
لبث كلماتها على مواقع التواصل االجتماعي 
بشكل  العاملة،  للطبقة  األمــمــي  الــيــوم  فــي 
مباشر، مع منخرطيها، وحددت كل نقابة على 
ماي   1 الجمعة  يوم  البث  لساعة  موعدا  حدة 
برنامجا  النقابية  املركزيات  ووضعت   ،2020
العامني  األمناء  خطابات  تخللته  احتفاليا 
بهذا  تمسكهم  تجسد  افتراضية،  ــدوات  ونـ
العاملة  الطبقة  بحقوق  للتذكير  كموعد  اليوم 
وللتعبير عن تشبثهم بمكتسباتهم، وبملفاتهم 
املطلبية التي تم رفعها للحكومة في مناسبات 
امللفات  من  عددا  هناك  وأن  خصوصا  عديدة، 
املركزيات  بني  الــحــوار  طاولة  فــوق  العالقة 
امللفات  واستمرار  والحكومة،  تمثيلية  األكثر 
قانونا  وخــاصــة  الــحــكــومــة،  مــع  الــخــالفــيــة 

وما  للجدل،  املثيران  والنقابات،  اإلضـــراب 
عيدها  في  تطالب  النقابية  املركزيات  زالــت 
بفتح  املغربية،  الحكومة  السنة،  هذه  العمالي 
النقابات  بني  ما  الثالثي  االجتماعي  الحوار 
وااللتزام  ومأسسته،  والباطرونا،  والحكومة 
أبريل(،   26 )اتفاق  االجتماعية  باالتفاقيات 
النقابية  والحريات  الحقوق  احترام  وفرض 

بعض  يستغل  أال  على  والحرص  والعمالية، 
للتخلص  الوبائية،  األزمة  هذه  العمل  أرباب 

من العمال والعامالت.
واعتادت الطبقة العاملة، في كل عيد شغل، 
وأشكال  احتجاجية  مسيرات  تنظيم  على 
وهو  الــبــالد،  ربــوع  مختلف  فــي  احتفالية، 
بالغرابة،  يتسم  السنة  هذه  تخليد  جعل  ما 

تفشي  واستمرار  رمضان  شهر  مع  لتزامنه 
احتفاالت  وجرت  باململكة.  »كورونا«  فيروس 
ــي ظــل أوضـــاع  عــيــد الــشــغــل هـــذه الــســنــة ف
العاملة  والطبقة  أسابيع  فمنذ  استثنائية، 
تعقيدا، بسبب  أكثر  تعيش ظروفا  العالم  عبر 
واالجتماعية  االقتصادية  وتداعياته  الفيروس 
املدمرة، فأغلب الدول اتخذت تدابير احترازية 
صارمة، بحيث أغلقت حدودها وعلقت الحركة 
أنشطتها،  ملعظم  تــام  توقيف  مع  التجارية 
في  وازديــاد  االقتصاد  في  بانكماش  عجل  ما 
والنمو.  االستهالك  فتراجع  البطالة،  معدالت 
تداعيات  يعيش  العالم،  دول  كباقي  واملغرب، 
مناحي  لجميع  امــتــدت  الــتــي  ــاء،  ــوب ال ــذا  ه
االجتماعية،  الفئات  مختلف  وشملت  الحياة، 
وظهور  »كــورونــا«  فــيــروس  تفشي  ظــل  فــي 
متفرقة،  مــدن  فــي  العمالية«  »الــبــؤر  بعض 
حيث  مختلفة،  اقتصادية  قطاعات  وتضرر 
بعض  من  بالتخلص  الشركات  بعض  قامت 
كما  العمل،  ساعات  من  خفضت  أو  العمال، 
فألغت  تقشفية،  سياسة  بسن  الحكومة  قامت 
املوظفني،  ترقيات  وأجلت  التوظيف  مباريات 
املستويات  ــم  رغ ــراض  ــت االق ــى  إل والــتــجــأت 
واتساع  الخارجي،  للدين  واملرتفعة  الخطيرة 
املتوسطة،  الطبقة  واضمحالل  الفقر  ــرة  دائ
في  العاملون  إليها  ينتمي  التي  الفئات  هذه 
املدنية،  والخاصة،  العامة  القطاعات  مختلف 
األمامية  الصفوف  في  املرابطون  والعسكرية، 
الدعم  كــل  تستحق  والــتــي  الــوبــاء  ملواجهة 

والتنويه والتقدير. 

فاحت ماي.. تخليد افرتا�ضي يف زمن اجلائحة
 عبد اهلل النملي
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الوزير االتحادي بنعبد القادر
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القطاعات  بعض  على  »كـــورونـــا«  حــل 
نجحت،  التي  فمنها  املفاجئ،  كاالمتحان 

وأخرى كانت بحاجة لدورة استدراكية.
واملتعافني  الوفيات  ِنسب  نتذكر  جميعنا 
املتتبع  تــفــزع  ــام  ــ أرق األزمــــة،  ــة  ــداي ب ــي  ف
األطباء  عن  األخبار  توالت  وكم  ألحداثها، 
املستشفيات،  داخل  واإلهمال  املُتمارضني 
امللكي،  التدخل  بعد  إال  يتوقف  لم  نزيف 
عن  تعبر  شــهــادات  الساحة  نفس  لتشهد 
االمتحان  ينحصر  فلم  والشكر،  االمتنان 
شهدنا  إننا  بل  فقط،  الصحة  موظفي  على 
قياد  من  الداخلية  موظفي  بعض  رســوب 
متراوحة  تهما  أحرزوا  الذين  و»مقدمني«.. 

بني رشوة وعنف وقتل.
ــنــاول جميع  لــم يــكــن فــي مــت امــتــحــان 
تم  فكيف  الدولة،  عليها  تعتمد  التي  اأُلطر 
ولوجها لهاته املناصب؟ وكيف كان مسارها 

الدراسي؟
بحاجة  يكن  لــم  بقطاع  تذكرنا  أسئلة 
مؤشرات  فهناك  فشله،  ليعلن  لـ»كورونا« 
باملغرب  التعليم  وتقارير عاملية تمنح قطاع 
الــلــوائــح، حيث تصل  الــرتــب األخــيــرة فــي 
 %  78 بينما   ،%  30 ــى  إل األمــيــة  نسبة 
شهادة  على  يحصلون  ال  املتمدرسني  من 
الدولة  فيه  تخصص  وقت  في  البكالوريا، 
القطاع،  لهذا  ميزانيتها  من  مهمة  حصة 
ومنذ بزوغ شمس االستقالل، سجل املغرب 
اللجنة  مــن  ــتــداء  اب ــالح،  إصـ مــحــاولــة   13
إلى   ،1957 سنة  التعليم  إلصالح  الرسمية 

الرؤية االستراتيجية  2030-2015.
معادلة يصعب فهمها، في ظل مجهودات 
في  الخوض  وقبل  بالنتائج،  لها  عالقة  ال 
عن  البحث  أو  الفشل  أســبــاب  تشخيص 
غايتنا  ما  نتساءل:  أن  علينا  وجب  حلول، 
من هذا القطاع؟ هل هو وسيلة لولوج سوق 
صالح  مواطن  لتكوين  وسيلة  أم  العمل، 
يعرف ما له وما عليه ويخدم مصلحة البالد؟
هذا  من  الغاية  تأثرت  ربما  ــدري..  ي من 
الوجودية  املدرسة  زعيم  بنظريات  القطاع 
حول »املثقف امللتزم«، ولم يتوان جون بول 
»من  قال:  حيث  مهامه،  إحصاء  عن  سارتر 
بني املهام املنوطة باملثقف، إزعاج السلطة«، 
لها  كان  بأطر  الدولة  مؤسسات  تعج  لهذا 
 ،Yو  X في  إدراكها  ينحصر  علمي  تكوين 
الواجب  بني  التمييز  فقدوا  سلطة  رجــال 
والتعطش  املصلحة العامة،  تحقيق  بغرض 

ملمارسة السلطة املطلقة..
سنة،   60 منذ  مستمر  تدني  فــي  قطاع 
إال  يزيدنا  ال  اإلصــالح  مــحــاوالت  وتــوالــي 
مخططات  القطاع،  هــذا  في  للثقة  فقدانا 
تبقى حبرا على ورق، حتى أن صناع هاته 
لتعليم  ويلتجؤون  بها  يثقون  ال  املخططات 
أو  األجنبية  البعثات  بــمــدارس  أبنائهم 

إرسالهم للخارج.
في نفس الالئحة التي يحتل فيها املغرب 
الجنوبية  كوريا  تتربع  األخــيــرة،  املراتب 
هذا  فــي  الــنــجــاح  ولتحقيق  الــقــمــة،  على 
القطاع، اعتمدت على مناهج دراسية تنمي 
وذلك  املفيد،  الحياتي  السلوك  املتعلم  لدى 
مــن خــالل بناء اإلنــســان الــواعــي املــبــدع،  
باكتساب املهارات وتعزيز القدرات، التربية 
الحرف،  الالصيفية،  النشاطات  الخلقية، 
والتربية على األمانة... نشاطات إلى جانب 
بناء  على  قــادرة  والحساب..  اللغة،  تعليم 

الشخصية والذات.
لالختبارات،  كبيرا  وزنا  تعطي  ال  مناهج 
بل تحول اهتمام الطالب المتالك املعلومات 

واملهارات واملفاهيم األساسية.
الجنوبية،  كوريا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لقطاع  ميزانيتها  مــن   %  21 تخصص 

التعليم.

يوم االمتحان 
يعز املرء اأو يهان

نجمة الرفاعي 
ــت الــصــحــافــة فــي عــصــرنــا الــحــاضــر  ــات ب
بأشكالها  وهــي  اليومية،  الحياة  صلب  في 
وتقنياتها الحديثة واملتطورة، تعد من وسائل 
التخاطب والحوار والتبادل واالتصال الثقافي 
بني األمم والشعوب، ونشر املعرفة القادرة على 
والجماعي،  الفردي  السلوك  أنماط  في  التأثير 
وأيضا شرطا من شروط التنمية وتكوين الرأي 
فضال  الديمقراطية،  للممارسة  وأساسا  العام، 
السلطات  أداء  ملراقبة  مهمة  وسيلة  كونها  عن 

األخرى الثالث وتقييمها.
وال يخفى أن الصحافة، الورقية واإللكترونية، 
تساهم في ترسيخ ثقافة املجتمع وفتح اآلفاق 
اإلنسان  الديمقراطية وحماية حقوق  لتحصني 
يعد  عــام،  بشكل  اإلعــالم  ألن  بها،  واالرتــقــاء 
اإلنسان  حقوق  احترام  لتعزيز  فسيحا  مدخال 
بشكل  ويؤثر  الحقوق،  هــذه  جـوهر  ويشكل 

كبير في بناء الوعي املجتمعي. 
ظل  في  للصحافة  الكبير  الــدور  تعاظم  وقد 
صـناعة  حققته  الــذي  الواسع  التقني  التقدم 
اإلعــالم  أحــرزه  الــذي  التقدم  وكذلك  اإلعـــــالم، 
الـشعوب  وتواصل  والوعي  املعرفة  نشر  في 
تقنيات  عبر  واألخبار  اآلراء  ونقل  وتقاربها، 
فضاء  واتساع  واملتطورة  الحديثة  االتصال 

شبكات التواصل االجتماعي.
وينبغي التأكيد في هذا الصدد، على أن هناك 

ترابطا عضويا بني الصحافة وحقوق اإلنسان، 
فبغير حرية الرأي والتعبير، ال تتحقق صحافة 
مستقلة وقوية ومؤثرة. كذلك، فإنه بدون تبني 
الصحافة ملهمة نشر قيم حقوق اإلنسان، تظل 
حقوق اإلنسان مجرد حبر على ورق، وقد تعزز 
في  املتسارعة  التطورات  عبر  الترابط  هــذا 
اإللكتروني،  اإلعالم  بظهور  االتصال،  تقنيات 
تلعب  حيث  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
املعرفة  إشـاعة  في  أساسيا  دورا  الصحافة 
وعي  لتأسيس  الــالزمــة  الحقوقية  والثقافة 
من  املواطن  تمكن  والتي  ديمقراطي،  سياسي 
الدفاع عن حقوقه وتحديد خياراته السياسية، 
كما أن الصحافة لها وظيفة أساسية في نشر 
واالحترام  واملساواة  والعدالة  الحرية  ثقافة 
املتبادل والتفاهم، واستقصاء الحقائق في أي 
والتحقيقات  اإلخبارية  التغطية  من خالل  بلد، 

الصحفية.
وينبغي التأكيد على أن ضمان حرية التعبير 
في  مكرستان  هما  كما  الصحافة،  وحــريــة 
الصحفيني  لدى  تتوافر  أن  يقتضي  الدستور، 
أكبر التسهيالت املمكنة للحصول على املعلومة 
كحق أساسي وضروري للتمتع بباقي الحقوق، 
ألن الصحافة لن تستطيع أن تؤدي وظيفتها إال 
إذا لم يتوفر لها مناخ الحرية واالستقالل. تلك 
أشرنا  كما  الدستور  عليها  نص  التي  الحرية 

إلى ذلك، وكذا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
ــرأي  ال ))حــريــة  عـشر:  التاسعة  مــادتــه  فــي 
اآلراء  اعتناق  حرية  ذلــك  ويشمل  والتعبير، 
واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها((.

ماي   3 يوم  العالم  يحتفي  معلوم،  هو  وكما 
وهي  للصحافة،  العاملي  باليوم  عــام  كل  من 
من  الصحافة  بلغته  بما  نفتخر  ألن  مناسبة 
ملحوظة  وتطورات  متقدمة  مهنية  مستويات 
في  الفاعلة  ومشاركتها  رسالتها  أداء  فــي 
ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، في 
إطار من التعددية واالنفتاح الثقافي والفكري، 
وحقوق  الصحافة  حرية  احترام  يقتضي  مما 
الصحفيني في حرية التعبير والنشر والطباعة 
بيئة  في  وتداولها  املعلومة  على  والحصول 
الظروف  لهم  وتوفير  ومستقلة،  حرة  إعالمية 

املادية واملعنوية لإلبداع والعطاء.
دورهــا  تــؤدي  أن  للصحافة  يتسنى  وحتى 
الديمقراطي  البناء  في  تساهم  رابعة،  كسلطة 
بأخالقيات  مقرونة  تكون  أن  البد  للمجتمع، 
حماية  ونزاهة  بتجرد  األخبار  نشر  في  املهنة 
بما  الصحافة،  ألن  واملجتمع،  األفــراد  لحقوق 
لها من منزلة رفيعة، كونها سلطة رابعة بجانب 
والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية  السلطات، 
على  تفرض  الجسيمة  املسؤولية  هــذه  فــإن 

الصحفي الصدق واألمانة واملسؤولية.

خالد الشرقاوي السموني الرتابط الع�سوي بني ال�سحافة وحقوق االإن�سان

نافذة للرأي

كراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال 
التجاري اأو ال�سناعي يف زمن »كورونا«

بشكل  نظم  والعقود  االلتزامات  قانون  إن 
الفصول  في  وذلك  املدين،  مطل  موضوع  دقيق 
بأن  الفصول  تلك  واستهل   ،264 إلى   254 من 
املدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ 
مقبول،  غير سبب  من  أو جزئيا،  كليا  التزامه، 
سبب  على  املدين  توفر  إذا  املخالفة،  وبمفهوم 
حالة  فــإن  ــزام،  ــت االل تنفيذ  دون  حــال  مقبول 
املماطلة ال تثبت في حقه وتنتفي ويمكن له أن 

يوفي بالتزامه بمجرد رفع السبب.
وفي تلك الفصول، لم يحدد املشرع ولم ينص 
املقبولة،  غير  واألسباب  املقبولة  األسباب  على 
وإنما ترك األمر للمحكمة لتمحص ذلك السبب 
الظروف  ومراعاة  تقديرية،  سلطة  من  لها  بما 
وفي  اللتزامه،  املدين  تنفيذ  دون  حالت  التي 
باب  مــن  يعتبر  التمحيص  ذلــك  فــإن  نظرنا، 
ملراقبة  تخضع  ال  التي  النازلة  وقائع  دراســة 
محكمة النقض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 
تنص  وما  التوضيح،  باب  ومن  املشرع،  فإن 
القاهرة  القوة  يبني  أن  ارتــأى  الشرائع،  عليه 
أو  معهما  يستحيل  اللذين  الفجائي  والحادث 
يتعذر معهما تنفيذ االلتزام وفق ما وقع االتفاق 
عليه في العقد الذي هو شريعة املتعاقدين طبقا 

للفصل 230 من قانون االلتزامات والعقود.
والقوة القاهرة والحادث الفجائي منصوص 
قانون  من  و269   268 الفصلني  في  عليهما 
االلتزامات والعقود، واملشرع أعطى أمثلة للقوة 
الفجائي  بالحادث  املقصود  يبني  ولم  القاهرة، 
أن  إلــى  راجــع  ذلــك  ولعل  لــه،  مثاال  يعطي  أو 
القوة القاهرة ال تتكرر بصفة متوالية وبأزمنة 
متقاربة مثلما تتكرر الحوادث الفجائية والتي 

ال يمكن أن تدخل تحت عد أو حصر.
إن الفصل 268 ينص على أنه ال محل لطلب 
الوفاء  عــدم  أن  املدين  أثبت  إذا  تعويض  أي 
يمكن  ال  سبب  عن  ناشئ  التأخير  أو  بااللتزام 
الحادث  أو  القاهرة  كالقوة  إلــيــه،  يعزى  أن 
 ،269 الفصل  وفي  الدائن،  مطل  أو  الفجائي 
عــرف املــشــرع الــقــوة الــقــاهــرة وأعــطــى أمثلة 
هي  القاهرة  القوة  املثال:  سبيل  على  مذكورة، 
وذكر  يتوقعه،  أن  اإلنسان  يستطيع  ال  أمر  كل 
كالفيضانات  الطبيعية  الظواهر  ومنها  األمثلة 
والجفاف والعواصف والحرائق والجراد، وذكر 

من  ويكون  السلطة،  وفعل  العدو  غارات  أيضا 
شأن ما ذكر، أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال.

القوة  فهم موضوع  في  توسع  يقع  ال  وحتى 
ال  أنه  على  ينص  أن  املشرع  ارتــأى  القاهرة، 
كان  الذي  األمر  القاهرة،  القوة  قبيل  يعتبر من 
من املمكن دفعه ما لم يقم املدين بتقديم الدليل 
على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، مثال 
ذلك في نظرنا، أن يصاب العقار املكري بشقوق 
إخبار  إلى  املكتري  يبادر  وال  بانهياره  تهدد 
ما  ليتخذ  العقار  يهدد  الــذي  بالخطر  املكري 
الحالة، ال يمكن  العقار، ففي هذه  لترميم  يجب 
للمكتري، في نظرنا، أن يتمسك بالقوة القاهرة 
مقابل  أداء  من  ليتملص  الفجائي  الحادث  أو 
االلتزامات  قانون  من   674 فالفصل  الــكــراء، 
أن  املكتري  على  يجب  أنه  على  ينص  والعقود 
التي  الوقائع  بكل  إبطاء  بــدون  املالك  يخطر 
تقتضي تدخله تحت طائلة الحكم على املكتري 

بالتعويض.
يعتبر  املكتري  هل  القصيد:  بيت  إلى  ونصل 
الحجر  مــدة  خــالل  الــكــراء  أداء  عن  متقاعسا 
مماطال،  يعتبر  ال  بالبداهة:  الجواب  الصحي؟ 
السلطة،  عمل  من  الصحي  الحجر  فرض  ألن 
من  يعرض  وخرقه  القانون،  بقوة  ومفروض 
الحبسية،  للعقوبة  الــحــذر  تعليمات  انتهك 
خرج  من  وإصابة  العدوى  انتشار  إلى  إضافة 
بصفة  وتنقل  لعذر  إال  العدوى  بتلك  منزله  من 

استثنائية.
إلى  يرمي  مقاال  للمحكمة  قدم  فــإذا  وهكذا، 
أو صناعي  تجاري  ملحل  مكتري  بإفراغ  الحكم 
أو حرفي، ألنه تخلف عن أداء السومة الكرائية 
فإن  إليه،  املوجه  اإلنذار  رغم  أشهر  ثالثة  مدة 
تطبيقا  الطلب  قبول  بعدم  ستحكم  املحكمة 
رئيس  أن  نعتقد  بل  الصحي،  الحجر  لقانون 
املقاالت  إطار  في  يبت  وهو  االبتدائية  املحكمة 
طلب  قبول  بعدم  سيحكم  املستعجلة،  املختلفة 

توجيه ذلك اإلنذار خالل مدة الحجر الصحي.
مصالح  على  والحفاظ  الــتــوازن  بــاب  ومــن 
للمكري  يسدد  أن  املكتري  على  يتعني  املكري، 
الصحي،  الحجر  رفــع  بمجرد  الــكــراء  مقابل 
باعتبار السومة الكرائية أصبح دينا في ذمته، 
طالت،  الصحي  الحجر  مــدة  أن  لنفرض  لكن 

تجارته،  ممارسة  عــن  توقف  مثال  والــتــاجــر 
ونضب مورده، ووجد صعوبة في الوفاء بدين 
الكراء الذي تراكم عليه، فما هو الحل في مثل 

هذه النازلة؟
24 ماي  هذه الحالة، كان ينص عليها ظهير 
1955، وكان القاضي يمنح للمدين أجال للوفاء 
باإلفراغ  الحكم  نفسه  عن  ليدفع  الكراء  بدين 
رقم  القانون  كان  التجاري، وإذا  وضياع أصله 
ففي  النازلة،  لهذه  حل  على  ينص  لم   49.16
تعتبر  وهي  الشريعة  وقواعد  العامة،  القواعد 
جاء  كما  قواعدها  تطبيق  يجب  داخليا  قانونا 
في عدد من قرارات محكمة النقض، فإن املدين 
تطبق في حقه »نظرة امليسرة« لقول هلل تعالى: 
))وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة((، بل 
عدم  كان  إذا  أنه  على  ينص   338 الفصل  نجد 
تنفيذ االلتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة 
حالة  في  املدين  يكون  أن  ــدون  وب املتعاقدين 
له  يكون  ال  ولكن  األخير،  هذا  ذمة  برئت  مطل، 
على  مستحقا  كان  ما  أداء  يطلب  أن  في  الحق 
أدى  قد  اآلخر  الطرف  كان  فإذا  اآلخر،  الطرف 
فعال التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه 
غير  أنه  باعتبار  األحوال،  بحسب  جزء  أو  كال 

مستحق.
املكتري  بأن  نقول  الفصل،  هذا  على  وبناء 
الحجر  مدة  الكراء خالل  دين  عليه  تراكم  الذي 
مقابل  األجرة  ألن  باملحل،  ينتفع  ولم  الصحي 
من  بها  علق  ما  أداء  من  ذمته  تبرء  االنتفاع، 
عن  وتأخر  مماطال  يكن  لم  ألنه  الكراء،  مقابل 
األداء تحت ضغط القانون والتهديد بالعقوبة، 
كانت  وما  تجارته  ممارسة  عن  التاجر  وتوقف 
اعتباره  يمكن  ذلــك  بــأن  أيضا  ونقول  تــذره، 
عليه  املنصوص  االجتماعي  التكافل  باب  من 

دستوريا.
موجب  ال  التعديل  ذلك  أن  نرى  ذكر،  ما  لكل 
له، بل إنه غير ذي موضوع، ألن املوضوع سبق 
وليس من حسنات  املشرع،  معالجته من طرف 
التشريع أن تتكرر مواد قانونية ملوضوع سبق 

وحظي باهتمام املشرع.

* من هيئة احملامني  بالرباط
 انتهى

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

جدل حول االقتراح المتعلق بتعديل المادة 8 من القانون 49.16

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة
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قطاع  داخل  كثيرة  بجوالت  قمت 
ا�غرب  فــي  الخصوصي  التعليم 
حاولت  استطالعات  بعدة  قمت  كما 
عن  كثب  عــن  التعرف  خاللها  مــن 
وفعال  ا�وضوع،  في  ا�غاربة  رأي 
جعلتني  معطيات  بعدة  توصلت 
حلوال  يتطلب  مــر  ــع  واق على  أقــف 
جذرية من ا�سؤول� وصناع القرار 

في مجال التعليم ا�غربي.
خصوصية  مدرسة  تطلب  فعندما 
والكمال  بالتمام  درهم   1000 مبلغ 
تتجاوز  ال  طفل  لتسجيل  شهر  كل 
ــك في  ــ ســنــه الــثــالث ســنــوات وذل
وال  أكثر  ال  األطفال  روض  مستوى 
أقل، فكيف نتصور ميزانية عائلته؟ 
الشهري  السعر  يصبح  وعندما 
صفوف  في  مغربي  طالب  لتدريس 
درهم  آالف  ثالثة  يناهز  الباكلوريا 
فيها  تــعــيــش  ــي  ــت ال ــاء  ــيـ األحـ فـــي 
نتصور  فكيف  ا�توسطة،  الطبقات 

ميزانية عائلته؟
بسبب  العائلة  تضطر  وعندما 
أبنائها  من  تلميذ  مستوى  هزالة 
ــا يــســمــى  ــ ــي م ــ ــه ف إلــــى تــســجــيــل
مبلغ  مقابل  اإلضافية  بالساعات 
الشهر  في  درهــم   1000 عن  يقل  ال 
مادت�  في  لدعم  محتاجا  كــان  إذا 
آالف  للثالثة  إضافة  فقط،  علميت� 
رسمي  بشكل  األســرة  تدفعها  التي 
كل  الخصوصية  التأهيلية  للثانوية 
شهر بحيث يصبح ا�بلغ هو 4000 

آالف درهم.
فهل كل العائالت ا�غربية تحصل 
هــذا  لتغطية  كــافــيــة  ــور  أجــ عــلــى 
ــذي  «الــنــزيــف» ا�ــالــي ا�ــؤســف وال
رقيب  وال  حسيب  ــدون  ب يتواصل 

سوى هللا وحده.
تفكر  أن  عائلة  كــل  حــق  مــن  ــه  إن
وتحلم  كبدها،  فلذات  مستقبل  في 
إلى  أطفالها  من  طفل  كل  بوصول 
تجعله  جــيــدة  دراســيــة  مستويات 
السنوات  في  الحصول  على  قــادرا 
له  يضمن  عمل  منصب  على  ا�قبلة 
حياة كريمة داخل ا�جتمع ا�غربي، 
ولكن، �اذا يتم تفقير اآلباء واألمهات 
التغاضي  يتم  �اذا  الطريقة؟  بهذه 
ــذي  ــح الــهــائــل ال ــرب ــن هــامــش ال ع
على  الخصوصية  ا�دارس  تحصده 
وا�ستوى  الشرائية  القدرة  حساب 
ا�توسط  أو  الضعيف  االجتماعي 

للعائالت ا�غربية؟
والدليل القاطع والبرهان الساطع 
هو  ا�عطيات،  هذه  كل  صحة  على 
إلى  تعمد  الخصوصية  ا�دارس  أن 
بأقسامها  التسجيل  أسعار  تحديد 
ــوعــة تـــكـــاد تــكــون  ــن ــة مــت ــق ــطــري ب
ألحياء  الحي  هذا  من  فسيفسائية 

أخرى في نفس ا�دينة.
نعم، فإنك تجد ثمن التسجيل في 
دراســي  مستوى  في  ا�ــدرســة  هــذه 
مع� بسعر، وعندما تذهب إلى حي 
تجد  مثال  البيضاء  ــدار  ال في  آخــر 
ا�ستوى  نفس  في  التسجيل  سعر 
من  مــئــات  بــعــدة  يقفز  التعليمي 

الدراهم.
طرف  من  الكبير  اإلقبال  وبسبب 
على  الفقيرة  فيها  بما  الــعــائــالت 
التضحية بالغالي والنفيس لتدريس 
الخصوصية،  ا�ــدارس  في  أبنائها 
أســعــارا  األخــيــرة تطلب  هــذه  ــإن  ف
البطيء  التطور  مع  متكافئة  غير 

والسلحفاتي لألجور التي يتقاضاها 
حق  نعرف  فنحن  واألمهات،  اآلبــاء 
في  ــور  األجـ متوسط  ــأن  ب ا�ــعــرفــة 
ا�غرب ال يتجاوز 5000 آالف درهم، 
ويرزقان  الشابان  يتزوج  وعندما 
تسجيله  فــي  ــران  ــك ــف ي ثــم  بــطــفــل 
مبلغ  ويدفعان  خصوصية  بمدرسة 
خطواته  أولـــى  منذ  درهـــم   1000
 2000 مبلغ  يدفعان  ثم  الدراسية، 
درهم للكراء ومبلغ 500 درهم للماء 

ا�بلغ  بقية  وينفقان  والــكــهــربــاء، 
فهل  والتطبيب،  والشرب  األكل  على 
كل أحالمهما  ا�جتمع بجعل  يسمح 
تتبخر؟  شقة  المتالك  االدخـــار  في 
مصاريف  مــن  لهما  يتبقى  ومـــاذا 
األجر  هامش  هو  وأيــن  للطوارئ؟ 
واالستجمام؟  بالسفر  ليستمتعا 
صفر  هو:  بسيطة  بحسبة  سيكون 
يأتي  ال  قد  آخر  إشعار  حتى  درهــم 

أبدا.
السادس  محمد  ا�لك  جاللة  وكان 
منذ ثالث سنوات قد أكد بأن الوضع 
يعتبر  ا�غرب  في  للتعليم  الحالي 
عليه  كــان  بما  مقارنة  ســوًء  «أكثر 
الوضع قبل أكثر من عشرين سنة»، 
وأشار جاللته إلى أن ذلك دفع عددا 
كبيرا من األسر، رغم دخلها ا�حدود، 
الباهظة  الــتــكــالــيــف  تــحــمــل  ــى  إلـ
ا�ؤسسات  فــي  أبنائهم  لتدريس 
التعليمية التابعة للبعثات األجنبية 
لتفادي  الــخــاص،  التعليم  فــي  أو 
وتمكينهم  العمومي  التعليم  مشاكل 

من نظام تربوي ناجع.
وكشف تقرير حديث تحت عنوان: 
والثانوي  االبتدائي  التعليم  «واقع 
التعليم  انــتــشــار  أن  ــرب»،  ــغ ــا� ب
االبــتــدائــي  سلك  فــي  الخصوصي 
العشرية  خــالل  ارتــفــع  با�ملكة، 
أزيد  إلــى  ا�ائة  في   4 من  األخيرة 
يصل  أن  متوقعا  ا�ائة،  في   13 من 
ــدود 24 فــي ا�ــائــة فــي أفق  إلــى ح
ا�ائة  في   90 ليتجاوز   ،2020 سنة 
الدراسة  واعتبرت   ،2038 أفق  في 
الدولية حول  ا�ناظرة  ا�قدمة خالل 

ومحاربة  التعليم  ولــوج  في  الحق 
ا�غربية،  با�ملكة  ا�درسي  الهدر 
في  الــبــارزة  التطورات  أهــم  من  أن 
تاريخ  منذ  ا�غربي  التربوي  النظام 
الوطني  للميثاق  الفعلي  الشروع 
 ،2000 سنة  في  والتكوين  للتربية 
االبتدائي  التعليم  «نمو  في  تتمثل 
تزايد  حيث  الخصوصي،  والثانوي 
با�ستوى  ا�سجل�  التالميذ  عدد 
من  بــأزيــد  الخصوصي  االبــتــدائــي 

ــالل الــعــشــريــة  ــة أضـــعـــاف خـ ــالث ث
جدية  رقابة  دون وضع  من  األخيرة 
التسجيل  متطلبات  بشأن  ورسمية 
ونوعية التعليم»، وانتقدت الدراسة 
صفوف  فــي  الكبيرة  االخــتــالفــات 
تلك  ب�  ما  الخصوصية  ا�ـــدارس 
للنخبة،  وا�خصصة  جــدا  ا�كلفة 
البعثات  مؤسسات  إلــى  باإلضافة 
ذوي  اآلبــاء  تجلب  التي  األجنبية 
من  زاد  الــذي  األمــر  ا�رتفع،  الدخل 
بحق  التمتع  في  ا�ساواة  عدم  حدة 
ا�ستويات  ب�  والتباين  التعليم 
األخير،  وفــي  التالميذ،  التعليمية 
خوصصة  أن  إلى  الدراسة  خلصت 

ا�دن  في  خاصة  ا�غربي  التعليم 
حقيقيا  «اضــطــرابــا  شكل  الكبرى 

للمشهد التعليمي عموما».
إلى جانب ذلك، أشار تقرير صادر 
عن جمعيات مغربية وهي: «االئتالف 
للجميع»،  التعليم  أجل  من  ا�غربي 
وأولياء  آلباء  الوطنية  «الفيدرالية 
ا�بادرة  «فــرع  با�غرب»،  التالميذ 
العا�ية من أجل الحقوق االقتصادية 
«حركة  والثقافية»،  واالجتماعية 

أنفاس ديمقراطية»، «أطاك ا�غرب»، 
النظام  لتغيير  الطالبي  «االتــحــاد 
و«جمعية  «بــيــتــي»  الــتــعــلــيــمــي»، 
التالميذ  إلى انخفاض عدد  زاينو»، 
في  العمومي  بالقطاع  ا�سجل� 
 ،2000 2014 مقارنة مع سنة  سنة 
ــدارس  ــك بــعــد تــنــامــي عـــدد ا�ـ وذلـ

الخصوصية.
التعليم  أن  ذاتــه،  التقرير  وأبــرز 
تتجاوز  تكن نسبته  لم  الخصوصي 
 ،1999 ــام  عـ ــة  ــائ ا� ــي  ف  9 ــدود  حــ
ا�ائة  فــي   18 إلــى  وصــلــت  بينما 
متابعون  ويــقــول   ،2014 عــام  فــي 
للتعليم  ا�ــرتــفــعــة  الــتــكــالــيــف  إن 

أنحاء  في  وانتشاره  الخصوصي 
التمييز  يكرس  ا�غرب،  من  واسعة 
ا�غربية،  األســر  أبناء  ب�  الطبقي 
ميزانيات  كاهل  إثقال  إلى  إضافة 
بمصاريف  الدخل  ا�توسطة  األسر 

إضافية.
ا�سؤول�  �طالبة  األوان  آن  لقد 
ــة مـــيـــزانـــيـــات الــتــعــلــيــم  ــب ــراق ــم ب
ــار  ــة األســع ــب ــراق الــخــصــوصــي وم
الخاصة  ا�ـــدارس  تفرضها  الــتــي 
ألي  السماح  وعــدم  «زبنائها»  على 
بالسعي  القطاع  هــذا  في  مستثمر 
للربح السريع، بل الصاروخي، على 
حساب ميزانيات العائالت ا�غربية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن 
تتضاعف  ا�غربية  العائالت  معاناة 
لهذه  الدراسية  البرامج  تنوع  مع 
مدرسة  كــل  يجعل  بشكل  ا�ـــدارس 
تطلب من األهل اقتناء مجموعة من 
مدرسة  عن  الغريبة  التعليم  مناهج 

تكون بنفس الحي.
التعليم  كــان  وعــنــدمــا  فــقــديــمــا، 
مخططات  إلــى  يستند  ا�ــغــرب  فــي 
ا�ستويات  وكانت  وبّناءة،  مدروسة 
كانت  خير،  وعلى  بخير  التدريسية 
توحدا  مــوحــدة  الــدراســة  مناهج 
ا�ملكة  صعيد  على  وتــامــا  شامال 
نفس  تجد  فكنت  بكاملها،  ا�غربية 
ا�ستوى  لنفس  ا�درسية  ا�ؤلفات 
وكان  ا�غرب،  وبــوادي  مدن  كل  في 
مستوى  في  ينجح  عندما  التلميذ 
ا�درسية  كتبه  يحيل  مع�  تعليمي 
أو شقيقته األصغر، بل  على شقيقه 
الجيران  وبنات  أبناء  على  يوزعها 

بكل أريحية.
أما اليوم، فقد صارت هذه ا�ؤلفات 
متنوعة مثل حجارة الوديان لتضمن 
وكتابها  ألصحابها  السريع  الربح 
ومطابعها ومن يواليهم على حساب 
عندما  ذلك  ومع  ا�غربية،  العائالت 
ألجيال  التعليمية  ا�ستويات  نقارن 
والقريب،  البعيد  األمــس  مغاربة 
لصالح  شاسعا  البون  نجد  فإننا 
بمن  الجميع  بشهادة  األولــى  الفئة 
مستوى  كــان  حيث  الشباب،  فيهم 
«الْبروفيه» أو الرابع إعدادي يعادل 
اليوم من حيث التحصيل والكفاءات 
مستوي  واللغوية  واألدبية  العلمية 

الحالية. الباكلوريا 
ليجالس  األوان  آن  قد  بأنه  وأكرر 
التعليم  ــطــاع  ق عــن  ا�ــســؤولــون 
أولياء  وفــروعــه  أقسامه  بمختلف 
في  ا�غاربة  والطلبة  التالميذ  أمور 
حوار اجتماعي حقيقي وصريح يتم 
من خالله تجاوز كل ا�حن ا�فروضة 
تحديد  ليتم  التالميذ،  عائالت  على 
بناء  منطقية  بكل  التعليم  سومات 
على األوضاع ا�ادية لغالبية عائالت 

ا�جتمع ا�غربي.
من  سأطلب  مقالي،  نهاية  وفــي 
قطاع  على  الغيورين  ا�ــســؤولــ� 
نظرة  يلقوا  أن  ا�غربي  التعليم 
ا�حتقنة  االرتسامات  على  واحــدة 
خالل  مــن  التعليم  حــول  للمغاربة 
الشارع  في  ا�واطن�  ارتسامات 
ــواصــل االجــتــمــاعــي  ــت ومـــواقـــع ال
وخاصة موقع «يوتيوب» ليستشفوا 
ــارم مــن واقــع  ــع مــدى االســتــيــاء ال
ا�عطيات  الذي ترجمته كل  التعليم، 
بناء  ا�قال  هــذا  في  أوردتــهــا  التي 

على استطالعاتي ا�يدانية. 
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من حق كل عائلة أن تفكر في مستقبل فلذات كبدها، 
وتحلم بوصول لكل طفل من أطفالها إلى مستويات 
دراسية جيدة تجعله قادرا على الحصول في السنوات 
المقبلة على منصب عمل يضمن له حياة كريمة داخل 

المجتمع المغربي، ولكن، لماذا يتم تفقير اآلباء واألمهات 
بهذه الطريقة؟ لماذا يتم التغاضي عن هامش الربح الهائل 

الذي تحصده المدارس الخصوصية على حساب القدرة 
الشرائية والمستوى االجتماعي الضعيف أو المتوسط 

للعائالت المغربية

سبق لي أن كتبت موضوعا مفصال حول أسعار الدراسة يف املدارس الخصوصية، وسردت يف املوضوع معاناة العائالت املغربية 
مع التكاليف الهائلة لتدريس أبنائهم يف هذه املؤسسات، وتوقعت بأن يتم تخفيض تلك األسعار اعتبارا لهزالة الطاقة الشرائية 

للعائالت املغربية، لكن يبدو أن ما كتبته وما كتبته عدة منابر صحفية أخرى، ظل عبارة عن صيحة يف واٍد، فقد تلقيت عدة 
طلبات من عائالت مغربية لها عدة أطفال، والكل يلح علي إلعادة نفض الغبار عن هذه القضية التي يعاني منها آالف اآلباء 

واألمهات بدون حسيب وال رقيب سوى اهللا.
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إعادة نظر جدية في أساليب تدبير  «كورونا»، سوف تكون  ما بعد 
خالل  من  قرب  عن  أفرادها  خدمة  غايتها  التي  ا�حلية  الجماعات 
مواثيق وروح تشريعها، ولربما نجحت بعض ا�جتمعات في ذلك في 
بعض ا�يادين، لكنها خففت في ا�يدان األصيل، وهو خدمة اإلنسان 
الجماعات  رؤســاء  أحد  جميعا  شاهدنا  وقد  وكهولته،  شبابه  في 
التسعينات  في  دائرته  في  أشخاصا  بنفسه  يزور  وهو  فرنسا  في 
إحدى  تعيشها  التي  مثل  عصيبة  ظروف  في  وحيدين  عمرهم  من 
اإلنسانية  قيم  فيه  اندثرت  ما  بعد  ولكن  األولى،  العالم  اقتصادات 
الحقة التي فرضتها قيم الرأسمال وفوترة كل تحرك، والجري وراء 
ميزانيات  وصرف  با�اليير  القدم  كرة  أبطال  وبيع  السريع  الربح 
القيم  بالغة جردت مغزى  أبهة  خيالية على ا�العب لتظهر بمظاهر 
هي  وها  اإلغريق،  عند  علمناه  كما  محتواها  من  النبيلة  األو�بية 
اليابان التي خسرت 12 مليارا من الدوالرات في االستعداد ألو�بياد 
طوكيو 2020 تؤخر هذه ا�نافسة مكرهة، بعدما تعذر القيام بها في 
ظل تفشي فيروس «كورونا».. فكم من كمامة وسرير إنعاش وفرصة 

عمل وأدوية كانت سُتوفر بهذه ا�اليير؟
اإليطالية،  سبوت»  ديلو  «كوريير  كشفت صحيفة  اإلطار،  هذا  وفي 
فالنسيا  اإليطالي وضيفه  أتالنتا  فريق  مباراة  أن  وقت سابق،  في 
أوروبــا  أبطال  دوري  عشر  سدس  دور  ذهــاب  بمناسبة  اإلسباني 
إيطاليا،  «كورونا» في  فيروس  السبب وراء تفشي  القدم، هي  لكرة 
ولربما هذه ا�باراة كانت طالع نحس على بالد بأسرها، حيث نقلت 
في  الرئة  أمراض  مدير  ماركو،  دي  فابيانو  الطبيب  عن  الصحيفة 
مستشفى «بابا جيوفاني» في قوله: «إن مباراة أتالنتا وفالنسيا في 
كانت بحضور  وأنها  بيولوجية، خصوصا  قنبلة  كانت  سان سيرو 
أكثر من 40 ألف شخص من مدينة بيرغامو، ذلك أن تنقل مشجعي 
كرة القدم لكال الفريق� بالحافالت والسيارات والقطارات، أدى إلى 
اليوم»،  إيطاليا  تشهده  الذي  النحو  على  الفيروس  تفشي  سرعة 
فبراير   19 في  ميالن  في  «سان سيرو»  ملعب  على  ا�باراة  وأقيمت 
ا�اضي، وذلك قبل أيام قليلة من اكتشاف إيطاليا للكارثة التي حلت 

بها بسبب انتشار وباء «كورونا».
في  تسببت  ا�باراة  تلك  أن  اإليطالية،  سير»  «كادينا  إذاعة  وذكرت 
«كورونا»،  بفيروس  إصابتهم  بسبب  شخص   500 حوالي  وفــاة 
وتسببت كذلك في إصابة أكثر من ثلث العبي فالنسيا وعدد كبير من 
جماهير كرة جلد قضت على دولة وعلى أسر، وخلفت أرامل ويتمت 
أطفاال، ولو ربينا األجيال - كما كان يقول توفيق الحكيم ولم يستمع 
إليه أحد - على القلم وليس على القدم، �ا بلغت قيمة الالعب� هذه 
ا�اليير التي لم يستفد منها حتى بيلي نفسه وخينيطو وبيكنباور 
وغيرهم  والقدميري  ا�حجوب  وبن  بنمبارك  والعربي  السالم  وعبد 
سوى  عليهم  أقدامهم  تدر  ولم  بأقدامهم  الشباك  تهتز  كانت  ممن 
القليل من ا�ال رغم الكثير من الحب الذي قوبلوا به، والتمتع بالفن 
الكروي الرفيع، كما هو الشأن بالنسبة للموسيقى التي في الوقت 
لو جمعنا ثروات أم كلثوم وفريد األطرش وعبد الوهاب والسنباطي 
عشر  بلغت  �ا  العربي،  العالم  في  الغناء  وأهرامات  حمدي  وبليغ 
مطرب  أو  �طربة  تكلف  كله  وأداء  أتفه  وكلمات  تافه  صوت  ثروة 
مع  الراقي  الفن  قوام  كل  من  مجرد  نعمة  وحديث  تاريخه  مغمور 

األسف الشديد. 
أن  أم  «كورونا»،  بعد  سباتهم  من  التفاهات  عشاق  فهل سيستفيق 

هذه الجائحة سوف لن تترك لهم الفرصة من جديد ال قدر هللا؟
يتبع
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وعددهم  ا�غاربة  الفنان�  من  مجموعة  اجتمع 
متفرقة  أماكن  من  آخرين  فنان�  إلى  باإلضافة   ،16
في العالم، للصالة على أشرف الخلق، سيدنا محمد 
كل  تبناها  فكرة  وهي  وسالمه،  عليه  اهللا  صلوات 
من الفنان� ا�غربي� عبد السالم الخلوفي، ورفيق 
ا�اعي ا�قيم ببلجيكا، عبر «اليوتيوب»، رغم ظروف 

الحجر الصحي التي يعيشها العالم.
«سيدتي.  �جلة  الخلوفي  الــســالم  عبد  وقــال 
ا�حمدية،  بالصلوات  خاصة  مــرددات  «هي  نــت»: 
ا�غربية، وفي  الــزوايــا  فــي  مــتــداول  هــو  مــا  وفــق 
كالقادرية  بالسنغال،  ا�عروفة  الصوفية  الطرق 
هذه  يجمع  كالنقشبندية،  بتركيا  وكذا  والتيجانية، 
والصالة  األكرم  الرسول  بشخص  التغني  ا�دائح 
وهي  العالم  مشاعر  فيه  توحدت  وقــت  في  عليه، 

تواجه جائحة كورونا».
مامادو  السنغالي  مــن  كــل  العمل  فــي  وشـــارك 
درامي، وأحمد الخيلي وسيني وكوبات نامور وعبد 
العالي الجزولي من بلجيكا، وكوالبي وياس� برالر 
السماللي،  الرحيم  عبد  الكمان  وعازف  تركيا،  من 
بنشقرون،  ومحمد  ا�اعي،  أحمد  القانون  وعــازف 
وهيثم  خليكان،  ا�جيد  عبد  التشيلو  ــازف  وعـ
البشري، وعازف العود يونس فخار، ومحمد رشيد 
إسبانيا،  من  كريش  وفيصل  ا�غرب،  من  التسولي 
وعازف الناي تمام رمضان من سوريا، وهذا العمل 
من تنسيق وتسجيل وميكساج وتوضيب ومونتاج: 

رفيق ا�اعي.
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وعربية  أوروبــيــة  دول  عــدة  في  كما 
ا�تظاهرين  آالف  تجمع  تونس،  مثل 
ضد  برل�  في  وا�ئات  شتوتغارت  في 
«كـــورونـــا»،  بسبب  ــعــزل  ال إجــــراءات 
وطالبوا بااللتزام بحرية التجمع وحرية 
يتم  أن  من  منتقدون  ويخشى  العقيدة، 
ا�ظاهرات من جانب أصحاب  استغالل 

نظريات ا�ؤامرة واليم� الشعبوي.
فقد تظاهر آالف األشخاص في مدينة 
شتوتغارت األ�انية يوم السبت ا�اضي 
«كورونا»  فيروس  مكافحة  تدابير  ضد 
ا�نظمون  ــال  ق مــا  بحسب  ا�ستجد، 
بالفيغ،  ميشائيل  وطالب  للمظاهرة، 
التي  ا�ظاهرة،  عن  وا�سؤول  الداعي 

وصفت بأنها «غير حزبية»، إلى االلتزام 
األ�اني،  للدستور  األساسية  بالحقوق 
مثل حرية التجمع وحرية العقيدة، وقال 
بالفيغ، وهو رائد في أعمال تكنولوجيا 
ا�علومات، إنه تواجد في ا�ظاهرة يوم 

السبت حوالي 5000 مشارك.
يوم  تظاهر  بــرلــ�،  العاصمة  وفــي 
ــضــا، الــعــديــد من  ــاضــي أي الــســبــت ا�
الخاصة  العزل  تدابير  ضد  األشخاص 
متحدثة  ــت  ــال وق «كـــورونـــا»،  ــاء  ــوب ب
شخص   300 «إن  ــة:  ــشــرط ال ــاســم  ب
تجمعوا في وقت واحد في ميدان روزا 
قناة  موقع  نقل  حسبما  لوكمسبورغ»، 

«إن تي في» األ�انية.

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!

250 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 150 درهما 
 «DOUNIA PRESSE»  لصالح شركة

للعنوان التالي:
األسبوع الصحفي 12 شارع األمير موالي عبد اهللا،

 ص. ب 439 - الرباط

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

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

«DOUNIA PRESSE» بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.19.210.01.16263.83

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)150 درهم

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

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com

الشيء الوحيد الذي يتشابه فيه العثماني مع رئيس أمريكا 

كــمــا هــو حــال رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
ال  ما  «يقولون  ا�غرب  في  العثماني  الدين 
الواليات  في  ا�شهد  بدا  هكذا  يفعلون»، 

دونالد  رئيسها  زار  التي  ا�تحدة 
تـــرامـــب مــصــنــعــا لــلــكــمــامــات في 
على  كمامة  ــع  وض دون  ــا  ــزون أري
الحكومة  تــوصــيــات  رغـــم  وجــهــه 

الفيدرالية بوضع الكمامات.
فــقــد تــوجــه الــرئــيــس األمــريــكــي 
ــارة مــصــنــع إلنــتــاج  ــزيـ مـــؤخـــرا لـ
ــات فـــي واليــــة أريـــزونـــا  ــام ــم ــك ال
في  بأصواتها  الــفــوز  يأمل  التي 
االنتخابات ا�قررة في نونبر ا�قبل، 
وقد يكون الهاجس االنتخابي أيضا 
الرتــداء  العثماني  رفض  في  سببا 
وا�جلس  ــبــر�ــان  ال ــي  ف الــكــمــامــة 

الحكومي(..).
عنه  ا�ــعــروف  ــرامــب  ت أن  غــيــر 
وجهه،  على  الكمامة  وضع  رفضه 
ا�صنع  هذا  في  ذاتــه  بالشيء  قام 

«وضع  عليها  كتب  إنــذار  يافطة  متجاهال 
الجناح»، ودعما  الكمامة ضروري في هذا 
دون  أيضا  ا�صنع  مدير  ظهر  لترامب، 
كمامة، فيما وضعها باقي الحضور، عوض 

كلمته  في  األمريكي  الرئيس  شــدد  ــك،  ذل
داخل ا�صنع على ضرورة فتح االقتصاد.

االرتفاع  ومــع  أنــه  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 

«كورونا»  بوباء  ا�صاب�  لعدد  الكارثي 
في الواليات ا�تحدة وأعداد الوفيات التي 
االتحادية  الحكومة  تشجع  ألفا،   60 فاقت 
لتجنب  الكمامات  ارتــداء  على  مواطنيها 

انتشار العدوى حتى وإن لم يعانوا من أي 
عرض من أعراض مرض «كوفيد 19».

عن  اآلن  حتى  نفسه  تــرامــب  ويحجم 
نائبه  وأثار  الكمامة،  استخدام 
مايك بنس أيضا انتقادات لعدم 
قام  زيــارة  خالل  كمامة  وضعه 
بها في اآلونة األخيرة �ستشفى 
في  الشهير  كلينيك»  «مــايــو 

مينيسوتا.
ــات الــجــدل أعــمــق حــول  ــ وب
يعتبرها  التي  الكمامة  وضــع 
ــراء الــفــيــروســات الــســالح  خــب
فالبالد  الــوبــاء،  �حاربة  األول 
معسكرات  إلى  انقساما  تشهد 
تنظر إلى حقائق أساسية بشكل 
التي  ــجــمــاعــات  وال مــخــتــلــف، 
أحيانا  تنظم  اإلغــالق،  تعارض 
بالسالح  تظاهرات  ذلــك  ألجــل 
وضع  ضد  العسكرية  وا�البس 
تأييد  تــنــال  ــي  وه الــكــمــامــات، 
ترامب، وقد تخلى قادة محليون في مدينة 
ستيلووتر في أوكالهوما ومدن أخرى، عن 
إعطاء أوامر بارتداء الكمامات بعد تلقيهم 

تهديدات.
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

أمر  ومــن  الــعــذاب،  أقسى  من  إنــه 
ا�غربي  الكاتب  الغصص، أن يضطر 
لبسط الظروف الوضيعة التي حولت 
إلى  ومــروءتــنــا  هـــوان،  إلــى  مجدنا 
وشملنا  ضعف،  إلى  وقوتنا  خذالن، 
لم  كما  أصبحنا  ح�  شــتــات..  إلــى 

نكن، وغدونا كما لم نمس..
ــا عــوض  ــن ــرت فــي عــروق حــ� سـ
اإلرادة  وعـــوض  تــخــاذال،  العزيمة 
أمتنا  هيكل  أسلمنا  حــ�  تــنــازال.. 
لعوادي الزمن تنهشها وتبلع ريقها، 
االنتفاعي�  من  نكاد  أو  وأصبحنا 
وا�تهاون� في دوامة من الالمباالة، 
ومــن الــفــوضــى.. أي فــوضــى.. وأي 
هذه  فــي  نعيشه  الـــذي  ــذا  ه ــوس  ه
لها..  حد  ال  فوضى  فوضى..  األيام.. 
فوضى ما أظن أي حكومة قادرة على 
أعراشها..  تقطيب  أو  منها،  الحد 
فوضى  العامة..  الحياة  في  فوضى 
في  فوضى  الــخــاصــة..  الحياة  فــي 
في  الــخــاص..  القطاع  في  اإلدارة.. 
مريع،  شيء  الشارع..  وفي  ا�كتب، 

وأمر مهول.
ا�سؤولية  بضمير  اإلنسان  ويفكر 
هذه  أسباب  عن  الواقعية،  وبعقل 
ــا، فـــال تــتــرك  ــ ــذوره ــ ــوضــى وج ــف ال
للتفكير  مهلة  ظروفها  وال  أطوارها 

في أسبابها ومسبباتها.
ــوضــى عن  ــف ــذه ال ــه قـــد نــبــحــث ل
مبررات، وعن عوامل، ولكننا سريعا 
عالم  فــوضــوي،  عــالــم  فــي  نهيم  مــا 
الفوضوية،  فالسفة  يصفه  لم  كما 
فــوضــى  ــة..  ــيـ ــاحـ اإلبـ ــرة  ــاق ــب ع وال 
في  فوضى  ا�ــتــنــورة..  العقول  فــي 
تختلف  فوضى  الجامدة..  العقليات 
ــات، وتــتــنــوع  ــي ــان ــك ــاخــتــالف اإلم ب
السياسة، في  ا�ستويات، في  بتنوع 
األحزاب، في اإلطارات، في ا�سيرين، 
الجمعيات.. نماذج  النقابات، في  في 

فوضوية ال أول لها وال آخر.
ــهــكــتــارات  ال آالف  يــمــلــك  زعــيــم 

ويخطب داعيا للثورة االشتراكية.
وخطيب في آالف العاطل�، يقضي 
يراهن  «البوكر»  طاولة  حول  الليلة 

با�الي�، مالي� الفرنكات طبعا.
كل  وا�ــغــربــة،  للتعريب  ــة  وداعــي
أوالده عند البعثة الثقافية الفرنسية.

يمضي  كــبــيــر  ــي  ــام س ومـــوظـــف 
الحكومي  مكتبه  مــن  الــصــفــقــات 
ويتزايد في ا�شاريع بمئات ا�الي�، 

حقير  صغير  بموظف  تقريرا  يرفع 
تأخر عن العمل نصف ساعة، أو أخذ 

ألف فرنك رشوة.
بالليل  تـــراه  طــويــل  لــســان  وأبـــو 
أعـــراض  ويــنــهــش  ــنــظــام،  ال يشتم 
بالفساد، ويتحدث عن  أولئك، ويندد 
ا�لفات السرية، وتراه نهارا يتمسح 
تسمعه  بل  األيدي،  ويقبل  باألعتاب، 
ــة والــتــلــفــزة يـــردد آيــات  ــ فــي اإلذاع

التبريك والتأييد.
لعابه  يسيل  زنديق  سكير  وعالم 
والعيون  ا�كشوفة  الــقــدود  لــرؤيــة 
ــة، واألثـــــــواب الــقــصــيــرة  ــل ــح ــك ا�
الدين،  في  يحاضر  لكنه  ا�زركشة، 
إلى  ويدعو  واإلرشاد،  ا�لة،  وشؤون 
من  فقرة  كل  ويقطع  الجنة،  طريق 
محاضراته بقول «ال حول وال قوة إال 

بالـله».
مع  حتى  يتعامل  أعــمــال  ورجـــل 

ويشتري  العمارات،  يبني  الشيطان، 
ــارات، ويــمــأل الــحــســابــات في  ــعــق ال
يثق  ال  والخارجية،  الوطنية  األبناك 
على  يطلعهم  وال  ا�غربي،  أخيه  في 
تجده  األجانب،  الخبراء  إال  أســراره 
متزعما التجاه ثوري تقدمي متطرف 

إلى أبعد من ماركس ولين�.
القرآنية  اآليــات  من  يختار  وعــدل 
به  يــدهــن  مــا  النبوية  واألحـــاديـــث 
والعجزة  األيتام  لذبح  قلمه  قصبة 

وا�ستضعف�.
وال  لها  حــد  ال  فــوضــى  فــوضــى.. 

نظير.
وفي ا�جتمع.. عند الذين ال يدعون 
زعامة، وال يطلبون حكما، عند الذين 
بالريال،  بل  با�ليون،  يتعاملون  ال 
لليوم،  اليوم  يعيشون  الذين  وعند 
وعند الذين يكدون ليعيشوا.. نماذج 
أخرى من الفوضى، وأمثلة أخرى من 

الهوس.
عند  الحواضر،  في  الــبــوادي،  في 
ا�علم  عند  الخماس،  وعند  ــالك  ا�
وعند التلميذ، في اإلدارة، وا�شيخة، 
عالقة  ال  أخــرى  نماذج  األدب..  وفي 

لها بالعقل وال بالضمير. 
وآالف  ا�ــتــســكــعــ�  آالف  ــرى  ــ ت
على  الجالس�  وآالف  ا�تسول�، 
مغيب  ينتظرون  القرفصاء  األرض 
تحت  الــنــائــمــ�  وآالف  الــشــمــس، 
الــدروب،  منعرجات  في  أو  السقوف 
ولكنك تبحث عن عامل يساعدك، فال 
الصغيرة  ا�وظفة  تبحث  كما  تجده، 
بسيطة  بأجرة  تعمل  ألن  ا�ضطرة 
لكي تعيش، تبحث عن مربية لتحرس 
من  تعود  ريثما  بيتها  أو  ولدها  لها 

الشغل، فال تجد لها أثرا.
سائق  عــن  عــجــوز  شيخ  ويبحث 
لسيارته، أو رفيق يساعده، فال يجد 
يمد  متسول  على  وتقترح  ــرا،  أث له 
مرفوقا  وجهك  وليت  أينما  يــده  لك 
ا�ــشــرديــن  أوالده  ــن  م بــمــجــمــوعــة 
ليشتغل،  يذهب  أن  العراة،  الحفاة 
فيرميك بنظرة ازدراء، وإذا ما اقتنع 
وعلقت  ثقتك  وأسلمته  العمل،  بفكرة 
ينقض  ما  سرعان  فإنه  آمالك،  عليه 
سريعا  أو  األولى،  الفرصة  في  عليك 
ما يتركك ليعود إلى نومه أو قهوته.

وتبحث عن صباغ، فتندم. 
استعمال  في  التفكير  عن  وتبحث 

ذوي ا�هن اليدوية، فتسلم.

وعندما تزيد الدولة في ثمن الدقيق 
خمسة، يزيد فيه البقال عشرة.

تـــرى ســائــق الــتــاكــســي ورخــصــة 
يجري  عليه،  فضل  لها  الحكومة 
وأزقتها  ا�دينة  دروب  في  كا�جنون 
أي  أو  يدوسه،  ما  عن  يبحث  وكأنه 

شيء يصدمه.
وترى سائق الشاحنة بالليل هائما 
في الطرقات ا�ظلمة سكرانا أو نائما 
أو عصبيا، ال يهمه وضعه وال وضع 

الوضع الذي هو موضوع فيه.
يصبحوا  أن  أرادوا  الــنــاس  كــل 
نظر  في  الوظيفة  أن  �جرد  موظف�، 
أجــرة  تأخذ  أن  هــو  الــنــاس،  جميع 

مضمونة دون أن تعمل شيئا.
ويدفع  متجره،  يبيع  التاجر  تجد 

ثمنه رشوة ليصبح موظفا.
فوضى.. فوضى في الضمائر، وفي 

القلوب.
األراضـــــي فـــي الـــبـــوادي بـــآالف 
للبوم  مــتــروكــة  خالية  الــهــكــتــارات 
والجرذان، والسكن هناك في الجبال 
يحلب  عمن  تبحث  واألبقار  با�جان، 
يجمع  عمن  يبحث  والدجاج  لبنها، 
بيضه، واألشجار تبحث عمن يسقيها 
يترك  الرجل  وترى  ثمارها،  ويقطف 
العمل هناك، بل يرفض العمل هناك، 
ــشــوارع  ال حــيــث  للمدينة  لــيــدخــل 
وحيث  ا�صففة،  والدكاك�  ا�رصفة، 
الضرائب، والغالء ا�تفاحش، وحيث 
للقصدير  مدينة  فــي  كوخا  يكتري 

بثمن بقرة كل شهر.
حصر  وال  األمثلة  لهذه  حدود  وال 
لها.. إنما أين ا�فر، وإلى أين ا�صير؟
لفوضى  ا�ـــزريـــة  ا�ــظــاهــر  ــذه  هـ
بيانات  نجد  ال  والضمائر،  العقول 
مخططات  وال  لها،  تتطرق  حزبية 
عن  تبحث  سداسية  وال  خماسية، 
وا�خطط�  الباحث�  ألن  لها،  حلول 
هم أيضا في فوضى.. في دوامة من 

الفوضى.
من  للكثير  مــحــتــاج  شــعــب  إنــنــا 
ــام،  األرق عناية  والــرعــايــة..  العناية 

ورعاية اإلحصائيات.
وكأننا  التعليم  فــي  نفكر  إنــنــا 
دكاترة  كلهم  ا�غاربة  نجعل  أن  نريد 
الدكاترة  غير  شــيء  وال  ومحام�، 

وا�حام�.
بعقلية  الـــفـــالحـــة  ــي  فـ ــر  ــك ــف ون
اإلنتاج  إطار  متجاهل�  ا�ستهلك�، 

وا�نتج�.
بعقلية  الــســيــاســة  فـــي  ونــفــكــر 
تكوين  هادف�  للسياسة،  السياسة 
ومصفق�،  زعماء  إلى  منقسم  شعب 
وال شيء آخر غير الزعماء وا�صفق�.
ألننا  الفوضى  هــذه  نــرى  ال  إننا 
نعيشها، وال نلمسها ألننا جزء منها، 

وما هي في الحقيقة إال خطر مريب.
إن الفوضى كالطاعون، تسري ب� 
بسرعة  الخاليا  وتتناقلها  األجسام 
االتصال ا�باشر، دون محاضرات وال 

توجيهات.
من  حكومة  تستطيع  أن  ومــحــال 
ــن ا�ــرســلــ�،  ــاء، وســلــطــة م ــي ــب األن
أن  ا�طهرين،  ا�الئكة  مــن  وجــهــاز 
واضحا  طريقا  للمستقبل  يخطوا 
عناصر  كانت  إذا  األمــة  فيه  تمشي 

تلك األمة فوضوية في سيرها.

في  عباقرة  ا�غاربة  كــان  قديما، 
العلم، وفي الطب، أفذاذا في شؤون 
شؤون  في  شــدادا  والدنيا،  الدين 
صارم�،  غالظا،  والشرف،  الحرب 
أمة  خير  وكأنهم  مؤمن�  أقــويــاء 

أخرجت للناس. 
ال  أباة  بينهم،  فيما  كرماء  كانوا 
يمد أحدهم يداه لالستجداء.. كانوا 
في  أســود  وكأنهم  للمجد  سباق� 

األدغال.
دفاعا  بالروح  يبخلون  ال  وكانوا 
يتورعون  وال  والشرف،  الحمى  عن 
عن التضحية حتى ال يشعر أحدهم 
على  غيرهم  يبيت  وال  بــالــغــربــة، 

الطوى.
على  ا�غاربة  بنود  رفرفت  وبذلك، 
الغزاة..  ضد  ا�حصنة  ا�جد  قالع 
قطاع الطرق من البرتغال واإلسبان، 
وضد  ا�ـــرض،  وضــد  الفقر،  وضــد 

عوادي الزمن.
لم  إن  ا�غرب  هو  ا�غرب  واليوم، 

يكن أغنى..
وا�ــغــرب هــو ا�ــغــرب إن لــم يكن 

أقوى..
ــح ا�ـــغـــاربـــة؟ وبــكــل  كــيــف أصــب
إنصاف، كيف أصبح بعض ا�غاربة؟

من  حفرة  شفا  على  ونحن  اليوم، 
قوة  من  ا�نبعث  الخطر  الخطر.. 

اآلخرين، ومن عظمة اآلخرين..
الطرق  قطاع  أصبح  وقد  اليوم، 
حملة  القراصنة  وأصــبــح  عباقرة 
وا�جد..  والثروة  االستقرار  مشاعل 
ما هو حالنا، وما هو مآلنا.. فما هو 

حالنا، وما هو مآلنا، أين ا�صير؟

يواصل طاقم «األسبوع الصحفي» النبش في مقاالت «الحقيقة الضائعة»، التي تركها مديرنا الراحل قيدوم الصحفي� مصطفى العلوي 
ولم تنشر من قبل، وحتى يتسنى تقديمها في أفضل حلة، ترجع جريدة «األسبوع الصحفي» بقرائها إلى أرشيف ركن «الحقيقة الضائعة» 

في انتظار إعداد مجموعة جديدة أخرى من ا�قاالت لنشرها في هذا الركن.

الفوضى مثل الطاعون

الفوضى كالطاعون، 
تسري بين األجسام 

وتتناقلها الخاليا بسرعة 
االتصال المباشر، دون 

محاضرات وال توجيهات، 
ومحال أن تستطيع 
حكومة من األنبياء، 

وسلطة من المرسلين، 
وجهاز من المالئكة 

المطهرين، أن يخطوا 
للمستقبل طريقا 

واضحا تمشي فيه 
األمة إذا كانت عناصر 

تلك األمة فوضوية في 
سيرها.

األراضي في البوادي بآالف الهكتارات خالية متروكة للبوم والجرذان، والسكن هناك 
في الجبال بالمجان، واألبقار تبحث عمن يحلب لبنها، والدجاج يبحث عمن يجمع 

بيضه، واألشجار تبحث عمن يسقيها ويقطف ثمارها، وترى الرجل يترك العمل 
هناك، بل يرفض العمل هناك، ليدخل للمدينة حيث الشوارع المرصفة، والدكاكين 

المصففة، وحيث الضرائب، والغالء المتفاحش، وحيث يكتري كوخا في مدينة 
للقصدير  بثمن بقرة كل شهر.

وال حدود لهذه األمثلة وال حصر لها.. إنما أين المفر، وإلى أين المصير؟

بقلــــم:
مصطفى العلوي


