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 المؤسس:
مصطفى العلوي

مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

تأكد أن سبب تأخر انعقاد املجلس الوزاري 
ــد من ثــاث مــرات، كــان هو رفــض امللك  ألزي
ملشروع  ــى  األول للمسودات  السادس  محمد 
القانون املالي التعديلي، وأن النسخة األولى 
ملضمون القانون املذكور حملت أضرارا كبيرة 
إلى  أدى  الذي  األمر  االجتماعية،  للقطاعات 
الثانية  للمرة  املسودة  تعدل  أن  قبل  رفضها، 
والثالثة)..(، وبعدها جاءت املوافقة على عقد 
فيه  تغير  ــذي  ال ــوزاري،  الـ املجلس  اجتماع 

السفراء، وتأجل تغيير الوزراء)..(.

سري

التوفيق يعار�ض التعديل الوزاري وفريق 
بوريطة يهيمن ر�سميا على وزارة اخلارجية  

بين أمازيغ خدمة الوطن وأمازيغ خدمة التطرف 

هل رخ�ض لفتيت لأحزاب »عرقية« 
دون علم املغاربة؟ 

الحقيقة الضائعة

يقول املثل املغربي: »ما قدهم فيل زادوهم 
فيلة«، ومن التناقضات املغربية، أنه عندما 
يتجاوز  ال  بـ»كورونا«  املصابني  حاالت  عدد  كان 
الحجر  املواطنني  على  الحكومة  فرضت  العشرات، 
ترتفع  املصابني  أعداد  أصبحت  وعندما  الصحي، 
باملئات، تم رفع الحجر، وفتحت الشواطئ واألسواق 
تم  وبينما  للتناقضات..  واستمرارا  العموم،  أمام 
إلغاء فريضة من فرائض اإلسالم وهي الحج، فتحت 
الحكومة أسواق بيع املاشية وأمرت برتقيم األضاحي، 
»كورونا«،  بطعم  عيد  وهو  الكبري،  للعيد  استعدادا 
إقامة  أو  العيد  إقامة صالة  إمكانية  النظر عن  وبغض 
العيد بدون صالة، أو تعليقها مثل صالة الجمعة، فإن 
من  املتضررة  األسر  ستتعامل  كيف  يعلم  وحده  اهلل 
لتكرس  جاءت  التي  األضحية،  متطلبات  مع  الجائحة 
أزمتهم املالية يف هذه الظرفية الصعبة، التي تعيد إىل 
الراحل  تدخل  عندما  القريب،  األمس  ذكرى  األذهان 
لتجنب  املؤكدة،  السنة  هذه  إللغاء  الثاني  الحسن 
»الكارثة الوطنية« كما هي مسجلة سنة 1981، وسنة 
1995 بسبب الجفاف، وقبلهما سنة 1963، عندما تم 

إلغاء العيد للتفرغ لحرب »الرمال« مع الجزائر)..(.

ملف العددتحليل إخباري 13-1210-9-8

هل تورطت احلكومة 
املغربية يف حرب مع 

»ع�سابات حقوق الإن�سان«؟

ح�سابات اجلي�ض املوريتاين 
ت�سطدم بح�سابات 
بورجوازيتنا: عمياء.. �سماء.. بكماءت�سليح البولي�ساريو

الــكـــارثة تنـــطـــح الجــائحـة
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تحت األضواء

كواليس

عــيــد بـنــكــهــة »كـورونـا«
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حتى حمامي املغاربة

 يف باري�س م�شغول
كان من البديهي أن يطبق املغرب مقولة »حرفة 
له،  نموذجا  فرنسا  ويتخذ  يغلبوك«،  ال  بوك 
خالل تعلمه للمشي وحده والتحليق بأجنحته 
االستقالل،  على  حصوله  غداة  أي  عون،  دون 
السيارة  الطرق  أولــى  خطت  التي  هي  كونها 
وربطت  والسكك،  القناطر  أولى  وثبتت  بالبالد 
أولى األسالك الكهربائية، كما رتبت أولى دفاتر 
التسيير اإلداري، ورسمت جزًء هامًا من مالمح 
املغرب  أســس  ووضــعــت  الوطني،  االقتصاد 
أن صور  وبعد  الوقت،  مرور  مع  لكن  الحديث، 
الجميع،  احترام  نالت  طريق  خريطة  لنفسه 
الفتي،  العصفور  ذاك  املغرب،  يزيد  أن  عوض 
من استقالليته وحريته في الفعل والقرار)...(، 
بات هذا التقليد حاضرا، بل أكثر من ذلك، تقوى 
وخير  القطاعات،  كل  إلى  وامتد  ونما  واشتد 
الطوارئ الصحية  ذلك، تجربة حالة  دليل على 
كل  وبإمكان  السهل،  من  كــان  حيث  األخــيــرة، 
واحد، تخمني ما ستسقط من تعليمات وتدابير 
بإلقاء نظرة  قبل،  املغرب ثالثة أسابيع من  في 
فقط على ما اُتِخذ من قرارات في بالد ماكرون.

أما اآلن، وبصرف النظر عن البعد التاريخي، 
عن  الدردشة  في  مثاال  بالتأكيد  فرنسا  تبقى 
والحداثة  واملــواطــنــة  اإلنــســان  حــقــوق  دولـــة 
واملؤسسات، ليس فقط بالنسبة إلينا، وإنما لكل 
بلد تتفوق عليه في الترتيب)...(، لكن.. ال ننسى 
الستينات  األمور تغيرت وستتغير، فمغرب  أن 
خريجو  األمس  ومغاربة  اليوم،  كمغرب  ليس 
الجامعات الفرنسية ومتحدثو لغة موليير بكل 
سالسة، غيروا وجهاتهم في السنوات األخيرة، 
العالم، ومعظم هذه  للتأهل في مختلف معاهد 
النخب أصبحت تفضل التحدث بلغة شيكسبير 
املسؤوليات  تحمل  قصد  للمغرب  عودتهم  بعد 
مما  والحساسة)...(،  األساسية  القطاعات  في 
والــرؤى  األفكار  في  مستمر  تباعد  إلى  يــؤدي 

واملصالح بني املغرب وفرنسا.
القرن  الثاني من  العقد  نسبح حاليا في بحر 
ــور  األم أصبحت  حيث  والــعــشــريــن،  الــواحــد 
ال  تشابه،  ألي  وجــود  وال  وتقنية،  »رياضية« 
الِنسب وال في املعدالت بني  في األرقام وال في 
لألفكار  الكامل  وفرنسا، فاالستنساخ  املغرب 
تقليدا  سيعتبر  بل  وال صالحا،  يعد صائبا  لم 
املغربي فيما  السلف، ألن هموم  قال  أعمى كما 
هموم  نفسها  ليست  مــثــال،  التعليم  يخص 
قطاع  يخص  فيما  املغربي  ومعاناة  الفرنسي، 
وكذا  الفرنسي،  معاناة  نفسها  ليست  الصحة، 
ضعف  نقط  واجتماعيا...  وإداريــا،  سياسيا، 
بباريس،  نفسها  ليست  ومصالحه  الــربــاط 
يوما  تفقد  أصبحت  فرنسا  كون  إلى  باإلضافة 
أحالم  تغذي  التي  األمة  تلك  مكونات  يوم  بعد 
وسالحها  اللغوية،  بجغرافيتها  الشعوب، 

الثقافي، واقتصادها الواسع، ونخبها...
أن ينفصل شيئا ما، ويدبر  إذن،  املغرب  على 
شؤونه بنفسه، وأن يستنسخ نماذجه من دول 
)التعليم،  حــدة  على  قطاع  كل  عليه،  تتفوق 
اعتماده  في  استمر  إذا  أما  النقل...(،  الصحة، 
فحلمنا سوف  والفاّذة«،  »فالّشاّدة  فرنسا  على 
مجرد  وسنظل  فقط،  الزمن  في  ممتدا  يبقى 
الذي  وفكرها،  واقتصادها  لسياستها  صدى 
املستويات،  كل  في  وتراجعا  غموضا  يشهد 
كتلك  طرائف  إال  مستقبال  معها  نعيش  ولــن 
من  تبني  حيث  املــاضــي،  الشهر  جــرت  الــتــي 
خالل تغريدة سفيرتها في بالدنا، أننا ما زلنا 
نستشير ونعري على الخطط)...(، أو كما حدث 
تعيني  جميعا  شاهدنا  حيث  األســبــوع،  هــذا 
محامي كبار الوجوه املغاربة)...( وزيرا للعدل 
بالتأكيد  هاتفه  سيصبح  ــذي  وال فرنسا،  في 

مقفال في وجه الجميع)...(، لضيق الوقت !

بقلــم:

الطيب العلوي

التوفيق يعار�س التعديل الوزاري وفريق بوريطة 
يهيمن ر�شميا على وزارة اخلارجية  

على هامش قرار تغيير السفراء بدل الوزراء  

الرباط. األسبوع 

وزيــر  أن  مطلع،  مــصــدر  ــد  أك
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
إبعاد  فــي  كبيرا  دورا  لعب 
ــوزاري  ــ مــقــتــرح الــتــعــديــل ال
ــا في  ــروح ــط الــــذي كـــان م
وهو  ــيـــرة)..(،  األخـ الفترة 

األقــل  على  تعويضه  تــم  مــا 
مؤقتا من خالل لوائح سفراء، 
إلعــادة الــحــرارة إلــى أوصــال 

املغربية،  الدبلوماسية 
الخليج  في  خصوصا 

لندن  وفي  العربي، 
بعد خروجها من 

االتحاد األوروبي، وأيضا في أمريكا الالتينية 
ملنع استعادة الجزائر لديناميكيتها في قضية 

الصحراء بهذه املنطقة.
»أي  عن  التوفيق  أحمد  الوزير  وتحفظ 
وأن  وزاري«،  تعديل  إلى  يصل  قد  إجراء 
يتواصل  أن  يجب  العثماني  نهجه  ما 
اآللة  وتبقى  آخر،  بوزير  وزير  باستبدال 
املجتمع  يزال  مشتغلة، ف»ال  الحكومية 

املغربي يحس بقسوة كورونا«.
في  بــوريــطــة  نــاصــر  نجح  جهته،  مــن 
العمل  في  ملرافقته  كبير  فريق  تمرير 
بداية  الــوزارة،  وداخل  الدبلوماسي 
في  بوستة  مونية  اقتراح  من 
هذا  العام،  الكاتب  منصب 
املنصب الذي ظل شاغرا 
مدة طويلة، وسال حوله 

مداد كثير)..(، باإلضافة إلى الئحة من السفراء 
املحظيني،  مــن  ــددا  ع ــهــم تتضمن  مــن

لــهــم مهمة  ــدت  أســن مــن 
هو  كما  كبيرة  سفارة 
لسفير  بالنسبة  الشأن 
اململكة  فـــي  املـــغـــرب 
لبريطانيا  املــتــحــدة 

وإيرلندا  العظمى 
ــة،  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــش ــ ال

حــكــيــم الــحــجــوي، 
نــــــجــــــل األمـــــــــني 
ــام لــلــحــكــومــة،  ــعـ الـ
املـــــتـــــخـــــصـــــص 
فـــــــي مــــشــــاريــــع 

الفوسفاط)..(.
التوفيقبوريطة

حزب األحرار يعلن 
رسميا تبني »جناحه 
القانوني« للمعارضة 

أخنوش يلقي خطابا 
في الحزب 

الرباط. األسبوع

أخنوش  مــن  قــويــة  التفاتة  فــي 
لم  التجمعيني،  املــحــامــني  تــجــاه 
رئيس  قال  الحاضرون،  يتفهمها 
يكون  أن  تهتموا  ال  األحرار:  حزب 

الحزب في األغلبية.
وطالب في معرض حديثه مرتني، 
من  املعارضة  خيار  دعم  ورسميا، 
»الجناح القانوني« للحزب، قبل أن 
يصحح الحاضرون تبعات العبارة، 
»رجــال  أخــرى  مــرة  عليهم  ليطلق 
القانون في الحزب« املؤهلني للدفاع 
عن الحقوق، »حقوق اإلنسان التي 
دور  تفعيل  على  القادر  الجزء  هي 
السياسية  الضربة  وهذه  الحزب«، 
دورا  تعطي  أن  تحاول  املدروسة، 
للمحامني في قيادة بعض األحزاب 

كاالتحاد االشتراكي.
ويقود اتحاديون تنظيم املحامني 
إدريس  جعل  ما  وهو  التجمعيني، 
طــرف،  ــن  م بــأكــثــر  يتصل  لشكر 
إلى  الغاضبني  االتحاديني  إلعــادة 

البيت االتحادي، بلغة املصدر.

األسبوعكاريكاتير

الرباط. األسبوع

أبدتها  التي  املرنة  املواقف  بعد 
ــان«  ــسـ ــدل واإلحـ ــعـ جــمــاعــة »الـ
ــيــس  بـــخـــصـــوص قــــــــرارات رئ
العدالة  لحزب  املنتمي  الحكومة 
الطوارئ  حالة  بشأن  والتنمية 
ــب الـــحـــوار  ــي ــل ــغ ــة وت ــصــحــي ال
الصف  لترصيص  ثــانــيــة  مـــرة 
إقليمي  ظـــرف  ــي  ف اإلســـالمـــي، 

جزئيا  أو  كــلــيــا  ــعــزل  ي صــعــب 
أكثر  في  التيار  هذا  النار  بقوة 
تقرر  إفريقيا،  شمال  نصف  من 
الجماعة  بــني  الــلــقــاءات  تكثيف 
ــبــيــجــيــدي« ملــواجــهــة هــذه  و»ال
إبعاد  مقدمتها  وفي  التحديات، 
املكونني معا عن الساحة التركية 

أو أي ساحة خارجية أخرى.
تكون  »أن  قناعة  وللجماعة 
مواجهة  في  إخوتها«  جانب  إلى 

بــإطــارات  املحلية  »الــتــحــديــات 
انطباعا  خلق  ما  وهو  محلية«، 

جيدا لدى األجهزة األمنية.
»األسبوع«، فإن  وحسب مصدر 
املشنونة  الحملة  ظل  في  الرميد، 
مهندس  يكون  أن  يمانع  ال  عليه، 
هذا اللقاء األول، راغبا في العودة 
إلى التنسيق في مستويات تؤهل 
ما  مرحلة  في  »اإلسالمي«  للعمل 

بعد »كورونا«.

الرميد يهند�س لأول لقاء بني جماعة 

»العدل والإح�شان« والعدالة والتنمية 

بعد توالي التأجيالت

تفوي�س رئا�شة العثماين للمجل�س الوزاري خط اأحمر
● الرباط. األسبوع

املجلس  الجتماع  املتتالية  التأجيالت  بعد 
في  للبت  العثماني  حكومة  بأعضاء  ــوزاري  الـ
إحالته  قبل  الضروري  التعديلي  املالي  القانون 
طرح  املاضيني،  األسبوعني  طيلة  البرملان،  على 
بعض الفقهاء الدستوريني خيار إعمال اإلمكانية 
التي يمنحها الدستور، وهي أنه »يمكن للملك أن 
أعمال  على جدول  بناء  الحكومة،  لرئيس  يفوض 
محدد، رئاسة املجلس الوزاري«، وبالتالي، في ظل 
بالدنا،  منها  تمر  التي  االستثنائية  الظرفية  هذه 

الـــوزاري  املجلس  ــرؤس  ت امللك  يفوض  ال  ــاذا  مل
لرئيس الحكومة؟

نقاشات  محط  كان  السؤال،  هذا  عن  الجواب 
قبل  الضيقة  الحزبية  االجتماعات  وسط  صاخبة 
الصالونات  داخــل  ساخنا  موضوعا  يكون  أن 
ــل الــتــوجــس  ــة، وظـ ــدولـ الــســيــاســيــة لــرجــال الـ
صفوف  فــي  املــصــدر،  نفس  بحسب  والــتــخــوف، 
أحزاب املعارضة من قراءة »شعبية« منحرفة لهذا 

السلوك في حالة ما تم تنفيذه.
وأوضــح املصدر ذاتــه، أنــه مــادامــت األحــزاب 
السياسية قد دخلت رسميا في سباقات االنتخابات 

اقتناء  حـــرب  فــي  ــت  ودخــل اآلن،  مــن  الــحــارقــة 
رسالة  املعارضة  أبلغت  فقد  اآلن،  من  الناخبني 
االستغالل  من  الدولة  رجاالت  لبعض  تخوفاتها 
بصفته  للعثماني  تفويض  ألي  الكبير  السياسي 
ترؤس  من  كذلك،  والتنمية  العدالة  لحزب  رئيسا 
االستغالل  يجعل  قد  ما  وهو  ــوزاري،  ال املجلس 
سياسيا كبيرا ملقتضى دستوري، لذلك يتم اإلعداد 
االحترازي  للبروتوكول  التام  واملحترم  الجيد 
امللك  تــرؤس  قبل  ببالدنا  به  املعمول  والصحي 
شخصيا الجتماع مجلس الوزراء والذي تم فعال 

يوم اإلثنني املاضي.



ــيـــون«  ــوكـ ــبـ ــيـــسـ ــفـ كــــــذب »الـ
الصور  واملتتبعون، مرة أخرى، 
الناشطة  الصفحة  في  املنشورة 
عنوان  تحت  »الفيسبوك«  على 
السادس«،  محمد  امللك  »صفحة 
صــورة  مــديــرهــا  نشر  أن  بعد 
يرتدي  وهــو  امللك  فيها  يظهر 
بأنها  ــوحــي  ت طــبــيــة،  كــمــامــة 
ــا«،  ــورون ــن »ك مــأخــوذة فــي زم
الجراحية،  العملية  نجاح  عقب 
املبتورة  الــصــورة  أن  والــواقــع 
والتقطت   ،2017 لسنة  تعود 
للزعيم  امللكية  الزيارة  بمناسبة 
بوستة،  ــراحــل،  ال االستقاللي 
سنة 2017، وهو ما جعل املدير 
األمر  يــتــدارك  البحري  سفيان 
التطورات  لتفادي  بتوضيح، 

القانونية املحتملة)..(.
السابقة  ــرة  ــوزي ال استطاعت 
ــدم  ــة بـــوســـتـــة، رغــــم ع ــي ــون م
تخصصها في الدبلوماسية)..(، 
الكاتبة  منصب  على  تحصل  أن 
بدعم  الخارجية  لــوزارة  العامة 
أكبر  لتظل  بوريطة،  الوزير  من 
الحركية  في  املهمشات  النساء 
هي  واألطــر،  للسفراء  الجديدة 
سيدة التواصل شفيقة الهبطي، 
أنها  الصحافة  عنها  قالت  التي 

على خالف مع الوزير.. 
مشهد  فـــي  الــتــحــوالت  ــر  ــب أك
للحركة  املنسوبة  التحركات 
بعض  تــقــارب  هــو  األمازيغية، 
الفصائل مع األحزاب الراديكالية 
حيث  الديمقراطي،  النهج  مثل 
هناك  أن  املصادر،  بعض  تقول 
الشهور  في  انعقدت  اجتماعات 
األخـــيـــرة لـــدراســـة إمــكــانــيــة 
نحو  ــاســي  ــســي ال الــتــنــســيــق 

املستقبل.
امللكي  املعهد  وضعية  تعقدت 
لتكوين أطر الشباب والرياضة، 
املدير  بني  الشرخ  تنامي  بعد 
الوزير املخلوع  املعني من طرف 
عبيابة وأطراف نقابية وأساتذة، 
حيث تم »منع« املدير من حضور 
مجلس إداري للمؤسسة بدعوى 
غياب الشرعية والسند القانوني 
لوجوده في هذه املؤسسة، التي 
الجديد،  ــر  ــوزي ال على  تــفــرض 
الفردوس، التدخل إلعالن شغور 

منصب املدير من جديد)..(.
ــدار بــني والـــي أمن  ــ حــالــت األق
طنجة السابق )نائب والي أمن 
القنيطرة( وبني املنصب األمني 
الجديد الذي كان مرشحا له في 
الرباط، بعد الحادثة املميتة التي 
تعرض لها اإلطار األمني مولود 
أخويا، بعدما اصطدمت سيارته 
املؤدية  الطريق  على  بشاحنة 
الغرب،  أربعاء  إلى مدينة سوق 

مخلفا موجة من التعاطف.
التابعة  األطــر  من  لجنة  تعكف 
والجالية،  الخارجية  ــوزارة  لـ
بناء  مراحل  آخــر  متابعة  على 
بأحد  باريس،  في  املغرب«  »دار 
الحكايات  ومن  الشوارع،  أغلى 
التي  البناء  عملية  رافقت  التي 
دخلت مراحلها النهائية، هي أن 
وجدوا  العملية  على  املشرفني 
البناية  أســـاس  تحت  دهاليز 
قبل  األشــغــال  تــوقــف  تطلبت 
استئنافها بعد التأكد من أن كل 

شيء على ما يرام)..(.

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

 الرباط. األسبوع

ــراف)..(  ــ األطـ بعض  تفاعلت 
ــي« مــع املــقــال  ــال ــع ــف بــشــكــل »ان
 25 بتاريخ  الــصــادر  التحليلي 
عــنــوان:  تــحــت   ،2020 يــونــيــو 
أمازيغي  حزب  تأسيس  »محاولة 
فاشلة/  مــحــاوالت  أنــقــاض  على 
ــادح  ــفـ ــت.. الـــخـــطـــأ الـ ــ ــون ــ ــام ــ ت

السياسي  التفكير  ملجموعات 
ــك من  فــي األمــازيــغــيــة«، وذلـ
باملغالطات  مليء  بالغ  خالل 
والتلفيقات التي ال وجود لها 

في مقال الجريدة.
تسمي  املــزعــومــة،  الجهة 
املؤسسون  »األعضاء  نفسها 
للحريات«،  تامونت  لحزب 
يتضمن  الـــبـــالغ  أن  ــر  غــي
فقراته،  في  كبيرا  ارتباكا 
فــبــيــنــمــا تــشــيــر تــرويــســة 
إلى  للبالغ،  الصفحة األولى 
بلجنة  يتعلق  األمـــر  ــون  ك
ــزب)..(،  ــحــ ــ تــحــضــيــريــة ل
بلغة  املكتوب  البالغ  يقول 
فقراته:  داخــل  »التطرف« 
للحريات،  تامونت  ))إن 
سياسي  ــزب  حـ مــشــروع 
الوصل  بقوة  الــذات،  قائم 
 50874 عـــدد  الــقــانــونــي 
 2016 يوليوز   13 بتاريخ 
قانوني  بــوصــل  املــحــني 
وفق مقررات الجمع العام 
يوم 17 غشت 2018 و30 

ماي 2019..((.
البالغ:  أصحاب  يقول 
»األســبــوع«  جــريــدة  إن 
وهــذه  بــاالســم،  ذكرتهم 
هي املغالطة األولى، ألن 
»تامونت« ليست مبادرة 
ــي عــدة  ــل ه ــدة، ب ــ واحـ
لعدة  منسوبة  مبادرات 
فعاليات، وهي العنوان 
الـــســـيـــاســـي لـــعـــدة 
تــحــركــات كــانــت تــروم 
سياسي  اندماج  خلق 
مع بعض األحزاب، أو 

مبادرات  في  الدخول  تروم  كانت 
سياسية مستقلة)..(، ولم يحصل 
أي  »األســبــوع«  ذكــرت جريدة  أن 
كالم عن »حزب تامونت للحريات« 
وإذا  الــذكــر،  ســالــف  مقالها  فــي 
يعتبرون  الــبــالغ  أصــحــاب  ــان  ك
قائم  ســيــاســيــا  حــزبــا  أنــفــســهــم 

ألنفسهم  ويعطون  ــذات،  ال
الــحــق فـــي مــخــاطــبــة 

ــي  ــوطــن اإلعــــــالم ال
بـــهـــذه الــصــفــة، 
ــؤال  ــ ــس ــ فــــــإن ال
ــدو مــطــروحــا  ــغ ي

وزارة  ــى  ــلـ عـ
الــداخــلــيــة، هل 
لحزب  رخصت 
النوع؟  هذا  من 
وهل تتوفر على 

ــم أعــضــائــه؟  ــوائ ق
ــى أبــســط  ــق ــب وت

األمـــــور 

ــرورة تــوضــيــح الــفــرق  ــ هـــي ضـ
إيــداع  وصــل  على  الحصول  بني 
يسمح بتنظيم األنشطة والتحرك 
بها  املعترف  لألحزاب  السياسي 
قانونا، واملراسالت التي ترد على 
مختلف الوزارات بشكل اعتباطي 
وتــاريــخ  الــتــوصــل  ــم  رق وتحمل 

التوصل)..(.
املعطيات  سرد  في  ندخل  ولن 
أدت  الــتــي  الحقيقية 

بعد  »تامونت«  فكرة  إقبار  إلــى 
بعض  طرف  من  عليها  التطاول 
أصحاب  أن  علما  املتطرفني)..(، 
التي  املعطيات  يكذبوا  لم  البيان 
قدمتها »األسبوع« بالصور، حول 
إحــدى تــجــارب »تــامــونــت« التي 
تمت برعاية أمريكية في 
مجموعات  إطـــار 
ــك  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الـ
تــــانــــك«)..(، 
أن  بـــدلـــيـــل 
ــني  ــاركـ ــشـ املـ
رفعوا  فيها 
ــم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
األمــريــكــي 
بــــــــــــــــــدل 

تجربة  أن  كما  املــغــربــي،  العلم 
الــتــي تعود  ــتــفــاحــة«،  »ال حـــزب 
عدة  فيها  تتداخل   ،2016 لسنة 

معطيات)..(.
يقول أصحاب البالغ املوقع من 
طرف املنسق الوطني علي وجيل، 
بلغة  بيبا،  امبارك  العام  والكاتب 
املستوردة  املصطلحات  من  تنهل 
مــن الــجــزائــر: ))إنــنــا فــي حزب 
منا  تنويرا  للحريات،  تامونت 
لــلــرأي الــعــام 

وفضحا لألعداء من بني جلدتنا، 
ــواء مــنــهــم أمـــازيـــغ الــخــدمــة  ســ
االرتزاقيني  أو  املستلبني هوياتيا 
ــزاحــفــني عــلــى بــطــونــهــم نحو  ال
من  شاكلة  على  ــد،  ــوائ امل فــتــات 
الخدمة،  أمازيغ  على نهجهما من 
الحرفة،  لنفس  سبقوهم  الذين 
ــة األمــازيــغــيــة،  عــبــر تــاريــخ األمـ
سياسي  تنظيم  أول  ظهور  منذ 
إلى  املورية  أمازيغي على األرض 
موريتانيا(.. وسعيا  )مملكة  اآلن 
الجريدة  في  الخدمة،  أمازيغ  من 
واإلسالموية  العروبية  القومجية 
تدمير  وتيرة  لتسريع  املعلومة، 
وإقبار وإبادة املشروع الحضاري 
األمـــازيـــغـــي الــحــامــل 
الحقيقية،  لهويتهم 
فـــــــــي مـــشـــهـــد 
يني  فر و سكيز ا
بــــئــــيــــس..(( 

من  حرفية  مقتطفات  )املــصــدر: 
البالغ(.

أصحاب  يكتف  لم  لذلك،  تبعا 
أو  الــجــريــدة،  بمهاجمة  الــبــالغ 
كل  إن  بل  املسلمني..  أو  العرب 
يعتبر  وطــنــه،  يــخــدم  أمــازيــغــي 
زاحــفــا  أو  لــــــإرادة،  مــســلــوبــا 
يسمى  ما  إطــار  في  بطنه،  على 
ــر  ــخــدمــة، وهـــذا األم أمـــازيـــغ ال
ال  متطرفة،  بتصنيفات  يــوحــي 
قانون  إطار  في  بها  العمل  يمكن 
في  أو  ــزاب،  ــ األحـ
ــور  ــت ــدس إطـــــار ال
العمل  ينظم  الــذي 

السياسي.
أن  يـــــــــذكـــــــــر 
»األســــــــــبــــــــــوع« 
خصصت في عددها 
 25 بتاريخ  الصادر 
مقاال   ،2020 يونيو 
لتغطية  تــحــلــيــلــيــا 
تأسيس  ــات  ــحــرك ت
حــــــزب أمـــازيـــغـــي 
جــديــد عــلــى أنــقــاض 
في  الحاصل  التراكم 
ــاوالت ســابــقــة،  ــحــ ــ م
لـــم تــحــقــق الــنــجــاح، 
طرف  مــن  ملنعها  إمــا 
ألســبــاب  أو  اإلدارة 
ألسباب  أو  تنظيمية، 
بالتنسيق  مــرتــبــطــة 
كما  الـــخـــارجـــي)..(، 
اســتــشــهــدت الــجــريــدة 
بكالم القطب األمازيغي، 
حــســن أوريــــــد، الـــذي 
على  تعليقه  فــي  يقول 
ــة،  ــغــي ــازي ــة األم ــســأل امل
في  ــاهـــات  ))االتـــجـ أن 
ــل األمـــازيـــغـــي  ــقـ ــحـ الـ
ثالث  تجسدها  املغربي 
اتجاه  أولها:  اتجاهات: 
التزامات  بتفعيل  يطالب 
ــة، فــي املــغــرب كما  ــدول ال
ويشتغل  ــر،  ــجــزائ ال ــي  ف
على السقف الذي تفرضه 
إذ  الثقافية،  االهتمامات 
سياسة  في  النظر  يعيد  ال 
ــيــا وال  ــاف ــق ــني، ث ــتـ ــدولـ الـ
بتفعيل  يطالب  ما  بقدر  سياسيا، 
يغلب  اتــجــاه  ثانيها:  تــقــرر،  مــا 
على  ويركز  السياسي،  الجانب 
سواء  األمازيغية،  الخصوصية 
باألمازيغية،  الناطقة  املناطق  في 
أو لدى »العنصر« األمازيغي، من 
بل  وعاداته،  وثقافته  لغته  خالل 
مستتر،  اتجاه  وأخيرا:  وعرقه، 
بأن  القول  في  الثاني  مع  يلتقي 
سياسية،  طبيعة  ذات  األمازيغية 
أن  إلى  النظر  في  معه  ويختلف 
عن  تعبيرا  ليست  األمــازيــغــيــة 
كانتماء  ولكن  خصوصية محلية، 
التعبير  حضاري، ومن ثمة، فهي 
إفريقيا،  شمال  ــدة  وح رمــز  عــن 
الثقافية  التأثيرات  بكل  واإلقرار 
التي عرفتها، ولذلك فهي ال تدعي 
التنميط  وال  الــعــرقــي،  الصفاء 
الثقافي(( )املصدر: حسن أوريد/ 

مقال بتاريخ 16 أبريل 2019(.
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ما هذا يا وزارة الداخلية؟

بني اأمازيغ خدمة الوطن واأمازيغ خدمة التطرف 

هل رخ�ص لفتيت لأحزاب »عرقية« دون علم املغاربة؟ 

لقصاصة  مــواقــع  عــدة  روجــت 
تفاصيل  أية  تتضمن  ال  صحفية 
أمازيغية  فعاليات  تحركات  حول 
لتأسيس »حزب أمازيغي« جديد، 
جديدة  ليست  الــفــكــرة  أن  ــم  رغ
مــحــاوالتــهــا  ــاءت  ــ ب أن  ــق  وســب

بالفشل.
فترة  ))فــي  القصاصة:  تقول 
وجوه  باشرت  الصحي،  الحجر 
ــي صــفــوف الــحــركــة  مــعــروفــة ف
األمازيغية سلسلة لقاءات داخلية 
ومفتوحة من أجل حشد أكبر عدد 
من الداعمني لفكرة تأسيس حزب، 
نداءات  ذاتها  الفعاليات  وأطلقت 
أجل  من  اململكة  أقاليم  بمختلف 
التمكن من استيفاء الشروط التي 
تفرضها وزارة الداخلية، وهو ما 
حققته بتواصلها مع وجوه بارزة 
متفرقة، حسب  مناطق  من  أخرى 
التنظيم  من  مصادر  ــه  أوردت ما 

األمازيغي نفسه((.
أية  توجد  ال  القصاصة،  داخل 

األمــر  ــان  ك إذا  وعــمــا  تفاصيل، 
أو  جدي  تأسيسي  بعمل  يتعلق 
لجنة تحضيرية مؤقتة، أو خاليا 
تأسيس  فكرة  ولكن  فكرية)..(، 
أعدمت  أن  سبق  أمازيغي،  حزب 
سابقة،  محاوالت  في  مهدها  في 

بسبب طابعها العرقي)..(.
وبــيــنــمــا تــتــابــع الــفــعــالــيــات 
الحالة  باهتمام شديد  األمازيغية 
الصحية للمحامي أحمد الدغرني، 
حزب  تأسيس  فكرة  ــد  رائ وهــو 
 ،2005 املغرب سنة  في  أمازيغي 
ويحظى بشعبية كبيرة في بعض 
األوساط البعيدة عن بعض رموز 
األمــازيــغــيــة،  الثقافية  الــحــركــة 
عادت  تــشــددا،  أكثر  باعتبارها 
للظهور  األمازيغي  الحزب  فكرة 
مجددا، دون بروز نجم الدغرني، 
ــة«  ــي صـــاحـــب »الـــفـــكـــرة األصــل
ــه،  ــائ ــك أصــدق ــذل كــمــا يــشــهــد ب
كبير  بتعاطف  يتابع  من  ومنهم 
كما  الصحية،  حالته  تــطــورات 

الصحية  الحالة  تطورات  يتابع 
العمل  في  آخــر  أمازيغي  لقطب 
الحركي  القيادي  هو  السياسي، 
مؤسس    أحــرضــان،  املحجوبي 
كانت  الــتــي  الشعبية،  الحركة 

تنهل من التراث األمازيغي.
حزب  تأسيس  فــكــرة  وتــطــرح 
أرض  على  مشاكل  عدة  أمازيغي 
الواقع، منها ما يتعلق بالدستور 
ــزاب  األحـ تــأســيــس  يمنع  ــذي  الـ
عــلــى أســـاس عــرقــي أو ديــنــي، 
التي  بالوجوه  يتعلق  ما  ومنها 
طيلة  متطرف  مسار  على  بصمت 
السنني األخيرة، حيث كانت هذه 
الشارع  غضب  تثير  املجموعة 
بسبب مهاجمتها للدين اإلسالمي 

ورموزه، وكذا أسس الدولة.
املمنوع  األمازيغي  الحزب  من 
 ،2008 سنة  القضاء  من  بقرار 
في  »تامونت«  حزب  إلى  وصوال 
نسخة »التفاحة« )حزب التجديد 
أشهبار)..(،  لشاكر  واإلنصاف( 

التي  ــدة«  ــوح »ال نسخة  فــي  أو 
لم  أمــازيــغــيــة  فعاليات  جمعت 
 ،2016 سنة  أشهبار،  مع  تندمج 
لم  حزبية  تــجــارب  ــى  إل وصــوال 
املغاربة  من  كثير  عليها  يتعرف 
بــســبــب ضــيــق دائــرتــهــا، ظلت 
تراوح  األمازيغي«  »الحزب  فكرة 
للظهور  عادت  أنها  إال  مكانها.. 
بالدينامية  ارتــبــاطــا  ــرا،  ــؤخ م
إفريقيا  شــمــال  ــي  ف الــحــاصــلــة 

ككل)..(.
في  يــجــري  ملــا  متتبع  فـــ))كــل 
إفــريــقــيــا، ســوف يالحظ  شــمــال 
ــي ما  حـــضـــور األمـــازيـــغـــيـــة فـ
دينامية،  مــن  املنطقة  يــعــتــري 
ذلك  بــدا  ــراك..  ح من  تعرفه  ومــا 
وكانت  الديمقراطي،  الربيع  مع 
األمازيغية  األعـــالم  لــذلــك  تــرمــز 
املسيرات  في  ترفرف  كانت  التي 
وتظاهرات  املــغــرب  شـــوارع  فــي 
الريف  حــراك  في  وبعده  ليبيا، 
ــرب، فــحــراك الــجــزائــر،  ــغ فــي امل

أو  الداخل  تظاهرات  في  ســواء 
الخارج.. وتؤشر هذه العودة إلى 
الحركة  مسار  في  جديدة  مرحلة 
األمازيغية، التي كانت قد توارت 
االستقالل،  أجل  من  املعركة  إبان 
والــجــزائــر  املــغــرب  عــاش  حيث 
ثقافي  إنكار  وشبه  صدمة،  شبه 
ما  جــراء  لألمازيغية،  وسياسي 
الذي  البربري،  بالظهير  سمي 
االستعمارية  السلطات  أصدرته 
املقر   ،1930 ســنــة  ــغــرب  امل ــي  ف
املناطق  في  األمازيغية  باألعراف 
كسعي  إليه  وُنظر  بها،  الناطقة 

للتفرقة بني العرب والبربر((.
هذا التشخيص السالف الذكر، 
عــلــى سبيل  يــقــدمــه  ــذي  ــ ال هــو 
املثال باحث ملم بالتفاصيل، هو 
أوريد،  حسن  األمازيغي  الباحث 
منصب  شغل  أن  له  سبق  الــذي 
الرسمي  والناطق  اململكة  مؤرخ 

باسم القصر امللكي، وهو 
أنظار  محط  كان  نفسه 

تحليل 
إخباري
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مبادرة إللغاء ظاهرة الفوز بأكرث من مقعد 
يف االنتخابات ضمن الئحة واحدة

 الرباط. األسبوع

كما انفردت بذلك جريدة »األسبوع« 
في عددها املاضي، بكون موعد انطالق 
املـــشـــاورات حـــول االنــتــخــابــات بني 
السياسية  واألحزاب  الداخلية  وزارة 
انطالق  عن  رسميا  أعلن  اقترب،  قد 
وبني  الداخلية  وزيــر  بني  املشاورات 

رؤساء األحزاب يوم أمس األربعاء.
وكــانــت »األســبــوع« قــد أكـــدت في 
في  اجتماعا  بــأن  ــاضــي،  امل عــددهــا 
بني  سيعقد  الــقــادمــة  القليلة  األيـــام 
لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية،  وزيــر 
وهو  السياسية،  ــزاب  األحـ وزعــمــاء 
بعدما  أجــل  قد  كــان  ــذي  ال االجتماع 
من  رسمية  بدعوة  األحــزاب  توصلت 
وزارة الداخلية، منتصف شهر مارس 
بنفس  بقي  االجتماع  هــذا  املــاضــي، 
نقطتني  تضمن  الــذي  األعمال  جــدول 
أساسيتني هما: مناقشة مقترح وزارة 
الدعم  توزيع  كيفية  حــول  الداخلية 
املالي الجديد الذي أمر به ملك البالد 
الثانية  والنقطة  ــزاب،  األحــ لفائدة 
القواعد  حول  أولية  بمناقشة  تتعلق 
الكبرى لالستحقاقات القادمة، السيما 
على مستوى موعد االنتخابات وكيفية 
إجراء هذه األجندة االنتخابية الثقيلة، 
اجتماعات  للتفاصيل في  التطرق  قبل 
السيما  االنتخابات،  لقوانني  مقبلة 
االقتراع  ونظام  العتبة  مستوى  على 

وغيرها.
أنه  ــدت  أك قــد  الجريدة  كانت  كما 
مصادر  من  دقيقة  معطيات  على  بناء 
حزبية جد مطلعة، بأن وزارة الداخلية 
االنتخابية  األجــنــدة  ضغط  من  قلقة 
تزامنت  حيث   ،2021 لسنة  املكثفة 
من  السنة،  نفس  في  االنتخابات  كل 
والجهوية  الجماعية  االنــتــخــابــات 
والغرف املهنية إلى انتخابات مجلس 
مجلس  وانــتــخــابــات  املــســتــشــاريــن 
النواب، وهي أجندة ثقيلة جدا ومكلفة 
ما  وهــو  وشعبيا،  وسياسيا  مــاديــا 
التفكير في ضرورة تخليق هذه  جعل 

األجندة.
في ذات السياق، بدأت بعض مالمح 
تظهر  القادمة  االستحقاقات  »طبخة« 
العتبة  مستوى  على  خاصة  اآلن،  من 

وما أدراك ما العتبة.
مــصــدر ســيــاســي جــد مــطــلــع، أكــد 
االنتخابات  »عتبة«  أن  لـ»األسبوع«، 
املقبلة ستكون هي »عتبة« الدخول إلى 
قبة البرملان خالل االنتخابات القادمة، 
وهي التي ستصبح محددا في إدخال 
وكذلك  البرملان،  إلى  األحزاب  من  عدد 
لـ»تسمني«  محددا  ستكون  التي  هي 

األحزاب الصغيرة.
أغلب  توجه  أن  ذاته،  املصدر  وأكد 
األحزاب )باستثناء العدالة والتنمية( 
العتبة  ــذه  هـ تقليص  نــحــو  يــســيــر 
االشتراكي،  االتحاد  حــزب  فيها  بما 

الدوائر  حجم  توسيع  مع  كان  الــذي 
العتبة  هذه  تقليص  وضد  االنتخابية 
منع  بذريعة   2002 انتخابات  خالل 
والبرملاني  الحزبي  املشهد  »بلقنة 
الصغيرة«،  ــزاب  األحـ كثرة  بــدخــول 
»االتــحــاد  أن  يتضح  ــوم،  ــي ال بينما 
العدد  صغير  حزبا  صار  االشتراكي 
ويريد أن يكبر عدديا خالل االنتخابات 
القادمة، ولم يعد تقليص العتبة يطرح 
املصدر  يقول  له«  بالنسبة  مشكل  أي 

نفسه.
العتبة،  نسبة  لتقليص  وبالنسبة 
ــزاب  األحـ نــفــس  تربطها  بــاتــت  فــقــد 
البقايا،  أكبر  إلغاء  وهو  ثان،  بشرط 

ــى  بــالــدرجــة األول هــذا األمــر سيضر 
الحزب  ألنه  والتنمية،  العدالة  حزب 
األكثر استفادة من تقنية أكبر البقايا، 
ما  عــادة  االنتخابية  لوائحه  حيث 
البقايا  أكبر  بسبب  مقعدين  تحصد 
البقايا  أكبر  إلغاء  نظام  عكس  على 
والعتبة، فقد يكون في صالح االتحاد 
االشــتــراكــي والــتــقــدم واالشــتــراكــيــة 
وبــاقــي األحـــــزاب الــصــغــيــرة، ألنــه 
بحكم  للبرملان  مرشحيهما  سيحمل 
الترتيب وليس بحكم حجم األصوات، 
تغيير  على  »البيجيدي«  يوافق  فهل 
الصغيرة  لألحزاب  للسماح  العتبة 

ببلوغ عتبة البرملان؟

حزب األحرار 
يطالب ضباط 

الحالة املدنية بكتابة 
األسماء بتيفناغ 

الرباط. األسبوع

بشكل  ــرار  األحــ حــزب  صعد 
ــردي مـــن تــبــنــيــه ملــقــتــرحــات  ــ ف
فردي  بشكل  األمازيغية،  تنزيل 
الفرقاء  باقي  مع  التنسيق  دون 
مطالبته،  عــبــر  الــحــكــومــيــني، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــضــرورة 
املدنية  الحالة  قــانــون  تعديل 
حتى يلزم ضابط الحالة املدنية 
الــوالدة  رســم  بيانات  بتدوين 
وليس  ــك  كــذل تــيــفــنــاغ  بــحــرف 

العربية والالتينية فقط.
في  جاءت  التجمعيني  مطالب 
مقترح قانون قدموه إلى البرملان، 
ــن خــاللــه أنـــه »مــن  يــؤكــدون م
املفروض تنزيل ورش األمازيغية 
من اآلن، فمضمون قانون ترسيم 
تيفناغ  حرف  بكتابة  األمازيغية 
يتطلب  الوطنية،  البطاقة  على 
الحالة  قانون  تحيني  فتح ورش 
العائلية  األسماء  وكتابة  املدنية 
والــشــخــصــيــة وأســمــاء اآلبـــاء 
تيفناغ  بحرف  ــوالدة  ال وتاريخ 
ــة، وهــو  ــي ــدن داخـــل الــحــالــة امل
إلى  املعطيات  هذه  لنقل  مدخل 
بطاقة التعريف الوطنية«، يقول 
األحرار في مقترحهم هذا.. فهل 
يقبل به نواب العدالة والتنمية؟ 

الوزير بوطيب يعلن تأجيل الدعم املباشر للفقراء إىل 2022
الرباط. األسبوع

كما أكدت »األسبوع« في عدة 
مقاالت من قبل، خبر تأخر الدعم 
االجتماعي املباشر للفقراء الذي 
األساسي  قانونه  الحكومة  تعد 
آخرها  االنتخابات،  بعد  ما  إلى 
ــوع املــاضــي حول  مــقــال األســب
التي  الوطنية  التعريف  بطاقة 
الدعم  تــوزيــع  أســـاس  ستكون 

املباشر على فقراء املغرب، أعلن 
الداخلية  فــي  املنتدب  الــوزيــر 
يوم  رسميا،  بوطيب  الدين  نور 
تأجيل  عــن  املــاضــيــة،  الجمعة 
الــفــقــراء  ــم  دعـ ــون  ــان ق تطبيق 
بعد  مــا  أي   ،2022 سنة  ــى  إل

انتخابات 2021.
جاء  بوطيب  الوزير  تصريح 
تقديمه  مــداخــلــة  ــي  ف رســمــيــا 
بلجنة  الــفــقــراء  سجل  لقانون 
الداخلية بمجلس النواب، وحتى 

هذه  إعــمــال  بــكــون  ــرح  وإن ص
التركيز  يعرف  لن  املقتضيات 
فإن  االنتخابات،  بسبب  الكافي 
األسباب الحقيقية لهذا التأجيل 
استغالله  من  بالتخوف  تتعلق 
انتخابيا من طرف حزب العدالة 
والتنمية الذي قد يفهم منه بأنه 
دعم من العثماني وحزبه لفقراء 

املغرب.
وكـــان الــوزيــر املــنــتــدب في 
التجارب  أن  قــال  قد  الداخلية 

املباشر  ــم  ــدع ال ــدفــع  ل ــى  ــ األول
ستنطلق  ــرب،  ــ ــغ ــ امل لـــفـــقـــراء 
بجهة   2022 ســنــة  تجريبيا 
الرباط سال القنيطرة، وأكد بأنه 
بسبب زحمة أجندة االنتخابات، 
إلعــداد   2021 سنة  ستخصص 
املغرب  بفقراء  البيانات  قاعدة 
وإحـــــداث الــوكــالــة الــوطــنــيــة 
للسجالت، وأن العمل على طلب 
عروض في هذا الباب قد انطلق 

منذ تسعة أشهر. 
بوطيب

الرباط. األسبوع

قال مصدر جد مطلع من الحركة 
البرملاني  الفريق  أن  الشعبية، 
يعيش  الــنــواب  بمجلس  للحزب 
مسبوق،  غير  وتشتتا  غليانا 
الفريق  رئيس  غياب  بسبب  وذلك 

القيادي محمد مبديع، وكذا األمني 
العام امحند العنصر، عن املشاكل 

الداخلية للفريق.
ــه، أن  ــ ــح املـــصـــدر ذاتـ ــ وأوضـ
لبرملانيي  الــداخــلــيــة  املــشــاكــل 
اقــتــراب  ــع  م زادت  »الــســنــبــلــة« 
في  باتت  التي  االنتخابات  موعد 
القادمة،  السنة  خالل  املؤكد  شبه 

حيث استفحلت بقوة وبات مصير 
زاده  مجهوال،  الحركيني  النواب 
بهم  اللقاء  عن  العام  األمني  غياب 

لخبطة وغليانا.
أمام  أنه  ذاته،  املصدر  وأضاف 
غياب مبديع والعنصر، واستمرار 
شد حبل الصراع والحرب الباردة 
الحديدية  واملــرأة  الفضيلي  بني 
حزب  اقتحم  العسالي،  حليمة 
الشعبية،  الحركة  قلعة  األحــرار 
ــاء العــبــني  ــن ــت ورتــــب عــمــلــيــة اق
على  واتفق  فريقها،  من  جيدين 
في  انتقالهم  عملية  شروط  جميع 
بكل  املقبل  االنتخابي  امليركاتو 
بالقصر  حصل  كما  تفاصيلها 
املــدن،  وبعض  ومكناس  الكبير 
الفريق  أعضاء  باقي  جعل  »مما 
يبحثون عن ألوان أخرى وأحزاب 
أخــــرى لــلــتــزكــيــة لــالنــتــخــابــات 
لقيادة  ــام  ت غــيــاب  فــي  باسمها، 
تستفيق،  حــني  الــتــي  السنبلة 
رحل«  كله  الحالي  الفريق  ستجد 

يقول املصدر.

انطالق الميركاتو االنتخابي 

غياب العنصر ومبديع يفتح الباب الستقطاب 
نواب الحركة الشعبية نحو األحرار

بين الطالبي العلمي ويتيم 

الوزراء السابقون يهاجمون بعضهم البعض 
يف واقعة خرق الرميد وأمكراز للقانون

الرباط. األسبوع
   

العدالة  مــوقــع  افتتاحية  كــاتــب  قطر 
التشغيل  وزير  يكون  أن  )يرجح  والتنمية 
السابق القيادي محمد يتيم( الشمع كثيرا 
لــألحــرار،  الوطني  التجمع  قــيــادي  على 
عدم  موضوع  في  العلمي،  الطالبي  رشيد 
العدالة  بحزب  القياديني  من  كل  تسجيل 
ومحمد  ــرمــيــد  ال مصطفى  والــتــنــمــيــة، 
الضمان  بصندوق  ملستخدميهما  أمكراز، 
تقرير  خــروج  بعد  فمباشرة  االجتماعي، 
العدالة  لحزب  والشفافية  النزاهة  لجنة 
يتيم  محمد  كتب  املوضوع،  في  والتنمية 
بأن ذلك التقرير يعتبر درسا بليغا لبعض 
لوزيرين  اللجنة  متابعة  حيث  ــزاب،  األح
والحكومة  الحزب  داخــل  مكانتهما  لهما 
حزب  »فأي  قانونية،  بمخالفة  وإدانتهما 
يستطيع اليوم مجاراة هذا اإليقاع في ضخ 
السياسي  املشهد  في  الشفافية  جرعات 
املسؤولية«،  وبهذه  الشكل  بهذا  الوطني 

يقول يتيم.
املبطنة  ــرســائــل  ال تــوجــيــه  ــي  ف وزاد 

السابق  الوزير  وخاصة  األحــرار،  لقيادة 
حوله  تحوم  الذي  العلمي،  الطالبي  رشيد 
لـ»من  شبهات، بأن هذا يعتبر كذلك درسا 
بغير حق  والتصرف  الفساد  عليهم شبهة 
في املال العام، خصوصا مع التقارير التي 
يبرزه  ومــا  وهــنــاك،  هنا  تتوقف  تكاد  ال 
اإلعالم مما تزكم رائحة فساده األنوف« في 
إشارة إلى تقرير وزارة املالية األخير حول 
العلمي  الطالبي  أنشأه  إلكتروني  موقع 
بـ  والرياضة  للشباب  ــرا  وزي كــان  عندما 
ال  الحقيقية  وتكلفته  سنتيم  مليون   250

تتعدى 20 مليون سنتيم.
بحزب  النزاهة  لجنة  مسكت  ذلــك،  إلى 
في  الوسط  من  العصا  والتنمية  العدالة 
بوجود  ــرت  وأقـ وأمــكــراز،  الرميد  ملف 
نتيجة  املــلــف  فــي  »قــانــونــيــة«  مخالفات 
نظام  فــي  مستخدميهما  تسجيل  عــدم 
يخرقا  لم  لكنهما  االجتماعي،  الضمان 
املرتبطة  والــشــفــافــيــة  ــنــزاهــة  ال ــواعــد  ق
تحملهما  ومقتضيات  العام  الشأن  بتدبير 
وجــود  ال  أي  العمومية،  ملسؤولياتهما 

العنصرمبديعلشبهة الفساد واختالس املال العام.



نهاية حكومة العدالة والتنمية على الورق 
والعثماني يكتفي بتصريف األعمال

 الرباط. األسبوع

))يتضح أن رئيس الحكومة، سعد الدين 
أغلبية  حكومة  يدبر  يعد  لم  العثماني، 
بعد  برملاني  تنصيب  على  حاصلة  حزبية 
يدبر  ســار  بل  برنامجها،  على  املصادقة 
يلغي  كلها  الوزراء  املوظفني  من  مجموعة 
بلغاه(( يقول مصدر جد مطلع من العدالة 

والتنمية.
أن  ـــ»األســبــوع«،  ل أكــد  نفسه،  املــصــدر 
كان  التي  والحزبية  السياسية  األغلبية 
وقد  رسميا  انتهت  العثماني،  يقودها 
أصبح يدبر حكومة تصريف لألعمال ال أقل 
وال أكثر، والدليل على ذلك، أنه عجز اليوم 
عن جمع قيادات أحزاب األغلبية للتشاور 
التعديلي  املالي  القانون  مضمون  حــول 
املالي  القانون  عن  أهمية  يقل  ال  باعتباره 
الذي يتطلب ضرورة  القانون  نفسه، وهو 
مضمونه  ــول  ح واالســتــشــارة  الــتــوافــق 
سيرسم  وأنــه  خاصة  املكونات،  هذه  بني 
بالنسبة  القاحلة  سنوات  الثالث  مستقبل 
والــضــرائــب  االقــتــصــاد  حــول  للمغاربة 
والشغل، ومن ثم يحتاج الجتماعات قيادة 
األغلبية، غير أن رئيس الحكومة فشل في 
ذلك، بسبب المباالة كل من لشكر وأخنوش 

لدعوته.
الحكومة،  تحالف  نهاية  أوجــه  ثاني 

القيادي، هو فشل العثماني  بحسب نفس 
اجتماع  عقد  في  األغلبية  قيادات  وباقي 
إلقناعهم  األغلبية  برملانيي  مع  مشترك 
التعديلي  ــي  ــال امل ــون  ــان ــق ال بــمــضــمــون 
واملوافقة  له  دعمهم  وبــضــرورة  الــقــادم، 
رغم  منه  التصويت  موقف  وتوحيد  عليه 

اإلكراهات التي جاء بها، »غير أن العثماني 
وكذلك  األغلبية  قادة  جمع  في  فشل  الذي 
فرق األغلبية، يبدو أنه لم يطلع بدوره على 
الذي  التعديلي  املالي  القانون  مضمون 
الخفاء وداخل مطابخ  هيأه بنشعبون في 
رجال املال واألعمال« يختم املصدر نفسه.

فشل األغلبية في التنسيق 
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املهني  التكوين  مــجــال  هــل 
غير تابع لقطاع الوزير أمزازي 
املــكــلــف بــالــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والتعليم  املــهــنــي  والــتــكــويــن 
ــســؤال طرحه  ــذا ال الــعــالــي؟ ه
مختصون من داخل هذا القطاع 
واألزمــة  الغليان  يعيش  ــذي  ال
وغموض الرؤية في التعامل مع 
أوشكت  التي  الدراسية  السنة 
كيفية  وكـــذا  ــاء،  ــه ــت االن عــلــى 
الخروج من املوسم الدراسي في 
بينما  »كــورونــا«،  جائحة  زمن 
»دار  في  املهني  التكوين  وزير 
غفلون«، يركز جهوده كلها على 
التعليم العمومي والخصوصي 
في  الباكالوريا،  وامتحانات 
املهني  التكوين  قطاع  أن  حني 
من  اآلالف  مئات  يحتضن  الذي 

هو  الشعب،  أبناء  من  الطالب 
خارج حسابات الوزير.

بالتكوين  مطلع  جد  مصدر 
املهني، كشف لـ »األسبوع«، أن 
هذا القطاع عاش محنة حقيقية 
بسبب  الجائحة،  انطالق  منذ 

الوطني  املكتب  إدارة  لخبطة 
مستوى  على  املهني  للتكوين 
طرق وكيفية ومناهج التدريس، 
واليوم على مستوى امتحانات 
النقاط  الطلبة وكيفية احتساب 
الـــوزيـــر بوقف  ــل قـــرار  ــي ظ ف

نقاط  واعــتــمــاد  االمــتــحــانــات 
الدورة األولى.

أن  إلى  املصدر  نفس  وأشــار 
مسؤولي معاهد التكوين املهني 
ال زالوا يعانون حتى اليوم من 
النقاط، وكيفية  كيفية احتساب 

األولـــى،  السنة  طلبة  إنــجــاح 
العامة  اإلدارة  ارتــبــاك  بسبب 
حتى  تفتحص  ــزال  تـ ال  الــتــي 
تدريس  طريقة  الــيــوم  حـــدود 
األســاتــذة عــن بــعــد، وال تــزال 
تطالبهم بورقة حضور التالميذ 
بعد،  عن  االمتحانات  وبــأوراق 
التقنية  املشاكل  مــن  وغيرها 
الدراسية  السنة  تجعل  التي 
غير واضحة في مجال التكوين 

املهني.
حتى  أنه  ذاته،  املصدر  وأكد 
فيه  األولى  الدورة  نقط  اعتماد 
واســتــمــرار  عملية،  ــاالت  إشــك
إشكاالت  فيه  بعد  عن  الدراسة 
كذلك، ذلك أن مقرر تدريس طلبة 
عن  يختلف  املهني  التكوين 
الطلبة  العمومي، حيث  التعليم 
يتابعون  املهني  التكوين  في 
»الــوحــدات«  بنظام  دراستهم 
ــس الـــــدروس الــســنــويــة،  ــي ول

هذه  قــرأ  مــن  هناك  وبالتالي، 
فيها  ينطلق  لم  وآخــر  الوحدة 

بعد.
ــوارد الــبــشــريــة من  ــ ــا املـ أمـ
وتربويني،  ومؤطرين  أساتذة 
ــن حجم  ــوا كــثــيــرا م ــان فــقــد ع
بعد  عــن  ــتــدريــس  وال الضغط 
مقابل  يوميا  ساعات  لثماني 
أجور ناقصة عن املعتاد، بسبب 
أجر  أن  ذلــك  التعويض،  نظام 
التكوين  معاهد  في  األســاتــذة 
عمومي«  ــه  »شــب هــو  املــهــنــي 
وليس عموميا، ألن أصل األجر 
عن  عبارة  والباقي  جــدا  قليل 
وعن  الحضور  عن  تعويضات 
اإلضافية  والــســاعــات  العطاء 
الدراسة  تمت  وحــني  وغيرها، 
ــراجــع األجـــر إلــى  ــن بــعــد، ت ع
فهل  ــدا،  جـ هزيلة  مستويات 
خــارج  املهني  التكوين  قطاع 

حسابات وزير التعليم؟

وشهد شاهد من أهلها

مفتش وزير املالية 
يتهم الحكومة بعدم 

الشفافية
الرباط. األسبوع

القطاعات  ملختلف  قوية  إدانــة  شبه  في 
فــيــهــا مــؤســســة رئيس  بــمــا  ــة،  ــ ــوزاري ــ ال
عن  صــادر  رسمي  تقرير  فضح  الحكومة، 
على  الحكومة  املــالــيــة،  وزارة  مفتشية 
ــن االســتــراتــيــجــيــات  مــســتــوى الــعــديــد م

واألهداف التي سطرتها سنة 2018.
وأوضح تقرير رسمي صادر عن مفتشية 
 ،2018 سنة  الحكومة  عمل  يقيم  املالية 
عمومية  ومؤسسة  ــا  وزاري قطاعا   11 بأن 
رسمية  وثائق  تتضمن  فقط،   37 أصل  من 
واستراتيجيتها  مخططاتها  مستوى  على 
الكبرى والباقي دون وثائق، كما أن برمجة 
ثالث  مــدة  على  االستراتيجية  امليزانية 
سنوات كما يوصي القانون بذلك، فقط 24 

وزارة ومؤسسة قامت بذلك.
الداخلية،  املــراقــبــة  مستوى  على  أمــا 
نظام  خضوع  أن  التقرير  نفس  كشف  فقد 
فقط  حصل  لالفتحاص،  الداخلية  املراقبة 
121، أي  12 برنامجا من أصل  لـ  بالنسبة 

بنسبة ال تتعدى 9.9 باملائة.
أي  املعلومات،  مصداقية  يخص  وفيما 
وتجميع  تتبع  مساطر  وجود  من  التحقق 
باملؤشرات  الخاصة  املعطيات  ومعالجة 
املتعلقة  املعطيات  مصداقية  وضمانات 
بها، فقد كشف نفس التقرير أن 7 قطاعات 
ومؤسسة  قطاعا   37 أصــل  مــن  وزاريـــة 
على  تتوفر  التي  فقط  هي  التقرير،  شملها 
بإخضاع  سواء  مؤشراتها،  لكل  ضمانات 
أو  واملــصــادقــة،  للمراقبة  املعطيات  هــذه 

باعتماد نظام لتبادلها مع الشركاء.
أما على مستوى ترجمة األهداف لرهانات 
أنها  التقرير  سجل  فقد  االستراتيجيات، 
قطاعات  تسع  مستوى  على  جزئية  بقيت 
مجموع  ربــع  يقارب  ما  وهــو  ومؤسسات، 
لسنة  املالي  القانون  في  املسطرة  األهــداف 
2018، وأن حوالي 13 قطاعا وزاريا من أصل 
37، أي 35 باملائة منها فقط، هي التي حددت 

أهدافا دقيقة قابلة للقياس.
البرامج  انسجام  مــدى  يخص  وفيما 
كشف  فقد  الكبرى،  االستراتيجيات  مع 
يملك  الحكومة  رئيس  أن  ــه،  ذات التقرير 
أربعة برامج كبرى: ثالثة فقط تنسجم مع 
القطاعات  لباقي  الكبرى  االستراتيجيات 

وواحد غير منسجم.

بعد تركيز الجهود على التعليم 

اتهام وزير التكوين املهني أمزازي بإهمال التكوين املهني

الفقراء ينتظرون دفعة ثالثة من مساعدات »كورونا«
الرباط. األسبوع 

املغربية  األســر  داخــل  حديث  ال 
األيام، إال عن  الفقيرة والهشة هذه 
مصير الشطر الثالث من دعم الدولة 
املتضررة  األسر  ملاليني  وجه  الذي 

من صندوق جائحة »كورونا«.
ــم انطالق  الــتــي رغ ــذه األســـر  ه
رفع  بعد  من جديد  االقتصاد  عجلة 
الحجر الصحي، ال تزال تعاني من 
صعوبة عودة الحياة إلى طبيعتها، 
الثالثة  الدفعة  تنتظر  جعلها  مما 
وأن  خاصة  العمومي،  الدعم  من 
تــتــزامــن مــع شعيرة  الــفــتــرة  ــذه  ه
لم  الحكومة  أن  غير  األضحى،  عيد 
تعلن بعد بشكل رسمي عن قرارها 

بدفع  إمــا  املــوضــوع،  في  الرسمي 
بشكل  إلغائه  أو  الثالث  الشطر 

رسمي.
إلى ذلك، قال مصدر جد مطلع، أن 
رئيس لجنة اليقظة وزير االقتصاد 
واملالية، محمد بنشعبون، يتكتم عن 
هذا املوضوع حتى بالنسبة لرئيس 
العثماني  الــديــن  سعد  الحكومة 
نفسه، وذلك خوفا من أي استغالل 
سياسوي للعملية التي تتجه لجنة 
منتصف  بعد  صرفها  إلى  اليقظة 
حتى  وذلــك  الحالي،  يوليوز  شهر 
على  املساعدة  مهمة  في  تستثمر 
اقتناء أضحية العيد وليس صرفها 
اليوم وانتظار مرة أخرى مساعدات 

من الدولة خاصة بعيد األضحى.
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ساكنة العيون تخرج عن المألوف

ملحمة ت�شامنية مع �شابة م�شابة مبر�ض ت�شمع الكبد
 عبد اهلل جداد. العيون 

ملحمة تضامنية إنسانية قل 
أقاليم  ساكنة  عاشتها  نظيرها 
والسمارة  والــداخــلــة  العيون 
وطنجة  وطــرفــايــة  ــوجــدور  وب
رواد  تعبئة  بفضل  والجالية، 
االجتماعي  التواصل  منصات 
ــاب  ــاة الــشــابــة رب ــاذ حــي ــق إلن
املـــصـــابـــة بـــمـــرض الــتــشــمــع 
الكبدي، ولم تمض سوى أربعة 
جمع  عن  اإلعالن  تم  حتى  أيام 
لتأمني  درهــم  ألــف   900 مبلغ 
مــصــاريــف عــالجــهــا بــالــديــار 

التركية.
فاعلون  الحملة  إلى  وانضم 
غيورون  ومواطنون  مدنيون 
وشباب في املهجر، عملوا بروح 
وشكلوا  مسبوقة،  غير  تكافلية 
مــجــمــوعــات مــشــرعــني أبـــواب 
للمساهمة  الكل  ــام  أم التبرع 
ــاذ املــريــضــة وتــأمــني  ــق ــي إن ف
العالجية،  رحلتها  مصاريف 
عن  املواطنني  بعض  أبان  فيما 
النظير،  منقطع  ذات  نــكــران 
شاتها  باعت  مسنة  غرار  على 
دراجــتــه  ــاع  ب وشـــاب  للتبرع، 
صغار  وأطفال  للتبرع،  العادية 

وعنصر  بحصاالتهم،  تبرعوا 
أمن خاص تبرع بنصف أجرته 
ــن وضــع  ــواطـ ــة، ومـ ــري ــشــه ال
نفس  أجــل  من  للبيع  سيارته 
الــغــرض، ومــواطــن آخــر تبرع 

40 ألف درهم، ليتمكنوا من  بـ 
سنتيم،  مليون   52 مبلغ  جمع 
في  مانعني  الصعاب  متحدين 
اآلن نفسه عائلة الشابة من بيع 
العودة  حي  في  الواقع  منزلها 

أخ  قرر  أن  بعد  العيون،  شرق 
املريضة التبرع بجزء من كبده.
وتلقت عائلة املريضة اتصاال 
مستثمر  عائلة  لدن  من  هاتفيا 
كبير، بعث األمل وأعاد البسمة 
تعهد  أعــلــن  أن  بعد  لــأســرة، 
بتوفير  االستثمارية  مجموعته 
لتوجيه  ــي  ــال امل املــبــلــغ  بــاقــي 
املــريــضــة لــلــعــالج مــن مــرض 
ــدي، مــا جعل  ــب ــك ال الــتــشــمــع 
االجتماعي  التواصل  منصات 
وشكر  ثــنــاء  ملنصات  تتحول 
الذي  اإلنساني  بالفعل  وإشادة 

قام به هذا املستثمر. 
أسرة  تعهدت  جهتها،  ومــن 
بفائض  ــتــبــرع  بــال ــضــة  ــري امل
اثنني  مريضني  لعائلة  املبلغ 
التواصل  وسائل  رواد  تــداول 
وذلــك  صــورهــمــا،  االجتماعي 
من أجل تأمني عالجهما أيضا، 
وذلك بالتزامن مع الحملة التي 
باستكمال  الرواد  هؤالء  قادها 
لتأمني  اإلنــســانــيــة  املــلــحــمــة 
الفعل  وتــجــســيــد  عــالجــهــمــا 
املزايدات  عن  بعيدا  اإلنساني 
الضيقة  واملصالح  السياسية 
صخرة  عــلــى  تحطمت  ــتــي  ال

التضامن والتآزر.

عودة االستقرار
 إىل بؤر »كورونا«

المرسى. األسبوع 

بعد مواجهة مختلف البؤر الوبائية بالكثير 
لجنة  تدخالت  وبعد  والجدية،  الصرامة  من 
الوضعية  باتت  املرسى،  جماعة  في  اليقظة 
الحمراء  الساقية  العيون  بجهة  الفيروسية 
ظهور  على  أسبوعني  من  أزيد  بعد  مستقرة، 
ــرســى وأخـــرى  بـــؤرة صــنــاعــيــة بــمــديــنــة امل
الصحراء  جنوب  أفارقة  مهاجرون  مصدرها 

بمدينة طرفاية.
املحلية  والسلطات  الطبية  الفرق  وتمكنت 
مدينة  معامل  بــبــؤرة  املخالطني  حصر  مــن 
بشكل   »19 »كوفيد  انتشار  وتحجيم  املرسى 
على  أنــه  طبي،  مصدر  أكــد  حيث  استباقي، 
الــحــاالت في  املــئــات مــن  الــرغــم مــن تسجيل 
عملية  أن  إال  والــعــمــال،  املهنيني  صــفــوف 
فعال،  بشكل  تمت  الوباء  وتطويق  الحصر 
ظل  في  خاصة  املختصة،  الجهات  عمل  بفعل 
املؤكدة  الحاالت  على  األعــراض  ظهور  عــدم 

إصابتها بفيروس »كورونا«.
الــرئــيــســي  الــســبــب  أن  املـــصـــدر،  وأبــــرز 
ــات،  اإلصــاب مــن  كبيرة  ــداد  أعـ تسجيل  فــي 
من  بــالــرفــع  مرتبط  املــاضــيــني،  األســبــوعــني 
وتوسيع  للتحليل  الخاضعة  العينات  عــدد 
خاصة  تحليلة،   4000 قاربت  والتي  دائرتها 
باملرسى وطرفاية، مردفا أن الجهة على موعد 
التعافي  حاالت  من  كبيرة  أعداد  تسجيل  مع 
األسبوع الجاري، علما أنه لم تسجل أي حالة 

إصابة خطيرة أو حرجة في الوقت الحالي.
املحلية،  الساكنة  الطبي  املصدر  دعا  كما 
لالنخراط في التنزيل الفعال للتدابير الوقائية 
تنظيم  عــدم  مسألة  خــاصــة  بــهــا،  املــوصــى 
املناسبات واألعراس أو حفالت العقيقة، التي 

قد تتحول إلى بؤر مناسباتية.

الداخلة. األسبوع 

كشف رئيس جهة الداخلة 
وادي الذهب، ينجا الخطاط، 
ــذي  ال الـــدور  تفاصيل  عــن 
قامت به الجهة في مواجهة 
املستجد،  »كورونا«  جائحة 
عرضا  تقديمه  خــالل  ــك  وذل
عمل  حصيلة  حــول  مفصال 
بمناسبة  املجلس،  وأنشطة 
ــاد الـــــدورة الــعــاديــة  ــعــق ان
للداخلة  الجهوي  للمجلس 
شهر  برسم  الــذهــب،  وادي 
األخير،  اإلثنني  يوم  يوليوز 
المني  الجهة  والي  بحضور 
عبد  أوســرد  وعامل  بنعمر، 
الجوهري، والكاتب  الرحمان 
ــضــاء  الـــعـــام لــلــواليــة، وأع

املجلس، أغلبية ومعارضة. 
على  ــة  ــادقـ املـــصـ وتـــمـــت 
على  والتصويت  ــدراســة  ال
ملحق رقم 2 التفاقية الشراكة 
الخدمات  بتحسني  الخاصة 
واملصادقة  بالجهة،  الصحية 

والتصويت  ــدراســة  ال على 
في  اعــتــمــادات  تحويل  على 
امليزانية،  مــن  األول  الــجــزء 
والتصويت  الــدراســة  ــذا  وك
عـــلـــى إعـــــــادة تــخــصــيــص 
الثاني  الجزء  في  اعتمادات 

من امليزانية.
ــتـــمـــاع،  االجـ ذات  وفــــي 
على  املـــعـــارضـــة  ــجــت  احــت

األغـــلـــبـــيـــة، لــيــعــود بــذلــك 
منتخبني  ــني  بـ االحـــتـــقـــان 
وتفرقهم  الــوطــن  يجمعهم 
املعارضة في مجلسي الجهة 
والجماعة الترابية، وال يعدو 
تصفية  ذلــك  وراء  يكون  أن 
لم  جــديــدة  قديمة  حسابات 
جائحة  بــتــداعــيــات  تــتــأثــر 

»كورونا«. 

تأجيل زيارة 
بنعبد القادر لكلميم

كلميم. األسبوع ●
 

أن  املفترض  من  كــان  التي  الــزيــارة  تأجلت 
القادر بعد  بنعبد  العدل محمد  بها وزير  يقوم 
يوم األربعاء األخير ملدينة كلميم، وذلك من أجل 
إعطاء االنطالقة للدائرة القضائية االستئنافية 
كلميم وادنون، التي يوجد مقرها حاليا وبشكل 
مصدر  قال  حيث  االبتدائية،  باملحكمة  مؤقت، 
إعالمي، أنه من املنتظر أن يقوم الوزير بزيارة 
تفقدية ألشغال ورش بناء املقر الجديد ملحكمة 

االستئناف بذات املدينة.

حقوقيون يدينون اأعمال انتقامية للبولي�شاريو �شد معار�شيها

األسبوع 

واستهداف  االعتداء  البوليساريو  تواصل 
الناشطة الصحراوية، علية الساعدي، زوجة 
الفاضل  للجبهة،  املعارض  الحقوقي  الناشط 
الجبهة  مليليشيات  سبق  والـــذي  ابــريــكــة، 
قبل  »الذهيبية«،  بسجن  وتعذيبه  اختطافه 
حــراك  بعد  ســراحــه  إطـــالق  على  إجــبــارهــا 

داخلي بمخيمات تندوف.
للديمقراطية  الصحراء  »رابطة  واستنكرت 
الساعدي لالعتداء  وحقوق اإلنسان« تعرض 
بالعمل  إيــاه  واصفة  املاضية،  الجمعة  يوم 
االنتقامي املدبر من لدن محسوبني على جهات 

انفصالية بإيعاز من قيادة البوليساريو.
وقالت الرابطة في بالغ لها، أن االعتداء ناجم 
للترهيب  البوليساريو  جبهة  استلهام  عن 
النشطاء  لثني  كأسلوب  والجسدي  النفسي 

وفضح  بحقوقهم،  املطالبة  عن  الصحراويني 
البوليساريو  قيادة  ترتكبها  التي  االنتهاكات 
تندوف،  بمخيمات  السرية  االحتجاز  بمراكز 
للنشطاء  املــفــضــوح  ــتــواطــؤ  ال مستنكرة 
املحسوبني عليها وسكوتهم عن تلك الجرائم.
بقرار  ذاته،  السياق  في  الرابطة  وأشادت 
التعسفي  باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق 
باألمم املتحدة، والذي حمل الدولة الجزائرية 
ضد  ترتكب  التي  االنتهاكات  كل  مسؤولية 
ــحــذرة من  ــهــا، م ــراب الــصــحــراويــني عــلــى ت
يتعرض  التي  االنتقامية  األعــمــال  تــوالــي 
صفحات  على  الصحراويون  النشطاء  لها 
التابعة  ــع  ــواق وامل االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
لجبهة البوليساريو، والتي تستهدف حياتهم 
ضدهم،  التشهير  حمالت  وتقود  الخاصة، 
الجسدية،  السالمة  تهديد  حد  وصلت  حيث 
في  لحقهم  صارخة  انتهاكات  ذلــك  معتبرة 

حرية التعبير.

عودة اخلالف بني الأغلبية واملعار�شة يف الداخلةفرحة الأقاليم اجلنوبية بفتح امل�شاجد
طانطان. األسبوع

عارمة  وفرحة  كبير  تجاوب 
لأقاليم  املواطنني  كافة  غمرت 
إعالن  إثر  للمملكة،  الجنوبية 

والـــشـــؤون  األوقـــــاف  وزارة 
املساجد،  فتح  إعادة  اإلسالمية 
التراب  مجموع  في  تدريجيا، 
الــصــلــوات  ألداء  الـــوطـــنـــي 
ــخــمــس، ابـــتـــداء مــن صــالة  ال

يوليوز   15 األربــعــاء  يــوم  ظهر 
الحالة  مــراعــاة  مــع  ــجــاري،  ال
ــروط  ــة املــحــلــيــة وشـ ــي ــائ ــوب ال
املراقبة الصحية التي ستدبرها 
املساجد،  بأبواب  محلية  لجان 
مغلقة  هلل  بيوت  ستظل  فيما 
بالنسبة لصالة الجمعة إلى أن 

يعلن عن ذلك في وقت الحق. 
املساجد  إقــفــال  ــد  أم وطـــال 
»كــورونــا«،  تــداعــيــات  بسبب 
ــاف  األوقـ وزارة  تــشــدد  حــيــث 
املصلني  حــرص  وجـــوب  على 
فــي املــســجــد عــلــى إجــــراءات 
ــة، الســـيـــمـــا وضـــع  ــ ــاي ــ ــوق ــ ال
في  التباعد  ومراعاة  الكمامات 
ونصف  متر  بمسافة  الــصــف 
إلى حني  بني شخص وشخص 
الصفوف،  تــراص  شــرط  توفر 
املسجد  داخل  التجمع  وتجنب 
وتجنب  وبعدها،  الصالة  قبل 
السيما  واالزدحـــام،  املصافحة 

عند الخروج.

الخطاط

علية الساعدي

الشابة رباب



وزير داخلية النيجر:
 كان على اليو�سفي 

اأن يكون وزير داخلية

االشتراكي اإلفريقي الذي طلب من الراحل 
أن يكون وزير داخلية ويغير كل  اليوسفي 

شيء، أصبح اليوم وزير داخلية النيجر.
على  وافــق  الــذي  ألــهــادا،  ألكاش  اسمه 
مستقبل  نحو  بالده  لتغيير  املنصب  هذا 
الذي  »األسبوع«،  مصدر  عن  نقال  أحسن، 
أن  املفاجئ  من  ليس  بأنه  للجريدة  صرح 
الرئيس  ألن  للداخلية،  وزيرا  ألهادا  يكون 
محمادو إيسوفو يثق فيه تماما، كما وثق 
الحسن الثاني في شخص اليوسفي بشكل 
لحصل  املنصب  هذا  مثل  أراد  ولو  كبير، 
عليه، ألن في مفاوضات إفران التي اقترح 
تقودها  تناوب  حكومة  الراحل  امللك  فيها 
أحد  يعلق  لــم  بوستة،  ويرأسها  الكتلة 
على قبول اشتراكي مثل اليوسفي ليخلف 
االجتماع  في  قيل  ــك،  ذل وبعد  البصري، 
املوالي في الرباط باقتراح من البصري: إن 
ويجب  الداخلية،  وزارة  يتجاوز  اليوسفي 

أن يرأس الحكومة.

رجل أعمال صيني:

 موقع املغرب ي�ساوي 

كل غرب اإفريقيا 

يدير  الصيني،  الرئيس  من  كبير  بدعم 
كوي،  كيوك  وان  الصيني  األعمال  رجــل 
القارة  في  ناجحة  اقتصادية  دبلوماسية 
املغرب  موقع  أن  يعتقد  لكنه  السمراء، 
يساوي غرب إفريقيا، ولذلك، فإن ترتيباته 
العاصمة  في  دولة«  »مسألة  وهي  معقدة، 

بكني.
رجل  ــإن  ف »األســـبـــوع«،  ملــصــدر  وطبقا 
ــذي يــنــظــر ملــوقــع  ــ األعـــمـــال الــصــيــنــي ال
الصينية،  االســتــراتــيــجــيــة  ــي  ف ــغــرب  امل
في  استثمارية  خارطة  ضبط  على  عمل 
ووضعت  ونقط،  بسلم  السمراء  الــقــارة 
الــدول  رأس  على  املــغــرب  الخارطة  هــذه 
املغرب  يساوي  أن  لكن  القارة،  غرب  في 
خاصة  نظر  وجهة  هي  إفريقيا،  غرب  كل 
بتقييم رجل األعمال، وليست مؤشرا ضمن 

االستثمارات الصينية في القارة.

األمنية القناص الــعــالقــات  تكون  تكاد 
بني املغرب والغابون »ثابتة« رغم 
واضح  بانخفاض  توقعات  وجود 
الرباط  من  املوجهة  العناصر  في 

إلى الحليف الغابوني.
فشل  منذ  الفرنسيون  وسعى 
الرئيس  على  االنــقــالب  محاولة 
في  قــدرتــهــم  تعزيز  ــى  إل بــانــغــو، 
خليج غينيا، ومن ثم الغابون، مما 
الذي  الكالسيكي  الــدور  على  أثر 
إلى  املغربية  العناصر  به  قامت 

جانب »أو. إف. جي«، وهو تنظيم 
لعناصر فرنسا في الغابون، يقول 

مصدر »األسبوع«.
شــاركــت   ،1990 ســنــة  ــذ  ــن وم
أمن  حفظ  في  فرنسيتان  وحدتان 
ــم،  دائ شبه  بشكل  غينيا  خليج 
الحسن  الراحل  امللك  من  وبدعم 
تتواجد  اآلن،  وإلى  دائما  الثاني 
الغابون  فــي  املغربية  العناصر 
وساحل العاج والسنغال، وال تزال 

هذه البروتوكوالت ناجزة.

تراجع لدور املغرب يف خليج غينيا ل�سمان تاأمني الغابون
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أمريكا تعمل على تحييد 
اإلجراء المغربي في 

ترسيم الحدود البحرية 

»روتا«  اإلسبانية  البحرية  القاعدة  في 
فوغو،  جيمس  األمريكي  األدميرال  خاض 
بخصوص  املغربي  الــقــرار  تجاوز  غمار 
ترسيم الحدود البحرية متحدثا عن الدعم 
في  دولتر  تود  الجنرال  لعمليات  الجوي 
األدميرال اإلسباني  القيادة، وهو ما جعل 
بأهمية  يصرح  كــارامــي،  ــارات  غ مانويل 
موضوع  فــي  إلسبانيا  األمــريــكــي  الــدعــم 
»الحوار مع املغرب والضغط عليه للحفاظ 
الــقــائــم«، حــســب مصدر  الــوضــع  عــلــى 

»األسبوع«.
وأضاف املصدر، أن املغرب ال يسعى إلى 
في  والبحرية  املائية  اللعبة  قواعد  تغيير 
املوضوع  أن  مدريد  ترى  ولذلك،  املنطقة، 
ليس بهذه االستعجالية في الظرف الحالي.
»املارينز«  تدخل  من  املغرب  ويستفيد 
من  الجانب  أحادية  إجـــراءات  أي  إلبعاد 

طرف الحكومة املحلية لجزر الكناري.

فرن�سا توحد عملياتها �سد البولي�ساريو 

ويف مايل ونهر النيجر 

ر�سالة امل�ساجد املغربية يف اإفريقيا 
 

الرئي�س اجلزائري 

ي�ستعد لتعوي�س املغاربة 

املطرودين من بالده 

املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  مكتب  يتدارس 
كل  إعادة  إلى  الوصول  تفيد  »إجــراءات«  تبون، 
ألي  الجزائرية  املحاكم  عبر  املعتبرة  الحقوق 
متضرر من قرارات إدارية سابقة تشمل جنسيات 
أخرى عربية ومن الجوار، في تطور يستعد فيه 
ملغاربة  محتملة  مظالم  أي  رفع  إلى  الجزائريون 
بني  سابق  سياسي  خالف  بعد  الجزائر  غادروا 
»األسبوع«،  مصدر  يقول  مــرة،  وألول  البلدين، 
يعطي رئيس الجمهورية الجزائرية أمره بشمول 
دولة القانون لكل املتملكني ألصول فوق األراضي 

الجزائرية.

»سان  مسجد  في  عملها  نجاح  بعد 
في  مسجد  وآخر  فرنسا،  في  إيتيان« 
الشركة  أسهم  ارتفعت  العاج،  ساحل 
الديني  »الــديــكــور  على  تعمل  الــتــي 
التي  الــقــارة  إفريقيا،  فــي  املــغــربــي« 
وهو  مكلفة،  املغربية  املساجد  تعتبر 
أرابيسك  معابد  اعتبارها  إلى  دفع  ما 

حقيقي.
أن  إفريقية  جمهورية  رئيس  ورأى 

املساجد والكنائس يجب أن تكون أكثر 
أموال  تحول  أن  يجب  كما  تواضعا، 
الحاجة  بعد  املستشفيات  إلى  بنائها 
فيروس  انتشار  مــع  إليها  الشديدة 
»األســبــوع«،  مصدر  يقول  »كــورونــا« 
الــذي أضـــاف: »إن هــذه الــدعــايــة لن 
تكون مؤثرة في بناء وانتشار الطابع 
الهندسي املغربي، واملغرب ينجز معالم 

لحضارته في إفريقيا وسيواصل«.

يونيو  و24   19 بـــني 
ــاع  ــدف ال وزارة  وحــــدت 
وحدتها  عبر  الفرنسية، 
محاربة  بني  ــون«،  ــ »دراغ
ــاقــي  ــو وب ــيــســاري ــول ــب ال
ــي  ــال ــي م ــ ــهــا ف ــات ــي ــل عــم
والنيجر، استمرارا لحرب 
وقد  موريتانيا،  حماية 
بعاصمة  التحرش  سمتها 
املعقدة  واملــنــاورة  ــة،  دول

ــدة مــروحــيــات  ــ عــبــر وح
مسلحة  جماعة  وسيطرة 
على أجزاء من نهر مائي.

ــاءت هــذه املــنــاورة  وجـ
ــاد  ــع ــي أدمـــجـــت األب ــت ال
واألهـــــــداف الــفــرنــســيــة 
إعــادة  أجــل  مــن  الثالثة، 
البحرية  ــدرة  ــ ق تــمــوقــع 
الـــبـــريـــة في  ــوات  ــ ــق ــ وال
تكتيكات قد يستفيد منها 
تمرد  ملحاصرة  املــغــرب، 

محدودة  حــرب  عن  ناتج 
ــراء،  ــح ــص ــم ال ــي ــل فـــي إق
اململكة  استخدمت  ــد  وق
ــق الــقــوة  ــت ســاب فــي وقـ
املحدودة في تفكيك مخيم 
بإقليم  إزيــــك«  »إكـــديـــم 

الصحراء.
على  ــاورة  ــن امل وتعمل 
املفتوح مع ثالث  التعامل 
تهديد  منها  تــهــديــدات، 

مندلع في الصحراء.

الراحل اليوسفي

بارلي

تبون
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 بعد تزود املغرب مؤخرا 
بـ»األباتشي«.. الجيش 
املوريتاني يريد حوامات 

هجومية مثل مالي والجزائر 

قدرتها  الــربــاط  العاصمة  دعــمــت 
الجوية بالتزود بالحوامات الهجومية 
منذ  الــجــزائــر  فعلته  مــا  نسق  على 
سنوات مضت، ببساطة، ألن املغرب لم 
يعد يهمه إرسال إشارات إلى حلفائه 
بخصوص عدم تجدد حرب العصابات 
في الصحراء، فيما  كان يعتقد سابقا 
أن الحوامات الهجومية إشارة لتجدد 

املعارك ضد البوليساريو.
واقــتــنــع األمــريــكــيــون بــتــوازنــات 
منطقتي  بــن  إقــلــيــمــيــة«  ــروـ  ــك ــي »م

الساحل واملغرب العربي، وصار مهما 
إلى  قدراتها  تعزيز  موريتانيا  لــدى 
الحد الذي أصبح فيه غالف نواديبو، 
املوريتاني،  الجيش  حسب  يتطلب، 
ممرا عازال مع املغرب، أو منطقة عازلة 
بن البلدين ولو في حدود كيلومترات 

محدودة.
خطوط  يــرســم  أن  ــرب  ــغ امل وكـــاد 
من  موريتانيا  مــع  جــديــدة  عسكرية 
والوصول  لـ»الكركرات«  إدارته  خالل 
باملعبر إلى موريتانيا، ليعود الجميع 

إلى مرجعية وقف إطالق النار.
تسليم  ــن  مـ ــرب  ــغـ الـ ويـــتـــخـــوف 
جبهة  يد  في  تقع  ملوريتانيا  أسلحة 
إليه  نبهت  مــا  وهــو  البوليساريو، 
والبريطانية  اإلسبانية  املــخــابــرات 

العاملة في عملية »بارخان«.

ــد الــغــزوانــي على  ويــلــح نــظــام ول
ضرورة:

1( شراء حوامات هجومية، وسكتت 
عن  بــارلــي  فلورنس  ــدفــاع  ال ــرة  وزيـ

الطلب.
حال  في  األمريكين  مع  العمل   )2
حيال  بالتزامها  بــاريــس  ــاء  وف عــدم 
لهذه  ــانــي  ــت املــوري الــجــيــش  حــاجــة 

الحوامات.
ــي أن إبــعــاد  ــزوان ــغ ويــعــد ولـــد ال
الترسانة  عن  الغربي  »الفيتو«  حق 
تسليح  في  ترغب  التي  املوريتانية 
من  املغربية  الــقــدرة  نصف  يــســاوي 

الجدار الدفاعي في حدود 2022.
الرغبة  هذه  الفرنسيون  يناقش  وال 
التي يعمل عليها ولد  وأيضا الخطط 
الغزواني، ألن جيش موريتانيا، وهو 

136 حسب  أصل  من   124 املرتبة  في 
العاملي،  بــاور«  فاير  »غلوبال  مؤشر 
لن يكون قادرا على حماية نفسه أمام 
في  إال  والجزائري  املغربي  الجيشن 
حدود األقل من واحد في املائة، لذلك، 
طلبات  إدارة  في  املباشر،  فالتفكير 
أساسية  حاجة  هو  جــديــدة،  تسليح 
لولد الغزواني، وبالتالي، فإن صناعة 
انتهت  مراحل  ثالثة  من  ردع«  »قــدرة 
مرحلتها األولى، لم تصل إلى أهدافها، 
املوريتاني  للجيش  يمكن  ال  وحاليا، 
التسليح  ــدم  ع نهج  فــي  يستمر  أن 
املوريتانين  أفقد  الذي  االستراتيجي 
املبادرة«  »قوة  بقيت  وإن  الردع،  قوة 

واضحة في منطقة الساحل.
مــن جــهــة، ليست هــنــاك حــوامــات 
هجومية وهناك 7 مروحيات للمهمات 

الخاصة، تعمل منها فقط 4 مروحيات 
و6 حوامات ناقلة، من جهة أخرى.

ويظهر واضحا أن:
ولذلك،  للتداريب،  هيليكوبتر  ال   )1
الجنود،  نقل  فيها  بما  العمليات،  فإن 
تكون محدودة وغير حرفية بما يكفي.

2( ال تداريب. 
3( ال نقل جيد لعناصر التموين في 

معركة متوسطة.
حــال  فــي  طــبــيــة  ــة  مــروحــي ال   )4
العمليات  فكل  لذلك،  جرحى،  وقــوع 
الحربية بعيدة عن األداء الذي يطالب 
األهمية  بـــ»إعــطــائــه  الــغــزوانــي  ــد  ول

الحقيقي  الحزب  ألن  القصوى«، 
الذي يحكم حاليا، ليس حزب 

الرئيس، بل الجيش.
الــوضــع  هـــذا  وينسحب 

كلما تقدمت العالقات املوريتانية - الخليجية، كلما تراجعت 
العالقات بين الرباط ونواكشوط، وحافظ الرئيس الحالي ولد 

الغزواني ىلع عدم التفكير خارج الصندوق، بعدما تمكن سلفه 
ولد عبد العزيز من إنتاج ما سماها »شبه منطقة« للساحل، 

بعيدا عن تنافس الجزائر واملغرب، حيث نقل موضع بالده من موقع 
أمريكي متقدم يف استراتيجية بوش لدمقرطة املنطقة، بعد انتخاب 

محمد ولد الشيخ عبد اهلل إلى املربع الفرنسي األول لالستخبارات الخارجية 
الفرنسية، قبل دمجها يف وزارة الدفاع.

وانعكس هذا االندماج بين املخابرات الخارجية الفرنسية ووزارة الدفاع 
والذي دفعت إليه عملية »بارخان« انطالقا من مالي وجوارها، ىلع 
مستقبل نواكشوط، وىلع عملها مع باقي األجهزة يف املنطقة.

وقرر ولد الغزواني مؤخرا أن يدعم منفذين للعبور التجاري مع املغرب 
والجزائر، ويف نفس الوقت، فصل تسليح موريتانيا عن الترتيبات 

الكالسيكية املتوازنة بين الجارين املتنافسين: الجزائري واملغربي، فتسلم 
الجيش املوريتاني قدرات إضافية تزيد بـ 250 يف املائة عما كان مسموحا 
به يف الواقع الجيوسياسي السابق، املعتمد ىلع التوازنات خارج موريتانيا 

والتوازنات داخلها، وكلما حدث تقارب نظام ما يف نواكشوط مع الجزائر، 
يعرف املعارض أن الدعم يف الرباط موجود، والعكس أيضا.

وشملت هذه الدوامة النظام املتحالف مع واشنطن والذي انقلبت عليه 
باريس، لكن الفرنسيين أصابهم الضعف بعد دخول جيشهم إلى منطقة 

الساحل.
وتنفست نواكشوط يف خياراتها، لكن »الحياد اإليجابي« تمدد من ملف 

الصحراء إلى العالقات الثنائية بين نواكشوط والعاصمة الرباط، وبذلك 
خسرت موريتانيا أن تكون قاعدة أولى لتحركات املغرب نحو غرب إفريقيا، 

كما خسرت أن تكون قاعدة انطالق للجزائر نحو جنوب غرب القارة، ويستمر 
نظام ولد الغزواني يف هذه السياسة التي انعكست بشكل إيجابي ىلع 
املؤسسة العسكرية وىلع استقرار الحكم، وإن لم تكن للسياسة الحالية 

فوائد اقتصادية.
وتحاول اململكة املغربية العمل مع ما بعد موريتانيا والوصول إلى جوارها 

غرب إفريقيا وجنوب الصحراء، مع اعتمادها نقطة عبور يف »الكركرات« 
كأي حديقة خلفية، وهو ما يقلق الفرنسيين، حلفاء الجيش املوريتاني، 

ألن مكافحة اإلرهاب ال تنجح إال بمشاركة الجيوش، وتقود جيوش الساحل 
املشهد بدعم من املخابرات الفرنسية، ولن تكون اليوم 

عالقات »صحية« بين نواكشوط والعاصمة الرباط إال تحت 
»تفاهم« فرنسي دقيق، مرن وقادر ىلع إنجاز باقي املهمات.

أعد الملف: عبد الحميد العوني

يف مناورة جديدة تديرها واشنطن وباريس  

ح�سابات اجلي�ش املوريتاين ت�سطدم بح�سابات ت�سليح البولي�ساريو

ولد الغزواني
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على القوات البرية املوريتانية، فهناك 
فقط 95 مركبة مدرعة و35 دبابة و224 
مدفعا قاذفا، وتنتفي باقي التجهيزات 

العسكرية البرية.
ونصل، بهذا املستوى الضعيف من 

التسليح، إلى خالصتني:
1( من غير املمكن تسليح نواكشوط 
بما يتجاوز البوليساريو، حتى يبقى 
الوضع مشتبكا بما يكفي الندالع أي 
سابقا،  البوليساريو  وفشلت  حــرب، 
العاصمة  إلى  بقواتها  توجهت  ألنها 
الخط  هذا  تجاوز  وسمح  نواكشوط، 
الولي  الجبهة  زعــيــم  بقتل  األحــمــر 
مصطفى السيد، وهذا الشرط يجب أن 

يبقى أمام البوليساريو. 
تسليح  ــدم  ــ ع ــرب  ــغـ الـ ــرر  ــ ق  )2
 75  +« حدود  في  وإبقاءها  موريتانيا 
البوليساريو،  ســالح  مع  املــائــة«  في 
كي يبقى الوضع هادئا، فمن الصعب 
بأسلحة  »البيضان«  شعب  تسليح 
املغرب  بــني  ــات  ــوازن ــت ال على  تــؤثــر 
إدارة  في  الصحراء،  ألن  والجزائر، 
واملغرب،  الجزائر  املغاربيني:  البلدين 
ولم  اإلقليم،  بــتــراب  مــحــدودة  بقيت 
توسيعها  من  القذافي  إدارة  تتمكن 
في الحرب الباردة، وبالتالي، سيكون 
التأكيد  التطورات  هذه  أمام  واضحا 
مرة أخرى على أن »أي إدارة عسكرية 
ملوريتانيا لن تكون قادرة بدورها على 
في  محتملة  حرب  أي  مجال  توسيع 

الصحراء«.
الغزواني  ولد  الرئيس  تسليح  إن 
الكبيرين،  جاريه  منافسة  في  لجيشه 

يحمل رسائل عديدة:
الجيش  وتسليح  مصير  فصل  أ( 
مــســتــويــات جبهة  ــن  ع املــوريــتــانــي 
بالجارين  وإلــحــاقــه  البوليساريو، 

الجزائري واملغربي.
ب( ضرورة خلق قوة جديدة للردع.

ت( ضرورة تعزيز القدرة الهجومية 
للجيش املوريتاني.

األهداف  أبوظبي  العاصمة  وتدعم 
تريد  بل  املوريتاني،  للجيش  املعلنة 
وبتقنية  الكافي،  بالسالح  تــزويــده 
املواجهة  فــي  باالنتصار  لــه  تسمح 
اإلســالم  ألن  اإلرهـــاب،  ضد  املفتوحة 
الــغــرب  الــجــهــادي، إن ضــعــف فــي 
بال  يكون  إفريقيا،  وغــرب  اإلسالمي 

جناح أو أجنحة في الشرق األوسط.
ويختلف تقييم الفرنسيني واملغاربة 
املطلوب  التسليح  من  املستوى  لهذا 
للجيش املوريتاني، ولذلك، فإن اعتبر 
فإنه  »إرهابية«،  البوليساريو  املغرب 
بتسليح  املوريتاني  للجيش  يسمح 
قد  الــجــبــهــة  ضــد  وهــجــومــي  رادع 
والعتبارات  مهني،  جيش  إلى  يحوله 
األول  الجيش  سيكون  جيوسياسية، 
سيؤثر  ما  وهو  الساحل،  منطقة  في 
قضية  فــي  الدائمة  الــتــوازنــات  على 

الصحراء.
أمريكا  ـ  الغرب  بأن  يعتقد  والــذي 
في  متحكمتني  غير  ـ  تحديدا  وفرنسا 
فإنه  امللف عسكريا وسياسيا،  خيوط 
ال يدرك الجزء املهم من االستراتيجية 

الجارية حاليا.
بملء  ملوريتانيا  السماح  يمكن  وال 

الفجوة املوجودة، وهي إلى اآلن:
العسكرية  ــدرات  ــقـ الـ تــتــجــاوز  ـ 

للبوليساريو بـ 75 في املائة فقط.
املــغــرب  ــدرات  ــ ق أمـــام  تنخفض  ـ 

والجزائر بـ 93 في املائة.
بحري  تجهيز  وأي  فرقاطة  بدون  ـ 

إال من 5 

زوارق، هي كل البحرية املوريتانية.
والقبول بهذا الوضع، فيه إجحاف، 
الذي  الغزواني،  ولد  الرئيس  حسب 
الجزائر  أو  املغرب  في  حليفا  يجد  ال 
ــدول  ال جيش  تسليح  دعــم  أجــل  مــن 

الصغيرة.
سياسة  التباع  نواكشوط  وتسعى 
التسليح، ويفكر  تونس على مستوى 
تونس  تسليح  في  جديا  األمريكيون 
في  القذافي،  سعى  وقد  وموريتانيا، 
إلى خلق قوة عسكرية  لليبيا،  إدارته 

رافضا  والــجــزائــر،  للمغرب  مــوازنــة 
اعتبار بالده من الدول الصغيرة.

االستراتيجية  فــي  الخطير  لكن 
آي.  »السي.  تعتمدها  التي  الجديدة، 

إي«، متمثل في:
بأن  القائل  مذهبها  عن  التخلي   )1
تقسيم  حل  ستعيد  موريتانيا  قــوة 
والتحول  الــطــاولــة،  ــى  إل الــصــحــراء 
ــوة الــجــيــوش  ــؤكــد أن قـ الـــجـــاري ي
وموريتانيا  تــونــس  فــي  الصغيرة 
ستضمن  لــيــبــيــا،  فـــي  ومــســتــقــبــال 
مــحــاصــرة املــغــرب والــجــزائــر في 
من  املنطقة  وستمكن  ــا،  حــدودهــم

الوصول إلى حلول.
ــإن تــســلــيــح الــجــيــش  ــ ولـــذلـــك، ف
املوريتاني بني 50 و65 في املائة من 
أمر  ــذا  )وه املغربي  الجيش  ــدرات  ق
الواقع(،  أرض  على  تحقيقه  يصعب 
في  اململكة  ترسانة  يــســاوي  مــا  أو 
أمريكي،  سيناريو  هــو  الــصــحــراء، 
الفرنسيني،  طرف  من  عنه  ومسكوت 
االستراتيجية  القدرة  فإن  وبالتالي، 
على  وستؤثر  ستتحسن  ملوريتانيا 
موريتانيا  ألن  الصحراء،  في  الحل 
ــب الــجــزائــر مــعــتــرفــتــان  ــان إلـــى ج

بالبوليساريو.
املوريتاني  الجيش  فإن  وبالتالي، 
الصحراء،  في  للحل  مباشر  رسم  هو 
على األقل، حسب تقييم الستخبارات 
البنتاغون، التي تريد استمرار فرنسا 
ــي فصل  ــى جــانــب األمــريــكــيــني ف إلـ
نواكشوط عسكريا عن املغرب العربي، 
من  كشعب  املوريتانيني  إلى  والنظر 
مرحلة  في  الساحل  منطقة  شعوب 
حساسة ال يجب أن يكون لبلد انفراد 
يتواجد  إذ  الكبير،  املغرب  أقصى  في 

فيه بعثيون وناصريون، وهو ما يعزز 
من هويته العربية مرة أخرى.

ــذه الــحــالــة، العمل  ويــجــب، فــي ه
على دعم الجيش املوريتاني من أجل 
إقليمي«  كـ»جيش  يكفي  بما  تسليحه 
وليس جيشا يهتم بقيادة بالده كحزب 

مسلح.
ضرورة  في  بعيدا  الغرب  ويذهب 
املتواصلة  النمطية  مــن  ــخــروج  »ال
فــي نــواكــشــوط« إلــى حــد يــرى فيه 
مغربي  »فــيــتــو«  ال  أن  الفرنسيون 
وأن  املوريتاني،  الجيش  تطوير  على 
»تأطير«  بمحاولة  تتعلق  املسألة 
في  البدء  قبل  االستراتيجية  الخانة 

التنفيذ.
ــذا األســــــاس، ســتــكــون  ــ وعــلــى ه
مرتكزة  ملوريتانيا  الجديدة  الخارطة 

على بناء قوة هجومية أساسا.
»الجيش  مقولة:  عن  التخلي   )2
في  عمله  ألن  بيضاني«،  املوريتاني 
إفريقية،  أكثر  جعله  الساحل  منطقة 
استراتيجية  حاليا  تنفصل  وبذلك، 
البوليساريو،  عن  املوريتاني  الجيش 
أو  استراتيجيا  لقاؤهما  يكون  ولن 

مستقبليا.

منطقة  فــي  موريتانيا  إدمـــاج  إن 
الساحل، تكتيك غربي يعزز دوره في 
العسكرية  املقاربة  وجــوه  من  وجــه 

التي تفضل املغرب عن موريتانيا.
بني  قــويــة  عسكرية  عــالقــة  ال  وإذ 
واملوريتاني، عكس  املغربي  الجيشني 
في ظروف سابقة،  األمر  عليه  كان  ما 

فإن هناك ترتيبات أخرى تعتمد على:
1( املقاربة االقتصادية، التي تتقدم 
الجوار  دول  جميع  عالقات  بموجبها 

املوريتاني مع املغرب.

من  أكثر  أوضح  وقد  الشراكة،   )2
العالقات  أهمية  مــغــربــي،  مــســؤول 
الجانب  أحد  يذكر  وال  البلدين،  بني 
والــربــاط،  نواكشوط  بني  العسكري 
ولد  زرعها  التي  املفرطة  للحساسية 
عبد العزيز ومن بعده ولد الغزواني، 
عكس تحركات الجيش املغربي شمال 
األسبق  الرئيس  عهد  في  موريتانيا 

ولد الطايع.
وزاد معدل عدم الثقة بني الجانبني، 
ــدوده  ــإكــمــال املــغــرب لــتــرســيــم حـ ب
الصحراء،  مياه  بضم  البحرية)1( 
وبالتالي، فإن طلب الجيش املوريتاني 
هذه  عــن  نــاتــج  التسليح،  مــن  ملــزيــد 

الظرفية أساسا.
حاليا،  يحدث  ما  فإن  لذلك،  وتبعا 
لتزويد  الغرب  الستجابة  أبعد  يذهب 
تحتاجه  بما  املوريتانية  البحرية 
للحفاظ على الوضع القائم، خصوصا 
و»نواديبو«  »الكركرات«  مشكلة  وأن 
مع  انتهت  الــبــحــري«،  ــحــزام  »ال ثــم 
مياه  كامل  بضم  اململكة  استراتيجية 
الصحراء وترسيم املنطقة االقتصادية 
الكناري،  جزر  تشمل  التي  الخالصة 
إلى  الــوصــول  قــدرة  ــإن  ف وبالتالي، 

لكل  الترابية  الرؤية  تشمل  األهــداف، 
الحظنا  كما  وسيعتمد،  محتمل،  نزاع 
تحالف  على  »الــكــركــرات«،  أزمــة  في 
والبوليساريو،  املوريتاني  الجيش 
الدفاع  ألن  محتمل،  سيناريو  وهــو 
عن املنطقة العازلة، طبقا التفاق وقف 
إطالق النار لعام 1991، كان من عقيدة 

قتالية واحدة.

العالقة املوريتانية ـ املغربية 
يديرها عسكريون دائما، 
ولن ينجح دبلوماسيون 

واستخباراتيون يف ربح رهانها 

العسكرية  املــخــابــرات  ــع  واقـ مــن 
لولد  تسمح  ــم  ل الــتــي  املــوريــتــانــيــة 
الغزواني، عندما قرر ولد عبد العزيز 
قيادة  ــارضــت  وع هيكلتها،  إعـــادة 
الظرف،  هذا  وفي  أيضا،  ذلك  األركان 
يضم  فرنسا،  تقدمه  اقتراحا  وجدنا 

أمرين:
ــارات  ــخــب ــادة هــيــكــلــة االســت ــ ـ إعـ

العسكرية بمساعدة أملانية. 
ـ دعم باريس لجسم استخباري في 
املغربي،  التأثير  يعزل  الساحل  دول 
موريتانيا،  على  الجزائري  ثم  ومــن 
جنوبها  على  حاليا  نواكشوط  فتركز 

وال تنظر إلى شمالها املغاربي.
أي  إدارة  فــي  املــغــرب  يــدخــل  ــم  ول
في  الحساسة  املؤسسات  على  تأثير 
تسليح  فمسألة  ولــذلــك،  موريتانيا، 
جــدال،  تثير  ال  املــوريــتــانــي  الجيش 
أو  مغربي  »فيتو«  وجـــود  ومسألة 
دقيقا،  ليس  اململكة  لــدعــم  فرنسي 
عديدة،  ــالم  إع وســائــل  فــي  نقل  وإن 
ترتيبات  ــقــرار  ال ــر  دوائـ وأوضــحــت 

عسكرية تبدأ من:
املغربي  يعوض  فرنسي  تواجد   )1
الرئيس  زمــن  موريتانيا،  شمال  في 
وهو  الطايع،  ولد  األسبق  املوريتاني 
لحظة  عليه  االنــقــالب  فــي  سبب  مــا 
وجوده في زيارة للسعودية، مما يؤكد 
الخليجيني،  مع  الشديد  التقارب  أن 
من  فعل عسكري  رد  في  دائما  يسبب 
أي خطوة  على  املجندة  الفئات  طرف 
إلى  موريتانيا  تحويل  فــي  تــرغــب 

توريث.
ذلك،  العزيز  عبد  ولــد  واستوعب 
مقعده  وتــرك  للرئاسيات،  يتقدم  فلم 
االنقالب  خيار  ألن  الــغــزوانــي،  لولد 
رئيس  أي  كسر  حــال  في  واردا  كــان 
واليته،  لتمديد  الدستور  موريتاني 
وفعال، عدل الرئيس السابق الدستور 

ولم يمدد واليته الرئاسية.
املخابرات  لوضع  شديد  وعي  إنه 
أطلقت  وقد  املوريتانية،  العسكرية 
على الرئيس السابق النار في حادثة 
عبد  ولد  بعدها  ينجح  ولم  معروفة، 
العزيز في تسليح جيد لقوات الحرس 
العسكرية  القوات  أن  كما  الرئاسي، 
املوريتانية لم تتمكن من النجاح في 

معركة التسليح أيضا.
والــقــادة  ــاء  ــرؤسـ الـ حــمــايــة   )2
فبناء منظومة مستقلة  املوريتانيني، 
بشكل  سيؤثر  تحميهم،  ووطــنــيــة 
أن  الالفت  ومن  فرنسا،  على  واســع 
عبد  ــد  ول انــقــالب  بعد  موريتانيا، 
ــى فرنسا  الــعــزيــز، حــولــت الــدفــة إل
الواليات  تتمكن  ولــم  كامل،  بشكل 
25 في  املتحدة من العمل إال بنسبة 
استيالء  قبل  عليه  كانت  مما  املائة 

ولد عبد العزيز على الحكم.
لــقــد تـــراجـــعـــت اســتــخــبــارات 
وبالتالي،  نواكشوط،  في  البنتاغون 
ملوريتانيا  االستخباري  العمل  فإن 
ولم  الــجــاريــن،  البلدين  فــي  تقلص 
دور،  املوريتانية  للمخابرات  يعد 
لها  جديدة  قدرة  الفرنسيون  ليصنع 
في منطقة الساحل، ولهذا السبب، لم 
يكن مطلب تسليح الجيش املوريتاني 
االستخبارات  ألجهزة  بالنسبة  مهما 
االستراتيجي  الحوار  ألن  األمريكية، 

ــع املـــغـــرب  ــ األمـــريـــكـــي م
والجزائر، أنهى دورا أرادته 

مترد الرئيس ولد الغزواين على »الصندوق« الذي وضعت فيه فرنسا اجليش املوريتاين 
مبنطقة الساحل، وجعلت جرناالت هذا البلد ال يفكرون خارج توازنات هذا الفضاء، 

فيما قرر الرئيس املوريتاين العمل على شراء اسرتاتيجي لبعض املعدات واآلليات 
واحلوامات القادرة على صنع الفارق يف امليدان.

السالح األمريكي يف موريتانيا يثير تحفظ الفرنسيين مستغلين مشكل الصحراء، ولكن 
الحقيقة تحوم حول رغبة فرنسية يف إبقاء الجيش املوريتاني تحت سقف جيوش 

منطقة الساحل ال غير.
ورفض املوريتانيون يف عهد الرئيس الحالي املس بعقيدتهم العسكرية التي تجعلهم 

جزء من املنظومة العسكرية التي يعتبرون فيها جزء من املنظومة العسكرية املغاربية، 
بعيدا عن التكيف القسري الذي قررته باريس إلى جانب فصل الخارطة األمنية عن 

العسكرية، كما يريد املغرب.
لكن لقاء لوديي مع قائد أركان الجيش املوريتاني، أرسل رسالة واضحة مفادها أن عمل 

الحوامات الهجومية ضروري بين نواكشوط والرباط.

 ولد الغزواني يطلب من أمريكا تسليحا 
ينافس الجارين الجزائري والمغربي 

لوديي



»السي. آي. إي« مختبرا لكل املنطقة، 
أن  قبل  بوست«،  »الواشنطن  بتعبير 
تعود األمور إلى هندسة »إكس ليبان« 
املثيلة  االتفاقيات  وباقي  املغرب،  مع 

مع تونس والجزائر.
التسليح  تسقيف  شــرط  وانتهى 
ــي  ــان ــت ــوري ــكـــي لــلــجــيــش امل ــريـ األمـ
التي  »أفــريــكــوم«  قــيــادة  واستضافة 
مقر  فتح  إلــى  دكــار  العاصمة  دفعت 
القارة  في  العاملة  األمريكية  للقوات 
الــربــاط  العاصمة  لتقرر  الــســمــراء، 
اإلفريقي«  »األســـد  ــاورات  مــن تعزيز 
ودعوة موريتانيا للمشاركة فيها قبل 
والفرنسية  الغربية،  الدوائر  تقرر  أن 
على  »فيتو«  استعمال  تحديدا،  منها 

أي تسليح نوعي للجيش املوريتاني.
التحليل،  هذا  حسب  محتمال،  وكان 
حرب،  إلــى  »الــكــركــرات«  ــة  أزم تصعيد 
ولوال األداء الفرنسي ومختلف الضغوط 

املجاورة، ألصبحت األمور أسوأ.
لنقل  ــن  االب بــوش  إدارة  وخططت 
القوات البرية املوريتانية إلى مصاف 
واسعة  لعمليات  املــخــتــارة  الــقــوات 
منطقة  وليس  إفريقيا،  في  خاصة  أو 
كل  جمدت  فرنسا  لكن  فقط،  الساحل 
املوريتاني  الجيش  على  الــرهــانــات 
منطقة  ــى  إل العمليات  مــربــع  ناقلة 
ألنه  حدوده،  وداخل  حصرا،  الساحل 
يشغل مؤسسة الرئاسة، وال يفضل في 
هذه املرحلة أن يكون »حرفيا ومهنيا«.

ويمكن إجمال رهاناته على:
1( مواصلة شغل مؤسسة الرئاسة.

)من  شرطية  مهام  على  العمل   )2
الدفاعية  »العقيدة  ألن  الــشــرطــة(، 
من  املــزيــد  على  مؤسسة  ملوريتانيا 
حاملي  باقي  جانب  إلى  األمن  فرض 

السالح«.
فـــي شــمــال  ــدود  ــحـ الـ 3( حــمــايــة 
الجانب،  أحادية  بطريقة  موريتانيا 
وقد  سابقا،  األمر  عليه  كان  ما  عكس 
كــانــت خــطــوة »كــتــاب أبــيــض« لعمل 
ــانــي، كــمــا حــددهــا  ــت الــجــيــش املــوري
ــنــواكــشــوط، فــريــدة،  الــفــرنــســيــون ل
األمن  هو  نواديبو  أمن  أن  العتبارهم 

املمتد إلى مدينة الداخلة.
تقسيم  رافضة  بقوة  الرباط  وردت 
املجال  تقسيم  ثــم  ــن  وم الــصــحــراء، 
شراكة  على  والعمل  للداخلة  الحيوي 
واملغاربة  املوريتانيني  تجمع  تدبير 
في املناطق الحدودية التي لم ولن يتم 

ترسيمها.
4( محاولة التموقع املحافظ للجيش 
املــوريــتــانــي إلـــى جــانــب الــزعــامــات 

الخليجية، في إفريقيا.
خطوط  في  التموقع  الصعب  ومن 
السمراء  القارة  في  الخليجي  األمــن 
شراكة  في  املغربية  الخطة  مقابل  في 
مؤثرة  املنافسة  وهــذه  رابــح،  ـ  رابــح 
ـ  على عالقات املثلث: الخليج العربي 

موريتانيا ـ املغرب.
ــل تـــســـويـــة الـــخـــارطـــة  ــيـ ــأجـ وتـ
منطقة  بني  ملوريتانيا  الجيوسياسية 
ممارسة  أو  العربي  واملغرب  الساحل 
املزيد من الغموض االستراتيجي بني 
»الفيتو«  تعزيز  إلى  املوقعني، سيدفع 
املــوريــتــانــي  الــجــيــش  تسليح  عــلــى 
العسكرية  القدرات  ــا:  زواي ثالث  من 
ومياه  تراب  عن  والدفاع  الضرورية، 
املصالح  تحديد  وثالثا،  موريتانيا، 
لبلد  الدولية  وااللــتــزامــات  الحيوية 

يدعى إلى وقت قريب ببالد شنقيط.
التسليح  مــن  الخطط  تخلو  وال 
واإلقليمية،  الجهوية  املــواكــبــة  ثــم 
من  انطالقا  فرنسا  عليها  تعمل  التي 
الساحل ومن مذهب جيوسياسي يفيد 
أن ملوريتانيا مجالها الحيوي الذي ال 

يمكن املساس به.

للجيوش  مدينا  الغرب  كان  إن   )5
الجيش  فــإن  الـــدفـــاع«،  بـــ»اقــتــصــاد 
»سياسة  إدارة  يضمن  املوريتاني 
بدءا  الرئاسة«  مؤسسة  من  الــدفــاع 
ــرئــاســة، وبــالــتــالــي،  مــن مــؤســســة ال
مستوى  في  الدولة  هو  الجيش  فإن 
ــي مــشــكــلــة عند  ــل)2(، وهـ ــي ــث ــم ــت ال
تــزال  و»ال  األنجلوسكسونيني)3(، 
طرف  مــن  املستعمرة  الجيوش  كــل 
لإلدارة  تقليدية  نماذج  مجرد  فرنسا، 
في  إيتبلورغ  يقول  كما  الفرنسية« 
 ،1989 الــصــادرة فــي عــام  ــه  دراســت
األمريكي  الرئيس  أحدثه  ما  ويبقى 
ترومان وإدارته عام 1948، بخصوص 
بالنسبة  مهمة  العرقية«،  »املسألة 
غربي،  جيش  ولكل  األمريكي  للجيش 
املسألة  هذه  أن  الفرنسيون  ويالحظ 
في  معقدة  و«البيضان«  السود  بني 
وخارجه،  املوريتاني  الجيش  داخــل 
وقد تكون مدعاة لحرب أهلية مؤجلة.

الوطنيون  يقبلها  ال  الحجج  وهذه 
من  »الفيتو«  رفــع  في  املوريتانيون 
بما  نواكشوط  تتسلح  كي  مصدره، 

يكفي.
الحادثة  االلتباس  عالقة  تــزال  وال 
الجيوش،  وقيادة  الدولة  قيادة  بني 
العربي،  املغرب  دول  باقي  في  واحدة 
فيهما  الدفاع  وزير  واملغرب  فالجزائر 
ــة، وبــالــتــالــي، فإن  ــدول هــو رئــيــس ال
عجز  أمرين:  تفيد  املشهد  تعقيدات 
مؤسسات الرئاسة عن تسليح جيوش 
التفاهم  و»عـــدم  يكفي،  بما  املنطقة 
يعقد  املغاربية  ــدول  ال بني  اإلقليمي 
عدم  من  تأمينه  ألن  السالح،  مسألة 
يبدأ  البوليساريو،  يد  في  السقوط 
على  املوريتاني  الجيش  انتصار  من 

الجماعات اإلرهابية في الساحل«.

رهانات الجيش املوريتاني 
الجيش  ــات  رهــان كــل  ــزال  اخــت إن 
املوريتاني بأمن منطقة الساحل وضد 
الجهاديني،  أو  اإلرهابية  الجماعات 
يجعل  يكاد  أملانية)4(،  قناة  بتعبير 
التي  وحــدهــا  هــي  العصابات  حــرب 
املــوريــتــانــي،  الجيش  عليها  يعمل 
وبالتالي، فإن الحرب النظامية بعيدة 
ــه أيضا،  ــن أهــداف عــن تــدريــبــاتــه وع

في  موريتانيا  حصر  فإن  وبالتالي، 
أي  يمنع  ــرب،  ــح ال مــن  ــوع  ــن ال هـــذا 
ــع جيشي  م اســتــراتــيــجــي  اشــتــبــاك 
الجيش  تحول  وقد  والجزائر،  املغرب 
الساحل،  جيوش  بجانب  املوريتاني 
فما  ــقــالــب،  وال املــســتــوى  نفس  إلــى 
يختلف  موريتانيا  في  فرنسا  صنعته 
تونس  فــي  عليه  تعمل  عما  جــذريــا 

والجزائر واملغرب.
مــهــنــي وســقــف  بــنــاء جــيــش  إن 
يؤسس  موريتانيا،  في  عال  تسليحي 
ملعنى جيوسياسي جديد في املنطقة، 
الخطوة،  بهذه  األمريكيون  اقتنع  وقد 
فيما باريس تريد نواكشوط في نفس 
إلى  النظر  عدم  من  انطالقا  القفص، 
املتمثل  موريتانيا،  شمال  تــوازنــات 

أساسا في املغرب والجزائر.
اليوم، هناك جيش في موريتانيا ال 
تهزمه،  أن  عصابات  حرب  ألي  يمكن 
في  األقل  على  السابق،  في  كما حدث 
مؤهل  غير  ولكنه  الفرنسيني،  نظر 
في  شعبه  عن  الدفاع  معركة  لخوض 

مواجهة جاريه الشماليني.
إن ما يحدث من »تعديل الرهانات« 
لعقيدته  املوريتاني  الجيش  قيادة  في 

اإلقليمية، يفيد:
بــوجــود  ــول  ــق ال ــة  مــحــاول أن   )1
الجيش  تسليح  على  مغربي  »فيتو« 
لجعل  فرنسية  مناورة  املوريتاني، 
»الساحل«  أقــزام  ضمن  الجيش  هذا 
عسكريا  لنواكشوط  كامل  فصل  مع 
العربي،  املغرب  عن  وجيوسياسيا 
على صعيد القدرات واالستراتيجيات، 
لتستفيد األجهزة املغربية التي تقول 
»أفرقة«  من  املزيد  إن  واضح:  بشكل 
املتوافق  الخطة  من  جزء  موريتانيا 
ــي  ــ عــلــيــهــا عــلــى الــصــعــيــد األوروبـ

واألمريكي على حد سواء.
للجيش  األمريكي  التسليح  أن   )2
سيعقد  أخرى،  جهة  من  املوريتاني، 
الحافة،  إلى  األمــور  ويدفع  األجــواء، 
املغرب  به  تمتع  ــذي  ال الحسم  رغــم 
الحل  تسقيف  فــي  شــركــائــه  تــجــاه 
تسليح  ورفــع  الصحراء،  قضية  في 
وصول  وإمكانية  املوريتاني  الجيش 
من  جزء  البوليساريو،  إلى  سالحه 

سيناريو محتمل.
3( أن املغرب، من جهته، يريد جارا 

البوليساريو  تحركات  يحاصر  قويا 
التي جعلت في وقت سابق موريتانيا 
حرب  فــي  عسكرية  مــنــاورة  مــيــدان 

.1991 - 1975
تصليب  في  راغبة  الجزائر  أن   )4
املعترف  املوريتاني  املوقف  وتعزيز 
عبر  خصوصا  كدولة،  بالبوليساريو 
كي  الحاكمة،  العسكرية  مؤسستها 
الصراع  حسم  فــي  لها  سندا  تكون 
اإليجابي  الــحــيــاد  ألن  اململكة،  مــع 
حالة  فــي  املــغــرب  يخدم  لنواكشوط 
الجزائر  ويخدم  املوريتاني،  الضعف 
املعادلة  هذه  أن  غير  القوة،  حالة  في 
واضحة،  تعطي حسابات  ال  املتداولة 
وقد تكرس من جهة أخرى رؤية غربية 

متمثلة:
البحريني  أ( في تجاوز االشتباكني 
تستطع  ولــن  واملــغــرب،  السنغال  مع 
قـــرار  تــتــحــرك ضـــد  ــوط أن  ــش ــواك ن
في  البحرية  لحدوده  املغرب  ترسيم 
دكار، ولذلك طالب  حالة االشتباك مع 
املوريتانيون الصني بتأهيل بحريتهم 
بعد  بكني  عليها  وافقت  العسكرية، 
من  أكثر  تشمل  موريتانية  تعهدات 

نقطة.
ــا لــــذلــــك، فـــــإن تــســلــيــح  ــعـ ــبـ وتـ
»ضــرورة  عــاد  املوريتانية،  البحرية 
أال  بشرط  أمريكية،  استراتيجية« 
كشرط  البحرية،  هــذه  الصني  تؤهل 
هذه  في  البدء  على  واشنطن  ملوافقة 

الخطوة »الرئيسية«.
البرية  االشتباكات  تجاوز  في  ب( 
موريتانيا  بني  التجارية  املعابر  حول 
فقدرة  وبالتالي،  والجزائر،  واملغرب 
والعسكرية  الــبــحــريــة  مــوريــتــانــيــا 
ســتــخــدم »تـــأمـــني املـــعـــابـــر«، عكس 
الخاصة بإضعاف  الكالسيكية  الفكرة 

موريتانيا.
الجوي  االشتباك  تــجــاوز  فــي  ج( 
كبيرة  ومناورة  مساحة  يعطي  الذي 
املغرب،  لصالح  الصحراء  إقليم  فوق 
موريتانيا  أسطول  تجديد  وسيكون 
عن  دفاعا  الجوية  للقوات  العسكري 

الخارطة الحالية)5(.
فإن  العسكرية،  للتقديرات  وتبعا 
موريتانيا دخلت في التهييء التفاقية 
لجنة  خــالل  من  املغرب  مع  عسكرية 
مشتركة في يناير املاضي)6(، وبعدها 

في فبراير انطلق التعاون األمني)7(.
وهاتان اإلشارتان تؤكدان:

1( أن املغرب ال يمانع من العودة إلى 
واملوريتاني  املغربي  الجيشني  تعاون 
على قدم املساواة، وغلبت الرباط، في 
زيارة قائد أركان الجيوش املوريتانية، 
بني  متفائلة  عسكرية  سياسة  بناء 
على  تركز  ولــم  وموريتانيا،  املغرب 
الغرب  يشعلها  التي  التسليح  قضية 

في هذه املرحلة الصعبة. 
قائد  لوديي  اللطيف  عبد  واستقبل 
التحديات  لنقاش  املوريتاني،  األركان 
في  البلدان  عليها  يعمل  التي  األمنية 
باقي  خــالل  ــن  وم  ،»5+5« مجموعة 
األجهزة األمنية، حضر رؤساء مكاتب 
أركان القوات املغربية، وأيضا البحرية 
بناء  في  التفكير  أجــل  من  املغربية، 
تعاون عسكري ال يصل إلى التداريب 
أو  املشتركة  واملـــنـــاورات  املتقدمة 
العمل على الصيانة وباقي القطاعات 

الحساسة ذات الصلة.
تسليح  مشكلة  أن  املــغــرب  ويــرى 
سيادي،  شأن  موريتانيا،  في  الجيش 
العسكرية  القدرة  تتطور  وبالتالي، 
أمر  وهو  الجنوبي،  للجار  واألمنية 
مطلوب ملواجهة التحديات املستفحلة.
ويركز املغرب على »التحدي األمني« 
وليس  موريتانيا  شــمــال  ــإلرهــاب  ل
جنوبها أو شرقها، للوصول إلى اتفاق 
بخصوص معبر »الكركرات«، من أجل 
على  واملغربية  املوريتانية  املراقبة 

املنطقة العازلة التي بينهما.
هذه  فــي  املوريتانيون  يرغب  وال 
الخطوة املنفردة مع املغرب، ألن مشكلة 
إلى  تخرج  نواديبو،  وخليج  الكويرة 
نواكشوط  تريد  مــرة  كل  في  السطح 
الثنائية في  والرباط تطبيع العالقات 

جانبها األمني والعسكري.
وانتهى األمر فعال، بعد زيارة قائد 
األركان املوريتاني للمغرب، إلى فصل 
العسكري من أجل تسوية  األمني عن 
أمنية،  كمشاكل  العسكرية  املشاكل 

بعيدا عن املشاكل املثيرة للسيادة.
ــي والــتــفــاوض  ــدان ــي وبــالــعــمــل امل
في  األمنية  املؤسسة  عن  العسكري 
العالقات املوريتانية ـ املغربية، نالحظ 

ما يلي:
مشكل  عــزل  يــريــد  املــغــرب  أن   )1
ــرات« ومــن ثــم الــكــويــرة عن  ــرك ــك »ال
موريتانيا  مع  العسكرية  الترتيبات 
للحدود،  األمنية  التحديات  ملواجهة 

بشكل فني وبراغماتي.
بثقله  األمــنــي  تبعية  ــدم  ع أن   )2
الحموشي،  شخص  في  االستخباري 
الذي يجمع إدارة الشرطة واملخابرات 
شيء  العسكري،  للعمل  الداخلية، 

مختلف في املغرب.
املغربية،  التقديرات  لهذه  وتبعا 

ستكون:
أ( العالقة األمنية »براغماتية« وتخدم 
كل  وتعمل  العسكرية،  االستراتيجية 
املغربي على موريتانيا  الجيش  مكاتب 
استقبال  فــي  ذلــك  الجميع  الحــظ  كما 
الجيش  مكاتب  كــل  ــاء  ورؤســ لــوديــي 
في  املوريتاني  األركــان  رئيس  املغربي 
الرباط، أي أن قضية موريتانيا مركزية 
ومهمة جدا، لذلك، فال تغيير جذري في 

املقاربة املغربية، عما سبق.
الترسانة  وتــحــديــث  تــطــويــر  ب( 
املوريتانية، سيكون مؤثرا على األمن 
األمريكيون  يقبل  وحاليا،  اإلقليمي، 
الجمود  لتحريك  الــخــطــوة،  بــهــذه 
في  ــســالم  ال مسلسل  فــي  الــحــاصــل 
الفرنسيون  اخــتــار  وقــد  الــصــحــراء، 
الجيش  ــون  ــك ي أن  ــح  ــ واض بــشــكــل 
الساحل  دول  جيوش  مع  املوريتاني 

في ترتيبات واحدة.
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حصول القوة الجوية الموريتانية على »األباتشي« يثير معارضة باريس
تعارض باريس تأهيل القوات الجوية املوريتانية بأسلحة أمريكية، وترغب يف عدم 

السماح أيضا لدولة الصين بتأهيل بحرية الجارة الجنوبية، لكن هناك تفكير جدي يف 
تجاوز هذه الخطوط الحمراء املوضوعة أمام ولد الغزواني، الذي يتمثل نجاحه يف كسر 

هذه الخطوط تحصينا لألمن القومي لبالده.



الرجاء  االحترافية  العصبة  اعتبرت  هكذا 
منهزما أمام الدفاع الجديدي

المساء
باراكا من الفتنة والتخلويض، باقي ما كاين 

والو.

مستحقات  من   %10 يقتطع  بركان  نهضة 
العبيه

صحف
»لال زينة وزادها نور احلمام«...

الفريق  عــن  بالرحيل  بنشيخة  تصريحات 
تغضب أنصار مولودية وجدة

قصاصات
فـ»الواسطيني«!! تيقة  كاين  ما 

جيال  يخلق  خاليلوزيتش  الوطني  الناخب 
جديدا ألسود األطلس بعد »كورونا«

األخبار
»كورونا«. جيل  يسميه  خاصو 

قرار لجنة االستئناف لم ينصفني
فوزي جمال، المدرب السابق لمولودية وجدة

اهلل. يخلصك 

املسابقات  إحــدى  في  املشاركة  على  نراهن 
اإلفريقية

طاليب، مدرب الجيش الملكي
كون قد لسانك »املاضي« قد ذراعك.

أحلم بتحقيق أول انتصار في ميدان برشلونة
سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد

)املقابلة  ــاي  اجلـ ــام  ــع ال حــتــى  حتــلــم  بــقــى 
.)2-2 بالتعادل  انتهت  األخيرة 

املغرب التطواني يشتكي كثرة إشاعات رحيل 
العبيه

جرائد
تبارك اهلل عندو غير رونالدو، وميسي...

لقجع يشدد الخناق على املدير التقني »أوشن«
الصباح
ما  ناعس،  وهــو  عــام  من  أكثر  »أوشــن«  هــاد 
فلوس  يــرد  خاصو  اخلــنــاق،  تشديد  خاصوش 

الشعب.

ستكون  هلل  عبد  موالي  األمير  مركب  أرضية 
جاهزة في 25 يوليوز 

»مصدر مسؤول«
25 يوليوز ديال أش من عام؟

املدرب بنشيخة يستعني بالعبي األمل
جرائد
بغا دابا يفك »اجلرة بال عيب« قبل ما يمشي 

للدزاير!

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

من 9 إلى 15 يوليوز 2020 العدد: 1083 

هذا إلى جمهور فارس النخيل

اأبعدوا النتهازيني عن اأقرب كوكب من الأر�ض
ال حديث في الشارع الرياضي املراكشي، 
رجال  أحد  رغبة  عن  إال  األخيرة،  األيام  في 
ــب االســتــثــمــار فــي فريق  ــان ــال األج ــم األع
ضائقة  من  يعاني  الذي  املراكشي،  الكوكب 
منذ  عليه  متراكمة  ديون  ومن  كبيرة،  مالية 
األول،  للقسم  بمغادرته  عجل  مما  سنوات، 
ما  على  الحال  بقي  إذا  األســوأ  ينتظره  بل 

هو عليه.
خبر اهتمام هذا املستثمر األجنبي بفريق 
الكوكب، أسال »لعاب البعض»، وخلق ضجة 
ناهيك  واملنخرطني،  املسيرين  بني  كبيرة 
كل  في  سببا  كان  الذي  القديم  الحرس  عن 

ليظهر  الفريق،  يعيشها  التي  التصدعات 
فجأة على الواجهة من أجل نيل نصيبه من 

هذه الكعكة.
هذه  يرون  للفريق،  الحقيقيون  املحبون 
حقيقية  فرصة  نجحت،  مــا  إذا  العملية، 
يعيشه  الــذي  املظلم  النفق  مــن  للخروج 
يستحق  ال  الذي  رجال،  سبعة  مدينة  فريق 
هذه الوضعية البئيسة التي يعيشها، وهو 
تنسى،  ال  ذهبية  فترات  عاش  الذي  الفريق 
وبكأس  الوطنية،  األلقاب  من  بالعديد  وفاز 
االتحاد اإلفريقي، كما كان الجميع يلهث وراء 
الفترة  خالل  املسير  مكتبه  إلى  االنضمام 

الشخصيات  من  العديد  تقوده  كانت  التي 
القوية والوازنة، والتي استطاعت أن تجلب 
الشركة  وحتى  واملستشهرين،  املحتضنني 

 ،)Comanav( للمالحة  املغربية 
ال  ــش  ــراك م مــديــنــة  بـــأن  علما 

من  كانت  البحر،  على  تتوفر 
محتضني هذا الفريق...

عن  عبر  الــذي  املستثمر 
مشاكل  ــحــل  ل اســـتـــعـــداده 
يقوم  أن  شريطة  الــفــريــق، 
بخلق  الحاليون  املسؤولون 
ــة بــشــكــل  ــيـ ــاضـ ــة ريـ ــركـ شـ

االهتمام  وعــدم  بالتماطل  تفاجأ  قانوني، 
يرى  الــذي  املسير،  املكتب  عنه  أبــان  الــذي 
في هذا الشخص الخطر الذي يهددهم، 
يصرون  التي  مناصبهم  ويهدد 
ــا، مما  ــه الــتــمــســك ب عــلــى 
العديد  خلق  إلــى  دفعهم 
فشل  بغية  العراقيل  من 
فريق  من  الكوكب  انتقال 
إلى  املشاكل  فــي  غــارق 
نموذجي،  احترافي  نادي 
الحمراء،  للمدينة  وممثل 
التي تستحق أن يكون لها 

فريق قوي بمواصفات األندية الكبرى.
املطلوب حاليا من املسؤولني اإلقليميني، 
أن يسهلوا مأمورية هذا املستثمر، ويبعدوا 
أنهكوا  الذين  والسماسرة  االنتهازيني  عنه 
الفريق، ومازالوا ينهشون فيه بدون رحمة 

وال شفقة.
وراء  يتجندوا  أن  املراكشيني  كــل  فعلى 
الحرجة،  الفترة  هذه  في  ويساندوه  فريقهم، 
يقني  على  ونحن  منها،  يمر  التي  والعصيبة 
بأن ساعة الفرج قد دنت، وسيعود أقرب كوكب 
إلى األرض، أي الكوكب املراكشي، إلى تألقه، 

وستعود البسمة والنشوة إلى أبناء البهجة.

الوداد والرجاء مطالبان بال�صتعداد اجليد ملواجهة »بكاء« امل�صريني
قرر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
ــراء مــنــافــســات كـــأس عصبة  إجــ
الكونفدرالية  وكـــأس  ــال،  ــط األب
بنظام  القادم،  شتنبر  شهر  خالل 
مباريات  إجراء  في  يتجلى  جديد 
نصف النهاية بني الوداد واألهلي، 
املصريني،  الزمالك  ضد  والرجاء 
وفاصلة  ــدة  واحـ مــبــاراة  بنظام 
بالكاميرون، كذلك الشأن بالنسبة 
التي  اإلفريقي  االتحاد  ملباريات 
موالي  األمير  مركب  سيحتضنها 

عبد هلل بالرباط.
والغريب  املفاجئ  القرار  هذا 
ــروف  ــظ شــيــئــا مـــا، فــرضــتــه ال
العالم  تجتاح  الــتــي  الصحية 
»كورونا«  وبــاء  بسبب  بأسره، 

القاتل.
الذي  الكاميرون  بلد  اختيار 
إفريقيا  كــأس  نهائيات  سينظم 
املهتمني  معظم  اعتبره  القادمة، 
أن  إال  ومنطقيا،  ــادال  عـ قـــرارا 
»إخواننا« املصريني خرجوا عن 
»بكرة أبيهم« يتباكون، وينتقدون 
ــقــي، واعــتــبــروه  ــحــاد اإلفــري االت
منحازا للجانب املغربي، وللوداد 
والرجاء، اللذين كانا من املفروض 
في  والزمالك  األهلي  يستقبال  أن 

مبارتي  يخوضا  أن  قبل  املغرب، 
ونعرف جميعا  في مصر،  اإلياب 
الضغط الرهيب للجمهور املصري 
الذي يتحول إلى تهديدات للحكام 

واملندوبني في حالة الهزيمة.

مطالبان  املغربية،  الكرة  ممثال 
بــالــتــركــيــز كــثــيــرا عــلــى هــاتــني 
اللتني  الحاسمتني،  املواجهتني 
تفرضان عليهما االستعداد الجدي 
والقوي، وهما العائدان على التو 

ثالثة  ــت  دام إجبارية  عطلة  مــن 
أشهر، وما نتج عنها من تأثيرات 
الالعبني  عــلــى  ونفسية  بــدنــيــة 

وجميع مكونات الفريقني.
وللحديث بقية.

بعد قرار »الكاف« بإجراء مبارتين فاصلتين في نصف النهاية

لقطة من مباراة الزمالك واألهلي يف كأس السوبر

»العائلة الودادية« تزور الدويل ا�سحيتة 

اأحد اأبناء الوداد الربرة

واهلل عيب

قامت »العائلة الودادية« بزيارة الالعب الدولي 
اسحيتة،  املجيد  عبد  السابق،  ــوداد  الـ ونجم 
الفراش  ألزمته  صحية  وعكة  من  عانى  ــذي  ال
التي  النبيلة  البادرة  األخيرة،  األسابيع  خالل 
املواطنة،  الفتية  الجمعية  هــذه  عليها  أقدمت 
عبد  الكبير  لالعبنا  والــســرور  الفرحة  أدخلت 
املجيد وألسرته الصغيرة، والذي عبر عن فرحته 
سبق  التي  الودادية«  لـ»العائلة  الكبير  وشكره 
أبناء  تجاه  املبادرات  من  بالعديد  قامت  أن  لها 

الوداد، كاملرحومني رشيد تفاح، واشليحة )نايت 
كما  أبرامي،  السابق لحسن  والدولي  أوحبيب(، 
واملحتضن  الكبير  املسير  لتكريم  حاليا  تستعد 
منتصف  إلى  السبعنيات  منذ  للوداد  »الرسمي« 
خدمات  قدم  الذي  مقتدر،  أحمد  الحاج  األلفية، 
جليلة للفريق األحمر في أحلك الظروف التي مر 

منها.
ما  يعتبر من بني أحسن  املجيد اسحيتة  عبد 
حيث  املغربية،  والكرة  ــوداد  ال مدرسة  أنجبته 

حمل قميص الفريق األحمر منذ السبعينات إلى 
من  بالعديد  معه  فاز  كما  الثمانينات،  منتصف 
األلقاب وكؤوس العرش، وكأس محمد الخامس، 
كما لعب مع الجيل الذهبي للوداد الذي كان يضم 
الحق،  وعبد  الــزاكــي،  ــادو  وب أحمد  الحارسني 
القادر  العربي أحرضان، الزغراري، مجاهد، عبد 
لشهب، أبو علي، الشريف، صابر، شيشا، صفري، 
الثاني  للجيل  عميدا  كان  كما  الخالق...   وعبد 
سعيد  الكانا،  الدين،  فخر  من  يتكون  كان  الذي 

الزموري، جالل، ضعيف، وآخرين.
حيث  محظوظا،  يكن  لم  اسحيتة  املجيد  عبد 
له  تقنية وبدنية تخول  إمكانات  يتوفر على  كان 
طلبت  التي  األوروبية  األندية  أقــوى  في  اللعب 
املسير  املكتب  لكن  مناسبة،  من  أكثر  خالل  وده 
آنذاك، برئاسة عبد الرزاق مكوار، كان يرفض كل 

العروض مهما كان ثمنها.
الوطني  القميص  حمل  اسحيتة  املجيد  عبد 
لسنوات طويلة، وكانت رسميته ال تناقش، بالرغم 
من تواجد العديد من الالعبني في املكان الذي كان 
يشغله كجناح أيسر، كاعسيلة، الكزار... كما سبق 

له أن خاض تجربة احترافية باإلمارات.
الكبير،  الــالعــب  املجيد  عبد  ألخينا  نتمنى 
الصحة  الخلوق،  واإلنــســان  الفاضل،  واملــربــي 
والعافية، حتى يعود ألسرته الودادية بمعنويات 

مرتفعة.
ضحية  كــان  اسحيتة  املجيد  فعبد  للتذكير، 
قانون عدم الترخيص لالعبني الخروج لالحتراف 

قبل إتمامهم سن السادسة والعشرين... املجيد اسحيتة الكبير عبد  للدولي  الودادية يقدم تذكارا  العائلة  رئيس 



الــحــكــومــة  كــلــفــت  ــرة،  ــ م ألول 
باسمها،  ناطقني  ثالثة  املغربية 
العام  للرأي  رسائلها  يبلغوا  لكي 
الوطني والدولي، ورغم أن العادة 
كانت تقتضي أن يتحدث لوسائل 
اإلعالم الوزير سعيد أمزازي فقط، 
باسم  رسميا  ناطقا  بــاعــتــبــاره 
وقوفه  في  استند،  فإنه  الحكومة، 
يوم الجمعة املاضية أمام عدسات 
كل  على  والصحافيني،  املصورين 
بحقوق  املكلف  الدولة  وزيــر  من 
ووزير  الرميد،  مصطفى  اإلنسان 

الخارجية ناصر بوريطة.
مــا هــو املــوضــوع الـــذي يمكن 
ــى  إل وزراء  ثـــالثـــة  يـــدفـــع  أن 
الرأي  أمام  واحدة  دفعة  الخروج 
خالل  من  يظهر  الــجــواب  الــعــام؟ 

هذا  الخارجية،  وزير  تصريحات 
إعالم  وسائل  عنه  نقلت  األخير 
العفو  ))منظمة  بأن  قوله  دولية، 
أية  تقدم  لــم  أمنيستي  الدولية 
أدلة على االدعاءات التي تضمنها 
بتاريخ  الصادر  األخير  تقريرها 
يجعل  مما  املاضي((،  يونيو   22
هذا  خلفية  حول  يتساءل  املغرب 
الوزير:  نفس  وأضــاف  التقرير، 
املنظمة  هذه  تتوفر  لم  إذا  ))إنــه 
فيجب  الــضــروريــة،  ــة  األدلـ على 
عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وأن 
التي  املقاربة  هذه  في  تستمر  ال 
تعتمد فقط على التشهير من دون 

تقديم حجج((.
وقد جاء كالم بوريطة متماشيا 
وجه  حيث  األول،  الــســيــاق  مــع 

ــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن  رئ
إلى  رسالة  أيــام،  قبل  العثماني، 
مطالبا  الــدولــيــة،  العفو  منظمة 
املادية«  ــة  »األدل تقدم  بــأن  إياها 
لها  تقرير  فــي  اعتمدتها  الــتــي 
استخدمت  الرباط  أن  فيه  أوردت 
إس.  »إن.  لشركة  تكنولوجيا 
على  للتجسس  اإلسرائيلية  أو« 
ــاء في  ــي)..(، وجـ هــاتــف صــحــف
بيان حكومي وقتها، أن ))اململكة 
ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع 
من  وكــذلــك  الــقــومــي،  أمنها  عــن 
الوطني  العام  الرأي  تنوير  أجل 
املغالطات  هــذه  بشأن  والــدولــي 

املرفوضة((.
انقعد  الـــذي  الــلــقــاء  نفس  فــي 
الدولة  وزيــر  قــال  وزراء،  بثالثة 

اإلنسان مصطفى  املكلف بحقوق 
الرميد: ))إن املغرب طالب منظمة 
العفو الدولية بإعطاء هذه األدلة، 
على ادعاءاتها، منذ خمسة أيام، 
أي  األخــيــرة  هــذه  تقدم  أن  دون 
ــى حـــدود الــســاعــة((،  جـــواب إل
يمكنها  ال  ))اململكة  أن  مسجال 
هذا  في  الواردة  االدعاءات  قبول 
التقرير من دون أدلة واضحة((.

الحكومة  بــني  جــرى  مــا  لفهم 
يمكن  »أمــنــيــســتــي«،  ومنظمة 
الحكومة  مجلس  إلــى  الــرجــوع 
ــوم 2 يــولــيــوز  ــذي انــعــقــد يـ ــ ال
الـــذي  املــجــلــس  ــو  وهـ  ،2020
قوي  ــالغ  ب ــدار  إصـ ــى  إل خلص 
وغير مسبوق ضد منظمة العفو 
حوادث  هناك  أن  رغم  الدولية، 

تــصــادم ســابــقــة، تــجــســدت في 
تسربوا  للمنظمة  منتسبني  طرد 
تقارير  إلنجاز  الوطني  للتراب 
السلطات،  علم  دون  خطيرة)..( 
املرة،  هذه  الحكومة  تتهم  حيث 
واملتواصل  املنهجي  بالتحامل 
منذ سنوات، ضد مصالح املغرب، 
تقدم  مــن  حققه  مــا  وتبخيس 
عامليا،  بها  مشهود  ومكاسب 
خاصة في مجال حقوق اإلنسان، 
كل  التحامل  ــذا  ه تــجــاوز  ــد  وق
هذه  خــالل سعي  مــن  ــحــدود،  ال
فاعل  إلى  التحول  إلى  املنظمة 
املغربية،  الساحة  داخل  سياسي 
معروفة  أطراف  ذلك  في  تحركها 

وحاقدة على املؤسسات 
الوطنية املغربية.
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إخباريتحليل 

هل تورطت احلكومة املغربية
 يف حرب مع »ع�سابات حقوق الإن�سان«؟

مخاطر االستهتار
 بالمطبات الدولية 



هكذا إذن، انقطع حبل 
الود بني املغرب ومنظمة 
أن  رغــم  كبيرة،  حقوقية 
الذي  الوحيد  البلد  يعد  املغرب 
اإلسالميني،  تيار  حكومته  يقود 
السلطة  إلـــى  وصـــلـــوا  الـــذيـــن 
التي  االحتجاجات  مع  بالتزامن 
اندلعت سنة 2011، ورغم أن وزير 
املــغــرب هو  فــي  اإلنــســان  حقوق 

حقوقي أيضا ومؤسس لـ»منتدى 
ــان«،  ــسـ ــحــقــوق اإلنـ الـــكـــرامـــة ل
أليست  املفارقة؟  قمة  هذه  أليست 
ــلــتــواصــل بني  ــاك وســـائـــل ل ــن ه

الحقوقيني)..(؟
وتورط  االصطدام،  هكذا حصل 
بخاتم  املغربية،  الحكومة  رئيس 
التأشير  فــي  الحكومة  رئــاســة 
منظمة حقوقية  بالغات ضد  على 
ــارة  دولــيــة وكـــأن الــهــدف هــو إث
إمكانية  أن  الواقع،  بينما  الجدل، 
طرد  أو  ملعاقبة  القانون  إعمال 
املتورطني، يعد طريقا أسهل، ذلك 
التي  األولى  املرة  ليست  هذه  أن 
بخدمة  »أمنيستي«  فيها  تتهم 
باقي  دون  معني  سياسي  توجه 
التوجهات)..(، كما أن »األسبوع« 
ــن مـــرة، قــبــل أن  نــبــهــت أكــثــر م
خطورة  إلى  الحكومة،  تستيقظ 
القضايا  على  الحقوقية  التقارير 
من  كثير  نسي  فربما  الوطنية، 
مارس   23 بتاريخ  أنه  املتتبعني، 
»طــوم  لجنة    اجتمعت   ،2016
 )TOM LANTOS( النطوس« 
األمريكي،  للكونغريس  التابعة 

اإلنسان،  في حقوق  واملتخصصة 
أعــدتــه  ــذي  الـ الــتــقــريــر  ملناقشة 
على  بناء  األمريكية  الخارجية 
لـ»هيومان  مخدومني  تقريرين 
رايـــتـــس ووتـــــــش«، ومــنــظــمــة 
أنتيرناسيونال«،  »أمنيستي 
خالل هذا االجتماع، تحدثت كيري 
املساندة  املــغــرب  ــدوة  ع كيندي، 
مركز  ورئــيــســة  لــلــبــولــيــســاريــو 
»روبـــرت كــيــنــدي«، والــتــي تقدم 
انتهاكات  على  كشاهدة  نفسها 
املغرب،  طرف  من  اإلنسان  حقوق 
حيث قالت ما مفاده أن ))املغاربة 
ضد  الــتــظــاهــر  حقهم  مــن  لــيــس 
ــق لــأمــم  ــســاب األمــــني الـــعـــام ال
قامت  كما  كيمون((،  بان  املتحدة 
السادس  محمد  امللك  بـ))تشبيه 
صدام  الراحل  العراقي  بالرئيس 
حسني، الذي اجتاح الكويت، رغم 
الفارق الكبير بني الحالتني )حالة 
البوليساريو(،  وحالة  الكويت 
حــيــث اعـــتـــبـــرت الـــوضـــع في 
في  بالوضع  شبيها  الــصــحــراء 
خالل  هاجمت  كما  الــكــويــت((، 
الروسي  الرئيس  اللقاء،  نفس 
فــالديــمــيــر بــوتــني، و))شــبــهــت 
بالوضع  الصحراء  في  األوضــاع 
لروسيا((،  بالنسبة  أوكرانيا  في 
يحاك  مما  جــزء  فقط  هــذا  فكان 
في  وملكه  وجيشه  املغرب  ضد 
الخفاء)..(، فهناك من يحاول جر 
املغرب إلى توجيه ضربة عسكرية 
للبوليساريو، وهو ما يعني إيقاف 
تكييف  وإعــادة  السالم،  مسلسل 
الكبرى«  »املــؤامــرة  وفــق  النزاع 
وال  أطــراف،  عــدة  تتزعمها  التي 
أن  يالحظون  املتتبعني  أن  شــك 
بإعالن  تهدد  دائما  البوليساريو 
كله  واملصير  تفعلها،  وال  الحرب، 
بضربة  اعتقادهم،  حسب  مرتبط، 
إلى  تحولهم  مغربية،  عسكرية 
ضــحــايــا)..( )املـــصـــدر: أعـــداد 

سابقة لأسبوع الصحفي(.
ــز، وهــو  ــت ــي ــز ب ــارل ــش يــقــول ت
جامعة  وخــريــج  أمريكي  باحث 
»برنستون« األمريكية وأستاذ في 
من  سنة   30 بعد  جامعات،  عــدة 

فكرة  في  ))إن وجود شك  العمل: 
حقوق اإلنسان، وهي أحد املبادئ 
أجل  من  إشهارها  تم  طاملا  التي 
بعض  شؤون  في  التدخل  شرعنة 
عن  بعيدا  ليس  واملغرب  ــدول،  ال
الخفي من  الغرض  يكون  قد  ذلك، 
توريط الحكومة في صراع من هذا 
ما  إلى  االنتباه  يكفي  إذ  النوع، 
الدولي  املنتظم  ردهات  في  يحاك 
صالحيات  توسيع  يافطة  تحت 
الصحراء  فــي  املينورسو  بعثة 

لتشمل حقوق اإلنسان((.
حقوق  إزاء  الشك  نزعة  تبتدئ 
اإلنسان، في صور كثيرة، ويعتقد 

من  جــزء  أنــهــا  الفالسفة  بعض 
ما  آلية  له  تتوفر  أن  ينبغي  فكرة 
موضع  ووضعه  إنقاذه  أجل  من 
حقوق  ممارسة  أن  بيد  التطبيق، 
بشكل  تفتقر  الدولية،  اإلنــســان 
واضح إلى قدرة دائمة على تنفيذ 
اإلنسان  حقوق  من  كثير  وفرض 
الكبرى..  املعاهدات  أغلبية  في 
توفر  حالة  في  حتى  فإنه  كذلك، 
تطبيقها  فإن  التنفيذية،  القدرة 
األغلب  في  بل  انتقائيا،  يجري 
الدول  لتلك  إكراه  فيه  بشكل  يتم 
الطني  ويزيد  ضدها،  املستخدمة 
تصورنا  كيفية  وضوح  عدم  بلة، 
ملعنى اإلكراه في التنفيذ بالنسبة 
يتطلبها  التي  الــشــروط  لبعض 

مبدأ حقوق اإلنسان، مثال ذلك: ما 
معنى »اإلنفاذ القسري« لحق في 
يمكن  إذ  مالئم،  معيشي  مستوى 
اإلجراءات  تصور  الحال  بطبيعة 
السياسية التي تكفل الوفاء بهذا 
أن  ــدا  أب الــحــق، وليس واضــحــا 
بالحق يمكن فرضه قسرا  التمتع 
نفسها  بالطريقة  مقبول  بشكل 
االستمتاع  بــهــا  يتحقق  الــتــي 
ظن  وإذا  أكثر..  مألوفة  بحقوق 
يتعني  األصلية  الحقوق  أن  امرؤ 
قسرا  للتطبيق  قابلة  تكون  أن 
ما  يجد  بذلك  فإنه  فعال،  وبشكل 
بما  أســوة  االعتقاد،  على  يحثه 

قاله رايموند غوس، بأن فكرة حق 
مفهوم  بطبيعتها  هــي  إنساني 
فكرة  )كــتــاب  املعنى.  مــن  فـــارغ 

حقوق اإلنسان، الصفحة: 16(.
العلمي،  الضغط  لوبيات  إن 
باستعمال حقوق اإلنسان، أو ما 
يعرف بـ»عصابات حقوق اإلنسان 
لتوريط  آليات  تمتلك  الدولية«، 
النظر  وبغض  وتفكيكها،  الــدول 
عن الدور الذي يمكن أن تقوم به 
خالل  من  الدولية،  العفو  منظمة 
ملعاقبة  الـــالزم  الحطب  توفير 
حقوقيا)..(،  إشعاله  أو  املغرب، 
تنتهي  ــن  ل مــعــهــا  الــقــصــة  ــإن  فـ
مرشح  ــر  واألمـ الــحــد،  ــذا  ه عند 
األخيرة  فهذه  أخــرى،  لتطورات 

إن  بل  الدليل،  قدمت  أنها  تدعي 
يقطرون  باتوا  املنظمة  مسؤولي 
املغربية،  الحكومة  على  الشمع 
بالرد  املستهدف  أن  يعلم  والكل 
تقول  حيث  بكامله،  النظام  هو 
املرة  هي  هذه  ))ليست  املنظمة: 
السعي  فيها  يتم  التي  األولـــى 
العفو  منظمة  عمل  تقويض  إلى 
))ذلــك  أن  ــة((، مــؤكــدة  ــي ــدول ال
داخل  املتزايد  القمع  مع  تزامن 
النشطاء  من  فالعشرات  البالد، 
ــيــني  ــصــحــف الـــحـــقـــوقـــيـــني، وال
في  هــم  واملحتجني،  املستقلني 
ــصــدر:  ــا(( )امل ــي الــســجــون حــال

تــصــريــح هــبــة مـــرايـــف، مــديــرة 
للشرق  الــدولــيــة  العفو  منظمة 
األوسط وشمال إفريقيا املغرب(.

هل كان من الضروري أن تتورط 
من  صراع  في  املغربية  الحكومة 
هذا النوع؟ هل كان من الضروري 
منظمة  مع  البالغات  عبر  التفاعل 
إعالمية  ترسانة  تمتلك  حقوقية 
املضادة  البالغات  لنشر  دولــيــة 
خلفيات  هي  ما  الطريقة؟  بهذه 
كان  فإذا  الحكومة؟  رئيس  تعنت 
مصيبة،  فتلك  يعلم،  العثماني 
جلل،  فــاألمــر  يعلم،  ال  كــان  وإذا 
ويعني شيئا واحدا، هو أن رئيس 
الحكومة ال يعرف ما معنى حقوق 

اإلنسان في املنتظم الدولي. 

م�ؤ�صرات ت�رط منظمة العف� الدولية يف » م�ؤامرة« �صد ال�صحراء املغربية 

هل كان من الضروري أن تتورط الحكومة المغربية في صراع 
من هذا النوع؟ هل كان من الضروري التفاعل عبر البالغات مع 
منظمة حقوقية تمتلك ترسانة إعالمية دولية لنشر البالغات 

المضادة بهذه الطريقة؟ ما هي خلفيات تعنت رئيس 
الحكومة؟ فإذا كان العثماني يعلم، فتلك مصيبة، وإذا كان 

ال يعلم، فاألمر جلل، ويعني شيئا واحدا، هو أن رئيس الحكومة 
ال يعرف ما معنى حقوق اإلنسان في المنتظم الدولي. 
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رمبا نسي كثري من 
املتتبعني، أنه بتاريخ 23 
مارس 2016، اجتمعت 
جلنة   »طوم النطوس« 

 )TOM LANTOS(
التابعة للكونغريس 

األمريكي، واملتخصصة 
يف حقوق اإلنسان، 

ملناقشة التقرير الذي 
أعدته اخلارجية األمريكية 

بناء على تقريرين 
خمدومني لـ»هيومان 

رايتس ووتش«، ومنظمة 
»أمنيستي أنتريناسيونال«، 

خالل هذا االجتماع، 
حتدثت كريي كيندي، 

عدوة املغرب املساندة 
للبوليساريو ورئيسة 

مركز »روبرت كيندي«، 
والتي تقدم نفسها 

كشاهدة على انتهاكات 
حقوق اإلنسان من طرف 

املغرب، حيث قالت ما 
مفاده أن ))املغاربة ليس 

من حقهم التظاهر ضد 
األمني العام السابق لألمم 

املتحدة بان كيمون((

نشاط سابق ملنظمة العفو الدولية فرع املغرب.. أي مستقبل يف ظل التوتر؟ 
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حم�ولة ت�أ�سي�س اأول »حزب اإلكرتوين« يف املغرب
 الرباط. األسبوع  

ــزاب  األحـ ــون  ــان ق يسمح  ال 
وال  اإللــكــتــرونــي،  بالتصويت 
السياسي  العمل  يمكن ممارسة 
العالم  خــال  مــن  املؤسساتي 
من  مجموعة  لكن  االفتراضي، 
الــفــعــالــيــات روجـــت مــنــذ مــدة 
سياسية  هــيــئــة  ـــ»تــأســيــس  ل
وغير  تقليدية  غــيــر  ــدة  ــدي ج
تعتمد  ــغــرب،  امل فــي  مسبوقة 
الرقمية«،  الثورة  على  أساسا 
وبينما نسبت عدة مصادر هذه 
املبادرة للمرشح السابق لألمانة 
الــعــامــة لــألصــالــة واملــعــاصــرة، 
ــرب من  ــقـ ســمــيــر بــلــفــقــيــه، املـ
الــحــزب والـــذي تكلف  أقــطــاب 
تنموي  نموذج  صياغة  بمرحلة 
أخرى  مصادر  قالت  لـ»الجرار«، 
املبادرة تم توسيعها لتشمل  أن 
أطرافا أخرى ال تنتمي لـ»البام«، 
تربطه  ال  بلفقيه  سمير  أن  علما 
العام  األمــن  مع  ود  عاقة  أي 
وهبي،  اللطيف  عبد  الــحــالــي 
ــازال يــقــود مــحــاوالت  ــ الـــذي م

للصلح لم يقبلها الجميع)..(.
السياسية  األرضية  وتقول 
ــروع، حــســب مــصــادر  ــش ــم ــل ل
ــرورة دخـــول  ـــ»ضــ ــ مــطــلــعــة، ب

ــزاب  ــدة مــن األحـ مــرحــلــة جــدي
على  أساسا  تعتمد  السياسية 
ما تتيحه الثورة الرقمية والتي 
جائحة  ــع  م قــوتــهــا  اتــضــحــت 
كورونا وفترة الحجر املنزلي«.

الفكرة،  أصــحــاب  وينطلق 
ــى األغـــلـــب أســاتــذة  وهـــم عــل
ــون وأطــر  ــاحــث جــامــعــيــون وب
شابة، من إحصائيات استعمال 
التواصل  ومــواقــع  األنترنيت 
االجــتــمــاعــي فــي املــغــرب، وقد 
ظهور  مع  أكثر  الفكرة  تكرست 
زمن  في  بعد  عن  العمل  فكرة 
التقنيات  وفرته  وما  »كورونا«، 

لتجاوز  حــلــول  ــن  م الــرقــمــيــة 
حسب  التقليدية،  ــاع  ــ األوض

مصدر مطلع.
ــن حــيــث الــتــطــورات  هـــذا م
أما في  االفتراضي،  العالم  عبر 
الوقت  ففي  الواقعي،  العالم 
الذي أكد فيه »بام« عن السبع 
وقوفه في وجه كل السياسين 
ــن واالنـــتـــهـــازيـــن،  ــدي ــاس ــف ال
من  القضاء  بتمكن  والتزامه 
بالشكاية  الخاصة  اإلفادات  كل 
مقاطعة  رئيس  ضــد  املوجهة 
البيضاء،  الدار  في  السبع  عن 
مؤخرا  تعميمه  تــم  بــاغ  عبر 

تحرك  الــحــزب،  موقع  ونــشــره 
الهاتف من أجل تهدئة الوضع، 
ألن عاصفة عن السبع ستحرق 
حالين  أو  سابقن  مسيرين 

لجهات وجماعات في اململكة.
ويـــرى مــصــدر »األســـبـــوع«، 
تخوف  السبع«  عن  »بيان  أن 
حملة  تدشن  من  كبير،  بشكل 
وأسماء  السياسين،  بعض  ضد 
للترشح،  تعود  ال  كــي  مــحــددة، 
وقد  العماري،  إلياس  يتقدمهم 
انسحب قبل إعمال أي إجراءات 
تفاصيلها  ينشر  لــم  تدبيرية 

املجلس األعلى للحسابات.
وطالبت أسماء »بامية« األمن 
األدبيات  بتجاوز  وهبي،  العام 
املشددة  املحاسبة  على  املبنية 
بعد »كورونا«، وقبل االنتخابات 
الــقــادمــة، ويــوضــح املــصــدر، أن 
قــيــادة وهــبــي بــاتــت تــريــد رص 
الــصــفــوف وعـــدم الــدخــول في 
أحــزاب،  أو  أسماء  ضد  معارك 
وهو تطور غير متوقع في خطاب 
ــذي  ــد، ال ــجــدي ــام ال ــع ــن ال ــ األم
الجميع،  بمحاسبة  يطالب  كان 
مع  التصالح  في  يشرع  أن  قبل 
القيادين  فيهم  بمن  الجميع، 
في  بإبعادهم  يطالب  كان  الذين 

وقت سابق)..(.

الرباط. األسبوع 

بعد استشارة قانونية واسعة، قرر مكتب محاماة إدريس لشكر، 
دراسة ملف »السامير«، وتبنى بعدها مطالب الشركة املوقوفة.

واستقبل إدريس لشكر، الكاتب األول لاتحاد االشتراكي، إلى 
للحزب،  السياسي  املكتب  عضو  الجماهري،  الحميد  عبد  جانب 
»السامير«،  إنقاذ  جبهة  رئيس  من  كا  »ليبراسيون«،  ومدير 

الحسن يماني، ونائبه محمد بنموسى.
وأسر مصدر لـ»األسبوع«، أن اللقاء دام حوالي الساعتن، وأنه 
أفضى إلى عدم السماح لوزير الطاقة، الرباح، الرجل القوي في 
ألنها  امللف،  هذا  بتسوية  القنيطرة،  في  والتنمية  العدالة  حزب 
قاسم،  سيدي  في  للحركة  كبيرا  هامشا  الرجل  لهذا  ستعطي 
للتيار  املنسوب  غير  الوحيد  الهامش  املحمدية،  في  وأيضا 

“اإلخواني” في حزام الدار البيضاء.
الرباح  قوية بن  ما يجري، حرب  »إن  قائا:  املصدر  ويوضح 
وسيكون  االنتخابات،  على  بظاله  سيرخي  ملف  على  ولشكر 
ينشط  والتنمية  العدالة  حزب  وأن  ذاك،  أو  الطرف  هذا  لصالح 
رهانه  في  لربحهما  والبيضاء  القنيطرة  على  هيمنته  إلنجاح 

االنتخابي مرة أخرى«.
قال  االشتراكي،  لاتحاد  األول  الكاتب  بتحركات  ارتباط  وفي 
إدريس لشكر في لقاء مع أعضاء املجلس الوطني األوروبي، أن 
»حزبه هو الحزب املغربي الوحيد الذي ندد وجمع توقيعات ضد 
املحتلة«، وأن  الغربية في فلسطن  نتنياهو للضفة  ضم حكومة 
ما قدمه كانت له ثمار، إذ قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية تجميد 
أن  يجب  ال  »انتصارا  لشكر  عده  ما  وهو  مؤقتا،  الضم  خطوة 

يوقفنا عن عمل املزيد«.
اعتبره  إذ  كونفرانس«،  »الفيديو  في  انتقادا  تصريحه  وأثار 
متدخلون محاولة ألخذ مكانة اليوسفي دون أن يحل األمن العام 
فلسطن،  يحرر  لن  ضعيفا  حزبا  ألن  للحزب،  املتواصلة  األزمة 
يقول مصدر »األسبوع«، مضيفا أن تصوير الحزب بأنه ينتصر 
العدالة  حزب  مكانة  »يحتل  أنه  األقــل  على  أو  نتنياهو،  على 
والتنمية في الصراع العربي ـ اإلسرائيلي«، يعتبر رسالة مبطنة 
شجاعة  بـ»أنها  الحزب  تغطية  عنه  عبرت  واسعا  انتقادا  القت 
رغبة  لشكر  إدريــس  قيادة  وحجبت  اللقاء،  هذا  ميزت  كبيرة« 
االتحادين في وضع مراسلة لدى السفارة األمريكية في الرباط، 

موجهة إلى الرئيس ترامب، للتنديد بالخطوات اإلسرائيلية.

هل تنجب »كورونا« مولودا سياسيا؟

فيدرالية الن��سرين تنتخب قي�دة جديدة 

اأع�س�ء يف اجل�لية املغربية 
ب�إيط�لي� يدعون للتحقيق مع اإم�م 

وخطيب متهم ب�لف�س�د 

الكاتب األول لالحتاد االشتراكي:
 »حزبن� انت�سر على نتني�هو« 

سمري بلفقيه

حرب »نفطية« بخلفية انتخ�بية 
بني عزيز الرب�ح واإدري�س ل�سكر

لشكرالرباح

الرباط. األسبوع

والعادي  االستثنائي  الجمعان  خلص 
املغربية  الفيدرالية  عقدتهما  ــذان  ــل ال
مكتب  انتخاب  إلــى  الصحف،  لناشري 
عنه  انبثق  عضوا(،   37( جديد  فيدرالي 
مكتب تنفيذي جديد، بعدما صادق أعضاء 
الجمعية العمومية على تعديل في القانون 
الرئيس  بــانــتــخــاب  يقضي  األســاســي 
مباشرة من املؤتمرين، بعد املصادقة على 
تلتهما  اللذان  واملالي،  األدبي  التقريرين 
العمراني،  بهية  السابقة  الرئيسة  من  كل 
الــزهــراء  فاطمة  السابقة  املــال  وأمينة 
نور  الزميل  انتخاب  تم  حيث  الورياغلي، 
الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية »األيام«، 
للفيدرالية  جــديــدا  رئــيــســا  بــاإلجــمــاع، 

املغربية لناشري الصحف.
عنه  انبثق  الفيدرالي،  املكتب  أن  يذكر 
الــزمــاء،  مــن  كــا  يضم  تنفيذي  مكتب 

محتات الرقاص، عبد الحكيم بديع، محمد 
العسلي،  محمد  ــرادة،  بـ الــرحــمــان  عبد 
ومصطفى بدري، وعلي أشيبان، وعبد هلل 
العمراني، ومرية مكريم، محمد الغروس، 
الحق  وعبد  القاديري،  الزهراء  وفاطمة 
بخات، ويونس مسكن، وسعيد الريحاني، 

الــزواق،  محمد  الــعــزوزي،  السام  وعبد 
رشيد الصباحي، محمد شوقي، وحجيبة 
زماء  عــدة  إلــى  باإلضافة  العينن،  مــاء 
موزعن بن املكتب الفيدرالي وتنسيقيات 
الصحافة الجهوية والصحافة اإللكترونية 

والصحافة الورقية.

الرباط. األسبوع

جمعوية  فــعــالــيــات  تــتــداول 
وفي  عامة  ــا  أوروبـ فــي  مغربية 
خطيرة  أخبارا  خاصة،  إيطاليا 
مغربي  وخطيب«  »إمــام  بطلها 
منحدر  ــيــة،  اإليــطــال بــطــوريــنــو 
تلك  تتعلق  البيضاء،  ــدار  ال من 
عــلــى نطاق  املــنــتــشــرة  ــار  األخــب
ــل الــتــواصــل  ــع عــبــر وســائ واسـ
إلكترونية،  ومواقع  االجتماعي 
خطيرة  وسلوكيات  بممارسات 
املغربية  الجالية  بسمعة  تمس 
واملسلمة، واملغرب وإيطاليا على 

السواء.
األخبار الخطيرة وفق تسلسل 
أنــه  إلـــى  تشير  ــوجــي،  كــرونــول
ــه إلـــى طــوريــنــو من  بــعــد عــودت
أسس  هــاربــا،  كــان  حيث  فرنسا 
من  طالب  جمعية  ــام«  »اإلمـ هــذا 

خالها الجالية املغربية بالتطوع 
ضحايا  »دعــم  باألموال بمزاعم 
الفيضانات والفقراء في املغرب«، 
يفعله  مــا  أن  الــنــاس  مــوهــمــا 
املــغــرب«،  مــع  مباشرة  »منسق 
القضية  أن  بــعــد،  فيما  ليتبن 
املقاييس، مما دفع  مشبوهة بكل 
استنكار  إلــى  املغربية  الجالية 
والنصب،  التحايل  هذا  وشجب 
إلى  املوضوع  في  شكاية  وقدمت 
مختلف اإلدارات الوطنية املعنية.
ــبــت  ــت ــس املــــــصــــــادر ك ــ ــف ــ ن
باألمر  املعني  أن  لـــ»األســبــوع«، 
معلنا  الديني،  اللباس  ارتـــدى 
الحج  عملية  ومنظم  إمـــام  ــه  أن
أصبح  وبذلك  املكرمة،  مكة  إلى 
يعرف بنصاب الحج نظرا لوجود 
ضحاياه من مختلف الجنسيات، 
نــاهــيــك عـــن االســـتـــحـــواذ على 

صناديق أموال بعض املساجد.

بعد إلغاء عيد األضحى مببررات واهية

اإ�سب�ني� تعلن احلرب على امل�س�جد املغربية يف �سبتة املحتلة
الرباط. األسبوع

يتجه الحزب الشعبي الذي يرأس حكومة 
سبتة املحتلة، إلى فك االرتباط الديني بن 
املغرب والثغور املحتلة بصفة نهائية، رغم 
الراعي  هو  كان  سنوات،  ومنذ  املغرب  أن 
الزال  أنه  كما  باملدينة،  املسلمن  لشؤون 
املساجد  مــن  العديد  بمصاريف  يتكلف 
وصرف رواتب األئمة والخطباء واملرشدين 
وغيرها  العربية  للغة  واملدرسن  الدينين 

من األمور التي تهم شأن املسلمن هناك.
العمل  تدعي  جمعيات  عدة  تدخل  ورغم 
هذا  إغــاق  أجل  من  والخيري،  اإلسامي 
وإغــاق  أئمته  وطــرد  املغرب  أمــام  املنفذ 
مساجده، إال أن ذلك لم يستجب له من طرف 
املدينة  املعنية وعلى رأسها عمدة  الجهات 
يترأس  والـــذي  املــذكــور  للحزب  املنتمي 
للمغرب،  كــان  حيث  املستقلة،  الحكومة 
مراقبة  في  فعال  دور  األوقــاف،  وزارة  عبر 
والقيمن  الخطباء  وتنصيب  املــســاجــد 
الدينين واألئمة وغيرهم والذين يتقاضون 

التوفيق،  وزارة  ميزانية  مــن  رواتــبــهــم 
مراكز  داخــل  تواجدها  استمرار  أجل  من 
العبادة باملدينة واستمرار االرتباط الديني 

بن مسلمي املدينة وإمارة املؤمنن.
التهريب  منع  وبعد  األيـــام،  هــذه  لكن 
»باب  الــحــدودي  املعبر  وإغــاق  املعيشي 
سبب  مما  معلن،  غير  أجــل  ــى  إل سبتة« 
االختناق لحكومة املدينة واقتصادها، هذا 
مستغلة  ذلــك  على  تــرد  جعلها  املــوضــوع 
الحقل الديني الذي يعتبر الحلقة األضعف 
وحبل االرتباط بن املغرب ومسلمي املدينة، 
حيث اتخذ رئيس الحكومة املستقلة لسبتة 
بعض  مع  مشاورات  بعد  املدينة،  وعمدة 
ضد  تنشط  التي  اإلســامــيــة  الجمعيات 
هذا  في  فعال  دور  لها  كان  والتي  املغرب، 
أجل  من  ذريعة  املعبر  إغاق  اتخذ  املجال، 
مباشرة،  غير  بطريقة  املغرب  على  ــرد  ال

حسب العديد من املراقبن.
بمدينة  األضحى  عيد  إلغاء  قــرار  فبعد 
سبتة املحتلة من طرف عمدة املدينة، والذي 
املاضي،  األسبوع  له  تصريح  خال  ادعى 
أن االتحاد األوروبي هو الذي منع شعائر 

العديد  العيد عن مدينة سبتة، مما اعتبره 
االتحاد  ألن  كاذبا،  تصريحا  املواطنن  من 
حولها  التي  باملدن  يعترف  ال  ــي  األوروبـ
سبتة  ضمنها  من  االحتال  بسبب  صراع 
ومليلية، كما اعتبره مسلمو املدينة تضليا 
والجمعيات  املدينة  عمدة  بن  وتواطئا 

املستفيدة من دعمه وخطته االنتقامية.
بـــ»األســبــوع«،  خاصة  مصادر  وحسب 
السماح  على  سيعمل  سبتة  عــمــدة  ــإن  ف
بفتح املساجد هذا األسبوع، بعد اجتماعه 
لخططه  الــداعــمــة  الجمعية  أعــضــاء  مــع 
على  الــوصــي  نفسه  معتبرا  االنتقامية، 

الشأن الديني باملدينة.
وتضيف ذات املصادر، أن بعض املساجد 
التابعة للجمعيات املقربة من عمدة املدينة، 
قد فتحت أبوابها منذ األسبوع املاضي في 
الصورة  في  ظاهر  هو  كما  أنصارها  وجه 
على  ــدل  ي وهــذا  ــوع«،  ـــ»األســب ب الخاصة 
على  سيطرته  بفرض  مطالب  املغرب  أن 
والتي  باملدينة  واملساجد  الديني  الحقل 
يتم استخاص رواتبها من ميزانية وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسامية املغربية.



15

لــلــذود  هلل«  سبيل  »فـــي  مــتــطــوع  ــن  م ــم  ك
والنضال والدفاع عنا لتمتيعنا بحقوقنا؟

عدد هؤالء ال يحصى، حتى أنهم، ولكثرتهم، 
تجاوزوا بفارق شاسع مضمون تلك الحقوق، 
سبيل  في  ودائما  وتجندوا،  انتصبوا  التي 
هلل، إلحقاقها كحق يضمنه الدستور لكل فرد 
فوق تراب اململكة، للتمتع بالحرية واملساواة 
والتنقل  والعدل  والشغل  والصحة  والتعليم 

وإبداء الرأي... إلخ.
ونعود إلى املتطوعني، ونذكر بأنهم نجحوا 
وحزبية  ونقابية  حقوقية  »هياكل«  تنظيم  في 
من  لـ»الكفاح«  وحكومية  وإداريــة  وجمعوية 
أبراجها، من أجل »تحسني« تلك الحقوق التي 
غالبا ما تنتزع إال بمساطر املحاكم، وبالتالي، 
املهضوم حقه  للمواطن  ماديا  مكلفة  أصبحت 
الدفاع  الدعاوي ومصاريف  بـ»نفقات تسجيل 
بينما  وتنفيذا«،  ونقضا  واستئنافيا  ابتدائيا 
أهم  تركوا  هلل،  سبيل  في  املتطوعني  بعض 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق 
على  للركوب  وتحزموا  الشعب،  تهم  التي 
مؤقتا  وتضمن  شخصية،  تكون  قد  قضايا 
هرجا إعالميا محدودا والبقية تعرفونها)..(.

أو  كانت  رسمية  الحقوقية  فاملؤسسات 
املغاربة   كــل  ضــرائــب  مــن  ممولة  جمعوية، 
ولــهــا مــيــزانــيــات ومــنــح، وبــالــتــالــي، وجب 
وبما  جميعهم  الضرائب  بأصحاب  االهتمام 
يعانونه من محن في تعليم أبنائهم وصحتهم 
في  صــاروخــي  وارتــفــاع  عائالتهم،  وصحة 
خيالية  بفواتير  وسلخهم  منازلهم،  أكرية 
و»تجويعهم«  والكهرباء،  املاء  استهالك  في 
بحرمانهم من أثمنة معقولة للخضر والفواكه 
»املــزاد  لـ  تخضع  التي  والقطاني،  واللحوم 
للجماعة  التابعة  الجملة  أسواق  في  العلني» 
الجماعة..  من  بدال  »الــوكــالء«  من  واملسيرة 

بهذا أصبحت حقوقنا في املزاد العلني.   

الرباط يا حسرة

حديث 
العاصمة

حقوقنا يف 

املزاد العلني
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

كرثة املتدخلني واملتحكمني يف قطاع املاء والكهرباء 

ت�ساهم يف االرتفاع املهول لفواتري اال�ستهالك

أسرار
العاصمة

الوحيد  امليناء  كان  و18،   17 القرنني  خالل 
تتسع  بأرصفة  الرباط  ميناء  هو  اململكة  في 
إليواء 12 باخرة إلى حدود سنة 1913، لينزل 
البيضاء  الدار  ميناء  بعد  الثاني  الصف  إلى 
أنه  هو  تعرفونه،  ال  وما  تعرفونها،  والبقية 
على  لشبونة  بلدية  اقترحت   ،1988 سنة  في 
لترتبط  الــربــاط  في  ميناء  تشييد  الجماعة 
على  معا  وهما  بحرية،  بخطوط  العاصمتان 
أي  يصدر  فلم  أخــرى..  وأشياء  مستقيم،  خط 
تجاوب من الجانب الرباطي آنذاك، ألسباب ال 

محل لذكرها. 

 هل تتكرر مفاجأة أواخر التسعينات، عندما 
كبير  حزب  من  العمالة  مجلس  رئاسة  انتقلت 
لها  شخصية  رشح  وعريق  مغمور  حزب  إلى 
بروفيسور  املنصور،  يعقوب  حي  أبناء  من 
»خارج  بارزا  وكان  باملنصب،  ليفوز  الطب  في 
طبيبان:  للصدمة-  ويــا   - وبــعــده  املــألــوف«، 
الدكتور نور الدين بنعمر والبروفيسور سعيد 
بالدار  الطب  كلية  عميد  وحاليا  أولــبــاشــا، 
لقيادة  »اليعقوبيون»  يرشحه  الذي  البيضاء 

الجماعة في االنتخابات املقبلة.  

األثري  البرملان  ملقر  املقابلة  »باليما«  عمارة 
من  تقليدي  معماري  تصفيف  على  والواقعة 
بناية بنك املغرب إلى آخر شطر من الشارع، إال 
تلك العمارة كما تالحظون، فعدنا إلى تاريخها، 
الفنون  مصلحة  مــن  بــاعــتــراض  فتفاجأنا 
 ،1930 سنة  في  بنائها  بداية  بتاريخ  الجملية 
لعدم احترام تصميمها للسياق العام ملحيطها 
ملاذا  لنتساءل:  البناء،  تم  ذلك  ومع  التقليدي، 
أشغال الترميم توقفت منذ حوالي 10 سنوات؟

على سبيل البسط، تساءلنا في تقرير سابق 
وهذه  الجماعة؟  أسواق  وكالء  يأكل  ماذا  عن 
وثيقة من سنة 1923 ومدونة في كتاب، تحدد 
البلدية  مــن  مأجورين  غير  بأنهم  مهامهم، 
ومسؤولني أمام املنتخبني والبائعني ومكلفني 
باإلشراف على املزاد )وهنا بيت القصيد(، مع 
اقتطاع 3 %، لصالحهم من املحصول، وبحثنا 
في امليزانية، فوجدنا وكيال واحدا »محصوله» 
الجماعة  لصندوق  يدفعها  مليارات   3 حوالي 

ثم يقتطع 3 % لفائدته، وبدون تعليق. 

هل توؤرخ »عا�سمة الثقافة االإفريقية« للحدث 

ببناء »فيالج اإفريقي« على �سفة الوادي؟ 
مشروع  من  استنبطناها  الفكرة 
تشييد »حدائق إسالمية» من إنجاز 
منظمة  لواء  تحت  بلديات منضوية 
وسط  اإلسالمية  واملدن  العواصم 
التي  الفيحاء،  القاهرة  العاصمة 
اقترحت املوضوع في املؤتمر العام 
 ،1986 شتنبر   25 بتاريخ  للمنظمة 
األرض  ملساحات  تصميم  ومعه 
إسالمية  عاصمة  لكل  املخصصة 
إنجاز  قرار  إليها  يعود  التي 
وتقاليد  لبيئتها  املالئمة  الهندسة 

عمرانها.
أبدت  من  أول  الرباط  فكانت 
الالزمة  الشروط  ونفذت  موافقتها 
نالت  أندلسية،  حديقة  ببناء 
ومرافقها  لجمالها  األولى،  املرتبة 
تجتهد  ال  فلماذا  وأغراسها، 
في  فعال  عضو  وهي  جماعتنا، 
وتحتضن  اإلفريقية،  املدن  منظمة 
العالي،  أكدال  الرباط بحي  في  هنا 
املنظمة،  لهذه  العامة  األمانة  مقر 
العامة  األمانة  هذه  على  وتقترح 
من  أعضائها  كافة  على  لتعميمه 
»فيالج  بناء  مشروع  العواصم، 
الرباط  تتويج  بمناسبة  إفريقي« 

على  اإلفريقية«  للثقافة  »عاصمة 
امللكي  للمشروع  محايدة  أرض 
اتجاه  في  رقراق  أبي  ضفة  على 
رهن  توضع  عكراش،  هضاب 
في تخليد  الراغبة  العواصم  إشارة 
ومعالم  هندستها  وروائع  تقاليدها 

آثارها الخالبة.
وهو  أبنائها  أحد  الرباط  وفي 
الجماعة  لتزويد  مستعد  مهندس 
بكل املعلومات والدراسات إذا رغبت 
املشروع  وهذا  وباملجان،  ذلك،  في 
الدبلوماسي  العمل  صلب  من 
إكراهاته  نعلم  عمل  الشعبي، 
حضرت  إذا  ولكن  وصعوباته، 
األحزاب  اإلرادة والتضحية، ونفوذ 
تتزعم  من  ومنها  للجماعة  املسيرة 
الحكومة، فستذوب تلك اإلكراهات. 

بناء »فيالج إفريقي« سوف يعزز 
مكانة العاصمة في العالم اإلفريقي، 
املنظمة  في  مكانتها  ويمتحن 
بالحي  و»تخبر«  املعنية،  اإلفريقية 
شوارعه  تحمل  الذي  اإلفريقي 
والزعيم  إفريقية،  عواصم  أسماء 
الوحدة  وساحة  لومومبا،  باتريس 

اإلفريقية.

شهادة من األستاذ الرائد عبد اللطيف جبرو، في 
رئيس  أول  بناني،  الهاشمي  املرحوم  الوطني  حق 
وكان   ،)1960 )سنة  للعاصمة  البلدي  للمجلس 
األستاذ  ويطلعنا  األفذاذ،  الوطنيني  من  هلل  رحمه 
جبرو على جانٍب من نضاالت الرجل في ندوة علمية 
كتاب  2006، ومدونة في  يناير   29 بتاريخ  نظمت 
قيم، حيث جاء في فقرة »الهاشمي بناني اإلنسان 
في  الهاشمي  كان  األزمــة،  جــاءت  ))وملــا  الشهم«: 
الواجهة، فاألسبوع الذي عاشته الرباط كانتفاضة 
كان  العرش،  ضد  املؤامرة  منشور  ملقاومة  يومية 
هو  بناني،  الهاشمي  الواجهة  في  كــان  بطلها، 
على  القدرة  له  وكانت  املظاهرات،  يقود  كان  الذي 
سكان  فكان  يوميا،  النضالية  املعركة  هذه  قيادة 
الرباط يخرجون في الصباح ويظلون في الشوارع 
االستعمار  يد  تمتد  ال  بأن  ويطالبون  ويصرخون 
وكانت  املشور،  إلى  املتظاهرون  وصعد  امللك،  إلى 
مظاهرة صاخبة، وبعد هذه املرحلة، »قضي األمر« 
امللك،  نفي  وتم  الفاسي،  عالل  الزعيم  يقول  كما 
وكان من الطبيعي أن تمتد يد السلطات إلى اعتقال 
الهاشمي بناني، وإلى عزله عن عمله وعن التعليم 

ملدة طويلة(( انتهى.
عمر  وأطــال  بناني  الهاشمي  الوطني  هلل  رحم 

الرائد األستاذ عبد اللطيف جبرو.  

هشادات من 
الرواد

أرشيف الرباط
أحد  بنعزوز،  الدين  بدر  هلل،  برحمة  للمرحوم  صورة 

بعطاءاته  املشهور  العاصمة،  في  املحسنني  كبار 
الكثيرة ملدينته وفقرائها، وعائلة بنعزوز حسب بعض 

املحمدية،  بضواحي  زناتة  من  أصلها  املؤرخني، 
ومنها تفرعت عائالت: بنعزوز السباعي، وبنعزوز 
الرحالي،  وبنعزوز  عباسي،  وبنعزوز  غياثي، 
وبنعزوز األندلسي، وبنعزوز مدينة سال، وبنعزوز 
الهاللي، وبنعزوز مدينة تطوان، ومنها ربما ينحدر 
آل بنعزوز الرباطيني، وقد ينتسبون إلى العالمة 

املرحوم محمد بنعزوز، وزير السلطان موالي 
الحسن رحمه هلل، وتوفي سنة 1855 ودفن 

في الزاوية املختارية بالرباط.
بدر  الفقيد  الواسعة  برحمته  هلل  وتغمد 

الدين بنعزوز. 
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مليناء  هي  التقرير  لهذا  املرافقة  الصورة 
الخمسينات، وتشاهدون  في  الرباط  مدينة 
باخرة تجارية تمخر مياه وادي أبي رقراق 
مياه  العاصمة(، ومن  أسرار  ركن  )انظروا 
أبي رقراق ننتقل إلى موضوع مياه الشرب 
لحياة  الرئيسيتان  املــادتــان  والكهرباء، 
إلنعاش  مهمان  ومصدران  الرباط،  سكان 
االجتماعية،  الــشــؤون  وتــدويــر  االقتصاد 
غير  وتدبيرهما  بغالئهما  أو  وبدونهما 
لإلنسان  البطيء«  »املوت  يتسلل  املعقلن، 

ومحيطه.
املصيريتني  املادتني  في  املشتركني  فكل 
يشتكون من غالء فواتير االستهالك، وحتى 
نشخص  الــغــالء،  هــذا  بـ»تشريح«  نقوم 
وزارة  له  تعلمون،  فكما  ــاء،  امل منبع  أوال 
وطني  مكتب  وله  العامة،  سياسته  تصمم 
التوزيع  ونقط  األثمنة  ويخطط  يرسم 
وزارة  أيضا  وله  واإلقليمية،  الجهوية 
أخرى تسهر على تنفيذ ما تقرر بتكليف 
فوضت  الــتــي  منها  الــتــي  الجماعات 
ونفس  شــركــات،  إلــى  التوزيع  عملية 
التي  الكهرباء،  مــادة  على  ــدوران«  »الـ
تتدحرج من وزارة إلى مكتب وطني إلى 
وزارة إلى جماعات إلى شركات.. وهذا 
هو سر الغالء، وملخص التشريح: كثرة 

املتدخلني ونفقاتهم هي السبب.
مع  مباشرة  الوطني  املكتب  تعامل  فلو 
االستهالك  أثمنة  النخفضت  املنخرطني، 
إلى النصف، هذا من حيث التدبير اإلداري، 
أما من حيث التسيير التقني والتجهيزات، 
وال  ــوزارات  الـ فال  ــعــدادات،  ال وخصوصا 
تمثل  التي  والجماعات  الوطنية  املكاتب 
ممثلوها  ويحضر  حسرة«،  »يا  املشتركني 
ولجان  اإلداريـــة  املجالس  اجتماعات  في 
ينتبهوا  لم  املــوزعــة،  للشركات  التسيير 
 - تـــدور  الــتــي  الــعــدادات  »معضلة«  ــى  إل

ما  املشترك  ليؤدي  تدور-  كيف  هلل  ويعلم 
ومع  يــدوخ،  نعلم  كما  فـــ»الــدوران«  قررته، 
ال  عقود،  منذ  تهرول  التي  فعدادتنا  ذلــك، 
قد  »عجوزا«  وليست  »شابة«  وكأنها  تزال 
مراقبة  فرض  وطلبنا  »الخرف«،  يصيبها 
تكون  وأن  تقنيتها،  مصداقية  على  سنوية 
الجماعية  املجالس  طرف  من  املراقبة  هذه 
صورة  في  وتمعنوا  الشركات،  من  وليس 
الباخرة وسط مياه الوادي، عندما كان أهم 
للترفيه  اليوم  وأصبح  اململكة،  في  ميناء 
علينا من وخزات فواتير املاء والكهرباء.  
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عيـن على الشمال

بمدينة  الطبية  األطر  تشتكي 
ــســيــاســة الــتــي  طــنــجــة مـــن ال
تنهجها وزارة الصحة تجاههم، 
واملتمثلة في غياب أبسط شروط 
العمل واملعدات الطبية من أجل 
 ،»19 »كوفيد  استقبالهم ملرضى 
وذلـــك خــال وقــفــة قــامــوا بها 
احتجاجا  املــاضــي،  األســبــوع 
وصفوها  التي  الــظــروف  على 
باملتردية التي يشتغلون فيها. 

الكبير  القصر  سكان  يشتكي 
بعمالة العرائش، من تواجد كم 
واملختلني  املشردين  من  هائل 
ساكنة  ــدت  وجـ حــيــث  عقليا، 
املنطقة نفسها بني العشرات من 
بشوارع  يتجولون  وهم  هؤالء 
ــوض  ــة، وعـ ــنـ ــديـ ــاء املـ ــ ــي ــ وأح
ــرضــى  ــؤالء امل ــ اصـــطـــحـــاب هـ
بهم،  الخاصة  للمستشفيات 
فضلت سلطات تطوان التخلص 
إلى  بترحيلهم  وقــامــت  منهم 
تطوان  لتكون  املجاورة،  املــدن 
املشردين  من  خالية  واملضيق 

لتأمني الزيارة امللكية للمدينة.

قام مدير املستشفى اإلقليمي »سانية الرمل« 
ميدانية  بزيارة  املاضي،  األسبوع  بتطوان، 
ترميم  عملية  يشهد  الذي  املستعجات  لقسم 
وشبه  طبية  أطر  بعدة  مرفوقا  تأهيل،  وإعادة 
مدير  وهــو  ــصــورة،  ال فــي  يظهر  كما  طبية، 
 ،»19 »كوفيد  مرضى  يستقبل  الذي  املستشفى 
فيه  يــرتــدي  الـــذي  الــوقــت  فــي  كمامة،  بـــدون 

املرافقون له الكمامات.
عارمة  سخط  مــوجــة  الفعل  هــذا  أثـــار  وقــد 
الذين  املواطنني،  من  العديد  طرف  من  وسخرية 
األمور  اتخاذ  وعدم  باالستهتار  الوضع  وصفوا 
بتطوان،  الصحة  عن  املسؤول  طرف  من  بجدية 
املثل وتقديم  إعطاء  املفروض عليه  كان من  فيما 
احــتــرام  فــي  ــى  ــرض وامل للمواطنني  الــنــمــوذج 
اإلجراءات الوقائية املتخذة ضد العدوى وارتداء 

الكمامة، خصوصا داخل مؤسسة استشفائية.
دور  عن  املواطنني  من  العديد  ويتساءل   
املواطنني  على  تفرض  التي  املحلية،  السلطات 
يرتد  لم  من  كل  على  درهم   300 قدرها  غرامة 
التجارية  املحات  تقتحم  أنها  كما  الكمامة، 
لم  السلطات،  نفس  لكن  أصحابها،  ملراقبة 
املستشفى  مدير  صــور  انتشار  رغــم  تتحرك 
عليه  يتردد  مكان  داخــل  كمامة  ــدون  ب وهــو 
على  »كورونا«،  بفيروس  املصابون  املرضى 
نطاق واسع على مواقع التواصل االجتماعي، 
وكأن األمر ال يعنيها.. فهل سيتم فتح تحقيق 
التي  الصور  بشأن  الصحة  وزارة  طرف  من 
تنفرد »األسبوع« بنشرها، أم أن هذا املسؤول 
يتساءل  املــراقــبــة؟  نطاق  عــن  خــارج  الطبي 

العديد من املواطنني.

ظهور غريب ملدير »م�شت�شفى كورونا« بدون كمامة

في الوقت الذي التزم فيه معظم 
في  الترابية  الجماعات  رؤســـاء 
مكاتبهم،  فــي  باملكوث  الــشــمــال، 
الداخلية  وزارة  منحت  بعدما 
ــوالة وعــمــال  ــل كــل الــصــاحــيــات ل
ــرض حالة  فـ ــل  مــن أجـ ــم  ــي ــال األق
وعدم  باململكة،  الصحية  الطوارئ 
إشراك املنتخبني في هذه العملية، 
تاما  غيابا  الشمالية  املدن  عرفت 
يسيرون  الذين  سواء  للمنتخبني، 
البرملانيني  أو  الجماعية  املجالس 
معاناة  بعضهم  استغل  ــذيــن  ال
لــم تستفد  الــتــي  ــعــوزة  امل األســـر 
لنشر  »كـــورونـــا«،  ــدوق  ــن صــن م
تساؤالتهم املوجهة للوزارة املعنية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
وفي الوقت الذي يطرح فيه العديد 
من  الكثير  بالشمال  املواطنني  من 
املنتخبني  دور  حــول  التساؤالت 
ــة، في  ــن ــســاك الـــذيـــن يــمــثــلــون ال
مواجهة الكوارث وحالة الطوارئ، 

خــصــوصــا الــتــي عــرفــهــا املــغــرب 
الجدوى  وما  العالم،  دول  كباقي 
إذا  انتخابهم  أو  تــواجــدهــم  مــن 
كان األمر سيسند لوزارة الداخلية 
عبر رجاالتها الذين تكلفوا بفرض 
الطرق،  بشتى  ومراقبته  القانون 
كما أسندت لهم أيضا مهمة توزيع 

املــســاعــدات الــغــذائــيــة ومــراقــبــة 
ــال والــتــجــاري  ــج الــشــواطــئ وامل
ــواق، حيث  ــ ــارج األسـ ــل وخــ داخـ
الجماعات  رؤســـاء  ــام  أم يبق  لــم 
ــة من  ــرارات إداري ســوى إصــدار ق
واملتعلقة  الجماعات،  أسوار  وراء 
األســـواق  داخـــل  العمل  ــات  ــأوق ب

رئيس  قرر  الخضم،  هذا  في  فقط، 
األسبوع  خــال  املضيق،  جماعة 
املفروض  الحصار  كسر  املاضي، 
على العديد من رؤساء الجماعات، 
افتتاح  أجل  من  للميدان  والنزول 
املضيق،  بشاطئ  الصيف  موسم 
ــمــا هـــو ظــاهــر فـــي الـــصـــورة،  ك
اإلنارة  صيانة  عملية  تتبع  وكذلك 
الطريق  على  املتواجدة  العمومية 

الدائرية.
املواطنني  من  العديد  ووصــف 
حيث  بالجريئة،  الــخــطــوة  ــذه  ه
جماعة  رئيس  خالها  من  تحدى 
بدوره  ليقوم  التعليمات،  املضيق 
لساكنة  وممثل  منتخب  كمسؤول 
ليس  عــدد  ذهــب  فيما  املــنــطــقــة، 
بيسير من املتتبعني للشأن املحلي، 
املسؤول  هــذا  به  قــام  ما  أن  إلــى 
سابقة  انتخابية  حملة  يعتبر 
لانتخابات  اســتــعــدادا  ألوانــهــا 

القادمة املقررة سنة 2021.

رئي�س بلدية امل�شيق بني حتدي التعليمات واحلملة النتخابية ال�شابقة لأوانها

مراكش ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

تسمم جماعي بعد رفع الحجر الصحي

»اخلبزة العجيبة« تنجز ما مل تنجزه »كورونا«

مختصرات شمالية

اأين جلان مراقبة 
اأثمنة املختربات 

الطبية؟

األسبوع

بفتح  بإنزكان،  السكري  مرضى  أحد  طالب 
تحقيق عاجل في األثمنة التي يفرضها صاحب 
لفحوصات  إجرائهم  مقابل  مشهور،  مختبر 
املرضى  تفرض على  إذ  املختبر،  بذات  تحليلية 
معظم  فــي  ــم  دره ألــف  تتجاوز  باهظة  مبالغ 
الحاالت، مما يحتم على الجهات املعنية إجراء 
أصحاب  وأن  خصوصا  املــوضــوع،  في  بحث 
على  السريع  اإلثــراء  هدفهم  املختبرات  بعض 

حساب املرضى دون وازع أخاقي. 

إنزكان

عزيز الفاطمي

بن  يوسف  سيدي  حي  ساكنة  تكد  لم 
املدينة،  سكان  وبــاقــي  بــمــراكــش،  علي 
يتخلصون من شبح بؤر جائحة فيروس 
أول  في  الحي  استفاق  حتى  »كــورونــا« 
الصحي،  الحجر  تخفيف  مرحلة  ــام  أي
على خبر إصابة ما يزيد عن 30 شخصا  
تعرضوا لتسمم غذائي بعد تناولهم أكلة 
شعبية معروفة بـ»الخبزة العجيبة« بأحد 
اإلدارية  امللحقة  القريبة من مقر  املحات 
ومن  علي،  بن  يوسف  بسيدي  الجنوبية 
عجائب األمور، أن عملية التسمم لم تقف 
مفعول  وصل  بل  الحي،  هذا  حدود  عند 
الخبزة إلى جماعة تاسلطانت التي ظهرت 
بها نفس الحاالت واألعراض لدى بعض 
ابن  مستشفى  تحول  حيث  املواطنني، 
»الخبزة  زهر إلى قبلة للمصابني بتسمم 
العجيبة«، ليطرح التساؤل الكبير من لدن 
املواطنني عن دور املكتب الصحي التابع 
ودور  املراقبة،  ولجن  الجماعي  للمجلس 
املكتب الوطني للسامة الغذائية، ولجنة 
بصحة  املعنية  الجهات  وباقي  اليقظة، 
من  املدينة  تعرفه  ما  ظل  في  املواطنني، 

املأكوالت،  بيع  ملحات  واســع  انتشار 
والطاوالت  املجرورة  العربات  فيها  بما 
وعلى  العمومية  بالفضاءات  املعروضة 
واألزقــة،  والــشــوارع  الطرقات  جنبات 
بباب  الطرقية  املحطة  محيط  في  ولكم 

حيث  ذلــك،  على  القاطع  الدليل  دكالة، 
الصحية،  السامة  شروط  أدنى  تنعدم 
ــاع درجـــات  ــف ــارت ــخــاطــر ب وتـــــزداد امل
في  املحلية  السلطات  وتبقى  الحرارة، 

مقدمة الجهات املعنية. 



ما  أن  عليمة،  مــصــادر  مــن  عــلــم 
رجــال  مــن  أغلبهم  فـــردا،   50 يناهز 
القضائية  والشرطة  امللكي  الـــدرك 
السلطة  وأعــوان  املساعدة  والقوات 
املحلية، تم نقلهم صباح يوم الجمعة 
العسكري  املستشفى  إلى  املاضية، 
بالدشيرة الجهادية ضواحي أكادير، 
إثر  جماعي  غذائي  بتسمم  أصيبوا 
حالتهم  وأن  عشاء،  وجبة  تناولهم 
بينما  الخطورة،  متفاوتة  الصحية 
وأضافت  املستشفى،  بعضهم  غــادر 
استقدام  تم  املصابني  أن  املــصــادر، 
املسيرة،  أكادير  مطار  من  بعضهم 
بعض  من  اآلخرين  استقدام  تم  فيما 
في  هذا  أتى  وقد  باملدينة،  الفنادق 
ــت الـــذي ســبــق وتـــم فــيــه نقل  ــوق ال
من  القادمني  العالقني  من  العشرات 
بتسمم  بدورهم  إصابتهم  بعد  تركيا 
إلى  املاضية،  الجمعة  يــوم  غذائي، 
باملستشفى  املــســتــعــجــات  قــســم 

الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

يــــخــــوض عــــمــــال ومـــســـتـــخـــدمـــو فــنــدق 
ــوم األربــعــاء  »ســوفــيــتــيــل« بــأكــاديــر، مــنــذ يـ
املـــاضـــي، اعــتــصــامــا مــفــتــوحــا داخــــل هــذه 
الوحدة السياحية املصنفة، بعدما فشلت 
ــاد حـــلـــول مــرضــيــة  ــجــ ــل احملــــــــاوالت إليــ كــ
»رسما«  شركة  إدارة  املتنازعني:  للطرفني 
من جهة، ونقابة عمال فندق »سوفيتيل« 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وكـــانـــت نــقــطــة اخلـــاف 
ــارت جــدال ساخنا بــني الطرفني،  أثـ الــتــي 
هـــي نــســبــة الــتــعــويــضــات الـــتـــي ســيــنــالــهــا 
أن  تــأكــد للجميع  بــعــدمــا  املــســتــخــدمــون، 
رفض  الفندق صــار مجهوال حني  مصير 
مــالــكــه اإلمــــاراتــــي، جتــديــد عــقــد الــكــراء 
مــع شركة »رســمــا«، والـــذي انتهى يــوم 30 
ستة  ملــــدة  متـــديـــده  ومت   ،2020 دجــنــبــر 
إلى  الــكــراء  انتهاء عقد  تاريخ  أشهر، من 

30 يونيو 2020.

ــشــاط املــلــقــب  ــن ــد ل ــع حـ ــم وضــ تـ
بـــ»إســكــوبــار املـــخـــدرات« ضــواحــي 
تيزنيت، بعدما تمكنت عناصر الدرك 
بترويج  متلبسا  توقيفه  من  امللكي 
دوار  مــزارع  وســط  »الشيرا«  مخدر 
منطقة  ــادة  ــرك ال بجماعة  األشـــواك 
يونيو   30 الثاثاء  يوم  جرار،  أوالد 
2020، وذلك على خلفية صدور عدد 
من مذكرات بحث في حق املتهم )في 
متعلقة  بتهم  العمر(  من  الستينيات 
املمنوعات،  وترويج  املخدرات  ببيع 
ــم فتح  ومــبــاشــرة بــعــد اعــتــقــالــه، ت
بوضعه  انتهى  معه،  أولــي  تحقيق 
في  النظرية  الحراسة  تدابير  تحت 
العامة  النيابة  على  إحالته  انتظار 
املختصة الستكمال مجريات التحقيق 

التفصيلي معه في النازلة.

تسير األشغال مبحور جهة كلميم واد 
نون من مشروع الطريق السريع تيزنيت 
– العيون )نحو 340 كلم( بشكل مطرد، 
تيزنيت  مــن  املمتد  هــذا احملـــور،  ويتكون 
إلــى واد الــواعــر )طانطان( والــذي تصل 
كلفة إجنــازه 4 مايير درهــم، من تسعة 
فنية. منشأة   13 على  تشتمل   مقاطع، 

وأكد ياسني زيتون، رئيس قسم األشغال 
بــالــقــســم الـــشـــمـــالـــي بـــاملـــديـــريـــة املــؤقــتــة 
ــم 1 بني  لــتــهــيــئــة الـــطـــريـــق الــوطــنــيــة رقــ
األول  املــقــطــع  أن  ــلــــة،  والــــداخــ تــيــزنــيــت 
من هــذا احملــور واملمتد من تيزنيت إلى 
سيدي إفني )37 كلم(، بلغت نسبة تقدم 

األشغال به 41 يف املائة.

الصويرة

بني مالل

الكل يعاين مبدينة ال�سويرة.. فمتى تكون املحا�سبة؟ 

 حفيظ صادق

))صادفت سيدة فرنسية صديقة لي وقالت 
لها بنبرة ملئها األسف: أزور مدينة الصويرة 
وفي  متتالية،  سنة  عشرين  ملدة  الصيف  في 
كل مرة أجد حفرا جديدة، فهل وجدوا الكنز 
في  الكنز  بأن  فأجابتها  عنه؟  يبحثون  الذي 
نفسها((..  الحفرة  في  وليس  الحفر  عملية 
هذا هو واقع الصويرة، مدينة بدون تخطيط 
بلغاه«،  يلغي  »كلها  محددة،  برامج  وبدون 
فثقافة »الحكرة« والتهميش هي السائدة في 
مجتمعنا، مشاكل في عدة قطاعات حكومية، 
الرجل املناسب في املكان املناسب ال وجود له 
في قاموس الوافد الجديد، وما يطبع املشهد، 
التي  االنتخابات  أجــل  مــن  ضــروس  حــرب 
لوائح  ووضعوا  اآلن،  منذ  سماسرتها  بدأ 
الــســارق،  واملناضل  املــرتــزق،  املــدون  فيها 
جمع  »اللي  والجمعوي  الغشاش،  والتاجر 
كلشي«، ويستعدون للمهرجانات واالنضمام 
فيه  يعاني  الـــذي  الــوقــت  فــي  للجمعيات، 
الصويرة  ورجال  النساء،  وتعاني  الشباب، 
األحرار تم إبعادهم، فهل من التفاتة لساكنة 
هذه األرض الطيبة؟ وكفى من الوعود الكاذبة 
املــدونــني  بــني  املــتــبــادل  القصف  مــن خــال 
واملعارضة،  واألغلبية  الجماعات،  ورؤســاء 

وبائعي األوهام.
تنتظر  أصبحت  مدينة  أجــل  من  هــذا  كل 

ــرج، فــأيــن هــو بــرنــامــج أصــحــاب فكرة  ــف ال
»ألف  مهرجان  بتنظيم  هل  الطريق،  خارطة 
الذي  الشباب،  مستقبل  سنبني  وليلة«  ليلة 
ظاهرة  ملواجهة  عليه التحرك  لزاما  أصبح 
»الزرقاف«،  وأصحاب  االنتخابات  لوبيات 
وجبت  بعض الجمعيات  أن  إلــى  لنخلص 
فــي حــقــهــا املــحــاســبــة، بــل الــتــوقــيــف ثم 
املحاسبة والسجن والغرامات وسحب الثقة، 
مهرجانا الذين  عشرين  منظمي  إليهم  أضف 
ــرة وعــن  ــصــوي يــضــحــكــون عــلــى ســاكــنــة ال

جذورها األمازيغية اإلفريقية، التي لعبت في 
ما مضى دورا تجاريا كبيرا، وخاصة القول 
واالستياء  تضليلهم  تــم  الصويريني  أن 
نموذج  املرفقة هي  والصورة  تاريخهم،  على 
تبدو  حيث  املــديــنــة،  فــي  الــســائــد  للمنظر 
غير  الواقع  بينما  وساق،  قدم  على  األشغال 
ذلك، مدينة بدون إصاحات وال هم يحزنون، 
أصبحت  ــد  ــ األوراش وق هــذه  تنتهي  فمتى 
كل  واإلغاثة  النجدة  تطلب  الصويرة  أرض 

سنة من كثرة األشغال؟ 

17 من 9 إلى 15 يوليوز 2020 كواليس جهويةالعدد: 1083 

الصويرة

جل�سات خمرية تاأتي 

على حياة ثالثة �سبان
● هشام شكار

اهتـزت جماعـة أقرمـود بالصويرة،  
وقـع  علـى  املاضـي،  الثاثـاء  ليلـة 
مصـرع ثاثة أشـخاص، فـي حادثتني 

متفرقتـني.
أن  محليـة،  مصـادر  مـن  وعلـم 
جلسـة خمريـة جمعـت أربعـة شـبان، 
انتهـت بمقتـل أحدهـم جـراء سـقوطه 
مـن أعلـى سـطح منـزل، بعـد مشـادة 
كاميـة، حيـث بـادر القسـم القضائـي 
للـدرك امللكـي بفتـح تحقيـق وتوقيـف 
إلـى  الجثـة  ونقـل  الهالـك،  ندمـاء 
التشـريح  قصـد  األمـوات  مسـتودع 
الطبـي لتحديـد أسـباب الوفـاة، بناءا 
علـى تعليمـات الوكيل العـام بمحكمة 

بأسـفي. االسـتئناف 
وفـي سـياق آخـر، لقـي شـخصان، 
مصرعهمـا  سـكر،  حالـة  فـي  كانـا 
إثـر  علـى  أقرمـود  بجماعـة  دهسـا 
حادثـة سـير مروعـة بعـد اعتراضهما 
ألسـباب  البضائـع  نقـل  لشـاحنة 
مـع  التحقيـق  قيـد  الزالـت  مجهولـة 

املوقـوف.  السـائق 

خالف بني املجتمع املدين وال�سلطة املحلية يف ق�سبة الأوداية 

األسبوع

ناشطتان  جمعيتان  اتهمت 
ــاء قـــصـــبـــة األودايــــــــة  ــضـ ــفـ بـ
السلطة  الرباط،  في  التاريخية 
غير  تجاوزات  بارتكاب  املحلية، 
السكان«  »استفزاز  عبر  قانونية 
ــان، من  ــق ــي االحــت والــتــســبــب ف

»قائدة« يوم اإلثنني  خال تدخل 
لفرض  مفاجئ،  وبشكل  املاضي 
إغاق النوافذ املطلة على شاطئ 
واإلسمنت،  بالياجور  الــربــاط 
القانونية  دون اتخاذ اإلجراءات 
ــتــدخــات مــن هــذا  املــرتــبــطــة ب
الــنــوع، حسب بــاغ صــادر عن 
كل من جمعية األوداية وجمعية 

فضاء األوداية.

أن  الجمعيتان،  ــت  ــح وأوض
السكان  هددت  املذكورة،  القائدة 
القوة  استعمال  ــى  إل باللجوء 
ساعة،   24 في غضون  العمومية 
طالبتا  كما  مسبق،  إشعار  دون 
التي  النازلة،  في  تحقيق  بفتح 
يحظى  الـــذي  الــفــضــاء  شهدها 
وتقطنه  خاصة،  ملكية  برعاية 
شخصيات من مستوى عالي)..(.

انتحار �سجني �سنقا بجناح »كوفيد 19«
 

سعيد الهوداني

وضع نزيل باملؤسسة السجنية 
مؤخرا،  لحياته،  حدا  مال  ببني 
شنقا بواسطة قطعة من مابسه. 

ــادر مــحــلــيــة، أن  ــص وذكــــرت م
سنة،   39 العمر  من  البالغ  الهالك 
بتهمة  سجنية  عقوبة  يقضي  كان 
ــدار  االتــجــار فــي املــخــدرات وإصـ
استغل  إذ  ــد،  رصــي ــدون  بـ شــيــك 

تواجده بالجناح املخصص ملرضى 
»كوفيد 19« بالسجن املحلي بحكم 
قــرابــتــه بــأحــد األشــخــاص الــذي 
حدا  فوضع  بـــ»كــورونــا«،  أصيب 

لحياته شنقا.
الضحية  نقل جثة  تم  وقد  هذا، 
باملركز  ــوات  ــ االٔم مــســتــودع  إلـــى 
مال،  ببني  الجهوي  االستشفائي 
املختصة،  العامة  النيابة  من  بأمر 
فيما  الطبي،  للتشريح  إلخضاعها 
تحقيقا  األمنية  املصالح  باشرت 

في ظروف ومابسات الحادث.
وبنفس  ــر،  آخـ مــوضــوع  وفــي 
متزوج  رجــل  ضبط  تــم  املــديــنــة، 
 12 الـ  ربيعها  في  بطفلة  مختليا 
عليها)..(،  لاعتداء  منزله  داخل 
ــه مــصــادر  ــا صــرحــت ب حــســب م
إعامية محلية، التي أوضحت أن 
تنبهوا  الحي  ساكنة  من  البعض 
مع  للمنزل،  غريبة  طفلة  لدخول 
لــوحــده  الــرجــل  بــعــيــش  علمهم 
زوجته  ــرف  ط مــن  هــجــرانــه  بعد 

املنزل  فحاصروا  أسرية،  ألسباب 
حضر  التي  الشرطة  واستدعوا 
ليقتادوا  الــحــني،  فــي  عناصرها 
الجاني إلى مقر الشرطة للتحقيق 
ــحــت تــدابــيــر  ــه ت ــعـ مــعــه، ووضـ
الحراسة النظرية بأمر من الوكيل 
الزوجية  الخيانة  بتهمة  الــعــام 
هتك  ومحاولة  بقاصر  والتغرير 
الطفلة  إحالة  تمت  فيما  العرض، 
إلخضاعها  ــال  أطــف طبيب  عــلــى 

للفحوصات.

الرباط
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بما أن النظام الداخلي ملجلس 
ــادة  ــي املـ ــص ف املــســتــشــاريــن ن
مجلس  عــضــو  ))عــلــى  أنــه   364
أهبة  على  يكون  أن  املستشارين 
أو  انتقاد  أي  لقبول  االستعداد 
يؤاخذ  فإنه  قانونية((،  مساءلة 
املجلس  هذا  أعضاء  نشاط  على 
ــراحــات  ــت اق ــدمــون  ــق ي ــم ال  ــه أن
اقــتــراحــات  تقديم  أو  ــن،  ــوان ق
أو  القوانن  تعديل  إلــى  ترمي 
ما  على  ويعتمدون  تحيينها، 
تقدمه الحكومة فقط من مشاريع 
املشاريع  تلك  وحــتــى  قــوانــن، 
من  معمقة  ــدراســة  ب تحظى  ال 
طرفهم، وما إذا كانت في صالح 
بوضعهم  مضرة  أو  املواطنن 
حدث  كما  واملـــادي  االجتماعي 
مـــؤخـــرا بــالــنــســبــة لــلــفــصــل 9 
 ،2020 لسنة  املالية  قــانــون  مــن 
قانون  مناقشة  في  يحدث  وكما 
حيث  عليه،  والتصويت  املالية 
العامة  الجلسات  قــاعــة  تــكــون 
قانون  أن  العلم  مع  فارغة،  شبه 
كــان،  مــن األهــمــيــة بما  املــالــيــة 
بكامله  املغرب  تربط  ونصوصه 
بما ورد فيه ملدة سنة على األقل 
ملجلس  الداخلي  النظام  أن  ومع 
بموضوع  اهــتــم  املــســتــشــاريــن 
املواد  له  املالية وخصص  قانون 

من 236 إلى 249. 
الغياب تمس حرمة  إن ظاهرة 
كــمــا تمس  الــبــرملــان  ــة  ــان ــك وم
املؤسسة  بــهــذه  املــواطــن  ثــقــة 
النظام  حاول  ولقد  الدستورية، 
الظاهرة  ــذه  ه ــاج  ع الــداخــلــي 
اللجان  في  للحضور  بالنسبة 
أشغالها،  في  واملشاركة  الدائمة 
وذلك في املواد 132 و133 و134، 
في  الحضور  لــعــدم  وبالنسبة 
املادتن  فــي  العامة  الجلسات 
ملوضوع  فبالنسبة  و162،   161
الدائمة  اللجان  فــي  الحضور 
نصت  أشغالها،  في  واملشاركة 
على  يجب  أنه:  على   132 املــادة 
أعضاء اللجان الدائمة، املواظبة 
ــى حـــضـــور اجــتــمــاعــاتــهــا  ــل ع
بفعالية،  أشغالها  في  واملشاركة 
التغيب عن  وال يجوز ألي عضو 
ينتمي  التي  اللجنة  اجتماعات 
من  وكل  مقبول،  عذر  دون  إليها 
أراد أن يتغيب وال يحضر أعمال 
ينتمي  الــتــي  الــدائــمــة  اللجنة 
اعــتــذاره  يبلغ  أن  عليه  إليها، 
أو  خطية  برسالة  الحضور  عن 
رئيس  إلى  اإللكتروني  بالبريد 

االجتماع،  انعقاد  قبل  اللجنة، 
حاالت  في  مقبوال  العذر  ويكون 
ــى ســبــيــل الــحــصــر  ــل ــرت ع ــ ذكـ
حضور  وهـــي:   ،133 ــادة  املـ فــي 
بدائرته  رسميا  نشاطا  العضو 
العضو  قــيــام  أو  االنــتــخــابــيــة، 
داخل  رسمية  أو  برملانية  بمهمة 
أو  خــارجــه،  أو  ــوطــن  ال أرض 
نقابي  أو  حزبي  نشاط  حضور 
تــقــريــري،  طــابــع  ذي  مهني  أو 
ــي إجـــازة  ــود الــعــضــو ف أو وجـ
املستشارة  وجــود  أو  مرضية، 
ــازة األمـــومـــة، أو  فــي فــتــرة إجــ
مجالس  دورات  فــي  املــشــاركــة 
الغرف  أو  الترابية  الجماعات 
تعاضدية  مؤسسات  أو  املهنية 
للمنظمات  اإلداريــة  املجالس  أو 
للمستشارات  بالنسبة  املهنية 
يتحملون  الذين  املستشارين  أو 
مــســؤولــيــة بــهــذه املــجــالــس أو 

الغرف.
واملادة 134، بينت ما يمكن أن 
بدون  تغيب  ملن  بالنسبة  يتخذ 
تسجل  أن  على  نصت  إذ  عــذر، 

ــاء األعــضــاء الــحــاضــريــن  أســم
ــحــضــور  ــن عـــن ال ــذريـ ــتـ ــعـ واملـ
واملتغيبن بدون عذر، في محضر 
كل جلسة، وتبلغ ملكتب املجلس، 
وتتلى أسماء املتغيبن في بداية 
أسماء  وتثبت  املوالي،  االجتماع 
مقبول  عذر  دون  تغيبوا  الذين 
وتنشر  ــجــان،  ــل ال تــقــاريــر  ــي  ف
للبرملان  الرسمية  الجريدة  في 
للمجلس.  اإللكتروني  واملــوقــع 
تغيب  ملن  فقط  الجزاء  هو  هــذا 

التي  الدائمة  اللجنة  أشغال  عن 
ذلك  يتكرر  قد  لكن  إليها،  ينتمي 
مرات،  ثاث  من  وألكثر  الغياب، 
الفقرة  عالجتها  الحالة  وهــذه 
الثانية من املادة 134 إذ جاء فيها: 
إذا تغيب عضو لثاث اجتماعات 
متتالية عن اللجنة التي ينتنمي 
بــدون  الـــدورة  نفس  فــي  إليها 
اللجنة  رئيس  فإن  مقبول،  عذر 
الحضور  بواجب  بإشعاره  يقوم 
أو نصية  بواسطة رسالة خطية 

وإذا  اإللــكــتــرونــي،  بالبريد  أو 
لــم يــحــضــر الــعــضــو بــعــد هــذا 
اللجنة  رئيس  يحيط  اإلشــعــار، 
ــس املــجــلــس عــلــمــا، وكـــذا  ــي رئ
املجموعة  أو  الــفــريــق  رئــيــس 
أحال  وهنا  إليها،  ينتمي  التي 
يمكن  ما  على  الداخلي  النظام 
اتخاذه ضد العضو الذي تكررت 
وعلى  اإلجــــراءات  على  غيبته 
املقررة على من تغيب  الجزاءات 
وموضوع  العامة،  الجلسات  عن 
الحضور في الجلسات العمومية 
النظام  عالجه  عنها  الغياب  أو 
املادتن  في  للمجلس  الداخلي 
161 و162 من ذلك النظام، فاملادة 
على  يجب  أنه:  على  تنص   161
املستشارين  مجلس  أعــضــاء 
حضور جلساته العامة واملشاركة 
الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه 
على  البرملانية  باملهمة  القيام 
تعذر  كل من  أحسن وجه، وعلى 
رسالة  يوجه  أن  الحضور،  عليه 
في املوضوع إلى رئيس املجلس 
يبن فيها مبرر غيابه قبل بداية 

مقتضيات  وتطبيق  الجلسة، 
الداخلي  النظام  من   133 املــادة 
املبررة  ــذار  األعـ على  للمجلس 
للغياب في الجلسات العامة وقد 
حضور  ويضبط  ذكــرهــا،  سبق 
وسيلة  بـــأي  املــجــلــس  أعــضــاء 
ذلك  فــي  بما  املكتب،  يعتمدها 
أو  بأسمائهم  عليهم  ــاداة  ــن امل
الحضور،  لــوائــح  فــي  التوقيع 
ــن  ــحــاضــري ــشــر الئـــحـــة ال ــن وت
عذر  بــدون  أو  بعذر  واملتغيبن 
ــنــشــرة الــداخــلــيــة  ــرر فــي ال ــب م
اإللكتروني،  وموقعه  للمجلس 
وحاولت املادة 162 أن تنص على 
جزاء من شأنه أن يحد من ظاهرة 
العامة  الجلسات  عــن  الغياب 
على  ونصت  مــبــرر،  عــذر  ــدون  ب
كما  اإلجراءات  تلك  سير  مراحل 
يلي: يوجه الرئيس أو من ينوب 
تنبيها  ــى  األولـ املـــرة  فــي  عــنــه، 
املخصص  ــان  ــك امل ــي  ف كــتــابــيــا 
به  الخاصة  املــراســات  إليـــداع 
أو  فريقه  بمقر  أو  باملجلس، 
ويمنحه  البرملانية،  مجموعته 
من  أيام  خمسة  يتجاوز  ال  أجا 
وفي  عليه،  للرد  التبليغ  تاريخ 

ــدورة  ال نفس  فــي  الثانية  ــرة  امل
املعني  إجابة  عدم  حالة  في  أو 
الفقرة  في  املذكور  األجــل  خال 
أو  الرئيس  إليه  يوجه  السابقة، 
من ينوب عنه تنبيها كتابيا ثانيا 
افتتاح  في  اسمه  بتاوة  ويأمر 
وفي  املوالية،  العلنية  الجلسة 
وخال  يليها،  وما  الثالثة  املرة 
أو  الرئيس  يأمر  الــدورة،  نفس 
مبلغ  باقتطاع  عنه  يــنــوب  مــن 
الشهرية  التعويضات  من  مالي 
األيام  عدد  بحسب  له،  املمنوحة 
بدون  التغيب  خالها  وقع  التي 
التدابير  وتنشر  مقبول،  عــذر 
الفقرة  فــي  عليها  املــنــصــوص 
الرسمية  الجريدة  في  السابقة 
اإللكتروني،  واملــوقــع  للبرملان 
يوما  عامة  جلسة  كــل  وتــعــادل 
واحدا من أيام العمل، ما لم يعقد 
املجلس أكثر من جلسة في نفس 
يوم  على  عندئذ  فيقتصر  اليوم، 
ــراءات تطبق  واحــد، وهــذه اإلجـ
على املستشارات واملستشارين.

نظرنا  فــي   - ــراءات  ــ اإلج هــذه 
تحد  أن  يمكن  وال  كافية،  غير   -
مــن ظــاهــرة الــغــيــاب، ألن عــددا 
املستشارين  مجلس  أعضاء  من 
ــة، وال  ــي يــتــمــتــعــون بــقــدرة مــال
التعويضات،  مــوضــوع  يهمهم 
التعويضات  تلك  وصفت  كما  أو 
يهمهم  بل  فرنكات»،  »زوج  بأنها 
واستخدام  والحصانة،  الصفة، 
قضايا  في  البرملانية  الوضعية 
شــخــصــيــة، والـــحـــضـــور فــي 
املناسبات الرسمية، أما اقتطاع 
مبلغ  من  يومي  تعويض  مقابل 
التعويضات واالمتيازات املالية، 
فا يحرك بالنسبة إليهم ساكنا.
أعمال  عــن  يتغيب  الـــذي  إن 
ــن الــحــضــور في  ــجــان، وعـ ــل ال
ــزور  ي الــعــامــة، وال  الــجــلــســات 
ــة، وال  ــيـ ــابـ ــتـــخـ االنـ دائــــرتــــه 
فهذا  املنتخبن،  مــع  يتواصل 
للثقة  خــائــنــا  يعتبر  الــعــضــو 
تمثيل  في  ومتهاونا  واألمانة، 
ــاع  ــدف ــه االنــتــخــابــيــة وال ــرت دائ
غير  فهو  لذلك،  مصالحها،  عن 
وغير  الجهة،  تلك  بتمثيل  جدير 
مؤهل للدفاع عن قضايا الوطن، 
عذر،  بــدون  الغياب  تكرر  ــإذا  ف
املؤسسة  احــتــرام  عــدم  معناه 
بما  االهتمام  وعدم  الدستورية، 
توصف  ــراءات  ــ إج مــن  تتخذه 
وال  سطحية،  ــراءات  إجــ بأنها 
تهمه مصلحة دائرته االنتخابية، 
يقوم  أن  هو  الجزاء  فإن  لذلك، 
املحكمة  بإخبار  املجلس  رئيس 
الدستورية بأن مقعدا من مقاعد 
وتعلن  شاغرا،  يعتبر  املجلس 
عن  وتعلن  عن شغوره،  املحكمة 
القيام  بانتخاب جزئي أو دعوة 
في  الثانية  الرتبة  في  كان  من 
انتخاب تلك الدائرة ليقوم بملء 
من  العضو  ذلك  ويمنع  الفراغ، 
انتخاب  ألي  مستقبا  الترشيح 
يــمــس ســيــر مــصــلــحــة الــوطــن 

ومصلحة املواطنن.  
يحفظ  ما   - نظرنا  في   - هــذا 
لتلك املؤسسة حرمتها وهيبتها، 
ما  برسالة  املــواطــن  ثقة  ــرد  وي
تقوم به على الصعيدين الوطني 

والدولي.
انتهى
*من هيئة احملامني بالرباط

ظاهرة الغياب تمس حرمة ومكانة البرلمان كما تمس ثقة المواطن بهذه 
المؤسسة الدستورية، وحاول النظام الداخلي لمجلس المستشارين عالج هذه 

الظاهرة بالنسبة للحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها، وذلك في المواد 
132 و133 و134، وبالنسبة لعدم الحضور في الجلسات العامة في المادتين 161 

و162، فبالنسبة لموضوع الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها، نصت 
المادة 132 على أنه: يجب على أعضاء اللجان الدائمة، المواظبة على حضور اجتماعاتها 
والمشاركة في أشغالها بفعالية، وال يجوز ألي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة التي 

ينتمي إليها دون عذر مقبول

  قراءة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين

المستشار الذي 
يتغيب عن أعمال 

اللجان، وعن الحضور 
في الجلسات العامة، 

وال يزور دائرته 
االنتخابية، وال يتواصل 

مع المنتخبين، فهذا 
العضو يعتبر خائنا للثقة 

واألمانة، ومتهاونا في 
تمثيل دائرته االنتخابية 
والدفاع عن مصالحها، 

وبالتالي، فهو غير جدير 
بتمثيل تلك الجهة، 

وغير مؤهل للدفاع عن 
قضايا الوطن

2
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املرحلة  هــذه  في  للغاية  مقلقا  الدولي  الوضع  أصبح 
التداخل  حيث  من  »كوفيد19«  جائحة  مع  »التعايش«  من 
الدولية  والتوازنات  والسياسية  االقتصادية  الجوانب  بني 
غياب وصفة  واالرتباك  التعقيد  من  يزيد  األزمة،  تدبير  في 
جاهزة يمكن تبنيها وتعميمها، كفيلة بعتق النظام الدولي 
جل  أن  هنالك،  ما  وكل  االقتصادية،  السياسة  وإطــاراتــه 
الخالص،  سبل  في  التفكير  على  منكبة  العالم  حكومات 
أفكار  مــن  املقبلة  األيـــام  ستحمله  مــا  كثب  عــن  وتــراقــب 
النظام  صعيد  على  األزمــة  تداعيات  ملواجهة  وتصورات 

الدولي.
إن تداعيات هذه األزمة التي وصفت بـ»الحرب« الفريدة 
بـ»الركود  الدولية  املالية  املؤسسات  ووصفتها  نوعها،  من 
العميق«، تؤكد أننا أمام أزمة لم يشهد لها التاريخ املعاصر 
خلفته  الــذي  الكبير«  »الكساد  حدتها  في  تتجاوز  مثيال، 
الحرب  أعقبت  التي  بالفترة  تقارن  إنها  بل   ،1929 أزمــة 
العاملية الثانية في أحسن التوقعات تفاؤال، وملا كانت هذه 
تداعياتها  حيث  ومن  طبيعتها،  حيث  من  عاملية  الجائحة 
فإن  للدول جميعا،  االقتصادية واالجتماعية  الجوانب  على 
العمل على الحد من تأثيرها، سيأخذ بعدا عامليا باألساس. 
هذه  مواجهة  في  الدولي  التعاون  إلرادة  اختبار  إنــه 
املختلفة  األثار  »الفاصلة بني عهدين«، وفي تجاوز  املرحلة 
الكبار،  الالعبني  بقرار  رهينة  مسألة  وهي  األزمــة،  لهذه 
واملاسكني بناصية الفعل الدولي، واملتحكمني في التفاعالت 
الــدول  بــني  املشترك  التفكير  منهجية  بإعمال  الــدولــيــة، 
الكفيلة  التدابير  ترتيب  في  الدولية،  الحكومية  واملنظمات 
واالجتماعية  املالية  التداعيات  وتجاوز  االقتصاد،  بمعافاة 
لهذه األزمة، عن طريق إعادة تشكيل آليات التعامل الدولي 
وهندسة  القانونية،  وأطره  التعاونية،  منظومته  وإنعاش 

السياسات الكفيلة بإعادة األمور إلى نصابها. 
باملخاطر،  ومحفوفا  تماما،  معكوسا  األمر  يكون  قد  كما 
اتجاها  الدولي  الصعيد  على  املهيمنة  القوى  اختارت  إذا 
آخر، يزكي منطق الفوضى كخيار في مواجهة هذه األزمة، 
الدولية،  واملؤسسات  ــدول،  ال تطرحه  ما  أمــام  خصوصا 
وجهات مستقلة، من أرقام ومؤشرات تبدو مهولة ومخيفة. 
للمستقبل  الدولي  التدبير  أن  القول  نستطيع  وعموما، 
قد تتنازعه فرضيتان على األرجح، إما البحث عن مخرجات 
للدول  بالنسبة  خصوصا  للغاية،  مفيد  وهذا  »تعاونية«، 
التي راكمت أرضية تشاركية فاعلة ومؤهلة، قد تمكنها من 
موقع تفاوضي واعد إزاء املرحلة املقبلة، أو تبني مخرجات 
خسائر  تعويض  في  السهل  املنطق  بتغليب  »تصارعية«، 
بالدول  الداخلية  االضطرابات  تشجيع  عبر  األزمــة،  هذه 
املهيأة لذلك، وإذكاء الحروب والنزاعات، وهي أمور رهينة 
الدولية،  السياسات  في  املؤثرة  املجموعات  بتصور  كذلك 
العالم،  في  العسكري   - الصناعي  املركب  يمثلها  التي 
ومجموعات الضغط ذات املصلحة في خلق عالم مضطرب 

الستمرار هيمنتها السياسية واالقتصادية واملالية.
إن أي مأزق بسبب التحوالت الدولية إذا انتصرت النزعة 
األولى،  بالدرجة  الجنوب  دول  تكلفته  ستدفع  التصارعية، 
السيناريو،  هذا  مواجهة  في  الجدي  التفكير  يتطلب  مما 
عبر املمانعة، وطرح صيغ جنوب - جنوب قادرة على دعم 
نحو  االتجاه  وكــذا  األزمــة،  من  للخروج  الدولي  التصور 
وتعزيز  ــدول،  ال هذه  داخــل  االجتماعي  التماسك  صيانة 
وأساسا  املحلية،  االقتصاديات  ودعم  السيادية،  القرارات 
تشجيع استمرارية الثقة بني الدولة واملجتمع، التي برزت 

أثناء مواجهة الجائحة في العديد من هذه الدول.
العالقات  في  السائدة  األنماط  طبيعة  في  تحول  أي  إن 
الخارطة  تشكيل  يعيد  أن  شأنه  من  الراهنة،  الدولية 
للواقع  متجددة  قــراءة  يتطلب  مــا  للعالم،  االقتصادية 
والعالقة  ــه،  داخــل العظمى  الــقــوى  ووضــعــيــة  ــي،  ــدول ال
الدولية  املجموعات  أمــام  املتاحة  والبدائل  بينها،  فيما 
املواجهة،  على  القدرة  تمتلك  التي  تلك  األخرى، خصوصا 
بعد  ما  مرحلة  في  حضورها  هامش  توسيع  وإمكانية 
مواجهة  كيفيات  حول  التساؤل  ليبقى  »كورونا«،  جائحة 
أو يعمق من  النامية ألي تطور ال يخدم مصالحها،  الدول 
أزمتها في املرحلة املقبلة، وهو أمر يحتاج في نظرنا إلى 
تنبني  »كورونا«  أزمة  بعد  ما  وضعية  في  تفكير  منهجية 
التأقلم  على  وقادرة  ومرنة،  حذرة  عمومية  سياسات  على 
تقليص  هدف  بتحقيق  وكفيلة  املستجدات،  كل  مع  بسرعة 
أثار الجائحة وتداعياتها، والعمل أكثر من أي وقت مضى 
على صيانة السلم االجتماعي، وتجنب أسباب الصراعات 

اإلقليمية والدولية. 
املواطنة  واملشاركة  الديمقراطية  قيم  تكريس  إن  ثم 
الفساد، أضحت  ومحاربة  واملدنية،  االقتصادية  للفعاليات 
ــة  وإداريـ مجتمعية  تعبئة  خلق  فــي  جــوهــريــة  مــداخــل 
وسياسية استثنائية، مطلوبة في تعزيز القرارات الوطنية، 
وضمان أكبر قدر من االستقاللية، مرورا باالستثمار الفعال 
العلمي بكل أصنافه، من خالل هيئاته ونخبه،  البحث  في 
لدعم املجهودات الوطنية في تشخيص وتحليل الوضعية 
اغتنام  مع  لها،  املناسبة  الحلول  واستشراف  الراهنة، 
هذه  منه  الذي جعلت  الرقمي  املجال  في  االستثمار  فرصة 
معدالت  في  أساسيا  ورقما  للمنافسة،  موضوعا  الجائحة 

التنمية ومكانة الدول وتصنيفها.
أستاذ العالقات الدولية والقانون الدولي 
بجامعة القاضي عياض مبراكش

الصراع أم التعاون.. 
يف مواجهة تداعيات 

»كوفيد 19«

نافذة للرأي

»كورونا« ودواعي تأجيل االنتخابات التشريعية 
هبت  »كــورونــا«،  فــيــروس  جائحة  ــر  إث على 
دول  من  كثير  على  واقتصادية  مالية  عاصفة 
العظمى  الــدول  حتى  أمامها  تصمد  ولم  العالم 
أسس  في  أصيبت  حيث  النواحي،  بعض  في 
اقتصادها بعطب كبير وعميق، وقد أثرت أيضا 

هذه األزمة الصحية على االقتصاد املغربي.
واجتماعية  اقتصادية  ظروفا  املغرب  سيعرف 
قوانني  و2022:   2021 سنتي  خــالل  صعبة 
مالية متقشفة وتراجع في االدخار بسبب نقص 
عن  املتاحة  املـــوارد  وقلة  الصعبة  العملة  في 
معدل  وانخفاض  الجمركية  والرسوم  الضرائب 
النمو، وتراجع في الصادرات والواردات ونقص 
حاد في مداخيل القطاع السياحي، وإفالس عدد 
التي  السلبية  األثار  من  وغيرها  املقاوالت،  من 

ترتبت عن األزمة.
محل  االقتصادي  البعد  سيكون  لذلك،  وتبعا 
اهتمام كبير وذا أولوية من قبل الدولة أكثر من 
على  القادمة،  السنوات  خالل  السياسي  الشأن 
األقل خالل ما تبقى من سنة 2020 وخالل سنتي 
الوضع  يكون  أن  يمكن  ال  ألنه  و2022،   2021
السياسي مستقرا في أي بلد ما لم يكن الوضع 
االقتصادي جيدا ومريحا، ولن تكون االنتخابات 
تكن  لم  ما  املواطن  لدى  ديمقراطي  مغزى  ذات 

هناك تنمية ورفاه اقتصادي. 

تأجيل االنتخابات التشريعية
يوم  األخــيــرة  التشريعية  االنتخابات  جــرت 
من   62 الفصـل  على  وبناء   ،2016 أكتوبر   7
الــنــواب  مجلس  أعــضــاء  ينتخب  ــور،  ــدســت ال
سنوات،  خمس  ملــدة  املباشر  العام  باالقتراع 
وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من 
السنة الخامسة التي تلي انتخاب املجلس، وهذا 
يعني أن االنتخابات التشريعية ينبغي إجراؤها 
عادة  يتوقع  أنــه  أي   ،2021 أكتوبر  دورة  قبل 
2021، حتى يسمح  تنظيمها خالل شهر شتنبر 
افتتاح أول دورة برملانية في شهر أكتوبر ملجلس 

نواب جديد من قبل جاللة امللك.
العوامل  مــن  مجموعة  هــنــاك  نــظــرنــا،  ــي  وف
التشريعية  االنتخابات  تأجيل  ترجح  واألسباب 
الحق،  تاريخ  إلــى   2021 سنة  تنظيمها  املقرر 

ويمكن بسط ذلك في ما يلي:
1( من الناحية الواقعية واملوضوعية:

اقتصادية  أضرارا  ألحقت  »كورونا«  أزمة  أ( 
القطاعات والفئات االجتماعية،  كبيرة بكثير من 
الحجر  رفع  بعد  سنة  األقــل  على  ذلك  ويتطلب 
والفئات،  القطاعات  هذه  تتعافى  لكي  الصحي 
الالزمة  التدابير  الحكومة  تتخذ  أن  أساس  على 

للتخفيف من هذه األضرار. 
ولذلك، فإنه خالل سنة 2021، سيكون اهتمام 
ضعيفا،  واالنتخابي  السياسي  بالشأن  املواطن 
وضعف  السياسي  العزوف  ظاهرة  يولد  قد  مما 
فــي االنــتــخــابــات، وأتــوقــع أن تكون  املــشــاركــة 

نسبتها أقل بكثير من استحقاقات سنة 2016.
تسبقه  مــا  غــالــبــا  االنــتــخــابــات  تنظيم  ب( 
في  النظر  ــادة  إعـ مثل  تحضيرية،  ــراءات  ــ إج
العمومي  والــتــمــويــل  االنــتــخــابــيــة،  الــقــوانــني 
ومراجعة  االنــتــخــابــيــة،  وللحمالت  ــأحــزاب  ل
والتوافق  فيها،  والتسجيل  االنتخابية  اللوائح 
ونظام  االنتخابي  والتقطيع  االقتراع  نمط  على 
الــتــي تقتضي  الــكــوطــا، وغــيــرهــا مــن األمـــور 
واألحـــزاب  الحكومة  بــني  مكثفة  اجــتــمــاعــات 
املختصة  البرملانية  اللجنة  وأيضا  السياسية، 
العلم  مع  هذا  واملستشارين،  البرملان  بمجلسي 
أن الوقت الذي يفصلنا عن االنتخابات القادمة، 

ال يتجاوز سنة إذا استثنينا فترة الصيف. 
ولذلك، لن يكون الوقت سانحا بما فيه الكفاية 
الديمقراطي  بالشكل   2021 النتخابات  لإلعداد 
أي  ألن  واملواطن،  واألحزاب  الدولة  تريده  الذي 
يتيح  قد  االنتخابات،  تنظيم  في  ارتجالي  عمل 
الفرصة للجهات املعارضة داخل وخارج املغرب، 

للتشكيك في مصداقيتها.
ت( الدولة ستواجه إكراها ماليا على مستوى 
وحمالتها  األحــزاب  تمويل  في  الدولة  ميزانية 
مهمة  ميزانية  ذلــك  يتطلب  حيث  االنتخابية، 
الذي  الوقت  في  األحزاب،  لفائدة  ينبغي صرفها 
قانون  مشروع  على  مقبلة  الحكومة  فيه  نجد 
للمالية تعديلي، ألن قانون املالية الحالي ينبغي 
إعادة النظر فيه، نظرا لتوفره على أرقام لم تعد 
بالنفقات واإليرادات،  صالحة سواء فيما يتعلق 
االقتصادية  املعطيات  ــق  وف تعديلها  ينبغي 
الحكومة  أن  كما  الجائحة،  عن  املترتبة  الحالية 
طالبت  أن  املنصرم،  أبريل  شهر  في  لها  سبق 
والجماعات  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات 
يخص  فيما  التقشف  سياسة  بنهج  املحلية 
العمومية  الصفقات  من  عدد  وتوقيف  النفقات، 

املواطنني  أن عددا كبيرا من  ثم  الضرورية،  غير 
أزمــة  يــواجــه  املــغــرب  أن  كيف  يتساءلون:  قــد 
أمــواال  سينفق  الــوقــت  نفس  ــي  وف اقتصادية 
يمكن  قد  التي  االنتخابية،  الحمالت  على  مهمة 

االستغناء عنها بصفة مؤقتة؟ 
2( من الناحية الدستورية: 

الوارد  االستثناء  ومبدأ  القانونية  القاعدة  أ( 
عليها:

في  حدد  فقد  املغربي،  الدستور  إلى  بالرجوع 
خمس  في  النواب  مجلس  والية  مدة   62 فصله 
سنوات، وتبعا لذلك، فعضوية النواب البرملانيني 
مما   ،2021 أكتوبر  دورة  افتتاح  عند  تنتهي 
جديدة،  تشريعية  انتخابات  إجــراء  يستوجب 

فهل يمكن تجاوز هذا النص الدستوري؟
إن مقتضيات املصالح العليا للبالد قد تفرض 
النصوص  بعض  تــجــاوز  األحــيــان  بعض  فــي 
أن  باعتبار  والقانونية،  الدستورية  واملواعيد 
للمواطنني  العامة  والصحة  العام  النظام  حماية 
مواجهة  في  بالحماية  جديرة  عليا  مصالح  هي 
األزمة الصحية، باعتبارها كارثة إنسانية عاملية 
قد تؤدي، في حالة عدم التصدي لها بحزم، إلى 
أن  العلم  مع  واألمــوال، هذا  األرواح  في  خسائر 
مؤشرات  هناك  وليست  منتشرا  الزال  الوباء 
الحجر  رفع  تم  لو  وحتى  عليه،  للقضاء  علمية 
التدابير  تبقى  كليا،  أو  تدريجيا  الصحي، 
السلطات  وتأهب  واجبة  ملواجهته  االحترازية 

العمومية واملحلية ينبغي أن يبقى قائما.
تأجيل  إلــى  االستثنائية  التدابير  أدت  وقــد 
فعلى  الــدول،  من  كثير  في  االنتخابات  إجــراء 
الوطنية  االنــتــخــابــات  أجــلــت  املــثــال،  سبيل 
ببريطانيا التي كانت مقررة في 7 مايو املنصرم، 
على  االستفتاء  أجــل  تشيلي،  وفــي  ــام،  ع ملــدة 
الدستور الجديد والذي كان مقررا في 26 أبريل 
الثانية  الدورة  أجلت  إيران،  وفي  أشهر،   6 ملدة 
في  مقررة  كانت  التي  الشورى  مجلس  النتخاب 
إثيوبيا  وفــي  املقبل،  شتنبر   11 إلــى  أبريل   17
االنتخابات  تأجيل  االنتخابات  مفوضية  أعلنت 
غشت  شهر  في  لها  مقررا  كان  التي  البرملانية 
القادم بسبب مواجهة فيروس »كورونا«، وهناك 
تأجيل  قــرار  مناقشة  بصدد  حاليا  أخــرى  دول 

االنتخابات البرملانية والبلدية. 

 أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية

د. خالد الشرقاوي السموني* 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
عندنا  واألعمال  واملال  السياسة  رجال  حياة 
»الفكرون«  فهناك  السالحف،  حياة  تماما  تشبه 
بطيئة  بوتيرة  ويسير  متعبة  يبذل جهودا  الذي 
الهدف  إلــى  الــوصــول  على  ــازم  ع ولكنه  جــدا، 
املحنك  السياسي  مثل  مثله  املشقة،  كانت  مهما 
حكيما  تخطيطا  لعمله  يخطط  الــذي  الرصني، 
بتهييء  فيبدأ  السياسية،  اللعبة  قواعد  يحترم 
فيها،  يترشح  التي  الــدائــرة  فــي  الــعــام  الــرأي 
املجتمعي  مشروعه  التفاصيل  بكل  عليه  يعرض 
ليمنحوه  ــرة  ــدائ ال ســكــان  غالبية  يقنع  حتى 
بوصول  العمل  هــذا  ويتوج  وثقتهم،  صوتهم 
مراكز  إلى  تم  ومن  البرملان،  قبة  إلى  صاحبنا 
النموذجي،  السياسي  الرجل  هو  هذا  القرار. 
السياسية  األفكار  ينابيع  من  ونهل  تعلم  الذي 
آخر  صنف  وهناك  الحزب،  قيادة  تتبناها  التي 
من املتعاطني للسياسة، يشبهون في تصرفاتهم 
املياه  في  رابضا  يظل  الــذي  التمساح  حركات 
فريسته  على  االنقضاض  فرصة  يتحني  الراكنة 

ليباغتها ويلتهمها كلقمة سائغة.
التي  الشريفة  غير  املنافسة  طبيعة  هي  هذه 
السياسة،  على  املتطفلني  بعض  يخوضها 
ويستعملون  وسعهم  في  ما  كل  يعملون  حيث 
على  للقضاء  كانت خبيثة  مهما  الوسائل  جميع 
خصومهم، أما النوع الثالث، فيتجلى في حركة 
أن تصل  الطويلة  بقفزاتها  تريد  التي  الضفدعة 
إلى الهدف في أقصر وقت ممكن، وقد يساعدها 
فتنزل على صخرة تستفيد من االستقرار  الحظ 
كما  خالبة،  طبيعة  من  بها  يحيط  ومــا  فوقها 
فتتحول  جائعة  أفعى  بجانب  تسقط  أن  يحتمل 

إلى وجبة تتغذى بها الحية.
األعــزاء  الــقــراء  أن  شك  ال  املقدمة،  هــذه  بعد 
سيختارون الخانة التي يضعون فيها مرشحهم، 
ومما ال شك فيه، أن املجال السياسي تحول إلى 
إذا  خصوصا  الضعيف،  القوي  فيها  يأكل  غابة 
له  تسمح  طائلة  أموال  على  يتوفر  املرشح  كان 
العناصر  وابتالع  األفواه  وتكميم  الذمم  بشراء 
اإلطــار  هــذا  أحــدد  أن  وقــد أحببت  املــعــارضــة، 
السوداوي ملا نحن مقبلون عليه في االنتخابات، 
حتى  املــصــوتــني،  وأيــضــا  للمرشحني  تنويرا 
ــذي ســوف  الـ الــغــمــار  يــكــونــوا عــلــى بينة مــن 
أنه  شك  ال  صالحة  نيته  كانت  فمن  يخوضونه، 
إلى  الوصول  غايته  كانت  ومن  املبتغى،  سينال 
أنه  شك  فال  فقط،  مصالحه  عن  للدفاع  البرملان 

سيخرج من هذه املغامرة يجر أذيال الفشل.
السياسية  الحالة  فإن  أمــر،  من  يكن  ومهما 
ألسباب  غامضة،  آفاقها  تبقى  لبالدنا،  الحالية 
وهي   ،)35( ــزاب  األح كثرة  منها  نذكر  عديدة 
من  بكثير  الشعب  يتجرعها  سياسية  تخمة 
االمتعاض، ألن كثرة األحزاب ومن ثم املرشحني، 
وأن  خصوصا  األصــوات،  تشتيت  في  تتسبب 
لحزب  بتأسيسهم  يغامرون  الذين  األشخاص 
خالل  من  يحاولون  مغمورون  أشخاص  جديد، 
يتعرف  أن  التلفزة،  شاشة  على  إطــالالت  عــدة 
تعرفو  »اللي  مبدأ  يطبق  الــذي  الشعب  عليهم 
تتطلب  فالحرية  متعرفوش«،  اللي  من  احسن 
التعدد، غير أن هذا التعدد إذا فاق حده، تحول 

إلى ضده.
ممارسة  في  العتيدة  الديمقراطية  الشعوب 

من  التقليل  على  جاهدة  تعمل  العامة،  الحريات 
تمشي  مثال،  املتحدة  فالواليات  األحــزاب،  عدد 
برجلني، أي قطبني حزبيني يتناوبان على الحكم 
وقس  وشفافة،  حــرة  انتخابات  إجــراء  بفضل 
على ذلك بالنسبة لجميع البلدان املحبة للحرية 
الكم،  على  الكيف  يغلب  وهنا  الكريمة،  والحياة 
ألن االختالف في األفكار واملناهج يجب أن يطرح 
مدروسة  وبرامج  أساسية  مبادئ  في  وينحصر 
وهو  الشعب  عليها  يــصــادق  لــإلنــجــاز  قابلة 

مطمئن على مصيره.
ترخص  ال  أن  إذن،  الداخلية  وزارة  فعلى 
لكل من هب ودب، وال  السياسي  العمل  ملمارسة 
امليدان  ولــوج  أراد  من  لكل  الترخيص  تحصر 
برنامج محدد  على  يتوفر  كان  إذا  إال  السياسي 
وزارة  على  تعرضه  خاصة  لجنة  على  يعرض 

الداخلية كلما تطلب األمر ذلك. 
وقد أطلعتنا األخبار مؤخرا، بأن أحدهم نصب 
500 مواطن  خيمة في حديقة منزله، جمع فيها 
فهل  بعد،  به  نسمع  لم  حزب  تكوين  عن  وأعلن 
الشخصيات  بعض  إلحاح  في  السر  ما  تعلمون 
التشريفات  ألن  ذلك  جديد؟  حزب  تأسيس  على 
لحضور  األحزاب  أمناء  جميع  تستدعي  امللكية 
فتجد  امللكي،  القصر  داخل  تقام  التي  الحفالت 
بعض االنتهازيني يمشون مرحني بني الضيوف، 
حظوظ  من  إليه  وصلوا  بما  ومعجبني  مزهوين 
على  والسالم  الشريفة  املولوية  بالطلعة  التملي 
الحلويات واملبردات  جاللته، وكان هلل في عون 
في  تنفذ  ألنها  االنتهازيني،  لهؤالء  تقدم  التي 

لحظات وكأن سربا من الجراد مر عليها.

عبد الفتاح 
البلعمشي*



ثقــافة من 9 إلى 15 يوليوز 202020 العدد: 1083 

»كــورونــا«،  جائحة  بداية  منذ 
كيفت القنوات التلفزية واإلذاعية 
ــة  ــة الــوطــنــيــة لـــإذاعـ ــشــرك ــل ل
والتلفزة، شبكاتها البرامجية مع 
التي  االستثنائية  الظروف  هذه 
تعيشها بالدنا كباقي دول العالم. 
التوجيهات  مــع  وانــســجــامــا 
ــخــاصــة  ــة الــســامــيــة ال ــي ــك ــل امل
ــاء  ووف االستثنائية،  بالظرفية 
بادرت  عمومي،  كمرفق  لرسالتها 
والتلفزية  اإلذاعية  القنوات  كل 
من  مجموعة  وبــث  ــتــاج  إن إلــى 
والتحسيسية  اإلخبارية  البرامج 
في   »19 »كوفيد  ــداء  ب املرتبطة 
والصحية  االجتماعية  جوانبها 

مختلف  وعملت  واالقــتــصــاديــة، 
لإذاعة  الوطنية  الشركة  مكونات 
ــة كــافــة  ــب ــفــزة عــلــى مــواك ــل ــت وال
واالقتصادية  الصحية  الجوانب 
بجائحة  املتعلقة  واالجتماعية 

»كورونا«.   
بني  من  املمتدة  الفترة  فخالل 
يونيو  نــهــايــة  ــى  إلـ ــارس  ــ م  10
ــصــرم، خــصــصــت الــقــنــوات  ــن امل
 19 من  أزيــد  والتلفزية  اإلذاعــيــة 
البرامج اإلخبارية  ألف ساعة من 
والــتــحــســيــســيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
ضمنها 11900 ساعة في القنوات 
القنوات  فــي  و7400  ــة  ــي اإلذاع

التلفزية. 

11900 �ساعة يف القنوات الإذاعية و 7400 يف القنوات 
التلفزية من الربامج املواكبة جلائحة »كورونا«

الــثــقــافــة  وزارة  تــعــتــزم 
تطوير  والشباب،  واالتصال 
املركز  أطلقها  التي  املنصة 
خالل  املغربي  السينمائي 
ــحــجــر الــصــحــي،  فـــتـــرة ال
بمنصة  شــبــيــهــة  لــتــصــبــح 

العاملية. »نيتفليكس« 
ــة  ــي ــال ــع ــدات ال ــ ــاه ــشــ ــ امل
الــتــي حــصــدتــهــا املــنــصــة 
شجعت  ــا،  ــهـ ــالقـ إطـ مــنــذ 
في  التفكير  على  ــوزارة  ــ ال
اإلنتاجات  لعرض  تطويرها 
الــســيــنــمــائــيــة املــغــربــيــة، 
ــي خــطــوة لــدعــم األعــمــال  ف
الوطنية، خاصة وأن املنصة 
من  أزيـــد  جني  استطاعت 
 50 مــن  مــتــفــرج  ألــف   500

دولة.
الثقافة،  ــر  وزيـ واعــتــبــر 
ــوم  ــان الــــفــــردوس، ي ــم ــث ع
كلمة  في  املاضي،  الثالثاء 
لجنة  ــاع  ــم اجــت خـــالل  لـــه 
واالتصال  والثقافة  التعليم 
فكرة  أن  الــنــواب،  بمجلس 
خالل  مغربية  أفــالم  عــرض 
موقع  على  الــطــوارئ  فترة 
كانت  السينمائي،  املــركــز 
يشجع  ــا  م وهـــو  نــاجــحــة، 

لتصبح  ــرهــا  ــطــوي ت ــى  عــل
بمواصفات عاملية.

الــفــردوس خالل  وأشـــار 
أن  إلـــى  االجـــتـــمـــاع،  ذات 
ثاني  كــان  الثقافي  القطاع 
خالل  متضرر  قــطــاع  أكــثــر 
بها  مـــر  الــتــي  ــجــائــحــة  ال
املغرب، على غرار باقي دول 

العالم.
بالعمل على  الوزير  ووعد 
االلتقائية بني مشروع املركز 
السينمائي املغربي والقطب 

منصة  لــخــلــق  الــعــمــومــي، 
إيصال  من  تتمكن  مغربية 
للمغاربة  املغربي  املنتوج 

وللعالم.
ــز  ــرك امل أن  إلــــى  يـــشـــار 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، خــصــص 
املغربية  األفالم  من  سلسلة 
حالة  بداية  منذ  للمشاهدين 
بهدف  بــالــبــالد،  الــطــوارئ 
في  املكوث  على  تشجيعهم 
عليهم  والــتــرفــيــه  بيوتهم 
خالل فترة الحجر الصحي.

اأر�سيف املغرب يراهن 
على »اأر�سيف القرن «

لفائدة  املغرب«  »أرشيف  مؤسسة  أعــدت 
من  عــددا  وغيرهم،  الباحثني  من  مرتفقيها 
أدوات العمل عبارة عن جرد ملضامني بعض 
األرصدة الوثائقية املتوفرة في مستودعاتها.
من  أن  املــبــادرة  على  القائمون  واعتبر 
املتوفرة  الوثائقية  األرصــدة  تقريب  شأنها 
الحاضنة ألرشيف  املؤسسة  في مستودعات 
املغرب، من مرتفقيها من الباحثني واملهتمني 
في  قدما  املضي  يضمن  بما  القراء،  وعموم 
اتجاه كسب رهان »أرشيف القرب«، كما من 
شأن هذه املبادرة، إطالق العنان لرقمنة ما 
في  أرشيفي،  تراث  من  املؤسسة  به  تزخر 
الخدمة  تقرب  رقمية«  »منصة  إحداث  أفق 
األرشيفية للعموم، دون الحاجة إلى التنقل 
بديل عنه  املؤسسة، وهو خيار ال  إلى مقر 
فرضته  ومــا  ــا«،  »كــورون جائحة  زمــن  في 
الوقاية  بتدابير  مسبوق  غير  تقيد  مــن 
لسلطة  احتكام  ومن  االحتراز،  وإجــراءات 
»الرقمنة« التي باتت عنوانا عريضا ملغرب 

ما بعد الجائحة.
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وزارة الثقافة تعد مبن�سة رقمية 
ذات موا�سفات عاملية

املكتبة الوطنية تعيد فتح 
ف�ساء الباحثني والطلبة 

`
أعلنت املكتبة الوطنية للمملكة املغربية أنها قررت 
إعادة فتح فضاء الباحثني والطلبة الباحثني، ابتداء 
من 15 يوليوز الجاري، من الساعة التاسعة صباحا 

إلى الساعة السابعة بعد الزوال.
وحسب بالغ للمكتبة الوطنية، فإن إعادة فتح هذه 
الفضاءات، تقرر في سياق تخفيف الحجر الصحي 
الذي أعلنت عنه السلطات العمومية، وسيتم اإلبقاء 
كما  الطلبة،  لفئة  بعد  عن  املكتبية  الخدمات  على 

أعدت املكتبة دليال سيتم توزيعه لهذه الغاية.

»زووم على فناين ال�سارع« �سد غياب دعم وزارة الثقافة
»زوم  ــار  ــعـ شـ تــحــت 
ــشــارع«،  ال فناني  على 
احتجاجية  وقفة  جمعت 
شارع  فناني  افتراضية، 
ــلــني بـــاملـــغـــرب،  ــق مــســت
لوزارة  صوتهم  إلسماع 

الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب 
ــريــاضــة، وذلـــك بعد  وال
الــضــرر »الــبــالــغ« الــذي 

لــحــقــهــم طــيــلــة الــثــالثــة 
أشــهــر مــن الــتــوقــف عن 
العمل عقب فرض الحجر 
تفشي  ملواجهة  الصحي 
الذي  »كورونا«،  فيروس 
مــورد  ــالق  إغـ إلـــى  أدى 

عيشهم: الشارع.
الوقفة  هـــذه  ــت  وعــرف
االحتجاجية االفتراضية، 

فيدرالية  نظمتها  التي 
الشارع،  لفنون  املغرب 
لفناني  شــهــادات  تقديم 
ــن الــعــديــد من  شـــارع م
مدن اململكة، ولم تخل من 
إبداعات فنية تفصح عن 
مكنوناتهم اإلبداعية غير 

املثمنة.
ــكـــت تـــدخـــالت  ــتـ واشـ
»التضرر  الشارع  فناني 
فرض  ظروف  من  الكبير 
دون  الــصــحــي  الــحــجــر 
تــحــرك  أي  نــشــهــد  أن 
املسؤولة،  الجهات  مــن 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــبـــادرة 
جـــد نــبــيــلــة لــفــيــدرالــيــة 
الشارع«،  لفنون  املغرب 
واســتــنــكــروا »الــتــراجــع 
فنون  دعم  مكتسبات  عن 
عن  عبروا  كما  الشارع«، 
يسمعهم  أن  في  »أملهم 

وزير الثقافة الجديد«.
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تناولوا  أن  للمحللني  يسبق  لــم 
املتحدة  الــواليــات  استقرار  مسألة 
املعطى  هذا  العالم.  على  ذلك  وأثــر 
التحليالت  وكــل  دائــمــا،  ثابتا  كــان 
والتقارير الدورية كانت تتناول عدم 
استقرار باقي دول العالم، فاستقرار 
صمام  دائما  كان  املتحدة  الواليات 
سمح  مــا  وهــو  العالم،  لكل  األمـــان 
وتدفقات  الدولية  التجارة  بتطور 
الــقــوى مع  ــوازن  ــوال وتـ رؤس األمـ
مختلف الدول املارقة واملهددة لألمن 
العاملي. هذا االستقرار استفادت منه 
والعالم  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األمريكي  للدوالر  عام، وسمح  بشكل 
بأن يصبح عملة أساسية لجزء هام 

من التداوالت العاملية.
يتزعزع  بــدأ  املعطى  هــذا  الــيــوم، 
التوقف  بنسبة كبيرة، خصوصا مع 
األمريكي  لالقتصاد  االضــطــراري 
للوتيرة  لعودته  محدد  أفق  وغياب 
الداخلي  االستقرار  وعدم  السابقة، 
الذي بدأ يأخذ حجما غير عادي، كما 
للواليات  ترامب  الرئيس  إدارة  أن 
املتحدة األمريكية بشكل غير معهود 
هذا  صــورة  جعل  سابقا،  كــان  كما 
البلد تهتز حتى عند أقرب الحلفاء.. 
ــكــي ليس  ــري ــع األم ــوق ــزاز امل ــاهــت ف
العالم،  لباقي  بالنسبة  الهني  باألمر 
كالصني  دول  وجــود  مع  خصوصا 
لم  التي  وأملانيا  واليابان  وروسيا 
سياسة  مجريات  عــن  راضــيــة  تكن 
فرضتها  التي  القواعد  العالم حسب 
الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  أمريكا 
انتظار  في  بها  تشتغل  كانت  لكنها 
إلعادة  املناسبة  الظروف  تتوفر  أن 
العاملية  السياسة  بشأن  التفاوض 

من موقع أفضل.
ما يقع في أمريكا، يذكرنا بالفترة 
الصعبة التي مرت منها اإلمبراطورية 
كانت  والــتــي  القديمة،  الرومانية 
على  مبنية  ــذاك  آنـ دولتها  عقيدة 
كانت  كما  واالقتصاد،  السالح  قوة 
وهي  ــدة،  واحــ نظرية  على  مبنية 
عبر  يمر  رومــا  واستقرار  تطور  أن 
الخاضع  العالم  باقي  استقرار  عدم 
لكن  رومــا،  لسيطرة  الخاضع  وغير 
أن  يتوقعون  يكونوا  لم  روما  حكام 
الداخلية  االستراتيجية  التحوالت 
هي التي أسقطت روما بعد ما يناهز 
خمسمائة سنة من الحكم، وأعتقد أن 
مطلبا  فقط  يعد  لم  أمريكا  استقرار 
داخليا، بل عامليا على أساس قواعد 
بتحقيق  تسمح  بالتأكيد،  جــديــدة 

رخاء اقتصادي جديد.

الواليات املتحدة 
وا�ستقرار

 العامل
 د. إدريس الفينة

كيف ال�سبيل لو�سع حد الرتفاع اأرقام االنتحار باملغرب؟ 

 جميلة حلبي

ــة  ــي اآلونـ ــد ف ــزاي ــي املـــغـــرب، ت ف
مختلف  من  املنتحرين  عدد  األخيرة 
ــار،  ــمـ ــن مــخــتــلــف األعـ ــ املـــــدن، وم
مؤخرا  املتداولة  األرقــام  وأصبحت 
وتيرة  تسارع  إلى  بالنظر  قلق  مثار 
ــن يــضــعــون حــدا  ــذي األشـــخـــاص ال
لحياتهم، ليطرح السؤال دائما حول 

األسباب والدوافع إلى ذلك؟ 
العاملية  الصحة  منظمة  وكانت 
ظاهرة  حول  لها  تقرير  في  قالت  قد 
في  املنتحرين  نسبة  أن  االنتحار، 
منها  املــائــة  فــي   79 تبلغ  الــعــالــم 
الدخل،  وضعيفي  متوسطي  ــدى  ل
يجمع  التي  االنتحار  أسباب  بينما 
قائمتها  فيتصدر  املختصون،  عليها 
ناجما  يكون  بدوره  الذي  االكتئاب، 
متداخلة  نفسية  مشاكل  عــدة  عــن 
على  قــدرتــه  عــدم  بصاحبها  ــؤدي  ي
التغلب عليها، إلى الدخول في حالة 
إلى  حتما  ــؤدي  ي تفاقمها  اكتئاب 
متابعة  هناك  تكن  لم  إن  االنتحار 
طبية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، 
والبطالة  والفقر  األسرية  املشاكل 
يضعون  ملن  الغالبة  النسبة  تشكل 
أو على األصح حسب  حدا لحياتهم 
عمليات  مــن  ــنــاجــون  ال يــقــولــه  ــا  م
األطــبــاء  معظم  وأيــضــا  االنــتــحــار، 

النفسانيني.

ــرا، أصــبــحــنــا نــســمــع عن  مـــؤخـ
حاالت انتحار في صفوف املراهقني 
واألطفال، لكن، ما الذي يجعل طفال 
الحياة  على  مقبال  الزال  مراهقا  أو 
يفكر في وضع حد لحياته؟ فاألكيد، 
املختصني،  من  العديد  رأي  وهــذا 
سببها  التي  األســريــة  املشاكل  أن 
بنصيب  يساهم  األزواج  تفاهم  عدم 
مما  األبــنــاء،  ارتياح  عــدم  في  كبير 
وإذا  نــفــســي،  بــاهــتــزاز  يصيبهم 
أو  والحاجة،  الفقر  ذلك  إلى  أضفنا 
أو  املنتحر  تعرض  أو  املــخــدرات، 
)وفي  لالغتصاب  لالنتحار  املحاول 
ذلك  السكوت عن  يتم  األحيان  غالب 

هذه  تكون  الفضيحة(،  مــن  خوفا 
أجل  من  متكاملة  وصفة  املعطيات 
االنتحار في ظل غياب ثقافة مراجعة 
مجتمعنا،  في  النفساني  الطبيب 
مادام هذا املوضوع يعتبر طابو من 
الطابوهات املمنوع مناقشتها داخل 
مما  األســر،  من  الساحقة  األغلبية 
ما  غالبا  املنتحرين  نسبة  أن  يفسر 

تكون من الوسط الفقير.
وباملقابل، نجد حاالت االنتحار في 
باملخدرات،  مرتبطة  الغني  الوسط 
يكون  بعدما  مشروع  نجاح  عدم  أو 
مالية  مبالغ  له  خصص  قد  صاحبه 
كــبــيــرة وضــاعــت مــنــه، كــمــا يقول 

األطباء، أن نسبة مهمة من االنتحار 
يكون سببها عالقات عاطفية فاشلة..
الصنفني،  دوافــع  حسب  لنخلص 
لالنتحار،  الرئيسي  السبب  أن  إلى 
الصامت  املرض  هذا  االكتئاب،  هو 
النفوس  نحو  يزحف  أصبح  الــذي 
ضغوطات  نتيجة  مسبق،  إذن  دون 
له  باالكتئاب  مصاب  وكــل  الحياة، 
دوامة  في  يدخل  يجعله  معني  سبب 
وعدم  شــيء،  كل  من  والريبة  الشك 
مما  الحياة،  وتيرة  وزجر  مد  تحمل 
يجعل املصاب بهذا املرض يعجز عن 
جهة  ومن  كانت،  مهما  املشاكل  حل 
الذي  الديني  ــوازع  ال غياب  ثانية، 
النفس  ردع  في  كبيرا  دورا  يلعب 
اإليمان  فقوة  بــالــســوء«،  »األمـــارة 
ضد  الشخص  مناعة  تعزز  باللـه 

ارتكاب فعل قتل النفس.
لــكــل هـــذا، وفـــي إطـــار ســيــرورة 
نحو  املجتمعات  باقي  كما  مجتمعنا 
التقدم السريع في كل املجاالت، وجب 
املختصة،  والجهات  الجمعيات  على 
سلك مقاربة تساهم في تغيير نظرة 
الطبيب  مراجعة  ضرورة  إلى  األسر 
النفساني في حال الوقوع في أزمات 
املوضوع  هذا  يبقى  ال  وأن  نفسية، 
»عــيــب«  ــات أو  ــحــرم امل ــة  فــي خــان
تستفحل  ال  لــكــي  و»حـــشـــومـــة«.. 
من  نسمعه  بتنا  مما  أكثر  الظاهرة 

أرقام في اآلونة األخيرة.

 عبد الرحيم بن سالمة

العدل سور ال يغرقه ماء وال تحرقه نار وال تهدمه 
مدافع، وقد قال رسول هلل )ص(: ))ال يقدس هلل 
أمة ال يقضى فيها بالحق، ويأخذ الضعيف حقه 
الراقية  فاألمم  متعتع((،  غير  القوي  من  فيها 
وكذلك  الحاضر،  عصرنا  حتى  أرسطو  عهد  من 
توجب  العاملية،  والقوانني  السماوية  األديــان 
بهالة  وتحيطه  أحكامه  واحترام  القضاء  تقديس 
املغربي  فالدستور  ألهميته،  والوقار،  الجالل  من 
ينص في املادة 126 على أن ))األحكام والقرارات 
من  الحكم  وصفة  للجميع((،  ملزمة  القضائية 
الحاكمني، وقد شرف هلل  أحكم  فهو  صفات هلل، 
نبيه محمدا بصفة الحكم فقال هلل تعالى مخاطبا 
إياه: ))إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بني 
الناس بما أراك هلل وال تكن للخائنني خصيما((.
رسول هلل  أن  الصحيح  الحديث  في  جاء  وقد 
ولعلكم  مثلكم،  يبشر  أنــا  ))إنــمــا  ــال:  ق )ص( 
في  ألحن  يكون  أن  أحدكم  فلعل  إلي،  تختصمون 
له على نحو ما أسمع،  حجته من اآلخر فأقضي 
يأخذه،  فال  شيئا  أخيه  حق  من  له  قضيت  فمن 
أو  فليأخذها  الــنــار،  من  قطعة  له  أقطع  فإنما 

ليتركها((.
فيما  )ص(  النبي  عن  القدسي  الحديث  وفي 
))يا عبادي إني  أنه قال:  رواه عن ربه عز وجل 
محرما  بينكم  وجعلته  نفسي  على  الظلم  حرمت 
شريفة  مهمة  القضاء  فمهمة  تــظــاملــوا..((،  فال 
دعاء  في  ويقولون  يــرددون  فاملسلمون  مقدسة، 
القنوت في صالة الصبح مخاطبني ربهم: ))إنك 

تقضي وال يقضى عليك((.
عند  املقسطني  ))إن  الشريف:  الحديث  وفي 
يمني  عن  نور  من  منابر  على  القيامة  يوم  ربهم 
خير  ساعة  ))عدل  آخر:  حديث  وفي  الرحمن(( 

من عبادة ستني سنة، وجور ساعة في الحكم أشد 
وأعظم عند هلل من معاصي ستني سنة، وقاضي 
من  خير  غشوم  وإمام  وابل  مطر  من  خير  عادل 

فتنة تدوم((.
من  الهالة  بهذه  وإحاطته  القضاء  احترام  إن 
رغبة  مجرد  ليس  والتقدير،  واإلجــالل  اإلكــبــار 
كبرى،  اجتماعية  ــرورة  ض هو  وإنما  عــارضــة، 
ونفسه  ماله  على  مطمئنا  يكن  لم  إذا  الفرد  ألن 
منتهى  في  تصبح  الحياة  فإن  وحريته،  وعرضه 
الشقاء، وبالتالي، فإن املجتمع الذي هو مجموعة 
وفي  الظلم،  ويعمه  الفوضى  تسوده  األفراد،  من 

ذلك ضرر عظيم.
من  مجموعة  مــن  مركب  بطبيعته  فاإلنسان 
والحسد،  كالحقد،  السيئة،  والغرائز  الصفات 
والتسلط  السيطرة  وحــب  واألنانية،  والطمع، 
تكن سلطة تحد من هذه  لم  فإذا  ذلك،  وما شابه 
البعض،  بعضهم  األفراد  عالقة  وتنظم  الصفات، 
الفوضى،  تعمه  أو  فاسدا  يصبح  املجتمع  فإن 
يمكن  فال  البشر،  من  شخص  القاضي  أن  وبما 
الشرائع  تحطه  لم  إذا  لحكمه  األفراد  يخضع  أن 
والقوانني واألديان بهالة من التقديس والتقدير، 
نفوس  فــي  الــبــالــغ  ــر  األثـ لقوله  يــكــون  وبــذلــك 

املتنازعني فيخضعون له عن رضى واطمئنان.
مثلنا  لبشر  نقر  أن  علينا  الصعب  مــن  إنــه 
القلوب،  خفايا  على  مطلعا  يصير  تجعله  بمزايا 
مقررا ملصير حياتنا وشرفنا وحريتنا وأموالنا، 
وهذه السلطة التي توليها الضرورة االجتماعية 
تعالى،  هلل  إلى  مردها  يكن  لم  إذا  بشري،  لفرد 
وارتياح،  رضى  عن  لها  نذعن  أن  العسير  فمن 
يقولون،  كما  األرض«  فــي  هلل  »ظــل  فالقاضي 
النصوص  يحول  رجل  جسد  في  القانون  وهو 
بالحياة،  تنبض  حقائق  إلى  الجامدة  القانونية 
روح  إلى  ينفذ  أن  يستطيع  الذي  هو  والقاضي 

إلى  الحقوق  إليصال  الجماعة  وإرادة  املشرع 
ليعطيها  الغاصب  يد  من  ينزعها  أصحابها، 
أن  يستطيع  الــذي  هــو  والــقــاضــي  ملستحقها، 
يحكم على الجميع باسم القانون وباسم العدالة 
مستلهما حكمه من ضميره ووجدانه، وال سلطان 
العدالة  وصــوت  الضمير  هذا  إال  ذلك  في  عليه 
تعالى:  قــال  الخلق  في  هلل  إرادة  من  هي  التي 
))فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما((، فالقرآن الكريم أمر املسلمني 
محمد  نبيهم  به  يقضي  بما  تسليما  يسلموا  أن 
يقبلوا  لم  إذا  اإليمان  صفة  عنهم  ونفى  )ص( 
بحكمه، فكان عليه السالم مثاال في تطبيق العدل، 
يختصمان  األنــصــار  من  رجــالن  إليه  جــاء  فقد 
))أنا  ويطلبان منه أن يحكم بينهما، فقال لهما: 
أحكم بالظاهر وهلل يتولى السرائر، فإن من يأخذ 
فبكى  النار((  من  قطعة  يأخذ  فإنما  أخيه  حق 

الرجالن وتنازل كل واحد منهما عن حقه ألخيه.
بني  والفصل  الحكم  يتولى  إنسان  فالقاضي 
يكون  أال  الناس  عادة  من  ولكن  بالعدل،  الناس 
القاضي موضع رضاهم حتى ولو عدل، ولذلك قال 
املاوردي الذي كان من كبار القضاة وهو صاحب 
الكتاب الشهير: »األحكام السلطانية«: »إن نصف 
فكم  عدل  إن  هذا  األحكام،  وّلي  ملن  أعداء  الناس 
سيكون خصوم القاضي إن ظلم وحاد عن الحق 

وجانب الصواب وحكم الهوى في أحكامه«.
في  الكبير  ــره  وأث القضاء  شــأن  هــذا  كــان  إذا 
املجتمع، فكم هو جدير أن يحسن اختيار القضاة 
االستقامة  شروط  فيهم  تتوفر  الذين  عصرنا  في 
العلمية  والكفاءة  والتحفظ  والتجرد  والنزاهة، 
بني  الفصل  على  القادرين  واملساواة،  والحياد 

الناس.
يتبع

 

رقي االأمم يقا�س برقي ق�سائها

حتى ال ننسى ذكرى محاولة انقالب الصخيرات
محمد المعزوزي

في غمرة احتفاالت املغرب بعيد الشباب 
الذي كان يخلد الذكرى الثانية واألربعني 
فوجئ  الثاني،  الحسن  امللك  مليالد جاللة 
كالصاعقة:  بخبر  قــاطــبــة  املــواطــنــون 
تالميذ  مــن  فــوجــني  مــن  مكونة  شــرذمــة 

تحت  املنضوين  أهرمومو  مدرسة  ضباط 
ضباط  بقيادة  كومندو،  فرقة   25 ــواء  ل
مدير  يترأسهم  بأهرمومو  العسكرية 
املدرسة الكولونيل امحمد اعبابو، تهاجم 
قصر الصخيرات من جميع الجهات على 
دقيقة  وأربعني  الواحدة وخمسة  الساعة 

زواال من يوم السبت 10 يوليوز 1971.
اقــتــحــم الـــجـــنـــود الــقــصــر املــلــكــي 

من  جندي،   1400 حوالي  بالصخيرات، 
أنواع  بمختلف  مدججني  الثالث،  جهاته 
أكثر  على  محمولني  الحديثة  األسلحة 
شاحنة   15 بـ  مرفوقني  شاحنة،   30 من 
واملــعــدات  الحية  بالذخيرة  مشحونة 
حيث  أطنان،   8 بثمانية  املقدرة  الثقيلة 
شرعوا في إلقاء القنابل اليدوية وإطالق 

العيارات النارية في مختلف االتجاهات، 
داخــل  املــوجــوديــن  بكل  ونكلوا  فقتلوا 
والسفراء  العلماء  فيهم  بمن  القصر، 
والوزراء، وكبار الشخصيات، عالوة على 
أجنبية  امللكية وشخصيات  األسرة  أفراد 

مرموقة.  
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إال  املغرب  في  جديدة  حكومة  حلت  كلما 
وامتدت إليها األعناق والعيون مترقبة سلة 
القرارات واإلجراءات التي قد تغير األحوال، 
بأن  معلنا،  أو  صامتا  إجماعا،  ثمة  أن  ولو 
الظالم  فــي  وتسطر  تهيمن  الظل  حكومة 
أن  غير  العباد،  على  البالد  في  يجري  ما 
»املستقر«، تكون  بلدنا  املثقف في  انتظارات 
ما  على  فرهانه  وحــاملــة،  طوباوية  أحيانا 
غالبا  إنجازات،  من  الثقافة  وزارة  ستحققه 
الذي  العنيد  الــواقــع  بصخرة  يصطدم  ما 
بمفاتيح  فاملاسكون  يتغير،  أن  له  يــراد  ال 
املطلعون  جحا«،  »مسامر  لنقل  أو  الــوزارة، 
ــرون  ــدب ــرار الــدنــيــا والـــنـــاس، امل عــلــى أســ
األضواء  عن  البعيدون  والصفقات،  للملفات 
والشبهات، الحاقدون على الثقافة واملثقفني، 
وعلى املبدعني والفنانني، والكتاب والكّتاب، 
املصفقون  الــخــاشــعــون  الــراكــعــون  أولــئــك 
الحريصون على ما يملى في السر والعلن.. 
دون  الثقافة  قطاع  يــدبــرون  الــذيــن  ــؤالء  ه
ثقافة، يتحكمون في مستقبلنا في غفلة منا، 
يجيزون ما يطبع وما ال يطبع، ما يدعم وما 
وملن  الضخمة  املبالغ  تصرف  ملن  يدعم،  ال 
وإذالله،  حرمانه  ينبغي  ومن  الفتات،  يرمى 
معارفنا  منا  بــدال  يختارون  الــذيــن  ــؤالء  ه
وفننا ونحن صامتون، يقررون في مصائرنا 
جاحدون  جاهلون  وهم  والثقافية،  العلمية 
لنا  ناكرون  منحازون  متسلطون  متكبرون 
والحياة  الــوجــود  فــي  وحقنا  وملستقبلنا 
أوال  الكرامة  فيه  تتحقق  وطن  في  الكريمة، 

وأخيرا.
إن استمرار هؤالء في تدبير قطاع يفترض 
على  الوطنية  والغيرة  واملعرفة  العلم  فيه 
نفقد  يجعلنا  واملغاربة،  األجيال  مستقبل 
األمل  من  بصيص  ال  إذ  املستقبل،  في  الثقة 
صنعوها،  التي  املهازل  أن  ذلك  األفــق،  في 
عن وعي وتخطيط وتآمر مكشوفني، ألهداف 
ممارساتهم  من  يتضح  كما  »الــشــك«  تثير 
ــة املــغــربــيــة  ــاف ــق ــث ــهــم بــاســم ال ــهــرجــات وب
و«األصالة«، وكذا الصفقات املشبوهة باسم 
من  هؤالء  أن  مادام  الدراهم،  بماليني  الدعم 
رؤســاؤهــم  دام  ومــا  أمــرهــا  على  القائمني 
يدبرون القطاع كما تدبر املقاوالت والشركات 
ينال  أن  في  أمــل  فال  الربح،  وراء  الالهثة 
املغاربة وعيا ينير لهم عتمة الحياة، كما أنه 
االعتبار،  بعض  لثقافتنا  يرد  أن  في  أمل  ال 
للثقافة  االعتبار  رد  أن  مدركون  بأننا  علما 
وإرغــامــات  شــروط  بتحقق  رهــني  واملثقف، 
ــرى، مــنــهــا الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي  ــ أخـ
في  املثقف  مسؤولية  وكــذا  والــحــضــاري، 
التي  والعبثية  والتزييف،  الزيف  مجابهة 

صارت عنوانا لزمننا الرديء.

مفارقات الزمن 
الرديء يف 
اأزمة الثقافة

سالم الفائدة

اإ�شكاالت مقولة: »عند االمتحان يعز املرء اأو يهان«  
محمد أولوة

يهان«  أو  املــرء  يكرم  االمتحان  »عند  يقال 
كما يقال أيضا »يعز املرء أو يهان«، وهو مثل 
من  يواجهه  قد  الذي  التحدي  عن  يعبر  قديم 
بامتالكه  التباهي  أو  ادعاء أشياء  ال يكف عن 
لطاقة خارقة، أو يبالغ في مدح نفسه، فيوضع 
وصحة  ذاته  ليثبت  اختبار  وأمام  املحك  على 
ما يدعيه فيكرم، أو يفشل في ذلك فيقع محط 
هذا  ارتباط  لكن  واستهزاء،  وإهانة  سخرية 
املعرفة  وبطالب  الدراسية  باالمتحانات  املثل 
تحول  حيث  رهيبة،  مقولة  منه  جعل  والعلم، 
املتعلم  لــذات  اختبار  ــى  إل االمــتــحــان  معها 
املعرفية  وقدراته  ملعلوماته  وليس  وشخصه 

للكثافة  فــأصــبــح  والــعــلــمــيــة، 
املقولة  لهاته  واللغوية  الداللية 
نفسية  على  فظيعان  وأثر  وقع 
من  الخوف  بسبب  املمتحن، 
الفشل وما يرتبط به من حرج 
االجــتــمــاعــي  محيطه  ــجــاه  ت
وأسرته، ومن شعور بالهزيمة 
الشخصية، والضعف ملهاراته 

الذاتية.
املثل  هذا  سماع  ألفنا  لقد 
الفترة  تلك  قديمة،  فترة  منذ 
ــابــع خــاللــهــا  ــت ــا ن ــن الــتــي ك
ــي في  ــدراســ ــ ال تــحــصــيــلــنــا 
وبكتب  العمومية،  املــدارس 
جيال  تنفع  كــانــت  مــدرســيــة 
تلميذ  يــدرســه  فما  بكامله، 
يتركه  مثال  الخامس  القسم 

عنكبوتية  شبكة  فال  بعده،  يأتي  الذي  ألخيه 
وال آلة حاسبة وال محافظ مقوسة للظهور، وال 
دروس خصوصية، وال متتبع أو مراقب لسيرنا 
بمستوياتنا  للوالدين  تام  جهل  بل  الدراسي، 
وشعبنا، وكانت وصية األب للمدرس هي »أن 

يقوم بالذبح وسيتكلف هو بالسلخ«.
وبالرغم من شظف العيش وبساطة الوسائل 
كلمة  لهم  كانت  التالميذ  أغلب  فإن  التعليمية، 
الذي  حاضرنا  مع  مقارنة  والتألق،  التميز 
تأتي فيه النتيجة أحيانا دون طموحات األهل 
ما  مــع  تتناسب  وال  يتوقعونه،  مــا  وعكس 
يصرفونه من أموال في املدارس الخصوصية 
وفي ساعات الدعم اإلضافية التي تنشط بشكل 

مفرط طيلة السنة.
وبمجرد ما تضع االمتحانات أوزارها، وحتى 
للبعض  املعزة  نتائجها  بأحكام  النطق  قبل 
يبث  التي  املقولة  تلك  وفق  لآلخرين  و«املذلة« 
رحلة  تبدأ  القلوب،  في  والرعب  الفزع  ذكرها 
العمل الصيفي في الحقول والحصاد، وبيادر 
القرية من  املحاصيل، والتجوال بمدخل  درس 
حني آلخر، لبيع حفنة من ثمرات تساقطت ليال 
من النخيل أو سلة من بواكر الثمار الصيفية 
بالتقاطها  للظفر  فجرا  نستيقظ  التي  املحلية 
أو جنيها، فال مجال للنوم بعد الفجر ولو بعد 

انتهاء املوسم الدراسي، اعتقادا من األسرة أن 
مضيعة  وأنها  لها  معنى  ال  الصيفية  العطلة 
تلك  جراء  صغرنا  في  نهرم  أن  فكدنا  للوقت، 
طعم  من  والحرمان  الحياة  وقسوة  األعمال 
إجازة للراحة واالستجمام بعد عناء كبير خالل 
ساعتها  كانت  وقد  الطويل،  الدراسي  العام 
تبيض وجوه وتسود أخرى، في انتظار إعالن 
ألف  لها  يضرب  كان  التي  االمتحانات،  نتائج 
ذكي  بهاتف  تقايض  تكن  لم  أنها  رغم  حساب 
أو  مخيم  في  مشاركة  أو  إلكترونية  لوحة  أو 
حفلة أو سفر خارج الحدود الجغرافية للقرية، 
بل كان التشديد على النجاح وبال مقابل يذكر.
لقد كان لألسرة من حيث ال تدري، دور كبير 
في بث القلق والتوتر قبل االمتحانات وبعدها، 
وفي تكريس الهلع والخوف من شبح الرسوب، 

للمطلوب،  انتظارها  بسبب  وذلك 
العتقادها  ســواه،  شيء  وال  النجاح  وهو  أال 
قاطعا على إخالصنا وحبنا  دليال  ذلك  في  أن 
وانتشالهم  إلسعادهم  سعينا  وعلى  للوالدين 
فاالمتحان  وبالتالي،  بنجاحنا،  الفقر  مــن 
اإلخالص  وذلــك  السعي  ذلك  لوضع  مناسبة 

والحب على املحك.
أو  املرء  يعز  االمتحان  »عند  مقولة  فبحكم 
لدينا  تحولت  االمتحانات،  تؤطر  التي  يهان« 
هذه األخيرة إلى محنة، جعلتنا ال نهتم كثيرا 
بالتصرف املتوقع من األسرة في حالة النجاح، 
واقعة  حيال  فعلها  ردة  هو  نخشاه،  ما  بل 
الرسوب التي عادة ما تتسم بالغضب وتتصف 
والتوبيخ  كاللوم  واللفظي،  املعنوي  بالعنف 
في  والتقصير  بالتهاون  واالتهام  والتأنيب 
املراجعة، وصرف الوقت في أمور تافهة عوض 
الدراسة، وبالوعيد بحرماننا من أشياء كثيرة 
أو  مــصــروف  مــن  نستفيد  نكن  لــم  أننا  ــو  ول
نتمتع بنزهة، أو أي شيء يمكن أن يمنع عنا 

أو يضيع منا بسبب الرسوب.
املقولة  عــن  ــؤاخــذة  امل عــن  النظر  وبــغــض 
الشهيرة سالفة الذكر، التي ترجع أمر الرسوب 
واستخفافه،  التلميذ  تقاعس  إلــى  بتلقائية 
وشعوره بالذنب والخجل وباإلحباط واإلذالل، 

فإن االمتحانات لم توضع لتحديد التكريم من 
فرصة  هي  بل  بالذات،  لها  عالقة  وال  اإلهانة 
األداء  وتقويم  الــدراســي  التحصيل  لتقييم 
إال  بالنجاح ليس  فالتتويج  للممتحن،  املعرفي 
بعزيمة  التزود  تستوجب  الــدرب  على  خطوة 
االستمرارية وتقوية القدرات، أما اإلخفاق فهو 
محاولة غير موفقة، ورغم ما يشكله من موقف 
الشيء،  بعض  قاسيا  يبدو  قد  ووضع  صعب 
فال يجب التعامل معه بالغضب والعصبية، بل 
والعتاد  باملؤن  للتزود  مؤقتة  محطة  اعتباره 

الالزم للوصول إلى النجاح املنشود.
بل  دورات استدراكية،  لالمتحانات  أن  وبما 
عديدة،  مــرات  الجتيازها  الترشح  وباإلمكان 
قابلة  »الفاشلة«  املحاولة  تلك  أن  ذلك  فمعنى 
لالستدراك، ويجب أن تكون حافزا للبحث عن 
مكامن الضعف ملعالجتها وللمزيد من املثابرة 
وتكثيف الجهود، ومعرفة 
عليه  التركيز  يجب  مــا 
متقدمة  نتائج  لتحقيق 
مستقبال ومؤهلة للنجاح. 
مهما  السلبية  فالنتيجة 
غالبا  فإنها  مــؤملــة،  تكن 
ــى  ــم إل ــا تـــدفـــع املــتــعــل مـ
من  فهناك  التميز،  صناعة 
ولكنه  البداية  في  يتعثر 
معلما  يصبح  النهاية  في 
النجاح،  قواعد  لآلخرين 
وســبــل الــتــفــوق، ومــبــادئ 

االرتقاء.
هذه  ــداول  ت من  فبالرغم 
وشهرتها  املرعبة  املقولة 
أخرجت  والتي  القدم،  منذ 
ــه  ــن مــجــال ــ االمـــتـــحـــان م
التحصيل  مستوى  لقياس  كوسيلة  الطبيعي 
العلمية  ملعلوماته  وسبر  للممتحن  املعرفي 
ما  نكران  يمكن  فال  لــذاتــه،  وليس  وخبراته 
وأمثلة  حكم  مــن  الثقافي  تراثنا  بــه  يزخر 
من  ولدت  عظيمة  وإنجازات  لنجاحات  كثيرة 
أن نتقبل اإلخفاق  رحم إخفاقات، كالحث على 
مرا  يبقى  سوف  وأنه  واقع  كأمر  به  ونعترف 
منه،  يخلصنا  الطموح  ونجعل  نبتلعه  لم  إذا 
يتحملوا  أن  يمكن  من  فقط  هم  األقوياء  وأن 
يتعلمون  ما  بقدر  منها  ويتعلموا  »الهزيمة« 
من االنتصار، وأن الشيء الوحيد الذي يجعل 
االستسالم  هــو  مستحيال،  الحلم  تحقيق 
نمر  أن  جــدا  الطبيعي  مــن  وأنــه  »للفشل«، 
أحيانا على »الفشل« في طريقنا نحو النجاح، 
وأن التفوق ال يأتي نتيجة للنبوغ، بل يتحقق 
من  ذلك  غير  إلى  عليه،  والتصميم  باإلصرار 
فشل  من  عانوا  عمن  وأمثلة  مــأثــورة  ــوال  أق
منه  وصنعوا  يتجاوزوه  أن  واستطاعوا  ما، 
تجربة  مقاربة  خالل  من  وذلك  باهرا،  نجاحا 
بما  إيجابي  منظور  من  والرسوب  »الفشل« 
يمكن من استخالص للدروس والعبر وتحويل 
نحو  القوية  اإلرادة  يحرك  وقود  إلى  اإلخفاق 

تحقيق النجاح.

عبده حقي

موضوعا  الــروبــوت«  »الصحفي  أضــحــى 
شاغال بشكل متزايد في املشهد اإلعالمي وفي 
الذي ال  عالم التسويق الحالي، فهذا املصطلح 
موضوع  بات  العام،  الرأي  لدى  مجهوال  يزال 
أن  الــواقــع،  فــي  بينما  ــام..  ــ األوه مــن  العديد 
استعماله في الخدمات التسويقية أو الصحفية 
ال يزال محدودا على الرغم من مستقبله الواعد 
الصحفي«  »الروبوت  موضوع  إن  ما.  حد  إلى 
جزء  يكون  أن  يمكن  الروبوت«،  »الصحفي  أو 
»املرآة  الناجحة  السلسلة  في  جديدة  قصة  من 

السوداء«.
بشأن  بالقلق  البعض  يشعر  الــواقــع،  فــي 
الروبوتات  تستطيع  عندما  الصحافة  مستقبل 
التدخل ألداء »نفس« املهام، وإذا وضعت كلمة 
»نفس« هنا بني عالمتي التنصيص، فهذا يعني 
أنه ال يمكن للروبوت أن ينجز بالقلم ما ينجزه 
الصحفي  أن  الحقيقة،  وفي  البشر،  الصحفي 
لنقل  إنساني  بعد  إعــطــاء  على  قــادر  وحــده 
االصطناعي  للذكاء  يمكن  ال  مقال  في  املشاعر 
فهمه، حتى لو كان في بعض األحيان قادرا على 

نسخ هذا األسلوب بشكل أكثر أو أقل فعالية.
هو  وما  الروبوتية،  الصحافة  هي  ما  إذن، 

مستقبلها؟
النمطية  الــصــورة  تلك  بمحو  بــدايــة  لنقم 

للروبوت الجالس بحكمة بجوار صحفي، حيث 
أن الثنني معا يكتبان مقاالتهما باستعمال لوحة 
منهما،  واحد  بكل  الخاص  الكمبيوتر  مفاتيح 
فنحن ال نتحدث عن الروبوتات املوجودة ماديا، 
وهي الفكرة التي قد تبدو منطقية، لكن ما يهم 
التأكيد عليه، هو أن هذا الروبوت الشهير ليس 
اإلنسان  صنعه  اصطناعيا  ذكاء  أقل  أو  أكثر 
املقالة،  ــذه  ه ففي  مــحــددة،  ــراض  ألغـ وكيفه 
فإن  وبالتالي،  الصحافة،  روبوت  على  سنركز 
الروبوت املحرر هو مجرد ذكاء اصطناعي قادر 
على استخالص املعلومات من مصادر مختلفة 
وبالتالي،  ممكنة،  طريقة  بأفضل  وتجميعها 
فإنه يمضي معظم الوقت في كتابة مقاالت في 
وإذا  متعددة،  مواضيع  وفي  تامة  استقاللية 
أال  فيجب  األساسية،  قوته  هي  الكتابة  كانت 
تذهب  أحيانا  قدراته  أن  آخر  ننسى من جانب 

إلى أبعد من ذلك.
ما  هناك  ليس  هذه،  النظر  وجهة  ولتوضيح 
»هيليوغراف«،  روبــوت  من  كمثال  أفضل  هو 
الصنع(  )املحلي  االصطناعي  الــذكــاء  حيث 
»الواشنطن  صحيفة  واستخدمته  طورته  الذي 
حول  الرئيسية  ــداث  األحــ لتغطية  بــوســت« 

أن  يبدو  الرياضة،  أو  السياسة  مثل  مواضيع 
أكثر  بالفعل  كتب  قد  االصطناعي  الذكاء  هذا 
من 800 مقالة دون أن تتطلب بالضرورة تدخل 
أي إنسان صحفي، هذا هو املثال األسمى ملقال 
رياضي كتبه ونشره آليا محرر »هيليوغراف«.

تمكن  فائقة،  وبسرعة  تامة،  استقاللية  في 
املحتوى  وتــوزيــع  كتابة  مــن  »هيليوغراف« 
هذه  مثل  تنفيذ  أن  املعلوم  ومن  فائقة،  بسرعة 
بشرية  موارد  يتطلب  السرعة،  وبهذه  املهمة، 
صحفية كبيرة، والتي ليست في متناول جميع 

وسائل اإلعالم عبر األنترنيت.
ليس  هيليوغراف«  »روبوت  أن  الواضح  من 
بديال فقط لجمع املصادر والكتابة، ولكنه كذكاء 
اصطناعي، قادر أيضا على البث بكميات كبيرة 
الذكاء  أن  حيث  االجتماعية،  الشبكات  على 
على  وينشر  يغرد  بــدوره  أصبح  االصطناعي 
أن  كما  ذلك،  وغير  »أليكسا«  الصوتي  املساعد 
»الروبوت الصحفي« ال يركز فقط على الكتابة، 
بأكملها  السلسلة  إدارة  على  أيضا  قادر  ولكنه 
دون شك، سنسمع  ومن  البث،  إلى  اإلنتاج  من 
أيضا في املستقبل القريب أنه لن يكون املحرر 
االستخدام  هو  أو  املوجود  الوحيد  الروبوت 

الوحيد الذي يمكن االستفادة منه.
بما  ذكيا  دائما  ليس  االصطناعي  فالذكاء 
الصحفية  املــوضــوعــات  مــع  للتعامل  يكفي 
الكثير من  التي تتطلب من الصحفيني  املعقدة 
من  الحاضر،  الوقت  ففي  والكتابة،  التحضير 
معينة  عواطف  أو  مهارات  تفسير  املستحيل 
لذلك  االصطناعي،  للذكاء  إنتاجها  إعــادة  أو 
سنفهم كيف أن مواضيع املقاالت التي تعالجها 
عميقا  تحليال  تتطلب  ال  املحررة  الروبوتات 
إلخ.،  ومنمق...  عاطفي  جانب  أي  أو  للسياق، 
من  اآلن  حتى  مالحظته  يمكن  ال  الذي  الشيء 
هو  هذا  كان  لو  حتى  االصطناعي  الذكاء  قبل 
جدا  املعقد  من  فإنه  الراهن،  الوقت  في  الحال 
إن لم يكن من املستحيل بالنسبة لـ«الصحفيني 
الخصائص  هــذه  إنتاج  إعــادة  الروبوتيني« 

املتعلقة بكل واحد منا.
وبعيدا عن استخالص أية نتائج متسرعة، 
فمن جانب آخر، إن غياب الخصائص البشرية 
في »الروبوت الصحفي« هي التي تدفع الفرق 
الصحفية لتعيني موضوعات يمكن أن نصفها 
بأنها واقعية بالنسبة لكتاب الروبوت، يتعلق 
نتائج  أو  الرياضية  النتائج  عن  بمقال  األمر 
وصفات  عن  حتى  أو  السياسية  االنتخابات 
التي  الحاالت  في  عادة  ذلك  ويتحقق  الطبخ، 
للحقائق،  بسيط  بتجميع  فيها  األمر  يتعلق 
دون  من  املعلومات  إلنتاج  كافيا  ــام  األرق أو 

الحاجة إلى تحليل.

ما م�شتقبل »الروبوت ال�شحفي«؟



كان الجو السائد في املحكمة مبنيا على أعراف وتقاليد رصينة وضاربة في عمق التاريخ 
القضائي بني أسرة العدالة، التي كانت أسرة بكل ما في الكلمة من معنى، إذا اشتكى عضو 
للملك من فاس،  العزوزي كوكيل  التحق املرحوم محمد  أن  له باقي األعضاء، وحدث  تداعت 
بمحكمة  التحق  الذي  نوشريف  املكي  املرحوم  مكان  البيضاء  بالدار  العامة  النيابة  ليترأس 
مع  عملوا  الذين  النواب  بعض  منها  تقزز  العمل  في  أخرى  طبيعة  له  وكانت  االستئناف، 
املرحوم نوشريف، فأدى خالف في الرأي واالجتهاد إلى انتقالهم إلى محاكم أخرى مفضلني 
كرامتهم واحترامهم لطبيعة عملهم، وكان من بينهم األستاذ الطالبي الحسني، الذي لم يفضل 
من شهود  كنت  وقد  باملحاماة،  وااللتحاق  القضاء  من  استقالته  تقديم  وإنما  االنتقال،  فقط 
ثنيه عن  العوفير،  املرحوم حسن  آنذاك،  العام  الكاتب  واقعة محاولة  الذين حضروا  العيان 
ومن  كبيرة،  أخالقية  ونزاهة  عالية  مهنية  كفاءة  من  عنه  عرف  ملا  نظرا  استقالته،  تقديم 
جملة ما حاول إقناعه به، أن بعض القضاة خلقوا للقضاء وليس املحاماة، وأن غالبيتهم ال 
ينسجمون مع عالم الدفاع، غير أنه ظل متشبثا بموقفه، وبعد سنة واحدة من ممارسة املهنة، 
يتقدم  ربما سوف  بأنه  العوفير  ذ. حسن  فظن  العدل،  لوزارة  العام  الكاتب  مع  مقابلة  طلب 
من جديد بطلب إعادة االلتحاق بالقضاء، لكن املفاجأة كانت كبيرة، حني قال له بابتسامته 
فيها  وجد  العام،  الكاتب  فتحها  وملا  بمذكرة،  ومده  مجاملة،  زيارة  في  فقط  املعهودة: جئت 
أرقام العشرات من امللفات التي كان يعج بها مكتبه في ظرف وجيز، وهي دليل على نجاحه 
في املهنة التي أحبها ولم يرضخ قبل سنة ملغريات العروض التي قدمت إليه من أجل ثنيه 
على االستقالة وتخييره في املحاكم التي يفضل املمارسة فيها، وتمنى له الكاتب العام آنذاك 

التوفيق.
وملا سألت زميلي ذ. الطالبي عن سبب هذا املوقف، أجابني: لم يكن الغرض من ذهابي إلى 
وزارة العدل التبجح بنجاحي في املهنة في ظرف وجيز، وإنما ثني الكاتب العام عن وجهة 
كذلك،  املحاماة  في  ينجحون  القضاء  في  الناجحني  القضاة  أن  بامللموس   له  وأؤكد  نظره، 
زروق،  أحمد  والحاج  الجناتي  والنقيب  التبر  بوعبيد ومحمد  املعطي  األساتذة  بأن  وذكرته 

كانوا قضاة ومن بعد محامني ونجحوا في املهنتني.
في  لقاءاتنا  وكانت  أكبر،  وبكرامة  كبير  بنجاح  املحاماة  مهنة  الطالبي  األستاذ  ومارس 
ذ. أمنزول وذ. الحنفي رحمهما هلل، فرض عني، حيث كانت وال زالت ال  منزلي مع املرحوم 
تفرق بيننا اختالفات املهنة واألدوار، إلى أن تفاجأت بالحادث املروع واملؤلم الذي تعرض له 
التاريخي، ليس فقط بجدرانه وإنما كذلك بتاريخ صاحبه، ألن املجتمعات املتحضرة  مكتبه 
ربما تضحي في بعض األحيان بالجوانب املادية واملكاسب الصغيرة مقابل االحتفاظ بتاريخ 

املؤسسات.
ففي عز الحرب العاملية الثانية كانت تعليمات سواء من قوات الحلفاء أو النازيني أنفسهم 
رجال  أو  شعراء  أو  فنانون  اتخذها  التي  التاريخية  املآثر  قصف  عدم  عن  تعليمات  تعطي 

قانون كبار مقرات لهم، ألنها تشكل موروثا حضاريا لألمة كلها.
الدولة  وأرادت  الفنانني  أحد  منزل  صغيرة  بلدة  في  خطئا  قصفت  أن  أملانيا  في  وحدث 
باكتتاب  وطالبت  ذلك  البلدة  بلدية  فرفضت  ترميمه،  أجل  من  ميزانية  تخصيص  الفيدرالية 
رمزي يؤديه سكان أملانيا ليشعر كل واحد بأنه ساهم في الحفاظ على تراث تاريخي ال يعود 

للحكومة فقط وإنما كذلك لألشخاص كما أورد ذلك الكاتب أنيس منصور في أحد مؤلفاته.
ولو كان هناك حس حضاري واالعتناء باملوروث الثقافي ملدينة مثل الدار البيضاء، لوقع 
ترميم مكتب املحامي الكبير األستاذ الحسني الطالبي، على حساب ميزانية املدينة واحتفظ 
بتلك العمارة من أجل تاريخ ذلك املكتب وغيره من املكاتب، ألننا في يوم ما سنجد اإلسمنت 
وذلك سيكون  روح،  دون  بناء  مواد  مدننا  التاريخ، وهكذا تصبح  املدن وال نجد  في  املسلح 
منتهى التخلف، فتاريخ العالم ليس في قراراته سوى تاريخ العظام من الرجال، فهم املبدعون 
املادي  الخارجي  التجسيم  نتيجة  وهو  منجزات،  من  نراه  ما  ولكل  اإلنسان  حققه  ما  لكل 

والعملي لألفكار التي ولدت في أذهان أولئك العظام من الرجال كما قال كاراليل.
وكم من عظام في املحاماة يستحقون مكانهم في التاريخ وما ضر مالك العمارة إذا كان 
وطنيا صادقا، وما ضر مجلس املدينة أن يسموا تلك العمارة باسم املحامي األستاذ الطالبي 
وتخصص  لذلك،  حاجة  في  هم  الذين  للمحامني  كمكاتب  شققها  باقي  وتخصيص  الحسني 
جنباتها ألنشطة هيئة الدفاع القريبة من املحكمة التي احتضنت تجمعهم التاريخي، تخليدا 
لتلك الوقفة التاريخية ملحاميي املغرب كرد جزء من دين هذه املهنة الذي في أعناق كل مغربي 
عميق  ألن جرحه  متابعة،  أو  محاكمة  لن تصلحه  الذي  الخطأ  هذا  على  ويكفرون  ومغربية، 
جدا في النفوس، وتحتفظ ذاكرة الدار البيضاء ومجلس مدينتها بتاريخ معنوي، ويدخل من 
شارك في هذه الحادثة املؤملة للتاريخ عوض الخروج منه، وكم من الوطنيني الصادقني فعلوا 

ذلك حبا في الوطن .
محتاجني  نحن  وكم  نيتشه،  قال  كما  األخذ  في  اإلجادة  من  أصعب  العطاء  في  فاإلجادة 
للعطاء للمهنة التي أعطتنا دون مقابل ولم تطلب منا إال الكرامة، فرفقا بها، رفقا باملعشوقة 
التي عشقناها جميعا واستحيينا من النظر إلى وجهها الجميل حياء منا وتقديرا وقداسة، 
وانحينا لها في محرابها الذي يتسع للجميع، في يوم جمعة في زمن »كورونا« وقد لفحت 
العالم أجمع، وسطع نورها من  أمام  رونقا  فازدادت جماال وازدادت  الحارة خديها،  شمسه 

جديد وغطت شمسها مجالس العدالة .
فاسمحي لي معشوقتي، فأنت غير محتاجة ألي قلم ليعدد مناقبك، ولكنها قرحة حبك هي 

التي جعلتني أتجرأ عليك، فمعذرة.
 < يتبع

وقفة الـمحامني 

لنور الدين الرياحي

مذكرات ساخنة

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 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 اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com
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من يهدد ملكة جمال 
المغرب بالقتل؟

املحجبات  جمال  ملكة  الكتاني،  نسرين  كشفت 
سابقا، أنها وضعت شكاية لدى النيابة العامة بمدينة 
بها  توصلت  التي  التهديدات  خلفية  على  القنيطرة، 

من طرف بعض املجهولني.
املواقع،  لبعض  تصريحها  في  الكتاني  وأوضحت 
أنها تعرضت طيلة الفترة األخيرة لتهديدات خطيرة، 
أن  معتبرة  املرأة،  املستمر عن قضايا  دفاعها  بسبب 
هذا األمر بات يزعج الكثير من األشخاص، ويدفعهم 

بالقتل. لتهديدها 
من  الغرض  أن  حديثها،  نسرين خالل  كشفت  كما 
تهديدها، هو تراجعها عن الدفاع عن املرأة ومناقشة 
املــرأة  »مــوضــوع  مضيفة:  تهمها،  التي  املواضيع 
على  نهضر  ومبغاونيش  تحريض  فيه  كيشوفو 

حقوقها«.
»الفايسبوك«،  متابعيها على  وشاركت نسرين مع 
املضايقات التي واجهتها، مشيرة إلى أنها تعرضت 
أسلوب  ضــدهــا  استعمل  كما  ــراق،  اخــت ملــحــاوالت 
الشخصنة، وتعرضت ملحاولة اختالق سيناريوهات، 
تمويل  وتلقي  اإللحاد،  منها  كبيرة،  بتهم  واتهامها 
تستحيي  إنها  قالت  أخرى  وأشياء  معينة،  جهة  من 

من ذكرها.

دعوة المغربي علي 
الصافي إلى حفل 

جوائز األوسكار
ــعــلــوم والــفــنــون  ــة ال ــي ــم ــادي وجــهــت »أك
علي  املغربي  للمخرج  دعوتها  السينمائية«، 
برسم  األكاديمية  إلى  لالنضمام  الصافي، 
مختلف  من  فنانا   819 رفقة   ،2020 سنة 

أنحاء العالم.
التصويت  فرصة  الصافي  أمام  وستكون 
في حفل توزيع جوائز األوسكار على الفيلم 
باملسابقة  يــتــوج  ســوف  الـــذي  الــوثــائــقــي 
خالل  تنظيمها  املقرر  العاملية،  السينمائية 
يوم 25 أبريل 2021، بعدما كان مبرمجا يوم 

28 فبراير من نفس السنة.
ــجــدر  اإلشارة إلى أن جائحة ت

بعثرت  »كورونا« 
حــفــل  أوراق 
ــع جــوائــز  ــوزي ت
تم  إذ  األوسكار، 
بسبب  تأجيله 
الصحية  ــة  ــ األزم
الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
العديد من البلدان 
جــــــراء تــفــشــي 

الوباء.

»كورونا« تجر عبد الوهاب 
الدكالي إلى العودة للغناء

املوسيقار  ــار  اخــت
الدكالي  الوهاب  عبد 
ــلــســاحــة  ــودة ل ــ ــعـ ــ الـ
يتطرق  بعمل  الفنية، 
التي  لـــألحـــداث  فــيــه 
عــاشــتــهــا الــبــالد في 

زمن »كورونا«.
في  الدكالي  وكشف 
صحفية،  تصريحات 
تحمل  األغـــنـــيـــة  أن 
العسر  »بــعــد  عــنــوان 
ــرا« وســتــســلــط  ــســ ــ ي
الفترة  على  الــضــوء 
عاشها  التي  الصعبة 
ــذ إعـــالن  املـــغـــرب مــن
حــالــة الـــطـــوارئ إلــى 

الحجر  من  التخفيف  حني 
الحديث  ورفض  الصحي، 
عن تفاصيل العمل، مكتفيا 
غتكون  »األغنية  بالقول: 
في  وانتظروها  مفاجأة 
مضيفا  املــقــبــلــة«،  ــام  األيـ
أنه يركز حاليا على وضع 
على  ــرة  األخــي اللمسات 

العمل قبل إصداره.
تصوير  إمكانية  وعــن 
األغـــنـــيـــة عــلــى طــريــقــة 
الفيديو كليب، رد الدكالي 
الكليب في  »إصدار  قائال: 
الفترة الحالية أمر صعب، 
لكن سندرس ذلك في حال 
من  العمل  وفريق  تمكنت 

تصويره«.



 

بورجوازيتنا: عمياء.. �صماء.. بكماء
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

على  محسوبة  البورجوازيني 
رؤوس األصابع، بل كان يضرب 
وهم  آبائنا  حياة  في  املثل  بها 

في صراعهم مع الحياة.
تتوفر  الذي  البورجوازي  كان 
فيه الشروط املذكورة، هو الذي 
وله  بالسريجة،  البغلة  يركب 
بيته، وله عرصة  دكانة في باب 
وفسيفساء،  الــبــيــت،  ــك  ذل فــي 
وخادمة تصلح لكل شيء.. وكان 
الفقراء  على  يتصدق  العيد  يوم 
القريبة  ضيعته  إلى  يتوجه  ثم 
ولده،  يكبر  وعندما  املدينة،  من 
يبعثه إلى مدرسة أبناء األعيان 
أو ملدرسة عسكرية إن كان محط 

ثقة رئيس الدائرة.
وكان إلى جانب هؤالء، بعض 
الذين  القرويني  البورجوازيني 
باإلقطاعيني،  يسمون  كــانــوا 
وكانت لهم ثروة فالحية ال بأس 
بها بالنسبة للظروف التي كانت 

تعيشها بالدنا آنذاك.
فما هي البورجوازية اليوم؟

ــن املــضــيــعــة  ــه مـ ــ ــد أن ــق ــت أع
لهذه  أبحث  أن  وللقراء،  لوقتي 

أو  أوصــاف،  عن  البورجوازية 
أسطر لها بعض الحدود، وربما 
كنت على صواب حني وصفتها 
بأنها بورجوازية جديدة دخيلة 

علينا.
فأخطر ما في بورجوازيتنا أنها 
كنبات الحريقة، تعيش في األوحال 
القاذورات،  سواقي  ضفاف  وعلى 
وكأنها  جذابا  مظهرها  كــان  وإن 
النعناع، فإنها تلسع كل من يقترب 
منها، لكنها ال أصل ثابت لها، وال 

فرع في السماء..
بورجوازيتنا،  في  ما  وأخطر 
ال  عــمــيــاء،  بكماء  صــمــاء  أنــهــا 
ارتباط  وال  تفكير،  وال  لها  رأي 
العائلة  ترى  فبينما  باألحداث.. 
إسبانيا  في  الفالنية  العريقة 
معترك  تــعــيــش  إنــجــلــتــرا  أو 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وتــوجــه 

كل  على  الشعب  لخدمة  أبناءها 
بورجوازيتنا  تجد  املستويات، 
ــي انــتــقــاء  تــحــصــر نــشــاطــهــا ف
جدران  وتزويق  الغالية،  الحلي 
ــار أصــهــار  ــي ــت ــصــور، واخ ــق ال
املحترم،  املــادي  املستوى  على 
والبصبصة لكل ذي كلمة كيفما 

كان مستواه..
بورجوازيتنا،  في  ما  وأخطر 
ربك،  رحــم  من  إال  تافهة،  أنها 
البارونات  أبناء  تجد  فعندما 
ــة والــكــونــتــيــســات  ــفـ ــاقـ واألسـ
أو  الثكنات،  في  الجنود  وسط 
قناصل أو كتاب قنصليات، ترى 
بأبنائها  تبتعد  بورجوازيتنا 
العامة..  بالحياة  ارتباط  كل  من 
أو  فــالن  ولــد  دعــي  ما  إذا  حتى 
تجد  العسكرية،  للخدمة  فــالن 
مــرة  تبصبص  كلها  الــعــائــلــة 
الخاصة(،  )بوسائلها  ــرى  أخ
»الخطر  هــذا  ولدها  عن  لتدرأ 
بورجوازيتنا  ولد  إن  الداهم«.. 
سفيرا  يكون  أن  إال  يصلح  ال 
في دولة غير إفريقية، أو مديرا 
لبنك أو ملعمل على أسوأ تقدير.

االختيارات  هذه  أسفرت  ولقد 
التي  والظروف  البورجوازية، 
طبقة  خلق  عــن  بــهــا،  أحــاطــت 
معينة ال تربطها بواقعنا صلة.. 
عيرا،  املتحملني  مع  تتحمل  وال 

وال قطميرا..
بل إن هذه الطبقة من األغنياء 
القصور  بــنــوا  الــذيــن  ــجــدد،  ال
طبيعة  يدرسوا  أن  دون  العالية 
عليها،  يــبــنــون  الــتــي  األرض 
من  تمكنت  أن  بــعــد  أصــبــحــت 
ــأرزاق،  لـ الطبيعية  املفاتيح 
للغنى  املــالزم  الجشع  وبحكم 
ــرى،  ــارة أخـ ــ ــارة ولــلــجــهــل ت ــ ت
سلبيا  عنصرا  تشكل  أصبحت 
تكن  لــم  إن  شعبنا..  حياة  فــي 
سلبية  فإنها  بعملها،  سلبية 

بجمودها.
املــوقــف  بــورجــوازيــتــنــا،  إن 

تسند  نــراهــا  حينما  بعملها 
ليست  واألمثلة  املائعة،  املواقف 

بقليلة:
- ذلك البورجوازي الذي يملك 
يعتصر  الــعــمــارات،  عــشــرات 
مــاذا  املــؤجــريــن..  مئات  ــور  أج
بناء  يستهدف  مخطط  في  يهمه 
يدفع  عمومية  للسكنى  دور 
بــاألقــســاط  ثمنها  ــرون  ــؤجـ املـ
ومــاذا  لها؟  مالكني  ويصبحوا 
ــج حــكــومــي  ــام ــرن يــهــمــه فـــي ب
يستهدف إصدار قرار بتخفيض 
أو فرض ضرائب  الكراء،  أثمان 

تصاعدية على مالك العمارات؟
هو  يهمه،  الـــذي  إن  طبعا.. 
حالها،  عل  لقمان  دار  تبقى  أن 
وعماراته هي أيضا على حالها.
ــورجــوازي الــذي  ــب - وذلـــك ال
استغالل  مــن  املــاليــني  يكسب 
يعمل  أال  ــل..  ــق ــن ــل ل خـــطـــوط 
االستمرار  أجــل  من  املستحيل 
الخطوط  تلك  تصبح  ال  حتى 
بــاملــزاد  علنية  سمسرة  محط 

العلني كل سنة؟
البورجوازي،  كذلك  تماما   -

الذي يستغل بكل جهده وطاقته 
مصدرا من مصادر املال الغزير، 
على  التأثير  فرصة  يديه  وبني 
ويحرص  مــا..  سياسية  هيأة 
تلك  تبقى  أن  على  الحرص  كل 
وضــع  فــي  السياسية  الــهــيــأة 
يسمح له باالستمرار في وضعه 

الخاص.
سلبية  بــورجــوازيــتــنــا  وإن 
املــوقــف أيــضــا بــجــمــودهــا.. ال 
رأي  وال  فعل،  ردة  وال  حــركــة، 
ومصانع  معامل  تعبير..  وال 
ال  لكنه  ــارات..  ــم وع وضيعات 
يقرأ الصحف وال يسمع اإلذاعة، 
والسياسيون في نظره مجموعة 
من الحساد يريدون أن يجردوه 
إن  لهم!  أنى  ولكن  أمالكه..  من 
صهره فالن؟ وعمه فالن؟ الركائز 
وال  مطرقة،  واملسامير  راسخة، 

قعدت؟  أو  الدنيا  أقامت  يهمه 
أأكل الجائع.. أو مات املريض؟

الظروف  أن  شــك،  من  وليس 
نصيبا  وتتحمل  اجتزناها  التي 
تلك  أن  املسؤولية،  مــن  كبيرا 
لتلك  مهدت  التي  هي  الظروف 
البورجوازية أن تزيد في قوتها، 
ولم تضع الدولة حدودا، وبذلك، 
وزادت  للفقر..  حــدودا  تضع  لم 

الهوة اتساعا..
وأصبحت االمتيازات ال تعطى 

إال ملن له اسم معروف..
االستيراد  رخــص  وأصبحت 

وقفا على طبقة معينة..
املجالس  عضوية  وأصبحت 
كمشة  نــصــيــب  مـــن  اإلداريــــــة 

معروفة من الناس..
وهناك  هنا  نــرى  وأصبحنا 
رجال واحدا يدير عشرة معامل، 
أكثر من عشرة مجالس  ويرأس 
إداريــــة.. وفـــوق هـــذا، يحصل 
من  ضيعة  لشراء  رخصة  على 
معمر.. وربما حق استغالل خط 
أو  لالستيراد،  امتياز  أو  للنقل، 

التصدير.
تعقد  الــصــفــقــات  وأصــبــحــت 
موائد  حــول  الــصــالــونــات  فــي 

»التوتي« أو »البوكير«.
من  وبــقــي  الحلقة،  وأقــفــلــت 
الغنى  من  دوامة  في  يدور  فيها 
والترف، ومن دونها، وهم ماليني 
ذلك..  دون  فيما  يدورون  الناس 
األوالد،  متاعب  وشقاء،  بــؤس، 
وانتظار  الضرائب،  والتزامات 
األوطوبيس في الصباح الباكر، 
واالعتماد على أجرة الزوجة أو 
الشهر،  مصاريف  إلتمام  الولد 
وليس معنى هذا أن نفقر الغني 
أن  معناه  وإنما  الفقير،  لنغني 

نفهم معناه..
الغنى  ــى  إل ننظر  أن  معناه 
ومــا  الــحــكــم..  إلـــى  ننظر  كــمــا 
ــى الــحــكــم  ــ دامــــت نــظــرتــنــا إل
في  يحمل  القطار  إلى  كنظرتنا 
السفر،  في  راغب  كل  محطة  كل 
أيضا  الغنى  يصبح  أن  فيجب 
راغب  فقير  كل  يركبه  كالقطار، 
استغنى  ومن  االستغناء..  في 
فليقل  ــع  شــب ــن  ــ وم ــزل،  ــن ــي ــل ف
عندنا  محل  ال  ألنه  للـه،  الحمد 
عمياء  جــشــعــة  ــة  ــورجــوازي ــب ل
بأبشع  تحتكر  بكماء  صــمــاء 

الوسائل أرزاق ماليني الناس.
أساسي  هنا  الدولة  دور  إن 
ــه عــلــيــهــا أن  وإيـــجـــابـــي، إنـ
وتفتح  للغنى،  حدودا  تفرض 
حلقة االستغناء حتى ال تبقى 
العائالت..  بعض  على  مقفلة 
الحلقة،  تلك  انعزالية  في  ألن 
يعلم  ال  ألخطار  لها  تعريض 

كنهها إال هلل.

كتابه  ــي  ف تــعــالــى  هلل  ــال  قـ
بعضكم  فضل  ))واهلل  العزيز: 
ــــرزق(( ونحن  عــلــى بــعــض يف الـ
ــال مــؤمــنــون  بــحــكــمــه جـــل وعـ

ولقسمته قابلون.
نــحــن راضــــون بــالــقــســمــة.. 
ففينا  بــالــنــصــيــب،  ــعــون  ــان ق
فينا  مثلما  والفقير،  الغني 
والسمني  والضعيف،  الــقــوي 
العلي  هلل  لــكــن  والــنــحــيــف.. 
القدير وضع حدودا لكل شيء، 
حدود  الغنى  يتعدى  وعندما 
ــرق،  ــخ املــعــقــول، ويـــخـــرق ال
تراعي  ال  بورجوازية  ويصبح 
زمنا وال مكانا، يكون ذلك تعديا 

لحدود هلل.
شرقه  أجمع،  العالم  في  إن 
ــاره،  ــسـ ــه، يــمــيــنــه ويـ ــ ــرب ــ وغ
للبورجوازيات:  شتى  أشكال 
بورجوازية  املــال،  بورجوازية 
االحتكار..  بورجوازية  الفكر، 
ــن أشـــكـــال  ــ وكــــــل شـــكـــل مـ
على  يستند  الــبــورجــوازيــة 
بورجوازية  كانت  وإن  أساس، 
ــي عــصــرنــا الــحــاضــر،  املـــال ف
أسخف البورجوازيات وأدعاها 
وأن  لالحتقار،  بل  للسرخرية، 
أشكال  من  آخر  شكال  باملغرب 
البورجوازية.. إنها بورجوازية 
وهي  دخيلة،  إذن  فهي  جديدة، 
ملتاعبنا  كبيرا  بالتالي، مصدرا 
وال  منا،  جزء  ليست  دامــت  ما 

صلة لها بنا.
وال بد، ونحن نطرق هذا الباب 
الضيق املسلك، الحرج املسالك، 
السالفات  األيــام  تلك  نذكر  أن 
حني  استقاللنا..  سبقت  التي 
ــرجــل  ــي ال ــان املـــفـــروض فـ ــ ك
أوال  يــكــون  أن  ــوازي  ــورج ــب ال
وقبل كل شيء، مرضيا عنه من 
طرف اإلقامة العامة.. إن لم يكن 

عميال لها.
ــت تـــلـــك الــطــبــقــة مــن  ــانـ كـ

يواصل طاقم »األسبوع الصحفي« النبش في مقاالت »الحقيقة الضائعة«، التي تركها مديرنا الراحل قيدوم الصحفيني 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 املقاالت لنشرها في هذا الركن.

بقلــــم:
مصطفى العلوي

أخطر ما في بورجوازيتنا، أنها صماء بكماء عمياء، ال 
رأي لها وال تفكير، وال ارتباط باألحداث.. فبينما ترى 
العائلة العريقة الفالنية في إسبانيا أو إنجلترا تعيش 

معترك الحياة السياسية، وتوجه أبناءها لخدمة الشعب 
على كل المستويات، تجد بورجوازيتنا تحصر نشاطها 

في انتقاء الحلي الغالية، وتزويق جدران القصور، واختيار 
أصهار على المستوى المادي المحترم، والبصبصة لكل 

ذي كلمة كيفما كان مستواه..


