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توقعات بغضبة كبرى بعد «كورونا»

4

مسبوق  غير  مستوى  إلى  الشيكات  حرب  وصلت 
ب� أعضاء حزب التجمع الوطني لألحرار بالرباط، 
فباإلضافة إلى تسريب الشيكات ا�رتبطة ببعض 
ينفجر  قد  االنتخابية، هذا األسبوع(..)،  اللوائح 
النفوذ،  يدعي  محامي  بسبب  األحرار،  حزب 
األول  اتهام  بعد  بالفساد(..)،  متهم  سابق  ووزير 
خارج  ا�ليار،  مبالغها  حجم  يفوق  شيكات  بتمرير 
إطار نقابة ا�حام�، في قضية وصلت إلى القضاء 
ورئاسة النيابة العامة، وا�ناضلون ينتظرون إشارة 
أخنوش، الذي يسكن في الرباط، لحسم ا�وضوع(..).

سري

 المؤسس:
مصطفى العلوي

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

رسالة  فصلت  كامل،  أسبوع  امتداد  على 
واسع  نطاق  على  انتشرت  نصية 
جديدة،  حكومية  تشكيلة  بـ«الواتساب»، 
الوطني  لألمن  العام  اِّـدير  من  جعلت 
الوطني،  الرتاب  مراقبة  مديرية  ومدير 
بعض  أن  غري  للداخلية،  وزيرا  الحموشي،  اللطيف  عبد 
على  اِّـفصلة  الرسالة  تكذيب  إُّـ  سارعت  اِّـصادر 
تجربة  الغالب  َّـ  يكرر  لن  اِّـغرب  أن  حيث  اِّـقاس(..)، 
إدريس البصري من جديد، عندما تحول الشرطي إُّـ أقوى 

رجل َّـ البالد، يجمع َّـ يده الداخلية واألمن واإلعالم(..)، 
ولكن تكذيب الالئحة اِّـسربة، لم يوقف التكهنات بزلزال 
الوجوه  بعض  يسقط  قد  «كورونا»  مقاس  على  سياسي 
تداعيات  بسبب  الرميد،  الوزير مصطفى  منها  الحكومية، 
وهو  مؤخرا،  اِّـتوفاة  لخادمته  االجتماعي  الضمان  مشكل 
نفس األمر الذي قد يجر وزيرا آخر للمساءلة، الوزير أمكراز، 
حيث ال يعرتف وزير الشغل بقانون الشغل(..) (التفاصيل 
ص2)، وقد تشمل هزة الزلزال الوزير عزيز الرباح من نفس 
األسرة  وزيرة  اِّـصلي،  جميلة  الوزيرة  جانب  إُّـ  الحزب، 

الجائحة،  فرتة  طيلة  األنظار  عن  غابت  بعدما  والتضامن، 
وتزايد عدد اِّـحتاجني(..)، وكذلك الوزيرة العالقة َّـ وزارة 
اِّـغاربة  ملف  تدبري  غيابها عن  بعد  الواَّـ،  نزهة  الجالية، 
مراجعة  إُّـ  األمر  يصل  وربما  «كورونا»،  بسبب  العالقني 
الئحة من أطلق عليهم َّـ وقت سابق «الكفاءات»، بإسقاط 
بني  معلقا  اليقني  الخرب  ليظل  الجزولي..  محسن  الوزير 
بعدما  العرش،  لعيد  اِّـقبلة  والحسابات  وتطوان،  الرباط 
أجل هذا التعديل َّـ وقت سابق بسبب العملية الجراحية 

التي أجريت للملك محمد السادس، وكللت بالنجاح.

يوليوز: ذكرى انقالب الصخيرات24 الحقيقةالحقيقة الضائعة

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

جميلة المصلي

محمد أمكراز محسن الجزولي

عزيز الرباح

نـزهة الوافـي

تحليلكواليس
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ال�صرب مفتاح الفرج.. 

و»التبديل« مفتاح الن�سيان !
لتصبح  يوم،  بعد  يوما  الدردشات  تضاعفت 
همسات، ثم عادت تكذيبات وإشاعات، لترجع 
ت مصداقيتها أكثر فأكثر،  توقعات من جديد َتَقوَّ
بني كواليس رئاسة الحكومة ومكاتب األحزاب 
الوشيك  الحكومي  التعديل  عن  السياسية، 
الجاف  الريح  ذلك  كـ»الشوم«،  سيهب  الــذي 
والحار الذي ال يهب إال في الصيف)...(، والذي 
عمليا، بعد أن كان انتظاره وشيك الحدوث من 
قبل مختلف أطراف السلطة الرابعة خالل شهر 
الفترة  تشكل  أن  اآلن  املنصرم، ُيرتقب  يونيو 
امللك  وثورة  العرش  عيد  بني  املمتدة  الزمنية 
أولى  لتسقط  لحدوثه،  زمنيا  سقفا  والشعب، 
الخريف)...(، مطيحًا  قبل  التي جفت  األوراق 
وتعّرف  قطافها،  وحــان  أينعت  قد  بــرؤوس 
عليها هذه املرة، مسبقا وبكل اقتناع، كل مهتم، 
»الواتساب«،  جنود  أحد  تجّرأ  أن  درجة  إلى 
قائمة  تحرير  على  املاضي،  األسبوع  نهاية 
كاملة، اسمًا باسم، منصبًا بمنصب، مستدعيا 
كل  طاِردًا  املناسب،  املكان  في  املناسب  الرجل 
من أظهر أي ضعف في تدبير األزمة الطارئة، 
وكل من أخطأ أو أبان عن أي فشل في أي ملف 
الساهر  مكتبه  من  أبــدع  من  وكــل  ــر)...(،  آخـ
على قانون البالد في خلق فرص شغل بِحيلة 
خارجة عن القانون)...(، وكل من اختار صالون 
لم  من  املغاربة)...(، وكل  إلى  للحديث  منزله 
املغاربة  يخص  فيما  فعال  اقتراح  أي  يقدم 
اختفى  من  كل  وأيضًا  بالخارج)...(،  العالقني 
عن األنظار طوال هذه الفترة التي وجب فيها 
الحضور. على كل حال، فالقائمة املسربة التي 
كل  طياتها  في  تحمل  بها،   توصلتم  قد  ربما 
عن  وصـــادر  حكيم  وزاري  اقــتــراح  مقومات 
فهذه  وبالتالي،  ــوان)...(،  ديـ أو  كتابة  أرقــى 
هذا  فسيشكل  صائبة،  كانت  إن  التخمينات 
املغرب  عرفه  حكومي  تعديل  أول  »امليناج« 
األخيرة،  سنة  العشرين  خالل  مفاجآت،  دون 
أجهزتنا  لتفعيل  فكرة«  »فيها  وباملناسبة، 
أجل  الهواتف، من  في  والنبش  املعلومة)...(، 
الوصول لهذا العنصر الذي سطع نجمه دون 
ربما  والــذي  املذكورة،  الالئحة  وحرر  رؤيته، 
واقتراحاته  بتوجيهاته  مستقبال  يفيدنا  قد 
ذكاء  أكثر  أنها  يبدو  ما  على  التي  املعقولة، 
وحكمة من معظم تلك التي نتعرض لها بعض 

األحيان، وهلل أعلم.
كان هذا من الجانب الفعلي للشيء، أما نظريا، 
ما  على  والشعب  امللك  غضبة  عن  وتــجــاوزا 
مصداقية  من  يقوي  فالذي  يجري،  وما  جرى 
لبعض  الدافع  السياسي)...(،  املشروع  هذا 
حقائبهم  جمع  قبل  الخروج  نحو  العناصر 
هذا  ــن،  ــدي ال سعد  الــســي  سفينة  ــادرة  ــغ وم
الوقت  مرور  مع  يتضح  الذي  نفسه  املشروع 
أن انتظاره ال ُيضعف من مصداقيته، بل يزيده 
حدة  يعطيه  الــذي  التشويق  من  النوع  ذلــك 
وأهمية أكثر، ألن اإلنسان بطبعه ال ينسى إال 
عاشه  الذي  والكابوس  ُينسيه،  ما  جاءه  إذا 
الجميع، لن ينسيه إال تغيير الوجوه، ومعظم 
في  تسير  استراتيجيات  حاليا  تنهج  الــدول 
التغييرية  الــقــوى  سياسات  االتــجــاه،  نفس 
تلك  »البامبو«،  بفلسفة  البعض  لدى  املسماة 
األشجار العجيبة في بالد الصني، ذات حكمة 
عظيمة، حيث تعرف جذورها عدة تغيرات تدوم 
أزيد من أربع سنوات قبل أن ينبث منها أول 
برعم فوق سطح األرض، أما نحن في املغرب، 
فنقتصر على تسمية هذا املنهج بـ»بّدل ساعة 
يبقى  تسميتها،  كانت  كيفما  املهم...  باخرى«، 
واملــجــازي)...(،  الحقيقي  وبمعناه  »امليناج« 
هو الحل الوحيد لطي هذه الصفحة السوداء 

التي من الصعب أن ينساها املرء.

بقلــم:

الطيب العلوي

 الرباط. األسبوع

الثروة  فإن  املنشورة،  »فوربس«  بيانات  في آخر 
دوالر  مليار   1.4 أخنوش، سجلت  للوزير  الخالصة 
في  دوالر  مليار   1.7 إلى  لتنتقل   2014 مــارس  في 

2015، ونزلت بـ 500 مليون دوالر في 2016.
وربح الوزير أخنوش في سنة 2017، 200 مليون 
دوالر، فوصلت أمواله  مليارين و200 مليون دوالر 
في 2018، وهي أعلى نقطة وصلت إليها ثروته، قبل 
أن تسجل في مارس 2019 ملياري دوالر وتنزل إلى 

مليار دوالر في أبريل 2020.
في  أخنوش  ثــروة  نصف  خسارة  أن  والــواقــع، 
اإلعالن  وبني  البيان  بني  فجوة  هو  واحــدة،  سنة 
املفارقة،  هذه  »األسبوع«  مصدر  ويعلل  الرسمي، 
تمييز  هناك  إذ  العائلة،  ثروة  حول  تدقيقات  بأنها 
األزمة  لتغطية  أخنوش  وثــروة  العائلة  ثــروة  بني 

املالية التي تعيشها »أكوا«. 

اأين ذهبت ن�سف ثروة اأخنو�ش؟

األسبوعكاريكاتير

 الرباط. األسبوع

ــوع«، أن  ـــ»األســب ــد مــصــدر مــوثــوق ل أك
االتحاد اإلفريقي أكد في أجندته املستقبلية 
في  االنتخابية  االستحقاقات  بعض  لتأمني 
القارة، على املساهمة في تأمني االنتخابات 
االنتخابات  على  التأثير  حــاولــت  الــتــي 
العاج  الــطــوغــو وســاحــل  فــي  الــرئــاســيــة 

وتونس.
االتــجــاهــات  بعض  عند  املخيف  ومــن 
صفحات  تخدم  أن  والحزبية،  السياسية 

ــخــارج،  ال مــن  »فيسبوكية«  وحــســابــات 
املغربي  والتنمية  العدالة  حزب  مصلحة 
وتيار  املسلمني«  ـــ»اإلخــوان  ل منتمني  من 

»اإلسالم السياسي« في العالم.
أنواع  إفريقية لعزل  وهناك استراتيجية 
والتنمية،  العدالة  حــزب  عــن  الــدعــم  هــذا 
مع  االشتراكية  لألممية  بالنسبة  وأيضا 
األحــزاب  فتحت  وقد  االشتراكي،  االتحاد 
الدعم،  هذا  لتمرير  الخارج  في  لها  فروعا 
حسب  متواصلة،  ــزال  ت ال  املــخــاوف  لكن 

تعبير املصدر.

تطورات قانونية تهدد الوزيرين الرميد واأمكراز بال�سجن
 الرباط. األسبوع

تصريح  عــدم  قضية  أن  يتضح 
في  الــدولــة  وزيــر  الرميد  مصطفى 
التشغيل  ووزيـــر  اإلنــســان،  حقوق 
بمكتب  بمستخدميهما  أمـــكـــراز، 
الضمان  صــنــدوق  لــدى  املــحــامــاة، 
لوسائل  املــســربــة  االجــتــمــاعــي، 
كرة  مثل  باتت  اإلعــــالم)..(، 
كلما  تدحرجت  كلما  الثلج، 

كبرت.
آخر تفاصيل هذا امللف 
بمتابعة  استأثر  ــذي  ال
الرأي العام وزاده صمت 
الــرمــيــد حتى  الــوزيــر 
تعقيدا،  اليوم  حــدود 
أصوات  بعض  أن  هو 
تنظر  باتت  املعارضة 
ــة خطيرة  زاويـ مــن  لــه 

تتعلق بالتهرب الضريبي، ذلك أن عدم 
إخفاء  يعد  باملستخدمني  التصريح 
املداخيل  حصيلة  حقيقة  ملعطيات 
الــرمــيــد  مكتبي  فــي  واملــصــاريــف 
التصريح  ــدم  ع تــم  ــن  وم وأمــكــراز، 
بالحجم الحقيقي لألرباح، وبالتالي، 
لفائدة  الحقيقية  الضريبة  أداء  عدم 

خزينة الدولة.
ذات  بحسب  الـــيـــوم،  املـــوضـــوع 

املصدر، بات يطرح مشكلة قانونية 
هي »التهرب الضريبي« أكثر 

التصريح  عدم  مخالفة  من 
ــنــصــوص  بــــاألجــــراء امل
الشغل،  قانون  في  عليها 
ــي غــالــبــهــا  ــ ــي ف ــ ــت ــ وال
مـــا تــحــل بــالــغــرامــات 
والصوائر،  والزيادات 
جريمة  »أمام  بتنا  بل 
ــذه املـــرة  قــانــونــيــة هـ

الــذي  الضريبي  بالتهرب  تتعلق 
تصل عقوبتها السجن، والكارثة، أن 
مسؤوالن  الجريمة،  لهذه  املرتكبني 
ــه،  ــول املــصــدر ذاتـ ــق حــكــومــيــان« ي
العقوبة  تــقــف  فــهــل 
الثمن  حـــدود  عند 
ــاســي وهــو  ــســي ال
الحكومة،  مغادرة 
أم سيدفع الوزيران 
ثــمــن الــقــضــيــة 

قانونيا؟

من الضمان االجتماعي إلى التهرب الضريبي

الرميد أمكراز

اأوراق الحتاد الإفريقي تك�سف دعم �سفحات 
»الإخوان« حلزب العدالة والتنمية املغربي



بتعافي  ــرى  ــب ــك ال ــرحــة  ــف ال بــعــد 
العملية  من  السادس  محمد  ا�لك 
ــدت عــدة  الــجــراحــيــة األخـــيـــرة، أكـ
في  ملكية  رغــبــة  ــود  وجـ مــصــادر 
القديمة، حيث  العادة ا�لكية  إحياء 
كان ا�لك يقضي عطلته بإحدى مدن 
ا�رة  هذه  االختيار  ليقع  الشمال، 

على مدينة تطوان. 

الــربــاح ضربة  عزيز  الــوزيــر  وجــه 
فوت  أن  بعد  أخنوش،  لعزيز  قوية 
للهيدروكربورات  الوطني  للمكتب 
خزانات  تدبير  مسؤولية  وا�عادن، 
شركة «السامير» العمالقة التي أعيد 
قضائي  بحكم  لالستغالل  فتحها 
(التخزين فقط)، والغريب في األمر، 
لتحجيم  يستعمل  الذي  ا�قص  أن 
وقع  الخزانات،  في  أخنوش  نفوذ 
أمينة  الــحــزب،  في  زميلته  يد  في 

بنخضراء، مديرة ا�كتب ا�ذكور.

ا�علق�  كافة  الفرنسيون  سحب 
يشتغلون  كانوا  الذين  الفرنسي� 
في إذاعة «ميدي 1»، ورغم أن تعليق 
الفرنسية قد تم ربطه من  ا�ساعدة 
فيروس  بتداعيات  الشكل  حيث 
تكون  قد  القضية  أن  إال  «كورونا»، 
الدينامية  ظل  في  ذلــك،  من  أعمق 
االحتجاجية التي تعرفها ا�ؤسسة، 
وعلى ضوء حجم األطراف ا�ساهمة 

فيها.

الخصوصية  ــدارس  ا� لوبي  نجح 
ــة جائحة  ــداي ب عــنــد  طــالــب  ــذي  الـ
«كوفيد 19» باالستفادة من صندوق 
التربية  وزير  وضع  في  «كورونا»، 
سعيد  العالي  والتعليم  الوطنية 
دفعت  ضيقة،  زاويـــة  فــي  ــزازي  أمـ
الوزير إلى التخلي عن مقاومة هذا 
داخل  االستسالم  وإعــالن  اللوبي، 
البر�ان، هذا األسبوع، بقوله بأنه ال 
يوجد لدى الوزارة الوسائل للتدخل 
باألثمنة  يتعلق  فيما  الضغط  أو 

التي تفرضها ا�دارس الخاصة. 

من عالمات جنون بعض ا�واطن� 
«االحتجاز»  من  أشهر  ثالثة   3 بعد 
شاب  احتفى  «كـــورونـــا»،  بسبب 
بإلقاء  الرباط  في  للشارع  بخروجه 
أن  ــوال  ل الــطــرامــواي،  أمــام  نفسه 
دهس  دون  حــالــت  السائق  يقظة 
الثالثاء  يوم  الطائش  الشاب  هذا 
فوق  النوم  اختار  بعدما  ا�نصرم، 
السكة على مقربة من محطة القطار 

ا�دينة، وسط دهشة ا�ارة.

والتعليق  الكتابة  من  أشهر  بعد 
التي  العا�ية  الصحفية  وا�تابعة 
مــون  «حــمــزة  قضية  بــهــا  حظيت 
ــع الــتــواصــل  ــواق بــيــبــي»، عــلــى م
عن  الستار  يسدل  لم  االجتماعي، 
على  بالحبس  بالحكم  القضية 
مفجر  إن  بل  فقط،  ا�تهم�  بعض 
رهن  أيضا  نفسه  وجــد  القضية، 
له  أن وجهت  بعد  االعتقال مؤخرا، 
متضررين  عدة  طرف  من  تهم  عدة 
ــزاز  ــت ــ� االب ــوزع ب ــت مــفــتــرضــ� ت

والتهديد والنصب(..).

ما خفي
كان  أعظم

تحت ا�ضواء

 الرباط. األسبوع

شــكــل قــــرار حـــزب األصــالــة 
وا�عاصرة بتشكيل لجنة تقصي 
الحقائق في األموال «ا�شبوهة» 
حزب  في  القيادي  صرفها  التي 
ــي لـــألحـــرار،  ــن ــوط الــتــجــمــع ال
حينما  العلمي  الطالبي  رشيد 
والرياضة  للشباب  وزيــرا  كــان 
وسط  قوية  قنبلة  سنت�،  قبل 
وبخاصة  السياسية،  الساحة 
اللذين  الحزب�  قــيــادات  داخــل 
مشترك�  توأم�  يعتبران  كانا 
متشابه� في الوالدة وفي الخلق 
واإلدارة. والسلوك  النمو  وفي 
وغير  العنيف  الــهــجــوم  ــذا  ه
قيادي  على  «البام»  من  ا�سبوق 
بالتحقيق  وا�ــطــالــبــة  تجمعي 
منها  مــشــبــوهــة،  ــي صــفــقــات  ف
إلكتروني  موقع  إحــداث  صفقة 
 250 بمبلغ  بالتخييم  خــاص 
الحقيقي  ثمنه  عــوض  مليونا 
سنتيم  مليون   20 فــي  ا�ــحــدد 
على  بــنــاء  الطالبي  بها  متهم 
ا�الية،  وزارة  مفتشية  من  تقرير 
من  الكثير  جــعــل  ا�ــعــطــى  هــذا 
السياسي� يبحثون عن خلفيات 
ــوم الــــذي ال تـــزال  ــج ــه ــذا ال ــ ه
بشأنه. صامتة  األحــرار  قيادات 

القضية،  هذه  خلفيات  وحول 
ــي» جــد  ــ ــام ــ ــدر «ب ــصـ ــول مـ ــقـ يـ
نفذ  ــه  حــزب قـــيـــادة  أن  مــطــلــع، 
الساخنة  الضربات  من  صبرها 
الشباب  ــر  وزيـ يوجهها  الــتــي 
مهامه،  مــن  ا�عفي  والــريــاضــة، 
السنة  خالل  صمت  في  لحزبهم 
من  خروجه  بعد  حيث  األخيرة، 
العلمي  الطالبي  عاد  الحكومة، 
ــاض،  ــري ــام» بــحــي ال ــبـ �ــقــر «الـ
على  أخــرى  مرة  لإلشراف  وعــاد 
وشــرع  الــحــزب،  هياكل  تنظيم 
«الجرار»  اكتساح  في  سنة  منذ 
البر�اني  فريقه  شق  ومحاولة 
لفائدة  «بامي�»  العب�  واقتناء 
ــراءات  ــ ــرار، عــبــر إغ ــ حـــزب األحـ
ــرى(..). ــ أخ وأشــيــاء  بالتزكية 
قيادة  أن  ــه،  ذات ا�صدر  وأكــد 
الطالبي  ونبهت  سبق  «الــبــام» 
ــر، بــل طـــردت عضوا  ــول األمـ ح
مهمته  مـــن  ــى  ــ األولـ ــغــرفــة  ــال ب
مما  أكثر  معه  ينسق  كــان  ألنــه 
األصالة  حــزب  قيادة  مع  ينسق 
قيادة  جعل  ما  وهو  وا�عاصرة، 
«البام» تشتكي الطالبي ألخنوش 
الزال  ــه  أن يــبــدو  لكن  وأوجــــار، 
ــراغ  إلفـ مخططه  ــي  ف مــســتــمــرا 
«الجرار» من الالعب� «الجوكير» 
األحرار  فريق  نحو  واستمالتهم 

 ،2021 النــتــخــابــات  اســتــعــدادا 
تنتظر  «البام»  قيادة  جعل  مما 
الطالبي  من  لالنتقام  فرصة  أي 
ــي حـــقـــه، وهــو  ــد فـ ــتــصــعــي وال
فرصة  يــســتــغــلــون  جعلهم  مــا 
األخير  ا�الية  مفتشية  تقرير 
فبعد  معه،  الحسابات  لتصفية 
التابعة  ا�الية  مفتشية  تقرير 
محمد  اآلخــر  التجمعي  للوزير 
أخنوش  يــرفــع  هــل  بنشعبون، 
أنه  أم  العلمي،  الطالبي  عن  يده 
الحرب  لتشتعل  سيتبنى قضيته 
«الجرار» و«الحمامة»؟ بقوة ب� 
العلمي  الطالبي  إلى ذلك، نفى 
مجرد  بأنها  وقـــال  التهم  ــذه  ه
مع  سياسية  حسابات  تصفية 
الوزير  نفس  لكن  شخصه(..)، 
ــات يــشــكــل أيــضــا  ــ الــســابــق ب
ب�  آخــر  حزبي  لصراع  مدخال 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب 
هذا  وفــي  والتنمية..  والعدالة 
السياق، تحولت جلسات البر�ان 
ولجانه لساحة حقيقية لتصريف 
كل  يستغل  حيث  الــحــرب،  هــذه 
االتهامات  ليوجه  تدخله  طــرف 
مواجهات  فبعد  الثاني،  للطرف 
القيادي  بــ�  ا�ــاضــي  األســبــوع 
ــايــتــاس والــوزيــر  الــتــجــمــعــي ب
استغل  ا�حروقات،  حول  الرباح 

حضور  والتنمية  العدالة  نواب 
وزير الشباب والرياضة الجديد، 
في  ليشرعوا  الفردوس،  عثمان 
قبل  ــر  ــوزي ال حــســابــات  تفتيش 
الطالبي  التجمعي رشيد  األخير، 
العلمي الذي أشرف على الوزارة 
 ،2019 حتى   2017 سنتي  خالل 
«البيجيدي»  نــواب  شــرع  حيث 
ــرامــجــه  ــتــيــش فـــي ب ــف ــت فـــي ال
الفردوس. الوزير  بذلك  محرج� 

هاجموا  «ا�ــصــبــاح»  وزراء 
في  العلمي  الطالبي  الــقــيــادي 
والعدد  الــقــرب  مالعب  صفقات 
ــان قــد وعــد بــه ومصير  الـــذي ك
انتقلوا  ثم  الصفقات،  من  عــدد 
التعيينات  فــي  التالعبات  إلــى 
بـ«البراشوت»  مديرين  وإسقاط 
فضيحة  وكــذلــك  ــوزارة،  ــ ال على 
التي  اإلفريقية  األلــعــاب  تكلفة 
كانت في حدود 300 مليون درهم 
 600 تتجاوز  بصفقاتها  فــإذا 
مليون درهم، ناهيك عن اختالالت 
وفشل  األطفال  مخيمات  صفقات 
وغيرها  ا�خيمات،  بناء  صفقات 
من ا�لفات التي قطر بشأنها نواب 
على  كثيرا  الشمع  «البيجيدي» 
القيادي التجمعي رشيد الطالبي 
العا�ي، فهل يصعد األحرار ويرد 
والتنمية؟ الــعــدالــة  حــزب  على 
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بضرورة  الشعبية،  الحركة  نــواب  طالب 
ــاص يــمــنــح  ــ ــام اجـــتـــمـــاعـــي خـ ــظـ ــن نـ ســ
هو  كما  للعاطل�  «الشوماج»  تعويضات 
فرنسا. مثل  ا�تقدمة  الــدول  في  به  معمول 
مطلب الحركي� هذا، جاء على شكل مقترح 
قانون طالبوا من خالله بوضع نظام خاص 
بتعويض ا�غاربة، ذكورا وإناثا، عن البطالة 
الشغل»،  عدم  عن  التعويض  «نظام  يسمى 
العمل  عن  العاطل�  جميع  وجــه  في  يفتح 
آخر. اجتماعي  نظام  من  ا�ستفيدين  غير 

الحركيون،  اقترحه  الذي  الجديد  القانون 
إلــى  ورائـــه  مــن  يــهــدفــون  بكونهم  بـــرروه 
العاطل�  ــم  دع عمليات  اســتــدامــة  ضــمــان 
جائحة  بمناسبة  انطلقت  التي  ا�حتاج� 
غير  لألشخاص  بالنسبة  السيما  «كورونا»، 
االجتماعي. الضمان  نظام  في  ا�سجل� 

امحند  رفاق  اقترحها  التي  التعويضات 
وتمنح  الحكومة،  طرف  من  تحدد  العنصر، 
للتجديد  قابلة  كاملة  سنة  �دة  للمستفيدين 
في  مفتوح  النظام  وهــذا  فقط،  واحــدة  �رة 
في  هم  الذين  العاطل�  ا�غاربة  جميع  وجه 
وضعية بحث عن الشغل، سواء كانوا مهني� 

أو حرفي� أو فالح� أو خريجي الجامعات 
وا�عاهد العليا ومؤسسات التكوين ا�هني، 
ــدوق خـــاص يسمى  ــن ــن ص يــســتــفــيــدون م
الشغل». عــدم  عــن  التعويض  ــدوق  «صــن
ــات خــاصــة  ــان ــي ولــلــبــحــث عـــن قـــاعـــدة ب
ــداد  ــؤالء الــعــاطــلــ�، وفـــي انــتــظــار إعـ ــه ب
واالستفادة  با�غرب  الفقراء  سجل  قانون 
الحركيون  النواب  دعا  بياناته،  قاعدة  من 
ا�ستفيدين  بــيــانــات  قــاعــدة  اعــتــمــاد  ــى  إل
فهل  ــا»،  ــورون «ك جائحة  صندوق  دعــم  من 
إنها  أم  الــعــاطــلــ�،  عــن  ــاع  ــدف ال حقا  هــو 
العثماني؟ على  السياسية  ا�ــزايــدات  فقط 
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«سجل  بقانون  يعرف  بــات  ما  حــول  دراســة  شكلت 
واالجتماعي  االقتصادي  ا�جلس  بها  بعث  الفقراء» 
موضوعا  ا�اضي،  األسبوع  األمة،  ممثلي  إلى  والبيئي 
ساخنا في صفوف السياسي� والقانوني� على السواء.
أن  هو  مطلع،  جد  مصدر  حسب  النقاش،  هذا  سبب 
هذا «الرأي» االستشاري الذي  قدمه ا�جلس االقتصادي 
رضى  االتــحــادي  القيادي  يترأسه  الــذي  واالجتماعي 
منه،  نسخة  على  «األسبوع»  حصلت  والــذي  الشامي، 
ونظرا لكون هذا ا�جلس يتكون من أزيد من 100 خبير 
نص  (حسب  مستقل  ونقابي  واجتماعي  اقتصادي 
من  وخرج  السياسية  النزعة  في  سقط  فقد  الدستور)، 
إطار اختصاصاته ا�حددة دستوريا في ا�شورة التقنية 
الصرفة،  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  والخبرة 
«قبعة»  السياسية وكأن  الرسائل  حيث شرع في تمرير 
حزب االتحاد االشتراكي سيطرت على الشامي وأخرجته 
بعيدة  كرئيس �ؤسسة دستورية مستقلة  من وضعيته 

عن السياسة.
البر�اني�،  رأي مجلس الشامي أثار غضب عدد من 
في  جاء  حيث  السياسة،  مستنقع  في  سقوطه  بسبب 
البد  االجتماعي،  الدعم  «في موضوع  بأنه  تقريره  نص 
الصبغة  ذات  الخيارات  من  جملة  حــول  التوافق  من 
الفقراء،  استهداف  عملية  لتسهيل  والتقنية  السياسية 
توزيعه،  وكيفية  بالدعم  ا�رتبطة  الخيارات  هذه  وأن 
وتصحيحها  ومالءمتها  مراجعتها  يجب  خيارات  كلها 
بالسياق  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  وهي  منتظم،  بشكل 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي»، وبغض النظر عن 
االقتصادي  ا�جلس  دعا  فقد  السياسية،  الجوانب  هذه 
استهداف  قبل  السياسي  التوافق  «ضــرورة  إلى  كذلك 
حد  في  يظل  األفــراد  بدل  األسر  استهداف  وبأن  الفقر، 
تغليب  الشامي  يقصد  فهل  سياسيا»..  اختيارا  ذاتــه 
األقرب  االشتراكية  أو  اليسارية  السياسية  الخيارات 

لنهجه الدعاء العدالة االجتماعية؟
 هذه ا�الحظات من الشامي، اعتبرتها بعض قيادات 
«موقفا  «البيجيدي»،  من  وقياديون  ا�عارضة  أحــزاب 
سياسيا» من مؤسسة دستورية من ا�فروض أن تكون 
السياسية فقط، ولكن كذلك  مستقلة، ليس عن األحزاب 
«تسييس القضايا واآلراء التي تتداولها»،  مستقلة عن 
من  عليها  ا�عروضة  القضايا  في  البت  هو  ودورهــا 
الناحية االقتصادية والتقنية والبيئية وليس السياسية 

التي تبقى من اختصاص الحكومة، أغلبية ومعارضة.

 …OÉ°üàb’G ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ΩÉ¡JG
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قال مصدر جد مطلع، أن التسريع 
وزارة  ــه  ب تــقــوم  الـــذي  واإلســـــراع 
البطاقة  قــانــون  لتمرير  الداخلية 
الوطنية الجديدة داخل البر�ان ومن 
تم إخراجه بسرعة إلى حيز الوجود، 
ــون «ســجــل فــقــراء»  ــان مـــرده إلـــى ق

ا�غرب.
وزارة  إسراع  أن  ا�صدر،  وأوضح 
القانون في  الداخلية في إصدار هذا 
اإلدارة  تتمكن  لكي  العاجل،  القريب 
تجديد  مــن  الوطني  لــألمــن  العامة 
طيلة  ا�غاربة  من  هام  لعدد  البطاقة 
تمهيدا  القادمة،  سنوات  األربع  فترة 

الفقراء»  «سجل  قانون  لدخول 
البطاقة  ألن  التنفيذ،  حيز 
الوطنية الجديدة هي أساس 
الذي  القانون  هــذا  تطبيق 
في  ا�غرب  فقراء  سيصنف 

لتسهل  سجل خاص 
ــة دعــمــهــم  ــي ــل ــم ع
ــا وبــشــكــل  ــاديـ مـ

مباشر.
العديد  وحول 
ا�عطيات  مــن 
التي  ا�ــثــيــرة 
جـــــــاءت بــهــا 
ــة  ــ ــاق ــ ــط ــ ــب ــ ال
ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ال

في  حاملها  كتخيير  الــجــديــدة، 
(مثال  الشخصية  الصفة  إظهار 
على  ــل)  أرم أو  وأرمــلــة  مطلقة 
في  إخفائها  أو  البطاقة  وجــه 
التي  اإللــكــتــرونــيــة»  «الــرقــاقــة 
ــة  ــاق ــط ــا ب ــه ــل ــحــم ســت
الوطنية  الــتــعــريــف 
إلى  فمرده  الجديدة، 
ــل  ــر وتــســهــي ــصـ حـ
ــادة  ــف عــمــلــيــة اســت
وا�طلقات  األرامــل 
مـــــــن الـــســـجـــل 
االجــــتــــمــــاعــــي 
بالفقراء،  الخاص 
ــذي ســيــكــون  ــ ــ ال

با�علومات  كبير  بشكل  مرتبطا 
لألمن  العامة  اإلدارة  لــدى  ا�خزنة 

تالعبات  إمكانيات  لحصر  الوطني، 
أعوان السلطة في سجل فقراء الوطن.

لماذا تم اإلسراع بإخراجها إلى حيز الوجود؟
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عهد  في  تفجرت  التي  الفضائح  أن  يبدو 
شؤون  دبــر  أنــه  رغــم  الجديد،  الصحة  وزيــر 
الوزارة في أقل من سنة، أكبر بكثير مما تفجر 
في عهد الوزيرين السابق�، بحيث كلما هدأت 
النسيان، كلما  فضيحة وأخذت تدخل مرحلة 

برزت فضيحة أخرى ال تقل إثارة من األولى.
وفي هذا السياق، قال مصدر جد مطلع، أن 
وزير الصحة وقع في قلب فضيحة كبرى أثناء 
هذه  األمــر  ويتعلق  «كــورونــا»،  �لف  تدبيره 
بعض  كشفت  حيث  الطبية،  بالكمامات  ا�رة 
مالي�  آسيا  من  استورد  الوزير  أن  التقارير 
وزيــر  فيه  كــان  ــذي  ال الــوقــت  فــي  الكمامات 
الشركات  مع  يتفاوض  والصناعة  التجارة 
وذلك  الكمامات،  صنع  في  للشروع  ا�غربية 
هذه  ولدعم  جهة،  من  البالد  حاجيات  لتأم� 
بسبب  لــإلفــالس  تعرضت  الــتــي  الــشــركــات 
«كورونا» من جهة ثانية، غير أن أيت الطالب، 
الحكومة،  أعضاء  باقي  مع  تنسيق  وبــدون 
مكلفة  وبأثمنة  الكمامات  مالي�  اســتــورد 
مقارنة مع تلك التي صنعت محليا، سواء عبر 
الصناعية  الوحدة  عبر  أو  النسيج  مصانع 

التابعة للدرك ا�لكي.
اقتناء  صفقتي  «فضيحة  بــدأت  ذلــك،  إلى 
واللت�  كــورونــا  فــيــروس  تحاليل  اختبار 

شركت�،  يملك  الــشــخــص،  لنفس  منحتا 
40 مليار سنتيم، تكشف عن  أزيد من  بقيمة 
بعض االختالالت وعن تورط بعض الرؤوس 
التي  الطريقة  بسبب  وذلــك  الـــوزارة،  داخــل 
تصرفت بها الوزارة ا�عنية في تفويت هات� 
الصفقت� عبر لجنة من وزارة الصحة فصلت 
من  مقرب�  من  تشكلت  والتي  ا�قاس،  على 
على  ا�ــجــال  فــي  وإبــعــاد مختص�  الــوزيــر 
عن  ناهيك  ــة،  ــئ األوب مديرية  مدير  رأســهــم 

االختبارات  هــذه  أثمنة  ارتــفــاع  في  شكوك 
با�قارنة مع سعرها الحقيقي في السوق، هذا 
طبعا دون الحديث عن حجمها العددي الكبير 
تؤكد  إذ  استعمالها،  تاريخ  محدودية  وعن 
بعض ا�صادر أن نهاية صالحيتها ال تتعدى 
الوزارة  جعل  مما   ،2020 غشت  شهر  بداية 
الكثير  تجعل التحاليل إجبارية ومجانية في 
صفقات  وتبرير  منها  للتخلص  األحيان  من 

اقتنائها» يؤكد ا�صدر.

 الرباط. األسبوع

«األسبوع» قبل أزيد  بعدما انفردت جريدة 
رئيس  العثماني  ورطة  بإثارة  يوما،   20 من 
مجلس  رئيس  ا�الكي  والحبيب  الحكومة 
النواب بسبب مسطرة «مناقشة القانون ا�الي 
التعديلي»، والجدل ب� من يطرح مناقشته في 
لجنة ا�الية من طرف وزير ا�الية فقط، وب� 
من يطرح مناقشته مع مختلف الوزراء وداخل 
أن  يتضح  ا�عنية،  البر�انية  اللجان  جميع 
جوالت  كسب  من  اقتربا  والعثماني  ا�الكي 

الصراع لفائدتهما، يقول مصدر بر�اني.
العثماني  يواجه  كان  الــذي  اإلشكال  هذا 
الــقــانــون  بتمرير  رغــبــا  الــلــذيــن  ــكــي  وا�ــال
فقط،  ا�الية  لجنة  داخــل  التعديلي  ا�ــالــي 
اصطدم  السجاالت،  ولتفادي  للوقت  ربحا 
واالستقالل  (البام  ا�عارضة  أحــزاب  برغبة 
بحقهم  تمسكوا  الذين  واالشتراكية)  والتقدم 
الدستوري الذي يمنحهم حق مناقشة القانون 
ا�الي التعديلي داخل البر�ان بتفصيل، مثله 
مثل قانون ا�الية، أي محاسبة كل وزير على 
على  بالبر�ان  ا�ختصة  لجنته  داخــل  حــدة 
فيما  سينجزه  وما  أنجزه  ما  وعلى  برامجه 
ا�صادقة  جعل  مما  ا�الية،  السنة  من  تبقى 

حتى  تتأخر  التعديلي  ا�الي  القانون  على 
حدود اليوم، وخاصة داخل مجلس الحكومة 

قبل رفعها للمجلس الوزاري ثم البر�ان.

وأضاف ا�صدر، أن ا�الكي، وبعد فشله في 
ا�سطرة  بهذه  البر�انية  الفرق  ممثلي  إقناع 

ا�ختصرة، حمل ا�لف إلى خارج قبة ا�جلس، 
اتــصــاالت  سلسلة  العثماني  رفــقــة  وعــقــد 
العام�  األمــنــاء  مع  ماراطونية  ــوارات  وحـ
ألحـــــزاب ا�ــعــارضــة، 
إقناعهم  ــن  م وتــمــكــن 
تمر  التي  بــاإلكــراهــات 
منها البالد وبالجائحة 
الحكومة  ضربت  التي 
وجعلت  ــة  ــي ــزان ــي وا�
ويعيش  هشا  الوضع 
ــاك والــغــلــيــان  ــ ــب ــ االرت
من  ا�ــزيــد  يحتمل  وال 
مجلس  داخل  االحتقان 
الــنــواب كــمــا خــارجــه 
ــرى  ــق فــي الــجــبــال وال
وا�هن  والحرف  وا�دن 
ــرهــا، وبــالــتــالــي،  وغــي
ــاء بــمــنــاقــشــة  ــفـ ــتـ االكـ
القانون ا�الي التعديلي 
داخل لجنة ا�الية فقط، 
فقط،  أيـــام   8 وخـــالل 
حسابها  فـــي  تــدخــل 
يوم إحالة القانون على مجلس النواب ويوم 

خروج القانون نحو مجلس ا�ستشارين.
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الجدل القانوني مستمر

على هامش مناقشة «سجل الفقراء» 

أيت الطالب

اِّـالكي

لفتيت

العثماني



وزارة الداخلية ت�ضرع يف التح�ضري النتخابات 2021

هل هي موؤ�ض�ضة بال فائدة.. اإدري�ش جطو ي�ضتكي من التهمي�ش

 الرباط. األسبوع

الــفــاعــلــن  أغـــلـــب  أن  يــتــضــح 
ــيــن قـــد حــســمــوا مــوعــد  ــحــزب ال
أنها ستكون  وتيقنوا  االنتخابات، 
القادمة  السنة  خالل  موعدها  في 
2021، وشرعوا رسميا في اإلعداد 
التي  الــســاخــنــة  املــعــركــة  ــذه  ــه ل
انطلقت من اآلن بن األحزاب وفي 

عدد من األقاليم.
فقد  املــركــز،  مستوى  على  أمــا 
»األسبوع«، أن اجتماعا في  علمت 
بن  سيعقد  القادمة  القليلة  األيام 
لفتيت  الوافي  عبد  الداخلية  وزير 
وهو  السياسية،  األحزاب  وزعماء 
االجتماع الذي كان قد أجل بعدما 
رسمية  بدعوة  ــزاب  األح توصلت 
مارس  شهر  وزارة الــداخــلــيــة  من 
املنصرم، هذا االجتماع بقي بنفس 
جدول األعمال الذي تضمن نقطتن 
مقترح  مناقشة  هما:  أساسيتن 
وزارة الداخلية حول كيفية توزيع 
به  أمر  الذي  الجديد  املادي  الدعم 

ملك البالد لفائدة األحزاب، والنقطة 
الثانية تتعلق بمناقشة أولية حول 
لالستحقاقات  الكبرى  الــقــواعــد 
مستوى  على  السيما  ــقــادمــة،  ال
إجراء  وكيفية  االنتخابات  موعد 
الثقيلة،  االنتخابية  األجندة  هذه 
قبل التطرق، في اجتماعات مقبلة، 
االنــتــخــابــات  ــن  ــوان ق لتفاصيل 
السيما على مستوى العتبة ونظام 

االقتراع وغيرها.
من  »األسبوع«  علمت  ذلك،  إلى 
أن  مطلعة،  جــد  حزبية  مــصــادر 
ضغط  مــن  قلقة  الداخلية  وزارة 
لسنة  املكثفة  االنتخابية  األجندة 
االنــتــخــابــات  ــل  ك أن  إذ   ،2021
نفس  ــي  ف بعضها  ــع  م تــزامــنــت 
الجماعية  االنتخابات  من  السنة، 
إلى  املهنية  والــغــرف  والجهوية 
املستشارين  مجلس  انتخابات 
وهي  النواب،  مجلس  وانتخابات 
ماديا  ومكلفة  جــدا  ثقيلة  أجندة 
ما  وهــو  وشعبيا،  وســـياسيا 
تخليق  ضــرورة  في  التفكير  جعل 

هذه األجندة.
بروز  وبعد  السياق،  هذا  وفي 
انتخابات  الدعوات بتأجيل  بعض 
غير  لكونها  املستشارين  مجلس 
بدأت  الحكومة،  بتعين  مرتبطة 
الداعية  ــوات  ــ األص بعض  تــبــرز 
الجماعية  االنتخابات  تنظيم  إلى 

ومن  اليوم  نفس  في  والتشريعية 
تم  حيث  التصويت،  نفس  خــالل 
واحدة  بورقتن  التصويت  اقتراح 
وأخـــرى  ــجــهــات،  وال للجماعات 
فهل  للوقت،  ربحا  النواب،  ملجلس 
هذا  على  األحــزاب  أغلبية  توافق 

الطرح؟ 
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اشــتــكــى مــــرة أخـــــرى »كــبــيــر 
عدم  مــن  إدريـــس جطو،  الــقــضــاة«، 
اهتمام البرملانين بمضمون تقاريره 
على  تساعدهم  قد  والتي  الغزيرة 
مراقبة عمل الحكومة، حيث اشتكى 
األسبوع  الــنــواب،  مــع  لــه  لقاء  فــي 
املاضي، من عدم االهتمام والالمباالة 
التي يتعامل بها البرملانيون مع هذه 

التقارير.
ــدم الــبــرملــانــيــن، حن  جــطــو صـ
األعلى  املجلس  قضاة  بــأن  ذكرهم 
للحسابات بالرباط، ينجزون سنويا 
في  جــدا  هاما  تقريرا   50 حــوالــي 
 250 من  وأزيــد  متنوعة،  مواضيع 
املجالس  تــنــجــزه  فــرعــيــا  تــقــريــرا 
أن  والحصيلة  للحسابات،  الجهوية 

على  يشتغل  البرملانين  من  أحد  ال 
للحكومة،  مراقبته  أثناء  مضمونها 
مسطرة  تتطلب  التي  تلك  حتى  بل 
والجلسة  اللجان  فــي  ــدراســة  ال

التسريع  ــعــرف  ت ال  ــة،  ــام ــع ال
مما  ــا،  ــه ــدراســت ل ــروري  ــضـ الـ

يغضب إدريس جطو.
ليست  هاته،  جطو  شكوى 

ــن نــوعــهــا،  األولـــــى مـ
ــب مــصــدر  ــس ــح ب

بــرملــانــي، بــل إن 
فـــي كل  ــو  ــط ج
بمناسبة  سنة 
مــــنــــاقــــشــــة 
القانون املالي، 
كــــــان يـــطـــرح 
التساؤل،  هذا 
وهــــــو ملـــــاذا 

مجلس  بتقارير  البرملاني  يهتم  ال 
الــحــســابــات؟ والــجــواب 
املصدر،  ذات  حسب 
مـــرتـــبـــط بــأمــريــن 
ربما  هــمــا:  هــامــن 
تقصير من البرملاني 
التقارير،  هذه  تجاه 
ــي  ــان ــث ــب ال ــبـ ــسـ والـ
ــود لــطــريــقــة  ــعـ يـ
مجلس  كتابة 
لتلك  جــطــو 
الــتــقــاريــر، 
حـــــيـــــث 

تركب بشكل معقد وطويل تستعصي 
على النائب قراءتها بيسر وسهولة.

وأوضـــح املــصــدر، أن هــذا األمــر 
القراءة( مطروح كذلك  )أي صعوبة 
الصحافة  قراءة  مستوى  على  حتى 
في  تتسبب  حيث  جطو،  لتقارير 
دخول  بعد  ملجلسه،  عديدة  مشاكل 
التي  ــوزارات  ال أو  املؤسسات  هذه 
تقارير  عن  نقال  الصحافة  تناولتها 
السجون  مــنــدوبــيــة  ــال  )مــث جــطــو 
املاضية(،  السنة  الفالحة  ووزارة 
تقارير  على  بيانات ساخنة  في  ترد 
اهتمام  ــدم  ع والــســبــب هــو  جــطــو، 
بأجوبة  الصحافية  املنابر  بعض 
منصوصا  تكون  والتي  املؤسسات 

عليها ضمن نفس التقرير.
أن جطو  إلى  املصدر  ذات  وأشار 
لعدد  اللقاء  هــذا  قبل  ــد  أك نفسه، 

التي  التقارير  أن  البرملانين،  من 
يصدرها قضاته يشوبها مشكل ما، 
إما في طريقة كتابتها وتركيبها، أو 
في طريقة قراءتها، والتي تتم أحيانا 
بشكل انتقائي من طرف الصحافين 
يقفون  حــيــث  الــســيــاســيــن،  ــذا  وكـ
أوجــه  على  األحــيــان  مــن  كثير  فــي 
قضاة  يوجهها  الــتــي  االنــتــقــادات 
املجلس للمؤسسات، وال يقفون عند 
نفس  على  املؤسسات  هــذه  أجوبة 
بنص  منشورة  وتكون  االنتقادات، 
مفيدة  أحيانا  تكون  والتي  التقرير 
املجلس،  قضاة  إليه  ذهب  ما  وتفند 
غير أن عدم إشارة بعض الصحفين 
يجعل  إليها،  مطلقا  والسياسين 
محط  أحيانا  تكون  التقارير  هــذه 
فهم بن مجلس جطو وبعض  سوء 

املؤسسات والوزارات.

 الرباط. األسبوع

يبدو أن »بالغ« املحكمة الدستورية الذي رد 
عبد  واملعاصرة  األصالة  عام  أمن  على  بقوة 
اللطيف وهبي، والذي اعتبر سابقة في تاريخ 
لغة  مــرة  ألول  تستعمل  التي  املحكمة  هــذه 
البيانات عوض لغة األحكام والقرارات، ال يزال 

يلقي بظالله على الدستورين والسياسين.
هذه املرة، دخل على الخط الفقيه الدستوري 
املحكمة  بنفس  السابق  الدستوري  والقاضي 
القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  وعضو 
انتصر  حيث  هلل،  بنعبد  أمن  محمد  حاليا، 

رئيس  وقــصــف  لــوهــبــي 
العام،  وأمينها  املحكمة 
نـــدوة عن  فــي  ــال  ق حيث 
بــعــد، األســبــوع املــاضــي، 
حقهما  مــن  لــيــس  ــه  ــأن ب
أي  تسلم  رفـــض  مطلقا 
طلب جاء إلى املحكمة، بل 
اختصاصات  لهما  ليست 
للبت  مــطــلــقــا  قــضــائــيــة 
وأن  الـــطـــلـــبـــات،  فــــي 
للمحكمة  االختصاصات 
قضاتها،  بكل  مجتمعة 
ــي تـــبـــت فــي  ــتـ ــي الـ ــ وهـ
تقبلها  والطلبات  النوازل 
بــالغ  أمـــا  تــرفــضــهــا،  أو 
لوهبي،  املهاجم  املحكمة 

راسها«  في  »املحكمة شاكة  وكأن  اعتبره  فقد 
يقول القاضي بنعبد هلل.

إلى ذلك، كشف مصدر دستوري جد مطلع، 
تراقب  تظل  التي  الدستورية  املحكمة  أن 
البرملان  من  لكل  إجباريا  الداخلية  األنظمة 
القضائية  للسلطة  األعلى  واملجلس  بغرفتيه 
لم تضع نظامها  القوانن، هي نفسها  وباقي 
الداخلي بعد، رغم أن القانون املنظم لها ينص 
للمحكمة  داخلي  نظام  وضــع  ــرورة  ض على 
حتى  املحكمة  تضعه  فلم  أشغالها،  به  تسير 
الدستورين  بعض  جعل  مما  اليوم،  حــدود 

يطلقون عليها لقب »جزار ومعشي باللفت«.

تفاقم اأزمة اليد 

العاملة يف حميط �ضبتة 

ومليلية املحتلتني

 الرباط. األسبوع

الحدودين  املعبرين  إغــالق  تم  بعدما 
املنصرم،  مــارس   13 يــوم  ومليلية  سبتة 
»كورونا«،  فيروس  جائحة  تفشي  بسبب 
املغرب  بشمال  األســر  من  العديد  تعيش 
على وقع املعاناة والتذمر بعد توقفها عن 

العمل باملدينتن املغربيتن املحتلتن.
وفي ظل سياسة الغموض التي تنهجها 
العشرات  مصير  فإن  املسؤولة،  الجهات 
فقدانهم  نتيجة  مــهــددا  صــار  األســر  مــن 
يتم  لم  الذين  خصوصا  للشغل،  املؤكد 
االجتماعي،  الضمان  لدى  بهم  التصريح 
وبالتالي، فإن مصيرهم بات محسوما في 
حالة التنكر لهم من طرف املشغلن الذين 

كانوا يستغلونهم دون تصريح.
سبتة  مــن  القريبة  املــنــاطــق  وتعيش 
في  واالستياء  التذمر  من  حالة  ومليلية، 
ظل غياب فرص شغل بديلة قد تغني عن 
اللجوء إلى الثغر املحتل من أجل البحث 
توقيف  تم  بعدما  خصوصا  العمل،  عن 
التهريب املعيشي بصفة نهائية بن سبتة 
ومليلية وباقي التراب املغربي، مما ساهم 
في تفاقم األوضاع وتزايد البطالة وارتفاع 

عدد العاطلن.
وحــســب الــعــديــد مــن املــواطــنــن، فإن 
املجاورة  باملناطق  الشغل  فــرص  غياب 
للمدن املحتلة، سيؤدي حتما إلى الهجرة 
لقمة  عــن  الــبــحــث  أجـــل  مــن  الجماعية 
املجاورة، وكذلك سيرفع  املدن  العيش في 
وتجارة  كالسرقة  الجرائم  منسوب  من 
البديل  غياب  بسبب  وغيرها،  املخدرات 
فتح  تنتظر  التي  املناطق،  هــذه  لشباب 
من  املحتلة  واملــدن  املغرب  بن  الــحــدود 
سواء  العمل،  بعضهم  يستأنف  أن  أجل 
البيوت  داخل  أو  الخاصة  القطاعات  في 
رقما  يسجلن  الــلــواتــي  للنساء  بنسبة 

قياسيا كعامالت في املنازل.

ال تأجيل وال هم يحزنون
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ورطة الـمحكمة الد�ضتوريــة..
»جــزار  ومعـ�ضي باللفــت« 

جطو

 الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« من مصدر برملاني جد مطلع، 
أن اجتماع لحبيب املالكي رئيس مجلس النواب 
مع رؤساء باقي الفرق، قد اتفقوا خالله على رفع 
الحجر الصحي نهائيا عن أشغال البرملان ابتداء 

من األسبوع القادم.
باقي  رفقة  املالكي  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  ــال  وق
الفيتو  رفع  على  اتفقوا  النيابية،  الفرق  رؤساء 
ألشغال  والنائبات  النواب  جميع  حضور  على 
ألشغال  وكــذلــك  الــدائــمــة،  البرملانية  الــلــجــان 
الجلسات العامة، مع التوصية بضرورة التمسك 
بها  أمــرت  التي  االحترازية  ــراءات  اإلجـ بكافة 
عند  الحرارة  قياس  منها  املختصة،  السلطات 
دخول القاعة والتعقيم وارتداء الكمامة واحترام 

مسافة التباعد.
النواب،  جميع  بترحيب  حظي  الــقــرار  هــذا 
أثــار  الـــذي  التباعد،  مسافة  قـــرار  باستثناء 
استغراب النواب والنائبات، الذين علق بعضهم 
احترام  أمر  تدبر  قد  ــزازي  أم كان  إذا  بالقول: 
وقرر  الباكالوريا  امتحانات  في  التباعد  مسافة 
فكيف  الكبرى،  املغطاة  القاعات  في  تنظيمها 
كان  في حالة  التباعد  مسافة  تنظيم  للمالكي 
الحضور للقاعة الكبرى من طرف جميع النواب 
وغير  املقاعد  محدودة  قاعة  في   )395 )حوالي 
بؤرة  من  نحذر  »لذلك  الطلق؟  بالهواء  مرتبطة 
معامل  بــؤر  شاكلة  على  البرملان  فــي  وبائية 

التوت« يضيف نفس املصدر.

رفع احلجر ال�ضحي 
عن الربلـمان
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إلقاء القبض على 14 متهما من جنسيات مختلفة

 العيون. األسبوع  

لخص ا�جلس اإلقليمي لحزب االستقالل 
«الجهوية  شعار:  تحت  مؤخرا،  ا�نعقد 
خيار استراتيجي �غرب ما بعد كورونا»، 
في  واالقــتــصــادي  االجتماعي  الــوضــع 
مذكرة سلمها ولد الرشيد إلى والي جهة 
السالم  عبد  الحمراء  الساقية  العيون 

بيكرات. 
عضو  ــرشــيــد،  ال ولـــد  ــرة  ــذك م وتعتبر 
االستقالل،  لــحــزب  التنفيذية  اللجنة 
بمثابة خريطة طريق تمثل رؤية ا�جلس 
اإلقليمي للحزب من أجل انطالق وإنعاش 
اقتصادي لتنمية مندمجة �ا بعد جائحة 
فيروس «كوفيد 19»، من أجل النظر فيها 
واتخاذ اإلجراءات والتدابير التي يراها 
الــدورة  انعقاد  إثر  على  وذلــك  مناسبة، 

العادية عن بعد يوم السبت ا�اضي.
الجهات  منسق  الــرشــيــد،  ولــد  وشـــدد 
وطنيا  ا�ـــســـؤول  ــالث  ــث ال الــجــنــوبــيــة 
الحكوني  أحمد  برفقة  ا�نتخب�،  عن 
على  االستقالل،  لحزب  اإلقليمي  ا�فتش 
اإلجــرائــيــة  ــراحــات  ــت االق مــن  مجموعة 
الصعبة  الظروف  تجاوز  على  الــقــادرة 

تجتازها  والتي  واجتماعيا،  اقتصاديا 
عماالت  باقي  غــرار  العيون على  عمالة 
جائحة  تداعيات  بفعل  ا�ملكة  وأقاليم 
ا�جهود  فــي  يساهم  وأن  «كـــورونـــا»، 
إلعادة  الفعاليات  مختلف  به  تقوم  الذي 
للمرور  الطريق  إطالق االقتصاد وتعبيد 

للنموذج التنموي الجديد.
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 عبد اهللا جداد. العيون 

تدقيق  األمــن  مصالح  تــواصــل 
ــات الــتــي  ــوم ــل ــع ــي ا� ــحــث فـ ــب ال
للشرطة  الوالئية  ا�صلحة  مكنت 
القضائية بمدينة العيون، بتنسيق 
ا�لكي  الــدرك  عناصر  مع  ميداني 
�راقبة  العامة  ا�ديرية  ومصالح 
السبت  يـــوم  ــي،  ــوطــن ال الـــتـــراب 
عشر   أربعة  توقيف  من  ا�ــاضــي، 
من  شخص  بينهم  مــن  شخصا، 
من  ــر  وآخــ مــوريــتــانــيــة  جنسية 
لالشتباه  وذلك  سنغالية،  جنسية 
إجرامية  بشبكة  ارتــبــاطــهــم  فــي 
الدولي  االتجار  مجال  في  تنشط 
العقلية  وا�ــؤثــرات  ا�ــخــدرات  في 

وحيازة أسلحة نارية.
البحث  إجـــراءات  أســفــرت  وقــد 
ــزة فـــي هــذه  ــج ــن ــتــفــتــيــش ا� وال
تبعد  صحراوية  بمنطقة  القضية، 
مدينة  عن  كيلومترا   30 بحوالي 
عن  السمارة،  اتجاه  في  العيون 
وثــالث  كالشنكوف  ــالح  س حجز 
نــاريــا،  عــيــارا   66 تضم  خــزنــات 
خرطوشة،  و114  صيد  وبندقية 

 216 ــى  ــل ــن الــعــثــور ع ــضــال عـ ف
يناهز وزنها  ا�خدرات  «رزمة» من 
و894  أطــنــان  خمسة  اإلجــمــالــي 

كيلوغراما من مخدر الشيرا.
التفتيش  عمليات  مكنت  كما 

العثور  من  ا�يداني،  والتمشيط 
أسلحة  على  فيهم،  ا�شتبه  بحوزة 
بيضاء من أحجام مختلفة، وعبوة 
ــدمــوع، ومــنــظــار،  ــل ــاز مــســيــل ل غـ
األقــمــار  عبر  لــالتــصــال  وهــاتــفــ� 

ــة، وجـــهـــاز لــرصــد  ــي ــاع ــن االصــط
مزيفة،   ترقيم  ولــوحــة  ــع،  ــواق ا�
ــارات ربــاعــيــة الــدفــع،  وثـــالث ســي
بالعملت�  مالية  مبالغ  على  عالوة 
في  يشتبه  واألجنبية  الوطنية 
الدولي  االتجار  عائدات  من  كونها 

في ا�خدرات.
فيهم  ا�ــشــتــبــه  إخــضــاع  ــم  وتـ
تحت  تمهيدي  لبحث  ا�ــوقــوفــ� 
ا�ختصة،  العامة  النيابة  إشــراف 
ــروف  ــ ــن جــمــيــع ظ ــ ــشــف ع ــك ــل ل
وتحديد  القضية،  هذه  ومالبسات 
مــســتــوى تــــورط كـــل واحــــد من 
عن  فضال  ا�وقوف�،  األشــخــاص 
ــد االمـــتـــدادات واالرتــبــاطــات  رص
اإلجرامية  الشبكة  لهذه  ا�حتملة 
على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

وتندرج هذه القضية، في سياق 
الــعــمــلــيــات األمــنــيــة ا�ــتــواصــلــة 
ــن  ــ� مــصــالــح األم وا�ــشــتــركــة ب
�راقبة  العامة  وا�ديرية  الوطني 
جرائم  �كافحة  الوطني،  التراب 
وكل  العقلية،  وا�ؤثرات  ا�خدرات 
صور الجريمة في أبعادها العابرة 

للحدود الوطنية.
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●  المرسى. األسبوع

باتت مدينة ا�رسى بؤرة حقيقية لوباء «كورونا» 
ما  الصناعية، وهو  الوحدات  انتشر ببعض  الذي 
التعبئة  من  جديدة  مرحلة  إلــى  االنتقال  تطلب 
السالم  عبد  الجهة  والــي  وصفها  كما  والجدية 
ــالم  واإلع ا�ــدنــي  ا�جتمع  ناشد  ــذي  ال بيكرات، 
التوعوية  الحمالت  في  الكلي  االنخراط  أجل  من 
والتحسيسية لتجنيب ساكنة ا�رسى هذا الوباء، 
بل  مزايدات،  وقت  ليس  اآلن  الوقت  الوالي:  وقال 
الوقائية  الصحية  بالتدابير  الكامل  االلتزام  وقت 
سالسل  وتحص�  االقــتــصــادي،  النشاط  لبعث 

اإلنتاج الذي ينصب أساسا على منتجات البحر.
بدر  للمرسى،  الحضرية  الجماعة  رئيس  وأكد 
بالحي  والعامالت  العامل�  عدد  بأن  ا�وساوي، 
أزيد  إجراء  تم  آالف،   7 يفوق  با�رسى  الصناعي 
ا�عامل  في  خصوصا  طبيا،  تحليال  آالف   4 من 
التي تم تسجيل حاالت إصابة بالفيروس التاجي، 
وأضاف، أن الجماعة بادرت، بعد اكتشاف البؤرة 
عدة  اتــخــاذ  إلــى  الــتــرابــي،  بنفوذها  الصناعية 
ا�عامل  جميع  تعقيم  همت  احترازية  إجـــراءات 
قصد  ــعــامــالت  وال الــعــامــلــ�  عــمــوم  وتحسيس 
إلى  مشيرا  «كورونا»،  فيروس  انتشار  من  الحد 
التحاليل  إجراء  لوتيرة  العمومية  السلطات  رفع 
انتقلت  التي  ا�رسى  لجماعة  ا�خصصة  ا�خبرية 
إلى 700 تحليل طبي يوميا، حتى تعود الوحدات 

الصناعية لسابق نشاطها.
على  ا�ــرســى،  بمدينة  الجهة  والــي  وأشـــرف 
الحملة الواسعة التي يشارك فيها ا�جتمع ا�دني 
والجماعة وكل الفعاليات من أجل التطبيق الكلي 
الوقائية  واإلجـــراءات  التدابير  دعم  لبروتوكول 
سالمة  لتأم�  العمومية  السلطات  اتخذتها  التي 
تصبير  وحــدات  في  والعامالت  العامل�  وصحة 
وزيت  الدقيق  إنتاج  ووحـــدات  البحر  منتجات 
السمك، وكذا تلك ا�تخصصة في إنتاج الثلج، في 
العامل� والعامالت من ظروف  إطار تمك� هؤالء 

اشتغال مواتية وآمنة.
للمصاب�  حقائب  الجماعة  رئيس  سلم  كما 
بالوحدة  عالجهم  يتم  الذين   «19 «كوفيد  بمرض 
أدوات  وتتضمن  ــواد،  ال بفم  «نكجير»  الفندقية 
ثمنها  اجتماعية  مبادرة  في  والتعقيم  النظافة 

الجميع.

●  األسبوع   

«الـــشـــروق»  ــدة  ــري ج أوردت 
ستبدأ  الجزائر  أن  الجزائرية، 
عسكرية  قـــاعـــدة  تــشــيــيــد  فـــي 
على  ـــة  وهـــام ــة  ــجــي ــي ــرات اســت
قبالة  للبالد،  الغربية  الــحــدود 
ا�غربية،  العسكرية  الــقــاعــدة 
ا�غرب مؤخرا على  التي شيدها 
األراضــي  عن  كيلومترا   38 بعد 

الجزائرية.
قالت جريدة  الصدد،  وفي هذا 
في  السلطات  أن  «الـــشـــروق»، 
الجزائر، قررت هي األخرى، طبقا 
قاعدة  بناء  با�ثل،  ا�عاملة  �بدأ 
من  قــريــب  مــوقــع  فــي  عسكرية 
لحماية  وذلك  ا�غربية،  القاعدة 
ــا وأمــنــهــا الــقــومــي من  حــدوده
ا�باشرة،  والتهديدات  ا�خاطر 

ا�غربي،  التواجد  يشكلها  التي 
وبتشييد إسرائيلي على مساحة 
بحوالي  تقدر  با�نطقة،  شاسعة 
23 هكتارا، بينما يديرها خبراء 
عسكريون وأمنيون إسرائيليون، 
ا�لكي  الجيش  مــع  بــالــشــراكــة 
ــي، وفـــــق الـــتـــقـــاريـــر  ــ ــرب ــ ــغ ــ ا�

ا�وثوقة. االستخباراتية 
قد  مغربية،  أطـــراف  وكــانــت 
بناء  أن  سابق،  وقــت  في  أكــدت 
هذه القاعدة العسكرية الجديدة، 
الرئيسية  الجهود  من  جزء  هو 
 2014 منذ  ا�غرب  يبذلها  التي 
البرية،  حـــدوده  حماية  لــزيــادة 
غير  الجنود،  إيــواء  إعــادة  وكذا 
بأن  يروج  الجزائري  اإلعالم  أن 
ا�غربية  العسكرية  ــقــاعــدة  ال
ــن طــرف  ــدة ومــســيــرة مـ ــشــي م

إسرائيلي�.

●   بوكراع. األسبوع

جبهة  مـــحـــاوالت  ــل  ك  فــشــلــت 
العالقة  توقيف  في  البوليسياريو 
ا�غرب  تجمع  التي  االقتصادية 
بعد  اإلفريقية،  الــدول  مــن  بعدد 

الصناعية  التنمية  مدير  كشف  أن 
للفوسفاط،  الــشــريــف  بــا�ــكــتــب 
«ا�جموعة  أن  القاضي،  سفيان 
تتوقع بدء إنتاج مصنعي لألمونيا 
بحلول  وغانا  نيجيريا  من  كل  في 
طاقتهما  وستبلغ   ،2024 سنة 
مليون طن سنويا»، مشيرا إلى أنه 

«من ا�قرر أيضا بدء إنتاج مصنع 
بحلول  إثيوبيا  في  آخــر  أسمدة 
من  كجزء   ،2024 أو   2023 عــام 
لتشجيع  ا�جموعة  استراتيجية 
على  القائمة  األسمدة  استخدام 

الفوسفاط في إفريقيا».
ا�صانع  هــذه  إلــى  وبــاإلضــافــة 
 «OCP» الثالثة، ستقوم مجموعة
بــبــنــاء مــصــانــع خــلــط األســمــدة 
وإثيوبيا  نيجيريا  فــي  ا�ركبة 
ا�نشآت  وهــي  ــدا،  ــ وروان وغــانــا 
إنها  القاضي،  سفيان  قــال  التي 
ستنتج أسمدة مخصصة تتماشى 

مع متطلبات التربة ا�ختلفة.
ا�ــكــتــب  أن  بـــالـــذكـــر،  جـــديـــر 
حاليا  يوفر  للفوسفاط  الشريف 
في  مركب  سماد  مــزج  وحــدة   28
تكوين  فــي  ساعد  كما  إفريقيا، 
750.000 مزارع إفريقي، كما قام 
ا�كتب، بتصدير 9 مالي� طن من 
في  بما   ،2019 عام  في  األسمدة 
ذلك 1.8 طن إلى إفريقيا، أو 58 في 
ا�ائة من إجمالي األسمدة ا�باعة 

في القارة.
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الرتاب

ولد الرشيد



ا�غرب،  مع  عالقتها  في  فرنسا،  فكرت 
البلدين،  بــ�  عسكري  طبي  تكوين  فــي 
األمراض  للتعامل مع  دوراته موجهة  تكون 
ســرع، حسب  مــا  وهــو  تحديدا،  واألوبــئــة 
بروتوكول  إطــالق  في  «األســبــوع»،  مصدر 
تفاصيله  تناقش  والرباط  باريس  ب�  عمل 

حاليا.
وخـــاض الــجــيــش الــفــرنــســي تــدريــبــات 
الجائحة،  الحتواء  واسعا  تأطيرا  أكسبته 
والسماح بالعمل مع دكاترة مدني� في قلب 

ا�عارك ودائما ضد «كورونا».
ويرى ا�صدر، أن وزارة الدفاع الفرنسية 
األقرب  الحليف  خانة  في  ا�غرب  وضعت 
في إنجاز البروتوكول ا�نجز، وا�وجه بعد 
العاصمة الرباط إلى الجيوش الخمسة في 

قوات دول الساحل.
صحي  تطبيع  إلى  يرمي  التموقع  وهذا 
ا�غرب  فإن  ولذلك،  باريس،  وتعززه  بدأته 
مؤهل إلعادة تموقعه في الساحل من خالل 
الطب العسكري، وهو ما ترغب فيه باريس.

كانت طائرات «باك هاوك» موجهة لجبهة 
البوليساريو من طرف أحد داعميها للعمل، 
ألول مرة عن طريق الجو، في شرق الجدار 
الدفاعي ا�غربي، لكن العملية انتهت بتدمير 

طائرت� وإحراق ثالثة.
وتحت  سرية،  العملية  هــذه  كانت  وقــد 
غروب»،  أدفيزوري  «ديك  مع  «كــودي»  رقم 
الحروف  فإن  «األســبــوع»،  مصدر  وحسب 
السابق   الرئيس  الســم  الالتينية  األولـــى 
للبوليساريو كانت هي شيفرة العملية التي 

أجهضت في مهدها.
ورفضت الجزائر، في وقت سابق، تمتيع 
البوليساريو بأي «قدرة جوية»، كما رفضت 
مؤخرا أن تحصل الجبهة على طائرات من 
العملية  على  وأشــرف  صغيرة،  طيار  دون 
«باك  تدمير  قبل  باريس  إلــى  سافر  فريق 

هاوك» ا�وجهة إلى البوليساريو.
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القناص
بدعم خليجي 

شركة  أســس  أن  بعد 
مدعومة  لالستشارات، 
وممولة من بلد خليجي، 
أن  لينو،  غاسبار  ــرر  ق
«دراســة  بإطالق  يبادر 
ــاء  ــرؤسـ ــن الـ ــة عـ ــق ــي دق
لديهم  الــذيــن  ــة  ــارق األف
للعاصمة  مختلفة  رؤية 
ــاط فـــي مــوضــوع  ــربـ الـ

الصحراء».
ويــــــؤكــــــد مـــصـــدر 
محاولة  أن  «األسبوع»، 
لينو  غــاســبــار  ــول  وصـ
االســتــشــاريــة  بشركته 
إلى ابن بلده غوتيريس، 
األمـــــ� الـــعـــام لــألمــم 
ــدف إلــى  ــه ا�ــتــحــدة، ي
التفهم لبعض  ا�زيد من 
ليبيا  فـــي  ــا  ــاي ــض ــق ال

والــصــحــراء، وجــنــوب 
أصبح  ــذي  الـ الــجــزائــر 

بدوره مهددا.
ومحاولة تأم� جنوب 
أي  اشتعال  من  ا�غرب 
البوليساريو،  مع  حرب 
ــر مع  ــجــزائ ــوب ال وجــن
ــو هـــدف  ــ ا�ـــالـــيـــ�، ه
النظام�  أمـــن  يجمع 
الحاكم�، وأن العالقات 
العام  األم�  مع  ا�تينة 
ــفـــف الـــخـــطـــوات  تـــخـ
«تبريد  ألن  ــة،  ــجــاري ال
ــراء في  ــحـ ــصـ الـ مــلــف 
وجنوب  ليبيا  اشتعال 
ــر، ضـــــرورة  ــ ــزائ ــ ــج ــ ال
أن  يجب  استراتيجية 
يقول  الجميع»،  يفهمها 

«ا�صدر».
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ا�كتب  والرياض  موسكو  من  كل  تنافس 
التي  األثمان  حرب  لكن  للفوسفاط،  الشريف 
التوقعات  حسب  متواليت�،  لسنت�  تنزل 
األخيرة للبنك ا�ركزي ا�غربي (بنك ا�غرب)، 
دفعت مسؤول� روس إلى الحوار مع ا�غرب، 
لكن الرسالة لم تصل إلى ا�غاربة بما يكفي، 
«تقسيم  ألن  بدايتها،  في  تــزال  ال  واألمـــور 
مستعجلة  مهمة  ليس  اإلفــريــقــي  الــســوق 
ــراف ا�ــنــتــجــة»، والــخــروج مــن أزمــة  ــألط ل

اللت�  النفطيت�  الدولت�  يفيد  «كورونا»، 
أخــرى،  ألهــداف  الفوسفاط،  بورقة  تلعبان 
الشريف  «ا�كتب  أن  ا�صدر،  يوضح  حيث 
التوافق  عدم  حال  في  سيعاني  للفوسفاط 
معركة  يمدد  قد  الــذي  السعودي  ـ  الروسي 
موسكو  ــدى  ل لكن  الفوسفاط،  ــى  إل النفط 
هذه  في  ا�ــغــرب،  مع  الــحــوار  بفتح  الــقــرار 
االستراتيجي  لتفاهمها  تبعا  وفقط»،  النقطة 

مع الرباط.
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بعد إتمام تأهيل «ا�وساد» اإلسرائيلي 
«بول بييا»، انتهت  لثالث كوموندوهات 
للجيش  الــتــابــعــة  «الـــغـــرف»  تــمــاريــن 

الكاميروني.
إتمام  لساعات،  الــجــنــراالت  وأوقـــف 
هذا  أولــي،  فعل  رد  في  وألغوا،  ا�همة، 
وقرارا  إرادتــه»،  عن  الخارج  «التنسيق 
مشتركا يمنع التواصل مع البوليساريو 
في أي ظرف، طبقا للمصدر الذي أوضح 
االتــصــال  يمنع  ــرار  ــق ال أن  لــلــجــريــدة: 

الجيش  وتــدخــل  الــبــولــيــســاريــو  مــع 
الكاميروني لالستفسار، إذ كان جزء من 
اتفاق تدريبي يمنع على الكوموندوهات 
 17 بـ  اتصال  أي  ا�دربة،  الكاميرونية 
مدرجا  إفريقيا،  فــي  مسلحة  منظمة 
الالئحة  هذه  ضمن  البوليساريو  اسم 

السوداء.
ساري  ا�وقع  البروتوكول  يــزال  وال 
عليه  أشرف  الذي  الرئيس  ألن  ا�فعول، 

لم يلغه إلى اآلن.

 ∫É°üJG …CG ™æ“ ¿hÒeÉµdG äGôHÉ
 ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ™e الفرنسية والــشــركــة   2015 ســنــة  مــنــذ 

«طـــالـــيـــس»، ا�ــتــخــصــصــة فـــي الــصــنــاعــة 
الدفاعية، تعمل في ا�غرب، وقد أكملت مرحلة 
ورغم   ،2018 سنة  االستثماري  عملها  من 
اجتياح «كورونا»، فإن تفكيرها ينصب على 
طفرة  أول  ليكون  ا�غرب  في  رادار  تصنيع 

تكنولوجية حقيقية بالنسبة للمملكة.
ــوع»، فـــإن هــذه  ــبـ وحــســب مــصــدر «األسـ
لكنها  الجميع،  من  مدعومة  ليست  ا�بادرة 
إنجاز  على  التصميم  أن  ــك،  والشـ تــؤكــد، 
بفعل  حــدث  الــذي  التأثر  رغــم  ا�همة،  هــذه 
الدفاعية  الشراكة  أهمية  يكشف  «كورونا»، 
ـ  األوروبية  والشراكة  ا�غربية،  ـ  الفرنسية 
ا�غربية، التي اعتبرها الوزير حفيظ العلمي 
تكون  أن  بــالده  فيها  ويريد  الغد»،  «شركة 

«القطعة ا�همة في هذه الشراكة».

 ácô°T QGOGôd áYÉæ°U ∫hCG
 Üô¨ŸG ‘  á«°ùfôØdG z¢ù«dÉW{

غوترييس
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�ول مرة منذ االستقالل 

في جلسة لم يتابعها اإلعالم اإلسباني، 
ــاري رســم  ــن ــك ــزر ال حــاولــت حــكــومــة جـ
للجيولوجيا  «مستجيبة  تراها  خارطة 
تعبيرها،  حسب  والتاريخ»،  والجغرافيا 
والذي يجمع الجزر وبحرها الذي سمحت 
واستقرار  بمرور  ا�ركزية  الحكومة  فيه 

غواصات نووية.
ستكونان  بمهمت�  العمل  وســيــبــدأ 
مؤهلت� في غشت 2020، وأن هذه القدرة 
ا�غرب،  ضد  باألساس  موجهة  الجديدة 

حسب مصدر «األسبوع».

 …QÉæµdG QõL áeƒµM
 ájhƒf äÉ°UGƒ¨H º∏–

 Üô¨ŸG ó°V



نشرت جريدة »أجوردوي لوماروك« أن 7 يف املائة من املغاربة ملحدون، قبل أن يؤكد كتاب »الدينيون مغاربة: دراسة يف اإللحاد من خلفية 
إسالمية«، أن الظاهرة متصاعدة لسببين مركزيين: مفارقة الدين لحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا، والصراع الوهمي بين العلم وإجابات الدين، 

وأخيرا ربط العقيدة بالحروب.
ويمتاز امللحد املغربي بالتقية، يف فئة بدأت بـ 320 ألف ملحد مغربي، وانتقلت إلى 13 يف املائة عام 2013، و18 يف املائة سنة 2018، و20 يف 

املائة يف 2020، لتظهر الفجوة اإلحصائية واسعة.
وحاليا، تتحدث اإلحصاءات شبه املؤكدة عن إلحاد بعض املغاربة، وهو ما يشكل وسط الشباب »موضة«، ويف بعضها إجابة عن تمرد يربط 

الديكتاتورية بالالهوتيين والقدريين، وإن كانت بعض اإلذاعات سابقا وسيلة لتحويل سنيين مالكيين مغاربة إلى مسيحيين، فإن وسائل التواصل 
االجتماعي عززت تحولهم إلى الدينيين، وهو ما يؤكده هشام نوستيك )اسم مستعار( املعروف بلقب »كافر مغربي«، ألن األنترنيت ال تحتاج معه 

إلى قس أو إمام لتطلع ىلع النصوص وشروحها، لكن نوستيك غرق كاآلخرين يف فن السخرية، وهي أفكار مختزلة، والعلمية عن افتعال متناقضات 
ولو كانت مجرد »جدليات« يتأسس عليها كل تركيب.

ولم يدخل املغاربة املعركة ضد اإللحاد يف »األمن الروحي«، وأي منظور أمني ملقاربة موضوع متصل بالحريات الفردية والحرية الدينية ومن ثم 
الحريات األساسية يف أن تكون الدينيا، يزيد األمور تعقيدا، فالدين فوق الدولة، لكنه يف هذه الحالة »تحت الدولة«، إذ يجد البعض نظام إمارة 

املؤمنين نظاما موازيا للدستور، واإلسالم دين الدولة.
وال يختلف املتابعون أن جائحة اإللحاد تزيد عن جائحة »كورونا«، يف معدل اإلصابات ىلع األقل، وهو ما يجعل املغرب ضمن ربع دول العالم الذي 

يراه االتحاد الدولي لإلنسانية واألخالق والذي مقره بلندن »مدعاة ملزيد من تصحيح الحريات« لحماية هذا التحول.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

ظاهرة امللحدين املغاربة 
يف التقارير الدولية

هل هي جائحة دينية بعد جائحة »كورونا«

 الخارطة الدينية في المغرب 

إم.  أو.  »ســي.  يسمى  ما  خــارج 
إم«)1( )مجلس املسلمني السابقني 
تحوالت  هناك  فــإن  املــغــرب(،  في 
أخرى عن اإلسالم إلى عقائد أخرى 

من خارجه، وأيضا من داخله.
عن  املجمل  في  متحولون  إنهم 
وحي  من  بعضهم  يبدأ  اإلســـالم، 
مقدمة  في  ويأتي  بديل،  وحي  إلى 
للمسيحية،  املعتنقون  ــؤالء:  ــ ه
وصوله  قبل  البابا  راســلــوا  وقــد 
حوار  لدعم  زيــارة  في  املغرب  إلى 

األديان)2(.
في  املغرب  مالحدة  عــدد  ويزيد 
من  املــقــصــود  التعتيم  هـــذا  ظــل 
على  وامللحدين  الرسميني  طــرف 
املغاربة«  »املالحدة  إذ  سواء،  حد 
في   عــقــيــدتــهــم  ــن  عـ ــنــون  يــعــل ال 
قناعات  باقي  في  أو  »الــالأدريــة« 
الخالق  أو  األول  »املسبب  رفــض 
عن  اإلعــالن  فإن  ولذلك  ــه«،  اإلل أو 
املغرب،  في  املرفوض  هو  اإللحاد 

فيما  ذاتـــه،  بحد  اإللــحــاد  وليس 
للسلطة  إنكارا  اإلله  إنكار  يصبح 

أكثر من أي شيء آخر.
ــون  ــضـ ــرافـ الـ ــع  ــطــي ــســت ي وال 
في  بعيدا  الذهاب  اإللــه  لواحدية 
املحيط  حنق  يزيد  فيما  رؤيتهم، 
تتعلق  املسألة  ألن  امللحد،  على 
بنقص  وليس  بـ»تغريب«  عندهم 
»الطابع العلمي« لنقاشات العقائد 
املعروف  ومــن  واإليديولوجيات، 
بل  امللحدين،  يخاطب  ال  امللحد  أن 
يخاطب اآلخر خارج قبيلته وفئته 
ليس  فـ»اإللحاد  لذلك،  االجتماعية، 
كفرا بالـله بقدر ما هو كفر بالواقع 
الغامض  الظالم والصعب، وأيضا 
األساسية،  املــعــارف  وجــود  لعدم 
األنا  ألن  بالغيرية،  كفر  ووجــود 
تحاول أن تواجه عدمها الذي تركه 
اإلنسان في مجرى بولي وسيتركه 
مع جثة يأكلها الدود، وتصبح في 
قبل  اإلنسان  منه  قدم  الذي  الثرى 

نفخ الروح فيه«.
)املنسوبون  العلمويون  ويقاوم 

للعلم( هذه النظرة املختزلة ملا قبل 
سنجد  ولذلك  بعده،  وما  اإلنسان 
فلسفة،  ينتج  ال  املغربي  امللحد  أن 
دون  ــع،  واق هو  ملا  قويا  نقدا  بل 

بديل.
»قــلــعــة«  أن  الــجــمــيــع  ويــعــرف 
ــتــي  االتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ال
بالحديد  ملحدا  االتــحــاد  جعلت 
الكنيسة  إلدارة  انتهت  ــار،  ــن وال
األرثــوذكــســيــة لــروســيــا، وكــذلــك 
باختالف  الــدول،  باقي  مع  الشأن 
ــع الــقــوة  ــحــاد م ــاإلل أنــمــاطــهــم، ف
يعيش  وحاليا  ينجح،  لم  النووية 
والغنى  املدقع  الفقر  أحزمة  في 

الفاحش بكل أشكاله.
من جهة، ألن املغرب يعيش تفاوتا 
طبقيا يجعل ضحايا النيوليبرالية 
لرغبتهم  »ملحدين«،  الفقراء  من 
إلنصافهم،  العادل  اإلله  تدخل  في 
بأن  اإليمان  دون  موجودا،  دام  ما 
العدل مؤجل إلى يوم القيامة، أما 
الثراء،  الفاحشي  األغنياء  إلحاد 
لتفردهم  بــالــقــوة  فــإحــســاســهــم 

بالقرار، من جهة ثانية.
األمــريــكــيــة  اإلدارة  ــت  ــفـ وأوقـ
في  النوع  هــذا  من  استقصاءات 
العالم اإلسالمي كي ال تضطر إلى 
»الصعبة«،  املــؤشــرات  هــذه  نشر 

وتبعا لهذه املعطيات فإن:
ــالم إلــى  ــ ــن اإلس الــتــحــول م  )1
من  التحول  عــن  سيزيد  اإللــحــاد 
اإلسالم إلى دين آخر بنسب فلكية. 
الـــصـــحـــوة  ــر  ــيـ ــأطـ تـ أن   )2
اإلسالمية  التربوية  والجماعات 
بعد  إرهــابــيــة  ــى  إل تحولت  التي 
دائما  خلق  شتنبر   11 تفجيرات 
يستطيع  ال  األلفية  جيل  في  فراغا 
التيار  على  ــك،  ــذل ول ملئه،  ــد  أح
التغريبي تأطير »اإللحاد« الذي لم 
يعد ظاهرة »كفرية« باتجاه عقيدة، 
تكون  وقــد  »إنكارية«،  ظاهرة  بل 
»صدامية« في تطور طبيعي لقدرة 
اإلنسان  سعي  خصوصا  اإلنسان، 
املغربي إلى املزيد من البراغماتية، 
ال  التي  الرثة  املادية  النزعة  ومن 
يؤهل  ما  وهــو  القيم،  إلــى  تنظر 

له  فوضوي  جيل  بناء  إلى  املغرب 
القدر  بنفس  »خاصة«  راديكالية 
الحركات  جيل  عليه  ــان  ك الـــذي 

اإلسالمية.
اإللــحــادي  الــنــزاع  تعويض  إن 
للنزوع الديني املسمى »املتطرف«، 

يفيد أن:
 – للتحليل  املــاديــة  الــنــزعــة  ـ 
إلى فوضوية  انتهت   - االجتماعي 
مفهوم  تحت  و»الرفض«  »اإلنكار« 
تمثل  دون  الشخصية،  القناعة 

ملفهومي النضج واملوضوعية.
ـ النزعة األمنية - للدولة- جعلت 
منافقا،  املــؤمــن،  وأيــضــا  امللحد، 
الرمادية  املنطقة  توسعت  ولذلك 
املغربية  الخصوصية  لتتراجع 

وتحضر كطقوس ثقافية.
وتكشف مصالحة امللحد املغربي 
عالقة  لبلده  الثقافي  الطقس  مع 
املــتــديــن بغير  ــي عــالقــة  نــضــج ف

املتدين في اململكة، ألن التجربة 
بها  معترف  الشك  ورحلة 
ولذلك،  الجميع،  طرف  من 

املغرب حسب دار 
الفتوى بالقاهرة، 

هو ثاين بلد يلحد يف 
العامل العربي، وقد 

يكون أول شعب 
مسلم 

بـ 99 يف املائة، 
وليس له تعدد ديني 
أو طائفي يلحد أهله 

بنسب عالية بعد 
سنة 2011
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فإن املغربي ال ينتقد »تجربة الفرد 
ينتقد  بل  الشك«،  على  املؤسسة 
االنتقال إلى دين آخر، ألنه انتقال 
يناصبه  غربي  إلى حقل  باألساس 
آن  في  الخضوع  وعدم  اإلعجاب، 

واحد.
ــي »حـــضـــاري«  ــرب ــغ إلـــحـــاد امل
الغربية،  املسيحية  مواجهة  في 
بالحرية،  يؤمن  »سياسي«  وإلحاد 
ألن منظومة الدين املغربي مرتبطة 
كل  ترغب  وال  الطقوس  بقدسية 
»الديمغرافيا  تعديل  في  األطــراف 
هيمنة  ألن  للمملكة،  الــديــنــيــة« 
تقاليد روحية مشتركة تجعل وليا 
األحيان،  بعض  في  األولــيــاء،  من 
في  كما  واملسلمني  لليهود  رمــزا 
مغربية  ــدن  مـ ــي  وفـ الــصــويــرة، 
يتقاسمها  طقوس  وهناك  أخــرى، 
ويقتنع  والرسمي،  الشعبي  الدين 
من  كــجــزء  بالطقوس  املــلــحــدون 

الثقافة االجتماعية.
يقول تقرير الخارجية األمريكية: 
ــي. بــي. ســي«  ــه »بـ ــ إن مــا أوردت
البريطانية بأن 15 في املائة الذين 
دينيني«،  كـ»غير  أنفسهم  حــددوا 
في   5 مــن  بأقل  نسبتهم  صعدت 
ال  كــي  التحفظ  ــذا  وه ــة)3(،  ــائ امل
من  واحد  واضحة:  النسبة  تكون 
كل خمسة مغاربة ملحد، أو خمس 

املغاربة ملحدون.

 مشكلة اإللحاد هي مشكلة 
الحريات الفردية في المغرب 

لألمة  مــحــدد  ديـــن  رســمــيــة  إن 
املغربية، شيء تاريخي، فالكنيسة 
األنــجــلــيــكــانــيــة فـــي بــريــطــانــيــا 
الــواليــات  فــي  والبروتستانتية 
الكاثوليكية  والــهــويــة  املــتــحــدة 
أي  تشكل  ال  وإسبانيا،  لفرنسا 
الغربيني،  امللحدين  أمــام  عائق 
بني  القناعتني،  صــدام   ومواصلة 
ال  ظاهرة  والالدينيني،  اإللهيني 
جاء  فيما  عليها،  الــبــنــاء  يمكن 
ــي في  ــرب ــغ ــاهــل امل ــع تــصــريــح ال
ــر املــؤمــنــني  ــي ــه أم ــأن مــدغــشــقــر ب
واملسلمني،  واملسيحيني  اليهود 
الديني  التوحيد  بــإعــادة  إيــذانــا 

اإلبراهيمي في مقابل الالتدين.
في  التصاعد  مبرر  يكون  وقــد 
اجتماعيا،  اإللحادية  املوجة  هذه 
التسامح  وعدم  الرفض،  لشساعة 
ــارع، يــدفــع  ــشــ ــ ــع حـــراكـــات ال مـ
اإلنسان املغربي إلى خلق تحديات 

»متولدة« عما يسمى الثوابت.
إضعاف  الــراحــل  امللك  واخــتــار 
وتشجيع  الــفــلــســفــة،  تــخــصــص 
على  للحفاظ  اإلسالمية  التربية 
ــاب فـــي مــواجــهــة  ــب ــش إيـــمـــان ال
الحرب الباردة، وشيوعية االتحاد 
أما  املائة،  في   0.5 بـ  السوفياتي 

حاليا، فإن النسبة مضاعفة.
عن  ملفا  خصصنا  أن  وســبــق 
ــس االقــتــصــادي  ــجــل ــة امل ــ ــ دراس
نسبة  أن  أكــد  الــذي  واالجتماعي 
أنـــصـــار الــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة 
القيم،  وباقي  األسري،  والتضامن 
هي أقل من 1 في املائة، وبالتالي، 
يتصل  ــدة  ــ ــ واح ــرة  ــ ــدائ ــ ال ــإن  ــ ف
والتاريخي  الديني  تفكيك  فيها 

ــا  ــره ــؤط واالجـــتـــمـــاعـــي وي
اإللـــحـــاد الــــذي أصــبــح 

تقبل  ال  شبابية  ثقافة 
تحول  ألن  املراجعة، 
أسلوب  إلى  اإللحاد 
ــي ال  ــدأ كـ ــ ــاة، ب ــيـ حـ

ينتهي.
ــا شــكــلــت  ــعـ ــبـ وطـ

إعادة  األخيرة  الهزات 

االجتماعية،  للتوجهات  تأطير 
مختلف  بشكل  جــرى  وعيها  ألن 
ساد  حيث  »كورونا«،  جائحة  بعد 
ــني« وســيــكــون الــشــبــاب  ــق ــالي »ال
من  االضــطــراب  بهذا  أكثر  معنيا 

مالحظتني:
اليقينيات،  من  النفور  زيادة   )1
قدسية  ــل  أق الــطــقــوس  وســتــكــون 
القناعات  ستكون  كما  سبق،  مما 
الفردية مهيمنة على إعادة تكييف 

الوقائع.
عرقية،  ليست  اإللحاد  فكرة   )2
كما يتوهم البعض، ما دام العرب 
باسم  فاتحني  املنطقة  إلى  قدموا 
علمية  فكرة  أيضا  وليست  ديــن، 
لالختيار املتساوي بني من يراهن 
ــان ومــن يــراهــن على  ــم عــلــى اإلي
عدمه، وذلك نفسه دليل على جعل 
الحساب قائما، واالختيار واضحا 
على  املؤمنني  عند  اآلخــر  لليوم 

األقل.
ويبقى اإللحاد »فكرة اجتماعية« 
عند البعض، خصوصا في املغرب، 
اإللحاد  نحو  املغاربة  تحول  ألن 
ــل ســنــة، يؤكد  ــة ك ــائ امل ــي  1 ف ـــ  ب
الفشل، وهو متعلق بالهيمنة على 
يفكر أحد في مناقشة  املتدين، وال 
أو مجادلة حقل امللحد، وكلما زاد 
االجتماعي،  الرفض  حركة  هامش 

زادت حركة الرفض الديني.

 المالحدة طائفة اجتماعية 
في المملكة 

لقد انتهت طائفة املالحدة عمليا 
وقد  الروحي«،  »األمن  مع 

استفادت من التضييق على األديان 
التبشير  فمنع  الدينية،  والحركات 
الحركي:  اإلسالم  ومنع  املسيحي، 
سواء،  حد  على  والشيعي  السني 

هو تسليم اجتماعي باإللحاد الذي 
»اإللــحــاد  حاليا  بموجبه  يلتقي 
الشعبي  ــرفــض  و»ال السياسي« 
ــعــة«، ويـــدرك  ــب ــت لــلــســيــاســات امل
الجميع أن كل قرار رسمي تسانده 

في املسجد خطبة الجمعة.
خطبة  »مـــخـــزنـــة«  ــض  ــ رف إن 
حــراك  أنــهــى  الـــذي  هــو  الجمعة، 

الزفزافي،  زعيمه  واعتقل  الريف 
حدث  ما  استثمار  فإن  وبالتالي، 
في مسجد معني في الحسيمة، هو 
قرار سياسي له أبعاد على انزياح 
أخــرى،  مسالك  إلــى  الشباب  فئة 

وهو ما الحظه الجميع من خالل:
تأويل  عبر  السياسي  التكفير  ـ 
شباب  واشــتــهــر  الـــوحـــي،  نــص 

»الصحوة« بهذا األسلوب.
رفض  عبر  السياسي  اإللحاد  ـ 
سلطة أي نص )بما فيه الرسمي(، 

وبناء عليه النص الديني.
بـــاألرقـــام  ــوق  ــوثـ الـ يــمــكــن  وال 
مجرد  األساس  في  ألنها  الحالية، 
تنسيب  ــإن  فـ لــذلــك،  ــرات،  ــؤشـ مـ
الظاهرة )زائد ناقص 5 في املائة(، 
إلى  املغربي  املجتمع  ربع  سيحول 
وحاليا،  متدين«،  »غير  مجتمع 

يتحول غير املتدين إلى ملحد.
امللحدين  مــن  ــزء  جـ ــان  كـ ــد  وقـ
الحركات  في  مــاض  لهم  املغاربة 
دفع  التمييز،  وعــدم  اإلســالمــيــة، 
بل  فقط،  عليها  االنقالب  ليس  إلى 
»اإليمان  محورها:  على  االنقالب 

بالـله«.
هو  ــحــاد  اإلل ــإن  ف عليه،  وبــنــاء 
تكفير آخر، ألنه يخرج اآلخرين من 
العقالنية والعلم، وكأن كل عقالنية 
هي ملحدة بالضرورة، وهو تزوير 
للتنوير،  الحاملني  لتاريخ  واسع 
الذين فصلوا بني اإليمان واملختبر، 
البشرية  والقدرة  والدين  والدولة 
وقد  »املعجزة«  فانتهت  واإللهية، 
أنهاها الوحي قبل العقل، ألن النبي 
قطيعة  صنع  )ص(  محمد  الكريم 
العقل  وخاطب  املعجزات  أمن  مع 

وبالحكم  بالتكليف  فربطه  وحده، 
فإن  وبالتالي،  الحكم،  وبــوقــوع 
اإللحاد ليس دينا فرديا في مقابل 
كما  تحول  وإن  االجتماعي،  الدين 
دين  إلى  السوفياتي  االتحاد  في 
الشعبي  الــديــن  ــإن  ف اجــتــمــاعــي، 
وستدوم  فـــردي،  ديــن  إلــى  تحول 
حدود  إلــى  الجدلية  العالقة  هــذه 
»استهداف  أن  القول  معها  يمكن 
اإلسالم املغربي« ليس من الخارج، 
الداخل،  من  عليه  الخطر  يبدو  بل 
فئة  على  بقوة  يضغط  اإللحاد  ألن 
ــذي يــخــوض تــجــارب  الــشــبــاب الـ
الحقيقة،  عن  للبحث  طريقه  في 
فيتصورها، لكنه ال يعبد الحق، بل 

يعبد نفسه فيها.
ــر مع  ــدي ــق ــت ــذا ال ــ ــكــيــف ه ــت وي
ركــزوا  الــذيــن  السوسيولوجيني 
كما  اإلسالمية«،  »الجنسانية  على 
في حالة عبد الصمد الديالي، فيما 
دائما  أننا  يفيد  الجدلي  الطرح 
تحاول  »إلحادية«  جنسانية  في 
أو  البناء  على  تقوم  وال  وتعاكس 
حاجة  وأن  خصوصا  التركيب، 
الجميع لبنية مدنية شاملة تمثلها 
إنتاج  على  الــقــادرة  هي  الــدولــة، 

»رؤية«.
في  أبعد  التحوالت  تذهب  وتكاد 

هذا السياق من أمرين:
التي  »الــعــنــف«  تقاليد  أن   )1
ــاســم الــديــن  ــررهــا الــبــعــض ب ــب ي
الالعنفيني  ــن  م الــبــعــض،  حـــول 
فالبحث  وأيضا،  املسيحية،  إلــى 
وعدم  الواقع،  في  »املخلص«  عن 
يسوع  شرعة  إلــى  يدفع  وجــوده، 

املسيح.
السياسي  العنف  تقاليد  أن   )2
ــن، مــن خــالل  ــدي الــتــي يــبــررهــا ال
»رسمية« اإلسالم ألنه دين الدولة، 
املعارضني املحافظني  أو من خالل 
يكون منطقها خادما  قد  املتدينني، 
وملتحدثني  متصارعني  ملتناقضني 
العقل  يجعل  ــا  م وهـــو  بــاســمــه، 
وإن  التناقض  يقبل  ال  الشبابي 

حركه الجدل.
نتيجة  ــو  ه ــحــاد  ــاإلل ف ولــذلــك، 
ــن بما  ــدي لــتــأويــل ال مــوضــوعــيــة 

يناسب واقعا متخلفا.
مع  بــل  هلل،  مــع  ليست  املسألة 
املتطرف،  أو  البراغماتي  التأويل 
ومــــــــوقــعــه،  مصلحته  مــن  كــــــــل 

لكــــالم هلل.
اإللــحــاد  ــاع نسب  ــف ارت ويــكــون 
أطراف  وتريده  وظرفيا،  مرحليا 
كثيرة أن يتحول إلى استراتيجية 
ومنظومة  مــا  بمنطق  مــدعــومــة 

وقراءة مختلفتني.
املحدد  السنوي  للرقم  وتحليال 
بخصوص  املــائــة  فــي   0.9 فــي 
فإننا  املغرب،  في  امللحدين  ارتفاع 

أمام مصادرات منها:
الــشــرعــيــة من  1( رفــض كــســب 
واألتقى  فاألقدم  الدين،  أو  التاريخ 
املوجة،  هذه  في  عاملني  يعودا  لم 
واألكثر  نجاعة  األكثر  ويعوضهما 

مردودية.
2( رفض الحاكمية باسم هلل في 
األرض، ألن حامليها بشر يخطئون 
مع  العصمة  وانتهت  ويصيبون، 
النبي، ولذلك، فعدم وجود من يمثل 
على  تأكيد  هــو  األرض  فــي  ــه  اإلل
ما  وهــو  الحكم«،  »بشرية 
املالحدة،  بعض  إليه  يطمح 
فــيــمــا أكــثــرهــم مــتــطــرف ال 
يختلف عن نقيضه، وتحويل 
ــوجــي  ــول ــدي الــنــقــيــض اإلي
إلـــــى نــقــيــض وجــــــودي، 

دينية،  وبشعارات 
إلى  الشباب  يدفع 

حسب تقرير الحريات الدينية األمريكي الصادر عن وزارة 
خارجية الواليات المتحدة، فإن 5 في المائة هو حجم زيادة 

الملحدين في المغرب من 2013 إلى نهاية 2018
بومبيو

األنترنيت متهمة بتكفير المغاربة، وقبل ذلك كانت هي التي تؤطر 
النشاطات اإلرهابية، وبين االتهامين، نجدها وسيلة جاءت بعد تجفيف منابع 

اإلرهاب بـ»تقليعة« أو »موضة« جديدة هي اإللحاد.
وفي مثل هذه الظروف، وأمام »اإللحاد الشيوعي« في الحرب الباردة، قرر 
الحسن الثاني محاصرة األمور بعيدا عن مأسسة اإللحاد، وهو ما سيسرع 

من علمنة الدولة في نهاية العشرية الحالية.

يبقى اإلحلاد »فكرة 
اجتماعية« عند البعض، 

خصوصا يف املغرب، 
ألن حتول املغاربة نحو 

اإلحلاد  بـ 1 يف املائة 
كل سنة، يؤكد الفشل، 

وهو متعلق بالهيمنة 
على املتدين، وال يفكر 

أحد يف مناقشة أو 
جمادلة حقل امللحد، 

وكلما زاد هامش حركة 
الرفض االجتماعي، 
زادت حركة الرفض 

الديني



التطور استجابة لحمى التطرف.
اإللحاد  نسب  الغربيون  يعرف 
األمريكي  فالتقدير  املــغــرب،  فــي 
سنة  من  املائة  في   5 ارتفاع  حول 
2013 إلى 2018 / 2019، هو تقدير 
خاص بالواليات املتحدة األمريكية 
تقرير  سرد  فيما  واستخباراتها، 
ــكــيــة مــصــادر  ــخــارجــيــة األمــري ال

مختلفة.
األمريكية  الخارجية  إطالق  وفي 
دراســات  وعن  استخبارية  لنسبة 
رسمية  وأرقــــام  ــقــصــاءات  واســت
ــن الــنــشــر، تــتــأكــد  مــحــجــوبــة عـ

خالصتان:
»معرفة  إلى  تحول  اإللحاد  إن  ـ 
الشباب  بني  مقبولة  اجتماعية« 
جاء  ولــذلــك  أيــضــا،  والنسائيات 
عن  ناتجا  األرقام،  صعوده، حسب 
واضحا  وأصبح  الدمقرطة،  عــدم 
والديمقراطية  اإلسالم  تصوير  أن 
استثمار  هو  متعارضان،  شيئان 
ورئيسهم  اإلخــوان  إسقاط  بعد  ملا 

مرسي في مصر.
في  ســوءا  األكثر  التحدث  وعــاد 
املــنــاطــق الــنــائــيــة، لــربــط حــل كل 
فالكل  الرئيس،  بشخص  مشكلة 
هو  الجمهورية  رئيس  أن  يعرف 
وحده من يستطيع أو يقرر أو يغير 
قرار اآلخرين، ورفض هذا »التأليه« 
ال  الذي  اإللحاد  من  يتجزأ  ال  جزء 

يزال محصورا أكثر في املدن.
ـ اإللحاد عن الدين جزء كبير منه 
وأن  اإلسالمية،  بالجماعات  كفر 
اإللحاد  من  ــى  األول املوجة  تطور 
»علمية«،  تسمى  أفكار  من  القادم 
مطابقة  عدم   على  آخر  تحذير  هو 
الصفة للموصوف بالضرورة، وأن 
جاذبية  أكثر  هو  »علمية«  تسمى 
الساحة،  إلــى  األفــكــار  تعود  كــي  
يــريــدون  اآلن،  إلـــى  ــحــدون،  ــل وامل
تطوير  ولــيــس  اإلثــــارة،  صياغة 
الفكرة، لذلك فوجودهم الفكري أقل 

خارج انتقادهم اإلسالم.
وفي كل األحوال، فاملغربي يأتي 
حسب  العربي،  العالم  في  ثانيا 

بعض املؤشرات.

 المغرب بعد مصر في اإللحاد 

مع االختالف في األرقام، وبداية 
 ،)4(2014 منذ  امللحدين  إحصاء 
لتقرير  األزهــر  مؤسسة  نشر  سنة 
التصاعد  وقــبــل  املـــوضـــوع،  ــي  ف
هناك  الظاهرة،  لهذه  الصاروخي 
مؤشر يدل على أن األزهر واملجلس 
الـــدول  أن  أي  األعـــلـــى،  الــعــلــمــي 
والعاملة  للفتوى  مأسسة  األكثر 
الروحي«،  »األمــن  يسمى  ما  على 
فإعدام  إلــحــادا،  الـــدول  أكثر  هــي 
األول  السبب  هو  الدينية  الحرية 
الرسميون  يظن  فيما  اإللحاد،  في 
الثوري  الحراك  يرافق  اإللحاد  أن 

واالجتماعي.
وأمام التجريف األمني الذي حدث 
الروحية  التربية  مؤسسات  لخلط 
واإلغاثية  واإلحسانية بمؤسسات 
الدولة  انتهت  والتطرف،  اإلرهــاب 
الروحي  لألمن  كبيرة  خسارة  إلى 
وبــالــتــالــي، خسارة  ــا،  ــالده ب فــي 
والتفكير  التعبير  لحرية  إضافية 
الديني  الخطاب  فيها  ينضج  التي 
اإللــحــادي،  الخطاب  ينضج  كما 

الحلبة،  ــن  م أحــدهــمــا  ــإبــعــاد  وب
الخطاب  الطبيعي  مــن  سيبقى 
زاد  كلما  ويزيد  مهيمنا،  اإللحادي 

التجريف من الجهة األخرى.
وبعد سنوات، ومع ارتفاع أعداد 
قوتها  رغم  هويتهم  فإن  امللحدين، 
في اللفظ  الديني املستخدم: »كافر«، 
باملسلمني  مرتبطا  تعريفهم  جعلوا 
مواقعهم،  مراجعة  وفي  السابقني، 
سنجد املتابعني في حدود 4 آالف، 
وأول انتقاداتهم موجهة إلى رفض 
موجتهم  فيما  اإلسالمية«،  »الدولة 
في   2016 ســنــة  بــعــد  مــنــحــصــرة 
ألن  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
أكثر، وقلت  »شعبيا«  اإللحاد صار 
النحسار  وانحصرت  التهديدات  

خطاب »القاعدة« و»داعش«.
ضحايا  امللحدون  ليس  الــيــوم، 
ما  بــقــدر  حياتهم  فــي  ــددون  ــه وم
الذي  »الــشــك«،  كغيرهم  يعيشون 
يصبح غير منهجي وغير عقالني، 
وقد اشترط ديكارت الشرط العلمي 
ما  وهــو  منهجي«  »شــك  بــوجــود 
فكل  املغربية،  اللحظة  في  يغيب 
كتابات أحمد عصيد)5( ليست لها 
»الحق  تكرس  إنما  مضافة،  قيمة 
أن  مقابل  في  ملحدا  أكــون  أن  في 
مقولة  وهذه  مؤمنا«،  اآلخر  يكون 
مقابل  في  شيطان،  لوجود  دينية 
إله رحمان شرع الوجود من بدايته 
بكالمه  وأتى  املختلف  وجود  على 
األصلي،  النص  في  املضاد  ونصه 
وهو ما يفيد منطق »الخلق جدلي«.

إنتاج  املغربي  امللحد  ويحاول 
يسعى  كما  تماما  دينية«  »مــادة 
مضاد  سلوك  إنتاج  إلى  »داعــش« 
يعيش  ولــذلــك،  الــعــام،  للفضاء 
بقدر  قدرتهما  على  ليس  الطرفان 
ما يعيشان على صراع متوهم في 
ادعى  نبي  فال  جوانبه،  من  كثير 
صراعا وجوديا مع الشيطان الذي 
أكبر  ديمومة  ولديه  بعده،  يبقى 
يموت  رسول  كل  ألن  الرسول،  من 
العبرة  فيما  الــشــيــطــان،  ويبقى 
لذلك،  لها،  حامل  وبكل  بالرسالة 
وصراعه  معرفية  رسالة  فاإليمان 
أو  وجــودي  اإللحاد  فيما  معرفي، 
قلب  الراؤون  أنطولوجي، ويحاول 

الدورين.

دون  امللحدين،  فــزيــادة  ولــذلــك، 
الوطن  فــي  لإللحاد  فكرية  قيمة 
أمرين  على  هــذا  ويؤكد  العربي، 

رئيسيني:
بقي  إن  املغربي،  اإللــحــاد  أن  ـ 
سيكون  قوية،  فكرية  قاعدة  دون 
»ردا  أو  اجتماعية«  »موضة  مجرد 

نفسيا« ال غير. 
تستقر  لم  امللحدين  ــام  أرق أن  ـ 
مع الشيوعيني املغاربة في الحرب 

اإلسالمية،  الصحوة  وقبل  الباردة 
وال يمكن تبعا ملؤشر »هيومانيست 
ــول »حــريــة  أنــتــرنــاســيــونــال« حـ
واإللــحــاد  يستقر،  أن  التفكير« 
اإلطــار  وأن  حــاالت،  ــزال مجرد  الي
القانوني ال يسمح للمغاربة بحرية 
الدينية  الــحــريــة  ــني  وب ــاد،  ــح اإلل
املمارسة  نجد  التفكير،  وحــريــة 
بشكل صارم  مكيفة  غير  اإللحادية 

بني هاتني الحريتني في اململكة.
وبناء مجتمع الحريات ال يسمح 
معادله  ألن  باالنتشار،  لإللحاد 

يأخذ الفرصة في حقل التداول. 

»الــتــطــبــيــع  أن  ــدث،  ــحـ يـ ــا  ــ وم
االجتماعي« مع اإللحاد في املغرب، 
أنهى أي مظلومية لهم، وهي اليوم 
بقناعاتهم  املتشبثني  صفوف  في 
يدافع  الحريات  وباسم  اإليمانية، 
امللحد في الفضاء العام عن قناعته 
عن  التبشير  ويمنع  بها،  ويبشر 
إيديولوجيا  داخل  من  إال  املؤمنني 

الدولة )إمارة املؤمنني(.

 موجة اإللحاد في أرقام 

املــتــوقــعــة  اإلحـــصـــائـــيـــات  إن 
املــغــرب صادمة،  فــي  عــن اإللــحــاد 
الشباب  تعريف  وأن  خصوصا 
»مــلــحــد«، أصبح  بــأنــه  املــغــربــي 
أيضا  بل  »تقليعة«،  أو  »موضة« 
»هـــويـــة«، فــكــأن هــويــة الــشــبــاب 
الواقع  فيما  إيمانه،  على  مؤسسة 
أســاس  على  يكون  أن  والــواجــب 

تكوينه.
الشباب  تهديد  في  تراجع  وكل 
إلى  به، سيؤدي  والتحرش  املؤمن 
ليس  ألنه  اإللحاد،  منسوب  تراجع 
نسقا، بل يقوم على بعد استشكالي 
مع الدين نفسه، وليس من منطلق 

نظرة كونية.
اإللحاد في  فإن موجة  وبالتالي، 
املؤسسة  املاضي،  القرن  ستينات 
مقابل  في  تصمد  لم  إيديولوجيا، 
لـــ»الــصــحــوة«،  األنظمة  تشجيع 
وليس  حقوقي  بعد  هناك  وحاليا، 
اليوم،  بعدا إيديولوجيا في إلحاد 
يكون  أن  يضمن  فالسياق  لذلك، 
العام  الحقل  في  موجودا  امللحد 
فيما تضغط باقي األمور الجانبية 

على املشهد.
ليست هناك تجربة علمية موثقة 
بيوغرافيات  بــل  مــغــربــي،  مللحد 
الخطاب  هــذا  مــن   تريد  ومواقف 
تفتيت التدين املحافظ لجيل كامل، 
ساعته  يؤطر  الحالي  الجيل  فيما 
العوملة«  ــحــاد  »إل على  النفسية 
لذلك،  أصــح،  وجه  على  وسلوكها 
ــراجــع الــجــيــل املــلــحــد إلــى  فـــإن ت
مع  سبقه  كمن  يكون  لن  اإليــمــان 
اإللــحــاد  ألن  الشيوعية،  املــوجــة 
النابع عن الليبرالية، يضمن الحق 
في أن تكون كما تريد، فيما اإللحاد 

دينا  نفسه  من  يصنع  الشيوعي 
منافسا.

 موجة اإللحاد تكتسح األنظمة 
القيادية: اإلسالم األزهري في 
مصر، الوهابية في السعودية، 

الشيعية في إيران وإمارة 
المؤمنين في المغرب 

ــاد إلـــى مــضــاد  ــحـ يــتــحــول اإللـ
مؤكدة  لقيادة  الديني  لالستثمار 
لبلد معني، ولذلك، نجد أن السعودية 
»الشيعية«  ــران  وإيـ »الــوهــابــيــة« 
أنظمة  املغربية،  املؤمنني  وإمــارة 
إلــحــادا  جميعها  ــواجــه  ت ديــنــيــة 
الشباب، بسبب  أوساط  في  مفرطا 
فتختلط  التدين،  من  محدد  نمط 
مــعــارضــتــه مــع اإلرهـــــاب، ويــرد 
النظام، كما في السعودية، بوصفه 
اإللحاد »إرهابا« يستدعي اإلعدام.

شــرعــت   ،2014 ــة  ــن س ومـــنـــذ 
التي  القوانني  بعض  السعودية 
»اإللــحــاديــة«  األفــكــار  نشر  تجرم 
الدين،  أصــول  في  تشكك  التي  أو 
فاملسألة تتعلق بالنشر أو التبشير 
هذه  مــن  الهجرة  لكن  بــاإللــحــاد، 
األنظمة الروحية إلى املسيحية أو 
اإللحاد أو بعض الطرق الصوفية، 
كما يقول علي صدر زادة في إيران، 

يشمل املغرب والسعودية.
)الصفاء(  »بارتاب«  موقع  وفي 
عن  قاتمة  نجد صــورة  ــران،  إي في 
وأيضا  للمساجد،  الشباب  هجرة 
هجرة النساء إلى الطب التجميلي 
الذاتية  والقدرات  الجراحي،  غير 
ــرى عن  الــتــي تــؤســس لــفــكــرة أخـ

الذات املغربية والعالم.
املغاربة  ــرك  ت هــل  ســـؤال:  وفــي 
تكون  ظــهــورهــم)6(؟  وراء  الدين 
اإلجابة من خالل استقصاء الـ»بي. 
13 فــي املــائــة من  بــي. ســـي.«، أن 
أي  أنهم ملحدون  املغاربة يؤكدون 
ال دينيون مقارنة بـ 4 في املائة في 
سنة 2013، حسب »أراب بارومتر«، 
بني  النسبة  ستكون  عليه،  وبناء 
2013 و2018 إلى ربيع سنة 2019، 
هي 9 في املائة، أي بمعدل 1.5 إلى 
1.8 في املائة، وهو رقم يعلن نظريا 
في  متدين  آخر  سيدفن  املغرب  أن 

سنة 2068.
تؤكد  مرعبة،  إحصائيات  إنها 
ــحــاد فــي املــغــرب، وقد  كــارثــة اإلل
تطورت بـ 1.8 في املائة سنويا إلى 
ما هو أعلى، ألن املؤشرات في فئة 
الشباب تزداد شساعة غير متحكم 

فيها.
أن  سنرى  األســـاس،  هــذا  وعلى 
الصعبة..  السنة  ستكون   2038
فهل يترك املغرب دينه وراء ظهره؟ 
في  أنفو«   24« موقع  يتساءل  كما 
إذ  حقيقي،  لكنه  ــادم،  صـ عــنــوان 
في   6« أن  »غالوب«،  مؤشر  يحدد 
بني  امللحدين  من  املغرب  في  املائة 
القفزة  لكن  و2011)7(،   2006
في  إذ   ،2011 ســنــة  بــعــد  حــدثــت 
 ،)2013 ــى  إل  2011 )بــني  سنتني 
سيكون  بارومتر«،  »أراب  حسب 
13 من  إلى  عدد امللحدين قد وصل 
أصل 6 في املائة في 2011، أي أننا 
املائة  7 في  بـ  أمام إضافة خطيرة 
في   3.5 بمعدل  فقط،  سنتني  فــي 

املائة كل سنة. 
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إن اإلحصائيات 
املتوقعة عن اإلحلاد 
يف املغرب صادمة، 
خصوصا وأن تعريف 

الشباب املغربي 
بأنه »ملحد«، 

أصبح »موضة« أو 
»تقليعة«، بل أيضا 

»هوية«، فكأن هوية 
الشباب مؤسسة 

على إميانه، فيما 
الواقع والواجب أن 
يكون على أساس 

تكوينه

ما موقع املغرب ضمن الدول التي تواجه اإللحاد؟



بعد  ــوداد  ــال ب أعــتــزل  أن  حلمي   
األربعني

النقاش، العب الوداد الرياضي

يكتبوا  لألربعني،  وصلتي  إيلى   

فسميتك. الوداد  ليك 

تداريب  يربكان  والحجر  األزمــة   
النادي القنيطري

جرائد

 قبح اهلل الفقر...

 العودة املجنونة للبطولة
المنتخب

لـ»الصباغة«  عاودتاني  أراك   

واملساومات!

 أيوب الكعبي فوق جسر معلق
صحف

 أش داه ميشي للصني؟!

 الـــدولـــي الــســابــق بــوصــوفــة 
معروض على الوداد

الصباح

ولكن  اخلــيــر«،  مــن  »املــعــروضــة   

الوداد ماشي دار للعجزة!

التهم بني مصطفى حجي  تبادل   
ورئيس الكوكب املراكشي

األخبار

فالطاجني  داروا  ما  مــازال  هاذو   

الفريق  تفويت  )حول  يتحرق  ما 
األجانب(. املستثمرين  أحد  إلى 

 كأسان للعالم في سنة واحدة!
وكاالت

بغاش  ما  اللي  غير  هادي  همزة   
العالم. بطل  يكون 

الوزير  تتجاهل  »صونارجيس«   
الفردوس ورئيس الجامعة لقجع

الصباح

 راه فيها غير »والد الفشوش« ما 

قادر عليهم حتى واحد...

 لدي عروض من خارج املغرب
الجزائري بنشيخة، مدرب مولودية وجدة

أملــانــيــا،  واّل  إجنــلــتــرا  يف  فـــني؟   

باراكا من االبتزاز...

 بنعطية أشرس مقاتل لعبت معه
الدولي يونس بلهندة

ــة  ــراس ــش ال ــك بـــحـــالـــو،  ــال ــح  ب

والنقابة...

بعد الإعالن عن ا�ستئنافها

بعد طول انتظار وترقب، تم اإلعالن مؤخرا 
عن استئناف البطولة الوطنية بقسميها.

العاشقة  الرياضية  الجماهير  أن  صحيح 
ملتابعة املباريات ستكون محرومة من الولوج 
غـــرار جميع  على  املــالعــب،  مــدرجــات  ــى  إل
وصحيح  املعمور،  أنحاء  كل  في  الجماهير 
أننا سنكون محرومني ومعنا الالعبني  كذلك 
املــدرجــات، ولكن على  أهــازيــج وأغــانــي  من 
عبر  املباريات  كل  متابعة  بإمكاننا  ــل،  األق

الشاشة الصغيرة.
السؤال املهم حاليا، هو كيف ستعود هذه 

البطولة التي انتظرناها أكثر من 3 أشهر؟
وعلى  جــاهــزون  الــالعــبــون  سيكون  هــل 
مباريات  من  تبقى  ما  إلتمام  االستعداد  أتم 
األخير،  املنعرج  في  ونحن  خاصة  البطولة، 
الفرق  جميع  من  كبيرا  نفسا  يتطلب  الــذي 
املقاعد  أحد  على  أو  اللقب،  على  املتنافسة 
القادمة،  اإلفريقية  للمنافسات  املؤدية  األولى 
أو األخرى التي ستسعى جاهدة للهروب من 
الوطني  القسم  إلى  املؤدية  املكهربة  املناطق 

الثاني؟ وهل التداريب عن بعد التي قام بها 
معظم الالعبني في شققهم الصغيرة أو فوق 

السطوح، ستعطي ثمارها؟
كان هلل في عون املدربني املطالبني حاليا 
إعــداد  أجــل  مــن  مــجــهــوداتــهــم،  بمضاعفة 
تداريب  بــأن  جيدا  يعلمون  وهــم  الالعبني، 
فائدة  وال  جدوى  ال  السطوح  وفوق  الشقق 
تطغى  مــازالــت  العبينا  وأن  خاصة  منها، 
عليهم الهواية في تعامالتهم، فهم ال يطبقون 
تعليمات مدربيهم في املالعب وأمام أعينهم، 

فما بالك إن كانوا بدون مراقبة.
هذا فيما يخص الجانب التقني، لكن يبقى 
املشكل الكبير، هو انعدام املوارد املالية لدى 
معظم األندية التي تشتكي من هذا الجانب، 
مداخيل  على  يعتمد  الجميع  بــأن  علما 
املستشهرين  بــعــض  وإعـــانـــات  املــالعــب، 
واملحتضنني، الذين التزموا الصمت في هذه 
الفرق  كل  منها  تمر  التي  العصيبة  الفترة 
املغربية، ألنهم هم اآلخرين يعانون من نفس 

الوضعية.
تتكاثف مجهودات  أن  العموم، يجب  على 
الحلول  البحث عن  الفاعلني، من أجل  جميع 

الناجعة لتعود بطولتنا بدون مشاكل، وبقوة 
إلى الواجهة...
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منذ  لقب،  بأول  الرياضي  الرجاء  فريق  فاز 
تأسيسه سنة 1949، بكأس العرش سنة 1974، 
بعد فوزه على املغرب الفاسي بهدف لصفر في 
نهاية تاريخية احتضنها مركب محمد الخامس 
الكبير  الهداف  تسجيل  من  البيضاء  بالدار 

محمد العرابي.
وعلى عادته كل سنة، ترأس املرحوم الحسن 
بخباياها  والعارف  القدم  لكرة  العاشق  الثاني 

التقنية، هذا العرس الكروي.
هذه النهاية، كان من املفروض أن يخوضها 
كرة  نجوم  أملع  من  كان  الــذي  بيتشو  املرحوم 
اضطر  ولألسف،  لكنه،  آنــذاك،  املغربية  القدم 
الرجاء  فريق  مباراة  في  طرده  بسبب  للغياب 
ــدة، بــرســم إحـــدى جــوالت  ضــد مــولــوديــة وجـ
الورقة  على  حصل  حيث  الوطنية،  البطولة 
لالعبي  القوية  االحتجاجات  بسبب  الحمراء 
الرجاء على حكم املباراة الذي حرمهم من هدف 
أمامه  بيتشو  املرحوم  الحكم  ليرى  التعادل، 
ويوجه له البطاقة الحمراء، التي كانت سببا في 

الفريق األخضر  ليحرم  كاملة،  توقيفه ملدة سنة 
رائع  من خدماته، خاصة وأنه وقع على موسم 
سنة 1974، وكان بإمكانه أن يفوز باالزدواجية 
البطولة ضد  مباريات  آخر  في  منها  حرم  التي 

رجاء بني مالل املتوج بطال لذلك املوسم.
الظالم،  التوقيف  ذلك  عن  آنــذاك  الكثير  قيل 
حيث كان جميع الرجاويني على يقني بأنه كان 
كان  لو  مــالل  بني  رجــاء  على  الفوز  بإمكانهم 

»العود« أي بيتشو، موجودا.
الذي  الرياضي  الرجاء  لنادي  املسير  املكتب 
كلهم  الكرة وخبرائها،  آنذاك جهابذة  كان يضم 
السماللي،  كاملرحومني  البقاء،  دار  إلى  غادروا 
الواحد معاش، وعبد  والشرفاوي، األستاذ عبد 
القادر الرتناني أطال هلل في عمره وآخرين، دون 
أن ننسى طبعا املرحوم األستاذ املعطي بوعبيد 

عراب الفريق األخضر.
الحسن  للملك  يقدم  أن  ارتأى  املسير  املكتب 
أجل  من  استعطاف  رسالة  هلل  رحمه  الثاني 
األخضر  الــضــوء  ومنحه  بيتشو  عــن  العفو 

لخوض مباراة النهاية.
الثاقب،  وبذكائه  الثاني  الحسن  املــرحــوم 
الناجعة  الحلول  إيجاد  في  الكبيرة  وخبرته 
واملقنعة، وبفضل سرعة بديهته، أجابهم بلطف، 
ال  لذلك  للجميع،  وأب  املغاربة،  لكل  ملك  بأنه 
يمكنه االستجابة لهذا الطلب، ومنح الرجاء هذا 
وهو  آخــر،  مغربي  فريق  حساب  على  االمتياز 

املغرب الفاسي.
خالل مراسيم تقديم الالعبني، وصل املرحوم 
ومازحه  بيتشو،  أمــام  الثاني  الحسن  العظيم 
بتقنياتك  لالستمتاع  جئت  ))حينما  قــائــال: 
لم تكن في امليعاد، وها أنت حرمتني  ومهارتك 
الرياضيني،  الرائع، وكل  الجمهور  وحرمت هذا 

من مواهبك خالل هذا املوعد الهام((.
هذه الحكاية الرائعة التي تدل على االهتمام 
الكبير للمرحوم الحسن الثاني بجميع تفاصيل 
أبنائه املغاربة، وفي جميع امليادين، حكاها لي 
املرحوم األستاذ معاش الذي كان حاضرا في هذه 

النهاية كرئيس فعلي لنادي الرجاء الرياضي...

نقولقالوا

و

بعد انتظار دام 30 سنة

لفربول  جمهور  ــان  ك إذا   ...
أفضل  مــن  يصنف  اإلنــجــلــيــزي 
فإن  العالم،  في  الجماهير  وأروع 
صدفة،  أو  اعتباطيا  يكن  لم  ذلك 
العالم  في  الجمهور  هذا  هو  فمن 
بأسره الذي بإمكانه أن ينتظر 30 
سنة كاملة ليرى فريقه يتوج بلقب 

البطولة؟
جـــمـــهـــور مـــجـــنـــون بــعــشــقــه 
لدرجة  جدا  وصبور  لـ»األحمر«، 

ال تصدق.
30 سنة مرت مرور املياه تحت 
من  أكثر  خاللها  وسلم  الجسر، 
جيل املشعل لجيل آخر، بل هناك 
أجيال لم تر فريقها املفضل يفوز 

الجميع  ظل  ذلك،  ومع  بالبطولة، 
متشبثا باألمل، وبحلم العودة إلى 

األضواء.
لفربول، تلك املدينة الجميلة في 
أكثر  مدينة  إنجلترا،  غرب  شمال 
من رائعة، يستنشق أبناؤها رياح 
البحر، ويعيش معظم أهاليها من 
»ميرسي سايد«  منطقة  في  ميناء 

العريقة.
عانى  بامتياز،  عمالية  مدينة 
قرون،  منذ  التهميش  من  سكانها 
جميع  ســـيـــاســـات  وواجــــهــــوا 
من  الــحــكــومــات 

»10 داونينغ ستريت« مقر الوزارة 
يطبعها  شــراســة،  بكل  ــى،  ــ األول
جراء  العنف،  األحيان  بعض  في 
مع  مقارنة  باإلهانة  إحساسهم 
بعض املدن كالعاصمة لندن، ومدن 
االمتيازات،  بجميع  تتمتع  أخرى 

بما فيها فرص الشغل.
أمام هذا الوضع القاتم، لم يبق 
فريقهم  إال  لفربول  مدينة  بإمكان 
ــه  ــه، خــاصــة وأن لــاللــتــفــاف حــول
الفرحة  ســخــاء،  وبــكــل  يمنحهم 
نهاية  املفقودة، خالل  واالبتسامة 
كل أسبوع، وفي كل موسم، يفوز 
منذ  والقارية،  املحلية  بالبطوالت 

تأسيسه سنة 1892.

لقد تمكن هذا الفريق من الفوز 
قياسي،  رقــم  وهــو  بطولة   64 بـ 
بريطانيا،  في  تحطيمه  يصعب 
وهـــو كــالــتــالــي: 19 بــطــولــة، 6 
ــا،  أوروبـ أبــطــال  دوري  بــطــوالت 
7 مـــرات يــفــوز بــكــأس االتــحــاد 
بكأس  يفوز  مرات   8 اإلنجليزي، 
بطوالت   4 اإلنجليزية،  الرابطة 
كأس السوبر األوروبي، و16 فوزا 
بكأس الدرع اإلنجليزي، باإلضافة 
العالم  ككأس  أخــرى،  ألقاب  إلى 
التي نظمت نهاية  البطلة  لألندية 

السنة الفارطة بقطر.

الفريق  كذلك  يعتبر  لفربول، 
الوقت  كــل  يمنح  الــذي  الوحيد 
إلقالتهم،  يتسرع  وال  ملــدربــيــه، 
رؤوس  على  محسوبون  فمدربوه 
ــم األب  األصـــابـــع، وعــلــى رأســه
األسكتلندي  للفريق،  ــروحــي  ال
إلى  الستينات  فترة  في  شانكلي 
منتصف السبعينات، ليحل محله 
بايزلري،  مواطنه األسطورة بوب 
رائع  جيل  خلق  من  تمكن  ــذي  ال
محليا  واألخضر  اليابس  حصد 
وأوربيا، بقيادة الحارس كليمنس، 
راي كيندي، العميد يوج، الهداف 
املدرب  طوشاك،  الويلزي  الكبير 
ــســابــق لـــلـــوداد الــبــيــضــاوي،  ال
بعده  ليأتي  جونسون،  هايوي، 
أالن  نيل،  كلوبالر،  الحارس  جيل 
كيغان،  هانس  كنيدي، طومسون، 
ــاك ديــرمــوت،  ــغــلــيــش، مـ ثــم دال
جــونــســون،  روش،  ــس،  ــي ســوت

والقائمة طويلة.
ــنــات  ــعــي ــســب فـــفـــي فـــتـــرة ال
سيطر  الثمانينات،  ومنتصف 
على  األحمر،  الفريق  أي  »الريدز« 
القوية،  األوروبية  األندية  جميع 
باييرن  اإلسباني،  مدريد  كريال 
إيتيان  سانت  األملــانــي،  ميونيخ 
أمستردام  وأجــاكــس  الفرنسي، 

الهولندي...
ــد رحـــيـــل بـــايـــزلـــي، جــاء  ــع ب
مع  فاز  الذي  جوفاغان،  مساعده 
األلقاب،  بالعديد من  الفريق كذلك 
البطلة  لألندية  أوروبـــا  وبكأس 
 ،1984 سنة  القديمة  نخسته  في 
الدرامية  النهاية  إلى  ووصل معه 
سنة 1985 ضد جوفونتوس، وما 
أحــداث  مــن  النهاية  هــذه  عرفته 
لفربول  مسيرة  لتتوقف  دامــيــة، 
بعد تعرضه لعقوبات قاسية جدا 
من طرف االتحاد األوروبي، الذي 

من  اإلنجليزية  األنــديــة  كل  حــرم 
املشاركة في املنافسات األوروبية.

فريق لفربول اكتفى باملشاركات 
املحلية، وتمكن من الفوز بالبطولة 
العبه  إشــراف  تحت   1990 سنة 
السابق كيني دالغليش، لتحل بعد 
ذلك سنوات، بل عقود، من الجفاف 

والظالم.
صحيح أنه فاز ببعض األلقاب، 
أس  ضــد  األبــطــال  عصبة  ككأس 
بالعودة  له  السماح  بعد  ميالن، 
ــى الــواجــهــة األوروبـــيـــة، لكنه  إل
من  سنة،  ثالثني  منذ  يتمكن،  لم 

إال  اإلنجليزية  بالبطولة  الــفــوز 
بعد مجيء املدرب الكفء والرائع، 
خلق  الذي  كلوب،  يورغن  األملاني 
أعطت  معجزة،  بل  كروية،  ثــورة 
أربع  ظرف  ففي  بسرعة،  ثمارها 
سنوات، فاز لفربول بكأس عصبة 
سنة  البطلة  لــألنــديــة  األبــطــال 
لألندية  العالم  وبــكــأس   ،2019
البطلة في نفس السنة، كما حقق 
املتمردة،  املدينة  هذه  أبناء  حلم 
بفوزه بالبطولة اإلنجليزية، ليترك 
هذا الجمهور الرائع يردد شعاره 

األبدي: »لن تمشي أبدا وحيدا«.

لفربول بطل اإجنلرتا حمطما كل الأرقام

نوستالجيا

حـديث ال�صـورة
املرحوم السماللي يقدم للمغفور له الحسن الثاني، املرحوم بيتشو، وبجانب 

هذا األخري، املرحومون األستاذ معاش، الشرفاوي، وعبد القادر الرتناني

المرحوم الحسن الثاني لـ»بيتشو«:

»حينما جئت لال�صتمتاع بتقنياتك مل تكن يف امليعاد«

»you will never walk alone« »لن مت�صي اأبدا وحيدا«

أسبوعيات كريم إدبهي



ــة  ــ ــت أزمـ ــ ــع ــ ــدل ــ عـــنـــدمـــا ان
سنة  جـــرادة  فــي  االحتجاجات 
2018، وكاد الفحم أن يغطي على 
كل مخططات الرباط، تهكم واحد 
من النقابيني الذين بايعوا حزب 
وزير  على  واملعاصرة،  األصالة 
إن  بقوله  الرباح،  عزيز  الطاقة 
الحسن الثاني كان سيعني سائقه 
فريق  أهمية  مــن  مقلال  ــرا،  وزيـ
البرملان،  في  والتنمية  العدالة 
»إننا  بــقــولــه:  رد  ــاح  ــرب ال لكن 
مشكل  ظهور  وبمجرد  كحكومة، 
النقابات  مــع  جلسنا  ــرادة،  جــ
ــيــس اإلطــــارات  الــحــقــيــقــيــة، ول
مع  وتبكي  الذئب  مع  تأكل  التي 
دورتــه،  الزمان  ودار  الــســارح«، 
قبل أن تصبح حسابات »البام«، 
هذا  حسابات  خــارج  ــام،  أي قبل 
حزب  مستقبل  إن  بل  النقابي، 

ــات في  األصــالــة واملــعــاصــرة، ب
كنف املجهول بعد معركة ضارية 
بني  املحاكم  إلــى  صداها  وصــل 
وأنصار  الشرعية«  »تيار  أنصار 
يتوج  أن  قبل  املستقبل«،  »تيار 
بتعيني  املستقبل«  »تيار  انتصار 
وهبي  اللطيف  عــبــد  املــحــامــي 
مكتب  دون  للحزب،  عاما  أمينا 
بقية  استكمال  ودون  سياسي، 

الهياكل)..(.
حـــزب األصــالــة واملــعــاصــرة، 
ــة تــجــاوبــا  ــداي ــب ــأســس فــي ال ت
ــك  ــري ــح ــي ت ــ ــة فـ ــ ــب ــ ــرغ ــ ــع ال ــ مـ
ومحاولة  الــســيــاســي،  املشهد 
أسئلة  عــن  لــإجــابــة  سياسية 
ــة)..(، وبـــعـــد قــرصــنــة  ــيـ ــكـ ــلـ مـ
تقرير  من  تنهل  التي  األبجديات 
»اإلنصاف  وتقرير  الخمسينية 
ــار »حــركــة  ــك واملــصــالــحــة«، وأف

واألحــزاب  الديمقراطيني«،  لكل 
املشروع،  في  املندمجة  الصغرى 
ملحاربة  آلــة  إلــى  الحزب  تحول 
في  األمر،  وصل  بل  اإلسالميني، 
إلــى محاربة  األوقــات،  وقــت من 
ضمير)..(،  دون  املؤمنني،  إمارة 
يضع  األخــيــر  املشهد  هــو  وهــا 
في  وهبي  اللطيف  عبد  املحامي 
واجهة سياسية لم يكن يتوقعها، 
ووصفة اإلنقاذ عند وهبي يمكن 
تلخيصها في إلغاء مبدأ الحرب 
ولم  والتنمية،  العدالة  حزب  مع 
ال التحالف معه، بعد صراع قوي 
إلياس  السابق  العام  األمني  مع 

العماري.
من  أما  الشكل،  حيث  من  هذا 
»البام«  فتحالف  الــواقــع،  حيث 
قاد  كشعار  والتنمية  العدالة  مع 
يصطدم  العامة،  لألمانة  وهبي 

في الواقع مع الصراع التنظيمي، 
تحالفاته  بنى  قد  وهبي  وكــان 
على  املستقبل«  ــار  ــي »ت ــل  داخـ
التنظيم،  رمــوز  بعض  مهاجمة 
ومنهم القيادي الوزاني، العربي 
إبعاد  اشترط  إنه  بل  املحارشي، 
الحسابات  كــل  عــن  املــحــارشــي 
املستقبلية، قبل أن يظهر مؤخرا 
بينما  كرسي،  فوق  يجلس  وهو 
ــطــاب املـــال واألعــمــال،  بــقــي أق
النبي  وعبد  املحارشي  العربي 
ــد الــحــمــوتــي  ــحــم ــوي وم ــي ــع ب
الذي  العضو  إلى جانب  واقفني، 
للجنة  بترأسه  ــواء  األضـ ســرق 
التحضيرية، سمير كودار، بشكل 
رفقته،  الصورة  )انظر  مفاجيء 

بني األمس واليوم(.
حــزب  انــتــكــاســة  أن  شــك  وال 
األصالة واملعاصرة التي تكرست 

مدوية  بهزيمة   2016 سنة  منذ 
والتنمية،  العدالة  حــزب  ــام  أم
»فكر  لهزائم  تكريسا  إال  تكن  لم 
»حركة  عنوانه  كــان  سياسي« 
ــذه  ــل الــديــمــقــراطــيــني«، ه ــك ل
االنتساب  فكرة  ُطمست  األخيرة 
اجتماع  آخــر  في  نهائيا  إليها 
واملكتب  السياسي  املكتب  بني 
في  شكل  األخير  هذا  الفيدرالي، 
سياسية  بدعة  األخير  السنوات 
أو  دستوري  سند  ألي  وجــود  ال 

قانوني لها.
وقـــد ســبــق لـــ»األســبــوع« أن 
ــدا مـــن أعــضــاء  ــ ــاورت واحـ ــ حـ
الديمقراطيني« فقال:  لكل  »حركة 
بيني  مــســافــة  ــد وضــعــت  ــق ))ل
عندما  إنني  بــل  الــحــزب،  وبــني 

األعضاء  ببعض  ألتقي 
ــة  ــالـ ــزب األصـ ــ ــي حـ ــ ف

إخباريتحليل 
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صورة قديمة مع الهمة يظهر فيها كل 
من بنشماس وبيد اهلل والعماري وبلحاج

صورة حديثة للتصالح مع وهبي يظهر فيها 
كل من بعيوي والحموتي وكودار واملحارشي

إعداد
سعيد الريحاني

الأمــ�س 

و

اليــــوم

»البام« بني

امتحان الفر�صة الأخرية حلزب الأ�صالة واملعا�صرة



ومنهم  ــرة،  ــاصـ ــعـ واملـ
أعضاء لم يسبق لي أن 
بالسالم  أكتفي  عرفتهم، 
جميع  فــي  ونــتــحــدث  عــلــيــهــم، 
موضوع  باستثناء  املــواضــيــع 
كانت  ))لو  وأضاف:  الحزب((، 
وجودها  على  حافظت  الحركة 
بديال  لشكلت  اليوم،  حدود  إلى 
حقيقيا عن هذه الرداءة السائدة 

الراهن..  السياسي  الخطاب  في 
أن  يعرفون  باتوا  املتتبعني  فجل 
عقده  الذي  االستثنائي  املؤتمر 
نتج  والذي   ،2012 سنة  الحزب 
الباكوري  مصطفى  انتخاب  عنه 
أولى  شكل  للحزب،  عاما  أمينا 
ــني الــحــزب  لــبــنــات الــقــطــيــعــة ب
ــة، حــيــث كـــان مــن بني  ــحــرك وال
مصادر  حسب  املؤتمر،  أهــداف 
مطلعة، إبعاد الشيخ بيد هلل عن 
منصب األمني العام، بعدما لعب 
دورا في االصطفاف وراء األعيان 
وليس وراء األطر الفكرية والجيل 
الجديد من السياسيني الذي كان 
لكل  حــركــة  مهندسو  بــه  يحلم 
أكده  ما  حسب  الديمقراطيني((، 
عضو »حركة لكل الديمقراطيني«.
ــا كــانــت  ــدم ــع بـــاخـــتـــصـــار، ب
ــة،  ــري ــك لــلــمــشــروع حــمــولــة ف
فكرة  إلــى  الجنوح  نحو  تحول 
يقول:  املصدر  فنفس  األعــيــان، 
الهمة  عــالــي  ــؤاد  فـ كــان  ))إذا 
ــن املــؤســســني الــذيــن  ــد م ــ )واح
الحزب(  داخــل  محاربتهم  تمت 
اآلليات  بناء  بداية  في  دافــع  قد 
أسماه  عما  للحزب  التنظيمية 
لألمناء  الجديد  »الجيل  وقتئذ 
أساسا  املشكلني  الــجــهــويــني«، 
عليا  وأطر  جامعيني  أساتذة  من 
سياسيني  ومعتقلني  وحقوقيني 
هلل  بيد  فــإن  سامني،  وموظفني 
للحزب،  الوطني  الــعــام  ــني  األم

مصدر  لسان  على  جاء  ما  وفق 
مسؤول، قتل فيهم كل مبادرة أو 
التنظيمية  قدراتهم  وشل  خلق، 
جناح  مفضال  واالستقطابية، 
عليه من  يــراهــن  ــذي  ال األعــيــان 
االنتخابات  رهـــان  كسب  ــل  أج
الصباح:  )جريدة  التشريعية(( 

عدد 9 يوليوز 2011(.
لكل  »حركة  إعطاء  ينبغي  وال 
حجمها  من  أكثر  الديمقراطيني« 
أن  ذلك  السياسي،  الحساب  في 
أن  يمكن  ال  أعضائها،  من  كثيرا 
في  »سانديكات«  حتى  يكونوا 
عمارة)..(، بتعبير أحد األعضاء 
املؤسسني، نجيب الوزاني، الذي 
تم جره إلى نهاية سياسية لحزب 
مع  العداء  قاده  بعدما  »العهد«، 
إلياس العماري إلى االرتماء في 
والتنمية،  العدالة  أحضان حزب 
أبناء  ســوى  يحتضن  ال  الـــذي 
حركة  ــي  وه الــخــاصــة،  حركته 

»التوحيد واإلصالح«)..(.
ــيــوم، تحولت  وال األمــس  بــني 
الصورة من األقطاب: فؤاد عالي 
الهمة، والشيخ بيد هلل، وإلياس 
وحكيم  بلحاج  وعلي  العماري 
مختزلة  صــورة  إلــى  بنشماس، 
املرتبطة  ــاء  ــم األس فــقــط  تــضــم 
عبد  مــع  التنظيمي،  بــالــصــراع 

اللطيف وهبي.
ــه  يــدور دورت وهــا هــو وهبي 
ــى من  ــل ــرة، لــيــراهــن ع ــ ــي ــ األخ
وتكتب  بــاألمــس،  يهاجمه  كــان 
استرجع  وهبي  إن  الصحافة: 
ــحــرك  ــرار«، وم ــ ــجـ ــ مـــحـــرك »الـ
يعترف  يكن  لم  الــذي  »الــجــرار« 
ــة الـــزهـــراء  ــاطــم ــي وف ــب بـــه وه
بنسعيد  ــدي  ــه وامل املــنــصــوري 
هو  واخشيشن..  كودار  وسمير 

العربي املحارشي.
فقد ))وجه عبد اللطيف وهبي، 

إلى  رسالة  للبام،  العام  األمــني 
وخارجه  الحزب  داخل  خصومه 
 ،2021 استحقاقات  بخصوص 
إلى  املحارشي  العربي  بــإعــادة 
هكذا  املنتخبني((..  هيئة  قيادة 
»الصباح«، وتشرح  قالت جريدة 
))يستغرب  هذا التحول بقولها: 
في  حاليا  الحاكم  التيار  أعضاء 
األصالة واملعاصرة، رفض رفقاء 
األمني العام السابق، فهم رسائل 
عــامــا..  أمينا  وهــبــي  انــتــخــاب 

الصمت  اختار  املحارشي  ولكن 
والتريث، وبعد شهور من املراقبة 
التخندق  اختار  واالستشارات، 
عبد  بحضور  وهبي،  جانب  إلى 
ــودار  ك وسمير  بعيوي  النبي 
)املصدر:  الحموتي((  ومحمد 
جــريــدة الــصــبــاح. الــثــالثــاء 30 

يونيو 2020(.
األصالة  حزب  نوستالجيا  هي 
املوقف  يكون  وقــد  واملعاصرة، 

لعبد  بالنسبة  درامـــيـــة  أكــثــر 
فريق  رئــيــس  وهــبــي،  اللطيف 
سابقا  واملعاصرة  األصالة  حزب 
في  مهددا  كان  حيث  بالبرملان، 
رئاسة  بفقدان  األوقات  من  وقت 
الفريق، لوال أن الباكوري تشبث 
الذي  الزمن  ذلك  في  كرئيس،  به 
بتقليم  األوامـــــر  فــيــه  ــدرت  صــ
وقتها  الشعبوية،  زعماء  أظافر 
شباط  حميد  من  كل  ))تــعــرض 
النتكاسة  ــعــمــاري  ال وإلـــيـــاس 

حيث  حزبيهما،  داخل  تنظيمية 
يتراجع  بـــأن  األوامــــر  ــدرت  صـ
الطبيعي  مكانه  إلــى  العماري 
كانت  بعدما  الــبــاكــوري،  خلف 
بأن  تقتضي  الــتــوجــيــهــات)..( 
ــالم،  اإلعـ ــواء  أضــ عليه  تسلط 
حــزب  »حــكــمــاء«  تــحــرك  بينما 
ــضــاء  االســـتـــقـــالل وبـــعـــض أع
ليناقشوا  التنفيذية،  اللجنة 
إمكانية اتخاذ قرار غير مسبوق، 

ــني الــعــام، ألول  وهــو إقــالــة األم
االستقالل،  حزب  تاريخ  في  مرة 
وباملوازاة مع تحرك القضاء من 
انتخاب  شرعية  في  للبت  جديد 
االستقالل،  لحزب  العام  األمــني 
خبر  االستقالليني،  بعض  روج 
االستقالليني  ــوزراء  ــ الـ تــحــرك 
اللجنة  ــي  ف ــاء  ــض األع وبــعــض 
يسمونه  ما  أجل  من  التنفيذية، 
ــاذ حـــزب االســتــقــالل  ــق خــطــة إلن
مع  فيه  وقعوا  الذي  الحرج  من 

املواطنني..((.
يا ما كان، شباط وإلياس  كان 
ولوال  الهمة..  وقبلهما  العماري، 
ملا  ــن  ــزم ال ودورة  ــورات  ــط ــت ال
العام  األمــني  ولكن  وهبي،  كــان 
طريقته  عــلــى  يــرســم  الــجــديــد، 
وقد  الحزب،  إلنقاذ  وصفة  آخر 
يكون االمتحان األخير والسقوط 
ــر، فــشــتــان بـــني األمـــس  ــيـ األخـ

واليوم)..(.

هل يت�سبب الت�سالح ال�سيا�سي بني التناق�سات يف هزمية �سيا�سية لـ»البام«؟

ال ينبغي إعطاء »حركة لكل الديمقراطيين« أكثر 
من حجمها في الحساب السياسي، ذلك أن كثيرا من 

أعضائها، ال يمكن أن يكونوا حتى »سانديكات« في 
عمارة)..(، بتعبير أحد األعضاء المؤسسين، نجيب الوزاني، 

الذي تم جره إلى نهاية سياسية لحزب »العهد«، بعدما 
قاده العداء مع إلياس العماري إلى االرتماء في أحضان 

حزب العدالة والتنمية، الذي ال يحتضن سوى أبناء حركته 
الخاصة، وهي حركة »التوحيد واإلصالح«)..(.
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نتائج االنتخابات التي كرست هزيمة »البام« أمام العدالة والتنمية، فهل يعيد التاريخ نفسه؟

ال شك أن انتكاسة حزب 
األصالة واملعاصرة التي 
تكرست منذ سنة 2016 

بهزمية مدوية أمام 
حزب العدالة والتنمية، 

مل تكن إال تكريسا 
لهزائم »فكر سياسي« 
كان عنوانه »حركة لكل 
الدميقراطيني«، هذه 

األخرية ُطمست فكرة 
االنتساب إليها نهائيا يف 

آخر اجتماع بني املكتب 
السياسي واملكتب 
الفيدرايل، هذا األخري 
شكل يف السنوات 

األخري بدعة سياسية ال 
وجود ألي سند دستوري 

أو قانوين لها
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 الرباط. األسبوع  

الحكومة»،  ألذن  «قرصة  يشبه  فيما 
للخارج،  ا�غربية  الجالية  مجلس  قدم 
حول  مؤخرا،  أعدها  دراســة،  خالصات 
في  ا�غربي  الشباب  انــدمــاج  معيقات 
«دراســـة حول  الــخــارج، تحت عــنــوان: 
ا�ساواة  أوروبــا:  في  ا�غربي  الشباب 
أبانت  التي  الدراسة  وهي  والتمييز»، 
عن مجموعة من الصعوبات الغير مرئية 
الشباب من أصل مغربي  تعترض  التي 
في أوروبا، خاصة في مجال الولوج إلى 
طلب  أو  مسكن  وإيجاد  الشغل  ســوق 

قرض بنكي.
الدور  لتكرس  الدراسة،  هذه  وتأتي 
حيث  للمجلس،  ا�لكي  االســتــشــاري 
أن  بوصوف،  هللا  عبد  العام  األم�  أكد 
إلى  الحكومة  دعــوة  فرضت  الــدراســة 
األوروبية  الدول  انتباه  «إثارة  ضرورة 
ا�وجه  التمييز  أشــكــال  مختلف  ــى  إل
ضــد الــشــبــاب مــن أصـــل مــغــربــي، في 
الدول  مع  ومفاوضاتها  نقاشاتها  إطار 
األوروبية، والدعوة إلى التعامل الجدي 
مع األفعال التمييزية التي يكون ضحايا 
تقوية  وكــذا  ا�غربية،  الجاليات  مــن 
مستوى  على  الثقافية  الدبلوماسية 
بلدان إقامة ا�غاربة عبر أنشطة تثقيفية 
قيم  ا�غربية وأهمية  الهوية  تنوع  تبرز 
واحترام  ا�شترك  والعيش  التسامح 
االنتماء  فــكــرة  تعزيز  بــهــدف  اآلخـــر، 

من  تجعل  عريقة  وحضارة  تاريخ  إلى 
ــار  وازده سلم  عامل  ا�غربي  اإلنسان 

داخل مجتمع إقامته».
كما دعا مجلس الجالية، عبر تصريح 
تشكيل  إلى  العالم،  مغاربة  بوصوف، 
نسيج جمعوي متجانس يقوي حضور 
وا�نظمات  ا�دني  ا�جتمع  في  ا�غاربة 
األقليات  حقوق  عن  ا�دافعة  األوروبية 
ا�شاركة  وكـــذا  ا�ــهــاجــريــن،  وحــقــوق 
في  السياسي  واالنـــخـــراط  ا�ــواطــنــة 
أجل  من  اإلقامة،  دول  هيئات  مختلف 

في  ــرة  ــؤث وم متماسكة  كتلة  تــكــويــن 
صناعة القرارات العمومية على مختلف 

ا�ستويات.
االستقبال،  ــدول  ب يتعلق  فيما  أمــا 
البنود  تطبيق  إلــى  ا�جلس  دعــا  فقد 
وبحماية  با�ساواة  ا�تعلقة  القانونية 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  واحترام  األقليات 
ومواجهة  ا�جتمع،  مكونات  لجميع 
التي  واإلعالمية  السياسية  الخطابات 
ورفض  اآلخر  من  الخوف  مشاعر  تزرع 

األشخاص ا�نحدرين من التعددية.
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الخارجية  ــؤون  ــش ال ــر  وزيـ قـــال   
ا�قيم�  اإلفريقي وا�غاربة  والتعاون 
ا�غرب  أن  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
من  الــوطــنــيــة  تعبئته  ــوال  ــ ط ظـــل 
الصحية،  التحديات  مواجهة  أجــل 

متضامنا مع قارته وشركائه. 
وأوضح الوزير، الذي لبس جلباب 
في  السياسي،  وا�حلل  الصحافي 
أن  ــا»،  ــ «أوروبـ وكــالــة  نشرته  مــقــال 
زخم  في  انخراطه  خــالل  من  ا�غرب 
وجنوب-  جنوب،   - شمال  التضامن 
ــال، جسد  ــم - ش ــوب  ــن وج ــوب،  ــن ج
التزامه من أجل ميثاق ثنائي القارات 

ب� االتحاد األوروبي وإفريقيا.
وأشار الوزير بوريطة، بعد التذكير 
بأن فيروس «كوفيد 19» لم يستثن أي 
بلد أو قارة، إلى أنه في ا�نطقة األورو 
بالنسبة  الحال  هو  كما  متوسطية، 
دون  الوباء  وأوروبــا، ضرب  إلفريقيا 
االختالف،  من  نــوع  مع  لكن  تمييز، 
واعتبر أن األمر يتعلق أوال باختالف 
وصل  أنه  اعتبار  على  التوقيت،  في 

في  ينتشر  أن  قبل  األوروبية،  الــدول 
جنوب  وإفريقيا  ا�غاربية  ا�نطقة 
على  الواقع،  حيث  من  ثم  الصحراء، 
الحاالت  عدد  تسجيل  تم  أنه  اعتبار 
تعادل  األوروبــيــة  البلدان  بعض  في 

تقريبا ما سجل في 54 دولة إفريقية.
يتعلق  األمـــر  أن  ــر  ــوزي ال وســجــل 
ــي الــتــداعــيــات،  ــرا بــاخــتــالف ف أخــي
بها  تسجل  إفريقيا  أن  إلــى  بالنظر 
األثار السوسيواقتصادية األكثر حدة، 

مشيرا إلى أن «االختالف لم يحل دون 
ب�  والتضامن  والتعاون  التشاور 
ووسط  ا�توسطي،  الحوض  ضفتي 

كل فضاء على حدة».
ــر بوريطة  الــســيــاق، ذك ــي هــذا  وف
في  جــرت  الــتــي  الهاتفية  با�كا�ة 
محمد  ا�لك  ب�  ا�ــاضــي،  أبريل   10
فيليبي  اإلسباني  والعاهل  السادس 
الجهود  تنسيق  حـــول  الـــســـادس، 
محاربة  أجل  من  والدولية  الثنائية 
ا�لك  إطــالق  ــى  إل ولفت  «كــورونــا»، 
محمد السادس، في 13 أبريل ا�اضي، 
�ــبــادرة رؤســاء الــدول األفــارقــة، من 
أجـــل مــصــاحــبــة جــهــود الــقــارة في 
مختلف مراحل تدبير الجائحة، ووفق 
الوزير، ومن أجل تجسيد هذه ا�بادرة 
التضامنية، تم إرسال مساعدات طبية 
إلى  ا�لكية،  للتعليمات  تنفيذا  هامة، 
بجميع  شقيقا  إفريقيا  بلدا   20 نحو 
الكمامات  أن  موضحا  القارة،  أرجاء 
والسائل  والسترات  الواقية  واألقنعة 
األخــرى  واألدويـــة  كحولي  الهيدرو 
ا�ــغــرب،  مــن  انــطــالقــا  الــتــي شحنت 
مقاوالت  طــرف  من  بأكملها  أنتجت 

الصحة  منظمة  �عايير  وفقا  مغربية، 
العا�ية.

يضيف  التضامن،  روح  وبنفس 
بوريطة، حرص ا�غرب على أن يساهم 
بدوره في حملة التبرع التي أطلقتها 
أورسوال  األوروبية،  ا�فوضية  رئيسة 
فون دير الين، لفائدة صندوق لتمويل 
ــاح وعـــالجـــات ضد  ــق الــبــحــث عــن ل
أن  ــر على  ــوزي ال الــفــيــروس، وشـــدد 
أن  على  قناعته،  منطلق  ومن  ا�غرب، 
اتجاه واحد،  التضامن ال يمارس في 
استعداده  عن  ويعبر  ماديا  التزم  بل 
موضحا  الصيدلية،  منصاته  لتعبئة 
للجميع،  ومــتــاحــا  فــعــاال  لقاحا  أن 
انعطاف  نقطة  الــواقــع  فــي  سيمثل 

حقيقية في مكافحة الجائحة.
الوزير بأن االتحاد األوروبي  وذكر 
ا�ــغــرب، مــن خالل  إلــى جانب  وقــف 
مليون   450 حوالي  تخصيص  إعادة 
ــعــاون ب�  ــت ــن صــنــاديــق ال يـــورو م
ا�غرب واالتحاد األوروبي، قصد دعم 
العواقب  للتخفيف من  ا�ملكة،  جهود 
لألزمة  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 

الصحية. 
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في  ا�حاماة  «اعتبار  مدى  في  غربية  صحيفة  من  أكثر  تدقق 
ا�حامي  لسان  على  ورد  ما  وهو  مهيكلة»،  غير  مهنة  ا�غرب 
والكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي، إدريس لشكر، في تعليقه 
على نازلة كاتبة وزير الدولة ا�كلف بحقوق اإلنسان والعالقات 
أنها  التوزير، وكشفت وفاتها  البر�ان، بمكتب محاماته قبل  مع 
غير مسجلة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، إذ قال: 
واالقتصادي  االجتماعي  بالوضع  مرتبطة  الواقعة  هــذه  «إن 
أكثر  بأن  أفرزت  التي  بتداعيات جائحة كورونا،  ا�تأثر  با�غرب 
من نصف االقتصاد الوطني هو اقتصاد غير مهيكل»، بما يجعل 
الكاتب األول لالتحاد االشتراكي وزميل الوزير مصطفى الرميد 
في ا�حاماة، يعتبر ا�هنة ضمن «القطاع غير ا�هيكل» دفاعا عن 
أصبحت  التصريح  تداعيات  لكن  «األغلبية»،  وتضامن  الزمالة 

اليوم على طاولة االتحاد الدولي للمحام�.
االتحاد ا�عروف اختصارا بـ «أو. إي. أ»، وا�وجود في باريس 
في  مؤتمراته  إحدى  عقد  أن  سبق  روث،  جيروم  يديره  والــذي 
الحق  توصية حول  فاس  مدينة  من  وأصدر   ،2005 عام  ا�غرب 
في الصحة، ا�ؤكد لحق الفرد في الولوج إلى الخدمة العمومية 

في زمن «كوفيد 19».
�ساعديهم،  الحق  هــذا  يعطون  ال  بمحام�  االتحاد  وصــدم 
معتبرين ا�حاماة مهنة غير مهيكلة، وال تزال تداعيات الصدمة 
إلى آخر ترتيب في  في مكاتب االتحاد كبيرة، وقد تعيد ا�غرب 

دول العالم.

بوصوف يكرس الطابع االستشاري امللكي 

مقال وزير اخلارجية يف وكالة «أوروبا» 
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ا�غرب  فيه  طالب  ــذي  ال الوقت  في 
الــحــدود  بفتح  والــشــعــبــي  الــرســمــي 
مع  وبالتزامن  الــجــزائــريــة،  ا�غربية 
ا�نطقة(..)،  في  العسكرية  التحركات 
سياج  إضافة  الجزائري  الجيش  قــرر 
آخر في ا�ناطق التي بها سياج واحد، 
أغلب  فــي  األقـــل  على  ســيــاج  بــنــاء  أو 

مناطق  تكون  أن  يمكن  التي  ا�ناطق 
أو  لـ«مقاتل�  البلدين  بــ�  انــتــقــال 
ألف   35 نقل  بعد  خصوصا  ألسلحة»، 
ضفتي  على  ليبيا  إلــى  مرتزق  مقاتل 

الصراع ب� الشرق والغرب الليبي�.
التاريخي  الزعيم  مقتل  بعد  وأيضا 
لـ«القاعدة» في الجزائر في وقت سابق، 
وفي منطقة الساحل، وقد أعلنت باريس 
وخوفا  التصفية،  هذه  عن  مسؤوليتها 

العاصمة  مــن  محتمل  اتــهــام  أي  مــن 
الرباط في تسهيل وصول أي مقاتل من 
ليبيا أو مالي إلى ا�ملكة، فإن الجزائر 
على  الــشــديــدة  مراقبتها  مــن  رفــعــت 
الحدود ا�شتركة ب� البلدين الجارين.

«أطلس  عملية  في  للمغرب  وسبق 
الحدود  أغلق  أن  مراكش،  في  أسني» 
ــر، وبــقــيــت نفس  ــجــزائ ــع ال الــبــريــة م
الحسابات والرهانات إلى هذه اللحظة.
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واجب الزمالة يؤدي إلى فضيحة دولية 

بوصوف

لشكر

بوريطة
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عاصمة  الرباط  تتويج  داللــة  ما 
العاصمة  وهــي  اإلفريقية  للثقافة 
الثقافية للمملكة؟ معنى ذلك: تأكيد 
ا�كانة  لتلك  العاصمة  استحقاق 
الرائدة، واعتراف إلنسانها بريادته 
من  سنة   34 وتضحيات  الثقافية 
البرج  هــذا  إلــى  ــرور  ا� جسر  بناء 
مساحة  عــلــوه  ــاق  ف الـــذي  العالي 
ــي  الـــوطـــن، لــيــشــاهــد مــن األراضــ
من  أجيال  جهاد  وكــان  اإلفريقية، 
الرباطي� آمنوا برسالتهم الثقافية 
جيل  إلى  جيل  من  توارثوها  التي 
مشاكل  من  اإلرث  ذلــك  في  ما  بكل 
الثقافية،  التحتية  للبنية  وافتقار 
تأسيس  مــع  تأسيسها  ــدأ  ب التي 
كل  سنة،   34 منذ  جمعوي  هيكل 
صلب  من  مثقفة»  «ضمائر  رصيده 
ا�دينة التي أنجبتها وكونتها على 
مصيرها،  سلمتها  ثم  الوطن،  حب 
الخوض  تجنبت  الضمائر  ــذه  ه
االنتخابية  السلطة  مــعــارك  فــي 
وانشغلت  واالمتيازات،  وا�ناصب 
ثقافية  لعاصمة  تصميم  بــوضــع 
بأدمغة مثقفة وواعية بأن ا�ستقبل 

يعني الثقافة.
مــشــاريــع:  ا�ستقبل  هـــذا  فــفــي 
وأعظم  إفريقيا،  فــي  مسرح  أكبر 

جامعية  ومدينة  ا�ملكة،  في  خزانة 
وجزيرة  هكتار،   300 مساحة  على 
الفنون، وقصر ا�ؤتمرات، و«قصبة 
ثقافية،  بتجهيزات  ــراق»  رقـ أبــي 
وهي  الثقافي»،  لـ«الوحي  وحديقة 
مشاريع في طور اإلنجاز على ضفة 

الوادي من ا�شروع ا�لكي.
ثقافة  عن  معبرة  واخترنا صورة 
بلديتها،  أنجزتها  أجنبية،  مدينة 
وحتى  الثقافة،  لتسويق  وبــذكــاء، 
مجالس:   7 على  تتوفر  ــربــاط  وال
العمالة  ومجلس  الجماعة  مجلس 
وا�ـــقـــاطـــعـــات، فــكــل مــجــلــس من 
بالقضبان  بنايته  أحــاط  «الكبار» 
الحديدية كـ«سد جماعي» بينه وب� 
«الخدمات  بــاب  من  وكــان  الناس، 
القرب  اعتماد  للمدينة،  الذكية» 
الكراسي  هذه  بمثل  ا�واطن�  من 
بأن  لتحسيسهم  كتب،  شكل  على 
ــهــم من  ــدي ا�ــنــتــخــبــ� نــفــضــوا أي
الحديد واألبواب ا�قفلة.. وانفتحوا 
الوطنية  الثقافة في عاصمتها  على 
من  يشجعوا  حــتــى  واإلفــريــقــيــة، 
بالرباط  لإلبحار  اليوم  يستعدون 
والفنون  الثقافة  «عاصمة  نحو 
ا�توسط»،  األبيض  البحر  لحوض 
مجالسنا  تحتفي  أن  يسعدهم  وكم 

بــهــذه ا�ــســيــرات الــثــقــافــيــة، ولــو 
وكلمات  والحلوى،  الشاي  بكؤوس 

إلعــالء  متطوع�  جــنــود  حــق  فــي 
صرح الثقافة في رباط الفتح.

❐ لو تأسس اليوم حزب هدفه 
«كــورونــا»  ــاء  وب على  القضاء 
مناحي  كل  على  أثــاره  ومحو 
احترازية  وإعداد خطة  الحياة، 
في  الظهور  عاود  إن  لـ«دحره» 
شك  دون  فسيكون  ا�ستقبل، 
«حـــزب إجــمــاع كــل ا�ــغــاربــة»، 
وأنتم تعرفون العناصر الالئقة 
بهذا الحزب، وال يرغبون إال في 
بعض  بينما  ا�جتمع،  خدمة 
كانت  ــة،  األزم عز  في  ــزاب  األح
تتساءل عن موعد االنتخابات.  

 
ا�ديريت�  إلى  األنظار  تتوجه   ❐
في  للسياحة  واإلقليمية  الجهوية 
برامج  تبرمجان  لعلهما  ــربــاط،  ال
الستقطاب  الفنادق  داخل  ترفيهية 
ــة في  ــب ــراغ ــة» ال ــجــه ــالت «ال ــائ ع
في  األضــحــى  عــيــد  عطلة  قــضــاء 
أسابيع  عــن  تعوضها  ــضــاءات  ف
تفضيلية  وبأثمنة  الصحي،  الحجر 
الطبية،  للشروط  تــام  احــتــرام  مــع 
لو  مشكورا  الجهة  مجلس  وسيكون 
إلى  االقتراح  هذا  ترجمة  إلى  بادر 

واقع.

تمت   ،2012 ســنــة  فـــي   ❐
ــاء مــســتــشــفــى  ــ ــن ــ ــة ب ــجـ ــرمـ بـ
وتجهيزات  عا�ية  بمواصفات 
الجرحى  �عالجة  حديثة  تقنية 
 8 مساحة  على  الحروق،  وطب 
االستيعابية  وطاقته  هكتارات، 
وأدرج  سريرا،   330 الـ  تناهز 
ا�ــشــروع  فــي  ا�ستشفى  ــذا  ه
ا�لكي، وا�ؤكد هو قرب تشييد 
مــســتــشــفــى جــامــعــي عــا�ــي 
«السويسي»  مستشفى  مكان 
ــى جـــهـــوي عــلــى  ــف ــش ــت ــس وم
مشروع  عن  خبر  وال  الساحل، 

مستشفى 2012. 

بعد ا�عالن عن الرباط عاصمة للثقافة ا�فريقية

حلم التغطية الصحية بالخدمات الذكية
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ــداث بــلــديــة الــعــاصــمــة إلـــى غاية  ــ مــنــذ إح
ملزمة  جماعاتها  ثم  بلديتها  كانت  التسعينات، 
خاصة  ميزانياتها  في  إجبارية  فقرة  بتضمن 
اليوم،  الفقرة  هذه  «الطوارئ»،  نفقات  بتغطية 
وكأن  ا�الية  الوثائق  من  اختفت  األســف،  مع 
وقت  فــي  اآلخــريــن،  إال  تصيب  ال  «ا�ــصــائــب» 
البيئية،  واآلفات  العمرانية،  الكوارث  فيه  كانت 
واألزمات االجتماعية، تهدد بالسكتة الحضرية، 
القصديرية  و«البراريك»  الحضري  النقل  مثل 
الــطــرقــات، وتخلف  وتــدهــور  و«الــجــوطــيــات» 
مدينة  في  وا�ستوصفات  االستشفائية  ا�راكز 
يعاني ربع سكانها من انتشار «وباء» السكري: 

ا�رض ا�زمن رقم 1 في العاصمة.
وإن كنتم تتذكرون، فقد تكلف ا�شروع ا�لكي 
وبتحس�  الفتاكة،  البؤر  هذه  على  بالقضاء 
بإعادة  ا�دينة  «دربلة»  واستبدال  البيئة  جودة 
إكسائها بمشاريع عمالقة من ضفة الوادي إلى 
حوالي  تطلب  مما  بالوسط،  ــرورا  م الساحل 
منذ  بها  األشغال  انطلقت  مليار سنتيم،   2000

سنة 2014 إلى اليوم. 
بمفهوم  لإلحاطة  ا�قدمة،  هذه  في  وتعمقنا 
«الطوارئ»، وهي متعددة «ا�واضيع»، أخطرها 
أكثرها..  ومــا  اإلنــســان  حياة  تهدد  التي  تلك 
والتهميش،  بـ«الركل»  منتخبينا  جل  فأحاطها 
وجذابة،  رنانة  مالية  فقرات  مكانها  وابتدعوا 
مثل التعويض عن «األشغال الشاقة وا�تسخة»، 
ورصدوا غالفا ماليا في البداية بمليارين... إلخ. 
إطاللة،  مجرد  علينا  طلت  «كورونا»  فجائحة 
«طـــوارئ»  ــدون  ب العاصمة  ميزانية  فــوجــدت 
الــذيــن  طـــرف  ــن  م منقذين  مــدافــعــ�  ــدون  ــ وب
انتخبناهم للدفاع عنا وتمثيلنا، وإنقاذنا وحل 
قادت  التي  فرنسا  بلديات  فعلت  كما  مشاكلنا 
وفرت  وبتوجيهاتها  سكانها،  ووجهت  اإلنقاذ 

األموال من ميزانيات «الطوارئ».
فال بد إذن من إعادة النظر في تدبير األزمات، 
بتبني سياسة لـ«الطوارئ» تعتمد على برنامج 
تعده مسبقا مجالس العاصمة، برنامج بتغطية 
يتكونون  لألزمات  اختصاصي�  وإعداد  مالية 
للطوارئ  برنامج  سنويا،  تدريبية  بـــدورات 
مثل  الــبــال  على  تخطر  ال  التي  حتى  العامة 

«كورونا» (كوفيد 19).

شهادة من الرائد النقيب األستاذ عبد الكريم 
في  مدونة  الفتح،  رباط  جمعية  رئيس  بناني، 
 (2019 (طبعة  األندلسي»  «األدب  كتاب  تقديم 
األستاذ  ا�رحوم  الكبير  الوطني  ألفه  الــذي 
األستاذ  وا�رحوم   ،1941 سنة  بالفريج  أحمد 
التقديم  هذا  من  نقتطف  خليفة،  الجليل  عبد 
بالفريج  أحــمــد  ((اهــتــمــام  التالية:  الــفــقــرة 
هنا  يغيب  ال  والتاريخية،  األدبية  بالدراسات 
انتماؤه إلى أسرة مثقفة عا�ة نذكر منها على 
سبيل ا�ثال، عم والدته األديب والشاعر الكبير 
أحمد جسوس، واالهتمام التربوي الذي خصه 
به جده امحمد جسوس، بعد أن فقد والده وهو 
طفل صغير، وهناك عنصر آخر له أهميته، هو 
لقاؤه با�فكر العربي ا�جدد والحداثي، شكيب 
جنيف،  أو  مدريد  أو  بتطوان  سواء  أرســالن، 
اللبنات  أسس  عندما  بينها  ينتقل  كان  التي 
السنوات  ــر  أواخـ الوطنية  للحركة  ــى  األولـ
من  وبتشجيع  ا�اضي،  القرن  من  العشرين 
 1930 سنة  بباريس  سيؤسس  أرسالن  شكيب 
الفرنسية  باللغة  فيها  فكتب  «مغرب»،  مجلة 
عقر  في  ا�ستعمر  مواجهة  في  الذعــة  مقاالت 

داره)) انتهى.
ونضاله  بمؤلفاته  بيننا  حاضر  وا�رحوم 
باالستقالل،  ا�طالبة  وثيقة  على  وتوقيعه 
وبالشارع الكبير الذي يحمل اسمه في مقاطعة 
كفاحه،  نظير  ووطنه  �دينته  وفاء  السويسي 

وأطال هللا عمر رائدنا األستاذ بناني.

التعاضديات  وتخلف  تدهور  على  متفق  الكل 
منخرطيهم  خــدمــة  فــي  االجــتــمــاعــي  والــضــمــان 
ــم بــا�ــاليــ�، بـــروح «الــتــعــاضــد» و«الــضــمــان  وه
توحي  التي  شعاراتهما  من  وهما  االجتماعي» 
من  وحماية  مأمن  في  أنهم  ا�نخرط�  لشركائهم 
الطوارئ ا�رضية، إال أنهم يفاجئون عند إصابتهم 
با�رض، بالحقيقة ا�رة، أي الغياب التام للتعاضد 
يعاضدون  الذين  هم  بأنهم  فيكتشفون  والضمان، 
على  األوصــيــاء  «شركاءهم  ويمولون  ويـــؤازرون 
صــحــتــهــم»، ومــع األســـف، مــقــابــل خــدمــات دون 
عندما  «غبية»  الواجهة، خدمات  مستوى شعارات 
البحار،  وراء  مــا  دول  فــي  بمثيالتها  نقارنها 
وبفضل  هناك،  فا�نخرطون  الجيران،  عند  وحتى 
من  تغطيتهم  تكون  الصحية»،  الذكية  «الخدمات 
حتى  مستلزماته،  وبكل  نهايته،  إلى  ا�رض  بداية 
ا�رضية،  ا�لفات  ا�نزلية، وملء  وا�ساعدة  التنقل 
وحضور الطبيب أو ا�مرض أو ا�روض إلى إقامة 
وتأميناتهم،  تعاضدياتهم  بهم  وتتكفل  ا�ريض، 
إلى  يحتاج  األمر  كان  إذا  مباشرة  ويتدخلون  بل 
«الخدمات  هي  فهذه  مستشفى..  في  استشفاء 
الذكية»، هي بطاقة االنخراط التي تؤمن للمنخرط 
ــراءات  ــ وإج طبية  وأدوات  دواء  مــن  شــيء  كــل 

يحتاجها أثناء مرضه.
نسمي  ومــاذا  الخدمات؟  هذه  نحن  عندنا  فهل 
«شبيهتها» هنا في الرباط؟ ففي الضرائب: «خلص 
«خلص  والضمان:  التعاضديات  وفي  واشكي»، 
وانتظر»، وبعد االنتظار، يمكن رفض أي تعويض 
على شحه، أما في الحصول على موعد لالسشفاء 
في مستشفى عمومي، فـ«دبر راسك»... إلى غيرها 

من اإلجراءات الشبيهة.
يمكن  وال  مــســؤولــة،  غير  خــدمــات  فعال  إنــهــا 
ينبغي  بل  هللا،  عباد  لـ«كرفسة»  فيها  التمادي 
تقنينها أوال بفصل التعاضديات عن وصاية وزارة 
التشغيل، مادامت خاصة بموظف� تابع� للوظيفة 
األساسية  القوان�  بمراجعة  وثانيا،  العمومية، 
ا�نظمة �نظومة التعاضد، بفرض تكفل التعاضدية 
با�نخرط طيلة مرضه، وبإعطاء األسبقية للخدمات 
والتعاضديات  االجتماعي  الضمان  في  الذكية 
األمــراض  لتشخيص  ا�ؤمن»  «بطاقة  باستعمال 
وشراء األدوية وإجراء التحاليل والكشف باألشعة 
وراء  ما  في  به  ا�عمول  هو  وهــذا  ولالستشفاء، 
من  الذكية  الخدمات  انطالق  في  ونطمع  البحار، 
في  الصحية  فالخدمات  ذلك،  عدا  ما  ا�نحى،  هذا 

العاصمة «يا حسرة»، جد «غبية».

شهادات من الرواد

ــورة تــاريــخــيــة مـــن الـــقـــرن 17  ــ ص
البحار»،  «سيد  لألدميرال  ميالدي، 
بيريز  القادر  عبد  احلاج  الرباطي 
وعائلة  رحمته،  بواسع  اهللا  تغمده 
 1609 سنة  بالرباط  حلت  بيريز 
رحمه  زيدان  موالي  السلطان  أيام 
من  اإلســالمــي  بدينها  هــربــا  اهللا، 
عــائــالت  هــنــاك  أن  إال  األنــدلــس، 
نفس  حتمل  ويــهــوديــة  مسيحية 
ذكــره  مــا  جتنبنا  «بــيــريــز»،  ــم  االس
حلساسية  ــني  ــؤرخ امل بــعــض  عنها 
املوضوع، من بينهم الرباطي مؤسس 
يف  ســابــق  ــر  ــ ووزي سياسية  حــركــة 
مواليد  من  بيريز  إسحاق  إسرائيل، 

1951 بالرباط.
احلاج  الرباطي  األدميرال  اهللا  رحم 

عبد القادر بيريز.
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أسرار العاصمة

 بقلم: بوشعيب ا�دريسي

الرباط يا حسرة

حديث العاصمة



  عزيز الفاطمي

ساخنة  أجــــواء  ــش  ــراك م تــعــيــش 
مجموعة  خــال  من  طقسها  سخونة 
مـــن  األحـــــداث، تــتــصــدرهــا وقــفــات 
ــم يــجــد أربــاب  احــتــجــاجــيــة، حــيــث ل
املنضوون  السياحي،  النقل  ومهنيو 
للشغالني  العام  االتحاد  لــواء  تحت 
باملغرب، بدا من تنفيذ وقفة احتجاجية 
والية  مقر  أمام  املنصرم  األربعاء  يوم 
إيصال  بهدف  آسفي،  مراكش  جهة 
بالجهة،  األول  املسؤول  إلى  صوتهم 
وقد عرفت هذه الوقفة حضورا مكثفا 
للمرشدات  الحضاري  باملوقف  تميز 
باملدينة  الــســيــاحــيــني  ــن  ــدي ــرش وامل
أجل  من  حضروا  والــذيــن  الحمراء، 
املعنويني  والــدعــم  املــســانــدة  تقديم 
القطاع  هذا  لتضرر  نظرا  للمحتجني، 
ــا«، ومــن  ــ ــورون ــ بــســبــب جــائــحــة »ك
النقل  ومهنيي  أربـــاب  مطالب  أهــم 
الرسالة  نسخة  حسب  الــســيــاحــي، 
»األسبوع«:  التي تتوفر عليها جريدة 
تعليق سداد القروض من فاتح أبريل 
 2021 أبريل  فاتح  غاية  إلــى   2020
دون فوائد مترتبة عن إعادة الجدولة 
قابلة للتجديد حسب الظروف العامة، 
وإعفاء أرباب شركات النقل السياحي 
تمديد  ثــم  السنة،  هــذه  ضــرائــب  مــن 
الضمان  طــرف صــنــدوق  مــن  الــدعــم 
النقل  االجتماعي ملستخدمي وسائقي 
السياحي إلى غاية شهر يناير 2021، 

التي  لـ»األسبوع«،  رد عن سؤال  وفي 
ألحد  موجه  الــحــدث،  قلب  في  كانت 
فحوى  حول  النقابي  املكتب  أعضاء 
نقابة  أعضاء  بني  التواصلي  اللقاء 
عمدة  وبني  بمراكش  السياحي  النقل 
بنبرة  جريئا  الــجــواب  كــان  املدينة، 
ال  اللقاء  أن  على  التأكيد  مع  اليأس، 
فارغة  إشهارية  وصلة  كونه  يتعدى 

املحتوى.
الصحي  القطاع  يعيش  جهته،  من 
نتيجة  ساخن،  صفيح  فوق  بمراكش 
من  االحتجاجية  الــوقــفــات  سلسلة 
طرف الشغيلة الصحية تنديدا بإغاق 
مع  والتواصل  الحوار  منافذ  جميع 
من  واإلقليميني  الجهويني  املسؤولني 
جهة، ومن جهة ثانية، صمت الوزارة 
الداعية  األسباب  بني  ومن  الوصية، 
من  التصعيدية  الطرق  هذه  نهج  إلى 
استمرار  الصحية،  الشغيلة  طــرف 
االحتفاظ  فــي  الجهوية  املــنــدوبــيــة 
بمرضى فيروس »كورونا« بمستشفى 
املركزية  القرارات  ابن طفيل ضدا عن 
القاضية بنقل جميع املرضى املصابني 
املستشفى  إلــى   »19 »كوفيد  بمرض 
البن  العسكرية  بالقاعدة  املــيــدانــي 

جرير، وفق التعليمات امللكية.
دائما،  الصحة  بقطاع  وارتــبــاطــا 
الثقيل،  العيار  من  فضيحة  انفجرت 
لخبرها  خجا  مراكش  نخيل  انحنى 
يمتلك  طبيب  بطلها  وخــطــورتــهــا، 
مــصــحــة خـــاصـــة، ضــبــط فـــي حــالــة 

القضائية  الشرطة  طــرف  من  تلبس 
مجموعة  رفقة  اعتقاله  وتم  بمراكش 
مــن األشــخــاص وفــتــاة قــاصــر رفقة 
لطبيب متخصص  باإلضافة  عشيقها، 
حيث  النساء،  ــراض  وأم ــوالدة  ال في 
بعمليات  القيام  تهمة  حوله  تحوم 

اإلجهاض.
االحتجاجات  أجـــواء  عــن  وبعيدا 
الساخنة،  ــواء  األجـ عــن  بعيد  وغير 
بحر  اندلع،  الذي  الحريق  نحو  نعرج 

للدراجات  بمرآب  املنصرم،  األسبوع 
النارية املجاور لسوق الجملة للخضر 
أتى  ــذي  وال املــســار،  بحي  والفواكه 
النارية  الدراجات  من  مجموعة  على 
الصينية الصنع ذات االنتشار الكبير 
فيه  كان  الــذي  الوقت  وفي  باملدينة، 
ويسابقون  يهرعون  املواطنني  بعض 
الزمن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه  في 
املدنية،  الوقاية  رجال  انتظار وصول 
من  غفلة  وفي  اللصوص،  بعض  قام 

الــدراجــات،  بعض  بسرقة  الجميع، 
وأمام هذه الكارثة، يطرح سؤال توفر 
الفضاءات  من  وغيره  الفضاء  هــذا 
ــتــي تــعــرف حــركــيــة مــكــثــفــة، على  ال
التجهيزات الضرورية، أهمها وسائل 
وجبت  كما  الحرائق،  إخماد  وأدوات 
اإلشارة إلى تفكير الجهات املعنية في 
لألشخاص  تكوينية  بحلقات  القيام 
لتلقينهم  الحيوية،  باملرافق  العاملني 
واملبادئ  الحرائق  مع  التعامل  تقنية 
كما  األولــيــة،  لإلسعافات  األساسية 
بحي  املستعملة  الكتب  ســوق  شهد 
اإلثــنــني  يـــوم  صبيحة  دكــالــة،  بـــاب 
فاعلني،  بفعل  مهوال  حريقا  املاضي، 
حسب  االتــهــام،  أصابع  تشير  حيث 
املكان،  من عني  املستقاة  التصريحات 
الذين  املنحرفني  مــن  مجموعة  إلــى 
يتخذون من جنبات سوق الكتب مكانا 
الحتساء الخمور واستهاك املخدرات 
التهم  الشديد،  ولألسف  الليل،  طيلة 
الحريق مجموعة من األكشاك، ليتكبد 
في  السيما  ثقيلة،  خسائر  أصحابها 
التي  »كورونا«  جائحة  تداعيات  ظل 

أثرت بقوة على األنشطة التجارية.
»األســبــوع«  أن  ــذكــر،  بــال ــر  وجــدي
األوضــاع  ــى  إل مــرة  مــا  غير  تطرقت 
يعيشها  التي  والاإنسانية  املزرية 
كتبيو باب دكالة بالحاضرة املتجددة، 
إنشاء  على  املوافقة  تتم  أن  أمل  على 
في  املستعملة  للكتب  نموذجي  سوق 

مكان يليق بالكتبي والقارئ.
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

بذريعة  مواطنني  ــي  أراضـ »ســرقــة   ■
ــم«،  ــه ــي ــم بــاملــاء لــســقــي أراض ــده ــزوي ت
ببعض  مؤخرا  يحدث  ملا  عنوانا  أصبح 
الجماعات القروية التابعة لعمالة تطوان، 
بانتقاء  األشــخــاص  بعض  يــقــوم  حيث 
الذين  السن  كبار  من  بعناية  ضحاياهم 
وينصبون  والقراءة،  الكتابة  يجيدون  ال 
أنه  يفيد  بما  احترافية،  وبطريقة  عليهم، 
مياه  إليصال  وطني  برنامج  إطــار  »فــي 
املصادقة  عليهم  يجب  ألراضيهم،  السقي 
تلك  أن  غير  لهم«،  يمنحونها  وثيقة  على 
الوثيقة تتعلق ببيع وشراء األراضي التي 

يمتلكها هؤالء الضحايا. 

وامللحقة  ســنــوات  ثــاث  مــن  ــد  أزيـ  ■
حيث  قائد،  بدون  طلحة  لسيدي  اإلداريــة 
يتكلف رئيس الدائرة بالقيام بمهامه، مما 
نظرا  املواطنني،  تعطيل مصالح  عنه  نتج 
الدائرة بأمور باقي  لكثرة انشغال رئيس 
هذا  أصبح  وقــد  لــه،  التابعة  املقاطعات 
املوضوع مصدر قلق للعديد من املواطنني، 
لهذه  التابعة  األســواق  تجار  خصوصا 
ملن  الدائم  شبه  الغياب  بسبب  امللحقة، 
اإلرشادات  وتقديم  الحوار  معهم  سيفتح 
القانونية لهم من أجل استئناف أعمالهم 
الوقائية  اإلجــراءات  لقانون  خرقهم  دون 

السارية املفعول. 

الشمالية  املــدن  من  العديد  كانت  بعدما 
متحكمة في فيروس »كورونا«، حيث عرفت 
وهو  املصابني،  عدد  في  ملحوظا  تراجعا 
الحجر  رفع  إلى  املعنية  بالسلطات  دفع  ما 
دون  الصحية  الطوارئ  حالة  على  واإلبقاء 
تسجل  املدن  هذه  صارت  والتتبع،  املراقبة 

أكبر حصيلة يوميا في صفوف املواطنني.
»األسبوع«، فقد تم إغاق  وحسب مصدر 
حــي »طــوابــل« و»عـــني ســمــســة«، وبعض 

من  عنها  اإلعــان  يتم  لم  األخــرى  األحياء 
طرف سلطات تطوان، وهو األمر الذي صار 
انتباههم  عدم  بسبب  املدينة،  ساكنة  يقلق 
تحولت  بعدما  ــحــذر،  وال الحيطة  وأخـــذ 
الــعــديــد مــن املــنــاطــق واألحــيــاء إلــى بؤر 
العمل  األثناء  هذه  في  يتم  حيث  للفيروس، 
من  كان  الذي  الوقت  في  محاصرتها،  على 
طرف  من  االختاط  وتفادي  اجتناب  املمكن 
الوافدين من املنطقة الصناعية لطنجة، مما 

ارتفاعا  األكثر  املنطقة  تصبح  تطوان  جعل 
بجهة   »19 بـ»كوفيد  اإلصــابــات  عــدد  فــي 

الشمال.
واعتبر العديد من املراقبني، أنه بسبب هذا 
الفشل في ضبط الحالة الفيروسية بتطوان، 
ظهور  بسبب  املدينة،  على  الحصار  ضرب 
بؤر وبائية كل يوم داخل األحياء الشعبية، 
بالسامة  تنعم  قريب  وقت  منذ  كانت  التي 

قبل أن يخيم عليها شبح »كورونا«.

ارتفاع قيا�صي لعدد امل�صابني بـ»كورونا« بعد رفع احلجر ال�صحي

مارتيل  واد  طــول  على 
ــن مــدخــل  ــذي يـــبـــدأ مـ ــ الـ
مدينة تطوان إلى خارجها 
فــي اتــجــاه مــارتــيــل، يقام 
تم  ــذي  ال امللكي  املــشــروع 
مطلع  انــطــاقــتــه  ــاء  ــط إع
2014 بقيمة إجمالية  سنة 
بحوالي 930 مليون درهم، 
حــيــث تــمــت هـــذه األيـــام 
هذا  أجـــزاء  بعض  تهيئة 
عمومية،  كحدائق  الــوادي 
املشروع  تتميم  انتظار  في 
منشآت  عدة  سيضم  الذي 
تــجــاريــة واقــتــصــاديــة، 
وأخرى سياحية وترفيهية 
ــار  ــط وغــيــرهــا، لــكــن األم
مارتيل  سد  وفتح  األخيرة 
ــذا  ه إتـــمـــام  دون  حــــال 
املشروع الذي عرف تأخرا 
غياب  بسبب  إنجازه،  في 
من  والتتبع  املراقبة  لجان 
املختصة،  الجهات  طــرف 
وسبق للعديد من الهيئات 

تطوان  بمدينة  الحقوقية 
تحقيق  بفتح  طالبت  أن 
إنجازه،  في  التأخر  حول 

لكن دون جدوى. 
مجموعة  إنــجــاز  فبعد 
من الحدائق التي هي جزء 
بعد  املذكور،  املشروع  من 
الحجر الصحي الذي فرض 
املغربية،  املــدن  كافة  على 
فـــوجـــئ الـــتـــطـــوانـــيـــون 
بإحداث حدائق دون مراكز 
غياب  وفــي  للقرب،  أمنية 
مياه  تصريف  ملجاري  تام 
ــاء  ــب امل ــي ــاب األمـــطـــار وأن
أية  وال  للشرب،  الصالح 
لألطفال  صحية  ــق  ــراف م
تحولت  حتى  وعائاتهم، 
إلى  الحدائق  هذه  جنبات 
الطلق  بالهواء  مراحيض 
والـــروائـــح تــزكــم األنــوف 
ــراغــبــني   وتـــحـــرم عــلــى ال
بهدوء  االستمتاع  فرصة 

هذه الحدائق.

ــعــيــوب  ــض ال ــع ــذه ب ــ ه
العديد  عليها  علق  التي 
ــن  ــذي ــني، ال ــنـ ــواطـ ــن املـ مـ
العديد  قضاء  يستنكرون 
حاجتهم  األشــخــاص  مــن 
زوار  ــام  أمـ البيولوجية 
أو  خــجــل  دون  الــحــدائــق 
أن هــذه  اســتــحــيــاء، رغــم 
ــات الــخــضــراء  ــاحـ ــسـ املـ
ــعــشــرات من  تــقــصــدهــا ال
االستجمام  بهدف  األســر 
بعد  النفس  عن  والترويح 
الحجر  مــن  أشــهــر  ثــاثــة 

الصحي والطوارئ.
ــد من  ــعــدي ويــشــتــكــي ال
ــتـــطـــوان،  ــني بـ ــ ــن ــ ــواط ــ امل
ــدام املــراحــيــض  ــعـ مـــن انـ
مراكز  وغياب  العمومية، 
دون  لــلــحــيــلــولــة  ــة  ــي ــن أم
بهذه  املنحرفني  انتشار 
تعتبر  الــتــي  الــحــدائــق 
متنفسا طبيعيا للعديد من 

األسر. 

اإن�صاء حدائق دون مراحي�ض يثري غ�صب �صاكنة تطوان

مراكش ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

مراك�ض على �صفيح �صاخن.. وقفات احتجاجية ومطالب اجتماعية قوية وحرائق جمهولة

مختصرات شمالية

هذا هو صيف سبعة رجال في بالد البهجة



  شكيب جالل

في اليوم األول من افتتاح الشواطئ 
ا�غربيـة، اكتشـف ا�صطافون بشـاطئ 
«بيـت  بمنطقـة  وبالضبـط  الحوزيـة، 
كمامـات  قـذف  البحـر  أن  الحواتـة»، 
قادمـة  تكـون  قـد  األلـوان  مختلفـة 

خطـرا  يشـكل  ممـا  أخـرى،  دول  مـن 
علـى ا�صطافـ�، خاصـة وأن شـاطئ 
مـن  كبيـرا  إقبـاال  يعـرف  الحوزيـة، 
هـذه  تعـرف  كمـا  ا�صطافـ�،  طـرف 
التواجـد  حيـث  مـن  نقصـا  ا�نطقـة 
أو  ا�لكـي  الـدرك  مـن  سـواء  األمنـي 

ا�سـاعدة. القـوات 
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أزمور

أفـادت مصـادر مطلعة، أن عناصر الوقاية 
ا�دنيـة الزالـت تواصـل عمليـة البحـث عـن 
فيمـا  أكاديـر،  شـاطئ  ميـاه  ابتلعتـه  شـاب 
جـرى إنقـاذ ثالثـة شـبان آخريـن مـن مـوت 
الشـبان  أن  ا�صـادر،  وأضافـت  محقـق، 
األربعـة كانـوا يسـبحون فـي مـكان معـروف 
بتواجـد الصخور ويشـكل خطـرا كبيرا على 
هـواة السـباحة، قبـل أن يغرقـوا معـا، ليتـم 
إخطـار السـلطات ا�حلية وا�صالـح األمنية 
وعناصـر الوقايـة ا�دنيـة، التـي تمكنـت مـن 
إنقـاذ ثالثـة منهـم فيمـا تواصـل البحـث عن 
صديقهـم الـذي ال يزال مفقـودا، فيما ال زالت 
حالـة مـن االسـتنفار تعـم ا�ـكان فـي انتظـار 
العثـور علـى الشـاب الـذي تضاءلـت فـرص 
العثـور عليـه بعـد تمشـيط مسـاحة كبيـرة 

دون جـدوى.

 أدانـت ا�حكمـة االبتدائيـة بأكاديـر، يـوم 
معروفـة  مقهـى  ا�اضيـة، صاحـب  الجمعـة 
أشـهر  بثالثـة  لزبنائهـا،  النرجيلـة  بتقديـم 
 1300 قدرهـا  ماليـة  وغرامـة  نافـذا  حبسـا 
تتعلـق  بتهمـة  متابعتـه  بعـد  وذلـك  درهـم، 
الصحيـة  الطـوارئ  بحالـة  التقيـد  بعـدم 
القانونيـة  الضوابـط  خـارج  واالشـتغال 
تقـرر  الـذي  الوقـت  فـي  «كورونـا»،  عـز  فـي 
ا�لـف،  فـي  ا�تابعـ�  باقـي  إدانـة  فيـه 
بشـهر واحـد موقـوف التنفيـذ إثـر ضبطهـم 
بتدخـ�  متلبسـ�  ا�ذكـور  ا�قهـى  داخـل 
«الشيشـة» قبـل رفـع الطـوارئ، وذلـك بعدما 
التابعـة  العموميـة  األماكـن  فرقـة  قامـت 
العامـة  لالسـتعالمات  الوالئيـة  للمصلحـة 
بواليـة أمـن أكاديـر، بمداهمـة ا�قهـى التـي 
بشـكل  الزبنـاء  وجـه  فـي  أبوابهـا  فتحـت 
سـري، ودون احتـرام التدابيـر واإلجـراءات 
طـرف  مـن  ا�تخـذة  واالحترازيـة  الوقائيـة 
انتشـار  مـن  للحـد  العموميـة  السـلطات 

«كورونـا». فيـروس 

الزدحـام  يوثـق  فيديـو  شـريط  أثـار 
العمومـي  للنقـل  حافلـة  فـي  ا�سـافرين 
بإنـزكان، جـدال كبيرا في صفـوف ا�واطن�، 
رواد  بـ�  الكبيـر  تداولـه  بعـد  خصوصـا 
«الواتسـاب» با�نطقة، والفيديو الذي صرح 
أحـد ا�سـافرين بأنـه سـجل فـي زمـن الحجر 
الحافلـة  مقاعـد  امتـالء  يظهـر  الصحـي، 
الـذي أوصـت فيـه  با�سـافرين، فـي الوقـت 
تجـاوز  عـدم  بضـرورة  ا�سـؤولة  الجهـات 
هـذا،  الحافلـة،  مـلء  نسـبة  مـن  با�ائـة   50
أحـد  ربـط  الفيديـو،  لحقيقـة  واسـتجالء 
ا�هتمـ� بالشـأن ا�حلـي االتصـال بمفتـش 
النقـل العمومـي للمسـافرين بإنـزكان، عبـد 
انطـالق  «منـذ  قـال:  والـذي  قدمـار،  الحـق 
نشـاط النقـل داخل ا�حطـة الطرقية إلنزكان، 
بهـذه  ا�رابطـة  ا�ختلطـة  اللجنـة  سـهرت 
الحافـالت  جميـع  احتـرام  علـى  ا�حطـة، 
ا�علـن  التحمـالت  لدفتـر  منهـا  ا�نطلقـة 
احتـرام  فـي  غادرتهـا  فقـد  وبالتالـي  عنـه، 
تـام لنسـبة ا�ـلء القانونيـة، وال يمكـن بـأي 
الخليـة  هـذه  أن تسـمح  األحـوال  مـن  حـال 
للمحطـة  الحافـالت  هـذه  مثـل  تغـادر  أن 
وهـي بهـذه الحمولـة غيـر ا�شـروعة، اللهـم 
إن كانـت مخالفـة الزيـادة فـي الحمولـة قـد 

الحافلـة». مسـار  أثنـاء  ارتكبـت 

مصالـح  أن  موثوقـة،  مصـادر  مـن  علـم 
وزارة الداخليـة بـدأت فـي تفعيـل القـرارات 
التأديبيـة فـي حـق عـدد مـن رجـال السـلطة 
مفتشـية  تقاريـر  شـملتهم  والذيـن  لديهـا، 
الـوزارة، أو تقاريـر مـن العمـاالت الترابيـة 
مصـادر  وأكـدت  إليهـا،  ينتمـون  التـي 
«األسـبوع»، أن مصالـح عمالـة آشـتوكة أيت 
ا�وقـوف  بلفـاع،  قيـادة  قائـد  أبلغـت  باهـا، 
ا�اضـي،  الشـهر  منـذ  مهامـه  مزاولـة  عـن 
بقـرار تنقيلـه إلـى باشـوية منطقـة جـرادة، 
وذلـك بعـد تورطـه في ملفات متعلقـة بالبناء 
أحيـل  والـذي  عليـه،  والتسـتر  العشـوائي 
دون  باهـا  آيـت  اشـتوكة  عمالـة  مقـر  علـى 
مهمـة إلـى أن جـاء قـرار تنقيلـه إلـى منطقـة 
تقاريـر  تطيـح  أن  ا�رتقـب  ومـن  جـرادة، 
ا�فتشـية العامـة لـوزارة الداخليـة بعـدد من 
ملفـات  فـي  تورطهـم  بعـد  السـلطة،  رجـال 
الدولـة  تحـاول  التـي  العشـوائي  البنـاء 
احتـواءه، كمـا أن التقريـر األخيـر للمجلـس 
األعلـى للحسـابات كان قـد أوصـى بضـرورة 
وضـع مقاربـة متكاملة بهـذا الخصوص، من 
الالئـق  السـكن  مـن  ا�واطنـ�  تمكـ�  أجـل 

الوضـع. حـول  مقاربـة شـمولية  وفـق 

أفـادت مصـادر مطلعة، أن عناصر الوقاية 
ا�دنيـة الزالـت تواصـل عمليـة البحـث عـن 
فيمـا  أكاديـر،  شـاطئ  ميـاه  ابتلعتـه  شـاب 
جـرى إنقـاذ ثالثـة شـبان آخريـن مـن مـوت 
الشـبان  أن  ا�صـادر،  وأضافـت  محقـق، 
األربعـة كانـوا يسـبحون فـي مـكان معـروف 
بتواجـد الصخور ويشـكل خطـرا كبيرا على 
هـواة السـباحة، قبـل أن يغرقـوا معـا، ليتـم 
إخطـار السـلطات ا�حلية وا�صالـح األمنية 
وعناصـر الوقايـة ا�دنيـة، التـي تمكنـت مـن 
إنقـاذ ثالثـة منهـم فيمـا تواصـل البحـث عن 
وعناصـر الوقايـة ا�دنيـة، التـي تمكنـت مـن 
إنقـاذ ثالثـة منهـم فيمـا تواصـل البحـث عن 
وعناصـر الوقايـة ا�دنيـة، التـي تمكنـت مـن 

صديقهـم الـذي ال يزال مفقـودا، فيما ال زالت 
حالـة مـن االسـتنفار تعـم ا�ـكان فـي انتظـار 
العثـور علـى الشـاب الـذي تضاءلـت فـرص 
العثـور عليـه بعـد تمشـيط مسـاحة كبيـرة 

دون جـدوى.

 أدانـت ا�حكمـة االبتدائيـة بأكاديـر، يـوم 
معروفـة  مقهـى  ا�اضيـة، صاحـب  الجمعـة 
أشـهر  بثالثـة  لزبنائهـا،  النرجيلـة  بتقديـم 
1300 قدرهـا  ماليـة  وغرامـة  نافـذا  حبسـا 
تتعلـق  بتهمـة  متابعتـه  بعـد  وذلـك  درهـم، 
الصحيـة  الطـوارئ  بحالـة  التقيـد  بعـدم 
القانونيـة  الضوابـط  خـارج  واالشـتغال 
تقـرر  الـذي  الوقـت  فـي  «كورونـا»،  عـز  فـي 
ا�لـف،  فـي  ا�تابعـ�  باقـي  إدانـة  فيـه 
تقـرر  الـذي  الوقـت  فـي   ،
ا�لـف،  فـي  ا�تابعـ�  باقـي  إدانـة  فيـه 
تقـرر  الـذي  الوقـت  فـي   ، عـز  فـي 
ا�لـف،  فـي  ا�تابعـ�  باقـي  إدانـة  فيـه 

عـز  فـي 

بشـهر واحـد موقـوف التنفيـذ إثـر ضبطهـم 
بتدخـ�  متلبسـ�  ا�ذكـور  ا�قهـى  داخـل 
«الشيشـة» قبـل رفـع الطـوارئ، وذلـك بعدما 
التابعـة  العموميـة  األماكـن  فرقـة  قامـت 
العامـة  لالسـتعالمات  الوالئيـة  للمصلحـة 
بواليـة أمـن أكاديـر، بمداهمـة ا�قهـى التـي 
بشـكل  الزبنـاء  وجـه  فـي  أبوابهـا  فتحـت 
سـري، ودون احتـرام التدابيـر واإلجـراءات 
طـرف  مـن  ا�تخـذة  واالحترازيـة  الوقائيـة 
انتشـار  مـن  للحـد  العموميـة  السـلطات 

«كورونـا». فيـروس 

الزدحـام  يوثـق  فيديـو  شـريط  أثـار 
العمومـي  للنقـل  حافلـة  فـي  ا�سـافرين 
بإنـزكان، جـدال كبيرا في صفـوف ا�واطن�، 
رواد  بـ�  الكبيـر  تداولـه  بعـد  خصوصـا 
«الواتسـاب» با�نطقة، والفيديو الذي صرح 
أحـد ا�سـافرين بأنـه سـجل فـي زمـن الحجر 
الحافلـة  مقاعـد  امتـالء  يظهـر  الصحـي، 
أحـد ا�سـافرين بأنـه سـجل فـي زمـن الحجر 
الحافلـة  مقاعـد  امتـالء  يظهـر  الصحـي، 
أحـد ا�سـافرين بأنـه سـجل فـي زمـن الحجر 

الـذي أوصـت فيـه  با�سـافرين، فـي الوقـت 
تجـاوز  عـدم  بضـرورة  ا�سـؤولة  الجهـات 
الـذي أوصـت فيـه  با�سـافرين، فـي الوقـت 
تجـاوز  عـدم  بضـرورة  ا�سـؤولة  الجهـات 
الـذي أوصـت فيـه  با�سـافرين، فـي الوقـت 

هـذا،  الحافلـة،  مـلء  نسـبة  مـن  با�ائـة   50
أحـد  ربـط  الفيديـو،  لحقيقـة  واسـتجالء 
ا�هتمـ� بالشـأن ا�حلـي االتصـال بمفتـش 
النقـل العمومـي للمسـافرين بإنـزكان، عبـد 
انطـالق  «منـذ  قـال: والـذي  قدمـار،  الحـق 
نشـاط النقـل داخل ا�حطـة الطرقية إلنزكان، 
بهـذه  ا�رابطـة  ا�ختلطـة  اللجنـة  سـهرت 
الحافـالت  جميـع  احتـرام  علـى  ا�حطـة، 
ا�علـن  التحمـالت  لدفتـر  منهـا  ا�نطلقـة 
احتـرام  فـي  غادرتهـا  فقـد  وبالتالـي  عنـه، 
تـام لنسـبة ا�ـلء القانونيـة، وال يمكـن بـأي 
احتـرام  فـي  غادرتهـا  فقـد  وبالتالـي  عنـه، 
تـام لنسـبة ا�ـلء القانونيـة، وال يمكـن بـأي 
احتـرام  فـي  غادرتهـا  فقـد  وبالتالـي  عنـه، 

الخليـة  هـذه  أن تسـمح  األحـوال  مـن  حـال 
للمحطـة  الحافـالت  هـذه  مثـل  تغـادر  أن 
وهـي بهـذه الحمولـة غيـر ا�شـروعة، اللهـم 
إن كانـت مخالفـة الزيـادة فـي الحمولـة قـد 
وهـي بهـذه الحمولـة غيـر ا�شـروعة، اللهـم 
إن كانـت مخالفـة الزيـادة فـي الحمولـة قـد 
وهـي بهـذه الحمولـة غيـر ا�شـروعة، اللهـم 

الحافلـة». مسـار  أثنـاء  ارتكبـت 
إن كانـت مخالفـة الزيـادة فـي الحمولـة قـد 

الحافلـة مسـار  أثنـاء  ارتكبـت 
إن كانـت مخالفـة الزيـادة فـي الحمولـة قـد 

مصالـح  أن  موثوقـة،  مصـادر  مـن  علـم 
وزارة الداخليـة بـدأت فـي تفعيـل القـرارات 
التأديبيـة فـي حـق عـدد مـن رجـال السـلطة 
وزارة الداخليـة بـدأت فـي تفعيـل القـرارات 
التأديبيـة فـي حـق عـدد مـن رجـال السـلطة 
وزارة الداخليـة بـدأت فـي تفعيـل القـرارات 

مفتشـية  تقاريـر  شـملتهم  والذيـن  لديهـا، 
التأديبيـة فـي حـق عـدد مـن رجـال السـلطة 
مفتشـية  تقاريـر  شـملتهم  والذيـن  لديهـا، 
التأديبيـة فـي حـق عـدد مـن رجـال السـلطة 

الـوزارة، أو تقاريـر مـن العمـاالت الترابيـة 
مصـادر  وأكـدت  إليهـا،  ينتمـون  التـي 
، أن مصالـح عمالـة آشـتوكة أيت 
مصـادر  وأكـدت  إليهـا،  ينتمـون  التـي 
، أن مصالـح عمالـة آشـتوكة أيت 
مصـادر  وأكـدت  إليهـا،  ينتمـون  التـي 

«األسـبوع»
ا�وقـوف  بلفـاع،  قيـادة  قائـد  أبلغـت  باهـا، 
ا�اضـي،  الشـهر  منـذ  مهامـه  مزاولـة  عـن 
بقـرار تنقيلـه إلـى باشـوية منطقـة جـرادة، 
ا�اضـي،  الشـهر  منـذ  مهامـه  مزاولـة  عـن 
بقـرار تنقيلـه إلـى باشـوية منطقـة جـرادة، 
ا�اضـي،  الشـهر  منـذ  مهامـه  مزاولـة  عـن 

وذلـك بعـد تورطـه في ملفات متعلقـة بالبناء 
أحيـل  والـذي  عليـه،  والتسـتر  العشـوائي 
وذلـك بعـد تورطـه في ملفات متعلقـة بالبناء 
أحيـل  والـذي  عليـه،  والتسـتر  العشـوائي 
وذلـك بعـد تورطـه في ملفات متعلقـة بالبناء 

دون  باهـا  آيـت  اشـتوكة  عمالـة  مقـر  علـى 
أحيـل  والـذي  عليـه،  والتسـتر  العشـوائي 
دون  باهـا  آيـت  اشـتوكة  عمالـة  مقـر  علـى 
أحيـل  والـذي  عليـه،  والتسـتر  العشـوائي 

مهمـة إلـى أن جـاء قـرار تنقيلـه إلـى منطقـة 
تقاريـر  تطيـح  أن  ا�رتقـب  ومـن  جـرادة، 
ا�فتشـية العامـة لـوزارة الداخليـة بعـدد من 
ملفـات  فـي  تورطهـم  بعـد  السـلطة،  رجـال 
الدولـة  تحـاول  التـي  العشـوائي  البنـاء 
ملفـات  فـي  تورطهـم  بعـد  السـلطة،  رجـال 
الدولـة  تحـاول  التـي  العشـوائي  البنـاء 
ملفـات  فـي  تورطهـم  بعـد  السـلطة،  رجـال 

احتـواءه، كمـا أن التقريـر األخيـر للمجلـس 
األعلـى للحسـابات كان قـد أوصـى بضـرورة 
وضـع مقاربـة متكاملة بهـذا الخصوص، من 
الالئـق  السـكن  مـن  ا�واطنـ�  تمكـ�  أجـل 

الوضـع. حـول  مقاربـة شـمولية  وفـق 

آيت ملول
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  بوطيب الفياللي

 ،2020/6/  22 اإلثنـ�  يـوم  أصـدر حقوقيـون، 
بيانـا قويـا، بعـد حـادث مصـرع عاملـ� اختناقـا 
بالحـي  السـمك  لدقيـق  اإلنتاجيـة  بالوحـدة 
اختنـاق  إلـى  باإلضافـة  ملـول،  بآيـت  الصناعـي 
 ،2020/6/21 األحـد  يـوم  مدنيـة  وقايـة  عنصـر 
حسـب البيـان الـذي توصلنـا بنسـخة منـه، والـذي 
موضـوع  كانـت  اإلنتاجيـة  الوحـدة  هـذه  أن  أكـد 
احتجاجـات جمعيـات ا�جتمـع ا�دنـي بآيـت ملول، 
الصناعـي،  للحـي  ا�جـاورة  األحيـاء  وخاصـة 
والتـي سـبق لهـا توجيـه مجموعـة مـن العرائـض 
�ثـل  الترخيـص  فيهـا  تسـتنكر  البلـدي  للمجلـس 
لكنهـا  بترحيلهـا،  طالبـت  والتـي  ا�صانـع،  هاتـه 
الـذي  البيـان،  نفـس  بالتجاهـل، يضيـف  ووجهـت 
الهـواء  نقـاوة  معاييـر  شـروط  احتـرام  عـدم  أكـد 

والسـالمة.
وبعد جرد الظروف ا�أسـاوية التي تشـتغل فيها 
الطبقـة العاملـة، خاصـة فـي الظرفيـة الحالية التي 
يطبعهـا انتشـار وبـاء «كورونـا»، كعـدم التصريـح 
الضمـان  صنـدوق  لـدى  العمـال  مـن  بالعديـد 
وفـق  السـالمة  شـروط  توفـر  وعـدم  االجتماعـي 
للجمعيـة  ا�حلـي  الفـرع  أعـرب  الدوليـة،  ا�عاييـر 
ا�غربيـة لحقـوق اإلنسـان بإنـزكان أيـت ملـول، عن 
وتسـجيله  الفقيديـن،  لعائلتـي  الصادقـة  تعازيـه 
سـلطات  وتغاضـي  العمـال  بحيـاة  لالسـتهتار 
ا�راقبـة عـن غيـاب شـروط الصحـة والسـالمة، كما 
أعلـن تضامنـه مـع عمـال هاتـه الوحـدة اإلنتاجيـة 
ورجـل اإلطفـاء ا�صـاب باالختنـاق، مـع اسـتعداد 

الضحايـا. �ـؤازرة  الجمعيـة 

جـاء  مـا  حسـب  الحقوقيـون،  هـؤالء  وطالـب 
فـي البيـان، الجهـات ا�سـؤولة بفتـح تحقيـق فـي 
وفـرد  العمـال  اختنـاق  إلـى  أدت  التـي  األسـباب 
الوقايـة ا�دنيـة فـي هـذه الوحـدة اإلنتاجيـة، وكـذا 
فـي كيفيـة حصـول هـذا ا�صنـع علـى الترخيـص 
فـي منطقـة آهلـة بالسـكان، وتحديـد ا�سـؤوليات 
ومحاسـبة ا�سـؤول� عـن هـذا الحـادث ا�أسـاوي، 
مؤسسـاتها،  خـالل  مـن  الدولـة  طالبـوا  كمـا 
بالسـهر علـى تطبيـق بنـود مدونـة الشـغل وإعمـال 

ا�جـال. هـذا  فـي  الدوليـة  االتفاقيـات 
هـذا، وقـد عجـت شـبكات التواصـل االجتماعـي 
كلمـا  األخيـرة،  ا�ـدة  خـالل  االسـتنكار  بتدوينـات 

امتـألت أجـواء أيـت ملـول بروائح «لكوانـو»، التي 
حولـت حيـاة السـكان إلـى مأسـاة جعلـت العديـد 
ممـا  خوفـا  قلوبهـم  علـى  أيديهـم  يضعـون  منهـم 
يخبئـه لهـم ا�سـتقبل مـن أمـراض تنفسـية خطيرة 
هاتـه  مثـل  استنشـاق  جـراء  بهـا  يصابـون  قـد 
تواصـل  أي  غيـاب  ظـل  فـي  خصوصـا  الروائـح، 
وتجـاوب بسـبب هـذا ا�شـكل مـن طـرف ا�جلـس 
والتنميـة،  العدالـة  حـزب  إلـى  ا�نتمـي  ا�نتخـب 
والـذي ألقـى علـى عاتقـه خـالل الحملـة االنتخابيـة 
الحـادث  هـذا  سـيكون  فهـل  السـكان..  خدمـة 
بهيئاتهـم  السـكان  إلنصـاف  بدايـة  ا�أسـاوي 

ا�لحـة؟ �طالبهـم  واالسـتجابة  ا�دنيـة 

 محمد الحنصالي

الجهات  مختلف  وعمال  والة  مفتوحة إلى  رسالة  في 
مؤسسات  �ستخدمي  الوطنية  النقابة  دعت  والعماالت، 
العام  االتحاد  لواء  تحت  ا�نضوية  االجتماعية  الرعاية 
التدخل من أجل تصحيح الوضعية  إلى  للشغال� با�غرب، 

ا�زرية لكل األطر والعامل� االجتماعي� بهذه ا�ؤسسات.
الدفع  خالل  من  إال  الرسالة،  ذات  حسب  ذلك،  يتأتى  وال 
العامل�  لتسوية وضعية  وطنية  طريق  خارطة  نحو وضع 
والشواهد  األقدمية  االعتبار  بع�  آخذة  االجتماعي�، 
كافة  دراسي وطني يضم  يوم  ا�قلدة، وبتنظيم  وا�سؤولية 
للخروج  االجتماعية  الرعاية  بقطاع  وا�عني�  ا�تدخل� 
باإلضافة  الشغيلة،  هذه  لصالح  مستعجلة  عملية  بحلول 
كذلك إلى تحويل منح التعاون الوطني إلى ميزانيات سنوية 
ا�ؤسسات،  قبل  من  ا�قترحة  البرامج  لتنفيذ  تسهيال  قارة، 
طبقا �ا ينظمه لها القانون، وضمانا لوضعية مالية مستقرة 
عدة  سنة  كل  تسجله  الذي  ا�الي  للعجز  وتفاديا  للعامل�، 

مؤسسات.
وبخصوص قانون العامالت والعامل� االجتماعي�، ذكرت 
ينبغي  التي  االقتراحات  من  مجموعة  الذكر،  سالفة  النقابة 
اإلشارة إليها في مضام� هذا القانون، الذي ينتظر عرضه 
داخل قبة البر�ان، من بينها أن ينص القانون بشكل مباشر 
أو من خالل نصوصه التنظيمية، على إعفاء العامل� الذين 
يشتغلون منذ سنوات وا�توفرين على خبرة ميدانية كبيرة 
ساهمت في بناء ا�ؤسسات على مدى سنوات، من الشواهد 
العلمية واألكاديمية التي يشترطها هذا القانون، وتعويض 

ذلك بشواهد الخبرة تمنح لهم من طرف القطاع الوصي.
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 األسبوع

قامت إدارة ا�ياه والغابات، ليلة األول 
تمشيطية  بجولة  ا�نصرم،  يونيو  من 
البلوط  تخليف  محيطات  مستوى  على 
حمودو  أوالد  بدوار  ا�تواجدة  الفليني 
يحيى  بسيدي  السفلية  عامر  جماعة 
الرعي  مخالفة  عاينت  حيث  الغرب، 
التخليف،  محيطات  محميات  داخل 
مهم  عدد  وإتالف  تضرر  إلى  أدى  مما 
أحد  حجز  من  وتمكنت  الشتالت،  من 
وتوصلت  والبقر،  الغنم  من  رأسا  عشر 
إثر  على  مالكيها.  هويات  إلى  بعد  فيما 
في  ا�خالفة  محاضر  تحرير  تم  ذلك، 
ا�شرف  ا�قاول  قام  كما  ا�خالف�،  حق 
شكاية  بوضع  التخليف  صفقة  على 

القضائية  الضابطة  لدى  ا�وضوع  في 
قصد متابعة الجناة، وا�لف اليزال طور 

التحقيق من طرف الضابطة القضائية.
ا�ياه  إدارة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
النظم  على  بالحفاظ  ملزمة  والغابات، 
مجالية  �قاربة  وفقا  الغابوية  البيئية 
مندمجة  مستدامة  تنمية  تحقيق  تروم 
الثروة  استغالل  ب�  التوازن  وإرساء 
إطار  في  اإلنتاجية  وطاقاتها  الغابوية 
ما يسمح به القانون، وعليه، يبقى على 
السكان ا�حلي�، وا�نتخب� والسلطات 
تقوم  التي  ا�جهودات  مؤازرة  ا�حلية، 
توازن  لخلق  والغابات  ا�ياه  إدارة  بها 
في  تصب  اجتماعية  ودينامية  جديد 
ا�جال  لهذا  ا�ستدامة  التنمية  صلب 

الغابوي.
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وصديقي،  صديقكم  لكم  اليوم  أنعي 
ــب  واألدي الصحافي  الكبير  أخــي  بــل 
والكاتب املميز، األستاذ رمزي صوفيا، 
الذي ووري الثرى جوار أخيه »صبيح« 

وأخته »فيكتوريا«.
جميعا  يدفنوا  أن  األقــدار  وشــاءت 
بعيدين  البيضاء  بالدار  املقبرة  بنفس 

عن بلدهم العراق.
ــف، وبــالــنــظــر لــلــظــروف  ــ مـــع األسـ
تجتازها  ــتــي  ال الــحــرجــة  الــصــحــيــة 
ــراء جــائــحــة  ــ ــاء جـ ــع ــة جــم ــشــري ــب ال
تنظيم جنازة  من  نتمكن  لم  »كورونا«، 

تليق بمقام الرجل.
ابن  صوفيا،  رمــزي  األستاذ  الفقيد 
النهرين،  بني  ما  بالد  الرافدين،  عراق 
ــي«، موطن  ــوراب ــم ــل« و»ح ــاب »ب ــالد  ب
الخالفة و»دار الحكمة«، مهد الحضارة 

اإلنسانية.
ــذا الــرجــل  ــكــون هـ ــال عــجــب أن ي ف
موسوعة حية، واسع الثقافة واملعرفة، 
متتبعا كبيرا ألحوال السياسة واألدب 
ومستمر  وثيق  اتصال  وعلى  والفن، 
وقادة  ورؤســاء  ملوك  من  القوم  بكبار 

وأدباء وفنانني.
املنشأ  ــعــراقــي  ال صــوفــيــا،  رمـــزي 
املغرب  عشق  لطاملا  الهوى،  واملغربي 
سنة  ببالدنا  حلوله  منذ  واملــغــاربــة 
الخضراء  املسيرة  لتغطية حدث   1975
كمراسل لجريدة »السياسة الكويتية«، 
الدار  بمدينة  الحني  ذلك  منذ  واستقر 
من  الكثير  غطى  وهــكــذا  الــبــيــضــاء، 
ــداث الــتــي شــهــدهــا املــغــرب من  ــ األح
والعربية  اإلسالمية  القمم  مؤتمرات 
من  وغيرها  والفرنكفونية،  واإلفريقية، 

األحداث ملدة تفوق أربعني سنة.
بدور  الراحل  قام  املنطلق،  هذا  ومن 
املغربية  بالقضايا  للتعريف  فــعــال 
العربية،  لــلــبــلــدان  صــوتــه  ــصــال  وإي
ــشــرق، عــبــر مــقــاالتــه  ــامل خــصــوصــا ب

الصحفية. وتغطياته 
وقد بقي الفقيد يكتب مقاالته لجريدة 
حول  خصوصا  الصحفي«  »األسبوع 

كانت  التي  الجريدة  والفنانني،  الفن 
قيدوم  برئيسها،  متينة  عالقة  تربطه 
موالي  األستاذ  املغاربة،  الصحفيني 

مصطفى العلوي رحمه هلل.
صوفيا  رمــزي  فاألستاذ  وللتذكير، 
املوضوع  هذا  في  كتابا  ألف  أن  سبق 
ــع الــنــجــوم«  ــام م ــ تــحــت عــنــوان: »أي
عبد  الراحل  املطرب  طرف  من  بمقدمة 

الحليم حافظ.
ساعات  آخر  إلى  صحفيا  عاش  لقد 
 24 عنه  سألني  ما  آخر  حيث  عمره، 
موضوع  هــو  »مــا  وفــاتــه:  قبل  ساعة 

األســبــوع  جــريــدة  فــي  الخميس  ــذا  ه
الصحفي؟ وهل قرأت مقالتي؟«.

صوفيا  رمزي  الفقيد  أحب  لقد  نعم 
لقضاياه،  وأخلص  واملغاربة،  املغرب 
وكم كان يفتخر بتشريفه باالستقباالت 
امللكية التي كان يحظى بها، سواء من 
طرف جاللة امللك الحسن الثاني موحد 
من  أو  ثــراه،  وطيب  هلل  رحمه  البالد 
محمد  امللك  جاللة  البالد  عاهل  طرف 
السادس امللك الباني حفظه هلل وأدام 

عزه.
عدة  الصدد  هذا  في  الراحل  وألــف 

الثاني  »الــحــســن  بــيــنــهــا:  ــن  م كــتــب 
»محمد  الصعبة«،  األزمنة  في  القائد 
األستاذ  بتقديم  األمل«  امللك  السادس 
عبد الهادي بوطالب رحمه هلل، »محمد 
والتغيير«  ــالح  اإلصـ ملك  ــســادس  ال
بتقديم املستشار امللكي محمد القباج.

صوفيا،  رمــزي  برحيل  فقدنا  فعال، 
رجال من معدن نادر.

وكم كنت محظوظا بمعرفة هذا الرجل 
الجريء،  الــخــدوم،  الــصــادق،  األنيق، 
على  واالطــالع  الفكرية  املوسوعة  ذي 

التاريخ العربي املعاصر.

رفقة  باستمرار  أزوره  كنت  لقد 
إبراهيم  الدكتور  األســتــاذ  صديقي 
الفضل في  له  يرجع  الذي  الراشيدي، 
صداقتي مع الفقيد منذ أزيد من خمسة 
الحديث  نتبادل  وكنا  سنة،  وعشرين 
لــســاعــات طــويــلــة، ونــقــضــي أوقــاتــا 
إلى  واإلنصات  مجالسته  عند  سعيدة 

أحاديثه املتنوعة والشيقة.
أخي العزيز رمزي، وها أنت أمامنا 
أن تكون روحك مطمئنة  آمل  مسجى، 
مني  طلبت  بما  قمت  ألني  ومرتاحة 
لي  قلت  حــني  الــزمــن،  مــن  شهر  قبل 
عندي  الدومي،  دكتور  »يا  بالحرف: 
الدنيا  هــذه  ســأغــادر  أنني  إحساس 
عني  تتخلى  لن  أنك  أوعدني  قريبا، 
وأنك ستسهر على مراسيم دفني رغم 
ظروف الحجر الصحي« وهلل على ما 

أقوله شهيد.
بالواجب،  قمت  قد  أكون  أن  أتمنى 
وأنجزت الوعد، وذلك بمساعدة بعض 
لك  ويكنون  يحبونك  الذين  األصدقاء 
حاضرون  وهــم  والتقدير  االحــتــرام 
الــيــوم لــوداعــك األخــيــر، أذكــر منهم 
إبراهيم  بوجيدة،  السعيد  األساتذة: 
ونور  امليلودي،  ــداري  ال الراشيدي، 
سلمى  والــدكــاتــرة:  الرياحي،  الدين 
التازي،  محمد  الحميد،  علي  الــوزان، 

علي مخلوف.
كما حضر لتوديعك وفد كبير يمثل 
يترأسهم  باملغرب  العراقية  السفارة 
عبد  أحمد  األستاذ  باألعمال  القائم 
األخ  العراقيني،  وأصدقاؤك  الجبار، 
والصحفي  وليد  واألخ  جاسم،  محمد 

أمجد ناصر حسون.
ولوال الظروف التي نعيشها، لكانت 

جنبات املقبرة مليئة باملودعني.
وبهذه املناسبة، أقترح على الحضور 
عليهم  تعذر  الذين  على  وحتى  الكريم 
أربعينية  لتنظيم  التنسيق  الحضور، 
صاحب  املميز  الرجل  هذا  بمقام  تليق 
بعد  وذلك  والغنية،  الطويلة  التجربة 

تجاوز هذه الجائحة.
روحك  ولترقد  رمزي  عزيزي  وداعــا 

بسالم.
إنا لـله وإنا إليه راجعون - آمني.

�آخـر كلمـات رمـزي �صوفيـا قبـل رحيلـه

يحق علينا في هذه األيام أن يسري علينا قول 
نودع  ونحن  الجراح«  تلسعنا  متى  »إلى  الشاعر 
خبر  نــزل  وقــد  اآلخــر،  تلو  الواحد  عظاما  رجــاال 
وفاة الصحفي رمزي صوفيا كالصاعقة واألستاذ 
عمره  صــديــق  ينعي  املشهور  املــوثــق  بوجيدة 
»الفايسبوك«،  على  صفحته  في  املغاربة  وصديق 
أجــرى  حيث   ،1975 سنة  منذ  عرفه  وهــو الــذي 
مقابلة  ــل  ــ األص الــعــراقــي  الــكــبــيــر  الــصــحــفــي 
صحفية مع املغفور له جاللة امللك الحسن الثاني، 
وفي نهاية االستجواب طلب منه جاللته أن يعتبر 
رمزي  الراحل  دفع  ما  وهو  الثاني،  بلده  املغرب 
واستقر  جاللة امللك  وصية  تنفيذ  إلــى  صوفيا 
وشعبها  ملوكها  ويحب  يحبها  كان  التي  ببالدنا 
وتفاعل مع أحداثها، رغم أنه كان كثير التنقل بني 
عالقات  ينسج  حيث  والعاملية،  العربية  العواصم 
والفن  األدب  ورجال  والفنانات  الفنانني  كبار  مع 

والسينما والقانون والديبلوماسية .
على  السادس  محمد  امللك  جاللة  تربع  وبعد 
الراحل  تمكن  بسنتني،  امليامني  أســالفــه  عــرش 
شاب  ملك  عظمة  يستشعر  أن  الصحفي،  بحسه 
لشعبه،  عظمى  إنجازات  سنتني  ظرف  في  حقق 
السادس  »محمد  بعنوان  كتاب  تأليف  إلى  فبادر 
املشرق،  بالدنا  بمستقبل  فيه  تنبأ  األمــل«،  امللك 
ولم  جاللته  بها  بــدأ  الــتــي  املــنــجــزات  عــارضــا 
عبد  املرحوم  األستاذ  قال  كما  التوفيق  يخطئه 
فيه  وفق  إذ  الكتاب،  يقدم  وهو  بوطالب  الهادي 
بني مقتضيات األصالة التاريخية التي يرمز إليها 
وبني  القدم،  في  الضارب  جاللته  عرش  استمرار 

الحداثة التي يشخصها شبابه.
موضوعية  شهادات  الكتاب  هــذا  تضمن  وقــد 
لعدد من الشخصيات العاملية املؤثرة التي تناولت 
السادس  محمد  امللك  بأن جاللة  وأجمعت  الحدث 

هو أمل املغاربة.

بإهداء  صوفيا  ــزي  رم األســتــاذ  أهــدانــي  وقــد 
السادس  »محمد  كتاب  به  أحتفظ  ــت  الزل رقيق 
بالعهد  امللك األمل« وهو متفائل، رحمة هلل عليه، 
تقريبا بعدما  عمره  ربع  فيه  عاش  الذي  الجديد 
قضى في عهد جاللة امللك املرحوم الحسن الثاني 
ربع قرن آخر، معززا مكرما تحت ظل ملوك املغرب 
وبني أحبائه املغاربة الذين كتب عنهم في مذكراته 
مشيدا بجهود رجال الدولة واألطباء ورجال األمن 
والدبلوماسيني  والسياسيني  واملحامني  والقضاة 
بجميع  املــغــاربــة  ــل  وك والصحفيني  والفنانني 

أطيافهم وطبقاتهم االجتماعية .
وثقل  األصيلة  العربية  بلغته  هلل،  رحمه  وكان 
شجي  بصوت  املخاطبة  فــي  وتأنيه  مفرداتها 
وإخراج حروفها بجمالية تجعل املستمع إليه وكأنه 
ينصت إلى زجال أو شاعر غنائي، فكانت كل كلمة 
تخرج من فمه معبرة عن حب، وكان قلمه السيال 
الذي لم ينضب ولو أسبوعا قبل وفاته يستعرض 
علينا في »األسبوع« الجريدة التي اختارها وهو 
فيها  لينشر  العظماء،  جيل  من  الكبير  الصحفي 
والتي  والسياسية  واالجتماعية  الفنية  مذكراته 
من  املشاهير  قصص  على  املغاربة  القراء  أطلعت 
أهل الفن والسينما والطرب واملوسيقى التي كان 
الوهاب  عبد  محمد  من  بها  يزخر  العربي  الشرق 
الوهاب  الحليم حافظ وعبد  وفريد األطرش وعبد 
الدكالي وعبد الهادي بلخياط واسمهان وأم كلثوم 
وفيروز  وشادية  أحمد  وفايزة  الصغيرة  ونجاة 
من  العربية  السينما  وجميالت  الصافي،  ووديع 
وماجدة  وكاميليا  يسري  ومديحة  حمامة  فاتن 
توصلهما  أن  كــادت  حب  قصة  بها  جمعته  التي 
وفاتها،  يوم  بتعزية  له  بعثت  والتي  الزواج،  إلى 
جمال  وسامية  زبيدة ثروت،  إلى  طاهر،  وليلى 
رستم  وهند  املغربية،  بأصولها  يفتخر  كان  التي 
العرب  واملمثلني  ونــورا،  وبوسي  أمني  وميرفيت 
مظهر  وأحمد  أباظة  ورشــدي  الشريف  عمر  من 
حمدي  وعماد  رمزي  وأحمد  سرحان  شكري  إلى 
من  هوليود  كــبــار  عــن  فضال  الــحــريــري،  وعــمــر 

تايلور  وإليزابيث  مونرو  ومارلني  دوغالس  كيرك 
وفرانك سيناترا وغيرهم ممن طبع الحياة الفنية 
ممن  طويلة  املعاصرة، والالئحة  والسينمائية 
نقل إلينا الراحل رمزي قصصهم وأسرارهم التي 
األعمال  ورجال  السياسيني  من  بها  إليه  أفضوا 
واملحامني،  والقضاة  واألطــبــاء  واالقتصاديني 
جانبهم  مذكراته  في  نقل  الذين  الشعب  وعموم 
جميع  فــي  وعبقريتهم  واالجتماعي  اإلنساني 

املجاالت بأسلوبه السهل املمتنع واملشوق.
أشهر  بعد  صوفيا  رمــزي  صديقي  أبيت  لقد 
أن  املقتدر،  العاملي  الصحفي  ــت  وأن مــعــدودات 
ترحل من املدينة التي أحببتها، وقرب البحر الذي 
كنت تطل عليه من نافذتك، من منزلك الجميل الذي 
من  بالدك  هواء  لتشم  الطوابق  أعلى  في  اخترته 
مكان شاعري يجمع بني علو املكان وإطاللته على 
لتكون  واخترتها  أحببتها  التي  البيضاء  مدينة 
وأنت  بارئها  إلى  تصعد  وروحــك  لك  مرقد  آخر 
وتقول  بيسراك  واإلنجيل  بيمناك  القرآن  تمسك 
الدكتور  أمثال  إليك  أخلصوا  الذين  ألصدقائك 
الدومي، الذي ترك عيادته ليتفرغ لتمريضك، ابنك 
موثقك  بوجيدة  تلده، ولألستاذ  لم  الــذي  البار 
أخشى  ال  ))إنني  رؤوف:  وألخيك  أسرارك  وأمني 
القرآن  أحمل  سوف  مسيحي  عربي  فأنا  املــوت، 
إلى  وسلم واإلنجيل  عليه  هلل  صلى  محمد  إلى 
عيسى عليه السالم((، وقليل من أصدقائك الذين 
عرفوا أنك مسيحي الديانة، ألن أخالقك وسموها، 
رفعتك إلى ربك مؤمنا صادقا بإنسانيتك وشموخ 
الجميلة  ــك  صــورت مــالمــح  فحتى  شخصيتك، 
من  رمق  آخر  إلى  بها  الالفتة احتفظت  وأناقتك 
بجميع  عليك  عزيزة  كانت  التي  الطويلة  حياتك 

أهوائها وهمومها.
صديقك  أربعينية  في  بــك،  لي  لقاء  آخــر  كــان 
املغربية  الــصــحــافــة  عميد  ــك،  ــرات ــذك م ــاشــر  ون
وفقيدها، موالي مصطفى العلوي، الذي قدرت فيك 
عائلته وأصدقاؤه وفاءك لروحه الطاهرة، إذ رغم 
ظروفك الصحية العصيبة التي كنت تمر بها إبان 

وفاته، منذ فقط خمسة أشهر، أبيت إال أن تحضر 
بأن  لي  وقلت  الغالية،  الذكرى  هذه  إلحياء  معنا 
يكررون  الذين  الرجال  من  ليس  مصطفى  موالي 
مرتني في التاريخ، وأنت كذلك من العبقريات التي 

يجب االنتظار طويال ألن تجود بمثلها األرحام.
وكم كنت متأثرا ملا هاتفتني من فراشك تهنئني 
على كلمتي املتواضعة، وكم كنت متأثرا بالرسالة 
الذي  السادس  محمد  امللك  جاللة  بها  بعث  التي 
في  واألصــدقــاء  للعائلة  املغاربة«  »أمــل  سميته 
كل  تتابع  املوت  فراش  على  وأنت  الفقيد،  تعزية 
وتسأل  األخبار  في  معلومة  وكل  وكبيرة  صغيرة 
على  أحيانا  نحرج  كنا  أننا  لدرجة  جميعا  عنا 

تأخرنا بعض الشيء في السؤال عنك.
وقد أثلج صدري ما فعله أحد الدكاترة املغاربة 
بمثابة  ليكون  أشهرا  عيادته  في  فرط  بعدما  معك 
وأنت  طلبت  وملا  واألخــت،  واألخ  والزوجة  االبن 
شيكا  له  لتوقع  شيكاتك  دفتر  املوت،  سكرات  في 
سميته أتعابا جسيمة ملدة كبيرة من الزمن الزمك 
فيها الطبيب مالزمة االبن والبنت، رفض الدكتور 
املقابل  تسلم  وأخــا،  أبا  اعتبرك  الــذي  املغربي، 
بكرم  أخــرى  مــرة  إصــرارك، فــتــأثــرت  من  بالرغم 
له  املغفور  أوصاك  الذين  العظام  إخوتك  املغاربة 
واملوت  بينهم  باملقام  الثاني  الحسن  امللك  جاللة 
للعديد  أسررت  كما  ذلك  على  تندم  ولم  وسطهم، 

منهم وأنت في غرفة اإلنعاش.
في  الحياة  من هذه  ترحل صامتا  أن  أردت  لقد 
تتعب  ال  أن  بتعففك  أردت  وكأنك  »كورونا«  زمن 
محبيك في العالم بأسره بتشييعك، وأردت لهم أن 

يحزنوا عنك في صمت.
اآلن،  ربك  يدي  بني  وأنت  العزيز  صديقي  ترى 
أليس حب الحياة وهما؟ أليس الخوف من املوت 
خطئا؟ هل الرحيل هو حقيقة بؤسا؟ أال يقود كما 
أخرى؟  سعادة  إلى  األبوي  بيتها  الخطيبة  تغادر 

كما تساءل شوانغ تسو. 
أكيد أنك في سعادة أخرى عند ربك.

وداعا أيها الصديق.

ود�عا حبيبنا.. �ل�صحفي و�لأديب �لذي �أحب بالدنا و�أحب ملوكها
 نور الدين الرياحي

 الدكتور امحمد الدومي

رسائل في وداع الكاتب الكبير رمزي صوفيا
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الحجر  قصة  أن  لنا  يــقــول  مــن  أتــى  ــرا  وأخــي
»احتيال«  مجرد  هي  البيت  في  املكوث  وشعارات 

وأن املواطنني مجرد »خراف«.
الوطنية  التلفزية  القنوات  فقد استضافت إحدى 
ليفي،  هنري  برنار  الفرنسي،  الكاتب  املغربية 
مثيالتها  غــرار  وعلى  الجديد،  بكتابه  للتبشير 
الفرنسية، احتفت القناة بالكاتب وكتابه في مشهد 
والباحثني  للمفكرين  عــادة  يخصص  ال  دعــائــي 
بـ»فيلسوف  تسميته  يصح  الذي  فليفي  املغاربة. 
املنابر« لكثرة ظهوره في وسائل اإلعالم الفرنسية 
عن  األول  كتابه  منذ  وكتبه،  ملشاريعه  وتسويقه 
حيث   ،1973 في  بنغالديش  في  اإلنسانية  األزمــة 
بدأ مراسال حربيا، هو وريث إمبراطورية صناعية 
التي  التجارية  األعمال  من  ثروة  رأس  على  تضعه 
يوظفها في مشاريعه الدعائية واإليديولوجية، ففي 
الفيروس  »هذا  عنوان:  تحت  يسوقه  الذي  كتابه 
الذي يدفع للجنون«، ينتقد برنار ليفي السياسات 
برمته  ــر  األم أن  ويعتبر  العالم،  فــي  الحكومية 
في  الرعب  نشرت  كبيرة  »احتيال«  عملية  مجرد 
باألزمة،  واالقتصاد  الناس  أصاب  مما  املجتمعات، 
الشعبوي  األســلــوب  الستعمال  منه  محاولة  في 
إجراءات  ونقد  الفيروس  فكرة  رفض  في  الدعائي 

الدول في الحفاظ على مواطنيها.
حسب ليفي، فإن السلطات الحاكمة جن جنونها 
الناس  تطوع  بــل  االســتــبــداد،  ممارسة  أجــل  مــن 
بحريتهم  للتضحية  مستعدين  »خرافا«  ليكونوا 
للبقاء على قيد الحياة، فاألصل في نظره، أن تتحرر 
الطبية  السلطة  هيمنة  مــن  السياسية  السلطة 
باالختيار  للفيروس  لنسمح  التقييد  عدم  وتختار 
الطبيعي بني األكثر هشاشة وأولئك الذين يمكنهم 
حرية  على  الحفاظ  األفضل  من  أنفسهم،  حماية 

الفرد.
ليبشرنا  الكتاب  صاحب  جــاء  ما  ملخص  هــذا 
به، واختارته القناة املغربية، ضدا على اختيارات 
مقاومة  أجــل  مــن  وتكتلهم  وتكاثفهم  املــغــاربــة 
الناس،  عامة  لدى  انتشر  شعبوي  َنَفس  الجائحة، 
ليفي  لكن  بالقانون،  املغرب  في  الدولة  وقاومته 
صاغه بلغته التي تدعي التفلسف، وُسوق للمغاربة 
بالتجربة  املعجبني  من  أنه  على  دعائية  وصلة  في 
بني  واضح  تناقض  الجائحة.  مقاومة  في  املغربية 

الرفض املبدئي للكتاب والعرض الدعائي للقناة.
الفضل  أونفراي،  الفرنسي ميشيل  للمفكر  يرجع 
اعتبره  حني  ليفي،  هنري  حقيقة  عن  الكشف  في 
نموذجا ألسوء ما في الفكر، منتقدا تواطئه الدائم 
مع السلطة والطبقة الحاكمة في الغرب، وازدراءه 
الدائم للفقراء والطبقات املهمشة، لذا رفض حركة 
السترات الصفراء الفرنسية، حيث شبه أصحابها 
بأصحاب »القمصان السوداء« في إيطاليا الفاشية 
خالل ثالثينيات القرن املاضي، وندد بكل الحركات 
املقابل، شجع ومول  لكن في  بفرنسا،  االحتجاجية 

حركات االحتجاج واالنفصال في العالم العربي.
توقف  فقد  فيدال،  دومينيك  الفرنسي  املؤرخ  أما 
تنشر  التي  كتاباته  في  »الفادحة«  أخطائه  عند 
للتاريخ،  األوهام والقراءات االختزالية واالنتقائية 
العلمي  الحضور  ينتقدون  الباحثني  من  وكثير 
باحثا  وليس  إعالميا  وجها  باعتباره  للرجل، 
األكاديمية  الصورة  هذه  عن  بعيدا  لكن  أكاديميا، 
خالل  مــن  لنفسه  تسويقها  ليفي  يــحــاول  الــتــي 
الحضور الدائم في اإلعالم، وهو الثري الذي يعرف 
صــورة  هناك  اإلعــالمــي،  الحضور  يشترى  كيف 
العاملية،  الصهيونية  أحد أصوات  باعتباره  الزمته 
صورة زعيم االنفصال ومشاريع التجزئة والخراب 

وثق بعضها في فيلمه »قسم طبرق«.
وجبال  وكوسوفو  البوسنة  ساحات  عرفته  فقد 
االنفصال  ومناطق  العراق،  وساحات  أفغانستان، 
وسوريا،  وليبيا  ودارفور  والسودان  كردستان  في 
أذياله  أنى ظهر، جر في  أنه  أهم ميزاته،  رجل من 
على  وطنية  قناة  تصر  فلم  والتقسيم،  الــخــراب 
إظهاره بصورة املفكر والفيلسوف العاشق للمغرب 
وهو  وتفصيال،  جملة  ذلك  ينفي  وكتابه  وسياسته 
الذي انتقد كل اإلجراءات القانونية والعملية التي 
وهل  الوباء؟  انتشار  ظل  في  الناس  حركة  قيدت 
اإلعالمية  للنقاشات  صدى  املغربية  القنوات  غدت 
ولم  منابرها؟  بمثقفي  تحتفي  الفرنسية  والدعائية 
األيام  املنطقة؟...  هو هنا أصال؟ وما مشاريعه في 

كفيلة بالجواب.

برنار هرني ليفي.. 
رمز اخلراب 

على الباب
فؤاد بوعلي 

نافذة للرأي

االأمــازيغ ال يوؤمنــون اإال بالـملكيــة
ربما  الكثير   ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
يحلو  كما  »الطالسم«  هذه  معنى  عن  يتساءل 
األمازيغي  الحرف  تسمية  ولألسف،  للبعض، 
تعبير  سوى  ليس  الواقع  في  وهو  »تيفيناغ«، 
عن هوية عريقة، وانتماء متجذر، وتاريخ أصيل 

لألمة األمازيغية.
والعنوان أعاله، هو مقابل لـ»اململكة املغربية« 
علما  »تيفيناغ«،  بحرف  ملغريب(  ن  )تاُكلديت 
مقابل  كلمة  توجد  ال  األمــازيــغ  معجم  في  أنــه 
لـ »الجمهورية«، وال ألي نظام سياسي آخر غير 
املناضل  »الزايغ«  ذلك  يردد  كان  كما  »امللكية«، 
ــان شــفــاه هلل، فــاألمــازيــغ  ــرض املــحــجــوبــي أح
وهو  )امللكية(،  بـ»تاُكلدانت«  فقط  يؤمنون 
أن  باعتبار  التاريخ،  له  انتصر  الــذي  الطرح 
غني  لبلد  األمــان  صمام  هي  املغرب  في  امللكية 

بتنوعه ومتفرد بتعدد روافده.
للمبادئ، وجب  للوضوح وإرساء  فقط توخيا 
التنبيه إلى أنني لست من دعاة االعتداد املفرط 
الضيق،  العرقي  بمفهومها  األمازيغية  بالذات 
املجاني  التحرش  أقبل  ولن  أقبل  ال  وباملقابل، 
على  عيني  فتحت  مغربي  ألنني  هويتي،  على 
علم أحمر تتوسطه نجمة خماسية، شعرت منذ 
أول صرخة بصوتي في الجبال األطلسية، أنني 
أنتمي إلى تربة مغربية، قبيلتي وأهلي وأقاربي 
من حولي يتحدثون ويشهرون رموز األمازيغية، 
فنشأ وترعرع عندي شعور االنتماء بهذه الهوية 
الحضارية،  بأبعادها  أعتز  كما  بها،  أعتز  التي 
اإلفــريــقــي،  وبعمقها  ــة،  ــي واإلســالم الــعــربــيــة 
يفسر  ما  وهو  والعبري،  األندلسي  وامتدادها 
عاد  الرشيد  هارون  غمامة  فال  كمغربي،  تفردي 
إليها خراج أسالفي، وال سقوط تلمسان أوصل 
وهكذا  السعديني،  الشرفاء  بلد  إلى  العثمانيني 

نسج التاريخ تميزي.
حول  مناظرة  في  متهكما  أحدهم  خاطبني 
باألمازيغية  يحاضرنا  ال  لسانك  بال  ما  الهوية، 
القضية؟  هــم  تحمل  حقا  كنت  إن  نــرى  حتى 
تفضل  كنت  إن  الكيان؟  أم  اللسان  أهو  فأجبته: 
سليط  لكنه  طليقا،  ليس  لساني  فربما  اللسان، 
دفاعا  إال  ليس  وهو  األمازيغية،  عن  الدفاع  في 

عنك وعن تفرد شخصيتك املغربية.
في  لكم  موقف  عن  نسمع  لم  صديق:  سألني 
البطاقة  قانون  مشروع  حــول  الــدائــر  النقاش 
في  ألخــوض  أكن  لم  أنني  والحقيقة  الوطنية، 
الصديق  تساؤل  لــوال  القانون  مشروع  نقاش 
وإنما  للنقاش  تفاديا  ليس  العديد،  وإلــحــاح 
القانون  مشروع  لكون  للمؤسسات،  احتراما 

تم  وإن  التشريعية،  القبة  داخل  بعد  يناقش  لم 
اعتماده داخل مجلس السلطة التنفيذية، أما عن 
قبل  حتى  املوضوع  طرح  من  أول  فكنا  موقفنا، 

عرض املشروع على اللجنة.
تابعت النقاش، وأنا الذي أقبل باالختالف، إال 
فقط  للمشاعر  ليس  الجارح،  للكالم  أنني حزنت 
التوضيح  وجب  وهنا  املشترك،  لالنتماء  وإنما 

شكال ومضمونا.
موضوعية،  وبكل  املزايدات،  كل  عن  وبعيدا 
صيغ  القانون  مشروع  أن  إلى  اإلشــارة  وجبت 
التي  التفاصيل  كل  واستحضر  عالية،  بمهنية 
ستجعل من هذه البطاقة وثيقة شاملة من حيث 
املعلومات املثبتة فيها، وكذلك من حيث الطريقة 
املؤهلني  املواطنني  جميع  ستمكن  التي  امليسرة 
عمريا للحصول عليها، واالستفادة من خدماتها، 
البطاقة  تعتري  نواقص  عن  أبانت  فاملمارسة 
للعديد  كبديل  استعمالها  عدم  جــراء  الحالية، 
السكنى  شهادة  قبيل  من  اإلداريــة،  الوثائق  من 
سيكون  عليه،  وبناء  وغيرها،  الحياة  وشهادة 
من  التخفيف  في  هام  دور  اإللكترونية  للبطاقة 
أصبحت  التي  املتعددة  اإلداريــة  املساطر  عبء 
البطء  بفعل  املواطنني،  على  كبيرا  ثقال  تشكل 
واملخاطبني  املساطر  وتعدد  اإلداري  والروتني 
اإلداريني، باإلضافة إلى التكاليف الزائدة إلنجاز 

هذه الوثائق.
إذن، هي مبادرة تشريعية تستحق كل التنويه 
مراعاتها  عدم  فقط  عيبها  املبذول،  الجهد  على 
لألحكام الدستورية، وهذا ما وجب تداركه اليوم 
لكل  بطاقة  كونها  ووطنية،  وحكمة  هدوء  بكل 
فاملطلب  املتنوعة،  لهويتهم  وتعريف  املغاربة، 
املبدئي كان في األصل مالءمة القوانني السابقة 
فإذا  للدستور،  الجديدة  األحكام  مع  وتكييفها 
في  تصدر  جديدة  قوانني  بمشاريع  نتفاجأ  بنا 
عهد الدستور الجديد، وال تلتزم بأحكامه، وهنا 
شرعية السؤال حول املوقع االعتباري لألمازيغية 
وهذا هو  وأيضا،  بل  العمومية،  السياسات  في 
األخطر، جدوى وأثر القوانني املنصوص عليها، 
وارتباك  تردد  2011، سجل  أنه ومنذ سنة  علما 

وسلحفاتية في تنزيل األمازيغية.
فالقانون التنظيمي ظل عالقا لثماني سنوات 
)من 2011 إلى 2019(، حيث تم التأويل الضيق 
املتعلق  الــقــانــون  مــشــروع  ووضــع  للدستور، 
بـ»الهوية املغربية« في األنفاس األخيرة للوالية 
ذيل  فــي  ترتيبه  نتيجة  السابقة،  الحكومية 
عند  البرملان  على  ليحال  التشريعي،  املخطط 
نهاية الوالية، وبدون أي تشاور ال مع األحزاب 

السياسية وال مع املجتمع املدني، باستثناء فتح 
منصة إلكترونية لالقتراحات عن بعد في قضية 

جوهرية مثل قضية الهوية.
الحالي، ورد في  القانون  إلى مشروع  وعودة 
لألمن  العامة  املديرية  عن  أمني  ملصدر  توضيح 
تفاعلها  على  مشكورة  باملناسبة  وهي  الوطني، 
والتوضيح  التواصل  على  الدائم  وانفتاحها 
تيفيناغ  بحرف  الهوية  »كتابة  أن  والــبــيــان، 
مرجعية  تعريفية  بمعطيات  مرتبطة  مسألة 
يجب أن تكتب في األصل بهذا الحرف، ليتسنى 
الوطنية«،  البطاقة  في  وتوثيقها  تضمينها 
مشروع  غيبه  الــذي  التضمني  هــذا  أن  بمعنى 
وهنا  باألساس،  »تقنية«  مسألة  هو  القانون، 
»اإلكـــراه  يبرر  أن  يستقيم  هــل  ســـؤاال:  ــرح  أط
التقني« الخطأ القانوني والدستوري؟ أترك لكم 
يطرح  القانون  مشروع  أن  والواقع،  الجواب، 
تقنيا،  مشكال  وليس  وقانونيا  سياسيا  إشكاال 
بتعبير آخر، ال يجب النظر إلى مشروع القانون 
املظلة  من  وإنما  الضيقة،  التقنية  النافذة  من 
الدستورية، اعتبارا أن الدستور موضوع تعاقد 
أي  تحت  التعاقد  بهذا  املس  يمكن  وال  املغاربة، 

إكراه كان.
وال  بسيط  الحل  الحل؟  وما  أحد:  سيتساءل 
يحتاج املحاججة، وهو التأصيل القانوني للحق 
مع  القانون،  مشروع  في  لألمازيغية  الدستوري 
التنظيمي  القانون  مــن   31 املــادة  استحضار 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق 
لألمازيغية، والذي يحدد السقف األقصى وليس 
الحق  لهذا  القانوني  التنصيص  األدنى: بمعنى 
اإلكــراهــات  تــجــاوز  على  والعمل  الــدســتــوري، 
التعريفية  بـــ»املــعــطــيــات  املتعلقة  التقنية 
املرجعية«، كما جاء في توضيح املصدر األمني، 
فهل هذا يعد ضربا من املستحيل؟ ال أعتقد ذلك.
التقني«  »اإلكراه  أن  جدال  سلمنا  لو  حتى  ثم 
فيما يخص املعطيات املرجعية الشخصية، وارد 
وقائم، فما الذي يمنع من تضمني البطاقة الوطنية 
تيفيناغ؟  بحروف  املحايدة  العامة  للمعطيات 
ذات  مرجعية  معطيات  إلى  تستند  ال  باعتبارها 
املغربية  اململكة  قبيل  املدنية من  بالحالة  الصلة 
البطاقة  أو   ،»ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ«
 ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ« للتعريف  الوطنية 
الوطني لألمن  العام  املدير  أو   »ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
.»ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ« 

بهذه الصيغة املقترحة، لن نشهر فقط الهوية 
لن  التي  الحضارية  الهوية  بل نكرس  البصرية، 
تزيد بطاقة املغاربة إال تميزا أكثر وتفردا أبهى.

محمد أوزين 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

وباء »كورونا« ابتالء اأم غ�سب من ال�سماء
فضل  ليعبدوه، وحني  والجن  اإلنس  خلق هلل 
بني آدم على املالئكة احتجوا على هذا التفضيل 
وقالوا للحق سبحانه وتعالى: ))أتجعل فيها من 
خالل  من  ويبدو  الدماء..((،  ويسفك  فيها  يفسد 
ما نعيشه اليوم، أن املالئكة كانوا على حق، ألن 
اإلنسان أخذ يقضي على البيئة التي يعيش فيها 
بإكثار املعامل واملصانع التي تنفث سمومها في 
الهواء ليل نهار، كما أنه يحطم الطبيعة ويقضي 
وسباقه  اختراعاته  خالل  من  بنفسه  نفسه  على 
من أجل التسلح النووي، نذكر من هذه الكوارث، 
أصبحت  التي  وكوشياما  وشرنبيل  هيروشيما 
مدينة مهجورة، ألن أثار التلوث الذي أصابها ال 
الشروب  املاء  آدم، بل حتى  زال يهدد حياة بني 

لم يسلم من هذه الكارثة.
أجمع،  العالم  أصاب  منه  نعاني  الذي  الوباء 
أكبر  وحــيــر  الجميع  ففاجأ  غــرة،  حــني  وعــلــى 
فعدد  الوبائية،  األمراض  في  املختصني  وأشهر 
ماليني  العشرة  ناهز  الفيروس  بهذا  املصابني 

واملوتى نصف املليون.
أحــد  أن  ــني،  ــن ــواط امل حــيــرة  ــن  م زاد  ومــمــا 
الوضع  عــن  سئل  حينما  ــال  ق االخــتــصــاصــني 
غير  ولكنه  طبيعي  »إنــه  املــغــرب:  في  الوبائي 
والتحليل  املتناقضة  النظرة  وهــذه  عـــادي«، 
والسرعة  القوة  ألن  بلة،  الطني  زاد  الفضفاض، 
التي ينتشر بها هذا الوباء، تجعلنا نتساءل: هل 
ألن  السماء  غضب  عن  تعبر  ظاهرة  الوباء  هذا 
اإلنسان طغى في األرض وتعدى حدود الفحشاء 

واملنكر؟

البشرية  أصــاب  شامال،  هلل  عقاب  جاء  لذلك 
جمعاء، ويكفي أن نالحظ تدني وانعدام األخالق 
اإلنسانية في بعض البلدان لنتيقن أن السلوكات 
هذا  تبرر  اإلنــســان  بها  ابتلى  التي  املنحرفة 
بسبب  أصبحت  ــدول  ال بعض  إن  بل  الغضب، 
على  تشجع  بها،  تنعم  التي  الحرية  في  التخمة 
زواج  كما  بالذكر  الذكر  زواج  تبيح  قوانني  سن 

املرأة باملرأة، وهذا منكر وذنب ال يغتفر.
غرائز  على  سيطرت  فقد  اإلجــرام،  مظاهر  أما 
على  والتجني  االغتصاب  فعمليات  اإلنــســان، 
املرأة أصبحت ال تعد وال تحصى، ولوال رحمة هلل 
بعباده ألذهبنا وأتى بأقوام أخرى كعاد وتمود، 
في  نبهنا  أن  وقد سبق هلل  ونــوح،  لــوط،  وقــوم 
أكثر من آية قرآنية إلى أنه يستطيع أن يهلك أمة 
كاملة في قوله تعالى: ))إذا أردنا أن نهلك قرية 
القول  عليها  فحق  فيها  ففسقوا  مترفيها  أمرنا 
فدمرناها تدميرا((، وبما أنه رحمن رحيم وليس 
هذه  من  يخفف  تعالى  هلل  فــإن  للعبيد،  بظالم 
))وما كان هلل ليعذبهم وأنت  العقوبة في قوله: 
يستغفرون((.  وهم  معذبهم  هلل  كان  وما  فيهم 
على  ــا«  ــورون »ك ــاء  وب ــار  أث تحليل  إلــى  ولنعد 
لنرى  الصراحة  من  بشيء  ونتحدث  مجتمعنا، 
االجتماعية،  الــشــرائــح  مختلف  معاناة  مــدى 
أهلها  يسكن  التي  امليسورة  بالطبقة  ولنبدأ 
املنازل الفاخرة والقصور والسرايا، حيث ابتليت 
الطبقة البورجوازية بما ورثته من البورجوازية 
خاص  نوم  بيت  في  فرد  كل  ينام  إذ  األوروبية، 
التباعد املطلوب من أجل  به حيث تتوفر ظروف 

فيتوجه  الغني  ويستيقظ  السالمة،  على  الحفاظ 
إلى قاعة األكل الفسيحة، ثم يخرج إلى الحديقة 
في  بالغطس  ويستمتع  النقي  الهواء  ليتنفس 
املسبح الخاص به، بل إن بعضهم استغل فضاء 
بعد  وأظن،  املضرب،  لكرة  ملعبا  وأحدث  سكناه 
هذا الوصف لإلقامة السكنية للمترفني، أنه ليس 

لوباء »كورونا« حظوظ الكتساحها.
تسكن  التي  املتوسطة  الطبقة  إلى  اآلن  ونأتي 
شققا ال تتوفر على العدد الكافي من غرف النوم، 
الصالون غرفة  إذ يتكدس األطفال ويتخذون من 
والطامة  املطلوب،  التباعد  شرط  فينعدم  للنوم، 
الكبرى هي التي تتجلى في املساحة الضيقة التي 
العشوائية،  األحياء  في  للعائالت  سكنا  تشكل 
إنساني،  سكن  من  السردين  بعلبة  أشبه  فهي 
الكريمة،  الحياة  شروط  جميع  فيه  تنعدم  حيث 
ورغم أن هلل فضل بعضنا على بعض في الرزق، 
كان  ملا  والتآخي  والتظافر  بالتكافل  يأمرنا  فهو 
عن  عبر  كما  والفقير،  الغني  بني  شاسعا  الفرق 
ذلك الكاتب املصري لطفي املنفلوطي: »لو أعطى 
الغني الفقير ما فضل عنه من الطعام، ما اشتكى 
أحدهما سقما وال أملا«، واملجتمع اإلسالمي الذي 
وتعالى:  سبحانه  وقــال  الزكاة  هلل  عليه  فرض 
ال  ــروم((،  ــح وامل للسائل  حق  أموالهم  ))وفــي 
أن  لو  والعوز  الفقر  ظاهرة  من  يعاني  أن  يمكن 
امليسورين منه احترموا هذا الركن األساسي من 
ينطبق  الشديد،  األسف  من  لكن  اإلسالم،  قواعد 
علينا املثل الشعبي الذي يقول: »شبعان ما درى 

بجيعان«.
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(ماي/يونيو)  الثالث  العدد  صدر 
التي  «اقــــرأ»  األطــفــال  مجلة  ــن  م
والشباب  الثقافة  وزارة  تصدرها 
والــريــاضــة/قــطــاع الــثــقــافــة، ومــن 
لكل  شعرية  نصوص  الــعــدد  ــواد  م
الكنيزي  الــطــاهــر  الــشــاعــريــن  مــن 
ا�ريني، ونصوص قصصية  وأمينة 
وجمال  بنسعيد  أحمد  للقصاص�  
وزهير  جــدعــان  هللا  وعبد  بوطيب 
على  ا�جلة  حافظت  كما  قاسيمي، 
ا�غرب  رجـــاالت  الثابتة:  أبوابها 
التاريخ  وبـــاب  كــنــون»،  هللا  «عــبــد 
«استكمال الوحدة الترابية»، ونساء 
ــالم  وأع كيلير»،  «هيل�  ــدات  خــال
«ابن خلدون» واالستطالعات  عربية 
محمد  «متحف  وا�تاحف  ا�دن  عن 
السادس»، وأركان الترفيه والتسلية 
«رواق  إلى  باإلضافة  وا�سابقات، 
األطفال  برسومات  الخاص  ــرأ»  اق
إيمان  ا�بدعة  عليه  تشرف  ــذي  ال

من  ألطفال  لوحات  وضــم  الغالي، 
ا�ــغــرب وقــطــر والــهــنــد والــجــزائــر 

وأمريكا.
بأبواب  أيضا  العدد  هذا  وتميز 
وتقنيات»،  «علوم  مثل  أخرى  ثابتة 
و«لوحة وفنان»، و«عالم األنترنيت»، 
ــرأ»  اق و«مكتبة  اقـــرأ»  ــة  ــدرس و«م
و«الصحفي الصغير»، وهي األبواب 
التي ساهم فيها كل من عبد الرحمان 
الزوالتي  الزهراء  وفاطمة  النوايتي 
ــل زهير  ــوف ون وســعــيــد ســاســيــوي 
الخالدي  الغني  وعبد   الودغيري 
ومعاذ الوارثي، باإلضافة إلى أركان 
تعلم»  ــل  «ه مــثــل:  با�جلة  أخـــرى 

و«ذهني أقوى» و«مطبخ اقرأ». 
خصص  العدد  أن  بالذكر،  جدير 
وا�ساهمات  ا�ـــواد  مــن  مجموعة 
حول  وكتابها  ا�جلة  أطفال  حررها 
الحجر  وحــول  ــا»  ــورون «ك جائحة 
ــا يــرتــبــط بــهــمــا من  الــصــحــي، ومـ

سلوكيات واحترازات وإرشادات.
وقد صدرت مع العدد هدية بعنوان 
ورسم  تأليف  من  ا�كتبة»  في  «أكل 
البهلولي،  أحمد  ا�غربي  الفنان 
هللا  عبد  الفنان  العدد  غالف  أنجز 
الثقافة  وزارة  وأتــاحــتــه  درقـــاوي 
موقعها  على  والرياضة  والشباب 
اإللكتروني  في صيغة رقمية مرفقة 

بالهدية.
ــصــدر عن  ــارة، فــا�ــجــلــة ت ــإلشـ لـ
والرياضة  والشباب  الثقافة  وزارة 
ويديرها  الثقافة،  ا�غربية/قطاع 
جمال  ا�غربي  والجامعي  الكاتب 
ا�وجهة  بالكتابات  وتهتم  بوطيب، 
روح  تثم�  إلــى  وتهدف  لألطفال، 
ــداع لـــدى األطــفــال  ــ ا�ـــبـــادرة واإلبـ
ترسيخ  على  الحرص  مع  ا�غاربة 
بــأوضــاع  للنهوض  ا�ــواطــنــة  قيم 
شؤونها  فــي  واالنــخــراط  الطفولة 

بدينامية تربوية وثقافية متجددة.
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تــضــمــن الـــعـــدد األخـــيـــر من 
الذي  ا�غربية»،  «الثقافة  مجلة 
اإللكترونية  البوابة  ضمن  نشر 
ــاب  ــشــب ــة وال ــاف ــق ــث لــــــوزارة ال
والرياضة / قطاع الثقافة، نظرا 
يسمح  لم  الذي  الطارئ  للظرف 
بالنشر الورقي، ملفا خاصا عن 
«أفق  بعنوان  ا�غربي  ا�سرح 
ــدود الــفــرجــة»،  ــ الــتــجــريــب وح
الباحث�  مــن  ــدد  ع فيه  شـــارك 
وا�سرحي� ا�غاربة، إلى جانب 
الفنان  مــع  منشور  غير  حــوار 

والزجال الراحل الطيب لعلج.
وقد تنوعت أبواب ا�جلة ب� 
فيها  تتم  التي  األنتربولوجيا، 
الثقافة  ظــواهــر  بعض  مقاربة 
ــاب الــتــشــكــيــل،  ــ ــة، وب ــي ــرب ــغ ا�
مع  تشكيلي  لفنان  وبــورتــريــه 
بعض أعماله الفنية، والتصوير 
وا�نمنمات،  الــفــوتــوغــرافــي، 
ــمــا، ومــلــف اإلبــــداع  ــن ــســي وال

الشعري والقصصي.
لبعض  الـــعـــدد  ــرق  ــط ت كــمــا 
عبد  أمــثــال  الــراحــلــ�،  الكتاب 
الكبير الخطيبي، وأحمد بركات، 

الغائب،  فــصــوص  ــاب  ب ضمن 
نص  عن  ا�غربي  النبوغ  وباب 
للمختار السوسي، وأهميته في 
ما يطرحه من قضايا وأفكار، مع 
بـ«لسان  ا�عنون  الترجمة  باب 

اآلخر».
حرصت ا�جلة كعادتها، ضمن 

يديرها  التي  الجديدة  سلسلتها 
على  بوسريف،  صالح  الشاعر 
غالفها  ظهر  على  صــورة  وضع 
لــبــعــض الــكــتــاب الــراحــلــ�، 
استحضار  تم  العدد  هــذا  وفــي 
ــاء بــالــشــاعــر الــراحــل  ــف واالحــت

أحمد الجوماري.
الثقافة  لوزارة  الجهوية  ا�ديرية  تواصل 
بجهة  الثقافة،  قطاع   / والرياضة  والشباب 
األنشطة  بــرنــامــج  تنزيل  مــكــنــاس،  فــاس 
أطلقتها  التي  والفنية،  الثقافية  التفاعلية، 
جائحة  بسبب  الصحي  الحجر  ظــل  فــي 
على  ا�نصرم،  مــاي  فاتح  منذ  «كــورونــا»، 
شعار:  تحت  مكناس،  ــاس  ف جهة  صعيد 
الفكر  خــالل  من  لنعبر  بعد،  عن  «الثقافة 

والفن في زمن كورونا».
الجهوية  ا�ديرية  تنظم  اإلطار،  هذا  وفي 
إلى  مكناس،  فــاس  بجهة  الثقافة،  لقطاع 
الدولي  ا�نتدى   ،2020 يوليوز   04 غاية 
 21 بمشاركة  العالم،  لثقافات  االفتراضي 
دولة   15 لـ  ينتمون  وفنانا،  وباحثا  خبيرا 
من إفريقيا وأوربا وأمريكا وآسيا (ا�غرب، 
مصر،  الجزائر،  تونس،  إسبانيا،  نيجيريا، 
أ�انيا، فرنسا، لبنان، سوريا، األردن، العراق، 
ا�تحدة  ــواليــات  ال عــمــان،  سلطنة  اليمن، 
وأبحاثهم  خبرتهم  وتشمل  األمــريــكــيــة)، 
وأوجه  تجليات  مختلف  الفنية  وإبداعاتهم 

الشأن الثقافي.
إلبـــراز  مناسبة  ا�ــنــتــدى  هـــذا  ويــشــكــل 
روافــد  من  كرافد  والفني  الثقافي  التنوع 
عبر  والحضارات  الثقافات  وإشعاع  بناء 
العصور، كما يعتبر جسرا للحوار الثقافي، 
ومنطلقا للدفاع عن الهويات الثقافية والقيم 

ا�شتركة لإلنسانية، وتعزيزها.
الــدولــي  ا�ــنــتــدى  هــذا  ا�ــديــريــة  وتنظم 
االفتراضي، بتعاون مع مؤسسة «الجامعي»، 
ومركز  «أناسي»،  الثقافي  التنشيط  ومركز 
وا�بادرة  قــادوس»،  «ع�  الثقافية  التربية 

الوطنية للتنمية البشرية. 

 ádhO 15 øe ÉcQÉ°ûe 21
 ⁄É©dG äÉaÉ≤ãd ‹hO ióàæe ‘

¢SÉæµe ¢SÉa ájôjóe ¬ª¶æJ

 ô°ûædG QGO øY  Qó°üJ ´ƒÑ°SC’G

IOhó ácô°T ¢ùjôH É«fO

:¢ù°SDƒŸG 

 …ƒ∏©dG ≈Ø£°üe

 :ô°ûædG  ôjóe 

…ƒ∏©dG Ö«£dG

 :ôjôëàdG  Iôjóe 

 »≤∏N áª«µM

h.khalki@alousboue.com

:ôjôëàdG ¢ù«FQ 

 ÊÉëjôdG ó«©°S

s.rihani@alousboue.com

:»°VÉjôdG º°ù≤dG  

 »¡HOEG Ëôc

:∞∏ŸG OGóYEG  

Êƒ©dG   ó«ª◊G   óÑY

:…CGôdG ÜÉàc 

»LGQódG Ú°ù◊G

»°ùjQOE’G Ö«©°TƒH 

Oƒ©°ùªæH óMGƒdG óÑY

»YÉaôdG áª‚

 :¿ƒ∏°SGôŸG 

»WÉMƒÑdGÒgR

OGóL ˆG óÑY

…hGôg øjódG Qƒf

™«é°T óª

»ªWÉØdG õjõY

:¿Gƒæ©dG 

 …’ƒe ÒeC’G ´QÉ°T 12

ˆG óÑY

:ójÈdG ¥hóæ°U

•ÉHôdG 439 

:∞JÉ¡dG 

0537708047

:¢ùcÉØdG 

0537708049

:ÊƒfÉ≤dG ´GójE’G 

1965 ¿GƒL 28

:Öë°ùdG 

âæjôHƒµjEG

:™jRƒàdG 

¢ùjôHÉ°S

:…QÉéàdG º°ù≤dG  

QÉÑ°üdG ∫OÉY

idbihi62@gmail.com

0664494024
2spublicite@gmail.com

info@alousboue.com

t.alaoui@alousboue.com

تــضــمــن الـــعـــدد األخـــيـــر من 

 á∏› øe ójó÷G Oó©dG ‘ áYƒæàe ÜGƒHCG
zá«Hô¨ŸG áaÉ≤ãdG{

حوار العدد مع اِّـسرحي اِّـغربي الراحل 
أحمد الطيب لعلج
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ا�تخصص  «تـــورالن»  موقع  تصنيف  حسب 
قائمة  ضمن  مراكش  مدينة  تصنفت  األسفار،  في 

الخمس� وجهة سياحية عا�ية صديقة للبيئة.
الحمراء  ا�دينة  حلت  التصنيف،  هذا  وبفضل 
مستوى  على  خضراء  كمدينة  األولى  ا�رتبة  في 
احتلت  بينما  إفريقيا،  وشمال  العربي  العالم 
مدينة برل� األ�انية ا�رتبة األولى في التصنيف، 

ا�رتبة  فــي  النمساوية  فيينا  بمدينة  متبوعة 
الثالثة،  ا�رتبة  في  األ�انية  وميونيخ  الثانية، 
العا�ية  ا�دن  أكبر  ب�  النخيل  مدينة  وتواجدت 
مدينة  أي  غياب  في  ا�تقدمة،  ــدول  ال في  جلها 
عربية أو إفريقية في التصنيف باستثناء مدينتي 
تــاون  وكيب   ،14 ا�رتبة  فــي  الكينية  نيروبي 

الجنوب إفريقية في ا�رتبة 41.



المنبر الحر

هنا وهناك

التوت  أو  الحمراء  الفواكه  لعنة  أن  يبدو 
الفالحة  حقول  في  ا�غربيات  العامالت  تطارد 

أينما حللن وارتحلن.
فبعد الضجة التي أثارها استغالل والتحرش 
خالل  إسبانيا  حــقــول  فــي  الــتــوت  بــعــامــالت 
يتسبب  أن  كــاد  والــذي  ا�اضيت�،  السنت� 
تدخل  لوال  البلدين  ب�  دبلوماسية  أزمــة  في 
لتفادي  الــقــوانــ�  بعض  وإعــمــال  ا�تدخل� 
مختلف  بالفضيحة  صدحت  أن  بعد  األســوأ، 
ا�نابر اإلعالمية العا�ية والعديد من ا�نظمات 
ا�حاكم  ــات  رده ا�ــوضــوع  ووصــل  الحقوقية 
تضرب   أخرى  لعنة  هي  ها  اإليبيرية،  با�ملكة 
عقر  في  ا�رة  وهذه  جديد،  من  التوت  عامالت 
كانت  وإن  ا�غربي،  الغرب  حقول  في  الــدار، 
باالعتداءات  لها  عالقة  ال  السنة  هذه  ا�صيبة 
كبرى  طامة  الشديد،  ولألسف  فإنها  الجنسية، 
«كورونا»،  بفيروس  ا�صابات  يتم شفاء  لم  إن 
«اللة ميمونة»  بمنطقة  بؤرة وبائية  بعد ظهور 
دونية  سؤال  يطرح  مما  العرائش،  مدينة  قرب 

التي  الفئة  هذه  التوت،  عامالت  مع  التعامل 
شكلت حالة شرود في زمن الجائحة، في الوقت 
اإلشهارية  الحمالت  صــدى  فيه  وصــل  ــذي  ال
مختلف  وصدحت  السماء،  عنان  واإلعالنية 
ا�نابر بمختلف اإلجراءات االحترازية من وقاية 
كل  وتجنب  اجتماعي،  وتباعد  ونظافة  وتعقيم 
ليخرج  الناس،  ب�  العدوى  نقل  شأنه  من  منا 
للمفارقة،  ويا  إسباني،  وهو  ا�عمل،  صاحب 
تقل  التي  الحافلة  لسائق  ا�سؤولية  ليحمل 
إلى  ضيعة  من  بالتنقل  إياه  متهما  العامالت، 

أخرى، ومن منطقة إلى منطقة.
أيضا  يطرح  وقع،  ما  حول  األخبار  تضارب 
للمواطن�  السلطات  مراقبة  نجاعة  ســؤال 
العقوبات  من  الحزمة  فرغم  الحجر،  زمن  في 
في  الداخلية  وزارة  أصدرتها  التي  الزجرية 
تكن  ألــم  الوقائية..  للتدابير  ا�خالف�  حــق 
يوميا  نراه  ما  غرار  على  محلية  هناك سلطات 
في شوارع ا�دن؟ ألم تكن حواجز أمنية كالتي 
لتفتيش  الطوارئ  أيام  مساء  صباح  منها  نمر 
الكمامات،  وارتـــداء  والتباعد  التنقل  رخــص 
جزاء  ضربة  وتتصيد  ميمونة»  «اللــة  لتنفلت 
وتسجلها على ا�غرب في الدقيقة التسع� من 

عمر مباراتنا ضد «كوفيد 19»؟
البئيس،  السناريو  هذا  يتكرر  ال  أن  نتمنى 
كل  على  الفضيحة  هــذه  مثل  تغطي  ال  وأن 
ا�جهودات التي بذلت من طرف الجميع بعدما 

القضاء  الكاملة في درب  العالمة  ا�غرب  سجل 
تتكرر  ال  أن  نتمنى  كما  «كورونا»،  وباء  على 
مآسي عامالت التوت، حتى ال تفقد هذه الفاكهة 

لونها وطعمها.
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إن رقي األمة يقاس برقي قضائها، وهذا واضح لدى 
الشعوب ا�ستضعفة، حيث القوي فيها يغلب الضعيف، 
للقوة، وكلما تطورت األمة  ال سيادة وال غلبة فيها إال 
فكرة  أصبحت  كلما  والــحــضــارة،  الــرقــي  مــدارج  فــي 
الحق والعدل لديها سائدة، وكلمة القانون هي العليا، 
وا�جتمع الذي ال يكون الفرد فيه مطمئنا على مقومات 
متحضرا  يكون  أن  يمكن  وال  القانون  ظل  في  حياته 
فالحضارة  ا�ــادي،  الكسب  وسائل  لديه  بلغت  مهما 
وال  العدل،  على  القائم�  واالستقرار  االطمئنان  وليدة 

عدل بدون قضاء.
في هذا العصر، نجد سيادة القضاء وقداسته تسير 
جنبا إلى جنب مع تقدم الحضارة وازدهارها، فحينما 
على  واألمثلة  ويحترم،  القضاء  يقدس  وتتقدم،  تزدهر 

ذلك كثيرة في الدول ا�تقدمة حضاريا.
من  بالعديد  حــافــل  اإلســالمــي  العربي  والــتــاريــخ 
الشهادات على العدالة التي كانت تبسط سلطانها على 
على  حكمها  وينفذ  سواء،  حد  على  والصغير  الكبير 
في  الفكرة  تأصلت  الذين  والــوالة،  واألمــراء،  الخلفاء 
قضاة  لسان  على  تأتي  العدالة  هذه  وكانت  نفوسهم، 

كان لهم ا�ركز األسمى في نظام الخالفة اإلسالمية.
والقصة اآلتية تعتبر أروع مثال في تاريخ الحضارة 
عبد  بن  عمر  األموي  الخليفة  إن  اآلن:  اإلنسانية حتى 
سمرقند  أهالي  من  وفد  جاء  الخالفة،  ولي  �ا  العزيز 
يشتكون بأن بالدهم دخلها القائد قتيبة مع جيشه قبل 
أن يوجه لهم إنذارا حسب قواعد الحرب في اإلسالم، 
فكتب عمر إلى عامله في العراق، أن ينصب لهم قاضيا 

عصرنا  في  االستثنائية  با�حاكم  أشبه  وهو  خاصا، 
الباجي،  حاضر  بن  ُجَمْيع  القاضي  لهم  فنصب  هذا، 
قدم  على  قتيبة  القائد  مع  وحاكمهم  شكواهم  فسمع 
وأن  سمرقند  من  ا�سلم�  بخروج  فحكم  ا�ــســاواة، 
يعود أهلها إلى حصونهم، وأمر قتيبة بأن يوجه إليهم 
قتيبة  دخــول  أبــوا  إن  يحاربهم  ثم  جديد،  من  ــذارا  إن
في  الحرب  بأصول  عمال  وذلك  سمرقند،  إلى  وجنوده 

اإلسالم.
قديمه وحديثه، عدل مثل هذا  كله،  العالم  في  فليس 
العظيم  القائد  خضع  لقد  هوى،  أي  عن  ا�جرد  العدل 
ملوك  وأخضع  األسيوية  فتح  ــذي  ال وجيشه  قتيبة 
ا�سلمون  وهــم  قــاضــي،  لحكم  خضع  ــول  أق الــصــ�، 
كتاب  في  وردت  القصة  هذه  سمرقند.  من  باالنسحاب 
«فتوح البلدان» للبالذري، صفحة 428، وهي تدل على 
مدى روح العدالة والحق لدى أولئك الحكام الصالح�، 
وأن الخضوع ألحكام القضاء ال يقتصر على العالقات 
الدولية أيضا، كما تؤكد ذلك قصة الخليفة عمر بن عبد 

العزيز مع القائد العظيم قتيبة.
بريطانيا  وزراء  رئيس  بمقولة  البحث  هذا  ونعزز 
وضعت  أن  بعد  بالده  أحوال  عن  سأل  الذي  تشرشل، 
ظهر  قد  الفساد  بأن  له  فقيل  أوزارها،  العا�ية  الحرب 
فسأل:  بريطانيا،  في  والسياسي  اإلداري  الجهاز  في 
ال  فقال:  جدا،  جيد  إنه  له:  قالوا  القضائي؟  والجهاز 

خوف على بريطانيا ما دام قضاؤها جيدا.
القانون  كلمة  فيها  تسود  أمــة  على  خــوف  ال  نعم، 
ويسود ب� أفرادها العدل، وينعدم في قضائها الحيف 
األمم وتقدمها يقاس برقي  والرشوة واالرتشاء، فرقي 

قضائها وقديما قيل «العدل أساس ا�لك». 
يتبع

 عبد الرحيم بن سالمة
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 جميلة حلبي

ــا وأحـــزانـــنـــا قــصــة ــنـ ــراحـ بـــني أفـ
ــأة ــج ــا ف ــن ــن ــي ــد ب ــولـ فـــأحـــزانـــنـــا تـ
معتقل يف  بيننا  تعيش  وأفــراحــنــا 
محطات الــدنــيــا  ــذه  ه يف  ملسيرتنا 
ــص أحــالمــنــا ــف ــاء يف ق ــن ــج إنــنــا س
تبحر ــا  ــن ــب ــائ رغ مـــراكـــب  بــيــنــمــا 
وســيــظــل هـــوس املــطــالــب يف تــزايــد
كالبحار للمزيد  النفوس  وستصبو 
مت ــا  م إذا  ممــكــن  ــعــدالــة  ال حتقيق 
تتهاطل واخلــيــر  الــرحــمــة  فــأمــطــار 
لتوفير حــولــنــا  ــرق  ــش ت ــس  ــم ــش وال
ــورى الـ يف  بيننا  منتشر  ــواء  ــهـ والـ
ــرات ــي واخل بالنعم  يــزخــر  كوكبنا 
الــتــضــرع لــنــا مــن مــد يــد  وال مــفــر 
على ومــتــوكــلــني  مــتــطــلــعــني  ــل  ــظ ون
صيف بــعــد  جـــاء  ــا  عــمــرن خــريــف 
والسعادة يا إخواني يف العيش البسيط

والتنوير للتوضيح  حتتاج  طويلة 
للتفكير ــة  ــرص ف أي  تعطينا  وال 
األسير آهـــات  ظلمته  يف  تسمع  ال 
ــي عـــنـــا خـــبـــايـــا املــصــيــر ــفـ ــخـ تـ
والعسير اليسير  بأصفاد  ومكبلني 
والكثير القليل  محيطات  يف  بــنــا 
بني إجابية الطموح وسلبية التقصير
والغدير النهر  مياه  يف  تطمع  التي 
والغفير األمير  أفكار  بني  التوافق 
الغزير باملاء  املخلوقات  جميع  على 
والقصير للطويل  ــدفء  وال الضياء 
ــد لـــصـــفـــاء الــعــبــيــر ــق ــت ــف ــه م ــن ــك ل
الضمير لصحاب  يحتاج  التوزيع  لكن 
ــرزاق الــقــديــر ــ ــ والـــســـؤال لــبــاب ال
ــر ــي ــب ــك عـــطـــاء وكــــــرم الــــقــــوي ال
الــهــجــيــر ــر  ــ ح ــوه  ــ جـ يف  تـــصـــاعـــد 
املنير ــكــتــاب  ال أحــكــام  اتــبــاع  ــع  ومـ
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عما  يفصح  أن  التجارة  لقطاع  جــاز  لو 
ثم  ــه،  ــي أذن فــي  سبابتيه  لــغــرس  بــداخــلــه، 
االتجاهات  جميع  في  يصرخ  كاألبله  طفق 
آعباد  واك  «واك  كــلــل:  دونــمــا  وا�ــحــطــات 
النبرة  الروح!»، وإذا اختلفت  هللا! وا عتقو 
«كورونا»، إال أن  مؤخرا تحت تأثير جائحة 
كما  ظال  بل  يتغيرا،  لم  والــدافــع  ا�ضمون 
عليهما  تأسست  متينت�  ركيزت�  العادة، 
استمرار  ألجل  حشد  بشرية  معاناة  أعظم 
صرحها صمودا وشموخا، صبر قل نظيره، 
الحانوت  الرمزية �ول  األسماء  تطورت معه 
صابر  إلــى  التقليدية  ومحماد  احماد  من 

بشهادة رسمية حديثة!
تذمر متصاعد من الركود جملة وتقسيطا، 
�حالت  متواصل  تفريخ  ا�قابل،  في  ولكن 
بالرغم من غياب أي أساس  تجارية جديدة، 

موضوعي يجدر بالوافدين الجدد إلى السوق 
الحر،  التنافس  منطق  اللهم  إليه،  االستناد 
أحد  طالت  حال  وفي  له!  مبرر  ال  �ن  كمبرر 
التجار أو مجموعة منهم معاول اإلقصاء أو 
االستئصال، توجهت أصابع االتهام تارة إلى 
ضعف خفي، وتارة أخرى إلى فشل جلي في 
تسيير ا�شروع كأشد األسباب وجاهة لنعت 
على  أقدم  حينما  فهو  بـ«الكسول»،  التاجر 
ضريبي  كرقم  فقط  صار  مشروعه،  افتتاح 
دون  العمومية  ا�الية  مداخيل  إلى  انضاف 
وال  مــاديــا  ال  ا�ــعــرفــيــة،  الــفــوائــد  تحصيل 
سبيل  عابر  مثل  أخرى،  بعبارة  أو  معنويا، 
أضــحــى هــو اآلخـــر عــابــر ســـوق، استغنى 
وقت  في  ا�هنية  والتنظيمات  الهيئات  عن 
الحاجة، ال يتذكرها وال يعيرها أدنى اهتمام 
أو  أو كلما لحق به عسر ما  الشدة،  إال عند 
التاجر  يميل  ولذلك  معينة،  صعوبات  واجه 
إلى  األشكال،  من  أو بشكل  بالفطرة  الناجي 
حكمة الصمت وسط الصراخ ا�تعالي ألخيه 

التاجر متعثر الحظ، ضاربا بعرض الحائط 
ا�ختزلة  الــدامــغــة  وحقائقه  الــقــول  صحة 
بنجاح  مرتبطة  القطاع  سيرورة  كــون  في 
ا�جموعة، إلى درجة أن هناك من يفر واهما 
إلى  صنف  من  التجاري  نشاطه  تغيير  إلى 
آخر، بالرغم من أن الصنف� معا بالنظر إلى 

النتائج، هما في كفة واحدة.
الواقع  في  هي  إنما  ا�عطيات،  هــذه  كل 
تساؤالت لم تعد تحتاج إلى محلل أو خبير 
إلى  تحتاج  ما  بقدر  تعقيداتها  في  للتعمق 
على  القانونية  الشرعية  يضفي  يقظ  ضمير 
الحقوقية  الشرعية  كما  بــراءتــهــا،  قــرائــن 
عن  نكف  لكي  دالئلها،  تصريف  قنوات  على 
واهية  إنكارات  وابتكار  ابتداع  في  اإلفراط 
دعت  كلما  إضافية،  موسمية  أو  مناسباتية 
بقوة  قائم  جرم  إلثبات  القصوى  الضرورة 
واقع، عاج باإلفالس ا�بطن عن آخره، أينما 
إلى  مثال  الحانوت  مول  خضمه  في  احتاج 
على  أجبر  تــجــاري،  نشاط  مــزاولــة  رخصة 

مهنية  بغرفة  االختصاص  دائــرة  من  القفز 
الــوازع  يغلب  حيث  البلدية  في  إدارة  إلــى 
في خرق  ا�قاوالتي،  الهاجس  على  الجبائي 
تنسيق  ودونما  الصالحيات،  �نطق  واضح 
مفترض ب� منتخبي كال الطرف�، كما ينص 
العمل  دستورية  وتمليه  القانون،  ذلك  على 

التشاركي.
بالناس،  مكتظة  الــشــوارع  النهاية،   في 
وا�تاجر متراصة جنبا إلى جنب، واألرصفة 
وجميع  البضائع،  ــواع  أن بمختلف  مؤثثة 
وسائل النقل تجوب األزقة محملة بما يمكن 
أن يخطر أو ال يخطر على بال، ما يوحي بأن 
ا�شهد  أن  الحقيقة،  بينما  طبيعي،  الوضع 
عبارة عن صدفة متجددة، تنتهي في مجملها 
كل يوم بحظ موفق، أو على أقل تقدير، بأمل 
معجزات،  من  تحقق  ما  على  بناء  فيه  وارد 
العقل  يتوقف  فلن  بها،  وآمــنــا  حصل  إذا 
ينوبه  ا�تشعبة،  فراغاتها  في  الــدوران  عن 

اإلجهاد بدل نيل ا�طالب بسلك االجتهاد.

 الطيب آيت أباه
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الرسمية  الــجــريــدة  فــي  صــدر 
رمضان   13 بتاريخ   6880 العدد 
 /  2020 ماي   7 لـ  ا�وافق   1441
الداخلي  النظام   ،2619 الصفحة 
من  ويتكون  ا�ستشارين،  �جلس 
هذا  مواد  يجعل  مما  مــادة،   370
القانون - بوفرة مواده - من أكثر 
للمؤسسات  الداخلية  األنظمة 

ا�نصوص عليها دستوريا.
استيعاب  الــســهــل  مــن  لــيــس 
والتعليق  ــواد  ــ ا� هـــذه  وشـــرح 
طياتها،  في  حملته  ومــا  عليها، 
ما  بعض  مقارنة  هو  ا�هم،  لكن 
الواقع  مع  ــواد  ا� تلك  به  جــاءت 
وا�مارسات الفعلية، هل هي محل 
تستجيب  وهــل  وتنفيذ،  تطبيق 
للرسالة السامية التي أنيطت بكل 
وأهمها  ومستشار،  مستشارة 
الدفاع عن مصالح الوطن بالدرجة 
ــح الــنــاخــبــ�  ــصــال ــى، وم ــ ــ األول
وجـــمـــوع ا�ــواطــنــ� بــالــدرجــة 
الثانية، ورفض كل ما يقدم ويزيد 
من معاناتهم، ويتسبب في تعميق 

هوة الكادح�.
وبغض النظر عن أبواب النظام 
ا�ستشارين،  �جلس  الــداخــلــي 
نظرنا،  وجهة  من  نالحظ  فإننا 
أن هـــذا الــنــظــام الــداخــلــي جــاء 
واســع  وتفصيل  واضـــح  ببيان 
عضو  كل  يتحملها  التي  للمهام 
ا�ستشارين،  مجلس  أعضاء  من 
هذا  مقدمة  تكون  أن  نفضل  وكنا 
السلوك  مدونة  الداخلي  النظام 
واألخالقيات البر�انية ا�نصوص 
إلى   360 مــن  ــواد  ا�ـ فــي  عليها 
القيم  ترسيخ  إلى  تهدف  إذ   ،366
ا�ــواطــنــة،  وقــيــم  الديمقراطية، 
وإيثار الصالح العام، وتعزيز دور 
تلك  وتحدد  البر�انية،  ا�سؤولية 
ا�دونة ا�بادئ ا�ؤطرة للممارسة 
ــات  ــواجــب ــذا ال ــ ــة، وك ــي ــان ــر� ــب ال
بها،  ا�رتبطة  السلوك  وضوابط 
كل  بحث  الكفيلة  اآلليات  وبيان 
الضوابط  بتلك  التقيد  على  عضو 

داخل ا�جلس وخارجه. 
مواد مدونة السلوك واألخالقيات 
البر�انية تكون مقدمة هذا النظام، 
ليكون كل عضو واعيا منذ البداية 
رسالته،  وجسامة  بمسؤولياته، 
ا�دونة،  تلك  في  جاء  كما  ومنها 
ا�صلحة  وخــدمــة  الـــذات  نــكــران 
وا�وضوعية،  والنزاهة،  العامة، 
وأضيف  للمساءلة،  والخضوع 
التواضع في ا�عاملة، أو الحوار، 

أو مقابلة أي مواطن.
واألخــالقــيــات  السلوك  مــدونــة 
أو  دليل  بمثابة  هــي  البر�انية 
مجلس  عضو  على  طريق  خارطة 
على  يــســيــر  أن  ــن  ــشــاري ا�ــســت
على  فرضت  ا�دونة  وتلك  هديها، 
البناء،  االنتقاد  قبول  عضو  كل 
الشخصية،  ا�ـــهـــارة  وتــطــويــر 
ا�صلحة  ب�  التضارب  وتجنب 
العامة وا�صلحة الخاصة، مبادئ 
االعتبار  في  األسبقية  لها  ا�دونة 
على االعتبارات ا�ادية، واالحتماء 
وراء الحصانة البر�انية، والجري 
وراء ا�كتسبات ا�ادية، والتملص 
األعباء  تحمل  فــي  ا�شاركة  مــن 
ــة،  ــدول ال ــق  مــراف لسير  ــة  ــالزم ال

وخاصة أيام ا�حن واألزمات.
ا�ــســتــلــزمــات  إذن  ــي  هـ ــا  ــم ف
وخدمة  الــذات  نكران  ومقومات 
أن  يجب  التي  العامة  ا�صلحة 
بمجلس  الــعــضــو  بــهــا  يتحلى 
تائها؟  يبقى  ال  حتى  ا�ستشارين 
ذلك ما أشار إليه النظام الداخلي 
القيام  �ا يجب  األدنى  الحد  وب� 
بـــه لــخــدمــة ا�ــصــلــحــة الــعــامــة، 
وخدمة  الــذات  لنكران  فبالنسبة 
النظام  نــص  الــعــامــة،  ا�صلحة 
الداخلي �جلس ا�ستشارين على 

أنه يتع� على عضو ا�جلس:
الــبــر�ــانــي  ــعــمــل  ال إيــــالء   (1

ــة  ــوي ــدارة، وإعــطــائــه األول ــصـ الـ
األخــرى  الــنــشــاطــات  بــاقــي  على 

خاصة،  وبصفة  يمارسها،  التي 
الحضور ا�ستمر ألشغال ا�جلس  
جلساته  مواعيد  في  واالنضباط 

واجتماعات لجانه، بوصفه ممثال 
تحيز،  أو  مفاضلة  دون  لــألمــة 

ويتوخى ا�صلحة العامة ويتحرر 
على  ــذي  ال الفئوي  انتمائه  مــن 
بمجلس  العضوية  نــال  أســاســه 
التعارض  وقع  كلما  ا�ستشارين 

في هذا الشأن.
بحسن  مــهــامــه  مــمــارســة   (2
وعــدم  وتــفــان،  وبمسؤولية  نية 
استغالل منصبه لتعزيز مصالحه 
ــراد  أفـ مــصــالــح  أو  الشخصية 

أسرته أو معارفه.
ا�علومات  على  ا�حافظة   (3
عليها  ــع  يــطــل الـــتـــي  الـــســـريـــة 
بمناسبة أداء مهامه، ويمنع عليه 
مكاسب  لتحقيق  اســتــخــدامــهــا 
على  حصوله  سيما  وال  خاصة، 
بعد  معينة  امتيازات  أو  وظائف 
باالستناد  االنتدابية  مدته  انتهاء 
قرارات  أو  قوان�  مقتضيات  إلى 
على  إخراجها  في  العضو  ساهم 

الشكل الذي صدرت به.
فقد  لـــلـــنـــزاهـــة،  ــة  ــســب ــن ــال وب
ــداخــلــي �جلس  ال الــنــظــام  نــص 
على  يجب  أنه  على  ا�ستشارين، 
عضو ا�جلس تجنب التواجد في 
التجرد  واجــب  تمس  قد  أوضــاع 
والحياد ا�فترض فيه، وأن يعطي 
ا�ؤسسة  عــن  إيــجــابــيــة  ــورة  صـ
للحفاظ  يسعى  وأن  البر�انية، 
على نظرة االحترام الواجبة، كما 
يفرض عليه االلتزام بمجموعة من 

ا�بادئ األخالقية ومنها على وجه 
البر�انية  ا�هام  أداء  الخصوص: 
عن  االمــتــنــاع  ــة،  ــان وأم بفعالية 
لسمعة  اإلســاءة  شأنه  من  ما  كل 
البلد في ا�نتديات الدولية، وعدم 
أو  أشخاص  إزاء  ماليا  االلتزام 
منظمات قد يكون لها تأثير سلبي 
مهامه  أداء  عــنــد  توجيهه  ــي  ف
الدعوات  قبول  وعــدم  البر�انية، 
تجلب  قد  أمكنة  في  التواجد  أو 
هدية  أية  قبول  وعدم  الشبهة،  له 
ليناله  يكن  لم  أو قرض  أو منفعة 
ويتوجب  البر�انية،  صفته  لوال 
الهدايا  باقي  عــن  اإلعـــالن  عليه 
كانت  إذا  عليها  يحصل  الــتــي 
البر�اني  تعويضه  تعادل  قيمتها 
الهدايا  تــودع  أن  على  الشهري، 
التي يتلقاها من طرف ا�ؤسسات 

بمتحف  ــيــة  ــدول ال أو  الــوطــنــيــة 
ا�جلس. 

ــمــوضــوعــيــة،  ــل ــة ل ــســب ــن ــال وب
ــداخــلــي �جلس  ال الــنــظــام  ــص  ن
التزام  يستوجب  أنه  ا�ستشارين 
كـــل عــضــو بــا�ــجــلــس بــا�ــبــادئ 
الخصوص  وجه  وعلى  ا�ذكورة 
عن  التعبير  يــلــي:  بــمــا  الــقــيــام 
وبجميع  واحترام،  بلباقة  الــرأي 
تــجــاوز  دون  الــتــعــبــيــر  وســائــل 
إختيار  واللياقة،  القانون  لحدود 
ا�ناسبة  الشخصيات  وإقــتــراح 
ــة لــتــولــي ا�ــســؤولــيــات  وا�ــؤهــل
تعود  التي  العمومية  واالنتدابات 
صالحية  ا�ــســتــشــاريــن  �جلس 
وتحري  انتخابها،  أو  اقتراحها 
اآلراء  لجميع  والتطرق  التوازن 
تحرير  في  عنها  ا�عبر  وا�واقف 
بإعدادها  يكلف  التي  التقارير 
وأن  �كتبه،  أو  ا�جلس  لفائدة 
يتحلى بحسن االستماع لشكايات 
النصح  وإبداء  ا�واطن�  وقضايا 
ــهــم وخــدمــتــهــم قــدر  ــب ل ــواجـ الـ

ا�ستطاع.
تعتبر ا�واد ا�تعلقة بالخضوع 
الواردة  ا�واد  أهم  من  للمساءلة، 
واألخــالق  السلوك  مــوضــوع  فــي 
ا�واد  تلك  نصت  حيث  البر�انية، 
ا�ستشارين  مجلس  أعضاء  أن 
ــون عــــن قـــراراتـــهـــم  ــ ــؤول ــســ ــ م
ا�ــواطــنــ�  إزاء  وتــصــرفــاتــهــم 
يكونوا  أن  وعليهم  وا�ؤسسات، 
لقبول  االســتــعــداد  ــة  أهــب عــلــى 
قانونية،  مساءلة  أو  انتقاد  أي 
مهاراتهم  تطوير  على  وحريص� 
العمل  مــجــاالت  فــي  الشخصية 
فــي تحري  الــبــر�ــانــي، ودقــيــقــ� 
لتجنب  تصلهم،  التي  ا�علومات 
باآلخرين  ا�قصود  غير  اإلضــرار 

أو التشهير بهم.
مجلس  عــضــو  عــلــى  ويــتــعــ� 
تلقائيا  التنحي  ا�ــســتــشــاريــن 
الهيئة  أو  اللجنة  عضوية  مــن 
ا�عينة  الرقابية  أو  التشريعية 
تضارب  حــالــة  فــي  تــواجــد  كلما 
فئوية  أو  الخاصة   مصلحته  ب� 
عضو  وعلى  العامة،  ا�صلحة  مع 
ا�جلس الذي يشك في تواجده في 
إحدى حاالت تضارب ا�صالح إزاء 
بمدونة  ا�تعلقة  التزاماته  إحدى 
السلوك، استشارة رئيس ا�جلس 

أو من ينتدبه لهذا الغرض.
لرئيس  الداخلي  النظام  ومنح 
بــمــبــادرة  ا�ــســتــشــاريــن  مجلس 
أعضاء  تصريحات  على  بناء  منه 
أو  ا�هنية  بنشاطاتهم  ا�جلس 
مصلحة،  له  من  طلب  على  بناء 
للمستشار  الكتابي  االستفسار 
ــضــارب  ــي حـــالـــة ت ا�ـــتـــواجـــد فـ
التأكد  حالة  في  ودعوته  مصالح، 
التنحي  إلــى  الــواقــعــة  هــذه  مــن 
ا�ؤقت من عضوية اللجنة الدائمة 
هيئة  أي  عضوية  من  التنحي  أو 
النظام  أسند  وقد  مؤقتة،  أخــرى 
مهمة  ا�جلس  �كتب  الــداخــلــي 
ضــبــط واحـــتـــرام هـــذه الــقــواعــد 
في  ا�ناسبة  اإلجـــراءات  واتخاذ 
االقتضاء  عند  ويــوجــه  شــأنــهــا، 
للمعني�  ــارات  وإشــع تنبيهات 

باألمر.
يتبع
* من هيئة احملامني بالرباط
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مواد مدونة السلوك 
البرلمانية  واألخالقيات 

تكون مقدمة هذا النظام، 
ليكون كل عضو واعيا 

منذ البداية بمسؤولياته، 
وجسامة رسالته، ومنها 

كما جاء في تلك 
المدونة، نكران الذات 

وخدمة المصلحة العامة، 
والنزاهة، والموضوعية، 

والخضوع للمساءلة، 
وأضيف التواضع في 

المعاملة، أو الحوار، أو 
مقابلة أي مواطن.

  ذ. عبد الواحد بن مسعود*   

(1)

تعتبر المواد المتعلقة بالخضوع للمساءلة، من أهم المواد الواردة في 
موضوع السلوك واألخالق البرلمانية، حيث نصت تلك المواد أن أعضاء 

مجلس المستشارين مسؤولون عن قراراتهم وتصرفاتهم إزاء المواطنين 
والمؤسسات، وعليهم أن يكونوا على أهبة االستعداد لقبول أي انتقاد أو 

مساءلة قانونية، وحريصين على تطوير مهاراتهم الشخصية في مجاالت 
العمل البرلماني، ودقيقين في تحري المعلومات التي تصلهم، لتجنب اإلضرار 

غير المقصود باآلخرين أو التشهير بهم.



محامي  أول  زروق،  أحمد  الحاج  من  رجاالتها  اختير  التي  ا�حاماة  تصور  يمكن  كيف 
البيضاء،  بالدار  للملك في ا�غرب كما هو مكتوب على قبره في مقبرة الشهداء  ووكيل عام 
إلى ا�عطي بوعبيد إلى عبد الرحمان اليوسفي إلى عبد الرحمان الخطيب إلى امحمد بوستة 
إلى  بوزوبع  محمد  إلى  الناصري  الطيب  إلى  اجديرة  رضى  إلى  جلون  بن  القادر  عبد  إلى 
عمر عزيمان إلى مصطفى الرميد.. للنيابة عن ملوك ا�غرب في ترؤس ا�ؤسسة الدستورية 
أمورها  وتولي  العدالة  على  واإلشراف  وترقيتهم  القضاة  وتعي�  للقضاء  األعلى  للمجلس 
والتصرف في ميزانيتها والقيام بإصالحها، وتعيينهم وزراء ووالة وعمال وقضاة، أن تجد 
تاريخا  تجسد  وهي  الشمس  حر  تحت  ببدلتها  فقط  وحيدة  اليوم  واقفة  نفسها  ا�هنة  هذه 

لهذه األسماء؟
لقد حكى لي ا�رحوم األستاذ محمد التبر يوما في منزلي، أن قاضي التحقيق ا�رحوم عبد 
ا�جيد بن جلون، قبل أن يصبح وزيرا لإلعالم ووكيال عاما لدى ا�جلس األعلى وهو يحقق 
في قضية أمن دولة استدعاه لالستماع إليه حول أحد العقود التي حررها في مكتبه، وكان 
قضاء التحقيق بصدد توجيه تهمة إليه وطلب منه االنتظار للبت في مصير حريته، فناداه 

ا�رحوم عبد ا�جيد بن جلون قائال:
محاميا  ألنك  ذلك،  على  اعترض  ا�تابع�،  مع  تكون  بأنك سوف  علم جاللته  إلى  بلغ  �ا 
مقتدرا وقال جاللته: هال تركتم لهؤالء ا�تهم� محاميا بارزا يدافع عنهم لضمان محاكمة 

عادلة؟ 
وفعال، نصب ذ. محمد التبر ضمن هيئة الدفاع آنذاك على ا�تهم�.

عن  للدفاع  حاضرة  ا�صيرية  الوطنية  القضايا  مقدمة  في  دائما  كانت  �هنة  إذن  فكيف 
بالغالي  ا�ناسبات  كل  في  وا�ساهمة  األمــة،  وثوابت  القضاء  ومجالس  وحدتنا الترابية 
عن  لتعبر  طاقتها،  فوق  بمبالغ  ا�تواضعة  صناديقها  به  ساهمت  ما  آخرها  والنفيس، 
البالد ومتشبعة بسنته، وتجندت مضحية  قائد  والحدو حدو  ا�واطن  تضامنها مع قضايا 
ا�حاكمة  بضمان  للتشبث  ا�خافر  ودهاليز  السجون  وردهات  ا�حاكم  قاعات  في  بحياتها 
العادلة وإعانة السلطة القضائية والحكومة على إيجاد حلول في التغلب على هذه الجائحة 
اللعينة، (كيف لها) أن تقف وقفة مظلوم وهي التي حمت ا�ظلوم� ولم تتكالب يوما ما 

عن دورها في القيام بواجبها حتى في أحلك الظروف؟ 
لقد دافعت عن الوزراء والقضاة والصحافي� ورجال األمن والسياسي� ورجال السلطة 
وجميع طبقات ا�جتمع دون أن يغمض لها جفن أو أن تتقاعس عن القيام بمهمتها ولو قيد 

أنملة؟ 
ا�هام  بهذه  قيامها  جراء  بها  أ�ت  جروحا  تكابد  أن  اليوم،  قدرها  لها  وشاء  شاءت  لقد 
النبيلة، جروح ال يد لها فيها، ومع ذلك صبرت عن آالمها وصبر شبابها وشيوخها على نزيف 
دمائها أمال في إرجاع األمور إلى نصابها، لكن أن تعمق هذه الجروح بقصد أو دون قصد، 
الوقوف  في  با�ساهمة  مطالب  اليوم  فالكل  به،  تطالب  وأن  لحقها،  تنتصر  أن  لها  البد  كان 
وماله  بحياته  ا�عركة وضحى  في  يوما  ساندنا  من  نترك  أن  حذاري  ثم  وحذاري  بجانبها، 
مرات  عدة  يموت  والجبان  جبنا،  سيكون  ذلك  ألن  ا�عركة،  ساحة  في  وحيدا  وعلمه  ووقته 
قبل أجله، أما الشجاع فال يموت إال مرة واحدة كما قال شكسبير، فحذار من موتة ا�حاماة 
وج� ا�دين� لها، ألنها أعطت ولم تأخذ وضحت ولم تطلب ا�قابل وترفعت دائما عن ا�قابل، 

إنه وقت االعتراف بالجميل ورد الدين لرسالتها النبيلة ولرجالها ونسائها العظام.
و�ن ال يعرف ذ. الطالبي الحس�، الذي انتهكت حرمة مكتبه فانبثقت بسبب ذلك شرارة 
الدار  بمحكمة   1979 سنة  الواقف  بالقضاء  التحقت  عندما  عرفته  فقد  ا�حام�،  انتفاضة 
البيضاء، عندما كانت محكمة موحدة وكان قيدومي في النيابة العامة، وقد اختارني ألتقاسم 
معه ا�كتب رغم صغر سني، وشرفني بذلك وأنا قاض مبتدئ، وكان في عنفوان شبابه ا�هني، 

قاضيا معتزا بكرامته واستقاللية قراراته. 
وفاة  عقب  البيضاء  الدار  باستئنافية  عاما  وكيال  نوشريف  ا�كي  ا�رحوم  ع�  أن  حدث 
واقتضت  الشرفي،  الطيب  ا�رحوم  االستئناف،  محكمة  لدى  السابق  العام  للوكيل  مفاجئة 
محكمة  إلــى  نوابه  من  مجموعة  نوشريف  ا�كي  ا�رحوم  يصطحب  أن  العامة  ا�صلحة 
االستئناف لتشبيبها وترك ا�جموعة األخرى لتأطير النواب الجدد، وكان من بينهم األستاذ 
منتدبا  كان  لكونه  الضبط  كتابة  مجال  في  العميق  بتكوينه  ا�عروف  الحس�،  الطالبي 
قضائيا قبل التحاقه بالقضاء، فنائبا لوكيل ا�لك مع مجموعة من جهابذة القضاء الواقف، 
أمثال األساتذة: مصطفى مداح الذي سيصبح وكيال عاما �حكمة النقض، وموالي التهامي 
الشخص ا�تواضع، وسعيد الياسيني، والطيب نجار رئيس الغرفة الجنائية األولى، والطيب 
الشرقاوي الذي سيصبح وزيرا للداخلية، وا�رحوم الحنفي عبد هللا وا�رحوم امنزول محمد 
وأبو بشر عبد الرحمان، ومحمد زهران، وجالل مصطفى وا�رحوم الزواغي مصطفى والطيب 
زينب  وا�رحومة  الوديع  آسية  وا�رحومة  السنتيسي  وعتيقة  الرزاق،  عبد  األزرق، وصالح 
شوقي وآمنة الجيراري والفاسي الفهري سلوى، فضال عن مجموعة من القضاة والقاضيات 
العزيز  عبد  األساتذة:  أمثال  الرعيل،  هذا  عاصروا  الذين  وا�حام�  النقباء  من  ومجموعة 
عبد هللا  والنقيب  السماللي  إبراهيم  والنقيب  الناصري  الطيب  ا�رحوم  والنقيب  زاكور  بن 
الذي  حسي  محمد  ذ.  والنقيب  وباكو،  البواب  والطيب  الشهبي،  محمد  والنقيب  درميش 
الطاهر، وصبري، وضرغام،  ودرا، وموافق  النقيب  رفقة  ا�درسة  هذه  مع�  من  يرتوي  كان 
القرن  سبعينات  ب�  وا�حام� ما  القضاة  من  والزميالت  الزمالء  من  وغيرهم  ومحاسني، 

ا�اضي وثمانينياته. 
يتبع
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لنور الدين الرياحي

مذكرات ساخنة

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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ــرات  ــاه ــظ ــت ــ� ال ــن بـ مـ
ألرض  ستعود  التي  الفنية 
الـــواقـــع، نــجــد مــهــرجــان 
ــذي سينظم  ال األكــل»  «فــن 
ــفــتــرة مــابــ� 14  ــالل ال خـ
بالدار  ا�قبل  غشت  و23 
شريطة  وذلـــك  الــبــيــضــاء، 
على  الــحــضــور  يــكــون  أن 
ألي  تفاديا  السيارة،  م� 
أن يخالف  تجمع من شأنه 
التي  الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر 
لتجنب  السلطات  لها  دعت 

تفشي الوباء.
ويـــنـــظـــم ا�ـــهـــرجـــان 
حيث  البيضاء،  بكورنيش 
ستخصص الجهة ا�نظمة، 
سيشاهدها  أفــالم  عــروض 

سياراتهم،  مــن  الجمهور 
ــي فـــكـــرة مــســتــوحــاة  ــ وه
التي  األجنبية  الــدول  من 
على  الــجــمــهــور  شــجــعــت 
بطريقة  ــالم  ــ األف مــتــابــعــة 
تفشي  ــادي  ــف ــت ل جـــديـــدة 

الفيروس.
ــصــل،  ــت ــاق م ــ ــي فــــي ســ
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــرت الـ ــ ــط ــ اض
إللغاء  الفنية  التظاهرات 
حالة  إعالن  بعد  دوراتها، 
الطوارئ بالبالد، من بينها 
مهرجان موازين، ومهرجان 
جانب  إلى  الدولي،  كناوة 
العديد من التظاهرات التي 
فعالياتها  تأجيل  أعلنت 

إلى تاريخ غير محدد.

 ¿GôØZ ≈∏«d áfÉæØdG π≤æJ zÉfhQƒc{
»∏«µ°ûàdG øØdG ¤EG AÉæ¨dG øe

ليلى  ا�ــطــربــة  كشفت 
مــهــاراتــهــا ال  أن  ــران  غــف
في  السلطنة  على  تقتصر 
صوتها  ــوة  ق أو  الــغــنــاء 
الذي  أدائها  احترافية  أو 
الساحة  في  اسمها  حفر 
تعدت  بل  العربية،  الفنية 
جميلة  هوايات  إلى  ذلك 
مختفية  كــانــت  أخــــرى 
الظرفية  خــالل  وظــهــرت 
الصعبة التي خيمت على 
جائحة  بــســبــب  ــم  ــعــال ال

«كورونا».
توقف  استغلت  غفران 
وتأجيل  الحية  الحفالت 
ــرح كــلــيــبــهــا الــجــديــد  ــ ط
كلمات  من  اللوز»  «مساء 
إيـــهـــاب عــبــد الــعــظــيــم 
ــان عــمــر الــشــاذلــي  ــح وأل
شعتوت  أحــمــد  وتــوزيــع 
أنيس  مــحــمــد  ــراج  ــ وإخـ
من خالله  تخوض  والذي 

تجربة غناء اللون الشعبي ألول مرة، لتفجر موهبة الفنانة التشكيلية 
بأنها  بداخلها، ونشرت مجموعة من لوحاتها وتصميماتها، وصرحت 
وخامات  بمواد  الرسم  في  الدفينة  مواهبها  إبراز  في  جهدها  كرست 
الثمن  باهضة  وإكسسوارات  أقمشة  عن  عبارة  وهي  العقل،  تذهب 
وألوان رائعة ثالثية األبعاد، وقالت أنه ليس لديها أي مانع لبيع هذه 
األغراض ا�بتكرة من وحي خيالها، والتي تعتبر كل واحدة منها قطعة 

غير متكررة �حبي اقتناء األعمال الفنية للنجوم. 
وفور نشر ليلى غفران لهذه الصور على صفحاتها على «اإلنستغرام» 
التواصل  مواقع  رواد  من  اإليجابية  التعليقات  انهالت  و«الفايسبوك»، 

االجتماعي من مختلف الدول العربية.

مرحب  غير  «إليسا  «هــاشــتــاغ»:  تصدر 
بموقع  تداوال  األكثر  قائمة  ا�غرب»  في  بها 

«تويتر» في ا�غرب، وذلك تعبيرا 
من النشطاء ا�غاربة عن رفضهم إلعجاب 
مبتورة  ا�غرب  تضم خريطة  إليسا بصورة 

من صحرائه.
ونبه النشطاء ا�غنية اللبنانية إلى كونها 
أنها  غير  الخطوة،  بهذه  ا�غرب  إلى  تسيء 
إعجابها  وأبقت على  لتنبيهاتهم،  تكترث  لم 
حفيظة  أثار  مما  توضيح،  دون  بالصورة، 
وغضب النشطاء ا�غاربة، الذين شنوا حملة 

ضدها.
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يوليوز: ذكرى انقالب الصخيرات
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

في  حكى  عندما  عصمان،  األسبق 
الكولونيل  إن  نشرت:  التي  مذكراته 

مصطفى لطفي له ما يحكي.
أن  بعد  األحــداث  سرد  وسأحاول 
ومات  العوائق،  زوال  الزمان  فرض 
الظروف،  وتبدلت  العارف�،  أغلب 
ــداث  ــ ــســي ا�ـــغـــاربـــة أح ــا ن ــمـ وربـ
قلت،  كما  أنــهــا  رغــم  الــصــخــيــرات 
جزء من الجحيم الذي عاشه النظام 

ا�غربي، ملكا وشعبا.
الشعب  أن  مــن  يــقــال  مــا  وحــتــى 

إال  والــشــدائــد،  ا�حن  على  متعود 
يعتبر  الصخيرات،  في  حدث  ما  أن 
التي  ا�غرب  أجيال  على  فضل  ذا 
ــداث الــصــخــيــرات،  ــ ــدت بــعــد أح ولـ
قضوا  عاشوها،  الذين  الباق�  ألن 
مرعوب�  نوم،  دون  الطوال  الليالي 
بينما  فيها،  حــدث  ما  يتذكرون  �ا 
من  مرعوبة  فهي  الجديدة،  األجيال 
مشابهة  أحــداث  للحدوث  تعود  أن 

للصخيرات، وربما لزمن طويل.
لم  ــذي  الـ الــجــديــد  العنصر  أمـــا 
الزمان بكشفه، ألن مسؤولية  يسمح 
حصوله لم تبق في عنق أحد، وربما 

عاتق  على  تقع  الكبرى  ا�سؤولية 
كان  الـــذي  الــثــانــي،  الحسن  ا�ــلــك 
ا�جزرة،  هــذه  يتفادى  أن  بإمكانه 
بينه  يحول  كملك  موقعه  يكن  لم  لو 
لهذه  الجاد  للتحضير  اعتباره  وب� 
جاعال  الخيال،  من  نوعا  ا�ــجــزرة، 
واإلخالص  الدائم،  الوالء  قاعدة  من 
الواقع  مع  متناقضا  واقعا  القائم، 

الذي يحتم الحيطة والحذر.
محمد  الخلف،  للملك  ــعــذرة  وا�
ــان حــاضــرا في  ــادس، الـــذي ك ــس ال

بـ «تـــارازا»،  متخف  وهــو  ا�ــجــزرة، 
صغر  فــي  ــرى  ي رأســـه،  على  قبعة 
التي  السنوات  رغم  يجعله  ما  سنه 
ــي مــجــد ا�ــلــكــيــة، وهــي  قــضــاهــا ف
الشعبي  الوفاء  تترعرع في أحضان 
بــاالســتــقــرار،  ا�لكية  يــربــط  ــذي  الـ
على  متفقان  وشعبا  ملكا  وكالهما 
أن ا�غرب ال يمكن أن يعيش إال في 
حضر  الذي  ألن  االستقرار،  أحضان 
الجثث  ورأى  الصخيرات،  مجزرة 
ا�لكي،  القصر  أطراف  في  ا�تناثرة 
واإلصرار ا�ريع على القتل الهمجي، 
هو وحده الذي يعرف خطورة بعض 

األخطاء التي أدت إلى حدوث هجوم 
الصخيرات.

ــذا ا�ــخــطــط  ــ ــوادر ه ــ ــ ــت ب ــانـ وكـ
القوي  الرجل  رسمه  الذي  الجهنمي 
ا�ذبوح،  الجنرال  ا�لكي،  القصر  في 
ــذي كــان يعيش  والــرجــل األقـــوى ال
أوفقير،  الــجــنــرال  الــقــصــر،  خـــارج 
الذي يمثل النموذج االنتهازي الذي 
عبر  االنــقــالبــي،  �خططه  بــه  مهد 
برنامجه الذي يأخذ طابع اإلصالح، 
ا�متد  الشاطئ  �نتجع  هدمه  عبر 

وكأنه  الصخيرات  إلــى  الرباط  من 
سأنجزه  ما  هذا  العام،  للرأي  يقول 
حيث  ا�ــغــرب،  ــحــاء  أن جميع  ــي  ف
التركيبة  تحليل  في  التوسع  يمكن 
االجتماعية والسياسية للمغرب قبل 
عاشر يوليوز، وأخطاء ا�لك الحسن 
مرارا  الكثيرون  نبهه  الذي  الثاني 
فلم  االنــقــالب،  تحضير  أســرار  إلــى 
كل  يستبعد  كــان  ألنــه  يصدق،  يكن 
التقارير  تلك  يحيل  كــان  بل  خطر، 
ــرال أوفــقــيــر  ــن ــج ــة عــلــى ال ــســري ال
الجنرال  هــذا  أن  يعتقد  ــان  ك ــه  ألن
يمكن  كــمــا  ــى،  ــحــم ال حــامــي  هـــو 

االجتماعية  التركيبة  في  التوسع 
�ن  والعسكرية  ا�دنية  للعناصر 
ومواكبتهم  الهجوم،  هــذا  نظموا 
مرة  ألول  تنشر  تفاصيل  ســرد  في 
�نظمي  ا�صلحية  االرتباطات  عن 
واجتماعاتهم  وتحركاتهم  االنقالب، 
أثناء  التي عرفت أوجها  وخالفاتهم 
ــهــجــوم، حــتــى أصــبــح االنــقــالب  ال
ا�نظم انقالب� بعد ظهر العاشر من 
مساء  في  انقالبات  وثالث  يوليوز، 
أوفقير  الجنرال  بدأ  وقد  اليوم،  ذلك 
في التحضير �ا بعد فشل الكولونيل 
عبابو، ح� طافت فوق موقع هجوم 
كان  هيليكوبتر  طائرة  الصخيرات 
يسوقها ا�سؤول عن تنفيذ االنقالب 
السنة  مــن  غشت  فــي  ــل(...)  ــب ــق ا�

ا�والية، الكولونيل أمقران.
اعتبروا  الــذيــن  ــدام  إعـ ــان  ك كما 
الصخيرات،  هجوم  عن  مسؤول� 
كتبا  مدبريه  بعض  أصــدر  أن  بعد 
تازمامارت  سجن  في  معاناتهم  عن 
كتبهم  فخصصوا  ــادروه،  غ أن  بعد 
برغبة  ممزوجة  معاناتهم،  لوصف 
ــي اســتــبــعــاد  ــد مــنــهــم فـ ــ ــل واحـ كـ
من  العبرة،  لتبقى  مسؤولياتهم، 
هذه الواقعة الدموية التي تشكل في 

جزئياتها درسا ال ينسى.
إنه ال داعي لشرح قرابتي من هذا 
عن  فضال  فيه،  ألتعمق  ا�ــوضــوع، 
عشت  كصحفي  ا�هني  تخصصي 
وجمعت  وتتبعتها  األحـــداث،  هــذه 
العبر  استخلصت  ــل  ب وثــائــقــهــا، 
ــي هــذه  ــا أتــعــمــق ف ــدروس وأنـ ــ والـ
منطقي  باحتمال  ــرج  ألخ ا�ــلــفــات، 
ــرى(...)  األخـ األســبــاب  من  لصيغة 
ح� كتبت في مذكراتي: ((أنه كانت 
االنقالب،  مدبر  عبابو،  للكولونيل 
فندق  يف  تشتغل  فرنسية  صديقة 
«هوليداي» بفاس، املدينة التي كان 
وتسلط  الكولونيل،  هــذا  يسكنها 
امللك  أصـــدقـــاء  ــن  م واحـــد  عليها 
الدكالي،  ويسمى  الثاني،  احلسن 
أن حميدة  الكولونيل عبابو  وأبلغوا 
عبابو،  صديقة  يفارق  ال  الدكالي 
الثاني  احلــســن  املــلــك  يفطن  ولــم 
الدكالي،  صديقه  أعمال  خلطورة 
حني قدم له اجلنرال املذبوح، عقل 
اجلنرال  ابنة  من  رسالة  االنقالب، 
فيها  تستنكر  أمــيــنــة،  ــوح،  ــذبـ املـ
أصدقاء  يف  املتمثل  الفساد،  هــذا 
للملك:  املــذبــوح  ــال  وق ــك(...)،  ــل امل
وهي  أبناؤنا،  عنا  يقول  مــاذا  انظر 
يوليوز  عاشر  صباح  انتهت  قصة 
املدرسة  طــالب  هاجم  حــني   ،1971
ضيوف  عبابو،  يديرها  كــان  التي 
املــلــك، وبـــدؤوا يف اإلعــدامــات حني 
ورشاشته  عبابو  الهجوم  رئيس  كان 
مرافق  الدكالي  عن  يبحث  يده،  يف 
امللك، الذي تسلط له على صديقته 
الفرنسية، وما إن وجده، حتى أطلق 
ــات  وم ــه،  ــت ــاش رش ــن  م وابـــال  عليه 
بأنه  االحــتــمــال  ليبقى  الــدكــالــي، 
املــبــررة النقالب  كــان مــن األســبــاب 
العلوي.  (مصطفى  الصخيرات))) 
كتاب الحسن الثاني ا�لك ا�ظلوم).

كل ما كتب عن أحداث الصخيرات، 
طلبة  وهــجــوم   ،1971 يوليوز   10
باهرمومو،  العسكرية  ــدرســة  ا�
وحصول ا�جزرة التي فضل أقطاب 
مع  تفاصيلها  ودفن  دفنها  ا�غرب 
�ن  مزعجة  ألنها  ضحاياها،  مئات 
حضرها، ومخيفة �ن لم يمت فيها، 
فكل ما كتب عنها، إما ممن حضروا 
على  يحافظون  الذين  ا�حظي�  من 
ا�لكي،  الرضى  جنة  في  مكانتهم 
فنقلوا كل ما ال يزعج ا�لك، وال يثير 
الصعبة،  الذكريات  تلك  أعماقه  في 
يفكر  فيها  يبق  لم  التي  واللحظات 

في العرش، وإنما في العمر.
عملية  منفذي  بعض  أصــدر  كما 
األحياء  قضى  أن  بعد  الصخيرات، 
منهم سنوات في معتقل تازمامرت، 
وتسلم  الثاني،  الحسن  موت  وبعد 
أطلق  للملك،  السادس  محمد  ولده 
بعضهم  وتــعــويــض  ســراحــهــم.. 
ا�ــاليــ�، وغضب  بــمــئــات  ــا  ــادي م
في  ذكــريــاتــهــم  فكتبوا  اآلخــــرون 
في  �ــحــوا  بينما  ا�ــهــ�،  الحبس 
إلى  كتبهم،  من  األولــى  الصفحات 
الهجوم الذي نظموه... وهم يكادوا 
الكبرى،  ا�سؤوليات  من  يتبرؤون 
شاركوا  التي  الدموية  والــحــاالت 
إقبار  في  أيضا  هم  مساهم�  فيها 

الحقيقة حول هذه ا�جزرة.
تنطلق  الكبرى،  اإلشكالية  ولكن 
من عهد الحسن الثاني، بعد انقالب 
الصمت،  فــرض  وقــد  الصخيرات، 
بنسيان  خطبه  جميع  فــي  وقـــال 
ا�ــرحــوم  أن  حتى  ــداث،  ــ األح تلك 
الكولونيل مصطفى لطفي، وكان من 
بجانب  كانوا  الذين  ا�رافق�  ب� 
الهجوم  أثناء  الثاني  الحسن  ا�لك 
أنه  يحكي  كــان  الصخيرات،  على 
كان  وفيما  ــداث،  األحــ مضي  بعد 
يسلم على ا�لك، في ا�ناسبات، كان 
على  سبابته  يضع  الثاني،  الحسن 
لطفي:  �صطفى  يقول  وكأنه  فمه، 
جزئية  تحكي.  أن  ــاك  إيـ اســكــت، 
الحكومة  رئيس  ا�لك،  صهر  أكدها 

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.

بقلــــم:
مصطفى العلوي

كانت للكولونيل عبابو، مدبر االنقالب، صديقة فرنسية تشتغل 
في فندق «هوليداي» بفاس، المدينة التي كان يسكنها هذا 

الكولونيل، وتسلط عليها واحد من أصدقاء الملك الحسن الثاني، 
ويسمى الدكالي، وأبلغوا الكولونيل عبابو أن حميدة الدكالي 
ال يفارق صديقة عبابو، ولم يفطن الملك الحسن الثاني لخطورة 

أعمال صديقه الدكالي، حين قدم له الجنرال المذبوح، عقل 
االنقالب، رسالة من ابنة الجنرال المذبوح، أمينة، تستنكر فيها هذا 

الفساد، المتمثل في أصدقاء الملك(...)، وقال المذبوح للملك: 
انظر ماذا يقول عنا أبناؤنا

امحمد اعبابو مدبر انقالب الصخريات


