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بقدر ما ساهمت جائحة «كورونا» في تدمير شعبية 
عدة وزراء في حكومة العثماني، وهو األمر الذي 
قد ينتهي بإعفائهم من مهامهم في إطار التعديل 
التداول  في  األحزاب  شرعت  الذي  الحكومي 
بشأنه(..) بقدر ما ساهمت في رفع أسهم وزراء 
آخرين، حتى أن كبار حزب األحرار باتوا يتداولون 
العلمي  حفيظ  بالوزير  للدفع  جديد،  سيناريو  في 
كقائد �رحلة جديدة، ترشحه لرئاسة الحكومة ا�قبلة، 
الحكومة(..). هذه  تشكيل  سياق  عن  النظر  بغض 

سري

 المؤسس:
مـدير النشر:مصطفى العلوي

الطيب العلوي
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غالبا ما يردد الناس مقولة «وراء كل رجل عظيم امرأة»، وهي اِّـقولة 
التي تنسب للقائد الفرنسي نابليون بونبارت، وهي تشبه إُّـ حد 
كبري اِّـثل الشعبي اِّـغربي الذي يقول بأن «الرابح من اِّـرأة..»، وهذه 
اِّـرأة التي تظهر َّـ الصورة على غالف «األسبوع»، اسمها هيلني، 
أرملة الزعيم الراحل عبد الرحمان اليوسفي، شوهدت وهي تذرف دموعا غالية على 
فراق زوجها الذي ووري الثرى يوم الجمعة اِّـاضية بمقربة الشهداء َّـ الدار البيضاء.

فإن قصة  للزعيم،  جنازة شعبية  بتنظيم  لم تسمح  الجائحة  كانت ظروف  وإذا 
النور،  ير  لم  سينمائيا  فيلما  تفاصيلها  تشبه  الرحمان،  عبد  والسي  هيلني 
ابنة رجل  البيضاء، وهي  الدار  مدينة  1947، َّـ  اللقاء سنة  كان  فقد 
أن  قبل  وروسيا  تركيا  بني  البواخر  َّـ  يتاجر  جدها  وكان  يوناني، 
حيث  الفرنسية،  ليون  مدينة  نحو  األتراك  طرف  من  يطردوا 
لقاءها  لكن  الفرنسية(..)،  أمها  على  اليوناني  والدها  تعرف 
بالسي عبد الرحمان كان َّـ الدار البيضاء، عندما أراد اليوسفي 
تمثيل دور النادل َّـ حفلة انتهاء السنة الدراسية، فقاده القدر 
لكن  بعد..  فيما  األسرة  ثم  الخياط،  والدها  على  التعرف  إُّـ 
تكن  ولم  اِّـتوقعة،  بالسهولة  تكن  لم  السعيد  الزواج  قصة 
الحاضر.  الزمن  َّـ  نفتقده  بدأنا  الذي  الوفاء  ذلك  لوال  لتنجح 

(تفاصيل القصة ص 3)
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خالصة التشاور بين رئيس الحكومة واألحزاب 
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العثماين وبيل غيت�س
 وجها لوجه

ــداوال  ت األكــثــر  االجتماعية  املــواضــيــع  بــن  مــن 
الليالي  وخــال  »كــورونــا«،  فترة  فــي  ومــشــاركــة 
العام،  هذا  عنها  غابت  التي  األخيرة،  الرمضانية 
التقشاب  وجلسات  للبعض،  الروحانية  التجمعات 
الرجل  غيتس،  بيل  قصة  اآلخر:  للبعض  والتوتي 
تقارب  بثروة  العالم،  رجــال  أغنى  من  يعّد  الــذي 
محاضرا   2015 سنة  وقف  حن  دوالر،  مليار   100
»ال تهتموا للحرب النووية  جمعا من الناس وقال: 
جانبا،  الطعام  مستودعات  ارمــوا  الصواريخ،  أو 
العالم  القادم،  العدو  من  البشر  تحمي  لن  املاجئ 
نتجهز  لم  إن  قاتا  سيكون  فيروس،  رحمة  تحت 

للمعركة«.
الكمبيوتر  بأجهزة  منشغا  غيتس  بيل  يكن  لم 
من  املــايــن  مــع  الطويل  صــراعــه  فرغم  فحسب، 
طاملا  التي  الفيروسات  مبتكري  العالم،  قراصنة 
محاوالتهم  بمختلف  وثــروتــه،  مشاريعه  ــددت  ه
الدول  كانت  وبينما  العبقرية،  مجهوداته  لسرقة 
تتغنى بالصناعات العسكرية، كان بيل أكثر انشغاال 
بصحة ساكنة العالم، وبكل الفيروسات التي تهدد 
مرة،  من  أكثر  عاتقه،  على  أخذ  فالرجل  البشرية، 
محاربة األوبئة أينما كانت، السيدا، املاريا، إيبوال، 
العلمي  األنفلونزا، وشلل األطفال، كما دعم البحث 
ملحاصرة أكثر من فيروس قبل أن ينشأ، منقذا بذلك 
حياة أزيد من عشرة ماين نسمة، فبكل ما قدمه من 
خدمات طبية ولقاحات، يكون السي غيتس قد رصد 
50 % من ثروته لألعمال اإلنسانية، مخصصا بذلك 

10 ماين دوالر فقط، كإرث لكل واحد من أوالده.
وكما يقال، »ال كرامة لنبي في قومه«، فبالرغم من 
كل التنبيهات التي أدلى بها، بدا بيل غيتس وحيدا 
في ميدان املعركة، وبقي ينتظر الحكومات والدول 
املعتاد..  تحالفها  في  استمرت  لكنها  تتحالف،  أن 
التحالف من أجل ضمان التدخل السريع في أي حرب 
الــدوالرات  تريليونات  وتخصيص  ساعات،  خال 
الضخمة:  امليزانيات  ذات  العسكرية،  للصناعات 
فثمن طائرة حربية واحدة من الجيل الخامس، كفيل 
7 آالف جهاز تنفس متطور، وثمن  بشراء أكثر من 
بناء  تكلفة  يعادل  واحــدة،  حربية  طائرات  حاملة 
ومن  التطور،  فائق  مستشفى  خمسمائة  من  أكثر 
شك فليبحث.. حتى جاء عام 2020، ليتضح أن ما 
قاله غيتس لم يكن عبارة عابرة، من شخص عابر، 
والذي  األوبئة،  من  واحد  أجمع،  بالعالم  حّل  حيث 
عّرى عن الرؤى الخاطئة التي طاملا انتقدها صانع 
مجد الكمبيوتر، ليضرب في كل مكان، ويكسر عظمة 
االقتصاد)...(، وبفضله  استقرار  ويذل  الدول)...(، 
بن  من  خردة  مجرد  العسكرية  القدرات  أصبحت 
الضرب  في  الفيروس  اختيار  واتجاه  الــخــردات، 
تنازلي)...(، ونحن املغاربة، نحمد هلل أن أرقامنا، 
ذلك،  لوال  إذ  الحال«،  قد  »على  وقوتنا  واقتصادنا، 

لفتك بنا الفيروس فتكًا.
فبعد »كورونا«.. فطنت الدول العظمى لتحذيرات 
نحن،  أما  منا،  أكثر  تضررت  لكونها  غيتس،  بيل 
فلسنا معنين باألمر، ولحسن الحظ، تبقى املقاربة 
لحد  القصة  بهذه  تجمعنا  أن  يمكن  التي  الوحيدة 
اآلن، هي تلك التي فرضتها الصدفة، لنتعرف على 
بعد نظر كل واحد منا: فإذا كان بيل غيتس، الذي 
رغم أنه معروف بـ»الرجل الذي يفعل قبل أن يقول«، 
قد تنبأ وحذر من قدوم »كورونا« 5 أعوام من قبل، 
فنحن املغاربة لن ننسى، رغم مرور الزمن، أن رئيس 
التكوين  العثماني، ذي  الدكتور  حكومتنا، أستاذنا 
العلمي، »قال قبل أن يفعل«، وخمسة أيام بعد قدوم 
»اإلصابة بهذا الفيروس ليست خطيرة،  الفيروس: 
معندكوم مناش تخافوا، ما تحتاجوا ال كمامة وال 

والو، هادشي غي بحال الرواح...«
الفرق شاسع، فسجل يا تاريخ.

بقلــم:

الطيب العلوي

 الرباط. األسبوع

الحجر  من ضغط  املغرب  خروج  بداية  مع 
الــذي  ــا«  »كــورون فــيــروس  الصحي وصــدمــة 
بعض  لفائدة  عواهنها  على  السلطة  أطلق 
بامتياز  يتمتعون  الذين  خاصة  املسؤولن، 
»األمر بالصرف« في الصفقات الكبرى، يستعد 
طلبات  توجيه  إلــى  البرملانين  من  العديد 
املجلس  رئيس  جطو،  إدريــس  إلــى  مباشرة 
وتدقيق  فحص  أجل  من  للحسابات،  األعلى 
املايير التي صرفت من طرف بعض الوزراء 
االستعجال  بــدعــوى  حساسة  قطاعات  فــي 
ووزارة  املالية  وزارة  مثل  »كورونا«،  ملحاربة 
الداخلية،  ووزارة  الفاحة  ووزارة  الصحة 
من طرف  التي صرفت  املايير  إلى  باإلضافة 

لجنة اليقظة.
األعلى  املجلس  تحقيقات  تثير  أن  وينتظر 
كبيرا  عـــددا  ألن  كــبــيــرا،  جــدال  للحسابات 
كما  أصــا،  مبرمجة  تكن  لم  املصاريف  من 
املساطر  مع  مقارنة  الصفقات  ضخامة  أن 
املبسطة تفرض التحقيق، حتى في حالة عدم 

وجود خروقات، نظرا لتخفيف املساطر.
إلى ذلك، وقبل حساب قضاة إدريس جطو، 
مناقشة  بمناسبة  البرملانين  ذات  يستعد 
وزيــر  ملحاسبة  التعديلي،  املــالــي  الــقــانــون 
أين  املبالغ:  هــذه  حــول  »برملانيا«  الصحة 
في  اعتمدها  التي  املعايير  هي  وما  صرفت؟ 
اختيار  وكيفية  االستعجالية؟  الصفقات  عقد 

شركاء اقتصادين دون آخرين كما حصل في 
صفقة 40 مليارا القتناء »اختبارات كورونا« 
التعقيم  مواد  صفقة  مايير  أو  الخارج،  من 
الفاسدة بفاس، وغيرها من امللفات املشبوهة؟
النواب  يتهيأ عدد من  السياق،  وفي نفس 
الدولة  ملستشفيات  عادل  توزيع  إلى  للدعوة 
ملخزون  وكـــذا  بــاملــغــرب،  وإقليميا  جهويا 
اقتنتها  التي  العديدة  الطبية  التجهيزات 
مما  تستعملها،  ولم  الجائحة،  الوزارة خال 

تتوفر  الــيــوم  الصحة  وزارة  مــخــازن  جعل 
وغير  بــهــا  بــأس  ال  طبية  تــجــهــيــزات  عــلــى 
التي  البشرية  املوارد  مشكل  فقط  مستعملة، 
للسنة  املالي  القانون  في  حله  الحكومة  على 
الشغل  مناصب  عــدد  رفــع  خــال  من  املقبلة 
املغرب  يربح  قد  تم  »ومــن  الصحة،  ــوزارة  ل
وحكامة  ترشيد  تم  لو  مؤها  للصحة  قطاعا 
صندوق  إيــرادات  من  ربحها  التي  املؤهات 

جائحة كورونا«.

يف انتظار تدخل اإدري�س جطو.. بعد »كورونا« 
يبداأ احل�ساب 

 الرباط. األسبوع

املتحدة  الـــواليـــات  ــررت  قـ
مساعدة  تجميد  األمريكية 
مغربي  تلميذ  ملليون  موجهة 
»التدريس  إلى  تحولهم  بعد 
تلفزية  قنوات  عبر  الرقمي« 
الربط  إلــى  تحتاج  ال  وطنية 

باألنترنيت.
املساعدة  لبرنامج  وسبق 
األمـــــريـــــكـــــي املـــــعـــــروف 
دعما  قــرر  أن  بـــ»األوســايــد«، 
املستهدفة  للتعبئة  موجها 
على  يعملون  وتاميذ  ألطــر 
رفع  لكن  الرقمي«،  »الـــدرس 
األرباح تجاه شركات تستفيد 
ألغى  الجائحة،  ــروف  ظ مــن 

الدعم املباشر.

وقـــرر الــبــرنــامــج عــبــر ما 
ألنشطة  »أوســـايـــد  يسميه 
التربية عن بعد«، تقديم الدعم 
العملية  ولكل  أمــزازي  إلدارة 
املــفــاجــئ،  لــكــن  التعليمية، 

أن  »األسبوع«،  حسب مصدر 
دروس اإلنجليزية تلقت دعما 
الوزير  مكتب  حجب  أمريكيا 
اللوبي  يثير  ال  كي  تفاصيله، 

الفرنسي.

ترامب يلغي م�ساعدات موجهة لتالميذ مغاربة 
واأمزازي يخفي معلومات خوفا من اللوبي الفرن�سي 

 تطوان. األسبوع

كــشــف مــصــدر دبــلــومــاســي 
لـ»األسبوع«، أن ترتيبات تجري 
بوريل،  جوزيف  زيــارة  أجل  من 
وزير خارجية االتحاد األوروبي 
إلى الرباط، فور رفع الحجر في 
بشكل  الطيران  وبداية  اململكة، 
عادي بن دول االتحاد واملغرب.

إن  »األسبوع«:  مصدر  ويقول 
رغبة  على  قائمة  الــزيــارة  هــذه 
االتحاد في تعزيز العاقات بعد 
لـ»كورونا«  االنعكاسات السلبية 
مغربية،  األورو-  الشراكة  على 
حفيظ  مـــوالي  عنها  ــال  ق الــتــي 
آخر  أفقا  »تفتح  بأنها  العلمي 

وفرصا جديدة للمغرب«.
ــل عــلــى »طــاقــة  ــوري ــى ب ــن وأث
ــحــدث بها  ــي ت ــت ال الـــتـــفـــاؤل« 
أعضاء  وباقي  املغربي،  الوزير 
الحكومة، عن مستقبل العاقات 
تدخل  التي  املغربية  ـ  األوروبية 
املصالح«،  »تــاحــم  مــن  مرحلة 
التوسع  مقابل  تعبيره،  حسب 

الصيني في اململكة.

»كورونا» تدفع وزير 
خارجية االحتاد 

االأوروبي لزيارة الرباط 

األسبوعكاريكاتير

الماليير التي صرفت بدعوى محاربة »كوفيد 19«

من 4 إلى 10 يونيو 22020 العدد: 1078  كـواليـس األخبــار

جطو

ترامب

بوريل



بعض  في  وا�ختبرات  األطباء  حار 
فيروس  لتحاليل  األخيرة  النتائج 
ــا»، كــمــا حــصــل مــؤخــرا  ــ ــورون ــ «ك
عندما  والعيون،  الداخلة  بمدينتي 
من  أزيــد  ا�ختصة  الجهات  جمعت 
200 مخالط �صاب� بـ«كوفيد 19»، 
رغم  سلبية  جــاءت  النتائج  أن  إال 
ا�خالطة، وا�فاجأة الكبرى، أن أحد 
في  أشخاص  عــدة  خالط  ا�صاب� 
جاءت  تحاليلهم  نتيجة  لكن  فندق، 

سلبية في النهاية(..).

أن شهدت  الصحة  لوزارة  لم يسبق 
تشهدها  التي  مثل  ضروسا  حربا 
أيت  خالد  الحالي،  الوزير  عهد  في 
ببعض  التغرير  تم  حيث  الطالب، 
الوزير،  مع  لالصطدام  ا�سؤول� 
ــرت مـــحـــاوالت الــتــغــريــر  ــ ــا ج ــم ك
ا�سؤول�،  بعض  لــطــرد  بــالــوزيــر 
كبار  من  متفرجون  الصراع  وخلف 
مصنعي الدواء وأصحاب الصفقات 
وسياسيون  ونقابيون  الضخمة، 

ورجال أعمال(..).

في  للشروع  ا�غرب  يستعد  بينما 
الحصار  إلجراءات  التدريجي  الرفع 
الطوارئ  حالتي  تطبيق  عن  الناتج 
�واجهة  ا�نزلي  والحجر  الصحية 
البر�انيون  استفاق   ،«19 «كوفيد 
التنقل  في  بحقهم  ليطالبوا  مؤخرا، 
االستثنائي بدعوى خدمة ا�واطن�، 
ليطرح السؤال: �اذا لم يطالبوا بهذا 
تعطلت  عندما  البداية  منذ  الحق 
األجهزة التشريعية في البر�ان(..)؟

ــاب  ــشــب ــة وال ــاف ــق ــث ــر ال ــ ــدأ وزيـ ــ ب
والرياضة، الشاب الفردوس، يقترب 
الــوزارة،  في  الساخنة  ا�لفات  من 
اعتماد  إلــى  بالعودة  أمــر  أن  بعد 
في  الــوزارة  أجرتها  مباراة  نتائج 
وقت سابق وألغيت من طرف الوزير 
للمحاكم،  صــداهــا  ووصــل  عبيابة 
عن  الــــوزارة  مصالح  أخــفــت  فهل 
التي  ا�باراة  هذه  حقيقة  الفردوس 
الخروقات  عن  تقرير  بسبب  ألغيت 
يجد لم  الوزير  أن  أم  شابتها،  التي 

ما يفعله(..)؟

الــوطــنــي،  ــن  األمـ عــنــاصــر  تحملت 
إلجراءات  الجزئي  التخفيف  صدمة 
ساهمت  حيث  الصحية،  الــطــوارئ 
عدد  ــع  رف فــي  الحكومة  ــراءات  ــ إج
تطلب  الــذي  األمــر  يوميا،  ا�تنقل� 
وتكثيف  العمل،  ساعات  في  زيــادة 
يــتــدخــل وزيــر  قــبــل أن  ا�ــراقــبــة، 
ا�وقف،  إلنــقــاذ  لفتيت،  الداخلية 
بقوله أن «ا�غرب الزال قيد الطوارئ 
ا�واطن�  بعض  وكــان  الصحية»، 
ا�قاهي وا�طاعم  قد فهموا من فتح 
أمام خدمات التوصيل، رفعا للحجر 

الصحي.

بعض  فيه  كانت  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
عبر  ــروج،  ــ ت الحكومية  ــراف  ــ األط
تقنيات البث ا�باشر في األنترنيت، 
ا�غرب  على  ا�ستثمرين  لتهافت 
معمل  كــان  «كــورونــا»،  جائحة  بعد 
عمليا  شــرع  قد  طنجة  في  «رونــو» 
تــواجــده  حــجــم  مــن  التقليص  فــي 
تكون  فهل  اإلنتاج،  حجم  بتخفيض 
هو  ما  بحماية  الجائحة  مواجهة 
غير  هو  �ا  بالترويج  أم  مــوجــود، 

موجود(..)؟

ما خفي
كان  أعظم

تحت ا�ضواء

اليوم الذي بكت فيه «هيلين»
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رجل  كل  «وراء  مقولة  الناس  يردد  ما  غالبا 
للقائد  تنسب  التي  ا�قولة  وهي  امــرأة»،  عظيم 
إلى  تشبه  وهي  بونبارت،  نابليون  الفرنسي 
بأن  الذي يقول  ا�غربي  الشعبي  ا�ثل  حد كبير 
تظهر  التي  ا�ــرأة  وهذه  ا�ــرأة..»،  من  «الرابح 
اسمها  ــوع»،  «األســب غــالف  الــصــورة على  فــي 
الرحمان  عبد  الراحل  الزعيم  أرملة  هي  هيل�، 
غالية  دموعا  تــذرف  وهي  شوهدت  اليوسفي، 
على فراق زوجها الذي ووري الثرى يوم الجمعة 

ا�اضية بمقبرة الشهداء في الدار البيضاء.
وإذا كانت ظروف الجائحة لم تسمح بتنظيم 
والسي  هيل�  قصة  فإن  للزعيم،  شعبية  جنازة 

فيلما  تفاصيلها  تشبه  الرحمان،  عبد 
اللقاء  كان  فقد  النور،  ير  لم  سينمائيا 
البيضاء،  الدار  مدينة  في   ،1947 سنة 
جدها  كــان  يوناني،  رجــل  ابنة  وهــي 
يتاجر في البواخر ب� تركيا وروسيا، 
ــن طـــرف األتـــراك  قــبــل أن ُيـــطـــردوا م
حيث  الفرنسية،  لــيــون  مدينة  نحو 
أمها  على  الــيــونــانــي  ــدهــا  وال تــعــرف 
عبد  بالسي  لقاءها  لكن  الفرنسية(..)، 
الرحمان كان في الدار البيضاء، عندما 
في  النادل  دور  تمثيل  اليوسفي  أراد 
فقاده  الدراسية،  السنة  انتهاء  حفلة 
القدر إلى التعرف على والدها الخياط، 
ثم األسرة فيما بعد.. لكن قصة الزواج 
السعيد لم تكن بالسهولة ا�توقعة، ولم 
تكن لتنجح لوال ذلك الوفاء الذي بدأنا 

نفتقده في الزمن الحاضر. 
لقد دامت الخطبة ب� هيل� والراحل 

عبد الرحمان مدة طويلة، قبل تتوج بزواج عظيم، 
كانت  حيث  الشكليات،  في  ا�بالغة  عن  بعيد 
يعتني  واليوسفي  باليوسفي،  تعتني  هيل� 
بهيل� في مواجهة شدائد عوائد الزمن، وهو ما 
حكاه الراحل بنفسه في مذكراته الصادرة تحت 
عنوان «أحاديث فيما جرى»، حيث كانت الزوجة 
ترافق زوجها في عدة مناسبات خصصت لتقديم 

هذا الكتاب. 
قصة  مذكراته،  في  اليوسفي  الراحل  حكى 
تعرفه على هيل�، التي ظلت تطل على السياسة 

من شرفة زوجها دون أن تخوضها، ما يلي:
((تعرفت على زوجتي هيل�  بالصدفة بمدينة 
ا�ناسبة  وكانت   ، 1947 سنة  البيضاء  ــدار  ال

انتهاء السنة الدراسية بنجاح، فقررنا أن نقدم 
ا�نظم عرضا مسرحيا،   كان نصيبي  الحفل  في 
أن  ا�خرج  وقرر   ،(            Barman) النادل  دور  فيه 
وبما  ــدور ،   ال بهذا  للقيام  بيضاء  بدلة  ــدي  أرت
عند  التوجه  علي  كــان  عليها ،   أتــوفــر  ال  أنــي 
إلى  أحدهم  أرشدني  وقد  لتحضيرها ،   الخياط 
إليها  قادما  با�دينة  حديثا  حل  قد  كان  خياط 
يحمل  الــذي  بالشارع  محله  وفتح  فرنسا ،   من 
يكن  ولــم  هللا،         عبد  ــوالي  م األمــيــر  اســم  حاليا 
والذي  والد هيل�،  ا�قصود سوى  الخياط  هذا 
السيد  باندليس  واسمه  اآلخر  هو  عليه  تعرفت 
ثانية ،   صدفة  جمعتنا  فترة ،   بعد  كيسيسوكلو.                     
األثواب  تاجر  بناني،  أحمد  الحاج  دعاني  ح� 
معه ،   العشاء  لتناول  البيضاء ،   بالدار  بالجملة 

وعائلتها ،   هيل�  هناك  وجدت  عندما  وفوجئت 
وكانت مناسبة  للتعرف عليهم ،  حيث علمت أنها 
اسم  تحمل  معروفة ،   يوناني  أصــل  من  عائلة 
«كيسيسوكلو»، كان جدها يتاجر بالبواخر ب� 
بمدينة  يقيمون  وكانوا  لعقود،  وروسيا  تركيا 

إنوبلوس على البحر األسود.  
وبعد الحرب العا�ية األولى،   احتل األتراك تلك 
ا�نطقة،  فخيروا جميع اليوناني� األرثوذوكس 
ثرواتهم  على  للحفاظ  ديانتهم  عن  التخلي  ب� 
عائلتها  ا�نطقة ،  فا                       ختارت  خــارج  الرحيل  أو 
مدينة  إلى  مباشرة  أفرادها  ليتوجه  الرحيل ،  
أعزبا،  يزال  ال  هيل�  والد  كان   الفرنسية ،   ليون 
كراملمبوس،  ليتم  كريستني  أمها  على   وتعرف 

هيل�  زوجتي  رأت  حيث  ليون،  بمدينة  الزواج 
النور،  وأختها أنييت، وأخواها: أالن  وجون.

أحد  الثانية ،  شــجــع  العا�ية  الــحــرب                بعد 
طبيبا  يعمل  كان  والذي  هيل� ،   عائلة  األصدقاء 
 للعيون بمدينة الدار البيضاء ،  هو الدكتور دور،  
سنة  حصل  ما  ا�غرب،   وهذا  إلى  ا�جيء  على 
1947 ، حيث فتح والدها محال للخياطة بالشارع 
حاليا ،   هللا  عبد  موالي  األمير  اسم  يحمل  الذي 
األطفال  مالبس  لبيع  دكانا  أمها  فتحت  بينما 
مصطفى  الشهيد  اســم  يحمل  ــذي  ال بالشارع 

ا�عاني حاليا .                          
في  طويال ،  ساهم  زمنا  الخطبة  دامــت  لقد 
االعتقال  سنة  1959،  ثم  األول  االعتقال  إطالتها 
بنبركة،   ا�هدي  قضية  سنة  1963،  ثم  الثاني 
القضية  إدارة  �تابعة  ســافــرت   حيث 
كطرف مدني  بباريس، ولم يصدر الحكم 

إال سنة 1967.               
هيل�  عائلة  1965،  قررت  سنة  وفي 
مغادرة ا�غرب بصفة نهائية، واستقرت 
في مدينة كان  بالجنوب الفرنسي ،  وفي 
وعشرين  إحــدى  بعد  سنة  1968،  أي 
سنة من التعرف على هيل� وعائلتها،   
تم عقد زواجنا ببلدية الدائرة السادسة 
عقد  على  أشرفت  وقــد  باريس،  �دينة 
أحمد  الصديق  محامية  الــقــران،  هــذا 
بن  بلة ، األستاذة «مدلني -  لفو -  فريون».               
لقد احتملت زوجتي هيل� ،  وضحت 
جانبي ،   إلى  الوقوف  أجل  من  بالكثير 
الشاقة  الغربة  رحلة  في  وساعدتني 
بالكثير،  لها  مــديــن  ــا  وأنـ وا�ــتــعــبــة، 
 ألنني كنت دائم التنقل من اجتماع إلى 
اجتماع،  ومن موعد إلى آخر، كما كنت 
ونهارا ،   ليال  وقت ،   أي  كثيرة   في  زيارات  أتلقى 
والشكر موصول لها أيضا على العالقة الخاصة 
وا�تينة  التي كانت تربط بينها وب� والدتي رغم 
غياب التواصل اللغوي،   ولكن كيمياء التواصل 
تبادل  وكان   غريب،   بشكل  بينهما  ترسي  كانت 
لدرجة  وعظيما،  متأصال  بينهما  والود  ا�حبة 

أثارت انتباه الجميع. 
القرن  من  الستينيات  منذ  هيل� ،   والــد  كان 
مسامعي  عــلــى  ويــكــرر  يــداعــبــنــي  ا�ـــاضـــي ،  
الثاني  الحسن  ملككم  يقوم   باستمرار:  متى 
مات  أنه  غير  يرتاح ،   لكي  أول  وزيــرا  بتعيينك 
رغبته))   الراحل  ا�لك  يلبي  أن  قبل  أشهر  ستة  

(من مذكرات اليوسفي: أحاديث فيما جرى).
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لرئيس  الطليعة  حــزب  قدمه  الــذي  االقــتــراح  أثــار 
في  وسخطا  لغطا  األضحى،  عيد  بإلغاء  الحكومة، 
تطاوال  اعتبروه  الذين  املواطنني،  من  العديد  صفوف 

على شعيرة من شعائر الدين اإلسالمي الحنيف.
عيد  أضحية  ــغــاء  إل إلــى  الطليعة  حــزب  ــوة  دعـ
األضحى، بسبب فيروس »كورونا« خالل اللقاء الذي 
في  املمثلة  غير  األحـــزاب  بــرؤســاء  العثماني  جمع 
البرملان، بدأ يثير استنكار بعض علماء الدين، الذين 
اعتبروا املقترح تطاوال على شعيرة من شعائر الدين، 
وعلى اختصاص املجلس العلمي األعلى برئاسة أمير 
املؤمنني ملك البالد، املخول الوحيد للتقرير فيها بناء 

على فتوى.
العلماء  تغضب  تعد  لم  »الفتوى«  هذه  أن  ويتضح 
السياسيني  بل حتى بعض  الشعب،  من  كبيرا  وجزء 
على  تــطــاوال  فــيــهــا  رؤوا  الــذيــن  ــني  ــوري ــدســت وال
اختصاصات واضحة مللك البالد ومحصورة له وحده 
كرئيس  للعثماني  عالقة  وال  مضمونها  في  للتقرير 

للحكومة بمثل هذه القرارات.
أما الغضب الشعبي، فقد عبرت عنه الكثير من ردود 
اتهمت  التي  االجتماعية،  املواقع  مختلف  في  الفعل 
قيادة هذا الحزب بمعاداة الدين، وووصفته بـ»الحزب 
وجاء  اليوم  في  الصلوات  عدد  حتى  يعرف  ال  الذي 
الضغط  عليه  كان  الذي  و»الحزب  الدين«،  في  ليفتي 
على الحكومة ملنح الفقراء منحة خاصة بالعيد وليس 
اعتبر  البعض  أن  كما  األضحية«،  شعيرة  تسييس 
كورونا ملحاصرة  »جوقة مستغلي  الحزب ضمن  هذا 
الدينية«،  الشعائر  وباقي  التراويح  وصالة  املساجد 
وأن »اليسار الراديكالي يتحني أي فرصة للمس بدين 
املغاربة«، وغيرها من التعاليق، فبعد ردود الشعب.. 

هل تتكفل الجهات الرسمية بالرد على الرفاق؟

حزب مغربي »يفتي« باإلغاء 
العيد الكبري 
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ــل مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  ــ ــث داخ ال حــدي
االقــتــصــاديــة والــحــكــومــيــة، وفــي صفوف 
عن  ســوى  والبرملانية،  السياسية  النخب 
الــذي  التعديلي  املــالــي  القانون  مضمون 
تعتكف حكومة العثماني حاليا على إعداده، 
وهو القانون الذي تنتظره جميع القطاعات 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، الــبــاطــرونــا، 
بعد  مصيره  الجميع  ليعرف  العمال،  وكذا 

الجائحة.
وقال مصدر جد مطلع، أن خبراء ورؤوس 
فرضيات  إعداد  على  يعكفون  املالية،  وزارة 
كل  ليغير  سيأتي  الذي  املالي  القانون  هذا 
األرقام التي سبق وصادق عليها البرملان في 
تتم  به حاليا، حيث  املعمول  املالي  القانون 
عملية املراجعة اآلن بدقة وبصعوبة كبيرة، 
ويرسمون من خاللها توقع حقيقة مداخيل 
خزينة الدولة في نهاية سنة 2020، والتي 
سيترتب عليها تحديد املصاريف من جديد، 
من  واالجتماعية  االقتصادية  واألولــويــات 

جديد.
املالية  وزارة  خبراء  أن  املــصــدر،  ــد  وأك
مداخيل  فــي  ــادة  حـ تــراجــعــات  يتوقعون 
في  الكبيرة  التراجعات  نتيجة  ــة،  ــدول ال
على  أنواعها  بجميع  الضريبة  مداخيل 
ــارك،  ــم ــج ــى األربـــــاح وال ــل ــات وع ــرك ــش ال
وتراجع  السياحي،  املجال  في  والتراجعات 
العالم،  التجارة الخارجية وعائدات مغاربة 
هذا التراجع في املداخيل سينعكس مباشرة 

جانب  في  والسيما  الدولة،  مصاريف  على 
تجعل  كانت  التي  العمومية  االستثمارات 
من الدولة املشغل األول للمقاوالت الصغيرة 
نفس  يتوقع  إذ  املــغــرب،  فــي  واملتوسطة 
الخبراء حفاظ الدولة، في جانب املصاريف، 
على أجور املوظفني وامليزانيات املخصصة 
حاد  تراجع  مقابل  والدرك،  واألمن  للجيش 
ما  يوجه  قد  الذي  االستثمار  ميزانيات  في 

تبقى منه للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة.
فيه  يعكف  ــذي  ال الوقت  وفــي  ــك،  ذل إلــى 
التوقعات  رسم  على  املالية  وزارة  خبراء 
وإحصاء  قطاع  كــل  فــي  الــدراهــم  بماليني 
كل  على  املداخيل  تراجع  كارثة  انعكاس 

حدة،  على  واجتماعي(  )اقتصادي  قطاع 
ــع زعــمــاء  شــكــل لــقــاء رئــيــس الــحــكــومــة م
عن  للحديث  مناسبة  السياسية،  األحــزاب 
هذه الصعوبات، فاكتشف نقاشا عاما وبلغة 
فضفاضة بعيدة عن رسم توجهات اقتصادية 
العثماني من هذا االجتماع  إذ خرج  دقيقة، 
بكالم كثير عام وفضفاض، من طرف زعماء 
فهم  الدقيقة،  االقــتــراحــات  دون  ــزاب  األحـ
الهشة  الفئات  بـ»دعم  عامة  يطالبون بصفة 
الخاص  والقطاع  االجتماعية  والقطاعات 
عامة  مبادئ  وهي  الديمقراطية«،  وتعزيز 
تراجع  بدقة  الفرضيات  رســم  عــن  بعيدة 

املداخيل وإعادة النظر في املصاريف.

رئي�س احلكومة يواجه اأزمة »كورونا« بال�سفوي دون اإجراءات ملمو�سة

عدوى استغالل الدين تنتقل إلى اليسار

سجاالت مغرب ما بعد »كورونا«

حتالف ل�سكر  والــمالكي يغطي على اخلالفـات االحتاديـة
 الرباط. األسبوع 

عن  راجــت  التي  األخــبــار  كل  بعد 
الداخلي  البيت  و»غليان«  »احتقان« 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
الذي  األفواه«،  »تكميم  قانون  بسبب 
وزير  القادر  بنعبد  االتحادي  تبناه 
وبعد  العثماني،  حكومة  في  العدل 
االجتماع  لــهــذا  متتالية  تأجيالت 
الــحــزب، صدم  »انــفــجــار«  مــن  خوفا 

املكتب  اجتماع  تتبع  من  جميع 
»الــوردة«،  لحزب  السياسي 
بسبب  املــاضــي،  األســبــوع 
والعادية  الباردة  األجــواء 
هــذا  فيها  ــر  م الــتــي  جـــدا 
السيطرة  ــل  ب ــاع،  ــم االجــت
لتوجهات  فيه  الــواضــحــة 

لشكر،  إدريــس  األول  الكاتب 
مملة  بتفاصيل  وردت  والتي 

للمكتب  بالغ  أطول  في 
لالتحاد  السياسي 
صدر  االشــتــراكــي 

يوم اإلثنني املاضي.
الــوضــع  عــلــى  مطلع  جــد  مــصــدر 
كان  من  أنه  أكد  لـ»الوردة«،  الداخلي 
أو  االنتفاضة  بهذه  ويؤمن  يعتقد 
عن  يعلم  ال  الحزب،  في  الغليان  هذا 
بقيادة  »الجديد«  االشتراكي  االتحاد 
إدريس لشكر، أي معطيات أو بيانات 
حقيقية حول البيت الداخلي لالتحاد.

املكتب  أن  ــه،  ــ ذات املــصــدر  ــد  وأكـ
املقاس،  على  »املنتخب«  السياسي 
بعناية  لشكر  اخــتــاره  كــلــه 
ــاء  ــن ــاه ب ــ ــن ــ ــدة، وب ــ ــدي ــ ش
عــلــى عــالقــات مــعــروفــة 
الــدســتــوريــة  باملحكمة 
الوطنية  بالالئحة  أو 
ــســاء والـــشـــبـــاب  ــن ــل ل
بديوان  أو  بالبرملان 

الحبيب املالكي وديوان بنعبد القادر، 
مؤسسات  فــي  أخــرى  بمناصب  أو 
دســـتـــوريـــة أخـــــرى، وغــيــرهــا من 
ألصحابها  يمكن  ال  التي  الترضيات 
منحها  من  على  االنتفاضة  ما  يوما 

إياهم.
لحسن  الساخن  الــخــروج  وحــول 
ــه زعــيــم االتــحــاد  نــجــمــي فـــي وجــ
املكتب  اجــتــمــاع  قــبــل  ــي  ــراك االشــت
نجمي  يــعــود  أن  قــبــل  الــســيــاســي، 
ــلــصــف خــــالل اجـــتـــمـــاع املــكــتــب  ل
املباركة،  للجوقة  وينضم  السياسي 
نجمي  خرجة  أن  املصدر،  ذات  قــال 
كانت بعد تنسيق مع قيادات اتحادية 
الحالي،  السياسي  املكتب  خـــارج 
غــيــر أن ضــغــط الــحــبــيــب املــالــكــي، 
تحريض  احتمال  شبهة  لكل  ودفعا 
ألنه  عليه،  محسوبا  باعتباره  نجمي 
نجح  فقد  املالكي،  ديوان  في  موظف 
الصف،  ويدخل  يتراجع  جعله  في 
املكتب  اجتماع  في  الجميع  لينتهي 
بتحويل  لشكر،  وكعادة  السياسي، 

الخانقة  الداخلية  األزمة  عن  األنظار 
ــن جديد  ــاد م ــق ــت إلـــى انــتــصــار وان
االتحاد  أن  للعثماني وحكومته، رغم 
الحكومة،  هذه  في  عضو  االشتراكي 
بل تعداه هذه املرة إلى تقطير الشمع 
تعدد  وعلى  كــيــران  بــن  تقاعد  على 
العدالة  حــزب  قــيــادات  تعويضات 

لشكر  بــيــان  دعــا  حيث  والتنمية، 
األجــور  تعدد  بـ»منع  سماه  ما  إلــى 
الترابية  الهيئات  في  والتعويضات 
واملــهــنــيــة املــنــتــخــبــة واملــؤســســات 
إلى  الدعوة  ثم  الدستورية واإلدارية، 
إقرار قاعدة عدم االستفادة من املالية 

العمومية إال بتقاعد واحد«.

خلفيات سكوت حسن نجمي
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الدعوة اإىل تاأميم ال�سركات الكربى حتيي النقا�س حول اال�سرتاكية
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في إطار الصراع والسجال والتخطيط ملغرب 
ما بعد »كورونا« على املستوى االقتصادي، ال 
تزال ردود فعل السياسيني متباينة بخصوص 

نظرتهم القتصاد املغرب ما بعد الجائحة.
ــراكــيــني  ــاع دعـــــوات االشــت ــفـ وأمـــــام ارتـ
ــة  ــدول ــودة يــد ال ــ ــيــني لـــضـــرورة ع ــحــداث وال
لالقتصاد، من خالل العمل على تأميم العديد 
لتأسيس  والدعوة  االقتصادية،  القطاعات  من 
متتبعون  استغرب  عمومية،  وطنية  شركات 
وكــأن  ــدعــوات،  ال لهذه  آخـــرون  وسياسيون 
باملائة،  مائة  ليبرالية  دولــة  املغربية  الدولة 
االقتصادية،  القطاعات  كل  فوتت وخوصصت 

السياسيني  هــؤالء  دعـــوات  تكون  ــم،  ت ومــن 
أن  والحال  لالقتصاد،  الدولة  بعودة  منطقية 

العكس هو الحاصل.
دعــــوات  أن  ذاتــــــه،  ــدر  ــصـ املـ وأوضــــــح 
السياق،  عن  والحداثيني خارجة  االشتراكيني 
تزال ممسكة بجميع  ال  املغرب  في  الدولة  ألن 
على  ومــا  وعالنية،  ســرا  االقتصاد  قطاعات 
سوى  والسياسيني  االقتصاديني  املتتبعني 
املناصب  في  التعيني  »قــانــون  إلــى  الــرجــوع 
العليا«، ليكتشفوا حجم وجود الدولة العلني 
التعيني  حجم  خالل  من  االقتصاد  قطاع  في 
العادية  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  في 
وفي  والبريد،  كالفوسفاط،  واالستراتيجية، 
وفي  والطاقة،  البيضاء،  بالدار  املالي  القطب 

السمعي  املجال  في  وكــذا  السيارة،  الطرق 
اإليــداع  صندوق  عبر  العقار  وفي  البصري، 
والتدبير وشركة العمران، وفي النقل السككي 
ــبــحــري، وأيــضــا في  ــوي وال ــج ــري وال ــب وال
العقاري  والقرض  الشعبي،  )البنك  األبناك 
والسياحي(، وغيرها من املجاالت االقتصادية 
يدها  فيها  ــة  ــدول ال تبسط  الــتــي  الحيوية 

الطويلة.
ــة الـــســـري فـــي قــطــاع  ــدولـ ــود الـ ــ أمـــا وج
االقتصاد عبر صناعة اللوبيات وتوزيع الريع 
التضييق  خــالل  من  حتى  أو  واالمــتــيــازات، 
املال  عالم  في  والعلنية  الــبــاردة  والــحــروب 
القاصي  يعلمها  أخرى  قصة  فتلك  واألعمال، 

والداني.

خالصة التشاور بين رئيس الحكومة واألحزاب 

نجمي

املالكيلشكر
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ــحــة «كـــورونـــا»  بــمــنــاســبــة جــائ
الوطني  االقتصاد  على  وتأثيرها 
وعلى الفئات االجتماعية الفقيرة في 
جديد  من  الحديث  عاد  البالد،  هذه 
يمسك  للزكاة،  صندوق  إحداث  حول 
على  ويوزعها  األغنياء  من  الــزكــاة 
فقراء الوطن، وآخر هذه الدعوات هي 
الخميس  يوم  البر�انيون،  به  قام  ما 
ا�اضي، ح� حاصروا وزير األوقاف 
الشؤون  لجنة  داخــل  ا�طلب  بهذا 

اإلسالمية بمجلس النواب.
محاصرته  وبعد  ــاف،  األوقـ ــر  وزي
ملعب  في  الكرة  رمى  الطلبات،  بهذه 
ملك البالد، ح� قال بأن «أمر الزكاة 
محمد  ا�لك  ا�ؤمن�  أمير  ينظمه 
ــرره فــي الــوقــت  ــق ــادس، وســي ــسـ الـ
وبالكيفية التي يراها مناسبة لذلك»، 
«وزارتــه  أن  نفسه  الوقت  في  كاشفا 
والــدراســات  بالوثائق  دليال  أعــدت 
ا�تعلقة بالزكاة بأمر من ملك البالد، 

وهي الوثائق ا�وجودة».

البر�ان،  شهده  الذي  النقاش  هذا 
إلى  أعـــاد  ــاضــي،  ا� الخميس  ــوم  ي
الــزكــاة»  «صــنــدوق  قضية  األذهـــان 
ا�الي  القانون  في  عليه  ا�نصوص 
الحالي، والذي لم يفعل من الحكومة 
«اإلسالمية»، سواء من طرف حكومة 
الــســابــقــة، أو مــن طرف  بــن كــيــران 
حكومة العثماني، حيث دأب القانون 
التنصيص  على  سنة  كل  في  ا�الي 
ــاة»،  ــزك ــدوق ال صــراحــة عــلــى «صــن
له  ــرصــودة  ا� االعــتــمــادات  أن  غير 
ذلك،  أكثر من  0 درهم، بل  تكون هي 
استمرار  أن  نفسه،  ا�صدر  اعتبر 
ا�الي  القانون  نص  في  التنصيص 
موارد  دون ضخ  الصندوق  على هذا 
مالية فيه �دة ثالث سنوات متتالية، 
يــعــد مــخــالــفــة صــريــحــة لــلــقــانــون 
التنظيمي لقانون ا�الية، الذي يطالب 
الحكومة بحذف أي صندوق لم يمول 
مما  متتالية،  ســنــوات  ــالث  ث طيلة 
جعل حكومة العثماني تحذف الكثير 
الفارغة  الــســوداء  الــصــنــاديــق  مــن 
باستثناء  ا�الي،  القانون  نص  من 

ذلك،  ورغم  «الفارغ»،  الزكاة  صندوق 
الشعب  «غضب  من  خوفا  تحذفه  لم 
فهل  اإلخــوان»،  حكومة  على  ا�سلم 
تفعيل  مسؤولية  العثماني  يتحمل 

ا�الي  القانون  فــي  الصندوق  هــذا 
تمهيدا  أم سيحذفه  ا�قبل،  التعديلي 
لهذه اإلشارات الكبرى التي جاء بها 

الوزير التوفيق؟
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النواب  مجلس  اتهام  قضية  أن  يتضح 
فجرتها  الــتــي  التصويت  مسطرة  بــخــرق 
احتمال  معها  وفجرت  «األســبــوع»  جريدة 
وجود غضبة ملكية على خرق بنود الدستور، 
وهو ما فسره البعض بعدم إعطاء ملك البالد 
نشره  وبالتالي  القانون،  هذا  بتنفيذ  األمر 
في الجريدة الرسمية، والتي وصلت القضية 
طعن  بعد  الدستورية  ا�حكمة  إلــى  الــيــوم 
ا�سطرة،  هذه  في  وا�عاصرة  األصالة  حزب 
(يتضح) أن ا�وضوع تطور بشكل كبير ب� 
مؤسسات ورجاالت الدولة، مما جعل ا�حكمة 

الدستورية تعطي قيمة كبرى لهذه القضية.
جد  مصدر  ا�حكمة وقال  أن  مطلع، 

ــة، وبــســبــب «حــســاســيــة» هــذه  ــدســتــوري ال
الحكومة،  رئيس  على  أحالتها  فقد  القضية، 
رأيهم  العثماني  وزراء  يعطي  أن  أجل  من 
ونفس  فيها،  الــبــت  قبل  الــنــازلــة  هــذه  فــي 
ا�حكمة  أن  حيث  للبر�ان،  بالنسبة  األمــر 
برأيه  ليدلي  النواب،  مجلس  رئيس  راسلت 
لحكيم  بالنسبة  األمر  ونفس  ا�وضوع،  في 

بنشماس رئيس مجلس ا�ستشارين.
مصادر  من  «األســبــوع»  علمت  ذلــك،  إلــى 
بالرباط  الدستورية  ا�حكمة  أن  مطلعة،  جد 
القضية  هذه  على  قضاتها،  بجميع  تعكف 
طرحت  الــتــي  ا�سبوقة  غير  الــدســتــوريــة 
أمامها، من أجل البت فيها بتفصيل، بسبب 
الرأي  طرف  من  تتبعها  وكــذا  حساسيتها، 

العام الوطني ومؤسسات البالد.
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دارك في اجلس كورونا دواء

عىل مجانا الصعبة الفترة هذه خالل الصادرة النسخ

www.alousboue.com/covid19
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 الرباط. األسبوع

البر�ان،  من  مطلع  جد  مصدر  قال 
أن فــرق ا�ــعــارضــة اســتــدعــت وزيــر 
بنشعبون،  محمد  وا�الية  االقتصاد 
على عجل، للحضور إلى مقر البر�ان، 
صرفه  كيفية  على  محاسبته  أجل  من 

لحوالي 4 آالف مليار سنتيم.
جر  طلب  أن  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
الوزير بنشعبون للمساءلة، قدم بلجنة 
يرأسها  التي  العمومية  ا�الية  مراقبة 
العدالة والتنمية، إدريس  القيادي في 
مكتب  لدى  رسميا  ووضــع  الصقلي، 
الحبيب ا�الكي رئيس مجلس النواب، 
أمــوال  على  محاسبته  بغاية  وذلــك 
«كورونا»  جائحة  مواجهة  صندوق 
هو  وحــده  بنشعبون  فيه  كــان  ــذي  ال
يتصرف  جعله  مما  بالصرف،  اآلمــر 
من  سنتيم  مليار  آالف   4 حوالي  في 
الدولة  ومساهمات  التبرعات  أمــوال 

والخواص بهذا الصندوق.
ــه إلــى أن فرق  وأشـــار ا�ــصــدر ذات
ــالل هــذه  ا�ـــعـــارضـــة، تــريــد مـــن خــ
ا�حاسبة، معرفة مصير هذه األموال، 
وأثارها على الواقع ا�عيشي للفقراء، 
الوطني  االقتصاد  على  وقعها  وكذلك 
دقت  فهل   ،«19 «كوفيد  أزمــة  لتجاوز 

ساعة ا�حاسبة؟

ما بعد «كورونا» 

هل رفض الملك التأشير على قوانين البعد؟

 الرباط. األسبوع

جائحة  انعكاسات  أن  يتضح 
«كورونا» ستكون كبيرة جدا خالل 
الثالث سنوات القادمة، ليس على 
فحسب،  والشركات  االقتصاد 
وإنما حتى على مصالح وحياة 
ا�واطن� وخدمات القرب التي 
ا�حلية  الــجــمــاعــات  تــؤديــهــا 

لفائدة الساكنة.

وفي هذا السياق، علمت «األسبوع» 
من  عــددا  أن  مطلعة،  جد  مصادر  من 
بــدأت  الــقــرويــة،  خاصة  الجماعات، 
نتيجة  الــكــبــرى  الــصــدمــات  تتلقى 
بعض  تهيئة  عقود  من  العديد  فسخ 
ا�شاريع التنموية األساسية في حياة 
هذه  تجهيز  اتفاقيات  مثل  ا�واطن�، 
الصرف الصحي،  الجماعات بشبكات 
وتخصيص  الدراسات  بعد  أنه  حيث 
الصفقات،  عقد  وبداية  ا�الية  األغلفة 

إلغاء  من  الجماعات  بعض  صدمت 
ــك، بحجة  ــذل ب الــخــاصــة  الــصــفــقــات 

النقص الكبير في السيولة.
ــذه  ه أن  ــه،  ــ ــ ذات ــدر  ــصـ ا�ـ ــد  ــ وأكـ
الجماعات ومنها الجماعات الحضرية 
خالل  الــويــالت  ستعاني  ا�توسطة، 
السنوات القادمة، بسبب وقف الكثير 
كــوكــاالت  الوطنية،  ا�ــؤســســات  مــن 
للماء  الوطني  وا�كتب  ا�ــاء،  توزيع 
ا�ؤسسات،  من  وغيرهما  والكهرباء، 

حتى  ا�علنة  ا�شاريع  ستوقف  التي 
التعديلي  ــي  ــال ا� ــون  ــان ــق ال ظــهــور 
التي  ا�يزانية  حقيقة  �عرفة  الجديد، 
ا�يزانية  مراجعة  بعد  بها  ستتوصل 
الجائحة،  بسبب  ــك  وذلـ األصــلــيــة، 
ا�شاريع  مــن  العديد  سيجعل  مما 
الصالح  با�اء  الخاصة  واالتفاقيات 
والكهربة  التطهير  وخدمات  للشرب 
والنظافة  األزبـــال  وجمع  والتزفيت 

والصيانة، في مهب الريح.

في انتظار تأشيرة ملكية 
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●  العيون. األسبوع   

بوزارة  األوبئة  مديرية  مدير  اليوبي  محمد  الدكتور  كشف 
الجهات  أن  «العيون»،  بقناة  الواجهة»  «في  لبرنامج  الصحة 
الجنوبية استطاعت أن تكون نموذجا يقتدى به في التطبيق 
لم  والتي  «كــورونــا»  وبــاء  من  الوقائية  لــإلجــراءات  السليم 

تتجاوز نسبة 4 في ا�ائة، شفيت ومنها من في الطريق.
وأبرز اليوبي الذي حل ضيفا على برنامج «في الواجهة»، 
حرص  مقدمتها  وفــي  الــدولــة،  بها  قامت  التي  ا�جهودات 
تنعم  ما  نتائجها  من  استباقية  إجــراءات  اتخاذ  على  ا�لك 
توجد  وال  منعزلة  حاالت  سجلت  التي  الجنوبية  األقاليم  به 
اختفى  «الــعــيــون»،  بقناة  ظــهــوره  ومنذ  وبائية.  بــؤر  بها 
الصحة  وزيــر  وب�  بينه  خالف  بسبب  األنظار  عن  اليوبي 
خالد أيت الطالب، مما صعد من حالة االرتباك والتوتر التي 
تقديم  خبر  تداول  بعد  باليوبي  اتصال  وفي  الــوزارة،  تسود 
رأس  على  عمله  يزاول  يزال  ال  أنه  بالتأكيد  اكتفى  استقالته، 
عن  غيابه  وتزامن  الصحة،  لــوزارة  التابعة  األوبئة  مديرية 
اللقاءات الصحفية اليومية مع ظهوره في قناة «العيون»، مما 
يأخذ  لم  الصحة  وزير  فعال  هل  ومنها  األسئلة  بعض  طرح 
عبد  بمنزيان  البروفيسور  فيه  شاركه  الذي  اللقاء  بهذا  علما 

الوهاب، رئيس قسم األمراض السارية بالوزارة.
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شبان   3 محاكمة  البوليساريو  جبهة  تعتزم 
دون  عسكريا،  ــوجــدور،  ب مدينة  مــن  يــنــحــدرون 
إخطارهم بالتهم ا�وجهة إليهم، بعد اختطافهم في 

وقت سابق.
لحقوق  الــصــحــراويــة  الجمعية  واستهجنت 
مستنكرة  الــثــالثــة،  الشبان  اختطاف  اإلنــســان 
بدء  ملفهم  شابت  التي  القانونية  الــتــجــاوزات 
وعدم  السنة،  يناهز  �ا  وسجنهم  اختطافهم  من 
وعرضهم  إليهم  ا�وجهة  التهم  على  إطالعهم 
وعدم  العسكرية  ا�حكمة  أمام  للمحاكمة  كمدني� 
توفير محام� لهم، ما يعد انتهاكا جسيما لحقهم 

في أن يحظوا بمسار قانوني عادل.
جبهة  أن  لـــ«األســبــوع»،  مؤكد  مصدر  وأوضــح 
البوليساريو والفرقة العسكرية ا�سؤولة عن سجن 
الذهيبية - سيء الذكر – كانت قد أخطرت الشبان 
بمحاكمتهم  البوليساريو،  جبهة  لدى  ا�ختطف� 
عسكريا يوم األربعاء ا�اضي، وذلك بعد نحو سنة 

من اختطافهم.
يتم  لم  الثالثة،  ا�ختطف�  أن  ا�تحدث  وكشف 
وال  إليهم  ا�وجهة  التهم  الئحة  على  إطالعهم 
تحديد محامي يدافع عنهم، لتنضاف هذه الواقعة 
تعرضوا  التي  الجسيمة  االنتهاكات  لسلسلة 
با�نطقة   2019 يوليوز  شهر  اختطافهم  منذ  لها 
العازلة قرب الجدار الرملي، على غرار التنكيل بهم 

وتعذيبهم نفسيا وجسديا وحرمانهم من التطبيب 
والتغذية بالسجن ا�ذكور.

الشبان  اختطفت  قد  البوليساريو  جبهة  وكانت 
للمملكة،  الجنوبية  األقاليم  من  ا�نحدرين  الثالثة 
مخيمات  من  منحدرين  آخرين  أربعة  عن  فضال 
السطحي  الذهب  عن  تنقيب  رحلة  أثناء  تندوف 
با�نطقة العازلة، حيث تم إطالق سراح ا�نحدرين 

من مخيمات تندوف، بينما تم اإلبقاء على اآلخرين 
داخل أسوار سجن الذهيبية �ا يقارب السنة.

الحقوقية  الفعاليات  الحقوقية  الجمعية  ودعت 
الدولية للتفاعل مع حالة الشبان الثالثة والتدخل 
البوليساريو،  جبهة  قبضة  من  إلنقاذهم  العاجل 
على  يقع  الذي  االنتهاك  الجزائر مسؤولية  محملة 

أراضيها.

 األسبوع  

بماليزيا،  اليمني  السفير  نــفــى 
من  إليه  نسب  ما  حميد،  با  عــادل 
الصحراء  قضية  حــول  تصريحات 
ا�ــواقــع ووكــالــة  وتــداولــتــه بعض 

األنباء الجزائرية.
بدولة  اليمن  جمهورية  سفير  وأفاد 
ماليزيا، في تغريدة على حسابه في 
«تويتر»، أن الخبر كاذب، وما ُنسب 

تلفيق،  مجرد  تصريحات  من  إليه 
مستنكرا بشدة تلك االفتراءات.

االفــتــراء  أن  على  حميد  بــا  وشــدد 
على  بغريب  ليس  له،  تعرض  الذي 
الساع� لتفتيت جسد األمة، مؤكدا 
والوحدة  الصحراء  مغربية  مع  أنه 
على  فعل  كــرد  ا�غربية،  الترابية 
التي  ا�واقع،  بتلك  ترويجه  تم  ما 
�وقع  التصريحات  بدورها  نسبت 

موريتاني.
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●  العيون. األسبوع
  

العيون وسيدي  بإقليمي  ا�سؤولون  صدم 
إصابة  أول  اكــتــشــاف  بعد  مــؤخــرا،  إفــنــي 
مدينة  صمود  بعد  إذ   ،«19 «كوفيد  بفيروس 
منذ  «كورونا»  جائحة  مواجهة  في  العيون 
تسجيل  تم  اليوم،  إلى  ا�اضي  مارس  شهر 

لسائق  مؤكدة  حالة 
السماح  تم  طاكسي 
له بالدخول مباشرة 
لــلــحــجــر الــصــحــي 
بـــإحـــدى اإلقـــامـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة بــفــم 
ــو مــا  ــ الــــــــواد، وهـ
ــق الــســاكــنــة  ــ ــل ــ أق
وأربـــــك حــســابــات 
ا�حلية  السلطات 
الـــــتـــــي حـــرصـــت 
أشــد الــحــرص على 
السليم  الــتــطــبــيــق 
ــف قـــوانـــ�  ــل ــخــت �
الــحــجــر الــصــحــي، 
ومما خفف من وطأة 
ا�عني  أن  الــخــبــر، 
حالته مستقرة، وأن 
ســا�ــون  مخالطيه 

بعد إجراء التحاليل ا�خبرية.
بــدورهــا  إفــنــي،  ســيــدي  مدينة  وسجلت 
مؤكدة  إصــابــة  أول  ا�ــاضــي،  اإلثــنــ�  ــوم  ي
من  آمنة  كانت  بعدما  ا�ستجد،  بـ«كورونا» 
2 مارس ا�اضي،  الفيروس منذ ظهوره يوم 
حيث  الصويرة،  من  قدم  بحارا  تخص  وهي 
با�ستشفى   «19  - «كوفيد  لجناح  إدخاله  تم 
اإلقليمي، وأنه يوجد تحت الرعاية الصحية، 

إذ سيتم التكفل به وفقا لإلجراءات الصحية 
ا�عتمدة، كما تمت تعبئة طاقم تابع �صلحة 
إقامة  محل  إلــى  لالنتقال  الوبائي  الرصد 
له،  ا�خالطة  الحاالت  لجرد  ا�عني  الشخص 
الوقائية  اإلجراءات  واتخاذ  مراقبتهم  بغية 
السالمة  �عايير  وفقا  الفيروس،  تفشي  �نع 

الصحية الوطنية والدولية.

فاتح  يــوم  كلميم،  إقليم  ساكنة  وتلقت 
يونيو، خبرا سيئا، يتمثل في تسجيل حالة 
ا�ستجد  «كورونا»  بفيروس  مؤكدة  إصابة 

بجماعة إفران األطلس الصغير.
الحالة  فــإن  مــوثــوقــة،  مــصــادر  وحــســب 
للنحاس  بمنجم  عامل  لدى  سجلت  ا�ؤكدة، 
بتراب ذات الجماعة، حيث أثبتت الفحوصات 

إصابته بمرض «كوفيد 19».
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عادل با حميد

اليوبي



روانــدا،  في  األمريكي  السفير  توقيع  في 
وزير  مع  عسكري  التفاق  فيروسان،  بيتر 
فانسانت  الدكتور  ــدي،  ــروان ال الخارجية 
ــي نــطــق اســم  ــيــروطــا، أخــطــأ الــســفــيــر ف ب
بيروطا،  اسمي  لتشابه  الرواندي  ا�سؤول 
الخارجية ا�غربي، فكان من  وبوريطة وزير 
أمريكا،  صديق  بوريطة  اعتبر  أن  ا�تحدث 
وأن الوضعية الحالية مع رواندا ال تختلف 
ا�تحدة  للواليات  التقليدي�  األصدقاء  عن 

في القارة.
حضر  ــذي  ال «األســبــوع»  مصدر  وحسب 
«االتفاق حول  «سوفا» أو  اللقاء، فإن اتفاق 
وضع القوات األمريكية»، هو عمل نموذجي 
مع الدول اإلفريقية الشريكة، يقول الجنرال 
رافقته  الذي  ألبرت موراسيرا، في االحتفال 
أعالم قليلة من دول االتحاد اإلفريقي ضمنها 

ا�غرب.
ويعرف الجميع، أن ا�غرب شارك في مكتب 
استخبارات  لصالح  األمريكي�  مع  مشترك 

البنتاغون برواندا.

 ¬HÉ°ûàd ‹ƒcƒJhôH §∏Z
GófGhQh Üô¨ŸG …ôjRh AÉª°SCG

القناص

بعد التأكيد على عدم تأجيلها 

الرئيس  أن  الجميع  يعرف 
الفرنسي تدخل لصالح شركة 
�ديرها  ــصــحــراء»  ال ــوج  «نـ
الذي  بورغينيون،  العام جيل 
ربح عقد تأم� ممثلة االتحاد 
ــي الــعــاصــمــة  األوروبـــــــي فـ

الرباط.
«األسبوع»،  مصدر  وحسب 
فإن ماكرون كلف بورغينيون 
والجزائر  تونس  في  بالعمل 
أيـــضـــا، مـــن أجـــل «تــوحــيــد 
ا�ؤسسات  وتــأمــ�  ووقــايــة 
الدبلوماسية في هذه الدول».
ورفضت الجزائر أي نشاط 
فوق  ماكرون،  لصديق  أمني 
الرئيس  وســكــت  أراضــيــهــا، 
عن  سعيد  قيس  التونسي 

تعامل  ا�ــغــرب  لكن  الطلب، 
عادي»،  بـ«شكل  الشركة  مع 
من  ملفها  حول  أثير  ما  رغم 
االستعالم  أجهزة  ب�  لغط 
الجزائرية،  الجارة  وأجهزة 
في  مشاركتها  أن  تــرى  إذ 
لصالح  الخاصة  العمليات 
ــرات الــخــارجــيــة  ــ ــاب ــ ــخ ــ ا�
لكن  مؤكد،  شيء  الفرنسية، 
الشركة  من  القادمة  التقارير 
في عملياتها با�غرب وليبيا، 
يكشف، حسب ا�صدر دائما، 
ألنها  ورقة،  تلعب  فرنسا  أن 
عبر  أمنية  عمليات  تــؤطــر 
بمنطق  الــشــخــص  نــفــس 
استعالمي معقد ب� طرابلس 

والعاصمة الرباط.

 Üô¨ŸGh É«Ñ«d ‘ »æeC’G ¬∏NóJ óMƒj ¿hôcÉe
¿ƒ«æ«ZQƒH π«L ÈY

توصل قسم الشؤون السياسية في االتحاد 
مفوضية  بتقسيم  إي»،  بي.  «دي.  اإلفريقي 
في  االنتخابية  ا�ــســارات  لسير  االتــحــاد 
«ا�غرب  التأكيد بأن  القارة السمراء، وجاء 
رغم  التشريعية  انتخاباته  تأجيل  يقرر  لم 
دعوة حزب مشارك في األغلبية إلى حكومة 
وحدة وطنية �واجهة تحديات كوفيد 19».

الثالثة  من   2020 ماي   27 اجتماع  وفي 
مــســاء،  والــنــصــف  الــســادســة  إلـــى  زواال 

االتــحــاد  مــراقــبــة  ــى  إل الــنــقــاشــات  انتهت 
ا�غرب،  في  القادمة  للتشريعيات  اإلفريقي 
لجريدة  االجتماع  في  شــارك  مصدر  ونقل 
بعدم  وعــدا  تلقى  االتحاد  أن  «األســبــوع»، 
تأجيل االستحقاق ا�ذكور، وأيضا اإلشراف 
رمزي  وبحضور  االنتخابات،  مراقبة  على 
مشكل  يطرح  ال  كــي  فقط،  مــدن  ثــالث  فــي 
حضور االتحاد اإلفريقي في مدن الصحراء 

من عدمه.

 É`ÑbGôe ¿ƒ`µ«°S »`≤jôaE’G OÉ`–’G
Üô¨ŸG ‘ á«fÉŸÈdG äÉHÉîàfÓd

تعليق  الفرنكفونية  ا�نظمة  إدارة  قــررت 
الدرس  و«رقمنة  بعد»  عن  «التعليم  مساعدة 
الصادر  اإليجابي  التقرير  رغم  البيداغوجي» 
أكدت  وقد  ا�ملكة،  في  الفرنسية  البعثات  عن 
الفرنسية  ا�واد  دراسة  نجاح  على  ا�عطيات 

بـ 76 في ا�ائة، وهو رقم قياسي في ا�نطقة.
ورغم هذا التطور، تدخلت باريس لوقف هذه 
مصدر  يقول  قرارها،  تعليل  بــدون  ا�ساعدة 

«األسبوع».
تمويالت  سابق،  وقت  في  فرنسا،  وسهلت 
 80 بـــ  با�غرب  التعليم»  «فرنسة  لتشجيع 
كل  ا�كلفة  الوزارة  فرنست  وبعدما  ا�ائة،  في 

األسالك، توقف الدعم.

 ≥∏©J á«fƒØµfôØdG áª¶æe
 øY º«∏©àdG{`d IóYÉ°ùe
 Üô¨ŸG ¤EG á¡Lƒe zó©H

اإلسرائيلي  األعمال  رجل  نجاح  بعد 
بيريز،  غابي  ــوســاد»،  «ا� مــن  القريب 
العسكري  الشحن  ــرات  ــائ ط بيع  فــي 
من  ألكثر   «235 إن  «سي.  األندونيسية 
بلد إفريقي، طلب من ممثله ا�توجه إلى 
من  الطراز  هذا  لبيع  قنوات  فتح  دكار، 

الطائرات إلى ا�غرب.
ثمن  فإن  «األسبوع»،  مصدر  وحسب 

إلى  ا�وجه  العطاء  في  ا�روحية  هــذه 
مع  ا�ائة،  في   10 بخصم  نــزل  ا�غرب، 
تطويرات في االستجابة ا�ؤكدة للحاجة 

للمملكة.  الدفاعية 
الشحن  طائرة  «إن  ا�صدر:  ويضيف 
بتقنيت�  تزويدها  يمكن  األندونيسية 
للجيش  حصرا  موجهت�  إسرائيليت� 
ا�غربي، إن قررت الرباط إتمام الصفقة».

 á≤Ø°üd ≈©°ùJ π«FGô°SEG

Üô¨ŸG ™e ájôµ°ùY

لم يتمكن ا�غرب من إعطاء أرقام بخصوص 
غير  قطاعه  كيانات  من  جزء  تقن�  إمكانية 
الصحي،  الحجر  رفــع  ظــروف  فــي  ا�هيكل 
لهذه  يوجه  ماليا  غالفا  بروكسيل  واقترحت 
ما  تقدم  لم  الــربــاط  العاصمة  لكن  ا�همة، 
يفيد «رغبتها» في نقل ما قام به االتحاد في 
وقد  ا�غربي،  والشريك  الجار  إلى  أوكرانيا 
القرض  تحديد  على  مختصة  لجنة  دافعت 
ا�ملكة  تسلمها  رسمية  أرقـــام  ضــوء  على 

للجهة ا�انحة.
أرقام  إعطاء  من  الرباط  تتمكن  لم  وربما 
عرضه،  االتــحــاد  فحجب  الــشــأن،  هــذا  فــي 
«إن  أضاف:  الذي  «األسبوع»،  مصدر  يقول 
يقلل  الفئة،  هذه  للوائح  ا�ملكة  حصر  عدم 
من جاذبية إقراض ا�ملكة من طرف االتحاد 

األوروبي تحديدا».
قابال  رقــمــا  ا�ختصة  اللجنة  ــددت  وحــ
ا�غرب  أن  غير  ا�ائة،  في   200 بـ  �ضاعفته 

ال يريد اقتراضات جديدة.

 ¢SQój »HhQhC’G OÉ–’G
 äÉfÉ«c êÉeOE’ É°Vôb
 πµ«¡ŸG ÒZ ´É£≤dG

ا�جيد  عبد  الــجــزائــري،  الرئيس  ــاد  أع
تبون، الجنرال بلقاسم العريبي من تقاعده 
الشخصي،  حرسه  لــيــرأس  االضــطــراري، 
تمس  قــد  محتملة  تــهــديــدات  بعد  وذلـــك 
الخالف  استمرار  نتيجة  ا�نتخب  الرئيس 
مدين  الجنرال�  إطــالق  حــول  باريس  مع 

وطرطاق.
في  ورقة ضغط  فرنسا  لدى  ليست  وكما 
ا�خابرات،  في  حليفيها  إلطالق  ا�لف  هذا 
تقرر دعم عودة الحراك إلى الشارع، إلعادة 

خلط األوراق.
وقف  في  «كورونا»  وبــاء  تفشي  وسبب 
ــوارع الــجــزائــر  خـــروج الــشــبــاب إلـــى شــ
لالحتجاج، منذ ا�طالبة باستقالة بوتفليقة 

وإلى إسقاط باقي وجوه النظام.
وحـــســـب مـــصـــدر «األســـــبـــــوع»، فــإن 
بلقاسم  الجنرال  أطلقها  التي  التصريحات 
ا�غرب،  مع  الجبهة  لتهدئة  هي  العريبي، 

فيما يشتد سعارها مع فرنسا.
عند  دقيقا،  الــجــزائــري  الجنرال  ــان  وك
مخاطبته سفيرين عربي� أرادا نقل رسالته 

إلى ا�ملكة ا�غربية.

 :…ôFGõ÷G ¢ù«FôdG ¢SôM óFÉb
 GQGôb ¢ù«d Üô¨ŸG ™e Üô◊G

 Óé©à°ùe
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رغم  صدور اإلنذار الثاني من الحكومة املركزية يف مدريد، واصلت حكومة جزر الكناري، الذاتية اإلدارة، مخططا هجوميا ال يستبعد حربا برية من 
البوليساريو وبحرية - جوية من إدارة الجزر التي يعتبرها املغرب ضمن منطقته االقتصادية الخالصة، حسب قانونين أجازهما البرملان املغربي مؤخرا.

وحذرت وزارة الدفاع اإلسبانية من أي تنسيق بين حكومة الجزر مع البوليساريو، ىلع صعيد القدرات الهجومية، أو تقسيم حقل العمليات، وسبق 
لحكومة الجزر، يف خلية أزمة، تحويل الفرقة الخفيفة للمشاة إلى »جيش«.

ونبهت وزيرة الدفاع اإلسبانية، مارغريتا روبلس، إلى هذه التطورات، لترد عليها حكومة الجزر بأن »ما بعد أزمة كاتالونيا يؤثر ىلع تدبير أزمة الكناري 
مع املغرب، كما لن يختلف سلوك مدريد عن الرباط، خوفا من اإلرهاب االنفصالي«، واليوم تغرق مبادرة الحكم الذاتي يف رمال الصحراء، كما تتأزم يف 

مياهها عالقات مدريد والجزر، وما بين املغرب وجزر الكناري.
واتهمت حكومة الكناري مدريد بالتنازل عن أمنها، بسبب مواقف أمنية قديمة، تعيد االتهام إلى وزيرة الدفاع التي شغلت منصب سكرتيرة الدولة يف 

الداخلية من 14 ماي 1994 إلى ماي 1996.
ورفعت »فرقة اللوجستيك 82« و»الفرقة السادسة« للحوامات يف سان كريستوبال دي ال الغونا من جاهزيتها، وانتهت »الفرقة 94« الجوية إلى خارطة 

تدخالت ضد اآلليات املغربية، وألول مرة، يجري التخطيط من فرقة خاصة الستهداف الجدار الدفاعي املغربي، لكن درجة التنسيق مع البوليساريو، 
حسب املخابرات اإلسبانية، »غير ناضجة، وليس لها البعد العملي الكايف«، رغم مشترك األهداف املحتملة بين الجبهة وقوات جزر الكناري، التي حققت 

بشأنها وزارة الدفاع اإلسبانية، ومنعت نشر هذه التحقيقات، ليتأكد تحذير آخر تحت توجيه عالي املسؤولية بوقف تبادل املعلومات حول البحرية 
املغربية بين البوليساريو وخلية االستعالم تحت سالسل الـ»102«.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

ا�ستعدادات 
تك�سف التن�سيق 

بني جزر الكنـاري 
والبولي�ساريو 

حلرب �سد املغرب

في تحقيق لوزارة الدفاع 
اإلسبانية: 

تحذير ثان لوقف تبادل المعلومات حول البحرية المغربية

 تحويل القوات في جزر الكناري إلى 
قوات هجومية في 100 يوم، رغم 

أجواء »كورونا«، يكشف أن الخطط 
العسكرية لم تتغير في المنطقة 

بفرقة  التسليحية  العملية  بدأت 
»سانتا كروز« ملدينة تينريفي، وبكل 
أجزاء الترسانة املدرعة، وتواصلت 

مع:
سوريافورتيفي  »فرقة  تعزيز   )1
من  الخمسني«  و»الــفــرقــة  نــتــورا« 
الثقيلة  واملدفعية  الخفيف،  السالح 

»سان كريستوبال«.
الجوي  الدفاع  »فرقة  تحويل   )2
94« إلى فرقة موجهة ضد »امليراج« 

و»ف 16« لعزل قوتهما.
هذه  اإلسباني  الجيش  ويتابع 
دون  الجانب،  األحادية  التحركات 

وقفها، إذ يحاول حسب التقارير:
»النزوع  مع  بمرونة  التعامل   )1

القومي« للكناريني.
2( إعادة توجيه القوات البحرية 
من  الهجومات  وترتيب  الجزر،  في 
اإلسبانية،  التاريخية  األراضي  كل 

الجيش  أن  إلـــى  يشير  ــا  م وهـــو 
الصحراء  يعتبر  يزال  ال  اإلسباني 

جنوب املغرب »صحراء إسبانية«.
العسكرية  العقيدة  تتغير  ــم  ول
فرانكو،  إرث  اإلسبانية عن  للمملكة 
من  كارلوس  خوان  امللك  عرفه  عما 
امللك  إلى تحالف بني  انتهت  مرونة 
تماما  والجيش  السادس  فيليبي 
كما نرى مثيله في الحالة املغربية.

ــزر الــكــنــاري  ــوات جـ ــ ورفــعــت ق
والبالغ  املائة،  في   40 بـ  عديدها 
عنصر   5400 منها  شخصا،   8712
و950  طيار  وألفي  للجيش  تابع 

بحارا عسكريا.
ــوات  ق تــدريــبــات  زادت  ــال،  ــع وف
االحتياط للتمكن من إدارة مواجهة 
جزيرة  على  فقط  مركزة  تكون  لن 
تورد  كما  باملاس،  والس  تينريفي 
وزارة  لدى  األرخبيل  استراتيجية 
الدفاع، إلى عهد قريب، لتأخذ إعادة 
بعدا  لسبع جزر،  كتكتيك  االنتشار، 

جديدا ملواجهة اململكة.
جزر  مــع  حاليا  املشكلة  ليست 
دفاعي)1(  أرخبيل  مع  بل  الكناري، 

يـــحـــاول خــلــق خــطــط الســتــنــزاف 
خالل  من  املغربية،  امللكية  البحرية 

عمليات خاصة، وألول مرة يتحدد:
موجهة  لتدريبات  طيار   1100 أ( 

من »ف 18« املعدلة.
ب( انتشار مع دعم بحري موازي.
األهــــداف  ــه  ــوجــي ت إعـــــادة  ت( 
في   34 بنسبة  لألرخبيل  الدفاعية 
»الصحراء  املائة، مدمجة ما يسمى 
األرخبيل  اإلسبانية«، فاستراتيجية 

ال تميز بني الشأنني.
ث( سبع منصات للعمل العسكري 
تساوي الجزر السبع في األرخبيل.

ــادة تــيــنــريــفــي في  ــيـ ــكـــون قـ وتـ
توجيه  بإعادة  قامت  قد  الطوارئ، 
ــداف  أهـ إلـــى  التسلحية  الـــقـــدرة 
90 في املائة منها في  االستقرار بـ 
مــا يشكل إعــالن  الــصــحــراء، وهــو 
احتساب  مــع  املــغــرب  على  حــرب 
رسم  إعادة  على  الجديدة«  »القدرة 

مسرح العمليات.
الــجــويــة  ــادة  ــي ــق ال أن  ونـــعـــرف 
في  موجودة  لألرخبيل  والبحرية 
تجربة  األكثر  وهما  الكناري  جزر 

في الجيش اإلسباني.
ولدى األمريكيني تقسيم ملا يحدث 

في األرخبيل، من زاويتني:
1( أن الحرب املتوقعة بني إسبانيا 
محدودة،  بحرية  ستكون  واملغرب، 
حربا  ستعني  الشاملة  الحرب  ألن 
برية حول سبتة ومليلية، وقد أثبت 
الحكومة  رئيس  عهد  في  اإلسبان 
سيناريو  في  أثنار،  ماريا  خوسي 
الشاملة  الحرب  أن  »ليلى«،  جزيرة 
ضــمــن الــتــفــكــيــر االســتــراتــيــجــي 
للمملكة اإليبيرية، وحدث تحول في 
هذه النظرة نحو »الحرب البحرية« 
تكون  ــل،  ــي ــب األرخ ــع  م املـــحـــدودة 
مدعومة ومرتبطة بتأثير واسع في 

الخارطة العسكرية للصحراء.
ــبــريــة  ال ــرب  ــحـ الـ ــون  ــك ســت  )2
مــمــا يسمى  انــطــالقــا  لــألرخــبــيــل، 
أو  ــة«  ــيـ ــانـ ــبـ اإلسـ ــراء  ــ ــح ــصــ ــ »ال
 ،»1975 بعد  املغربية  »الصحراء 
حد  إلى  االستراتيجيات  وتتصارع 
الخاصة  العمليات  منطق  من  كبير 
املائة  فــي   12 فيها  يــشــارك  الــتــي 
شاركن  وقــد  األرخــبــيــل،  نساء  مــن 

تندوف،  مخيمات  في  تدريبات  في 
حسب املخابرات األمريكية.

وحجبت الجزائر تداول معلومات 
إعادة  قررت  عندما  امللف،  هذا  في 
ــى جــزر  ــ ــني نــســويــتــني إل ــرت ــؤط م

الكناري.
تقديرات  الــطــرفــان  وســيــخــوض 
ما  على  راديــكــالــيــة  غير  عسكرية 
في  تــرغــب  ال  الــجــزائــر  ألن  يظهر، 
ثنائي  قبل  اململكة  مع  شاملة  حرب 
شنقريحة،  ـ  تبون  الجديد:  الحكم 
من  ترغب،  ال  أثنار  بعد  وإسبانيا 
الشاملة،  الحرب  خيار  في  جهتها، 
ولذلك، فإن تصعيد الوضع اإلقليمي 
إلى حرب شاملة مع إسبانيا، يؤجل 
الجزائر،  مع  الشاملة  الحرب  خيار 

أو العكس.
على  الكناريون  ويعمل 
»كاميكازمية«  تــدريــبــات 

وزيرة الدفاع اإلسبانية روبلس

سيكون النزاع البحري 
حول جزر الكناري أو »بحر 

الكناري والصحراء«، 
حسب اصطالح الوثائق 

اإلسبانية، ثالث نزاع بحري 
كبري وخطري يف العامل، 

وتتوجه قيادة »هريو« يف 
األرخبيل إىل التشويش 
اإللكرتوين، فيما قيادة 

»سان سيباستيان دي ال 
غومريا« مؤهلة لعمليات 

برية ما وراء املياه، 
وقيادة »ال نزاروت« مؤهلة  

للحماية احملدودة.
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من  املــائــة  فــي    50 مستوى  على 
من  رأيناه  ما  مع  بحريتهم،  طاقم 
صفوف  في  تزيد  استعالمية  قــدرة 
ــاك، حسب  ــنـ وهـ ــيــســاريــو،  ــبــول ال
تقييم  فــي  مبالغات  األمــريــكــيــن، 
في  اإلسبانية، خصوصا  املخابرات 
شأن التمكن من »الوصول والتأثير 

على دوائر القرار في املغرب«.

 قيادة جزر الكناري هي األولى في 
األرخبيل 

جزر  فــإن  البحرية،  صعيد  على 
ــى املــوجــهــة  ــ الــكــنــاري هـــي األولـ
مستوى  على  الخاصة  للعمليات 
خطط  وهناك  املــغــرب،  ضد  البحر 
لضرب البواخر املغربية في الساعة 

األولى في خطة من 55 هدفا.
ــاس  ــامل ب »الس  ــن  مـ وانـــطـــالقـــا 
الجيش  قيادة  فإن  كاناريا«،  الغران 
اإلسباني تستخدم هامشا للعمليات 
الخاصة، تقول أنه يصل إلى 80 في 
وأخرى  لوجستيك،  فرقة  مع  املائة 
 ،»32« الــرقــم  تــحــت  ــصــاالت  ــالت ل
اإللكتروني،  للتشويش  واملوجهة  

وتستخدم:
1( تقنيات تشويش قد تصل إلى 
الدفاعي،  الــجــدار  كيلومترات  كل 
وأيضا  الصحراء،  في  شبر  كل  أي 
الفرقة  هذه  أجرت  وقد  تندوف،  في 
آليات وتدميرها في  مناورة إليقاف 

أقصى نقطة ملنطقة شرق الجدار.
ــشــويــش  ــت ــل ل ــا  ــجـ ــامـ ــرنـ بـ  )2
اإللكتروني، بما يعطل الجهود على 
الفرقة  بن  تعاون  وحــدث  األرض، 
في  املتخصصة  والغرفة  املذكورة 
من  بتأطير  البوليساريو  قـــوات 

الكنارين.
3( التدريبات األخيرة ضد برامج 
املغربية، وتسببت  البحرية  اإلبحار 
بالعاصمة  املــركــز  مــع  مشكلة  فــي 

مدريد.
وتحاول بحرية األرخبيل الدعاية 
للنجاح بـ 33 في املائة عبر اختراق 
لكن  املــغــربــيــة،  للبحرية  محتمل 
مدريد  يفاجئ  أن  استطاع  املغرب 

مرتن:
- األولى في أزمة جزيرة »ليلى«، 
بالعملية  إسبانيا  تعرف  لم  عندما 
قبل حدوثها، وال قرار الرباط لـ 75 

ساعة من األزمة.
الثاني  الثانية في عهد الحسن   -
ــراء،  ــح ــص ــحــو ال فـــي مــســيــرتــه ن
وتخوف خوان كارلوس الذي تولى 
خلق  من  فرانكو  وفاة  بعد  العرش 
الرباط  العاصمة  وتوجيه  املفاجأة، 
ومليلية،  سبتة  إلى  مماثلة  مسيرة 
الحسن  تسليم  جيشه  على  واقترح 
يد  في  أخرى  وإبقاء  مدينة  الثاني 
تخوف  الراحل  امللك  لكن  اإلسبان، 
من رجوع مدريد إلى الخلف بقيادة 

جيشها لحرب في الصحراء.
صعيد  على  كبيرا  الفشل  ــدا  وب
دفاعات  توجهت  ولذلك،  االستعالم، 
العمل  أخـــرى:  دفــة  إلــى  األرخبيل 
حظرته  ما  وهو  البوليساريو،  مع 

مدريد، لكن األرخبيل لم يستجب.
أجندة  على  العمل  ويــتــواصــل 
قــيــادة رئــاســة األركـــان فــي مدريد، 
في  العمليات  السماح الستقالل  مع 
األرخبيل بهامش في حدود 30 إلى 

40 في املائة.
املفترضة،  الخطة  حسب  ويمكن 
إعــــــادة تــوجــيــه األهـــــــداف بــن 
األرخبيل  ــادة  ــي وق البوليساريو 
في  آالف جندي   4 انطالقا من كون 
جبهة  لهم  ليست  البرية،  الــقــوات 
ــزال في  ــاإلن قــتــال مــع املــغــرب إال ب
مقاتل  آالف   9 إلى جانب  الصحراء 

من جبهة البوليساريو.
وحسب املصادر املتوفرة، يستعد 

مركز التنسيق العملياتي:
العسكرية  السفن  كل  لتحديد  ـ 
ألن  الصحراء،  في  للمملكة  التابعة 

دائرة استهدافها في حدود 100 في 
املائة.

السفن  ــي  ــاق ب دور  لــتــحــديــد  ـ 

العسكرية في العمليات الحربية.
وتبعا للخطة، فقد وجدنا أن رؤية 
األرخبيل موجهة باألساس إلى عدم 
الجوالن  في  اململكة  من  اإلذن  طلب 

أو الصيد في مياه الصحراء.
ــو عــلــيــه  ــ ــا ه ــ ــلـــى م ــاء عـ ــ ــن ــ وب
األرخبيل،  في  الدفاعي  اللوجستيك 
والذي زاد بنسبة 30 في املائة، فإن 
ما  وهو  تحسنت،  القتالية  القدرة 

ينبئ بأمرين:
إلسبانيا  الهجومية  القدرة  أن  ـ 
األرخبيل  ساكنة  فمشاركة  زادت، 
بـ  سيكون  الخاصة  العمليات  في 
التدخالت  وستعمل  املائة،  في   80
أيضا على رفع املردودية الهجومية 
وأن  ــر، خــصــوصــا  ــبـ أكـ بــنــســبــة 
مختلف  بــن  الــتــنــســيــق  تــحــســن 
بمعدل  زيادة  يوفر  األرخبيل  قوات 

العميقة. الهجمات 
حزام  في  البحرية  العمليات  أن  ـ 

تخلق  ــد  وقـ مــزعــجــة،  ــل  ــي ــب األرخ
جزر  ضــم  الـــذي  للمغرب  مشاكل 
الكناري ضمن منطقته االقتصادية، 
الصحراء  يضم  ــذي  ال باألرخبيل 

إليه.
مستوى  على  صعب  يحدث،  وما 

العاصمة  ألن  العسكري،  التدبير 
خططها  نشر  إلــى  تسع  لم  مدريد 
األرخــبــيــل  تكفل  فيما  الــحــربــيــة، 

خططه  ــى  ــل ع ــري  ــسـ الـ ــعــمــل  ــال ب
ما  واكتفى  املغرب،  ضد  الهجومية 

عداهما بالخطط الدفاعية.

 28 عسكريا من البوليساريو 
شاركوا في تدريبات »وحدة 

الطوارئ العسكرية«

تدريبات  جرت  هل  معروفا  ليس 
ــي األرخــبــيــل أو  الــبــولــيــســاريــو ف
مدربن  بمساعدة  املخيمات،  فــي 
في  املجاورة  الجزر  من  أو  كنارين 
األرخــبــيــل، لكن املــؤكــد هــو وجــود 
و»وحدة  البوليساريو  بن  تنسيق 
األرخبيل  في  العسكرية«  الطوارئ 
بكتيبة  مرتبطن  قسمن  من  املكون 
 2 رقم  العاجل  أو  السريع  التدخل 

»بيم 2«.
عمال  الجنوب  وحدة  اتخذت  وقد 
حربيا، عندما فرضت على العاملن 

االستجابة  املنطقة  في  العسكرين 
ــة الســـتـــغـــاثـــة مــقــاتــلــي  ــوريـ ــفـ الـ

البوليساريو في شن عملياتهم.
ــوارئ في  ــطـ ــادة الـ ــي وتــتــكــون ق
أطــراف  داخــل  املوجهة  العمليات 
بقاعدة  خاص  قسم  من  الصحراء، 

»مورون« بإشبيلية.
التي  املحتملة،  الخطة  وحسب 
جوانبها،  بعض  »األسبوع«  تكشف 

على  العاملة  التنسيق  وحــدة  فإن 
تشمل  الـــصـــحـــراء،  فـــي  األرض 
املــائــة  ــي  40 ف ـــ  ب الــصــحــراويــن 
ــالجــئــن في  )ضــمــنــهــم عــنــصــر ال
 40 بـ  األرخبيل  وجنود  أوروبـــا(، 
في املائة، وقوات التدخل بـ 20 في 
الحرب،  طوارئ  لخطة  طبقا  املائة، 
وسيكون االستهداف بناء على بنك 
األهداف املحددة حصرا عبر املركز.

فإن  للعملية،  أكــبــر  وبتفصيل 
في  للتنسيق  عسكريا   34 هــنــاك 
قاعدة »غاندو« إلى جانب املشاركن 
)ويقصد  التاريخية  ــي  األراض في 
الصحراء( مع 73 مهندسا عسكريا 

الخاصة. للعمليات 
إلى  الــوحــدة  هــذه  عمل  وينقسم 

ترتيبن:
املضادة  العمليات  مواجهة   )1
لبنيات  موجهة  بضربات  للمغرب 

الجدار الدفاعي.
الحربية  املتابعة  أعمال  دعم   )2
البوليساريو  بن  التنسيق  ظل  في 
ــاعــدة  ــخــاصــة فـــي ق والـــقـــوات ال

»غاندو«.
ــرة مع  ــيـ ــة األخـ ــه ــواج ــل امل ــب وق
و30 شتنبر  مــاي   1 وبــن  املــغــرب، 
2017 تقرر العمل على خطط دفاعية 
و»جذرية« تستهدف العمق املغربي، 
الجنوبية  اململكة  خطوة  على  للرد 
بــشــأن »حــمــايــة تــرســيــم حــدودهــا 
لذلك،  ــد«،  واح جانب  من  البحرية 
بأن  واضــح  الخطة  اصــطــالح  فــإن 
يعمل  التي  العسكرية«  »الحماية 
حدوده،  لكل  موجهة  املغرب  عليها 

وال تستهدف الترسيم فقط.
على  املتنازعة  ــراف  األط وتدافع 
أو  تعديله  »دون  الــقــائــم  الــوضــع 
الخالصات  فإن  وبالتالي،  تغييره«، 
تشمل  الخطة  عليها  تعتمد  التي 

أيضا:
 2017 تجهيزات  مع  االنضباط  ـ 
املتقدمة، واملوجهة لحرب إلكترونية 

حول الصحراء.
»الــصــحــراء  ــيــات  عــمــل ــســم  ق ـ 
اإلســبــانــيــة« فــي قــاعــدة »غــانــدو«، 

الــجــدار  خــلــف  الــعــمــلــيــات  يشمل 
أن  يعني  بما  املــغــربــي،  الــدفــاعــي 
السيناريو  هي  العسكرية  املواجهة 
البوليساريو  بن  املجمد  الواقعي 
أو  األرخبيل،  قوات  وبن  واملغرب، 
كــانــاري«، وبــن املغرب من  »غــران 

جهة ثانية.
والــتــخــطــيــط الــــذي تــــراه هــذه 
ــي خــطــة املــواجــهــة مع  ــدة ف ــوح ال
الجغرافي،  النطاق  يتجاوز  املغرب، 
ألن الصراع مع املغرب جيوسياسي 

تهندسه الجيوش.
»املصادر الجوية مؤسسة  وتبقى 
عــلــى األرخــبــيــل املــتــحــرك« حسب 
الوضعيات التي يواجه فيها الدرك 
الحربية  العمليات  نفس  تحديات 
 3400 فأمام  البحري،  امللكي  للدرك 
سيتكرر  األرخـــبـــيـــل،  مـــن  ــي  ــ درك
اإللكترونية،  املواجهة  سيناريو 
هذا  األرخــبــيــل«  »إســبــان  يجد  وال 
حول  املــواجــهــة  إدارة  فــي  البعد 
الــجــزائــر،  تحتكر  إذ  الــصــحــراء، 
عنصر   500 لـ  حصرية  وبتدريبات 
واجهات   كل  فقط،  البوليساريو  من 

التجسس اإللكتروني.
واألرخبيل  الــجــزائــر  وتستفيد 
التقنيات  في  الحادث  التعاون  من 
املغرب،  ضد  املوجهة  اإللكترونية 
وهو ما يشكل تحديات تعرف الرباط 
خصومها  ويركز  تواجهها،  كيف 
تؤهل  وعميقة  إضافية  تقنية  على 
الصراع،  إطار  تخدم  جديدة  لقدرة 
املــنــطــقــة، ومــن  ــدر  قـ الــحــرب  ألن 
ألن  انطالقها،  بعد  وقفها  الصعب 
الجوار، كما تعرفه اململكة العلوية، 

أصبح أكثر عدائية.

 قوات الكناري شاركت في حربي 
العراق ومالي 

عنصر  وثالثمائة  ألفن  تدريبات 
ــاري،  ــن ــك ــوف الــجــيــش ال فـــي صــف
عدائية  مناورة  إلى  مؤخرا  تحولت 
لـ»إف  متقدمة  بخطط  املغرب،  ضد 
16« و»إف 18«، وعملت هذه القوات 
اإلقليمي  البعد  ــذا  ه على  دائــمــا 
ملشاركتها في حربي العراق ومالي، 
وحفظ السلم في لبنان، مما زاد من 

القتالية. كفاءتها 
في  املغربية  العاصمة  ــاج  وإدمـ
بنك أهدافها، وإعادة توجيه قدرتها 
للبوليساريو  يسمحان  القتالية، 
على  الكنارين،  عبر  الرباط  بتهديد 
وهكذا  النظرية،  خططهم  في  األقل 

يخرج املوقف الهجومي عن سكته.
وتورد الخطة ضد املغرب، العمل 
وهــذه  الــخــاصــة،  العمليات  على 
»وحـــدة  ــع  م حصلت  ــتــدريــبــات  ال
عملية  في   »94 رقم  الجوي  الدفاع 
قيادة  ــراف  إشـ تحت  تركيا،  ــم  دع
قوات جزر الكناري في بعثة »أوتم« 
مالي تحت العملية »بريكان«، وعبر 
عمليات  في  الجوي  الدعم  وحــدة 

»تيلما« في العراق)2(.
وهذا التطور الذي تابعته الدوائر 
دي  »مانيوبرا  مخيم  في  الغربية 

باخارا« في فويرتيفان
تورا، كشف عن:

خطوط  وراء  العمليات  كــون  أ( 
بدعم  ستكون  الــدفــاعــي،  ــجــدار  ال

بحري في مياه الصحراء.
ــوات  ق ــع  م ــاعــي  دف تنسيق  ب( 
»الناتو«، سمح، ألول مرة، بتسويق 
التعاون العسكري مع البوليساريو 

في الفترة األخيرة.
وسكت »الناتو« عن هذه القدرات 
االتحاد  في  تسويق  مع  والخطوات 
األوروبي لعملية دفاعية تشمل قتال 

البوليساريو ضد »تنظيم الدولة«.
الكولونيل  كتبها  ورقــة  وحسب 
وادو باريتو كامانو، فإن الحرب في 
الكنارين، وأن  الصحراء هي حرب 

لحماية  املوجهة  العملية 
ما  في  تبدأ  الكناري  جزر 

ال يستبعد اإلسبان حربا بحرية ضد الرباط، كما يؤكد األمريكيون الذين ساعدوا على بناء قيادة 
موحدة تستعد لحرب بحرية مع المغرب عبر توزيع مهام الوضعية الهجومية ضد 13 نقطة 

انطالقا من قاعدة »سانتا كروز« في تينريفي، المؤهلة لعمليات تدمير تساوي، من جهة 
البحرية المركزية، قوة الغواصات الموجهة لقصف الجدار الدفاعي، ولذلك، اختار المغرب مؤخرا 

التوجه إلى هذا السالح، ألنه القادر وحده على خلق توازنات جديدة لحرب محتملة مع إسبانيا.

حرب الكناريين على البحرية المغربية تشمل باقي األراضي التاريخية التي تقصد »مياه 
الصحراء« في سيناريو توافق عليه الملك فيليبي مع جنراالت إسبانيا في 29 ماي 2020

7 قيادات مع مركز  للتنسيق وآخر للتشويش لقيادة 
حرب بحرية مفرتضة على املغرب



اإلسبانية«،  »الصحراء  يسمونها 
دفاعي  قوس  على  العمل  خالل  من 
حسب  ودائما،  رادعــة،  وقوة  واحد 
ــن تــدويــل  ــرح املـــدافـــع ع ــط هـــذا ال

املشكلة مع املغرب.
في  املركزية  الحكومة  تكون  لن 
الحاجة  تفهم  على  قـــادرة  مــدريــد 
الهجومية لقوات الكناري، خوفا من 
االنفصال، لذلك، فالخيار املتوقع من 
العمل الدولي، يذهب بعيدا في دمج 
ضمن  املغرب  ضد  الحربي  الفعل 

األجندة اإلقليمية والدولية.
االنتباه  بضرورة  الورقة،  وتتابع 

إلى:
عن  البوليساريو  مشكل  فصل   )1
الطوارق في شمال مالي، وقد تحول 

إلى قناعة قتالية جامعة وشاملة.
الدولية  الجهود  في  املشاركة   )2
اإلرهــاب،  ضد  الساحل  منطقة  في 
الفرنسي، ألن هدف  االعتراض  رغم 
على  التأثير  هــو  الــكــنــاري  قـــوات 
خيارين: مواصلة حجب دور املغرب 
ــي الــســاحــل، وفــصــل الــصــحــراء  ف
وهذه  الساحل،  منطقة  إرهــاب  عن 
»جيش  يسمى  مــا  عــنــد  الــعــقــيــدة 
ــاري«، تــجــد صــداهــا فــي كل  ــن ــك ال
كتب  كما  واملــشــاركــات،  الــتــداريــب 
ــارلـــوس بــاالشــيــوس  ــرال كـ ــن ــج ال

زافورتيزا)2(.
وتدريب  تكوين  في  املشاركة   )3
وتهدف  املالية،  املسلحة  الــقــوات 
القضية  فــصــل  إلـــى  ــة  ــرؤي ال هـــذه 
الصحراوية عن القضية الطوارقية، 
وهو ما نادى به الجنود الكناريون، 
فلمدة  مالي،  دولة  في  عليه  وعملوا 
ثالثة أشهر متتابعة، جرت التداريب 
العصابات،  حرب  تكتيك  فصل  مع 
ــون في  ــادي ــجــه ــودهــا ال ــق ــي ي ــت ال
املفترضة  ــحــرب  ال عــن  الــســاحــل، 
ذلك،  وعلى  الصحراء،  في  القادمة 
قاسية  الــكــنــاري«  »مــيــاه  ستكون 
للمغرب،  مناهضة  عقيدة  لوجود 
يـــدور فــي األرخــبــيــل، هو  فكل مــا 

الحرب على املغرب.

 »وحدة األمن البحري لألرخبيل« 
تتكلف به »وحدة البحرية الخاصة« 

التي جاء تأسيسها بعد ترسيم 
المغرب لحدوده البحرية 

من املهم لدى اإلسبان، إعادة ترتيب 
بزيادة  لألرخبيل،  البحري  الدفاع 
اللوجستيكية،  والــقــدرة  امليزانية 
من  املقررة  التقديرات  من  وغيرها 

ترسيم  بــعــد  ــان  اإلســب طـــرف 
املغرب لحدوده البحرية.

ــراء هـــذا الــتــطــور،  ــ وج
»وحدة  على  العمل  تقرر 
البحري  لــألمــن  جــديــدة 
لــألرخــبــيــل« مــؤســســة 
هجومية  عــقــيــدة  عــلــى 

التاريخية  »األراضــي  في 
العمل  وأيضا  إلسبانيا«، 

على خطة حرب شاملة في حال 
املساس بأمن األرخبيل، انطالقا من 
العسكرية،  البواخر  حركة  تنسيق 
ــا«  ــن ــي ــل ــي ــت ــســن وخـــصـــوصـــا »ال
و»كازادورا«  و»ميدا«  و»أمومندي« 
خارطة  تراقب  التي  و»فينسدورا«، 
مياه  فــي  واالســـتـــمـــرار  اإلبـــحـــار 

األرخبيل.
وحسب أجندة حركة هذه السفن، 

فإن:
يعود  ال  قــرار  الــنــار،  إطــالق   )1

التقييم  بعد  أو  املركزية،  للقيادة 
أي  على  مباشر  فعل  رد  بل  معها، 
السلوك  عن  خروجا  تعتبر  عملية 
الجاري به العمل في عالقة اململكتني، 
أجل  من  األرخبيل  سلطات  وقاتلت 
في  األخضر  الضوء  على  الحصول 
في  ليس  الحرب  فقرار  لذلك،  الرد، 
مــدريــد، بــل فــي األرخــبــيــل، وألول 
التاريخ  في  األمــر  هذا  يحدث  مرة 
)أو  اإلسبانية  للبحرية  العسكري 

هي خطة لتقاسم األدوار(.
ــال الــحــرب،  ــن إشــع والــخــوف م
اإلسبانية،  البحرية  وثائق  تتداوله 
ــا«  ــورون »ك اجــتــيــاح  فــي ظــل  وإن 
ــة  ــتــصــادي وإغـــــالق الـــحـــدود االق

للتهريب بني اململكتني.
2( حركة من 3 سفن هجومية في 
كل 75 ساعة في املياه الدولية، 

وهي وضعية هجومية.

الــعــقــيــدة  تــقــديــرات   )3
الهجومية، قد اختلفت.

السادس  فيليبي  امللك  عقيدة   )4
الدفاع  على  متوافقتان  والجيش، 
في  املغرب  مع  القائم  الوضع  عن 

سبتة ومليلية وباقي الجزر.
»عــقــيــدة  فيليبي  ــك  املــل ورســـخ 
الحرب«، في 29 مايو 2020، عندما 
وافق أن تكون صورته مع األراضي 
يقولون  ما  تضم  التي  التاريخية 

أي  اإلسبانية«،  »الصحراء  عنها 
الصحراء املغربية.

التمرين  على  قــيــادات   7 وتعمل 
البحري ضد التقسيم التالي:

في  كــــروز«  »ســانــتــا  قــيــادة   )1
مضادة،  لعمليات  مؤهلة  تينريفي 
نقطة   13 فــي  تــدمــيــريــة  وأخــــرى 

محددة.
التي  بــاملــاس«  »الس  قــيــادة   )2
الــذي  فيه  بما  بالتنسيق،  تعنى 
وفي  األرخبيل،  خــارج  أطــراف  مع 

أوضاع شديدة الصعوبة.
ال  دو  ــروز  كـ »ســانــتــا  ــيــادة  ق  )3
الكبيرة  للقطع  واملــوجــهــة  بــاملــا«، 
تعبير  حسب  املعادية،  البحرية  من 
يهيئ  األرخبيل  يجعل  بما  الخطة، 

نفسه للتعامل مع »فريم« املغربية.
للتشويش  »هــيــيــرو«  قــيــادة   )4

اإللكتروني.

5( قيادة »أريسيف دي النزاروت«، 
وهي موجهة للدعم اللوجستيكي.

أمريكيا  املعروفة  الــوحــدة  وفــي 
بونيت«،  سيكوريتي  بـ»كانارياس 
لدى  القائمة  الوحيدة  الخطة  فإن 

اإلسبان متمثلة في:
البحرية  الــقــوة  مــع  التعامل   )1

املغربية في كل الظروف.
طرق  في  امليداني  التنسيق   )2
االشتباك واملساعدة اللوجستيكية.

أزمــة جزر  ويــرى األمــريــكــي، أن 
كبير  نــزاع  ثالث  ستكون  الكناري، 
العاملية  الحرب  نهاية  منذ  وخطير 
ــزاع الــهــنــدي  ــنـ ــة، بــعــد الـ ــي ــان ــث ال
وحــرب   ،1971 عـــام  الباكستاني 
املواجهة  في  ويمكن  »الفوكالند«، 
تكون  أن  املــغــربــيــة،  ـ  اإلســبــانــيــة 
ولدى  ألسطول«،  »أسطول  مواجهة 
يتعلق  آخــر  سيناريو  األرخــبــيــل 
بــمــواجــهــة بــحــريــة مـــحـــدودة مع 
األسطول املغربي دون الوصول إلى 
قد  فيما  بأسطول«،  »أسطول  صدام 
البعيدة  بالصواريخ  التزود  يكون 
املدى ردعا ألي قوة بحرية، وال يريد 

اإلسبان نهج هذه الصيغة.
إلى  واملــغــاربــة  اإلســبــان  ويتجه 
يكون  كي  البحرية،  قدرتهم  تعريز 
ويمتلك  ومؤثرا،  سريعا  االشتباك 
ولديه  اصطناعيني  قمرين  املغرب 

طائرات، ويصعب مع ذلك مراقبة ما 
يسميه اإلسبان »بحر الكناري«.

رهان  ينتقل  األســاس،  هذا  وعلى 
إلى  ومــدريــد  الــربــاط  العاصمتني 
سيحسم  السالح  وهذا  الغواصات، 
 - حــرب  هناك  كانت  إن   – املعركة 
عبر رفع قوة الضربات، كما يوضح 
»استراتيجيك«)3(، خصوصا  مقال 
العصابات  حــرب  تختلف  ال  حــني 
البحرية)4( مع الكناريني عن حرب 

البوليساريو،  مع  البرية  العصابات 
بالتاريخ  متصلة  الــحــالــة  ــذه  وهـ
ما  وتــحــديــدا  للمنطقة،  املــشــتــرك 
تسببت فيه الحرب غير النظامية)5( 
حيث   ،2020 إلــى   1975 سنة  من 
بقي الصراع على الحدود السيادية 
واملسطحات املائية مفتوحا على مر 
األمــور  وزادت  السابقة،  العصور 
صعوبة في استغالل الدول لثرواتها 
ما جعل  البحرية، وهو  القيعان  في 
القاري إشكاال، ومن  الجرف  ترسيم 
لـ  يمتد  القاري  الجرف  أن  املعلوم 
ألسباب  الشواطئ،  من  ميال   350
الحرب  فإن  وبالتالي،  جيولوجية، 
الحقول  ثروات  تستدعيها  البحرية 
النفطية والغازية املشمولة بالحدود 
في  كيلومترا   20( والجوية  املائية 
ارتفاع الطائرات أو 40 ألف متر في 

الدورة الحادة للقمر الصناعي(.
ــه  ــدرت ق يــمــتــلــك  املـــغـــرب  وألن 
الصناعيني  القمرين  عبر  الفضائية 
إسبانيا  اتــخــذت  الــجــوي،  وردعـــه 
الغواصات،  ردعا جديدا عبر سالح 
لصالح  اثنتني  بتصنيع  وقــامــت 

املغرب.
بحر  فــي  الــصــعــوبــات  وازدادت 
الصحراء،  مياه  بحر  أو  الكناري، 
يريد  واحـــدة،  منطقة  باعتبارها 
املنطقة  إدارة  على  العمل  بلد  كل 
ــا املــائــيــة  ــدوده ــح ــة ل ــصــادي ــت االق
ــار، خصوصا  ــج ال مــع  املــتــداخــلــة 
للعاصمة  تعترف  ال  مــدريــد  وأن 
الصحراء،  على  بأي سيادة  الرباط، 
مستعمر  أنها  حسابها  في  وتضع 
ســابــق لــلــمــنــطــقــة، بــســبــب قـــدرة 
أوراق  حسم  على  الشريفة  اململكة 
جيوسياسية تحت عنوان: »التحرير 

من االستعمار«.
باستعمال  الــحــق  هــذا  ويسمح 
القوة والحرب)6( بمعناها املباشر، 
وما  البرية،  الحرب  في  كما  تماما 
تحدده املادة 6 من »اتفاقية الهاي« 
لـ 18 أكتوبر 1907)7(، وباقي املواد 

ذات الصلة.
فإن  الدولي،  القانون  على  وبناء 
بني  البحرية  العسكرية  املواجهة 

املغرب وإسبانيا، ستكون:
تاريخية  ملــواجــهــة  مــواصــلــة  ـ 

وحجج معروفة.
شاملة،  كــانــت  وإن  ــحــدودة،  م ـ 
سابقة،  قتالية  فــرص  تكرر  فإنها 
وبالتالي، فإن رؤية البعد التكتيكي 
في هذه الحرب، لن يستوعب »حالة 
ــو مــن طــرف  ــراف«)8(، ولـ ــ ــتـ ــ االعـ
لـ»بحر  النهائي  للوضع  الغير)9(، 
الذي  الكناري«  و»بحر  الصحراء« 
بعد  إال  بواقعية  مرسوما  يكون  لن 
يريدها  ال  مغربية  ـ  إسبانية  حرب 
اآلن،  والعلوي  اإليبيري  التاجان 
املناورة  هامش  يستخدمان  لكنهما 
من  واســع  جــزء  لتكريس  املــوجــود 

مصالح هذا الطرف أو ذاك.
خوض  على  الكناريني  ــدرة  ق إن 
»حرب قرصنة من داخل استراتيجية 
دولة«، هي قدرة استثنائية ومدمرة، 
 4 يزيد  املغربية  النيران  حجم  لكن 
التي  الكناريني،  نيران  عن  مــرات 
تشكل 80 في املائة فقط من البحرية 
ــعــزز هـــذا الــوضــع  اإلســبــانــيــة، وي
الشاملة  أو  املــدمــرة  الحرب  خيار 
تستعد  مـــا  ــو  وهـ ــن،  ــدي ــل ــب ال بـــني 
ونظيرتها  املغربية  البحرية  إليه 
اإلســبــانــيــة بــكــل طــاقــتــهــمــا، وإن 

بأهداف مختلفة وحية دائما.

هوامش
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امتالك المغرب لقدرة فضائية تؤهله النسيابية أكبر في حركة قواته البحرية نحو الجنوب 
في مياه الصحراء، ومثل هذا الوضع، دفع إلى التفكير في خطة لـ»تدابير واسعة ضد 

األهداف المغربية«، وليست هذه الخطوة جزء من الحرب النفسية ضد العاصمة الرباط، 
بل نتيجة قرار استراتيجي ضاغط من مؤسسة الجيش في إسبانيا.

1- como es el despliegue de las fuerzas armadas en cana-
 rias? eldigitalsur, 19I7I2017.
 2- la brigada# canarias# XVI cumple 3 meses de mesion
 para instruir a las fuezas armadas malienses, eldigitalsur,
 11 septembre 2019.
 3- la guerre maritime et aérienne et au delà de Carl
 schmitt, stratégique, 2009 /1-2-3-4 n 93 -94-95-96;

p:595.
 4- terre et mer, un point de vue sur l'histoire mondial,
 labyrinche, paris, (1942) 1985.
 5- Gérard chaliand, les guerres irreguliere , paris / alio ,
 2008 p : 37
 6- jus in bello
7- article 1 er 2 du règlement de la Haye du 18 oct. 1907.

 8- Victor Duculesco effet de la reconnaissance de l'état
 de belligérance par des tiers, y compris les organisations
 internationales, sur le statut juridique des conflits armés
 a caractère non international, revue générale de droit
 international public, 1975 p: 125.
 9- précis de droit maritime pour le temps de guerre, 2 t,
 paris, E, muller, 1939.

حرب العصابات البحرية يف بحر الكناري هو الخيار األول ألمن األرخبيل
يف الخطة املفرتضة التي تنشر تفاصيلها جريدة »األسبوع«

الواليات المتحدة األمريكية تكشف خطط حليفيها، المغرب 
وإسبانيا، إلبعاد سيناريو المواجهة، لكن األمور تسوء بفعل تطوير 

استراتيجيات الهجوم البحري بطريقة وتكنولوجيا قياسية.
مارك إسرب
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ال ال: األفارقة ليسوا فئران تجارب

الــوبــاء  تفشي  بــدايــة  منذ   ...
أن  ومــنــذ   ،«19 «كــوفــيــد  الــلــعــ� 
كل  في  التبرعات  حمالت  انطلقت 

أنحاء ا�ملكة، ونحن ننتظر...
الذين  القدم  كــرة  العبو  ساهم 
الوطنية،  بالبطولة  يــمــارســون 
ــم،  ــواضــع أجــوره ــن ت بــالــرغــم م
مجموعة  تكفل  كيف  رأينا  حيث 
األسر  من  بالعديد  الالعب�  من 
العون،  يــد  لهم  ومـــدوا  ا�ــعــوزة، 
للمحترف�  بالنسبة  الشأن  كذلك 

السابق� والحالي�.
ا�سيرين  معظم  ســاهــم  كــمــا 
كل  القدم،  كرة  والعديد من محبي 

واحد حسب إمكانياته.
مايو،  أبريل،  مــارس،  شهر  مر 

وها نحن في شهر يونيو، ومازلنا 
«بطالت»  قلوب  ــرق  ت أن  ننتظر 
يستيقظ  وأن  الـــقـــوى،  ألــعــاب 
ضميرهن، ولكن ال حياة �ن تنادي. 
هؤالء البطالت، أعطاهن الوطن 

وبفضله  والجاه،  وا�ــال  الشهرة 
أصــبــحــن مــتــألــقــات ومــعــروفــات 
ولألسف،  لكن  بأسره،  العالم  في 

أخلفن ا�يعاد.
ــع،  ــري ــن ال بــطــالت اســتــفــدن م
تنظيم  عــلــى  يــتــهــافــ�  ومـــازلـــن 
ــات، والــســبــاقــات على  ــاراطــون ا�
الطائلة،  الطريق، ويجن� األموال 
وا�ستشهرين،  ا�حتضن�  بفضل 
الجميل  لــرد  الوقت  جــاء  وعندما 
لهذا البلد ا�عطاء، دف� رؤوسهن 
تحت التراب، وخلدن إلى الصمت.

البطلة  ــل،  ــوك ــت ا� ــوال  ــ ن ــن  أيـ
والوزيرة السابقة، وعضوة اللجنة 

الوطنية األو�بية والدولية؟
أين نزهة بيدوان، فاطمة واعزيز، 

حسناء بنحسي، وأخريات؟
ولــحــســن حظها،  الــفــئــة،  هـــذه 
الــطــريــق مــعــبــدة لحصد  ــدت  وجـ
ــي نفس  ــطــوالت واألمـــــوال ف ــب ال
رائع  جيل  سبقها  أن  بعد  الوقت، 
الوطن  رايــة  رفعن  البطالت،  من 
وقاومن  الــدولــيــة،  الساحة  على 

شجاعة  بكل  اليد  ذات  وقلة  الفقر 
ومروءة.

السابقة  البطلة  هــنــا  نــتــذكــر 
أعطت  الــتــي  الـــدرامـــي،  حسنية 
بدون  األلعاب،  ألم  الكثير  الشيء 

مقابل. 
حينما  يتذكر  شــك،  وال  جيلنا 
في  الــواعــدة  البطلة  هــذه  تتبعنا 
الرياضية  الصحف  مــن  العديد 
من  ا�ــاء  كانت تحمل  وقد  آنــذاك، 
معروفة،  بطلة  وهي  حيها  ساقية 

با�اء..  مــزودا  يكن  لم  منزلها  ألن 
ــبــطــالت  ــض ال ــع ــر ب ــذك ــت ــا ي ــم ك
رياضة  شرفن  اللواتي  الرائعات 
الفقير،  كفاطمة  الــقــوى،  ألــعــاب 
ا�سكاوي،  شريفة  لعيوني،  زبيدة 

والقائمة طويلة.
نوال  نــرى  أن  ا�خجل  �ن  إنــه 
وأخواتها غائبات عن هذه ا�لحمة 
الوطنية التي شارك فيها ا�غاربة 
جميعا، كل حسب موقعه، وسيشهد 
ا�كوث  فضلن  بأنهن  التاريخ  لهن 

القيام  بــدل  الفخمة  منازلهن  في 
تجاه  اإلنسانية  ا�بادرات  ببعض 
أبناء جلدتهن، للتخفيف من آالمهم 

ومعاناتهم.
ولـله في خلقه شؤون.

نقولقالوا
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جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)

 أساند الوداد في مبارياته الدولية، وال أفكر في رئاسة 
الرجاء

بودريقة، الرئيس السابق للرجاء
 الوداد غير محتاج ملساندتك، والرجاء «تهنات» منك...

 بودريقة يطالب الزيات باالعتذار
جرائد

 اهللا يعطينا وجهك، ضربو وبكى، سبقو وشكى.

 ا�هدي غارسيال في قبضة الشرطة
وكاالت

 يا الاله، عاون البلجيكيني...

 بودريقة يرفض ا�ثول أمام اللجنة التأديبية للرجاء
صحف

 وباء جديد اسمه بودريقة...

غيزا  لالعب  الجراحية  العملية  يستغل  الفاسي  ا�غرب   
لتمديد عقده

قصاصات
 يضرب احلديد ما حدو سخون!!

 نصف فريق الكوكب ا�راكشي يرفض خوض التداريب
صحف

 والنصف اآلخر مريض، ال حول وال قوة إال باهللا.

 ال وجود �فاوضات ب� خاليلوزيتش ونجم ريال مدريد 
إبراهيم دياز.

األخبار
 آش من جنم، باراكا من النفيخ.

 الدعم الحكومي لم يعد مقبوال
المدرب الفرنسي الكبير فينغر
 سمعوا يا اللي معولني على اجلهة واجلماعة والباشوية.

 ا�جلس االقتصادي والبيئي يجلد الرياضة
الصباح

اللي  خاصو  هــو  الــنــعــاس،  مــن  ــاق  ف ــاد  ع املجلس  ــاذ  ه  

يجلدو...

حظي ا�غربي كمال لحلو، نائب رئيس اللجنة الوطنية 
رئيسها طوماس  بثقة  األو�بية،  الدولية  اللجنة  وعضو 
باخ، حيث تمت تزكيته كعضو نشيط وفعال داخل أقوى 
لجنة في هذا الجهاز، وهي لجنة التسويق (ا�اركوتينغ)، 
في  طويلة  تجربة  له  لحلو  كمال  األستاذ  وأن  خاصة 
إفريقيا  في  شركة  ألول  إنشائه  خالل  من  ا�يدان،  هذا 
للتسويق «new publicity» والتي ساهمت بشكل كبير 
في تطوير ا�نتوج الرياضي، ومساعدة األندية الوطنية 
على الحصول على موارد مالية جديدة أنعشت خزاناتها 

الفارغة في الثمانينات.

أولمبياد

أيــن اختفـت نــوال وأخواتهــا؟

عبد  األسبق  األول  والــوزيــر  ا�جاهد  للمرحوم  تذكارية  صــورة 
الرحمان اليوسفي الذي وافته ا�نية يوم الجمعة 29 ماي ا�اضي.

ا�رحوم يعتبر من مؤسسي فريق االتحاد البيضاوي، بعد أن سبق 
ع�  ا�حمدي  الحي  بمنطقة  العمالية  الفرق  من  العديد  تأسيس  له 
السبع التي كانت تعج با�عامل وا�صانع، حيث ارتأى وبحكمته، أن 
بإرسال  وذلك  الغاشم،  االستعمار  �حاربة  وسيلة  الفرق  هذه  تكون 

العديد من الخطابات السياسية من داخل ا�العب الكروية.
ا�رحوم عبد الرحمان اليوسفي، يعتبر من محبي فريق «الطاس» 
بامتياز، حيث سبق له أن ترأس دوريا في كرة القدم يحمل اسمه، كما 
شارك أبناء الحي ا�حمدي فرحتهم العارمة بعد فوزهم وألول مرة في 

تاريخ الفريق بكأس العرش.
تعازينا القلبية لفريق االتحاد البيضاوي وأبناء كريان «سنطرال».

رحم هللا الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

حديث 
الصورة
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القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  فاجأ   ...
ــأســره، بــالــعــديــد من  ــروي ب ــك الــعــالــم ال
اإلجراءات التي اتخذها في زمن «كورونا»، 
الزيادة في عدد تغييرات الالعب�  أهمها 

ا�سموح بها خالل كل مباراة.
السماح  تم  أنه  «الفيفا»،  بالغ  وأعلن 
ــق، وبــســبــب وبـــاء «كــورونــا»  ــري لــكــل ف
5 العب� في كل مباراة  ا�ستجد، بتغيير 
استئناف  بعد  مباشرة  ثالثة،  من  بــدال 
ا�عمور،  أنحاء  كل  في  الكروية  األنشطة 
هذه  إلجــراء  الوقت  شروط  وضع  وسيتم 
بالتغيير  أيضا  سيسمح  كما  التغييرات، 
إلى  تمتد  التي  ا�باريات  خالل  السادس 

األشواط اإلضافية.
تقنية  تعليق  الــدولــي  االتــحــاد  وقــرر 
إلى  كبيرا،  جــدال  ــارت  أثـ الــتــي  ــار»  ــف «ال

فيروس  أزمــة  انتهاء  ح� 
وستظل   ،«19 «كوفيد 
هذه اإلجراءات سارية 
ا�وسم  خالل  ا�فعول 
-2020) ــل  ــبـ ــقـ ا�ـ

.(2021
ــة  ــب ــري قـــــــــرارات غ
ــا أنــــــاس  ــ ــذهـ ــ ــخـ ــ اتـ
ــاء عن  ــربـ نـــافـــذون غـ
ستفقد  التي  اللعبة، 

اإلجــراءات  هذه  جراء  وحالوتها  نكهتها 
العشوائية.

مباريات  نتابع  وكأننا  سنصبح  اآلن، 
في األحياء، أو على الشواطئ، حيث 
ولن  بالنابل،  الحابل  سيختلط 
على  التركيز  بإمكاننا  يعود 

الالعب� داخل ا�يدان.
لـ«الفيفا»  ــدر  األج من  كــان 
الــغــنــيــة بـــمـــواردهـــا ا�ــالــيــة 
األندية  تساعد  أن  ا�تشعبة، 
ا�الية،  أزماتها  لتتجاوز  ماديا 
بدل القيام بإجراءات لن تفيد هذه 

اللعبة األكثر شعبية في العالم.

هذا الخبر
بسبب اإلجراءات التي اتخذتها

وستظل   ،
هذه اإلجراءات سارية 
ا�وسم  خالل  ا�فعول 
-2020)

ــة  ــب ــري قـــــــــرارات غ
ــا أنــــــاس  ــ ــذهـ ــ ــخـ ــ اتـ
ــاء عن  ــربـ نـــافـــذون غـ
ستفقد  التي  اللعبة، 

ولن  بالنابل،  الحابل  سيختلط 
على  التركيز  بإمكاننا  يعود 

الالعب� داخل ا�يدان.
لـ ــدر  األج من  كــان 

الــغــنــيــة بـــمـــواردهـــا ا�ــالــيــة 
األندية  تساعد  أن  ا�تشعبة، 
ا�الية،  أزماتها  لتتجاوز  ماديا 
بدل القيام بإجراءات لن تفيد هذه 

اللعبة األكثر شعبية في العالم.

بنحسيبيدواناِّـتوكل

حسنية الدرامي

أعضاء فريق االتحاد البيضاوي يهدون كأس العرش 
للمرحوم الذي يظهر َّـ الصورة بجانب زوجته هيلني



لــن يــتــردد عــزيــز أخــنــوش في 
لشكر  إدريــس  تعيني  عن  الدفاع 
مقبل،  حكومي  تعديل  أي  خــال 
ــومــة، ســـواء  ــحــك كــعــضــو فـــي ال
الوحدة  بـ»بحكومة  األمــر  تعلق 
الوطنية« التي يطمح لها الثنائي، 
املنتظر  الحكومي  التعديل  أو 
لــه على نــطــاق واســع،  واملـــروج 
الوزراء  عبء  من  التخلص  بهدف 
الذين فشلوا أمام الرأي العام في 
لم  لهذا  »كورونا«،  جائحة  تدبير 
التوقعات  تمهد  أن  غريبا  يعد 
النوع،  هذا  من  لتعديل  اإلعامية 
العدل  بـــرأس وزيـــر  يــبــدأ  الـــذي 
محمد بنعبد القادر، لتقرأ عنوانا 
من قبيل: ))لشكر يقنع معارضيه 
باالتحاد االشتراكي، بإعفاء وزير 
العدل في تعديل حكومي قبل عيد 
يقول  التفاصيل،  وفي  العرش((، 
مصادر  عن  نقا  الخبر،  أصحاب 
التي  الهدنة  ))سبب  أن  عليمة، 

املكتب  وافق عليها بعض أعضاء 
االشتراكي  لاتحاد  السياسي 
وتراجعهم عن املطالبة برأس وزير 
تعود  القادر،  بنعبد  محمد  العدل 
إلى وعود التزم بها إدريس لشكر، 
تتضمن قرب إجراء تعديل وزاري 
أن  دون  العثماني  حكومة  داخــل 
وأضافت  مضمونه،  عن  يفصح 
أعضاء  بعض  أن  املــصــادر،  ذات 
ضمانات  تلقوا  السياسي  املكتب 
بانتهاء انتداب وزير العدل خال 
التعديل الحكومي الذي قد يجري 
قبل عيد العرش املجيد، مؤكدة أن 
راض  غير  السادس  محمد  امللك 
عن أداء العديد من وزراء حكومة 
العثماني خال جائحة كورونا(( 
 31  /  20 الزنقة  موقع  )املصدر: 

ماي 2020(.
الحكومة  ــكــون  ت إذن،  ــذا  هــك
املرقعة مثل »هيضورة الهداوي«، 
مرشحة لتعديل آخر، وقد ال يكون 

حاال  أحسن  القادر  بنعبد  مصير 
حسن  السابق  الوزير  مصير  من 
العدة  يعد  كــان  الـــذي  عبيابة، 
حزب  قيادة  من  بساجد  لإلطاحة 
تتم  أن  قبل  الدستوري،  االتحاد 
وهي  الحكومة،  من  به  اإلطــاحــة 
كافة  على  قضت  التي  اإلطــاحــة 
رئاسة  إلى  الوصول  في  حظوظه 
قد  كما  تماما  »الحصان«،  حزب 
في  القادر  بنعبد  اإلطاحة  تساهم 
كانت  التي  التكهنات  كل  القضاء 
إمكانية  في  الحظ  بعض  تعطيه 
تولي منصب الكاتب األول لاتحاد 
االشتراكي، وها هي األقدار تغيب 
عبد الرحمان اليوسفي، وبالتالي، 
بنعبد  ــر  ــوزي ال وضــعــيــة  تعقيد 
الكاتب  على  املحسوب  ــقــادر،  ال
األول السابق محمد اليازغي)..(.

تكلف  قــد  لشكر  إدريـــس  ــان  وك
بــالــدعــايــة لــلــنــمــوذج املــرفــوض، 
تأسيس  ملقترح  والــخــطــيــر)..(، 

بالتزامن  وطنية،  وحــدة  حكومة 
ــا«،  ــورونـ ــاء »كـ ــ ــع انــتــشــار وب م
ونــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة قــولــه: 
حالة  طالت  ما  إذا  نحتاج،  ))ألن 
يعرفها  التي  الصحية  الطوارئ 
املغرب بسبب وباء »كورونا«، إلى 
حكومة وحدة وطنية، على اعتبار 
أن  يجب  التساؤالت  هذه  مثل  أن 
أن  دون  ونستحضرها،  نطرحها 
ما  هذا  أن  ادعــاء  لطرحها  يكون 

يجب أن يكون((.
بغض النظر عن خلفيات الدعوة 
وهي  وطنية،  وحــدة  حكومة  إلى 
»كورونا«  التي تتجاوز  الخلفيات 
لحكومة  لشكر  دعوة  فإن  بكثير، 
في  قيمتها  تأخذ  وطنية،  وحــدة 
املشهد السياسي، لكونها ال تخرج 
عن السياق املستمر لتحالف حزبي 
األحرار واالتحاد االشتراكي، وهو 
رئيس  مهمة  عقد  الذي  التحالف 
بن  ــه  اإلل عبد  السابق  الحكومة 

كيران، الذي رفض دخول االتحاد 
االشتراكي لحكومته، فأدى الثمن، 
عــن سياق  تــخــرج  ال  أنــهــا  كــمــا 
التنكيل بمؤسسة رئيس الحكومة 
املــحــســوب عــلــى حـــزب الــعــدالــة 
لشكر  يــريــد  ال  الــذي  والتنمية، 
رئاسة  في  استمراره  وأخنوش 
الحكومة، فلو كان لشكر وأخنوش 
يوجد  ال  حــكــومــة  ــي  ف عــضــويــن 
ملا  والتنمية،  العدالة  حزب  فيها 
حكومة  إلى  الدعوة  هذه  صدرت 
من  حزب  قائد  عن  وطنية،  وحدة 
ملكر  وانــظــروا  األغلبية،  أحــزاب 
اللطيف  عبد  يصبح  حيث  الزمن، 
وهبي األمني العام لحزب األصالة 
ــعــاصــرة، مــن املــدافــعــني عن  وامل
والتنمية  العدالة  حزب  استمرار 
في قيادة الحكومة، ودون الحاجة 

إلى حكومة وحدة وطنية)..(.
اللطيف  عبد  قال  فقد 
املــغــرب  ))إن  ــي:  ــب وه

إعداد
سعيد الريحاني

التمهيد إلقالة وزير العدل شجرة تخفي الغابة

»حكومة �أخنو�ش« متهد لإطاحة حكومة 
العثماين با�ستعمال »كورونا«

إخباريتحليل 
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عزيز أخنوش وسعد الدين العثماني..
»العداوة ثابتة والصواب يكون«



ليس بحاجة إلى حكومة 
لتدبير  وطــنــيــة  وحـــدة 
أزمة تفشي وباء فيروس 
أن  ورغــم  املــغــرب((،  في  كورونا 
مطلب الحكومة الوطنية قد يكون 
العثماني،  إلسقاط  الطرق  أقصر 
فقد قال األمني العام لـ»البام«، أن 
زعماء  أخبر  الحكومة  ))رئيس 
اللقاء  في  السياسية،  األحـــزاب 
األسبوع،  هــذا  بهم  جمعه  ــذي  ال
بشأن  املعطيات  يجمع  الزال  أنه 
وكيفية  االقـــتـــصـــادي  الـــوضـــع 
املغرب،  في  األزمــة  من  الــخــروج 
معتبرا أنه ال يملك جوابا((، كيف 

رئاسة  بإعطاء  التشبث  يمكن 
أي  يعرف  ال  لشخص  الحكومة 
التعاطي  مستقبل  حول  جــواب 

مع أزمة كبرى)..(.
الحكومة  ملطلب  يعطي  ما  إن 
ليس  بكونه  تفسيرا  الوطنية 
الحكومة  إلســقــاط  مطية  ســوى 
صناديق  عن  الناتجة  األصلية 
ــإرادة  ل واملمثلة  االنــتــخــابــات، 
ورقة  استعمال  أن  هو  الشعبية، 
حكومة الوحدة الوطنية، الزم كل 
مفاوضات تشكيل الحكومة التي 
ــس  وإدري أخــنــوش  فيها  ــارك  ش
الــذي  األمـــر  نفس  وهــو  لشكر، 
 ،2016 حصل مع بن كيران سنة 
وانظروا ملا كانت تكتبه الصحافة 
»البلوكاج«  بعد   ،2016 سنة 
مقرب  مصدر  ))أفـــاد  الشهير: 
الحكومة  تشكيل  مشاورات  من 
الجديدة أن عبد اإلله بن كيران، 

سيعمد  املكلف،  الحكومة  رئيس 
إلى استئناف املفاوضات املجمدة 
منذ فترة زمنية غير قصيرة.. تعثر 
الــجــديــدة،  الحكومة  ــشــاورات  م
الناحية  مــن  يــقــارب  ــات  ب الـــذي 
الرحمان  عبد  قضاه  ما  الزمنية 
حكومة  تشكيل  ــي  ف الــيــوســفــي 
1998، دفع أصواتا  التناوب سنة 
حلحلة  يتيح  حــل  ــراح  ــت اق إلــى 

الوضع، من خالل تشكيل حكومة 
له  انبرى  ما  وهو  وطنية،  وحدة 
بالرفض  والتنمية  العدالة  حزب 
املجلس  رئيس  واعتبر  الشديد.. 
سعد  »املصباح«،  لحزب  الوطني 
تصريحات  في  العثماني،  الدين 
مسوغ  يوجد  ال  ــه  أن صحافية، 
تشكيل  سيناريو  يبرر  منطقي 
أن  مبرزا  وطنية،  وحدة  حكومة 
اإلمكانية،  هذه  مثل  إلى  اللجوء 
أزمة  استفحال  حالة  في  يكون 
ــذي ال  ــر الـ ســيــاســيــة، وهـــو األمـ
ذلك سنة  )حدث  البالد((  تعيشه 
 10 هسبريس  املــصــدر:   /2016

دجنبر 2016(.
حــكــومــة  ــى  ــ إلـ الــــدعــــوة  إن 
عن  النظر  بغض  وطنية،  وحــدة 
النوع  مخاطرها السياسية، فهذا 
الحكومات  هــو  الحكومات  مــن 
ــتــم الــتــحــكــم فــيــهــا من  ــي ي ــت ال
التوافق  لغياب  بالنظر  الخارج، 
بني املكونات السياسية، املدفوعة 
ــك)..(، فـــإن تــطــبــيــق هــذه  ــ ــذل ــ ل
دعوة  طياته  في  يحمل  النظرية 
ما  وهو  االنتخابات،  تأجيل  إلى 
لشكر  إدريــس  وضحه   أن  سبق 
))حكومة  أن  قال  عندما  بنفسه 
الوحدة الوطنية ستؤجل والشك، 
لكن  الـــقـــادمـــة((،  االنــتــخــابــات 
الخيار  مع  يتعارض  األمــر  هــذا 
املغرب  كرسه  الــذي  الديمقراطي 
 ،2011 ــور  ــتـ دسـ ــس  أســ كـــأحـــد 
الشؤون  في  الخبير  يــرى  حيث 
رشيد  والبرملانية،  الدستورية 
))املــغــرب حــســم في  أن  لـــزرق، 
ال  بشكل  الــديــمــقــراطــي  الــخــيــار 
فكرة  يجعل  ما  وهذا  فيه،  رجعة 
مقبولة،  غير  االنتخابات  تأجيل 
ــك عــلــى الــتــجــربــة  ــعــكــاس ذلـ الن
ــيــة((، ثم  الــديــمــقــراطــيــة املــغــرب
االنتخابات  ))تأجيل  أن  يضيف 
ضرب  عملية  بمثابة  هو  القادمة، 
ويحاول  الديمقراطي،  للخيار 

تأجيل  فكرة  ترويج  البعض  فيه 
جائحة  خلفية  على  االنتخابات 
يدعو  اآلخــر  والبعض  كــورونــا، 
لحكومة وحدة وطنية، ولكن هناك 
الضامنة  هــي  ملكية  مــؤســســة 
عبر  ومــا  الديمقراطي،  للخيار 
في  وحسم  وجاهة  من  امللك  عنه 
تفعيل الخيار الديمقراطي، يؤشر 
تأجيل  نحو  التوجه  عــدم  على 

االستحقاقات القادمة((.
))ليس  أنه  أكد  املصدر،  نفس 
ــرب تــأجــيــل  ــغـ ــن مــصــلــحــة املـ مـ
أن  ــى  إل مشيرا  االنــتــخــابــات((، 
خلقه  تحاول  ــذي  ال ))الضجيج 
الشعبوية  القيادات  فلول  بعض 
املسار  عرقلة  ــى  إل تسعى  التي 
ثابتا  أمرا  أضحى  الديمقراطي، 
حكومي،  ــاك   إرب خلق  طريق  عن 
وتصرفات  عبثية  تصرفات  عبر 
غــيــر أخــالقــيــة، بــالــتــطــاحــنــات 
التي  السياسية  ــات  ــصــراع وال
لها  وبـــــات  الــــدولــــة،  أنــهــكــت 
حياته  فــي  املــواطــن،  على  تأثير 
نون/  موقع  )املصدر:  اليومية(( 

6 مايو 2020(.
في  الــصــدمــة  ذروة  بلغت  لقد 
وطنية  ــدة  وحـ حــكــومــة  ــراح  ــت اق
أوجها، باقتراح الجمع بني نبيلة 
االشــتــراكــي  ــحــزب  ال ــن  ع منيب 
في  عرشان  الصمد  وعبد  املوحد 
املنطق  ليكون  ــدة،  واحـ حكومة 
السياسي في هذه الحالة، عنوانا 
املواطن،  يخدم  ال  الــذي  للصراع 

يبقى  املــغــربــي  الــنــمــوذج  لــكــون 
حبرا على ورق بسبب هذا النوع 
النموذج  ))إن  السياسيني:  من 
األنظمة  من  املغربي،  املؤسسي 
يبقى  أنه  إال  املتقدمة،  السياسية 
ورق،  عــلــى  ــرا  حــب معظمه  فــي 
على  التطبيق  في  يكمن  واملشكل 
أرض الــواقــع، وإنــي أحــرص كل 
الحرص على احترام اختصاصات 
ولكن  السلط،  وفصل  املؤسسات، 
القيام  عن  املسؤولون  تخلف  إذا 
الوطن  قضايا  وتركوا  بواجبهم، 
واملــواطــنــني عــرضــة لــلــضــيــاع، 
تلزمني  الدستورية  مهامي  فــإن 
واستقرارها،  البالد  أمن  بضمان 

وصيانة مصالح الناس وحقوقهم 
الــوقــت،  نفس  ــي  وف وحــريــاتــهــم، 
عن  تــراجــع  بــأي  نقبل  لــن  فإننا 
املكاسب الديمقراطية، ولن نسمح 
املــؤســســات،  لعمل  عــرقــلــة  بـــأي 
واضحان،  والقانون  فالدستور 
إلى  تحتاج  ال  واالخــتــصــاصــات 
ــل.. وعــلــى كــل مــســؤول أن  ــأوي ت
انتظار  دون  صالحياته  يمارس 

أن  ــوض  ــ وعـ ــد،  ــ أحـ ــن  مـ اإلذن 
أسطوانة  بــتــرديــد  عــجــزه  يــبــرر 
بعملي«،  القيام  من  »يمنعونني 
استقالته،  يقدم  أن  به  فــاألجــدر 
التي ال يمنعه منها أحد، فاملغرب 
يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق 
األحزاب، وفوق االنتخابات، وفوق 
املناصب اإلدارية((.. هكذا تحدث 
الذكرى  في  السادس  محمد  امللك 
قراءة  ولعل  العرش،  لخطاب   18
ملعرفة  كافية  بتمعن،  الفقرة  هذه 
وحــدة  لحكومة  مستقبل  ال  ــه  أن
ما  على  الحال  استمر  إذا  وطنية 
األحــزاب  بعض  ))إن  عليه،  هو 
تعتقد أن عملها يقتصر فقط على 

عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها 
التنفيذية،  ولجانها  السياسية 
االنتخابية..  الحمالت  خــالل  أو 
أن  ــال،  ــب ال على  لــي  يخطر  ولــم 
وتصفية  الحزبي،  الصراع  يصل 
حد  إلى  السياسوية،  الحسابات 
املواطنني((  بمصالح  اإلضـــرار 
)املــصــدر: الــخــطــاب املــلــكــي في 

الذكرى 18 لعيد العرش(.

ل�صكر ي�صع اللم�صات الأوىل لدفع بنعبد القادر نحو م�صري عبيابة

الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية، بغض النظر عن مخاطرها السياسية، 
فهذا النوع من الحكومات هو الحكومات التي يتم التحكم فيها من الخارج، 

بالنظر لغياب التوافق بين المكونات السياسية، المدفوعة لذلك)..(، فإن 
تطبيق هذه النظرية يحمل في طياته دعوة إلى تأجيل االنتخابات، وهو 
ما سبق أن وضحه إدريس لشكر بنفسه عندما قال أن ))حكومة الوحدة 

الوطنية ستؤجل والشك، االنتخابات القادمة((، لكن هذا األمر يتعارض مع 
الخيار الديمقراطي الذي كرسه المغرب كأحد أسس دستور 2011.
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صورة استقبال إدريس لشكر من طرف امللك محمد السادس 
عقب انتخابه كاتبا أوال لالتحاد االشرتاكي.. قد تتكرر إذا نجح 

مقرتح التخلي عن وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر 

ما يعطي ملطلب 
احلكومة الوطنية 

تفسريا بكونه ليس 
سوى مطية إلسقاط 

احلكومة األصلية 
الناجتة عن صناديق 
االنتخابات، واملمثلة 

لإلرادة الشعبية، هو أن 
استعمال ورقة حكومة 

الوحدة الوطنية، الزم 
كل مفاوضات تشكيل 

احلكومة التي شارك 
فيها أخنوش وإدريس 

لشكر، وهو نفس األمر 
الذي حصل مع بن كريان 

سنة 2016.
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زعيم �ملنهجية �لديقر�طية.. وزير �أول �أكرب من رئي�س حكومة

صراع اليوسفي والبصري

●  الرباط. األسبوع

القطرية  »الجزيرة«  بقناة  الشهير  لقائه  في 
وهو منفجر غضبا من منفاه بفرنسا، ال تزال 
القوي  الوزير  البصري،  إدريس  صوت  رنات 
في عهد الحسن الثاني، والسياسي الذي خبر 
يمينها  السياسية،  األحــزاب  مطابخ  جميع 
ويسارها، لعقود من الزمن، شاهدة عليه وهو 
وعبد  يعتة  علي  رحيل  ))بعد  قائال:  يصرخ 
الرحيم بوعبيد، يبقى عبد الرحمان اليوسفي 
ويا  باملغرب((،  املتبقني  اليساريني  آخر  هو 
لألسف، شهادة ليست عادية، ألنها جاءت من 
بل  فــراغ،  من  ينطق  ال  رجل  استثنائي،  رجل 
تفاصيل  تتضمن  وتقارير  ملفات  من  انطالقا 
وحتى  واالجتماعية  السياسية  التفاصيل 
اعتبر  للسياسيني، لذلك،  والخاصة  الحميمية 
الكثير من السياسيني والشعب املغربي برمته، 
أن رحيل القائد عبد الرحمان اليوسفي، رئيس 
هو   ،1998 لسنة  التوافقي  التناوب  حكومة 
حقيقي،  يــســاري  سياسي  قائد  آخــر  رحيل 
تاريخ  عرفه  بامتياز  سياسي  أول  ووزيـــر 

الحكومات باملغرب.
الذي  اليوسفي،  الرحمان  عبد  الراحل  إن 
والباحثني  السياسيني  من  الكثير  عليه  أطلق 
التوافقي،  التناوب  مهندس  منها  ألقاب،  عدة 
السياسي  االشــتــراكــي،  االتــحــاد  زعماء  آخــر 
والديمقراطي  واالشتراكي  املخضرم،  الدولي 
ومــن  ــال  األشــك بمختلف  ــالده  بـ خــدم  ــذي  الـ
ينل  لم  الــذي  السياسي  ثم  متعددة،  مواقع 
حقه في اإلنصاف على مستوى حزب االتحاد 
حكومة  تدبير  مستوى  على  أو  االشتراكي، 
الجوانب  هذه  كل  سنترك  أننا  غير  التناوب، 
الضوء  لنسلط  اليوسفي،  حياة  من  املعلومة 

على جوانب غير معلومة في مسار الراحل.

اليوسفي وحركية املشور السعيد

الرحمان  عبد  رئــاســة  بــأن  كــثــيــرون  قــال 
في  كانت   ،1998 سنة  للحكومة  اليوسفي 
االحتقان  حيث  صعبة،  جد  سياسية  ظرفية 
السياسي داخل الحكومة وخارجها، ولعل ما 
كان يقع لليوسفي داخل الحكومة أكثر مما كان 
يحصل له خارجها، بسبب ضغط االستقالليني 
إدريــس  القوي  الوزير  ومــنــاورات  جهة،  من 

البصري آنذاك من جهة أخرى.
كرئيس  اليوسفي  اختصاصات  أن  ورغــم 
للحكومة )وزير أول في السابق( محدودة جدا 
شخصيته  بقوة  بصم  فقد   ،1996 دستور  في 
السياسية  مكانته  وأعطاه  املنصب،  هذا  على 
ظل  في  يشتغل  كــان  حيث  يستحقها،  التي 
مكانة  يعطي  يكن  لــم  الــذي   ،1996 دســتــور 
اليوم،  كما  األول  للوزير  هامة  واختصاصات 
وملسة  بقرارات  املنصب  هذا  طبع  ذلك  ورغم 
سياسية كبيرة، اصطدم فيها كثيرا مع الوزير 
القوي آنذاك، وزير الداخلية إدريس البصري، 
حينما قرر اليوسفي استغالل منفذ صغير في 
كانوا  الذين  والعمال،  الوالة  وجمع  الدستور 
الجاللة«  صاحب  وعمال  »والة  يسمون  آنذاك 
بمقتضى دستور 96 وليس دستور 2011، الذي 
الجاللة«  عمال صاحب  »والة  عنهم صفة  نزع 

وجعلهم موظفني تابعني لرئيس الحكومة.
اليوسفي،  عهد  في  األولــى  ــوزارة  ال مكانة 
تجربة  معه  عاشوا  مقربني  شهادات  بحسب 
أن  يحكون  السعيد«،  »املشور  داخل  التسيير 
اليوسفي،  عهد  في  الــوزارة  هــذه  ))مصالح 
إذ  املــغــرب((،  تاريخ  في  فترة  أنشط  عاشت 
أن مقر هذه الوزارة بمكاتبها ومرافقها كانت 
الحركية والنشاط والعمل يوميا  تستمر فيها 
الرحمان  عبد  بحضور  الليل  منتصف  حتى 
في  وتشرع  وزواره،  ومستشاريه  اليوسفي 

اليوم املوالي باكرا كذلك.
الباكر  الصباح  من  اليومي  االشتغال  هذا 
حتى منتصف الليل من طرف اليوسفي، جعله 
وبوعكات  بإرهاق  متعددة  فترات  في  يصاب 
صحية، وأحيانا بغيبوبة في النوم )كما حصل 
له في رحلة رسمية إلى الهند، حيث غرق في 
الهند، خوفا  أرعب مسؤولي  عميق حتى  نوم 
من أي مكروه قد يكون أصاب القيادي املغربي 

والدولي البارز(. 

حقوق اإلنسان والدبلوماسية احلكومية

وزيرا  كان  اليوسفي،  الرحمان  عبد  الراحل 
حداثيا  وزيــرا  الكلمة،  بمعنى  سياسيا  أوال 
اليومي  والروتني  األزمة  يدير  ال  وديمقراطيا 
ــلــوزراء  بــحــيــاد، أو يــتــرك جــل الــقــطــاعــات ل
التكنوقراط كما يحصل اليوم، بل كان يشرف 
على كل صغيرة وكبيرة في الحكومة، وال سيما 
مما  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مجال  في 
سياسته  فرض  بامتياز  سياسيا  وزيرا  جعله 

الحقوقية على الوزير البصري.
ــيــوســفــي  اهـــتـــمـــام ال
ــان،  ــ ــسـ ــ بـــحـــقـــوق اإلنـ
القيادي  يــفــرض  جعله 
أوجار  محمد  التجمعي، 
حقوق  وزارة  رأس  على 
رفضوا  بعدما  اإلنسان، 
على  اتــحــاديــا  يكون  أن 
رأس هذه الوزارة، فشجع 
اليوسفي اسم أوجار ابن 
لحقوق  املغربية  املنظمة 

اإلنسان.
ــي  ــوســف ــي ــادئ ال ــ ــب ــ م
ــم تــكــن  ــ الـــحـــقـــوقـــيـــة، ل
الحكومة،  فــي  شــعــارات 
عملية  خطوات  كانت  بل 
فرضها القائد االشتراكي 
ــراره على  مــن خــالل إصـ
مــرة  ألول  ــرب  ــغ امل فــتــح 
الباب ملنظمة »أمنيستي« 
باملغرب  مؤتمرها  لتنظم 
وســـط صـــراع قـــوي مع 
آنــذاك،  البصري  إدريــس 
الحقوقية  النزعة  إن  بل 
على  يصر  جعلته  لديه 
حقوق  وزارة  مــشــاركــة 
األنشطة  كل  في  اإلنسان 
ــج  ــرام ــب وال واألوراش 
كانت  الــتــي  والـــنـــدوات 
يصر  كــان  كما  تنظمها، 
الشخصي  الحضور  على 
لهذه اللقاءات، في إشارة 
حقوق  أولويات  إلى  منه 
والديمقراطية  اإلنــســان 
فـــي تـــدبـــيـــره لــشــؤون 

األحــزاب،  كثرة  رغــم  »السياسية«  حكومته 
في  اإلنسان  حقوق  بقضايا  إيمانه  أن  ذلــك 
ضخم  ملف  على  يبصم  جعله  شموليتها، 
وهو  منه،  املتضررين  آالف  وضعية  ويسوي 
أو  سياسية  ألسباب  املطرودين  عــودة  ملف 
على  ماديا  وتعويضهم  وظائفهم،  إلى  نقابية 
من  خاللها  حــرمــوا  الــتــي  الــســنــوات  جميع 

أجرتهم.
الرسمية،  املغربية  الدبلوماسية  مجال  وفي 

فــقــد اســتــغــل الــيــوســفــي تــاريــخــه ورمــزيــتــه 
النضالية، ليعزز حضوره الشخصي وحضور 
أو  اليسارية  الــدول  من  الكثير  وسط  املغرب 
دول  منظمة  في  املنخرطة  أو  النامية  الــدول 
عدم االنحياز، حيث أصر اليوسفي على القيام 
بأسفار متعددة ومكثفة ملختلف قارات العالم، 
للزيارة أو لتمثيل  بناء على دعوات شخصية 
امللك، لم يقم بها من جاء بعده، سواء جطو أو 

الفاسي أو بن كيران أو العثماني اليوم.
ومن األشياء كذلك التي بصم بها اليوسفي 
ــه لــلــحــكــومــة، هـــي الــعــالقــة  ــاســت ــســار رئ م
ــع وســائــل  اإليــجــابــيــة م
حيث  املغربية،  ــالم  اإلعـ
طول  على  يخصها  كــان 
الـــوقـــت بــالــتــصــريــحــات 
ــوارات، بـــل كــان  ــ ــحـ ــ والـ
جميع  فــي  يصطحبها 
ــعــددة إلــى  ــت ــه امل ــاراتـ زيـ
الـــوطـــن،  أرض  ــارج  ــ خـ
كــتــشــريــف مــنــه لــإعــالم 
ــوب  ــتـ ــكـ املــــغــــربــــي املـ

واملسموع واملرئي.
ــيــوســفــي  ــادرة ال ــ ــغ ــ م
أصعب  كانت  للحكومة، 
ــي حــيــاتــه، ليس  فــتــرة ف
»الكرسي«،  فــراق  بسبب 
الشديد  الطعن  بسبب  بل 
ــرض لـــه مــن  ــعـ الـــــذي تـ
تــحــالــف ســـري وقـــع بني 
ــيــني ورفــاقــه  االســتــقــالل
أن  كاد  حيث  االتحاديني، 
على  قلبية  بأزمة  يصاب 
بجلوس  علم  حني  ــره،  إث
االتحاديني واالستقالليني 
وترتيب  جطو،  مع  ســرا 
الحكومة،  إلــى  دخولهم 
وهــو ال يــزال يــدافــع عن 
الديمقراطية،  املنهجية 
ــة  ــاسـ ــرئـ ويـــســـتـــعـــد لـ
الحكومة من جديد، فغادر 
أن  وأقسم  متأملا،  صامتا 
جعل  مما  بعدها،  يسكت 
الــكــثــيــر مـــن الــغــمــوض 
على  يــســيــطــر  يــــزال  ال 
التناوب،  حكومة  تاريخ 
ــه وصــمــتــه  ــوض ــم بـــل غ
الحجر  زمن  في  جنازته  في  حتى  سيستمر 
ربانية  صدفة  أجمل  كانت  حيث  الصحي، 
هي ))رحيل اليوسفي في زمن كورونا، حيث 
الرحيل الهادئ البعيد عن أعني آالف املنافقني 
واالنتهازيني  السياسة  وتجار  والفاسدين 
يتفاداهم  هلل  رحمه  كان  الذين  والوصوليني 
كثيرا في حياته، فأبعدهم هلل عنه في مماته(( 

يقول بعض »الفيسبوكيني«.

عندما يعرتف 
�خل�صوم بالزعماء

الذي  الحقد  مداد  توقف  العادة،  بخالف 
الجزائرية  املقاالت  بعض  به  تكتب  كانت 
ضد املغرب، كما توقف الرئيس الجزائري 
هو  والسبب  جار،  لبلد  إساءته  عن  تبون 
وفاة املجاهد عبد الرحمان اليوسفي، حيث 
رئيس  أن  الجزائرية  األنباء  وكالة  قالت 
يوم  بعث  تبون،  املجيد  عبد  الجمهورية 
املناضل  عائلة  إلى  تعزية  برقية  الجمعة، 
املغربي  الــوزراء  ورئيس  الكبير  املغاربي 
يقول  اليوسفي،  الرحمان  عبد  األسبق، 
»من  الرحيم:  الرحمـن  هلل  ))بسم  فيها: 
املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هلل عليه 
ينتظر  من  ومنهم  نحبه  قضى  من  فمنهم 

وما بدلوا تبديال«.
تلقيت ببالغ الحزن واألسى، نبأ الفاجعة 
املغاربي  املناضل  برحيل  بكم  أملت  التي 
اليوسفي،  الرحمان  عبد  األستاذ  الكبير، 
طويلة  حياة سياسية  بعد  ثراه،  طيب هلل 
الشغيلة،  الطبقة  عن  الدفاع  في  قضاها 
قناعاته  حامال  والــعــدالــة،  الحرية  وقيم 
األجل  وافــاه  أن  إلى  وارتحل،  حل  أينما 
إلى  الــروح  فأسلم  اليوم،  صباح  املحتوم 

بارئها راضيا مرضيا.
أن  يــتــذكــرون  ــوا  مــازال الجزائريني  إن 
عبد  األســتــاذ  ــراحــل  ال املــغــاربــي  الزعيم 
ــل  الــرحــمــان الــيــوســفــي، كـــان مــن األوائـ
منذ  املباركة  التحرير  ثورة  ساندوا  الذين 
على  كان  إذ  قادتها،  مع  وتعاون  اندالعها، 
من  املنطقة  لتخليص  معهم  دائم  تواصل 
االحتالل األجنبي البغيض، كما سجل ذلك 
بنفسه في مذكراته، وخص بالذكر البطلني 
ومحمد  مهيدي  بــن  العربي  الشهيدين 

بوضياف، رحمهما هلل تعالى.
للراحل  الطويلة  النضالية  املسيرة  إن 
ثــراه،  هلل  طيب  اليوسفي  الرحمان  عبد 
تخللتها اإلقامة عدة مرات في الجزائر بني 
لكل  فرصة  اإلقامة  تلك  وكانت  ظهرانينا، 
من لم يعرفه من قبل، ليكتشف فيه صفات 
املغاربي  واملــواطــن  املتمكن  الدولة  رجــل 
مد  على  العمل  في  يتفانى  الــذي  املثالي 
الشعوب  بــني  والــتــعــاون  األخــوة  جسور 
الصادق  املؤمن  بقوة  ويسعى  املغاربية، 
بناء  في  املتوالية،  األجيال  حلم  لتحقيق 
الذي  املوحد  العربي  املغرب  اتحاد  صرح 
التضامن  كنف  في  شعوبه  مصلحة  يخدم 
التأثيرات  عن  بعيدا  والسلم،  واألخـــوة 
طموحاتها  مع  تتعارض  التي  األجنبية 

املشروعة.
على  يتعني  الطاهرة،  لروحه  وتكريما 
العربي  املغرب  شباب  من  الحالي  الجيل 
الحثيثة  الــجــهــود  يــواصــل  أن  الكبير، 
أجله  من  ناضل  الذي  الحلم  هذا  لتحقيق 
اليوسفي  الرحمان  عبد  الراحل  األستاذ 
املــغــرب  مــن خــيــرة رجـــاالت  رفــقــة نخبة 

العربي.
وال يسعني في هذا املقام، إال أن أتضرع 
برحمته  يتغمده  أن  القدير  العلي  هلل  إلى 
في  جناته  فسيح  يسكنه  وأن  الواسعة، 
خير  عنه  يثوبكم  وأن  األعلى،  الفردوس 
وباسم  باسمي  إليكم  وأتــقــدم  ــواب،  ــث ال
ــري، بــأصــدق الــتــعــازي  ــجــزائ الــشــعــب ال
فان  عليها  من  فـ»كل  املــســاواة،  وأخلص 
ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام«. إنا 

لـله وإنا إليه راجعون((.

االشتغال اليومي من 
الصباح الباكر حتى 

منتصف الليل من طرف 
اليوسفي، جعله يصاب 

في فترات متعددة 
بإرهاق وبوعكات 

صحية، وأحيانا بغيبوبة 
في النوم )كما حصل 

له في رحلة رسمية إلى 
الهند، حيث غرق في 
نوم عميق حتى أرعب 
مسؤولي الهند، خوفا 

من أي مكروه قد 
يكون أصاب القيادي 

المغربي والدولي 
البارز(

وكالة األنباء الجزائرية 
تتحدث عن اليوسفي



 عزيز الفاطمي

بــرمــج املــجــلــس الــجــمــاعــي ملــراكــش 
حول  التشاورية  اللقاءات  من  سلسلة 
تسليط  أجــل  مــن  »كـــورونـــا«،  بعد  مــا 
بتخفيف  الكفيلة  األدوات  على  الضوء 
واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 
روج  كما  الجائحة،  عن  الناجمة  لألزمة 
سياق  في  تندرج  التي  اللقاءات،  لهذه 
اإلنصات  لسياسة  التشاركية  املقاربة 
والتفاعل التي تنهجها جماعة مراكش، 
بحر  اجتماع،  عقد  االتجاه،  هذا  وفي 
بــرئــاســة محمد  املــنــصــرم،  األســبــوع 
حضرته  املدينة،  عمدة  بلقايد  العربي 
قلة قليلة من مكونات القطاع السياحي 
اإلعالم  حظ  يكن  ولم  الحمراء  باملدينة 
للحضور  فيهم  املرغوب  أحسن من غير 
الجهوي  املجلس  أعضاء  بينهم  ومــن 
غياب  تسجيل  تــم  بينما  للسياحة، 
بمراكش  للسياحة  الجهوية  املــديــرة 
عن  تساؤالت  عــدة  طــرح  ــذي  وال آسفي 
السياحة  وزارة  ملمثلة  الغياب  دواعــي 

الوصية على القطاع.

وانطلق الحوار بكلمة العمدة بلقايد، 
عــروض  توفير  ــرورة  ضـ عــن  متحدثا 
املغربية،  للعائالت  مناسبة  سياحية 
تستهدف بالخصوص الطبقة املتوسطة 
التي  االستثنائية  ــظــروف  ال ظــل  فــي 

تراهن على تشجيع السياحة الداخلية، 
بعملية  املنددة  األصــوات  بني  من  فكان 
الوطنية  النقابة  والتهميش،  اإلقصاء 
ألربــــاب كـــراء الـــســـيـــارات، مــمــا دفــع 
النقابية،  الهيئة  لهذه  العام  باألمني 

موضوع  في  الجهة  والي  مراسلة  إلى 
أساسيا  مكونا  هم  لقاء  من  اإلقــصــاء 
وشبه  املزرية  للحالة  باإلضافة  للقطاع، 
وكاالت  أغلب  يهدد  بات  الذي  اإلفالس 
ومن  ووطنيا،  محليا  السيارات  كــراء 
إعفاء  الوطنية،  النقابة  مطالب  أهــم 
 2020 سنة  عن  الضريبة  من  القطاع 
بإعفاء الوكاالت من الضريبة عن القيمة 
املضافة عند شراء سيارات جديدة ملدة 
يتعلق  تقل عن ثالث سنوات، واألمر  ال 
نشاطها  تزاول  الزالت  التي  بالشركات 

والتي تضررت بفعل الجائحة.
السيارات،  كــراء  قطاع  عن  قيل  وما 
يقال عن مجال اإلرشاد السياحي حيث 
أحمد  حسب  إذ  واإلقــصــاء،  التهميش 
للجمعية  السابق  الرئيس  الجابري، 
ــن  ــرشــدي ــمــرشــدات وامل ــل اإلقــلــيــمــيــة ل
السياحي  املرشد  يترتب  السياحيني، 
ال  فهو  اجتماعيا،  السفلى  املرتبة  في 
ضمان  وال  صحية  تغطية  من  يستفيد 
»الــرامــيــد«،  بطاقة  مــن  وال  اجتماعي 
وبخالصة شديدة، يرى الجابري، غياب 
خاصية  تراعي  موحدة  طريق  خارطة 

غياب  ظل  وفــي  حــدة،  على  منطقة  كل 
استراتيجية واضحة تؤسس لغذ أفضل 
الصحي،  الحجر  مرحلة  بعد  للسياحة 
وكذلك غياب رؤية سليمة ومخطط فعال 
من  للخروج  السياحي  القطاع  ملساندة 
التي  واملــشــاكــل  الخانقة  األزمـــة  هــذه 
ثروة  يعتبر  الذي  القطاع  فيها  يتخبط 
أن  ويضيف  اقتصادية،  وقاطرة  وطنية 
السياحي  القطاع  في  العمل  استئناف 
مما  عديدة،  تساؤالت  موضوع  اليــزال 
القائمني  اســتــعــداد  عــدم  على  يبرهن 
خطة  ألي  افتقارهم  مع  القطاع،  على 
التي  الخانقة  لألزمة  استراتيجية   أو 
ــا«  ــورون »ك فــيــروس  جائحة  سببتها 

املستجد.
اللقاء  خــلــف  لــقــد  الــقــول،  خــالصــة 
مختلفة  أفـــعـــال  ردود  الـــتـــشـــاوري 
ــة لــلــمــســؤولــني عن  ــ وانـــتـــقـــادات الذع
ــوات  الــقــطــاع، ومـــن وســـط هـــذه األصـ
املنددة بسياسة اإلقصاء، يطرح السؤال 
مادام  اللقاء  هذا  من  الغاية  ما  التالي: 
القرار  يملك سلطة  الجماعي ال  املجلس 
بتزكية غياب املديرة الجهوية للسياحة؟

العدد: 151078
من 4 إلى 10   

يونيو 2020

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

املجلس  لرئيس  انتقادات  عدة  ■ وجهت 
إقليم  عــن  والــبــرملــانــي  للفنيدق  الــبــلــدي 
تدبير  في  فشله  عن  الفنيدق،  ـ  املضيق 
ملف  من  بداية  للجماعة،  املحلي  الشأن 
النظافة وغياب البنية التحتية إلى اإلنارة 
غير  ــاء،  األحــي مــن  بمجموعة  العمومية 
ناشط  طــرف  من  املوجه  االنتقاد  هــذا  أن 
الجماعة  لرئيس  يرق  لم  باملدينة،  جمعوي 
رسمية  يقدم شكاية  جعله  مما  والبرملاني، 
الشرطة  استمعت  حيث  املــوضــوع،  فــي 
بـ»التشهير  للمتهم  مــؤخــرا،  القضائية 

وفضح سياسة املسؤول عن املدينة«.

في  ملموسا  تحسنا  شهدت  بعدما   ■
الصحة  بــــوزارة  دفـــع  األخـــيـــرة،  ــة  ــ اآلون
والسماح  الطوارئ  حالة  رفع  إلى  بمدريد 
لسكانها بالعودة إلى أنشطتهم االعتيادية، 
تسبب حفل عيد ميالد بسبتة املحتلة، في 
في  جديد  مــن  ــا«  ــورون »ك انتشار  إعـــادة 
شخصا   80 حوالي  أصيب  حيث  املدينة، 
إلى  املعنية  بالجهات  دفع  مما  بالفيروس، 
الصحي  الحجر  رفع  قرار  في  النظر  إعادة 

وتشديد املراقبة.

■ بعض املصانع بمدينة طنجة مستمرة 
املجاورة. هذا  للمدن  الفيروس  في تصدير 
ما حدث األسبوع املاضي، حني قدم شخص 
كانت  الــتــي  تــطــوان  مدينة  ــى  إل مــصــاب 
لشقيقه،  العدوى  ونقل  حالة،  صفر  تعرف 
بـ»كوفيد  إصابة  حالتي  املدينة  لتسجل 
يشتغلون  الذين  العمال  توقف  فبعد   ،»19
فيه  انتشر  والــذي  بطنجة  املصانع  بأحد 
مدن  إلى  يتسللون  هــؤالء  بدأ  الفيروس، 
إقامتهم بطريقة غير قانونية خارقني بذلك 
يشكل  بــات  مما  الصحي،  الحجر  قانون 

خطرا محدقا يهدد املدن املجاورة.

وزارة  عن  الصادر  البالغ  رغم 
واالقتصاد  واالستثمار  الصناعة 
باستئناف  املــتــعــلــق  ــي،  ــم ــرق ال
ألنشطتها  ــم  ــاع ــط وامل ــاهــي  املــق
الـــخـــاصـــة بــتــســلــيــم الــطــلــبــات 
التوصيل،  ــات  وخــدم املحمولة 
والذي كان مقررا يوم الجمعة 29 
هــؤالء  يستجب  لــم   ،2020 مــاي 
بيانا  ــدروا  وأصـ الـــوزارة،  لنداء 
واســع  نــطــاق  عــلــى  تعميمه  ــم  ت
املــاضــي،  الخميس  يــوم  صــبــاح 
بفتح  املعنية  الـــوزارة  مطالبني 
حوار معهم حول مصير تلك األيام 
التي أغلقوا فيها أبواب محالتهم 
»كورونا«،  جائحة  تفشي  بسبب 
القطاع  بهذا  العمال  عمل  وتعليق 
ويتعلق  الــقــطــاعــات،  مــن  كغيره 
ــذي طــالــب بــه أربــاب  ــحــوار الـ ال
الدعم  بمصير  واملطاعم،  املقاهي 
املخصص لأليام املاضية، من أجل 
عليهم،  املتراكمة  املصاريف  أداء 
افتتاح  عن  معظمهم  امتنع  فيما 
الشروط  غياب  بسبب  محالتهم، 
واملتجلية  الوزارة،  التي وضعتها 

للمحاليل  اليومي  التوفير  فــي 
والكمامات  بالتطهير  الخاصة 
والــتــي  للمستخدمني  ــة  ــي ــواق ال
وكذلك  إضافية،  ميزانية  تتطلب 
الكافية  التهوية  على  الــحــرص 
معظم  أن  علما  الــعــمــل،  ألمــاكــن 
الشمال  بمدن  واملقاهي  املطاعم 
الكافية  التهوية  على  تتوفر  ال 
غياب  أو  املساحات  ضيق  بسبب 
املعدات الخاصة بذلك، كما شددت 
ضـــرورة  عــلــى  املعنية  ــوزارة  ــ الـ
محالتهم،  خارج  الطلبات  تسليم 
التي  الشروط  وهذا شرط من بني 
املطاعم  أصحاب  عليها  يتوفر  ال 
خدمات  غياب  بسبب  واملــقــاهــي 
علما  للزبائن،  الطلبيات  توصيل 
على  تقتصر  الــخــدمــة  هـــذه  أن 
بعض املحالت التي تعد الوجبات 
بتوصيلها  وتــقــوم  الــخــفــيــفــة، 
املحاذية  والشوارع  املدينة  وسط 
للشوارع الرئيسية فقط، من جهة، 
ومن جهة ثانية، ألن معظم الزبائن 
املقاهي  على  يــتــوافــدون  الــذيــن 
األحياء  سكان  من  هم  واملطاعم 

للترقيم  تفتقد  الــتــي  الشعبية 
إليها  الولوج  ويصعب  والتسمية 
في حالة العمل على شرط الوزارة 
فيما  املحمولة،  الطلبات  بتوصيل 
عــلــق الــبــعــض اآلخـــر عــلــى هــذا 
اإلسعاف  سيارات  ـــ»أن  ب الشرط 
في  صعوبة  يجدون  األمن  ورجال 
الولوج لألحياء الشعبية، فما بال 

تعمل  التي  املحالت  مستخدمي 
على توصيل الطلبات؟«.

املقاهي  ــاب  أرب آراء  وتوحدت 
حول  الــشــمــال،  بجهة  واملــطــاعــم 
الجمعة  يــوم  محالتهم  فتح  عــدم 
الحوار  فتح  يتم  حتى  املاضية، 
معهم من طرف الجهة املعنية التي 

دعتهم إلى استئناف نشاطهم.

اأ�ضحاب املقاهي واملطاعم يرف�ضون فتح اأبوابهم قبل فتح احلوار

الحمد«  »كدية  ساكنة  استنكرت 
بتطوان تحول هذا املكان الطبيعي، 
ملعظم  الوحيد  املتنفس  يعد  الــذي 
األحياء املجاورة لسيدي البهروري، 
لقضاء  يــقــصــدونــه  كــانــوا  حــيــث 
املواطنني  أن  غير  األوقـــات،  بعض 
يذهبون  ــعــودوا  ي لــم  ــام،  ــ األي ــذه  ه
الصحي  الحجر  فرض  بسبب  إليه، 
املكان  هذا  ليتحول  التجول،  وحظر 
البناء  مخلفات  لرمي  مطرح  إلــى 
انتعاشا  ــرف  ع الـــذي  الــعــشــوائــي 
باملنطقة، كما يتم رمي تلك املخلفات 
عــلــى جــنــبــات الــطــريــق املــحــاذيــة 
وتمتد  تتراكم  حيث  املــاء،  لخزان 
العامة مشوهة جمالية  الطريق  إلى 
هذا املكان الطبيعي وملحقة أضرارا 

بالبيئة.
يتم  أنه  املواطنني،  بعض  ويقول 
ورميها  املخلفات  هذه  من  التخلص 

جوانب  وعلى  متفرقة  مكبات  في 
وهذا  الباكر،  الصباح  في  الطرق 
يــوم،  بــعــد  يــومــا  يتفاقم  ــوضــع  ال
الجهات  قبل  من  تحرك  أدنــى  دون 

املسؤولة لردع الذين يقومون برمي 
هذه املخلفات التي تزيد وتتراكم في 
هذه الفترة، علما أن الشركة املفوض 
بتطوان،  النظافة  قطاع  تدبير  لها 

تمتنع عن إزالة مخلفات البناء التي 
واألخشاب  الكرتون  على  تحتوي 
والبالستيك  ــاج  ــزج وال والــحــديــد 
الدعم  ومـــواد  والــرمــال  واألتــربــة 
تحتوي  وقــد  ــطــوب،  وال والتقوية 
اإلسمنت  مثل  مخلفات خطيرة  على 
على  تحتوي  التي  الــطــالء  ومـــواد 
واملواد  امللوثة  واألتربة  الرصاص 
االصطناعية  ــجــدران  وال الالصقة 
كــالــيــاجــور، واملـــواد املــضــافــة إلى 

منتجات اإلسمنت وغيرها.
تبقى  املــراقــبــة،  لغياب  ونــظــرا 
متراكمة  والــهــدم  البناء  مخلفات 
أماكنها  غير  فــي  عشوائي  بشكل 
ــتــظــار إيــجــاد  املــخــصــصــة، فــي ان
للتخلص منها ومنع  أماكن مناسبة 
تراكمها على جنبات الطرقات داخل 
الساكنة  تتخذها  عمومية  أمــاكــن 

لالستراحة واالستجمام.

ا�ضتغالل احلجر ال�ضحي لرمي خملفات البناء يف الأماكن العامة

مراكش ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

تفاقم اأزمة القطاع ال�ضياحي مبراك�ش يربك ح�ضابات ما بعد »كورونا«

مختصرات شمالية

لماذا غابت المديرة الجهوية للسياحة عن لقاء العمدة؟
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تمكنـت مصالـح الـدرك ا�لكـي التابعة 
مؤخـرا،  بتارودانـت،  القضائـي  للمركـز 
يشـتبه  أشـخاص  ثالثـة  توقيـف  مـن 
تورطهـم فـي قضيـة تتعلـق بالبحث عما 
يسـمى «الكنـوز»، بزاوية إسـن ضواحي 
محليـة  مصـادر  وقالـت  أكاديـر،  مدينـة 
لـ«األسـبوع»، أنـه تم توقيف األشـخاص 
الشـركات  بإحـدى  عمـال  وهـم  الثالثـة، 
الخاصـة باألشـغال العمومية، اسـتغلوا 
«الكنـز»  مـكان  مـن  بالقـرب  عملهـم 
باسـتعمال  بالحفـر  وقامـوا  ا�زعـوم، 
األولـى  السـاعات  فـي  «تراكـس»  آلـة 
مـن الصبـاح، قبـل أن تفاجئهـم سـاكنة 
ا�نطقـة وتخطـر مصالـح الـدرك ا�لكـي 
التـي حضـرت إلـى عـ� ا�ـكان واعتقلت 
ا�شـتبه فيهـم وحجـزت اآللـة ا�سـتعملة 
تحـت  وضعهـم  وتـم  هـذا،  الحفـر،  فـي 
تدابيـر الحراسـة النظريـة رهـن إشـارة 
النيابـة  عليـه  تشـرف  الـذي  البحـث 
علـى  عرضهـم  قبـل  ا�ختصـة،  العامـة 

فـي حقهـم. كلمتهـا  لتقـول  العدالـة 

«أصـداء  بعمـود  ورد  �ـا  إشـارة 
مـن   20\05\28 بعـدد  سوسـية» 
بهـا  تقـدم  شـكاية  حـول  «األسـبوع» 
ا�واطـن وفقير الهاشـم، تفاعلـت النيابة 
بإنـزكان  االبتدائيـة  با�حكمـة  العامـة 
بجدية وبسـرعة حول مضمون الشـكاية 
موضـوع  حـول  القانـون  بتطبيـق 
«االعتـداء الـذي تعـرض لـه»، المـس هذا 
ا�واطـن انخـراط هـذا ا�رفـق القضائـي 
مسلسـل  يعرفهـا  التـي  الديناميـة  فـي 
مـا  وفـق  با�غـرب،  العدالـة  إصـالح 
يبتغيـه ا�لـك محمـد السـادس وما تتجه 
إيـالء عنايـة  فـي  السـامية  إرادتـه  إليـه 
كبـرى للقضـاء ودوره فـي تحقيـق العدل 

ا�واطنـ�.      بـ�  واإلنصـاف 

مـن  سلسـة  أكاديـر  جماعـة  باشـرت 
مـع  والتنسـيقية  اإلعداديـة  اللقـاءات 
العديـد من الفعاليـات ا�هنية والقطاعية 
للموسـم  التشـاركي  اإلعـداد  إطـار  فـي 
علـى  منهـا  حرصـا   ،2020 الصيفـي 
الشـركات  لكافـة  الجماعيـة  ا�سـاهمة 
با�دينـة فـي إنجـاح هـذا ا�وسـم، وتـم 
مـاي   28 الخميـس  يـوم  اجتمـاع  عقـد 
ا�نصرم بالقصر البلدي، ترأسـه  صالح 
الجماعـي  ا�جلـس  رئيـس  ا�الوكـي 
ألكاديـر، بمعيـة النـواب محمـد باكيـري، 
نعيمـة الفتحـاوي، لحسـن مسـاري، مـع 
رشـيد دهمـاز رئيـس ا�جلـس الجهـوي 
أوبـو  للسـياحة سـوس ماسـة وأسـماء 
حـول  تمحـور  والـذي  ا�جلـس،  مديـرة 
«مدارسـة التدابيـر ا�مكنـة إلقـالع ناجح 
للقطاع السياحي»، خاصة على مستوى 
اإلعـداد الجيـد للموسـم الصيفي في ظل 
ا�سـتجد،  «كورونـا»  فيـروس  تداعيـات 
ا�قترحـات  مـن  العديـد  تـداول  تـم  كمـا 
األثـار  مـن  التخفيـف  إلـى  الهادفـة 
االقتصاديـة واالجتماعية لهذه الجائحة 

با�دينـة. السـياحي  القطـاع  علـى 

عرفـت الحالـة الوبائيـة بجهـة سـوس 
ماسـة تغييـرا جديـدا، عنوانـه اسـتمرار 
ا�ؤشـرات اإليجابيـة إلـى حـدود مسـاء 
يـوم الجمعـة ا�اضـي، حيـث تم تسـجيل 
إنـزكان  88 حالـة، سـجلت منهـا عمالـة 
أيـت ملول 42 حالـة، تليها عمالة أكادير 
طاطـا  وإقليـم  حالـة،   37 بــ  إداوتنـان  
بأربع حـاالت، وتارودانت بثالث حاالت، 
ثـم اشـتوكة أيـت باهـا بحالتـ�، فيما لم 
تسـجل أي حالة بإقليم تيزنيت، هذا في 
الوقـت الـذي ارتفـع فيـه عـدد ا�تعافـ� 
إلـى 60 حالـة، وجـرى اسـتبعاد 5082 
حالـة إلـى حـدود السـاعة الخامسـة مـن 
نفـس اليـوم، بعـد الحصـول علـى نتائج 
با�عنيـ�،  الخاصـة  للتحاليـل  سـلبية 
منـذ بدايـة انتشـار الفيروس فـي البالد، 
كمـا أن عـدد الوفيـات لـم يطـرأ عليـه أي 
تغييـر، حيـث اسـتقر فـي سـبع حـاالت 

وفـاة جـراء اإلصابـة با�ـرض.

تمكنـت مصالـح الـدرك ا�لكـي التابعة 
مؤخـرا،  بتارودانـت،  القضائـي  للمركـز 
يشـتبه  أشـخاص  ثالثـة  توقيـف  مـن 
تورطهـم فـي قضيـة تتعلـق بالبحث عما 
«يسـمى «يسـمى «الكنـوز»، بزاوية إسـن ضواحي 
محليـة  مصـادر  وقالـت  أكاديـر،  مدينـة 
لـ«األسـبوع»، أنـه تم توقيف األشـخاص 
الشـركات  بإحـدى  عمـال  وهـم  الثالثـة، 
الخاصـة باألشـغال العمومية، اسـتغلوا 
«الكنـز» مـكان  مـن  بالقـرب  عملهـم 
باسـتعمال  بالحفـر  وقامـوا  ا�زعـوم، 
األولـى  السـاعات  فـي  «تراكـس»  آلـة 
مـن الصبـاح، قبـل أن تفاجئهـم سـاكنة 
ا�نطقـة وتخطـر مصالـح الـدرك ا�لكـي 
التـي حضـرت إلـى عـ� ا�ـكان واعتقلت 
ا�شـتبه فيهـم وحجـزت اآللـة ا�سـتعملة 
تحـت  وضعهـم  وتـم  هـذا،  الحفـر،  فـي 
تدابيـر الحراسـة النظريـة رهـن إشـارة 
النيابـة  عليـه  تشـرف  الـذي  البحـث 
علـى  عرضهـم  قبـل  ا�ختصـة،  العامـة 

فـي حقهـم. كلمتهـا  لتقـول  العدالـة 

«أصـداء  بعمـود  ورد  �ـا  إشـارة 
مـن   20\05\05\ \28\28\ بعـدد  سوسـية» 
بهـا  تقـدم  شـكاية  حـول  «األسـبوع» 
ا�واطـن وفقير الهاشـم، تفاعلـت النيابة 
بإنـزكان  االبتدائيـة  با�حكمـة  العامـة 
بجدية وبسـرعة حول مضمون الشـكاية 
موضـوع  حـول  القانـون  بتطبيـق 
«االعتـداء الـذي تعـرض لـه»، المـس هذا 
ا�واطـن انخـراط هـذا ا�رفـق القضائـي 
مسلسـل  يعرفهـا  التـي  الديناميـة  فـي 
مـا  وفـق  با�غـرب،  العدالـة  إصـالح 
يبتغيـه ا�لـك محمـد السـادس وما تتجه 
إيـالء عنايـة  فـي  السـامية  إرادتـه  إليـه 
كبـرى للقضـاء ودوره فـي تحقيـق العدل 

ا�واطنـ�.      بـ�  واإلنصـاف 

مـن  سلسـة  أكاديـر  جماعـة  باشـرت 
مـع  والتنسـيقية  اإلعداديـة  اللقـاءات 
العديـد من الفعاليـات ا�هنية والقطاعية 
للموسـم  التشـاركي  اإلعـداد  إطـار  فـي 
علـى  منهـا  حرصـا   ،2020 الصيفـي 
الشـركات  لكافـة  الجماعيـة  ا�سـاهمة 
با�دينـة فـي إنجـاح هـذا ا�وسـم، وتـم 
مـاي   28 الخميـس  يـوم  اجتمـاع  عقـد 
ا�نصرم بالقصر البلدي، ترأسـه  صالح 
الجماعـي  ا�جلـس  رئيـس  ا�الوكـي 
ألكاديـر، بمعيـة النـواب محمـد باكيـري، 
نعيمـة الفتحـاوي، لحسـن مسـاري، مـع 
رشـيد دهمـاز رئيـس ا�جلـس الجهـوي 
أوبـو  للسـياحة سـوس ماسـة وأسـماء 
حـول  تمحـور  والـذي  ا�جلـس،  مديـرة 
«مدارسـة التدابيـر ا�مكنـة إلقـالع ناجح 
للقطاع السياحي»، خاصة على مستوى 
اإلعـداد الجيـد للموسـم الصيفي في ظل 
ا�سـتجد،  «كورونـا»  فيـروس  تداعيـات 
ا�قترحـات  مـن  العديـد  تـداول  تـم  كمـا 
األثـار  مـن  التخفيـف  إلـى  الهادفـة 
االقتصاديـة واالجتماعية لهذه الجائحة 

با�دينـة. السـياحي  القطـاع  علـى 

عرفـت الحالـة الوبائيـة بجهـة سـوس 
ماسـة تغييـرا جديـدا، عنوانـه اسـتمرار 
ا�ؤشـرات اإليجابيـة إلـى حـدود مسـاء 
يـوم الجمعـة ا�اضـي، حيـث تم تسـجيل 
إنـزكان  88 حالـة، سـجلت منهـا عمالـة 
أيـت ملول 42 حالـة، تليها عمالة أكادير 
طاطـا  وإقليـم  حالـة،   37 بــ  إداوتنـان  
بأربع حـاالت، وتارودانت بثالث حاالت، 
ثـم اشـتوكة أيـت باهـا بحالتـ�، فيما لم 
تسـجل أي حالة بإقليم تيزنيت، هذا في 
الوقـت الـذي ارتفـع فيـه عـدد ا�تعافـ� 
إلـى 60 حالـة، وجـرى اسـتبعاد 5082
حالـة إلـى حـدود السـاعة الخامسـة مـن 
نفـس اليـوم، بعـد الحصـول علـى نتائج 
با�عنيـ�،  الخاصـة  للتحاليـل  سـلبية 
منـذ بدايـة انتشـار الفيروس فـي البالد، 
كمـا أن عـدد الوفيـات لـم يطـرأ عليـه أي 
تغييـر، حيـث اسـتقر فـي سـبع حـاالت 

وفـاة جـراء اإلصابـة با�ـرض.

سطات
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  نور الدين هراوي

حاصـر مجموعـة مـن ا�واطنـ� 
التابعـة  األحيـاء  مختلـف  مـن 
للنفـوذ الترابـي للمقاطعـة اإلداريـة 
«بـام»،  باسـم  ا�عروفـة  الثانيـة، 

الرئيـس الـذي يديـر شـأنها 
سـلطة  رجـل  وهـو  ا�حلـي، 
ا�كلـف  خليفـة،  برتبـة 
باإلشـراف  مؤقتـا  بمهامهـا 
علـى قيادتهـا، والتـي الزالـت، 
يقـرب  �ـا  الشـديد،  لألسـف 
بـدون  سـنوات  الثـالث  مـن 
عـدة  خـالل  مـن  وذلـك  قائـد، 
بالقطـع  مطالبـ�  احتجاجـات 
وا�حسـوبية  االمتيـازات  مـع 
االختـالالت  وكل  والزبونيـة، 
العلنيـة،  والتجـاوزات 
بشـأن  وا�لحوظـة،  ا�كشـوفة 
مختلـف عمليـات توزيـع القفـف 
الغذائيـة الرمضانيـة أو الخاصة 
شـابتها  التـي  بـ«كورونـا»، 
التالعبـات واإلقصـاءات والتمييز 
قالـت  السـكان، حيـث  بعـض  بـ� 
ا�عـوزة  األسـر  مـن  مجموعـة 
التـي تعانـي الفقـر الحقيقـي وفـي 
أمـس الحاجـة إلـى ا�سـاعدات، أن 
السـكان الذيـن شـملتهم االسـتفادة 
محسـوبون علـى رؤوس األصابـع 
و«مانيـا»  «بـام»  أحيـاء  مـن 
الصابـون»  و«درب  و«الفاسـي» 
جمهـور  مقابـل  عمـر»،  و«درب 

وحشـود غفيـرة مـن الفقـراء الذيـن 
األحيـاء،  بنفـس  إقصائهـم  تـم 
«األسـبوع»،  لجريـدة  مؤكديـن 
التـي  التوزيـع  عمليـات  سـوء  أن 

كانـت علـى دفوعـات ومراحـل 

الظرفيـة  خـالل 
كانـت  «كورونـا»،  لزمـن  الخاصـة 
السياسـة  رائحـة  منهـا  تشـتم 
علنـي  بشـكل  واالنتخابـات 
«خفافيـش  كان  حيـث  ومفضـوح، 

الظـالم» وبعض األعوان ا�دعوم� 
الحزبيـة  الجمعيـات  بعـض  مـن 
باألحيـاء  االنتخابـات  وسماسـرة 

 ، ة ر كـو �ذ ا

يوزعون 
فـي  الليـل،  جـوف  فـي  القفـف 
خـرق سـافر لحظـر التجـول الليلـي 
عمليـة  وأن  ترخيـص،  بـدون 
بعـض  فـي  مبنيـة  كانـت  التوزيـع 
الحزبـي  الريـع  علـى  الحـاالت 
السياسـية  الحسـابات  وتصفيـة 

بـدل طـرق التوزيـع العـادل حسـب 
درجـة  وحسـب  االسـتحقاق  مبـدأ 

ا�سـاعدات. لتلـك  الحاجـة 
واسـتنادا إلـى نفـس ا�صادر 
ومـن  ا�تضرريـن  السـكان  مـن 
الجمعويـة  الفعاليـات  كل 
لألحيـاء  التابعـة  ا�قصيـة 
تتوفـر  الذيـن  ا�ذكـورة، 
توقيعاتهـم،  علـى  «األسـبوع» 
فـإن ا�قاطعة اإلداريـة الثانية 
خاصـة  القفـف  مئـات  تلقـت 
تـوزع  لـم  ا�عـوزة،  باألسـر 
ويطالبـون  واضـح،  بشـكل 
فـي  عاجـل  تحقيـق  بفتـح 
يطالبـون  كمـا  ا�وضـوع، 
بتعيـ�  الداخليـة  وزارة 
ا�لحقـة،  هـذه  علـى  قائـد 
العـام:  الـرأي  ويتسـاءل 
مقاطعـة  أقصيـت  �ـاذا 
أن  رغـم  قائـد  مـن  «بـام» 
مـن  فائـض  بهـا  العمالـة 
الترابيـة  السـلطة  رجـال 
قابعـون فـي مكاتب بدون 
تدبيـر  وأسـند  مهـام، 
كبيـرة  مقاطعـة  شـؤون 
عهـد  إلـى  كان  قائـد  خليفـة  إلـى 
قريب يشـغل منصب شيخ �قدم�، 
مـع  محتشـم  تعليمـي  بمسـتوى 
راكمهـا  التـي  التأديبيـة  السـوابق 
سـواء بمديونـة أو سـيدي العايدي 
ومقاطعـة «دالس» فـي عدة مجاالت 

العشـوائي؟ البنـاء  أهمهـا 

تيزنيت

  األسبوع

قضـت ا�حكمـة االبتدائيـة بتيزنيـت، يـوم الخميـس ا�اضـي، 
كاط..  الـكاط  بـ«أصحـاب  ا�لقبـ�  الثالثـة،  ا�تهمـ�  بإدانـة 
واحـد  لـكل  نافـذا  بسـنة حبسـا  ا�منـوع»،  الغـزال  دم  عشـاق 
 100.000 قدرهـا  نافـذة  غرامـة  تضامنـا  وبأدائهـم  منهـم، 
درهـم مـع سـحب رخصـة حمـل السـالح، ومصـادرة البندقيـة 
متابعتهـم  خلفيـة  علـى  ا�خزنيـة،  األمـالك  لفائـدة  والسـيارة 
مقتضيـات  ممنـوع، وخـرق  وقـت  فـي  القنـص  ممارسـة  بتهـم 
حالـة الطـوارئ الصحيـة، وعـدم التوفـر علـى رخصـة التنقـل 

اإلجباريـة. الطبيـة  الكمامـة  ارتـداء  وعـدم  االسـتثنائية، 
وتعـود تفاصيـل الواقعـة إلـى يـوم الثالثـاء 5 مـاي ا�نصرم، 
آيـت  أربعـاء  بقيـادة  ا�حليـة  السـلطات  عناصـر  أوقفـت  حـ� 
أحمـد بإقليـم تيزنيـت، بتنسـيق مـع ا�ديريـة اإلقليميـة للميـاه 
والغابـات ومحاربـة التصحـر، ا�تهمـ� ا�ذكوريـن، فـي حالـة 
فتـرة  عـز  فـي  با�نطقـة،  العشـوائي  القنـص  بممارسـة  تلبـس 
تفشـي  �جابهـة  الصحـي  والحجـر  الطـوارئ  حالـة  إعـالن 
فيـروس «كورونـا»، كمـا تـم ضبـط غـزالن نافقـة، وحجز سـيارة 
رباعيـة الدفـع كان يسـتعملها ا�وقوفـون الثالثـة فـي ممارسـة 

ا�منـوع.  نشـاطهم 
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  محمد الحنصالي

لقـي عامـل نظافـة حتفـه بقصبـة تادلـة، 
عملـه  مزاولـة  أثنـاء  ا�اضـي،  األحـد  يـوم 
بجماعـة بنـي زرنتـل التابعـة ترابيـا ألبـي 

بعـد  وذلـك  الجعـد، 
إحـدى  داخـل  اختناقـه 
الصـرف  بالوعـات 
الصحـي التـي كان يهـم 

بتنظيفها.
مصـادر  وحسـب 
هـذا  فـإن  محليـة، 
ا�أسـاوي،  الحـادث 
فعـل  ردود  خلـف 
سـاكنة  لـدى  مسـتنكرة 
الضحيـة  لكـون  تادلـة، 
ببلديـة  يعمـل  كان 
األخيـرة  هـذه  ا�دينـة، 
التـي يسـتبعد الكثيرون 
أن توجـد شـراكة بينهـا 
وقـوع  مـكان  وبـ� 
جماعـة  أي  الحادثـة، 

الجعـد. ألبـي  التابعـة  زرنتـل  بنـي 
الجمعيـة  تطالـب  الخصـوص،  وبهـذا 
قصبـة  فـرع  اإلنسـان  لحقـوق  ا�غربيـة 
تحقيـق  بفتـح  ا�عنيـة،  الجهـات  تادلـة، 

الحادثـة. ومالبسـات  ظـروف  حـول 
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النتائج  عــن  الحديث  زوبــعــة  بعد  تــهــدأ  لــم 
السلبية للتعليم عن بعد، وما أفرزته من صراع 
بني أرباب املدارس الخاصة وآباء وأولياء أمور 
تقييد  األطفال من  التالميذ من جهة، وما عاشه 
ثالثة  مدة  جدران  أربعة  بني  باملنازل  لحرياتهم 
والرياضة  الشباب  وزارة  خرجت  حتى  أشهر، 
بالتلميح بتعليق املخيمات الصيفية هذا املوسم، 
بدعوى عدم توافق قانون التجمعات االحترازي 
بسبب جائحة »كوفيد 19« املحدد في عدم تجاوز 
عدد التجمعات واالجتماعات 50  شخصا، وربط 
 ،2020 لسنة  املالي  القانون  بتعديل  العملية 
اللعب  في  الطفل  حق  الحائط  بعرض  ضاربة 
لألطفال  السجنية«  »العقوبة  بزيادة  والترفيه، 
باملنزل،  شهرين آخرين على ثالثة أشهر األولى 

لتصل املدة إلى خمسة أشهر »حبسا« نافذا.
فضاء  بمثابة  هو  للطفل  بالنسبة  املخيم  إن 
للعالج ومتنفس لجل العقد النفسية التي عانى 
باملدرسة  الدراسية  السنة  طيلة  الطفل  منها 
جميع  على  الصارم  ونظامها  انضباطها  بسبب 
املعاملة  وبسبب  اســتــثــنــاء،  بـــدون  التالميذ 
أبنائهم  تجاه  واألمهات  اآلباء  لبعض  القاسية 

أثناء عملية التعليم عن بعد. 
السامية  التربوية  ــداف  األهـ لذكر  ــي  داع ال 
أن  ويكفي  ومتعددة،  كثيرة  ألنها  للمخيمات، 
الطفل يعود إلى منزله وهو يتناول جميع أنواع 
الذي  الوقت  في  استثناء  بدون  الغذائية  املواد 
كان يختار ويرفض تناول البعض منها، ويفجر 
التربوية  األنشطة  عبر  مواهب،  من  ماعنده  كل 
التي يمارسها في املخيم، من مسرح وموسيقى 
وهــي  وريـــاضـــة،  وســبــاحــة  ــص  ورقـ وتشكيل 
عالجية  وصفات  اعتبارها  يمكن  التي  األنشطة 

لجميع األمراض والعقد النفسية عند األطفال.
تنظيم  إمكانية  الــوصــي  الــقــطــاع  ــط  رب لقد 
املخيمات من عدمه بتعديل القانون املالي لسنة 
في  الوصية  الـــوزارة  تحسم  أن  وقبل   ،2020
استشارة  ينبغي  الصيفية،  املخيمات  موضوع 
الجامعة  أعني  القرار،  في  األساسيني  شركائها 
دورها  تجاهل  يمكن  ال  التي  للتخييم  الوطنية 
أنها  صحيح  التخييم،  عملية  في  االستراتيجي 
سارت  إن  أسفها  عن  وعبرت  األمــر  استنكرت 
في  وهذا  التعليق،  طريق  في  الوصية  الــوزارة 
املهتمة  والهيئات  واملنظمات  الجمعيات  نظر 
أن  ينبغي  الجامعة  ألن  كــاف،  غير  بالتخييم، 
تعطي البدائل والحلول املكيفة املمكن العمل بها 

واعتمادها في ظل تفشي وباء »كورونا«.
وجدير بالذكر كذلك، أن أطرافا أخرى ستتضرر 
عدد  جرائها  من  وسيفقد  املخيمات،  تعليق  من 
التغذية  لشركات  املنتمني  العمال  مــن  كبير 
ينتظرونها  التي  وظائفهم  والنقل  والنظافة 
في  التربويني  املؤطرين  عن  ناهيك  صيف،  كل 
يعلقون  الذين  والخاصة،  العمومية  املخيمات 
أجل  من  السنة،  من  الفترة  هــذه  على  آمالهم 
ثم  التدريبية،  بطائقهم  على  والتأشير  الترفيه 
بها  ينتفعون  مادية  تعويضات  على  الحصول 

أثناء الدخو املدرسي.
إن مشاكل قضايا التخييم معقدة وتتدهور من 
في  عرفته  الذي  البطيء  التطور  رغم  آلخر  حني 
التحتية،  البنيات  حيث  من  األخيرة  السنوات 
املطالبة  إذن،  للتخييم  الوطنية  الجامعة  فعلى 
التخييم،  حــول  وطنية  مناظرة  وتنظيم  بعقد 
لتشخيص الواقع من كافة الجوانب، واالستشارة 
مع القاعدة، أي الجمعيات واملنظمات التربوية، 
لتطوير  الناجعة  الحلول  إيجاد  أجل  من  وذلك 
خلق  في  بجدية  والتفكير  بمملكتنا،  التخييم 
املجالس  غــرار  على  للتخييم  األعلى  املجلس 
األخرى، كاملجلس األعلى للتربية والتكوين، ألنه 
الرعاية  تحت  طبعا  وذلــك  عنها،  أهمية  يقل  ال 

السامية للملك محمد السادس.

امل�ص�ئب ال ت�أتي 
فرادى.. 

»زيد التخييم 
على القراية«

سعيد الهوداني  منذ قرابة الشهر واالحتالل الصهيوني، 
وبشكل يومي، يعتقل ويقتل ويدمر وينهب 

ويـــجـــرف ويــســتــوطــن 
ــي أراضــــــي عــربــيــة  فـ
ــدة  ــدي فــلــســطــيــنــيــة ج
تطبيقا لقرار الضم، في 
املقابل، لم يتجاوز الرد 
والعربي  الفلسطيني 
والعاملي  واإلســالمــي 
ــتــهــديــد  ــد وال ــدي ــن ــت ال

والوعيد والتضامن.
ووفقا ملشروع السالم 
ضمنه  تــســيــر  ــذي  ــ الـ
الفلسطينية،  السلطة 
ســوى  تملك  ال  فــإنــهــا 
من  ــدا  ــزي م تحقق  أن 
املـــــؤازرة والــتــضــامــن 
يحقق  أن  دون  والدعم 
أرض  على  شيئا  ــك  ذل
ألوروبا  فكيف  الواقع، 
الــتــي تــواجــه األزمــات 
ــدعــم  ت أن  الـــحـــالـــيـــة 
الفلسطينية  املساعي 
الـــواقـــع؟  أرض  عــلــى 
وكيف لروسيا أن تفعل 
انغماسها  ظل  في  ذلك 
وانشغالها بالحرب في 
وكذلك  وليبيا؟  سوريا 
للصني  بالنسبة  الحال 
الـــتـــي تـــواجـــه أزمـــة 
فيروس  بنشر  اتهامها 
 ،)19 )كوفيد  »كورونا« 
مع  أزمتها  عــن  فضال 
نغفل  أن  دون  الــهــنــد 

ما  وهــو  داخلية،  ــات  أزم من  تواجهه  ما 
ينطبق على املنظمات الدولية كذلك التي ال 

الواقع  لها أي دور في ظل  أن يكون  يمكن 
فليس  الــعــرب،  عــن  أمــا  الحالي؟  العاملي 
للحديث  يدعو  ما  هناك 
التطبيعية  مواقفهم  عن 
وحـــالـــتـــهـــم الــتــبــعــيــة 

وواقعهم امللعوب فيه.
يــضــع  ذلــــك  كـــل  إن 
الفلسطينية  الــقــيــادة 
ــرج، إذ  ــ ــف ح ــوق فـــي م
على  عولت  لطاملا  أنها 
لحل  الــدولــيــة  الجهود 
يمكن  فكيف  الدولتني، 
ــة في  ــي ــدول لــلــجــهــود ال
أن  الحالي،  واقعها  ظل 
يكون لها أي دور فعلي 
ملواجهة سياسات الضم 
الصهيونية؟ لذلك، يبقى 
الفلسطينية  للسلطة 
أن تخضع  إما  خياران: 
وتنتظر  الــواقــع  لألمر 
وإما  الدولية،  الجهود 
ســيــاســات  تــواجــه  أن 
بقوة  الصهيونية  الضم 
ــالح واملـــواجـــهـــة  ــسـ الـ
الشعبية، وهو ما يعني 
على  الــتــعــديــل  بــعــض 
السلمية  املقاومة  خيار 
السلطة  فضلتها  التي 

الفلسطينية.
عن الخيار األول، فإن 
الــخــضــوع والــســكــوت 
ــار الــجــهــود  ــ ــظ ــ ــت ــ وان
يفضي  لـــن  الـــدولـــيـــة، 
واقع  أمــر  خلق  إلــى  إال 
بعد  الصهيوني  االحتالل  يفرضه  جديد 
مزيدا  الجديد  الواقع  ذلك  ليشكل  الضم، 

الفلسطينية  السلطة  على  الضغط  مــن 
جديد  مسار  في  الدخول  على  وإجبارها 
عراب  إلــى  تحتاج  ربما  جديدة  ومرحلة 
جديد، أما عن الخيار الثاني، فإن ممارسة 
الشعبية  واملواجهة  املسلحة  املقاومة  حق 
ضد االحتالل املكفولة دوليا، تفرض واقعا 
الجهود  كافة  على  ضغط  ــة  ورق وتشكل 
الصهيوني  ــالل  االحــت ويــضــع  الــدولــيــة، 
الصهيوني  االحتالل  أن  إذ  الضغط،  تحت 
مستوطنيه،  إلى  باإلضافة  أحزابه،  بكافة 
الفلسطينية  السلطة  أن  على  يراهنون  ال 
ستنتهج خيار املقاومة املسلحة واملواجهة 

الشعبية.
الفلسطينية  السلطة  اشتغلت  ما  وإذا 
قيام  فإن ذلك يعني  الخيار،  بناء على هذا 
منحوهم  أن  بعد  حاكميهم  ضد  الصهاينة 
ــا يؤثر  ــســالم واألمــــن، وهـــو م وعـــود ال
السياسية  العمليات  سير  على  بالضرورة 

واالنتخابية لدى سلطة االحتالل.
انطالقا من ذلك، ال داعي ألن ننظر ملسألة 
تستنزف  أنها  على  االحتالل  مع  املواجهة 
كذلك  فهي  فحسب،  الفلسطيني  الشعب 
وتفسد  أكــبــر،  بحدة  االحــتــالل  تستنزف 
القضية  تعيد  أنها  عن  عــدا  خططه  عليه 
القضية  لتعود  الواجهة،  إلى  الفلسطينية 
األولى األساسية وتجعل من الخالفات في 

املنطقة العربية خالفات ثانوية.
وأمام هذا الواقع، فإنه يتحتم على السلطة 
الفلسطينية أن تتبنى، وبالضرورة، بعض 
للسالم  األساسي  املشروع  على  التعديالت 
املقاومة  السلمية دون  املقاومة  القائم على 
مع  املباشرة  الشعبية  واملواجهة  املسلحة 
االحتالل، مع تغيير جذري في الدبلوماسية 

الفلسطينية.
* باحث فلسطيني

اخليارات املطروحة اأمام واقع الق�ضية 
الفل�ضطينية احلايل

نافذة للرأي

ملحة تاريخية حول تنظيم الزكاة يف املغـرب 

ــع االجــتــمــاعــيــة  ــواقـ ــرت بــعــض املـ ــ ذك
في  الــزكــاة  بتنظيم  يتعلق  مــوضــوعــا 
األوقاف  لوزير  تصريحا  ونشرت  املغرب، 
والشؤون اإلسالمية، جاء فيه أن موضوع 
تعليمات  في  منحصر  املغرب  في  الزكاة 
للمؤمنني  أميرا  بصفته  امللك،  وتوجيهات 
فجنابه  والـــديـــن،  املــلــة  حــمــى  ــي  وحــام
تنظيمها  كيفية  الذي سيقرر  هو  الشريف 
مصارفها،  وبيان  بتحصيلها  يتصل  وما 
على  بالنفع  يعود  بما  أموالها  واستثمار 
ذكرهم  ورد  ممن  سيما  وال  مستحقيها، 
))إنما  الكريم في قوله تعالى:  القرآن  في 

الصدقات للفقراء واملساكني...(( اآلية.
املغرب  فــي  ــزكــاة  ال تنظيم  ومــوضــوع 
كان  االقتصادية،  الحياة  في  وإدماجها 
املــرحــوم  ــرف  ط مــن  كبير  اهــتــمــام  محل 
في  مثواه وخلد  الثاني طيب هلل  الحسن 
عن  أعلن  قد  كان  حيث  ذكراه،  الصالحات 
الزكاة  ــاج  إدم موضوعها  يكون  مــبــاراة 
شعورا  للبالد،  االقــتــصــادي  النظام  فــي 
من جنابه الشريف، أن الزكاة فريضة من 
دائم  من  تعتبر  التي  الخمس  الفرائض 
الدين اإلسالمي، وكون نظامها يختلف عن 
املرحوم  العاهل  وحدد  الجبائي،  النظام 
وخصص  األبــحــاث،  لتقديم  زمنية  مــدة 
بحث  في  توفقوا  ومــن  للفائزين  جوائز 
املوضوع بحثا عميقا مشفوعا باقتراحات 
تحصيل  تنظيم  كيفية  إلى  الطريق  تنير 

ــزكــاة في  ــزكــاة فــي املــغــرب وإدمـــاج ال ال
النظام الجبائي.

بالسهر  آنــذاك،  الثقافة  لــوزارة  وعهد 
على  وكـــان  املـــبـــاراة،  هــذه  تنظيم  على 
حنيني،  ّبا  امحمد  الحاج  املرحوم  رأسها 
كما  للعدل،  وزيــرا  كان  الوقت  نفس  وفي 
الكامل  عبد  املالية  وزارة  رأس  على  كان 
اللجنة  وتكونت  عمره،  أطال هلل  الرغاي، 
من جهابذة العلماء وخبراء النظام املالي 
الجبائية،  األنظمة  وخبراء  واالقتصادي، 
وانتقاء  األبــحــاث  بــدراســة  إليها  وعهد 
جميع  من  باملوضوع  أملت  والتي  أجودها 
قانوني  باقتراح  البحث  وانتهى  جوانبه، 
الزكاة،  شــروط  ببيان  يتعلق  نظامي  أو 
وكيفية  الزكاة،  ونصاب  تجب،  من  وعلى 
أموالها،  يختلس  مــن  وعــقــاب  جمعها، 
وقدم املشاركون في تلك املباراة أبحاثهم، 
فاختارت  دراستها،  على  اللجنة  وعكفت 
اإلعــالن  يقع  لم  ولكن  وأتقنها،  أجودها 
الجائزة،  استحقوا  ومــن  الفائزين  عــن 
وزارة  ــوف  رف في  توجد  األبــحــاث  وهــذه 
بواسطة  سجالتها  في  ومسجلة  الثقافة 
عليها  االطـــالع  ويمكن  ضبطها،  كتابة 
لتكون أرضية ينطلق منها بحث املوضوع 
بتلك  األمـــر  الــجــاللــة  صــاحــب  يعطي  ملــا 

االنطالقة.
حقوقه  ذي  أو  مشارك  كل  يكون  ربما 
أن  كما  األبحاث،  تلك  من  بنسخ  يحتفظ 

البحث  نشرت  أسبوعية،  وطنية  جريدة 
الذي أنجزه أحد املشاركني في تلك املباراة، 

وهو عبد ربه، صاحب هذه االلتفاتة.
موضوع  أوال  تناول  قد  بحثنا  كان  لقد 
الزكاة من الناحية الشرعية، اعتمادا على 
ما ورد في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، 
وعمل الخلفاء الراشدين، ثم دراسة النظام 
والفرق  املغرب،  في  والجبائي  الضريبي 
بتقديم  البحث  وانتهى  النظامني،  بــني 
مشروع اقتراح قانون يتعلق بكيفية إدماج 
الزكاة في النظام االقتصادي، ويتكون من 

حوالي عشرين مادة.
عليها،  االعتماد  وقع  التي  املراجع  ومن 
ــث لــلــشــيــخ يــوســف  ــرجــع فــقــهــي حــدي م
القرضاوي، وهو كتاب من جزأين بعنوان 
الفقه  مراجع  إلــى  إضافة  الــزكــاة«،  »فقه 
السني نظرا ملا تزخر به بالنسبة لفريضة 

الزكاة.
أعــتــقــد أنـــه ربــحــا لــلــوقــت، ومـــن أجــل 
من  فائدة  ال  مراحل  عبور  عن  االستغناء 
أن  تصلح  أرضية  وجــود  ومــع  عبورها، 
تكون خطوة أولى، نقترح االطالع على كل 
الكلمة  وتبقى  بها،  واالستعانة  األبحاث، 
األخيرة بعد هلل، للملك أمير املؤمنني وما 
ولي  وهلل  ملوضوع،  هذا  شأن  في  يقرره 

التوفيق.
* من هيئة احملامني  بالرباط

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

سيف الدين جرادات *

ممارسة حق المقاومة 
المسلحة والمواجهة 
الشعبية ضد االحتالل 

المكفولة دوليا، تفرض 
واقعا وتشكل ورقة 

ضغط على كافة الجهود 
الدولية، ويضع االحتالل 

الصهيوني تحت الضغط، 
إذ أن االحتالل الصهيوني 
بكافة أحزابه، باإلضافة 

إلى مستوطنيه، ال 
يراهنون على أن السلطة 

الفلسطينية ستنتهج 
خيار المقاومة المسلحة 

والمواجهة الشعبية



النصب  ظل  سنت�،  حوالي  امتداد  على 
اليوسفي  الرحمان  عبد  للمرحوم  التذكاري 
بمدينة طنجة، بعيدا عن مزايدات الحقد والغل 
أن  وبمجرد  الرخيصة،  الحسابات  وتصفية 
أن  مع  ا�حظور،  وقع  الحياة،  الرجل  فــارق 
من  على  ويفرض  العكس،  يقتضي  ا�نطق 
يكنون له عداوة أو بغضا، أن يتحلوا بقدر من 
أهله  مشاعر  يحترموا  وأن  واللباقة،  اللياقة 
وأصدقائه وأحبابه، وأال يصادروا حقهم في 
الحزن بممارسات مشوشة وتصرفات طائشة 
ستضيف إلى لوعة إحساسهم بالفقد شعورا 
بطعنة  ممضا  وإحساسا  كبيرة،  بخيبة أمل 

غادرة من ألف خلف.
سلوك من دنسوا نصب ا�رحوم اليوسفي، 
دائــرة  خــارج  تصنيفا  لــه  نجد  أن  يمكن  ال 
التربية،  وانعدام  والحقارة  والدناءة  الخسة 
غياب  من  يعاني  الفاعل  أن  متأكدون  ونحن 
واألخــالق،  والعلم  الدين  أمية  ومن  ــذوق،  ال

ومن فقدان الحس اإلنساني...
هذا وأمثاله، نذير شؤم يدعونا جميعا إلى 
ينبت  ما  إلى  والحذر  الحيطة  وأخذ  االنتباه 
إلعطاء  ويستفزنا  السوء،  نبات  من  حوالينا 
رمــاده  من  التعليم  ولبعث  حقها،  التربية 
قد  جهالء  جاهلية  براثن  من  ا�جتمع  إلنقاذ 
الجهل  تجاهلنا  نحن  إن  جميعا  بنا  تعصف 

وتركناه يعمه في ضالله ا�ب�.
نار،  بــدون  رمــادا  يكون  أن  يمكن  ال  وألنــه 
سلوك  شناعة  عند  مليا  الوقوف  من  بد  فال 
ليجلدوه،  الــرجــل،  ــاة  وف عشية  ظــهــروا  مــن 
وليسمحوا  شخصه،  أسطرة  من  وليحذروا 
ألنفسهم، ولقرائهم، بسكب اآلنك على تاريخه، 

وتشييعه بعبارات التبخيس.
لن أذكر اسم «الدكتور»، «الكاتب»، «ا�فكر» 
وتصرف  العا�ة،  معرفته  وراءه  رمى  الــذي 
بــاألســلــوب ذاتـــه الـــذي تــصــرف بــه مدنسو 
ليترك  القول  لواء  وحمل  التذكاري،  النصب 
لهم الباقي، ويوفر لهم سبل الفعل وا�مارسة، 

ــن وضـــع الــنــقــط عــلــى حــروفــه  لــكــن البـــد م
ا�صحفة.

لقد نسي صاحبنا أن لكل مقام مقاال، وأن 
نزن  أن  علينا  تفرض  الحال  مقتضى  مراعاة 
كالمنا وأقوالنا وأفعالنا قبل أن نقدم على أي 
تصرف، فقد يكون ضحكنا واجبا في مواقف 
مواقف  فــي  ممجوجا  يــكــون  وقــد  معينة، 
نتظاهر  أن  ا�قام  علينا  يفرض  وقد  أخــرى، 
أحيانا  علينا  ويــوجــب  بــالــحــزن،  أحــيــانــا 
أخرى أن نتظاهر بالفرح، حسب ما يقتضيه 
الذوق  ويستدعيه  األعراف  وتوجبه  السياق 

االجتماعي.
في  الرجل  انتقد  قد  كان  إن  «ا�فكر»  هذا 
ما سبق، فيبدو كالمه هنا من قبيل االجترار 
الحدث،  وطبيعة  يتساوق  ال  ــذي  ال الثقيل 
وإن لم يكن تحدث عنه من قبل، فاألمر يدعو 
بالفجاجة  ينطق  وسلوكه  االستغراب،  إلى 

اللمسة  وافتقاد  األخــالقــي،  الحس  وغياب 
التي  الظرفية  تقدير  بسوء  ويشي  البالغية، 
كان جديرا به أن يستحضرها، وأن يبتعد عن 
يجني  ال  حتى  االجتماعي  التواصل  مواقع 
عليه تنطعه ويوقعه في ما وقع فيه، ويظهر 
وقد  لديه،  السوء  كان مضمرا من مشاعر  ما 
يكفي  ما  الوقت  من  أمامه  أن  نسي صاحبنا 
التي  بالطريقة  الرجل  تاريخ  ولقراءة  للنقد، 
يريد، لكن التنطع والتسرع والحسد من جني 
فعله في نفسيته  الترحم فعل  مالي� دعوات 

وأوقعه في بشاعة القول.
الرجل، واجب إنساني وليس  الترحم على 
الدرك  إلى  انحدرنا  أننا  يبدو  لكن  أسطرة، 
وأصابتنا  األخالقي،  االنحطاط  من  األسفل 
توازننا  فأفقدتنا  القاتلة،  الفجاجة  مصيبة 
ومن  األمــوات،  من  نغار  وجعلتنا  األخالقي، 

ترحم الناس عليهم.
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مواقف  تحليل  في  ا�رء  يحار 
تجاه  اإلفــريــقــيــة  الـــدول  بعض 
أعني  وال  األنظمة  أعني  ا�غرب، 
األنظمة  من  قليال  ألن  الشعوب، 
عن  بالفعل  تعبر  التي  اإلفريقية 
رأي شعوبها التي ال تكن للمغرب 
األنظمة  هــذه  ــرام،  ــت االح ســوى 
ال  غريبة  بــازدواجــيــة  تتصرف 
يستسيغها التفكير السليم، فهي 
ترغب في بناء عالقات اقتصادية 
ــع بــلــدنــا وتــشــجــع الــشــركــات  م
على  االستثمار  على  ا�غربية 
ــول  ــشــجــع دخـ ــا، وت ــهـ ــيـ أراضـ
ألسواقها،  ا�غربية  ا�نتجات 
كبيرا  اعتمادا  يعتمد  وبعضها 
عــلــى الـــصـــادرات ا�ــغــربــيــة من 
ا�واد الغذائية، ولكنها في نفس 
بالبوليساريو،  تعترف  الوقت، 
معها  تتبادل  «دولــة»  وتعتبرها 
التهاني في بعض  الود ورسائل 
قائمة  ــة  دول وكأنها  ا�ناسبات 
ا�تحدة  ــم  األم أن  رغــم  بذاتها، 
السلوك  هــذا  كذلك.  تعتبرها  ال 
وينتج  كأفراد،  ا�غاربة  يغضب 
بعض الردود ا�نددة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي أو في بعض 
ا�غرب  ولكن  الصحفية،  ا�نابر 
الرسمي يتجاهل ذلك وكأن األمر 
الرسمية  فالدوائر  بال،  ليس ذي 
زمن طويل  منذ  معروفة  ا�غربية 
بحكمتها وعدم تسرعها في الرد 
هذه  تجاه  موقف  أي  اتخاذ  أو 

الخرجات الغريبة.

أميل  ذلــك،  كــل  أتــأمــل  عندما 
ــوقـــف الــرســمــي  ــى ا�ـ ــ أكــثــر إل
والتجاهل  الصبر  وهو  ا�غربي، 
وتفهم أسباب موقف هذه الدول، 
مع  ستنتفي  األســبــاب  هــذه  ألن 
مرور الزمن وتتغير ا�واقف كما 
من  الكثير  مواقف  قبلها  تغيرت 
على  الطاولة  قلبت  التي  الــدول 
راعيه  وعــلــى  الــوهــمــي  الــكــيــان 
من  ــدول،  ال هــذه  فجل  الرسمي، 
للكثير  والفقر سبب  فقيرة  جهة، 
ــراد أو  ــل، ســواء األفـ ــرذائ مــن ال

ــة، والــفــقــيــر يــمــكــن أن  ــم ــظ األن
يمكن  �ــن  ا�ــواقــف  حتى  يبيع 
رمقه،  بــه  يسد  مــا  لــه  يدفع  أن 
من  بالجوار  أن  يعلم  والجميع 
فهي  ــرى،  أخـ جهة  ــن  وم يــدفــع، 
البوليساريو  عصابة  من  خائفة 
وخوفها  رعاتها،  من  أو  نفسها 
من  واسترضاء  للتملق  يدفعها 
يخيفها ولو باإلعالن عن مواقف 
ا�غرب  مــع  مصالحها  تناقض 
التي  شعوبها  رغبات  وتناقض 
آالف  أمــام  محرجة  نفسها  تجد 

ا�غاربة والشركات ا�غربية التي 
إال  الشعوب  هذه  على  لها  ليس 

األيادي البيضاء.
فبعد طول تفكير في ا�وضوع، 
التي  ا�غرب  بسياسة  اقتنعت 
ــف هـــذه الـــدول  ــواق تــتــجــاهــل م
تنتفي  أن  انتظار  في  الضعيفة 
أســبــاب تــقــاربــهــا مــع الــكــيــان 
ح�،  ــى  إل فلنمهلها  الــوهــمــي، 
الجهة  عند  البترودوالر  فمنابع 
النضوب  فــي  ــذة  آخـ ــداعــمــة،  ال
وخردة السالح آخذة في الصدأ.    

 نورالدين الطويليع 
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 رحال هرموزي

 عبد اهللا النملي

با�غرب،  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  عّمت 
على  عارمة،  غضب  موجة  ا�اضي،  اإلثن�  ليلة 
أستاذة  وضعتها  إلحادية،  بنبرة  تدوينة  خلفية 
حسابها  على  التعليم،  لحقل  تنتمي  متطرفة 
عليه  هللا  صلى  للرسول  تسيء  بـ«الفايسبوك»، 
التواصلية،  ا�واقع  على  نشطاء  وطالب  وسلم، 
ا�عنية  العتقال  السلطات،  من طرف  عاجل  بتدخل 
له  سولت  من  لكل  عبرة  وجعلها  الجرمي،  بالفعل 
نفسه التطاول على ا�قدسات والثوابت والنيل من 
في  ا�ومن�،  أمهات  أزواجه  ومن  اإلسالم  رسول 
بلد يدين أهله باإلسالم منذ 14 قرنا من الزمن، بعد 
انتشار  سبب  هي  النبوية  السيرة  أن  اعتبرت  أن 
من  وأكثر  ا�غربي،  ا�جتمع  في  «ا�يمات»  ظاهرة 
سيد  استهداف  عن  التراجع  منها  طلب  �ا  ذلــك، 
به  التعريض  وعدم  وسلم  عليه  هللا  صلى  الخلق 
إلى لعنه! وانتشر على نطاق  في تدوينات عمدت 
نبينا،  على  ا�تطاولة  معاقبة  «هاشتاغ»  واســع 
الفصل  بتطبيق  تطالب  غاضبة  كثيرة  وتدوينات 
((يعاقب  الذي  ا�غربي  الجنائي  القانون  267 من 
أساء  إلى سنت�، كل من  بالحبس من ستة أشهر 
إلى الدين اإلسالمي أو النظام ا�لكي أو حرض على 
الوحدة الترابية))، ولم تكد تهدأ فضيحة التدوينة 
علينا  طلع  حتى  واآلخرين،  األول�  لسيد  ا�سيئة 
التواصل  مواقع  على  منشور  آخر  رقمي  محتوى 
وضعية  في  مغربي  ممثل  فيه  يظهر  االجتماعي، 
ا�جموعات  بإحدى  مباشر  بث  في  طبيعية،  غير 
اإلسالمي  للدين  يسيء  وهــو  «الفايسبوكية»، 
ويمس بحرمة العبادات، ويستعمل ألفاظا خادشة 
بأقبح  والخطيب  واإلمام  ا�سجد  محراب  لوصف 
النعوت، كما تحدث بازدراء عن الصالة عندما دعا 
إلى التوضئ بالخمر، في مشهد بعيد كل البعد عن 

عقيدة ا�سلم.
وا�مثل  ا�تطرفة  من  كال  أن  األمر،  في  والغريب 
على  يؤيدونهما  من  شيعتهما  من  وجدا  ا�خمور، 
ثم  واهــيــة،  بحجج  عنهما  ويدافعون  تطاولهما 
معهما،  اإللكترونية  الجرائد  بعض  تضامن  رأينا 
ولعل  بـــ«الــدواعــش»!  منتقديهما  لكل  ووصفهم 
لتجعل  كافية  كانت  الخطيرة،  التصريحات  هذه 
منهما حديث الخاص والعام، في ا�جالس ومواقع 
حول  ساخنا  نقاشا  وتفتح  االجتماعي،  التواصل 
ا�قدسات ووجوب احترام اإلسالم ومقام األنبياء.

ونسبوا  وآذوه  الخالق  على  الخلق  تجرأ  وكما 
اإلســالم  على  تجرؤوا  والعيوب،  النقائص  إليه 
اإلســاءة  أصبحت  حتى  هللا،  وأنبياء  والعبادات 
سمة  الزمان،  هذا  في  رموزه  من  والنيل  لإلسالم 
إما  واآلخــر،  الح�  ب�  تتكرر  أن  تلبث  ما  سيئة 
الدين  لهذا  عميق  وبغض  دف�  حقد  عن  تعبيرا 
الزائف  وا�ــجــد  للشهرة  كسبيل  ــا  وإم العظيم، 
أزمــات  يعانون  ممن  أو  ا�تعثرين  أو  للفاشل� 
صحيح  مسلم،  لغير  وال  �سلم،  يمكن  فال  نفسية، 
لنبيه،  إهانة  وال  لدينه  إســاءة  يقبل  أن  النفس، 
وا�سلمون بالذات لهم موقف شرعي متسق، أصل 
وبكل  الخاتم،  النبي  برسالة  االعتقاد  هو  إيمانهم 
ال  وهــم  منهم،  أحــد  ب�  نفرق  ال  السماء،  أنبياء 
يقبلون اإلساءة للنبي موسى، وال للنبي عيسى، وال 
ألي نبي من أنبياء هللا، وال يصح ألي أحد أن يطعن 
وال  التعبير،  بدعوى حرية  واألنبياء  العبادات  في 
لتبرير  كأساس  التعبير  بحرية  االحتجاج  يصح 
هناك  فليس  والقانون،  للدين  ا�نافية  األفعال  هذه 
حرية تعبير مطلقة، أو بغير سقف في الدنيا كلها، 
وثمة قوان� تعاقب على جرائم النشر والتصريح 

في أكثر الديمقراطيات تقدما.
وال يحتاج األمر لكثير من العناء إلظهار فظاعة 
الجريمة ا�قترفة، ذلك أن اإلهانات الوقحة ا�تكررة 
تمثل  الكريم،  النبي  ولشخص  لإلسالم  ا�وجهة 
للمسلم�،  الراسخة  ا�شاعر  الستفزاز  محاولة 
تحت  يندرج  ال  الدينية  ا�قدسات  على  فاالعتداء 
مسمى الحرية، بل هو وجه من وجوه االعتداء على 

حقوق اإلنسان باالعتداء على مقدساته.
 ومنذ قرن من الزمان، وهنا نذكر بعبارة شاعت 
 Robert هابنالين  روبــرت  للكاتب  الغربي�  عند 
قبضتك  أرجحة  في  «حقك  قال:  الذي   Heinlein

ينتهي حيث تبدأ أنفي». 

على هامش التطاول 
على المقدسات الوطنية

من 4 إلى 10 يونيو 182020 العدد: 1078  المنبر الحر



لم أرد أن أزعج زوج الحمام بحركة تعكر عليه صفو ا�ناجاة يوم عيد 
تاريخي تخلى لهم اإلنسان، وألول مرة، على أماكن ا�ناجاة الطبيعية 
غيبة  في  الجميلة  الحب  بلحظات  ليستمتعا  «كورونا»،  وطأة  تحت 
وهدم  التكنولوجي  تقدمه  بحكم  ذلك،  من  حرمهم  الذي  اإلنسان  هذا 
الطبيعي  والتلوث  األوزون  ثقوب  وإحــداث  راحته،  مقابل  الطبيعة 
الزمان، كان ضروريا لفيروس صغير أن ينبهه إلى ضعفه  ردحا من 
ويرجعه إلى حقيقة تكبره الغير ا�برر، ويحكم عليه بقرار نهائي غير 
للرجوع  العادية  الغير  أو  العادية  النقض  طرق  من  طريقة  ألي  قابل 
إلى مكانه الحقيقي ويترك الطبيعة والحياة الجميلة، ولو مؤقتا، �ن 
الجميل  والصوت  الرقيقة  واألغنية  الجميلة  والكلمة  ا�ناجاة  يعرف 
أسمع  التي  والطيور  للحيوان  ا�شرقة  والشمس  ا�زهر  والغصن 
في  اإلنسان وممعنة  على  الجديد  النصر  بهذا  مزهوة  غنائها  صوت 
يكدر صفو  لن  أن  أمل  منه على  آمنة  أن تشفي غليل صدورها وهي 

لقائها بحركة أو صيد في أيام حرم.
وعوض أن أسمع صوت حفدتي الصغار كعادتي وهم يقتحمون حجرة 
نومي كعادتهم وينتزعون حيازتها عن طريق القوة بسالحهم الفتاك 
جيدا  استوعبت  «بابي»،  وشعارهم:  الجميلة  ابتساماتهم  هو  الذي 
لم تترك  التي  العمر  العيد وحدي مع رفيقة  أنني سوف أقضي نهار 
-حفظها هللا - لحظة من ثالثة أشهر كاملة لتخدمني بيديها الرقيقت� 
اللت� لم تعتدا على مخاطر ا�طبخ لتهدي لي ما لذ وطاب، وتحرص 
على تلبية عاداتي الصعبة في حجر دام ثالثة أشهر، طلبت مني أن 
رفيق  خدمة  هو  جليل،  عمل  من  به  قامت  ما  نظير  شهادة  أعطيها 
يبكيني  أن  كاد  في منظر  أثر  وقد  أهديها  ما  أجد  فلم  بيدها،  عمرها 
إحدى  في  قرأت  بأنها  أخبرتني  �ا  الحزينة  الحجر  أيام  بداية  في 
مخافة  األيــدي  حلي  بنزع  للنساء  توصية  األنترنيت،  على  ا�قاالت 
انتقال العدوى بواسطتها وقالت لي :نور الدين، هل هو االقتراب من 
ا�وت، ألن ا�رأة ال تنزع وال ينزعون حلي يدها إال في لحظات ا�وت، 

واغرورقت عيناها من شدة األلم على النصيحة الطبية.
«كورونا»..  زمن  في  معنى  له  يعد  لم  إليها  الحلي  إهداء  لذلك، حتى 
الفرنسي  الكاتب  موروا،  أندري  لسان  على  ما جاء  لها  أهديت  لكني 
الشهير وأحد ملوك أسلوب الكتابة الرومانسية في رائعته «طقوس»، 
وكان قد أهداني إياه أخي عثمان رحمه اهللا وأنا في الثانوي وقرأته 
هذا  في  ما  أجمل  ألن  وبناتي،  لزوجتي  القصة  وحكيت  مرات،  عدة 
أن  وهي   ،«La cristallisation de l’amour» فكرة   هو  الكتاب، 
تكون هناك  أن  ينبغي  الثمينة،  ا�رأة وا�عادن  مثله مثل حلي  الحب 

أحداث لتحكه كي يلمع.
وقد فسرت لزوجتي كي أرفه عنها، بأن أندري موروا في فكرته عندما 
البقاء  له، وأن  اللقاء كذلك محك  فإن  للحب،  الفراق كمحك  يتكلم عن 
مع الحبيب ليل نهار �دة طويلة كذلك محك للحب الحقيقي، فيلمع من 
جديد ويشرق كما تشرق الشمس، فأعجبتها الهدية الرومانسية في 
زمن «كورونا» وا�رأة تحب من يتقاسم معها عبارات الرومانسية في 

العصيبة. اللحظات 
مع  سهرة  سنت�،  منذ  إيــاه،  ألهمتني  ا�ذكرات  في  مقاال  وتذكرت 
مع  وتقاسمته  الدكالي  الوهاب  عبد  األستاذ  والصديق  ا�وسيقار 
قرائي وعنونته «عندما تشرق الشمس» إلرنست هيمنجواي، وكتبت 
جائزة  همنجواي  بها  نال  التي  ا�ؤلف  هذا  فكرة  بأن  تعليقي  في 
«نوبل»، هي استطاعته أن يبرز القصة على شكل الحياة نفسها، التي 
الحرب  بعد  اإلنسانية  عاشتها  التي  ومآسيها  الحروب  رغم  تستمر 
على  الحياة  هذه  تتكلم  عندما  يستمر  الحياة  حب  الكونية، وبأن 
وقارءاتي،  قرائي  كل  إلى  السطور  هذه  أهدي  أن  آثرت  لذلك  نفسها، 
ألعلن لهم بأن الحياة سوف تستمر وبأن الحرمان من حب كل ما هو 
جميل ما هو إال إحساس مؤقت، وبأن القرب الشديد كالفراق الشديد 
هو محك للحب، وبأن أمل اللقاء والبهجة آت بإذن هللا، وبأنه البد أن 
نبتسم مع إيليا أبو ماضي للحياة ونتفاءل بلقائها من جديد، صحيح 
أنها لن تكون كما كانت قبل من حيث مادياتها وظروفها من الناحية 
ولكنها  كبير،  بتشاؤم  االقتصاديون  إليها  ينظر  التي  االقتصادية 
هيمنجواي  إرنست  وشمس  ــوروا  م ــدري  أن بطقوس  تكون  ســوف 

وحمامة أيك أحمد شوقي وابتسامة إيليا أبو ماضي.
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مذكرات ساخنة
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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:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
B.P 439 - Rabat - Maroc

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
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تــنــظــم ا�ـــديـــريـــة الــجــهــويــة 
مكناس،  ـ  فاس  بجهة  للثقافة 
ــون  ــي ــل ــي ــام ــك ــة «ال ــعــي ــم وج
بفاس،  التشكيلية»  للفنون 
الثقافي  ا�ركز  مع  وبتنسيق 
وألول  فــاس،  ا�دينة»  «نجوم 
بوابة  عبر  إلكترونيا،  مــرة 
«الـــفـــايـــســـبـــوك»، مــهــرجــان 
ــي  ــدول ــي ال ــرون ــت ــك ــاس اإلل فـ
والزخرفة  العربي  الخط  لفن 
وا�نمنمات، تحت شعار: «ظل 
اإلثن�  يوم  من  ابتداء  قلم»، 
غاية  إلى   2020 يونيو  فاتح 

نفس  مــن   09 الــثــالثــاء  يــوم 
الشهر، عبر الصفحة الرسمية 
لقطاع  الــجــهــويــة  للمديرية 
الثقافة، بجهة فاس ـ مكناس، 
الرسمية  الصفحات  وعــلــى 
ــل من  ــك ل لـــ«الــفــايــســبــوك» 
للفنون  «الكاميليون  جمعية 
الثقافي  وا�ركز  التشكيلية»، 

«نجوم ا�دينة» فاس.
ا�هرجان،  هــذا  فــي  ويــشــارك 
يمثلون  مشاركا،   74 حوالي 
العربي  العالم  من  ــة،  دول  14
ــي، ويــشــكــل هــذا  ــ ــالم واإلســ

مناسبة  ــي  ــدولـ الـ ا�ــلــتــقــى 
ــجــارب فــي هــذا  ــت ــتــبــادل ال ل
ا�ـــجـــال الــتــراثــي والــفــنــي، 
التواصل  ولتعزيز  وإثراءها، 
وتشبيكه،  ــانــ�،  ــن ــف ال بـــ� 
ــدارس  ا� إلبــراز مجمل  ــذا  وك
التي  والــفــنــيــة  الــتــاريــخــيــة 
ميزت، عبر العصور، فن الخط 
العربي والزخرفة وا�نمنمات، 
ومختلف حوامله، وللمساهمة 
في ثم� هذا ا�وروث الثقافي 
ــم  ــه، ودعـ ــي ــل وا�ــحــافــظــة ع

حامليه.

ــإلعــالم وحــقــوق  ــارك ا�ــركــز الــوطــنــي ل شـ
مباشر  تفاعلي  إعالمي  لقاء  في  اإلنسان 
العا�ي  الترتيب  في  ا�غرب  «وضعية  حول 
الخميس  ــوم  ي وذلــك  الــصــحــافــة»،  لحرية 

ا�اضي.
أدارهــا  التي  الــنــدوة،  هــذه  في  وقــد حضر 
ا�ركز،  رئيس  الشعبي،  إبراهيم  الدكتور 
ــة،  ــيـــون ومــغــارب ــون دولـ ــي ــالم خـــبـــراء إع
ــي ا�ــؤســســات اإلعــالمــيــة  ــون ف ــســؤول وم
رئيس  الخياطي،  صهيب  األستاذ  الوطنية: 
مراسلون  لـ«منظمة  إفريقيا  شمال  مكتب 
عبد  محمد  الدكتور  تونس،   / حــدود»  بال 
ومنسق  التعليم  أستاذ  العاللي،  الوهاب 
واالجتماعي»  السياسي  «التواصل  ماستر 
بالرباط،  واالتصال  لإلعالم  العالي  با�عهد 
رئيس  اخشيشن،  الكبير  عبد  ــاذ  األســت
للصحافة  الوطنية  للنقابة  الوطني  ا�جلس 
نائب  بوشعيب حمراوي،  األستاذ  ا�غربية، 
ا�غاربة  الصحافي�  لنقابة  الوطني  الكاتب 
واألستاذ  للشغل،  ا�غربي  لالتحاد  التابعة 
عبد ا�جيد الكارح، ا�دير العام لقناة «كاب 

24 تي في» 
فرغم الصعوبات التي يشهدها اليوم، يقول 
أحد  كــان  ا�ــغــرب  فــإن  الخياطي،  صهيب 
األمثلة الناجحة في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، خاصة في السنوات األخيرة لحكم 
ا�لك الراحل الحسن الثاني، أو في العشرية 
األولى لحكم ا�لك محمد السادس، ويضيف 
أن  يسرنا  «ال  حدود»:  بال  «مراسلون  ممثل 
ألنه  عا�يا،   133 ا�رتبة  في  ا�غرب  يصنف 
وبجودة  االستثنائية،  بالكفاءات  يزخر  بلد 

الصحافة والصحافي�». 
أنه  اخشيشن،  الكبير  عبد  قال  جهته،  من 
لنا  با�غرب،  الصحافة  حرية  يخص  ما  في 
األوضــاع  مقاربة  في  الخاصة  منهجيتنا 
نتجنب  أن  ونـــحـــاول  ــا،  ــالدن ــب ب ا�ــهــنــيــة 
كانوا  ولو  اآلخرين  منهجية  في  الخوض 

زمالء وشركاء لنا.
تقييمنا لوضعية حرية الصحافة في بالدنا، 
للصحافة  الوطنية  النقابة  ممثل  يقول 
وطنية  منظمات  مع  فيه  نشترك  ا�غربية، 
األخــيــرة،  السنوات  أن  باعتبار  ودولــيــة، 

وخاصة ابتداء من سنة 2018، كانت صعبة 
عا�يا وليس فقط في بالدنا.

نقابة  مــمــثــل  ــراوي،  ــمـ حـ بــوشــعــيــب  ــا  أمـ
الصحافي� ا�غاربة، فقد الحظ أن تصنيف 
في  لنا  بالنسبة  حمولة  له  ليست  ا�نظمة 
نقابة الصحافي� ا�غاربة التابعة للمركزية 
العمالية األكثر تمثيلية في ا�ملكة ا�غربية 
نحن  وقـــال:  للشغل)،  ا�غربي  (االتــحــاد 
أو  االستحسان  عن  نتحدث  لن  كنقابي�، 
األحسن،  عــن  ــا  دوم نبحث  بــل  االســتــيــاء، 
باجتهادنا  ا�هنية  أوضــاعــنــا  ونــحــســن 

ونضالنا اليومي.
للدولة  يمكن  شيئا،  نستحسن  ال  نحن 
األرقــام  بهذه  معنية  ألنها  بذلك،  تقوم  أن 
الحال،  كان  ما  كيف  ولكن  والتصنيفات.. 
علينا  والتصنيف،  الترتيب  في  النظر  قبل 
هناك  هل  ونتساءل:  التقرير  في  ننظر  أن 
ا�ؤشرات  على  بناء  ودقيق  شفاف  تقرير 
الخياطي،  منصف  الزميل  إليها  أشار  التي 
ا�غرب  وهل  حــدود»؟  بال  «مراسلون  ممثل 
ا�رتبة  في  التصنيف  هــذا  فعال  يستحق 
ممثل  تساءل  كما  دولة؟   180 أصل  من   133
من  الهدف  عن  ا�غاربة  الصحافي�  نقابة 
بجانب  الغربية»  «الصحراء  عبارة  وضع 
يجب  السنوية،  تقاريركم  في  ا�غرب  اسم 

تحديد ا�واقف في هذه العملية التي تسيء 
لنا،  بالنسبة  الالحياد.  من  نوعا  وتتضمن 
يجب مغربة ا�ؤشرات، ألن هناك قضايا لها 
التقرير،  بها  يهتم  وال  لنا  بالنسبة  أولوية 
أن  لها  يراد  حولها  مختلف  قضايا  وهناك 

تكون في الواجهة. 
كما تساءل أبو سالم الكارح، بدوره: إلى أي 
حد يمكن أن نصف تقارير منظمة «مراسلون 
بال حدود» بالجدية وا�صداقية الكاملة في 

غياب تمثيلية للمنظمة با�ملكة ا�غربية؟
ومن جهته، صرح الدكتور محمد عبد الوهاب 
منظمة  تقرير  اعتبار   يمكن  بأنه  العاللي، 
إيجابيا،  تقريرا  حـــدود»،  بال  «مراسلون 
باعتبار أن ا�غرب تقدم في الترتيب العا�ي 
لحرية الصحافة، منذ حوالي ثالث سنوات، 
خاصة إذا علمنا أن هناك تراجعا عاما في 
العديد من الدول الغربية التي كانت تعتبر 
والتعبير  ــرأي  الـ حــريــة  مــجــال  فــي  ــدة  رائـ
ا�تحدة  ــواليــات  وال كفرنسا  والصحافة، 
منسق  اعتبر  كما  وإنجلترا،  األمريكية 
والسياسي»  االجتماعي  «التواصل  ماستر 
بالرباط،  واالتصال  لإلعالم  العالي  با�عهد 
وهناك  كبيرة،  إشكاالت  يطرح  التقرير  أن 
الواقع  معطيات  مع  تتطابق  ال  معطيات 

الذي نعرفه.

19 من 4 إلى 10 يونيو 2020 الثقـافــةالعدد: 1078 

(تتمة)
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أسرار احتقار الدولة لألحزاب

20 األخيـــــــرة من 4 إلى 10 يونيو 2020 العدد: 1078 

التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

الخامس مع تلك األحزاب.
اطالعهم،  بحكم  الثالثة  كان  وما 
ينطلقون من معاناتهم مع األحزاب 
فقد  الظلم..  أو  التسلط  منطلق  من 
الفرنسية،  الحكومة  رئيس  كتب 
أثناء مفاوضات االستقالل ا�غربي 
مذكراته  في  جملة  ــور»،  ف «إدكـــار 
أن  مفادها:  تعليق،  كل  عن  تغني 
املغربية  السياسية  ــزاب  ــ ((األح
كانت  االستقالل،  مفاوضات  أثناء 
كانت  ولكنها  اجلماهير،  متسك 
(مــذكــرات  الــلــعــبــة))  معنا  تلعب 

إدكار فور الثانية).
ولعله السر الذي يعرف تفاصيله 
ــن،  ــزم ــود ذلـــك ال ــد مـــن شــه ــ واح
كلما  ــذي  ال أحــرضــان،  ا�حجوبي 
ا�غربية  السياسة  مسار  عن  سئل 
لكل  مخيبة  اآلن  أصبحت  الــتــي 
األمازيغي:  با�ثل  أجــاب  اآلمـــال، 
«من الخيمة مشى مايل»، إذن فهو 

أيضا آيل للسقوط.
«إيكس  واالنطالق كان من خيمة 
مع  فرنسا  مفاوضات  في  ليبان» 
هو  الوطنية،  لــألحــزاب  ا�مثل� 
ــوت البطيء  ا�ــســؤول عــن هــذا ا�
ــغــرب،  ــكــبــرى فــي ا� لـــألحـــزاب ال
االنتهازية  جرعات  قتلتها  والتي 
كان  عندما  بها  تنتشي  كانت  التي 
وبن  بوعبيد  الرحيم  عبد  أقطابها 
اليزيدي،  ومحمد  الوزاني  الحسن 
يفاوضون  الثالثة،  األقطاب  وهم 
محمد  وا�لك  الفرنسية  الحكومة 
ــوا في  ــ الــخــامــس وعــائــلــتــه الزالـ

«أنتيسيرابي»، ا�نفى السحيق.
األول  الــوزيــر  �قولة  وتفسيرا 
ــك األحــــزاب  ــل ــســي، فـــإن ت ــرن ــف ال
ا�غربية  الجماهير  تشغل  كانت 
ــرات ا�ــطــالــبــة بــرجــوع  ــاه ــظ ــا� ب
محمد الخامس، وفي نفس الوقت، 
ــفــاوض ا�ــحــتــل الــفــرنــســي على  ت
للتفاوض»،  قابل  «كل شيء  أساس 
محمد  ا�لك  يبقى  أن  أساس  وعلى 
الخامس في فرنسا(...)، وعلى هذا 
حفظة  مجلس  تشكيل  تم  األساس، 
فرنسا  فيه  وضعت  الــذي  العرش 
والطاهر  الــبــكــاي  ثقتها،  ــال  رجـ

السياسيون  وقبل  وا�قري،  وعسو 
فــاس،  باشا  يمثلهم  أن  ا�غاربة 
وباشا سال،  سليمان،  بن  الفاطمي 

محمد الصبيحي.
ــان لهم  ــن كـ ــذي ال ــشــوريــون  ــال ف
مماثل  دور  للفرنسي�  بالنسبة 
لفترة،  ((كانوا  االستقالل:  لحزب 

جــمــهــوريــة(...)  ــات  ــاه اجت ذوي 
اســم  يحملون  ــوا  ــان ك أنــهــم  رغـــم 
الــدميــقــراطــيــة واالســتــقــالل)) 

(مذكرات إدكار فور).
الشورى،  حزب  كان  �اذا  ونفهم 
بعد  للتصفية  تعرض  حــزب  أول 
بعد  النهائي،  واإلعدام  االستقالل، 
الشوري�  أن  رغم  الدستور  إقامة 

أيدوه.
ينظرون  الفرنسيون  كان  وبينما 

ا�تكلم  بوعبيد،  الرحيم  عبد  إلى 
نظرتهم  االســتــقــالل،  حــزب  باسم 
فقد  ا�تفتح،  الذكي  ا�حامي  إلــى 
((بوعبيد  فــور:  ــار  إدك عنه  كتب 
ــوا مــصــريــن على  ــان ــه، ك ــاب ــح وأص
تبقى  أن  يف  فــرنــســا  ــدة  ــاع ــس م
والسير  املغربية،  للحالة  مراقبة 
أن  ورغم  تدريجي،  تطور  اجتاه  يف 
أننا  وحيث  االستقالل،  هو  الهدف 
للفيتنام،  باوداي  امللك  أرجعنا  كنا 
نــريــد  يــقــول ال  ــإن بــوعــبــيــد  ــ ف
اخلــامــس  محمد  ــن  م جتــعــلــوا  أن 
فعلتم  إذا  إنكم  ــاوداي»(...)،  ــ ــ «ب
مرت،  قد  الفرصة  فستكون  هذا، 
ــة(...)  ــي ــن فــهــنــاك اجتــاهــات وط
تصرفنا  وإذا  عــســكــريــة،  غــيــر 
االجتاهات  تلك  فإن  بسرعة(...)، 
محمد  السلطان  حــول  ستتوحد 
العمل  فإن  وآنذاك،  اخلامس(...)، 
أقلية،  سيصبح  والتقدمي  الثوري 
الوزير  ويتخلص  يندثر))،  وقد 
ا�خطط  بتقديم  الفرنسي  األول 
الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه الــحــكــومــة 
العام  ا�قيم  وكلفت  الفرنسية، 
الجديد «جيلبير كرانفال» بتنفيذه، 
حفظة  ((مجلس  يلي:  كما  وهــو 
املغربية  احلكومة  تأسيس  العرش، 
وبعدها(...) إقامة امللك محمد بن 

يوسف يف فرنسا)).
عن  تحدث  العصر،  على  شاهد 
ا�خطط  هذا  لتنفيذ  االستعدادات 
ــرب، فــكــتــب: ((دخــلــت  ــغـ فـــي ا�ـ
الفرنسية،  احلكومة  من  مرسوال 
إلقامة  عصري،  مبخطط  محمال 
إدارة دميقراطية، ال باشا وال قايد، 
احلضرية  اجلماعة  أسلوب  وإنشاء 
منتخبون  أعــضــاؤهــا  والــقــرويــة، 
السلطات،  وفــصــل  ــة،  ــري ح بــكــل 
امللكية  هــو  الهيكل  رأس  ليكون 
السلطان  فيها  يكون  الدستورية، 
مــجــرد رمــز بـــدون نــفــوذ، وأيــامــا 
قليلة من بعد، استقبلني صديقي 
الذي  الفاطمي بن سليمان،  الباشا 
اجلديدة،  للحكومة  رئيسا  عني 
متعاطفا  االستقالل،  حلزب  ممثال 
ولكنه  اخلــامــس،  محمد  امللك  مع 

بتأسيس  مــكــلــف  ــي  إنـ ــي:  لـ ــال  قـ
باستبعاد  مكلف  عصرية  حكومة 
يوسف  بن  محمد  معا،  السلطانني 
متهم  (كتاب:  عرفة))  بن  ومحمد 
مخطط  وهو  ا�دني)،  بن  بالوفاء، 
شهادات  في  الحرف  بنفس  وارد 

رئيس الوزراء «إدكار فور».
السرية  االتــصــاالت  هــذه  عز  في 
الوفد  أن  الشــك  والتي  والعلنية، 
ــي كـــان يــضــع رجـــوع  ــالل ــق االســت
الدرجة  في  الخامس  محمد  ا�لك 
لحركة  ا�تزعم  توجه  الثانية(...)، 
الــحــاج  الــخــامــس،  محمد  ــعــاد  إب
يوم  لندن  إلى  الكالوي،  التهامي 
صديقة  ليستشير   ،1954 نونبر   8
عجوز الدولة البريطانية، ونستون 
وقتها  بريطانيا  وكانت  تشرشل، 
أهم مما هي عليه اآلن، تتبع شؤون 

ا�غرب عن قرب.
ــى  ــالوي إل ــكـ ــر الـ ــا أســ ــدم ــن وع
الوالء  تقديم  في  نيته  عن  تشرشل 
تشرشل  ليجيبه  الخامس،  �حمد 
ما  مــع  ا�تطابقة  نــظــره  بــوجــهــة 
في  يحضرونه  الفرنسيون  ــان  ك
األحزاب  وفود  مع  باتفاق  باريس، 
تشرشل  فقال  ا�غربية،  السياسية 
صالحا  الزال  ــا  ــالم ك ــالوي  ــك ــل ل
((إن  اليوم:  للتحليل والتعمق إلى 
تخلفه  بحكم  مؤهال،  ليس  املغرب 
املعارضة  ميارس  ألن  االجتماعي، 
مثل  ملكية  املغرب  إن  امللك،  ضد 
حكومة  رئيس  أنا  ولكن  بريطانيا، 
يف  هزمت  إذا  وغــدا  امللكة،  جاللة 
رئيس  سأصبح  فإني  االنتخابات، 
مــعــارضــة جــاللــة املــلــكــة، لــكــن يف 
تتعارض  مكوناته  املغرب،  بلدكم 
مع واقعنا الدميقراطي، فالسلطان 
نفوذ  ذو  الوقت  نفس  يف  عندكم 
روحي، وهو بذلك صاحب السيادة، 
وعلى  صاحبها،  هو  الشعب  وليس 
تتخلص  حل  عن  يبحث  أن  املغرب 
وإال  الطابع،  هذا  من  امللكية  فيه 
ــه ســيــكــون صــعــبــا عــلــيــهــا أن  ــإن ف
فوق  يرتفع  أن  امللك  على  تستمر، 
والصراعات  والتنكيالت  اخلالفات 
ــوذه  ــف ــن احلـــزبـــيـــة لــيــحــتــفــظ ب
فإنه  طرفا،  أصبح  إذا  أما  ومكانته، 
التحلل،  تــفــادي  عليه  سيصعب 
وأهــدى  تشرشل،  الرئيس  ووقــف 
للكالوي سيكارا، وهما معا من هواة 
الصادق  (عبد  وودعنا))  السيكار، 

الكالوي. أبي الحاج التهامي).
ــرج الـــحـــاج الــتــهــامــي  ــهــل خــ ف
الحكومة  رئيس  عند  من  الكالوي 
بنفس  مقتنعا  تشرشل  البريطانية 
أقطاب  عليها  اتفق  التي  األفــكــار 
مع  ا�غربية،  السياسية  األحــزاب 
الفرنســية الحكــومة  رئيــس 

 إدكار فور؟
يتبع

سبق أن تحدث الوزير ا�ستشار 
وضعية  عــن  طــالــيــران  الفرنسي 
األســبــق،  ا�غربي  األول  الــوزيــر 
اشتغل  أن  بعد  الفاسي،  عباس 
أنظمة  ستة  مــع  وزيـــرا  طاليران 
نابليون  ومـــع  ومــلــكــيــة،  ــة  ــوري ث
حنكته  أن  وبعد   ،(1838-1754)
التي  احلكومة  ((أن  الــتــجــارب: 
حتتاج إلى سند، هي حكومة آيلة 

للسقوط))..
ولكن، بعد مراجعة للظروف التي 
تم  االستقالل،  منذ  ا�غرب  عرفها 
الكشف عن أسباب ومسببات هذا 
تقزيم  على  السامي(...)  اإلصرار 
ومسخها..  السياسية  األحـــزاب 
وتحويلها إلى مجرد مناديل �سح 
ا�شكل  ليبقى  األيــادي،  من  العفن 
انــقــراض األحــزاب  ا�ــطــروح بعد 
التقليدية، انقراضا ستنقرض معه 
ا�ناديل، بفرض البحث عن مناديل 
يتوالد  العفن  ــادام  م أخـــرى(...) 
في  مبالغة  وال  ا�مارسة(...)،  مع 
الكلينيكس،  مصانع  إلى  اللجوء 
والصالحة  األصيلة  ا�اركات  ذات 

لكل الظروف ا�عاصرة(...).
ا�لكية  عـــــداوة  ــامــت  ــن ت ــد  ــق ل
الشعبي،  ا�لك  أيام  منذ  لألحزاب 
عنه  روت  الــذي  الخامس،  محمد 
إحدى ا�ذكرات، أنه قال: ((عندما 
اللجنة  أعضاء  علي  يدخل  كان 
االســتــقــالل،  ــزب  حل التنفيذية 
بنفس  أشــعــر  معهم  كــنــت  فــإنــي 
يخامرني  ــان  كـ ــذي  ــ ال الــشــعــور 
اجلنرال  علي  يدخل  كان  عندما 
الثاني.  الحسن  (خطاب  جوان)) 

1 غشت 1970).
سيدي  العهد  ولي  كان  ومثلما 
مــحــمــد يــتــتــبــع، بــحــكــم مــوقــعــه، 
مسار العالقات ب� والده الحسن 
السياسية،  ــزاب  ــ واألح الــثــانــي، 
كان  التي  الوسائل  خبايا  ويعرف 
لقص  الثاني،  الحسن  يستعملها 
أظافر تلك األحزاب، والليالي التي 
الثاني  الحسن  أن  يــحــكــي(...) 
ولي  كــان  الــنــوم،  فيها  يعرف  لــم 
أيضا  هو  الحسن،  مــوالي  العهد 
يتتبع عن قرب معاناة ا�لك محمد 

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.

الحلقة األولى

بقلــــم:
مصطفى العلوي

مثلما كان ولي العهد سيدي محمد يتتبع، بحكم موقعه، 
مسار العالقات بين والده الحسن الثاني، واألحزاب السياسية، 
ويعرف خبايا الوسائل التي كان يستعملها الحسن الثاني، 

لقص أظافر تلك األحزاب، والليالي التي يحكي(...) أن الحسن 
الثاني لم يعرف فيها النوم، كان ولي العهد موالي الحسن، 

هو أيضا يتتبع عن قرب معاناة الملك محمد الخامس مع
تلك األحزاب.

تفسيرا لمقولة الوزير 
األول الفرنسي، فإن 

تلك األحزاب كانت 
تشغل الجماهير 

المغربية بالمظاهرات 
المطالبة برجوع 

محمد الخامس، وفي 
نفس الوقت، تفاوض 

المحتل الفرنسي على 
أساس «كل شيء 

قابل للتفاوض»، وعلى 
أساس أن يبقى الملك 

محمد الخامس في 
فرنسا(...)


