
ف�ضيحة مناورة كبار رجال الأعمال 
ل�صرتجاع تربعاتهم من �صندوق »كورونا«

نجت عائلة املنصوري من ضربة 
أخرى، بعد ضربة إعفاء الجنرال 
ميمون املنصوري قائد الحرس 
امللكي، حيث كشفت الئحة السفراء 
الجدد، املحافظة على منصب 
السفير املغربي في السعودية 
لصالح مصطفى املنصوري، غير أن 
إبعاد الجنرال ميمون املنصوري من منصبه، 
تم تفسيره بكونه يساهم في الحد من النفوذ 
العائلي للحاجب امللكي محمد العلوي، صهر 
الجنرال املنصوري، الذي تم إبعاده)..(.

سري

13
12

البؤر الوبائية تكرس ارتباك الحكومة 

حمــا�صـرة 
املـواطـنـني 

بدل حما�صرة 
الفريو�س

تراجعت الحكومة عن فرض 
حجر صحي شامل على مدينة طنجة، 

كما استأنفت وسائل النقل العمومية، 
بما فيها القطار، رحالتها نحو البوغاز، 

بعد اندالع احتجاجات غير مسبوقة 
ضد إجراءات محاصرة »كورونا«، حيث 
تنسب الحكومة لنفسها نجاح محاصرة 

الفيروس في بعض المناطق، بالمقابل، 
تحمل المسؤولية في ظهور البؤر 

للمواطن.. وتبقى قمة التناقضات، هي 
محاصرة األحياء السكنية في طنجة، 

حيث التقطت هذه الصورة، بدل محاصرة 
البؤر الصناعية، ويتساءل المواطنون: 

هل ستحاصر الحكومة الوباء، أم 
ستحاصر المواطنين؟ وإذا كان األمر 

كذلك، إلى متى يمكن للدولة أن تتحمل 
تكاليف الحجر الصحي الذي بات يهدد 

االستقرار)..( ؟
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تحليل إخباري



من 16 إلى 22 يوليوز 22020 العدد: 1084 كـواليـس األخبــار

ال�صحافة.. عفوا، بل 

الفكر.. يف ذمة اهلل
الوطني  املــجــلــس  ــدره  ــذي أصــ الـ الــتــقــريــر  وفـــق 
جائحة  أثــار  حــول  املــاضــي،  األســبــوع  للصحافة، 
املادية  الخسائر  تقدر  القطاع،  على   »19 »كوفيد 
تم  التي  أشهر  الثالثة  ظرف  في  املكتوبة،  للصحافة 
فيها توقيف الطبع والتوزيع بسبب الحجر الصحي، 
بما ال يقل عن 25 مليار سنتيم، باإلضافة إلى تراجع 
% مقارنة مع نفس   110 املداخيل اإلشهارية بنسبة 
الفترة من السنة املنصرمة، وال داعي للتذكير بأنها 
من  يعاني  املكتوب  فاإلعالم  الضربات،  أولى  ليست 
تراجع جد مقلق، ومستمر منذ أزيد من عشر سنوات، 
تحت  الصحف  كل  مبيعات  مجموع  اليوم  لتنهار 
أن  يعني  والــذي  يوميا،  نسخة  ألف  املائتي  سقف 

مغربيا واحدا من بني مائتني يقرأ الجرائد.
ال يمكنني أن أعبر عن مدى شعوري بالخجل الذي 
األمل  األرقام، وال عن خيبة  أدّون هذه  وأنا  انتابني 
باستمرار)...(  ينقسمون  القطاع  مهنيي  أرى  وأنا 
رغم أنهم في أمّس الحاجة لتوحيد الجهود، وليكون 
في علم الجميع، أنه كلما كثرت املجالس واملؤسسات 
كما  املبيعات،  انهارت  كلما  والجمعيات،  والنقابات 
ال يمكنني أن أحصي لكم عالمات االستفهام املتعلقة 
باملوضوع، كالتساؤالت عن املغزى من هذه التعددية 
صحفية  محاكمة  من  فكم  جدوى،  دون  الهيئات  في 
تخصيص  ودون  هيئة؟  أي  تدخل  دون  عرفناها 
لدعم  رمزية،  ولو  مساهمة،  لجمع  صغير  صندوق 
حتى  ــو  ول محنته؟  فــي  عليه  املــحــكــوم  الصحفي 
الصغيرة  الوقفات  حتى  حقه؟  في  تصريح  إصــدار 
والصياح  لالحتجاج  تنظم  كــانــت  الــتــي  املــؤيــدة 
والتصفيق)...(، ووضع الشارة التضامنية، تعد من 

األنشطة املفقودة.
نفسها  تفرض  التي  كتلك  أخــرى،  عديدة  تــســاؤالت 
عندما نرى أن الوزير الجديد املكلف بقطاع اإلعالم، يركز 
جهوده، ويكرر لقاءاته، ويضاعف امليزانيات املخصصة 
لدعم الصحافة والنشر، أمام مجمع من الناس، يمثلون 
جمعية ال يزيد عمرها عن 48 ساعة، والتي حتى نظامها 

األساسي لم ُيكمل بعد تسجيالته القانونية.
في  القاطن  الشاب  الصحفي  أيها  تنتظر  فماذا 
أبعد ركن من املغرب إذن، إذا ُظلمت؟ أو ُحوِكمت؟ أو 

مرضت؟ أو حتى إذا وافتك املنية)...( ؟!
طبعا  والذي  الجديد)...(،  الوزير  فيما يخص  أما 
التصريح  قبل  أنه  أظن  فإني  مبادراته،  على  أحييه 
قبل  األقـــل  على  ربــمــا  يجب  هــائــلــة،  ــم  دع بمبالغ 
طرف  من  الــواردة  الرسائل  على  نظرة  إلقاء  ذلــك، 
كاتبته  التي  تعاني،  التي  الصحفية  املؤسسات 
خالل الفترة األخيرة الصعبة، والتي لم تحصل على 
أود فقط  رد، فعند كل تساؤل ينتج سؤال آخر،  أي 
تبادر  أن  باإلعالم  مكلفة  لــوزارة  يمكن  كيف  معرفة 
سنتيم  مليار   20 يفوق الـ  مالي  غالف  بتخصيص 
إلنقاذ املهنة، دون الرد على رسالة بسيطة وجهتها 
ال  الصدد،  نفس  في  املغرب  في  أسبوعية  أقدم  لها 

بـ»نعم« وال بـ»ال« ؟!
العوامل التي قادتنا إلى هذه الكارثة الفكرية التي 
راجعة  بل  الحد،  هذا  عند  تقف  ال  املغرب،  يعرفها 
السيد  على  ربما  التي  التوزيع،  جــودة  إلى  أيضا 
مليار  بقيمة  املوعود  شيكه  يحرر  أن  وقبل  الوزير، 
املعروفة  الــوحــيــدة)...(،  التوزيع  لشركة  ونصف 
واألطر  املدراء  بتعدد  في الوسط  األخرى  هي  حاليا 
املستمرة)...(،  واالجتماعات  الباهظة،  الرواتب  ذات 
أن يذكرهم على األقل ببذل الجهود الالزمة، لتحسني 
من  املــئــات  حيث  الصحف،  تــوزيــع  استراتيجية 
األكشاك تشتكي من عدم توصلها بعناوين الصحف 
التي ينادي بها القراء دون التمكن من اقتنائها)...(.
الوضعية،  هذه  من  الخاسر  آخــرا،  وليس  أخيرا 
وال  أفلست،  لو  حتى  اإلعالمية  املؤسسات  ليست 
املغربي،  التثقيف  وإنما  أقفلت،  لو  حتى  املطبعات 
إال  يــزيــد  لــن  الـــذي  للمواطن،  الفكري  واملــســتــوى 
انحطاطا، بقلة االطالع، وكثرة االهتمام باملحتويات 
تحصد  التي  املــجــانــيــة)...(،  وخصوصا  التافهة، 
»غوغل«  منصات  منها  تلتهم  املشاهدات،  ماليني 
دون  اإلشهارية،  مداخيلها  من   %  80 و»فيسبوك« 
من   %  20 تاركة  تــتــحــدث)...(،  عما  حتى  معرفة 

املردود ألصحابها ومن معهم لتقاسمها.

بقلــم:

الطيب العلوي

»كوفيد 19« يت�صبب يف اأول تاأجيل الحتفاالت 
عيد العر�ش وحفل الوالء 

باإلضافة إلى إلغاء االستعراضات العسكرية وحفل أداء القسم 

األسبوعكاريكاتير

الرباط. األسبوع

تــضــامــن عــشــرات املــحــامــني مع 
زيان،  محمد  السابق  النقيب  زميلهم 
القرار  عقب  احتجاجية  وقفة  فــي 
بتوقيفه  حقه  في  اتخذ  الذي  األخير 
عن ممارسة مهنة املحاماة ملدة سنة 

كاملة)..(.
التي  الــحــاشــدة  الوقفة  وتميزت 
أمام  املاضية،  الجمعة  يــوم  نظمت 
برفع  بالرباط،  االستئناف  محكمة 
العامة،  النيابة  ضد  قوية  شعارات 
منذ  نوعها  من  مظاهرة  أول  وهــي 

العامة  النيابة  الستقاللية  التأسيس 
وتعيني عبد النباوي رئيسا لها.

مــوضــوع »اســتــقــاللــيــة الــنــيــابــة 
ــع  ــواضــي ــد امل ــ ــد أح ــع ــة«، ي ــامـ ــعـ الـ
املهام  حجم  إلى  بالنظر  الحساسة، 
القضائية،  املؤسسة  بهذه  املنوطة 
بالنظر  وكــذا  باملواطنني،  وعالقتها 
إلى الخالف بني وجهات النظر حول 
من يرى بضرورة استقاللها عن وزارة 
العدل، وبني من يدعو إلى خضوعها 
للرقابة)..(، وهو ما يعني أن اختالف 
وجهات النظر بني املحامني والنيابة 

العامة، قد يكون مؤشرا خطيرا.

الرباط. األسبوع

امللكية  القصور  وزارة  أعلنت 
ــتــشــريــفــات واألوســـمـــة، يــوم  وال
بعني  أخــذا  أنه  املنصرم،  الثالثاء 
ــة  ــرازي ــار الــتــدابــيــر االحــت ــب االعــت
الطوارئ  حالة  إطــار  في  املتخذة 
للحد  إقــرارهــا  تم  التي  الصحية، 
 ،»19 »كوفيد  فيروس  انتشار  من 
األنشطة  جميع  تأجيل  تقرر  فقد 
ستقام  التي  واملراسم  واالحتفاالت 
الحادية  الذكرى  تخليد  بمناسبة 

والعشرين لعيد العرش.
ــي هــذا اإلطـــار، تــقــرر تأجيل  وف
يترأسه  الـــذي  االســتــقــبــال  حــفــل 

للضباط  القسم  أداء  وحفل  امللك، 
مختلف  ــن  م ــجــدد  ال املــتــخــرجــني 
وشبه  العسكرية  واملعاهد  املدارس 
تقديم  وحفل  واملدنية،  العسكرية 
طواف  وكذا  املؤمنني،  ألمير  الوالء 
الــحــرس  ينظمه  الـــذي  املــشــاعــل 
ــل االســتــعــراضــات  ــ املـــلـــكـــي، وك
عدد  يحضرها  التي  والتظاهرات 

كبير من املواطنني.
امللك محمد  أكد أن  نفس املصدر، 
السادس سيوجه خطابا ساميا إلى 
اإلذاعة  أمواج  على  وسيبث  شعبه 
ــة الــتــلــفــزة عــلــى الــســاعــة  ــاش وش
التاسعة من مساء يوم 29 يوليوز، 
كما سيترأس جاللته حفل استقبال 

رمزي يوم 30 يوليوز 2020.

تعليق التن�صيق 
بني االحتاد 
اال�صرتاكي 
واالأحرار 

 الرباط. األسبوع

ــرار من  ــ ــزب األحـ تــخــوف حـ
االجتماعية  اإلجراءات  توسيع 
التعديلي  املالي  القانون  في 
األول  الكاتب  بها  نــادى  التي 
ــحــاد االشــتــراكــي،  لــحــزب االت
قيادة  وأصدرت  لشكر،  إدريس 
التنسيق«  »وقــف  »الحمامة« 
ــراكــي في  ــاد االشــت ــح مــع االت
بشأن  األغــلــبــيــة  ــاورات  ــشـ مـ
يمرر  أن  قبل  املذكور،  القانون 
بنسبة ضعيفة ال تصل إلى 70 

نائبا.
ــيــة بما  ــر املــال ــ والـــتـــزم وزي
ليؤكد  ــرار،  األحـ قيادة  قررته 
توقيف  عن  »األسبوع«  مصدر 
في  الحزبني  بــني  تنسيق  أي 
أن  قبل  القادمة،  االنتخابات 

يرد لشكر باملثل.
ــإن  ــب املـــــصـــــدر، فـ ــســ ــ وح
االتحاديني لن يشاركوا األحرار 
خشي  ولذلك،  تنسيق،  أي  في 
عالقات  انـــزالق  مــن  الجميع 
االشتراكي  واالتــحــاد  األحــرار 
على  ينعكس  قــد  ــأزق،  مـ ــى  إل

االنتخابات القادمة.

قي�ش �صعيد يف زيارة قريبة اإىل املغرب 
الرباط. األسبوع

أسر مصدر موثوق لـ»األسبوع«، أن 
ديوان  مدير  بني  األخيرة  االتصاالت 
أطــراف  وبــني  التونسية  الــرئــاســة 
متعددة، تجري للتعجيل بزيارة قريبة 
للرئيس قيس سعيد إلى املغرب، فور 
الطوارئ  إلجــراءات  املغرب  تخفيف 

واستئناف رحالت الطيران املدني.
لقاء  ضـــرورة  سعيد  قيس  ويــرى 
امللك محمد السادس، بعد قمة جمعته 
مع  وبعدها  الجزائري،  الرئيس  مع 

ماكرون، الذي يهندس حاليا لتحالف 
دائم في املنطقة.

الفرنسي،  الــرئــيــس  مــن  وبــطــلــب 
يسعى قيس سعيد إلى االستفادة من 
الدرس املغربي في توازن استخدامات 
وباقي  الدولة  رئاسة  بني  »الفيتو« 
عبر  وخارجيا،  داخليا  املؤسسات، 

التحكم في دبلوماسية بالده.
ذات  الــنــهــضــة،  حــركــة  تـــزال  وال 
تغليب  ترفض  اإلسالمية،  الخلفية 
الطابع  على  لقيس  الرئاسي  النظام 
الــبــرملــانــي لــتــونــس، وهــو مــا خلق 

توترا، ال يزال مستمرا إلى اآلن.

في وقفة تضامنية مع المحامي زيان 

هل هي موؤ�صرات ا�صطدام خطري بني املحامني والنيابة العامة؟ 

عبد النباويزيان



من طرف  املعلن  الصراع  عن  بعيدا 
الوزير العلمي على التجارة التركية 
في املغرب، حيث لم يستطع تقطيع 
قضية  باتت  قال)..(،  كما  االتفاقية 
بسبب  تركيا  في  العالقني  املغاربة 
كبيرا  مشكال  تشكل  »كـــورونـــا«، 
ذلك  املغربية،  للسلطات  بالنسبة 
التمييز  تستطع  لم  السلطات  أن 
واملغاربة  العالقني  املــغــاربــة  بــني 
يرغبون  كانوا  الذين  »الحاركني« 
في الهجرة السرية، والذين سجلوا 
ــا أســمــاءهــم ضــمــن قــوائــم  ــض أي
عملية  كلفة  يــرفــع  مــا  الــعــالــقــني، 

اإلجالء بعدة أضعاف)..(.

في إطار الغليان الذي يشهده حزب 
تعقدت  حيث  ــربــاط،  ــال ب ــرار  ــ األح
السابق  الوزير  بدخول  الوضعية 
الطالبي العلمي في عدة ملفات)..(، 
الــصــراع  ــي  ف ــقــيــادة  ال تحسم  ــم  ل
الخطير بني املنسق الجهوي للحزب، 
زميله  اتهمه  الــذي  بنمبارك،  سعد 
شكايات  في  الغزالوي،  الحزب،  في 
ملف  مستحقات  بتحصيل  رسمية، 
وهو  املحامني،  نقابة  إطــار  خــارج 
الصراع الذي قد يفجر الحزب، بعد 
ظهور صور عدة شيكات في بعض 
مقاطعات الرباط تبلغ قيمتها مئات 

املاليني)..(.

مجلس  تــقــريــر  مـــؤخـــرا  صــــدر 
أن  غير  املحروقات،  حول  املنافسة 
الرئيس  عليه  أشرف  الذي  التقرير 
يلوم  كــان  وإن  ــراوي،  ــك ال إدريـــس 
بتحرير  املــجــازفــة  على  الحكومة 
شركة  توقف  مع  املحروقات  أسعار 
»السامير«، لم يوجه أصابع االتهام 
إلى األطراف الحكومية التي ورطت 
أن  كما  املجازفة،  هــذه  في  املغرب 
لها  يظهر  لم  التقرير،  فقرات  أخطر 
بشركة  يتعلق  فيما  خاصة  أثــر، 
عليها  يشرف  طنجة  في  محتكرة 

طرف حكومي)..(.

الدولية  العفو  منظمة  تستطع  لم 
حصول  تؤكد  ــة  أدل تقديم  مؤخرا 
املغاربة،  للنشطاء  هواتف  اختراق 
اإلسرائيلية  الــقــاضــيــة  جــعــل  مــا 
دعوى  ترفض  أبيب،  تل  دائــرة  في 
رفعتها املنظمة املذكورة ضد شركة 
الكالم  نفس  وتــقــول  إسرائيلية، 
العثماني،  الدين  سعد  قاله  الــذي 
دليال  تقدم  لم  »أمنيستي  أن  وهو 
حول حصول تجسس على هواتف 

النشطاء..«.

ال حديث في كواليس مهنة الكتبيني 
إال عن مصير املبادرة امللكية ملليون 
محفظة، حيث تقول بعض األطراف، 
ليوجه  تدخل  العلمي  الــوزيــر  أن 
أشخاص  إلى جيوب  عشرة ماليير 
األصــابــع،  رؤوس  على  مــعــدوديــن 
املهنيني  كافة  أمام  املجال  فتح  بدل 
كما  املــبــادرة  من  حصتهم  لينالوا 

جرت العادة)..(.

الزعيم  لشكر،  إدريــس  يكون  يكاد 
ــذي أجـــرى  ــ ــد ال ــوحــي ــي ال ــحــزب ال
تقدم  أن  بعد  »كورونا«  اختبارات 
العاملون في مؤسسة »اتحاد بريس« 
ــحــاد  الــتــي تــصــدر جــريــدتــي »االت
في  و»ليبراسيون«،  االشــتــراكــي« 
عليها  أشــرفــت  التي  االخــتــبــارات 
الصحة  لوزارة  الجهوية  املندوبية 

بالدار البيضاء.

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

 الرباط. األسبوع

ــام  ــ بــعــيــدا عــن مــضــمــون األرق
الغامضة واملتداخلة التي جاء بها 
والتي  التعديلي  املالي  القانون 
طريقة  أثارت  الكثير،  حولها  قيل 
الشعب  )ممثلو  البرملان  مناقشة 
الكثير  القانون،  لهذا  حسرة(  يا 
من ردود الفعل، بسبب املخالفات 
وملسطرة  لــلــقــانــون  ــواضــحــة  ال
وهو  القانون،  هذا  مثل  مناقشة 
النقاش  هــذا  مــن  جــزء  جعل  مــا 
من طرف  البرملان  قبة  داخل  يثار 
يرحل  ــر  آخـ وجـــزء  ــة،  ــارض ــع امل
السياسية  ــات  ــون ــصــال ال إلـــى 

والدستورية والقانونية الكبرى.
سجلته  لــلــقــانــون  ــرق  خـ أول 
بإحالة  يتعلق  مطلعة،  مــصــادر 
التفاصيل  دون  املــالــي  القانون 
ودون الوثائق املتعلقة بكل قطاع 
حكومي على حدة، لتتحقق رقابة 

فالقانون  الحكومة،  على  الشعب 
جميع  بخفض  مثال  جاء  الجديد 
باستثناء  ــوزارات  ــ ال ميزانيات 
دون  لكن  والــداخــلــيــة،  الصحة 
أين  من  تبيان  دون  أي  تفاصيل، 
ــوزارات  ــ الـ ستنقص  بــالــضــبــط 
وزارة  في  مثال  االقتطاعات،  تلك 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة، جـــاء الــرقــم 
من  مــاليــيــر   5 ــي  حــوال بخفض 
ميزانية الوزارة دون أن يوضح ما 
التي سيشملها  االستثمارات  هي 
من  ستنقص  هل  النقصان؟  هذا 
من  أم  ــدارس،  ــ امل بــنــاء  ميزانية 
املطاعم؟ وأي مدارس، هل مدارس 
الدار البيضاء، أم وجدة، أم ماذا؟

مررتها  الــتــي  ــات  ــان اإله ثــانــي 
بمناسبة  البرملان  على  الحكومة 
بــحــســب نفس  الـــقـــانـــون،  هـــذا 
عام  بشكل  مناقشته  هو  املصدر، 
وتفصيليا والتعديالت واملصادقة 
بني  أيـــام  ثمانية  فــي  النهائية 

قبل  رهيب  ضغط  في  املجلسني، 
به البرملان ومرر القانون الغامض 
والــخــطــيــر والــــذي يــحــكــم على 
مستقبل البالد بطريقة جد مثيرة.
ثالث القضايا التي أثارت ردود 
بني  الفاصلة  الفترة  هي  الفعل، 
وتاريخ  التعديالت  وضع  تاريخ 
في  أنــه  حيث  عليها،  املصادقة 
ثالث  كانت  التاريخ،  في  سابقة 
ساعة   24 ــوض  ع فقط  ســاعــات 
بــل وشهور  ــوع،  وأســب ويــومــني 
أحــيــانــا كــمــا يــقــع حــالــيــا على 
مما  الجنائي،  القانون  مستوى 
أخذ  للحكومة  خالله  من  يسمح 
وقتها في االطالع على التعديالت 
ودراستها، ومن تم قبول بعضها 
هذه  فــي  بينما  اآلخـــر،  ورفـــض 
الحكومة  توصلت  فقد  الحالة، 
املصادقة  قبل  ساعة  بالتعديالت 
وبتت فيها ورفضتها طبعا، وهذا 
يعكس تأكد الوزير بنشعبون من 

موافقة البرملان على القانون حتى 
تــم تحول  بــه، ومــن  املــجــيء  قبل 
أو  للتسجيل  غرفة  إلى  البرملان 
تلميذ »مستمع« في البيت ما قبل 

األول.
ــع مــالحــظــة، هــي أن هــذا  ــ راب
هو  ما  التعديلي  املالي  القانون 
استمرار  بل  جديدة،  ــرارات  ق إال 
اليقظة  لجنة  قــــرارات  ــرأة  ــ ألج
فرضتها  الــتــي  ــة«  ــصــادي ــت »االق
وأصحابهم  واملاليرية  الباطرونا 
و»السوبر«  التكنوقراط  الــوزراء 
القانون  لهذا  عالقة  ال  و  وزراء، 
ــط« وبـــــوزراء  ــ ــزل ــ بــحــكــومــة »ال
رفقة  ظلوا  الذين  »البيصارة«، 
نوابهم أمام تيه األرقام )كاألطرش 
اليقظة  لجنة  أمــا  الــزفــة(،  فــي 
املفروض  من  التي  »االجتماعية« 
أن يمثلها برملان الشعب ملواجهة 
»االقــتــصــاديــة«،  اليقظة  لجنة 

فرحمها هلل، يختم املصدر ذاته.
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كوالي�س امل�شادقة امل�شبوهة على القانون املايل

جلنة يقظة الباطرونا تنت�شر 
على جلنة يقظة ال�شعب

»كورونا« تكبد خم�س موؤ�ش�شات عمومية خ�شارة 900 مليار 

»كورونا« تكبد خمس مؤسسات عمومية خسارة 900 مليار 
 الرباط. األسبوع

بمجلس  واملــعــاصــرة  ــة  األصــال قــدر فــريــق 
عمومية  مؤسسات  خمس  خسارة  النواب، 
ــاء  ــة أشــهــر وب ــع تــابــعــة لــلــدولــة خـــالل أرب
»كورونا«، بحوالي 900 مليار و200 مليون 
سنتيم، أي بمعدل أزيد من 226 مليار سنتيم 

في الشهر.
وأوضح الفريق في خطابه املوجه للحكومة، 
الشركات  هــذه  أن  ــاضــي،  امل اإلثــنــني  يــوم 
الخطوط  شركة  هي  العمومية  واملؤسسات 
امللكية املغربية التي تقدر خسارتها بحوالي 
ثم  الواحد،  الشهر  في  درهــم  مليون   1058
 307 بحوالي  للمطارات  الوطني  املكتب 
الوطني  واملكتب  الشهر،  في  درهــم  ماليني 
درهم  مليون   280 الحديدية بحوالي  للسكك 
باملغرب  السيارة  الطرق  وشركة  الشهر،  في 

بحوالي 176 مليون درهم في الشهر.
نشبت  التي  الساخنة  االحتجاجات  أما 
بسبب  املغربية  والــقــرى  املــدن  أغلب  في 
والتي  والكهرباء،  املــاء  فاتورات  ارتفاع 
الوطني  املكتب  أن  الجميع  معها  يعتقد 
للماء والكهرباء الذي يمتص دماء املغاربة 
من  نزلت  التي  املائية  الثروة  لهم  ويبيع 
بدوره  فهو  باهظة،  بتعويضات  السماء 
املصدر  نفس  قــدرهــا  خــســارة  فــي  غــارق 

بحوالي 442 مليون درهم في الشهر.
والخسارة  الصادمة  األرقـــام  هــذه  ــام  وأم
الكبيرة لهذه املؤسسات العمومية »املدللة«، 
مواجهة  وصندوق  والحكومة  الدولة  بدأت 
هذه  بطون  ملــلء  وتجتهد  تفكر  »كــورونــا«، 
خزينة  من  »املفششة«  العمومية  املؤسسات 
غالب  »هلل  شــعــار  مقابل  الــشــعــب،  ــال  ومـ
ذوي  مــن  وغيرهم  ــل  ــ واألرام لـــ»الــفــراشــة« 

الدخل املتأرجح.



نائبة تجمعية تترحم على الحزب

من 16 إلى 22 يوليوز 42020 العدد: 1084 كـواليـس األخبــار

 الرباط. األسبوع

قال مصدر تجمعي جد مطلع، أن البيت الداخلي 
انقساما  يعيش  لألحرار  الوطني  التجمع  لحزب 
وغليانا غير مسبوق، بسبب عدة مشاكل جعلت قيادة 
 الحزب تدخل حاليا في اصطفاف ثنائي جد حاد.
اليوم  التجمع  قيادة  أن  ــه،  ذات املصدر  وأوضــح 
انقسمت إلى قسمني، قسم من الحرس القديم يضم 

أوجار وبيرو وعدد من املؤسسني، وقسم 
يضم أخنوش والطالبي العلمي وبعض 

التكنوقراط والوزيرات الجديدات.
تحكم  أن  ــصــدر،  امل نــفــس  ــد  وأكـ
الطالبي العلمي في خيوط التنظيم 
داخل حزب األحرار ومحاولته، رفقة 
في  التدخل  أخنوش)..(،  من  مقرب 
الجهات  جميع  فــي  الــحــزب  هيكلة 

من  هو  بــات  حيث  لــه،  موالني  وفــق 
على  اإلقليميني  املنسقني  يقترح 

أخنوش لتعيينهم وكذلك 
املحتملني  البرملانيني 

سيحصلون  الــذيــن 
ــة  ــيـ ــزكـ عــــلــــى تـ

»الحمامة« خالل 
ــابـــات  ــتـــخـ انـ

وهو   ،2021

يعرف  وال  الحزب  في  هام  لـ»التزكيات« جد  سوق 
التزكيات)..(،  عالم  في  الضالعني  ســوى  قيمته 
الثاني يحذر أخنوش من ماضي  التيار  مما جعل 
هذا  على  ملفات  تفجير  ومــن  العلمي  الطالبي 

املستوى داخل األحرار.
ــار أوجــــار وبــيــرو  ــي وأضــــاف املـــصـــدر، أن ت
للحزب  املركزي  املقر  يقاطعون  الذين  واملؤسسني 
أخنوش  من  رد  أي  يتلقوا  لم  والــذيــن  بالرباط، 
مع  ثانيا  خالفا  يعيشون  تحذيراتهم،  بخصوص 
مع  بالعالقة  األمــر  ويتعلق  العلمي،  الطالبي 

تيار  يأمل  واملعاصرة، حيث  األصالة  حزب 
مع  الطيبة  العالقات  على  الحفاظ  أوجار 
 2021 حكومة  لدخول  تمهيدا  »البام« 
العلمي  الطالبي  بينما  مشترك،  بشكل 
األرض  ســيــاســة  اتــجــاه  فــي  فيسير 

»الجرار«، و»الوشوشة«  املحروقة مع 
ألخنوش في أذنه أنه لن يكون 

 2021 لحكومة  رئيسا 
إال بالقطيعة مع 
»الـــبـــام«، بل 

باالنتصار 
ــه  ــي ــل ع

لربح  ضرورية  عظام  كسر  معركة  في  وسحقه 
االنتخابات.

الداخلية  املشاكل  تصريف  وصــل  ــك،  ذل إلــى 
الــوزراء  بعض  وبني  البرملانيني،  األحــرار  لبيت 
املحسوبني على التجمع كمحمد بنشعبون، الذي 
الحزب،  تنظيم  ومــن  أخنوش  من  مسافة  أخــذ 
أخنوش  من  جدا  املقرب  بايتاس  جعل  ما  وهو 
والطالبي العلمي بمناسبة مناقشة القانون املالي 
التعديلي، يوم الخميس املاضي، يقصف 
شرسة  بمعارضة  بنشعبون  الــوزيــر 
بنشعبون  خاللها  من  فهم  وقــويــة، 
هذه  على  أرد  لــن  ــال:  وقـ الــرســالــة 
دفاع  مقابل  في  بالضبط،  املداخلة 
البرملانية التجمعية وفاء البقالي عن 
موظف  يقصفها  أن  قبل  بنشعبون، 
املقر،  مدير  من  قريب  الحزب  بمقر 
»السالم«  تقرأ  جعلها  ما  وهــو 
باسمها،  تــدويــنــة  فــي 
على  للترحم  وتــدعــو 
فهل  الـــحـــزب،  ــذا  ــ ه
حــزب  ينفجر 
قبل  األحــــرار 
االنــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة 

القادمة؟

هل يفجرالطالبي العلمي حزب الأحرار؟
وزارة الداخلية 
تتحدى األحزاب 

بإعالن جاهزيتها 
لتنظيم االنتخابات 

الرباط. األسبوع

أن  مطلع،  جــد  مــصــدر  ــال  ق
ــاء املــاضــي،  ــع ــوم األرب لــقــاء ي
واألحزاب  الداخلية  وزير  بني 
خالله  صدمت  قد  السياسية، 
ــوزارات هــذه األحـــزاب،  ــ أم ال
جاهزيتها  مــســتــوى  بسبب 
لــالنــتــخــابــات، بــل وفــي تحد 
ــزاب، الــتــي ظلت  ــ لــهــذه األحـ
االنتخابات  كرة  بتأخير  ترمي 
إلى ملعب الداخلية، واتهامها 
ــمــا فــي املــجــيء  بــالــتــأخــر دائ
بالقوانني االنتخابية حتى آخر 
الداخلية  فاجأت  حيث  لحظة، 
األحزاب بأنها جاهزة من اآلن 

لهذه االنتخابات.
املصدر  يقول  ذلك،  من  أكثر 
االجتماع،  حضر  الــذي  نفسه 
األحزاب  صدمت  الداخلية  أن 
بكون  القاضي  بقرارها  كذلك 
)الغرف،  االستحقاقات  جميع 
مجلس  الــجــهــات،  الــبــلــديــات 
املستشارين، مجلس النواب(، 
كلها ستكون السنة املقبلة في 
احترام تام للقانون وللدستور، 
اآلن  من  جاهزة  الــوزارة  وأن 

لتنظيم هذه االنتخابات.
أن  املــصــدر،  نفس  وأضـــاف 
ستعري  التي  الثالثة  الصدمة 
وتــفــضــح األحــــــزاب، هـــي أن 
أيام،   10 الداخلية حددت مهلة 
ابتداء من يوم اجتماع األربعاء 
باالقتراحات  للتوصل  املاضي، 
املكتوبة من األحزاب في مجال 
االنتخابات، وليس »الشفوي«، 
القوانني  فــي  لتدمجها  ــك  وذل
أقرب  في  وتحيلها  االنتخابية 
الحكومة  عــلــى  مــمــكــن  ــت  وقـ
والبرملان، وبالتالي، فإن ذريعة 
تسبب الداخلية في عدم اإلعداد 
لالنتخابات  الجيد  القانوني 
ملعب  في  اآلن  والكرة  انتهت، 
يداوي«،  هلل  الشفوي  »أحزاب 

يعلق املصدر.

الطالبي البقالي

خلفيات الصراع االنتخابي

  حمرتفو النتخابات يخططون لل�سطو على رئا�سة اجلهات 

على هامش مطلب إحداث »دار الوالدة« بالسجون

 التامك ينتقد تقرير الربملانيني حول ال�سجون 
 الرباط. األسبوع

استغرب املندوب العام إلدارة السجون، محمد 
له  البرملانيني  التامك، من مطالبة بعض  صالح 
فضاءات  داخل  الــوالدة«  »دور  توفير  بضرورة 
السجون، ورد قائال بأن نسبة والدة السجينات 
ألن  أخــرى،  جهة  ومــن  جهة،  من  محدودة  جد 
السجون  داخل  مصحات  عن  يتحدث  القانون 
عن  يتحدث  وال  للسجناء  الطبية  الرعاية  تقدم 

دور الوالدة.
واستمر التامك في الرد بغضب على مساءلة 
الخميس  يــوم  الــعــدل،  بلجنة  لــه  البرملانيني 
داخل  الوضعية  مناقشة  بمناسبة  املــاضــي، 
في  بأنه  »كــورونــا«،  جائحة  ظل  في  السجون 
التأطير  نسبة  وضــعــف  االكــتــظــاظ  مــوضــوع 
ملعب حكومة  في  الكرة  توجد  السجون،  داخل 
بناء  اعتمادات  رفــع  تريد  ال  التي  العثماني، 
سجون جديدة وتوسيع أخرى، ورفضها الرفع 
الكبير من  املالية رغم تعبه  املناصب  من نسبة 
العثماني  من  ــوزراء  وال الحكومة  أبــواب  طرق 
جدوى،  دون  لكن  واملالية،  االقتصاد  وزير  إلى 

وزارة  سوى  منا  بالقرب  نجد  ال  »والحقيقة، 
الداخلية فقط« يقول التامك.

السجون  مــنــدوب  رفــض  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
التبليط  بــإصــالحــات  بالقيام  إدارتـــه  اتــهــام 

والصباغة واملالعب والنظافة االستثنائية التي 
زيارة  بمناسبة  بمكناس  توالل  بسجن  وقعت 
البرملانيني لهذا السجن، وهو األمر الذي أكدته 
كذلك شهادة السجناء، )رفض( هذه االتهامات 

واعتبر أن الزيارة هي التي تزامنت مع نهاية 
األشغال كانت مبرمجة من قبل وليست أشغاال 

بمناسبة زيارة البرملانيني.
بكون  البرملانيني  مالحظات  وبخصوص 
وجبات العشاء تقدم باكرا للسجناء، أي ابتداء 
من الساعة الثالثة والنصف، رفض التامك هذا 
واملناداة  األمنية  االحترازات  بأن  وقال  االتهام 
الساعة  قبل  تتم  أن  يجب  السجناء  على 
السادسة مساء بسبب اإلجراءات األمنية، وأنه 

»عندهم فني يسخنوا عشاهم بعد ذلك«.
سوق  إلــى  السجون  تحول  بخصوص  أمــا 
نوع  من  نقود  على  معامالتها  تعتمد  داخلية 
خاص وهي السجائر، األمر الذي يؤكد رواجا 
متاجر  مــن  السجائر  مستوى  على  كبيرا 
املادة،  الكبير على هذه  اإلقبال  السجون حيث 
بأن  قال  حني  دبلوماسية  بطريقة  التامك  رد 
بني  ممنوع  السجن  داخــل  النقود  »استخدام 
السجناء، أما التحكم في نوعية مقتنيات السلع 
ضوابط  هناك  فليست  السجون،  متاجر  داخل 
للتقيد والتحكم فيها، ونحن بصدد التفكير في 
قادرين مستقبال  االقتناء عن بعد، مما يجعلنا 

على ضبط نوعية املشتريات«.

التامك

الرباط. األسبوع

من  االنتخابات  محترفي  أن  يتضح 
بشكل  يفكرون  السياسية  األحـــزاب 
االنتخابات  أطــوار  لكل  استراتيجي 
ــي الــعــرض أو »الــبــاك«  الــقــادمــة، وف
اختلفت  مهما  بــرمــتــه،  االنــتــخــابــي 

أجندتها وأولويتها.
علمته  مــا  هــو  ــكــالم،  ال ــذا  ه سبب 
ــوع« مـــن انـــطـــالق حــمــالت  ــ ــب ــ »األس
للظفر،  اآلن  من  ساخنة  انتخابوية 
فقط،  الــنــواب  مجلس  بمقاعد  ليس 
الجهات  مجالس  بعض  برئاسة  ولكن 
رئاسة  املرة، حيث أصبح كرسي  هذه 
تعويضات  ألن  اللعاب،  يسيل  الجهة 

وزير  تعويضات  تعادل  الجهة  رئيس 
الحديث  الحكومة، هذا طبعا دون  في 
رأسها  على  ــازات  ــي ــت االم بــاقــي  عــن 
املاليير  بمئات  ميزانية  في  التصرف 

من السنتيمات.
ففي الوقت الذي تنشغل فيه بعض 
باالنتخابات  ــادات  ــي ــق وال ــزاب  ــ األح
للحكومة،  للدخول  تمهيدا  البرملانية 
اآلخرين  السياسيني  مــن  عــدد  يركز 
الجهوية  املــجــالــس  عــلــى  اآلن  ــن  م
ــة تــحــديــدا،  ــاس ــرئ ــرســي ال ــى ك ــل وع
حرب  في  الجهات  بعض  أدخــل  مما 
من  ساخنة  وصــراعــات  استقطابات 
وجهة  الرباط  بجهة  حصل  كما  اآلن، 
التجمع  حــزب  يستعد  حيث  طنجة، 
الوطني لألحرار بقوة لكسبهما خالل 

استقطاب  عبر  القادمة،  االنتخابات 
عدد من الوجوه السياسية والكائنات 
الظفر  أجل  من  املحترفة،  االنتخابية 
مثال في الرباط بكرسي الجهة لفائدة 
من  القادم  مساعف  توفيق  املحامي 

األصالة واملعاصرة.
الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  وفي 
رشيد  التجمعي  املــرة  هــذه  يستعد 
الطالبي العلمي للظفر بكرسي رئاسة 
اختراق  حملة  خالل  من  الجهة،  هذه 
واســـعـــة وســـط مــنــتــخــبــي الــحــركــة 
واملعاصرة،  األصالة  وحزب  الشعبية 
الذي يعتزم بدوره ترشيح رئيس بلدية 
العاملية  املنظمة  ورئيس  الحسيمة 
للجماعات املحلية، محمد بودرا، لهذا 
املنصب، مما أجج الحرب التي نشبت 

اليوم بني »البام« واألحرار وخرجت إلى 
هذه الخلفيات غير العلن بسبب 

الظاهرة.

بودرا



ف�سيحة مناورة كبار رجال االأعمال ال�سرتجاع 
تربعاتهم من �سندوق »كورونا«

 الرباط. األسبوع

يقولون  االقــتــصــاديــن  بــعــض  كـــان  إذا 
فإن  بــاإلحــســان«،  يؤمن  ال  »الــرأســمــال  بــأن 
املقولة  هذه  حولوا  املغرب  في  الرأسمالين 
املستوى  هــذا  من  وأفظع  أكثر  قاعدة  إلــى 
يؤمن  ال  ــال  ــرأســم »ال عــنــدهــم:  وأصــبــحــت 

بالوطن«.
سبب هذا التشاؤم، هو ما راج في 

كواليس البرملان حول مصير 
ــات واملــســاهــمــات  ــب ــه ال
الباطرونا  قدمتها  التي 
ــركـــات الــكــبــرى  والـــشـ
ــن فــــي إطــــار  ــوطـ ــلـ لـ
ــة  ــواجــه صـــنـــدوق م
جــائــحــة »كـــورونـــا«، 
املغاربة  ــان  ك حيث 
أن  يــــعــــتــــقــــدون 
الشركات  أصحاب 
للوطن  ــوهــا  ــدم ق

ــي، فـــإذا  ــائ ــه بــشــكــل ن
يكتشف  بــالــجــمــيــع 
ــم قـــدمـــوهـــا  ــ ــهـ ــ أنـ
وخططوا  باليمنى 
ــرجــاع  ــوم الســت ــيـ الـ
باليد  التبرعات  هذه 
فوجئ  حيث  اليسرى، 
الــجــمــيــع بــمــقــتــضــى 
ــب جـــاء  ــريـ ــي غـ ــونـ ــانـ قـ
ــي  ــال ــه الـــقـــانـــون امل بـ
وهو  التعديلي، 
ــتــضــى  مــق
نـــجـــحـــت 
الباطرونا 

وباقي  بنشعبون  الــوزيــر  على  فرضه  فــي 
أمام  املجال  بفتح  يتعلق  الحكومة،  أعضاء 
ــا«،  »كــورون لصندوق  الباطرونا  تبرعات 
من  تخصم  التي  املصاريف  ضمن  لجعلها 
»التكاليف  بنظام  يسمى  ما  أو  الضريبة، 
بإمكان  أصــبــح  حــيــث  لــلــخــصــم«،  الــقــابــلــة 
لفائدة  املدفوعة  الهبات  احتساب  الباطرونا 
كمصاريف  للخصم  قابلة  »كورونا«  صندوق 

للشركة واحتسابها في الضريبة.
الباطرونا  أن  يبدو  ــذي  ال الــقــرار  هــذا 
وزير  وجد  كيران،  بن  على حكومة  فرضته 
املالية بنشعبون نفسه في حرج حن جاءت 
إلى  فاضطر  إللغائه،  بتعديل  الفرق  جميع 
أثناء  وإلغائه  املقتضى  هذا  عن  التراجع 
كان  والذي  التعديالت،  في  البت  مرحلة 
الباطرونا  استرجاع  بفضيحة  سيسمح 
»كـــورونـــا«،  لــصــنــدوق  تبرعاتها  لــكــل 
املغربي  الشعب  بسطاء  قدمه  ما  بينما 
فكان  الصندوق،  هذا  لفائدة  وموظفوه 

تبرعا دون رجعة.

الفرق بين تبرعات الشعب وتبرعات الرأسماليين 
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حالة الطوارئ 
تخنــق رؤســاء 

الجماعات الفاسدني 

الرباط. األسبوع

حالة  استمرار  عملية  من  متضرر  أكبر 
املقبل،  غشت   10 حتى  الصحية  الطوارئ 
»الفاسدين«،  الجماعات  رؤساء  بعض  هم 
في  وعرضا  طوال  يتصرفون  كانوا  الــذي 
الصفقات  وفي  للجماعة  العامة  امليزانية 
في  الجماعات  بهذه  الخاصة  العمومية 
إلى  التزفيت  من  الحياة،  مناحي  مختلف 
التبليط وفك العزلة وبناء املدارس وغيرها 
من الصفقات، غير أنه مع استمرار مرسوم 

حالة الطوارئ، فيستمر تكبيل يد هؤالء.
حالة  تمديد  أن  مطلع،  املــصــدر  وقــال 
الداخلية  وزيــر  قــرار  معه  يمدد  الطوارئ 
رؤســاء  على  العمال  بوصاية  القاضي 
الجماعات، ومنعهم أوال من عقد أي صفقات 
أي  وثانيا،  العروض،  طلب  مسطرة  وفق 
بشكل  تعقد  مستعجلة،  لحاجة  صفقة، 
مباشر بن الجماعة واملزود أو املورد لكن 
مما  عليها،  العامل  موافقة  بشرط ضرورة 
في  الجماعات  رؤســاء  من  العديد  أدخــل 

اختناق شديد.
حق  ــي  ف يستمر  الـــذي  اإلجــــراء  هـــذا 
رؤساء الجماعات، لتكبيل أيدي الفاسدين 
وميزانية  مالية  فــي  واملتالعبن  منهم 
الجماعات، حولهم إلى مجرد موظفن مثل 
الطلبيات  يعدون  للجماعة،  العام  الكاتب 
ال  لكن  للجماعة،  واملستعجلة  الضرورية 
العامل،  موافقة  بعد  إال  عليها  يحصلون 
خوفا من نهب وسلب املال العام استغالال 

لجائحة »كورونا«.
الجماعات،  أغــلــب  تحولت  ذلـــك،  ــى  إل
والسيما القروية، إلى عبء ثقيل على الدولة 
وعلى وزارة الداخلية، من اآلن وحتى نهاية 
بسبب  وذلك  املقبلة،  والسنة  السنة  هذه 
تأتي  التي  الجماعات  ميزانية هذه  مصدر 
بالنسبة  باملائة   100 تصل  كبيرة  بنسبة 
مداخيل  من  الفقيرة،  القروية  للجماعات 
الضريبة على القيمة املضافة، وبما أن هذه 
املداخيل الضريبية قد تأثرت اليوم بسبب 
جائحة »كورونا« وتراجعت، فإن ميزانيات 
وهو  مباشر،  بشكل  ستتراجع  الجماعات 
ضائقة  في  الداخلية  وزارة  سيجعل  ما 

مالية كبيرة.

»ح�ســان« �ســاجد ميهــد ل�ســعود »اجلــرار« 

بنشعبون

الرباط. األسبوع

االتحاد  بن  يقع  ما  أن  »يتضح 
الوطني  التجمع  وحزب  الدستوري 
لألحرار من جمود ومشاكل عديدة، 

املــســدود، وبــدأ  الــبــاب  قــد وصلت 
بجدية  يفكرون  الحصان  أصحاب 
في طالق الحمامة« يقول مصدر جد 
 مطلع من حزب االتحاد الدستوري.
العالقات  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  وأكــد 

للحزبن،  الــعــامــن  األمــيــنــن  بــن 
الــحــزبــن، وصلت  ــادات  ــي ق ــذا  وكـ
ــل وصــلــت حــدا  إلـــى الــقــطــيــعــة، ب
قيادة  رد  عــدم  بسبب  التوتر  مــن 
قيادات  مكاملات  على  حتى  األحرار 

شعروا  الذين  الدستوري،  االتحاد 
بعد  مباشرة  و»الشمتة«  بالغنب 
حيث  األخــيــر،  الحكومي  التعديل 
لــألحــرار  الوطني  التجمع  حــافــظ 
على كامل قوته العددية االقتصادية 
ــل الــحــكــومــة،  ــ ــة داخـ ــي ــطــاع ــق وال
ورمــي  الدستورين  إهــانــة  مقابل 
الحكومة  خـــارج  ــام  ــع ال أمــيــنــهــم 
ساجد. على  الفوق«  »فيتو   بمبرر 
وفي هذا السياق، كانت تصريحات 
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــد، ي ــاجـ مــحــمــد سـ
بزعيم  لقائه  بعد  مباشرة  املاضي، 
مليئة  وهبي،  اللطيف  عبد  »البام« 
ألخــنــوش،  السياسية  بــالــرســائــل 
أولها أن الدستورين لم يتضامنوا 
يوقفوا  لم  وبالتالي،  ــرار،  األح مع 
لقاءاتهم مع »البام« بعد رفض هذا 
الوزير  بسبب  األحرار  لقاء  الحزب 
الطالبي العلمي في نفس اليوم، ثم 
ثانيا من خالل رمي الكثير من الورد 
من طرف ساجد على حزب »الجرار« 
وعلى أمينه العام، حيث قال ساجد: 
والتعاون  للتعامل  متفائلون  »نحن 
مع حزب األصالة واملعاصرة وأمينه 
العام الجديد بجميع معاني الكلمة، 
جديد كأسلوب، جديد كرجل، جديد 
»الحصان«  يطلق  فهل  كخطاب«، 
ــي حضن  »الــحــمــامــة« ويــرتــمــي ف

»الجرار«؟

�سبيبات االأحزاب تعود للحياة بحثا عن ريع انتخابي 
الرباط. األسبوع

في  والــنــوم  القطيعة  مــن  ســنــوات  بعد 
فجأة  الــســاحــة،  عــن  واالخــتــفــاء  العسل 
األحزاب  شبيبات  قيادات  جميع  ستجتمع 
البام،  )البيجيدي،  البرملان  فــي  املمثلة 
التجمع،  االستقالل،  االشتراكي،  االتحاد 
الــدســتــوري  االتــحــاد  الشعبية،  الــحــركــة 
تحت  وستحمل  واالشتراكية(،  والتقدم 
وتشرع  مصالحها،  عن  الدفاع  ملف  إبطها 
بدون  واملوضوع  األحزاب،  زعماء  لقاء  في 
االنتخابات  كعكة  من  نصيبها  هو  خجل، 

القادمة.
مصدر جد مطلع، أكد أن موضوع لقاءات 
هذه القيادات الشابة، التي يبدو أنها تتربى 
قبل  الباردة  الريع والكراسي  اآلن على  من 

وصول مرحلة الصراع مع الكبار، انطلقت 
وإدريــس  البركة  نــزار  مــن  كــل  مــع  بلقاء 
لشكر، وكان موضوعه هو الدفاع عن الظفر 
الجماعات  مجلس  داخل  الكوطا  بحصيلة 

والجهات هذه املرة بعد كوطا البرملان.
أن تحرك هؤالء  إلى  ذاته  وأشار املصدر 
االستحقاقات  موعد  اقتراب  مع  الشباب 
املقبلة،  والجهوية  والبلدية  التشريعية 
القيادات  بعض  دعـــوات  هــو  دافــعــه  كــان 
التي  الشباب  الئحة  إلغاء  إلى  السياسية 
لم تأت بجديد، بل فقط باملقربن واملوالن، 
أو  القيادات،  بأبناء  أخــرى  أحــزاب  وفــي 
األصالة  لحزب  حصل  كما  املقربن  بنات 
كلها  جعلها  حيث   ،2016 سنة  واملعاصرة 

شابات سقطن باملظالت فوق البرملان.
هذه  حــرك  مــا  أن  املــصــدر،  نفس  وأكـــد 
وال  أثر  لوحدتها  يظهر  لم  التي  الشبيبات 

تنسيق خالل جائحة »كورونا«، هو حديث 
عامل  إلغاء  عن  كذلك  األحزاب  قادة  بعض 
وذلك  الالئحة،  هذه  في  سنة(   40( السن 
اسم  تحت  الشيوخ  أمــام  فتحها  أجل  من 

قلب  في  النار  أشعل  ما  وهو  »الكفاءات«، 
هذه الشبيبات وحال لسانها يقول: »حتى 
جا دورنا عاد فكرتوا في الكفاءات وهلل ال 

تفاكينا معاكم«.

الشبيبات الحزبية يف لقاء مع لشكر

لقاء سابق لحزبي  »الحصان«  و»الجرار«
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مهنيو ال�صياحة يطالبون باإعفائهم من م�صاريف 
امل�صتخدمني ويتجنبون الت�صجيل يف قوائم الباطرونا

 عبد اهلل جداد. العيون 

طالب املشاركون في لقاء حول 
الواقع السياحي بمدينة العيون، 
الفندقية  ــدات  ــوحـ الـ ــاء  ــإعــف ب
االستثنائية  للظروف  اعتبارا 
السياحي  القطاع  يعيشها  التي 
الذي يعاني من تداعيات كثيرة، 
بالتدابير  املطلق  والــتــزامــهــم 
من  الالزمة،  واألمنية  الوقائية 
املصرح  املستخدمني  مصاريف 
الحالية،  السنة  متم  حتى  بهم 
وأن تتحمل الدولة ذلك في إطار 
الــوحــدات  عبئ  مــن  التخفيف 
الفندقية وضمان الشغل لألجراء 

حتى تنتهي هذه الجائحة.
الجهوي  املجلس  رئيس  وأكد 
ولد  حمدي  بالعيون،  للسياحة 
الرشيد، أن املنعشني السياحيني 
واإلقــامــات  الفنادق  أربــاب  مــن 
دورا  لعبوا  املصنفة،  السياحية 
وباء  محاربة  في  هاما  محوريا 
انخراطهم  مسجال  ــا«،  »كــورون
التدابير  ــرام  احــت فــي  جميعا 
الصحية  الوقائية  واإلجـــراءات 
ــا«، وال  ــ ــورون ــ مـــن فـــيـــروس »ك
الــدولــة  سياسة  اتــبــاع  مــن  بــد 

للجائحة  الصعبة  األثار  لتجاوز 
زين  توقف  فيما  القطاع،  على 
عند  السباعي،  يرعاه  العابدين 
التي  االستثنائية  املجهودات 
املحلية  السلطات  بها  قــامــت 
واملـــجـــالـــس املــنــتــخــبــة وعــلــى 
رأسها عبد السالم بيكرات والي 
اليقظة،  لجنة  رئــيــس  الــجــهــة 
وكافة  العيون،  جماعة  ورئيس 
ودرك  وطني  أمن  من  املتدخلني 

وقوات مساعدة وأطقم طبية في 
مواجهة »كوفيد 19«.

ويـــمـــر الــقــطــاع الــســيــاحــي 
وصعب  متأزم  بوضع  بالعيون 
النهائي  التوقف  جــراء  للغاية 
بالنقل  أساسا  املرتبط  للسياحة 
اعتماد  إلى  يدعو  مما  الجوي، 
أسعار استثنائية وتفضيلية من 
السياحي،  القطاع  إنعاش  أجل 
ــى الــســيــاحــة  ــل ـــتـــاح ع ـــف واالن

ــاري،  ــن ــك ــة وجــــزر ال ــي ــل ــداخ ال
البرامج  ــداد  إعـ فــي  ــشــروع  وال
بالجهة،  للسياحة  الــدعــائــيــة 
الوطني  إلدراجها ضمن املخطط 

قبل شهر غشت 2020.
عائشة  ــدت  أكـ جهتها،  ومـــن 
العلوي، املندوبة الجهوية لوزارة 
االلتزام  ضــرورة  على  السياحة، 
لتجنب  الصحي  بالبروتوكول 
»كورونا«،  وباء  من  ثانية  موجة 
الفندقية  الوحدات  كافة  وطالبت 
العام  ــحــاد  االت منصة  بــدخــول 
تسجل  لم  التي  املغرب  ملقاوالت 
فندقيتان  ــان  وحــدت ســوى  بها 
بالعمال  والــتــصــريــح  بالجهة، 
واملستخدمني، مبرزة أن املندوبية 
املكتب  ــع  م ــم  ــ دائ ــل  ــواص ت ــي  ف
من  والــوزارة،  للسياحة  الوطني 
مواكبة  لبرامج  التخطيط  أجــل 
مذكرة  السياحيني،  للمنعشني 
للخطوط  التدريجية  العودة  بأن 
بالنقل  املتعلقة  املغربية  امللكية 
على  الحرص  تستلزم  الداخلي، 
تطبيق اإلجراءات الوقائية، وفي 
األخير، شددت العلوي على إعداد 
السياحي  للقطاع  طريق  خريطة 

بالجهة في أقرب األوقات.

حادثة مريعة تسبق 
الكبير العيد 

الداخلة. األسبوع 

كافة  في  العارم  االستياء  من  حالة  سادت 
جهات الصحراء ومعها جهة درعة تافياللت، 
إثر وفاة 10 أشخاص من بينهم خمسة أطفال 
 14 ونساء من أسرتني، صبيحة يوم الثالثاء 
يوليوز الجاري، لقوا مصرعهم بعد اصطدام 
الحجم  قوي بني حافلة صغيرة وشاحنة من 
خطيرة  سير  حادثة  في  السمك  لنقل  الكبير 
167 كلم جنوب بوجدور في اتجاه  على بعد 
الداخلة، فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح 

نقل على إثرها إلى مستشفى املدينة.
كانوا  املــتــوفــني  أن  عــيــان،  ــاد شــهــود  وأفـ
متوجهني عبر حافلة صغيرة للنقل السياحي 
في  تنغير  مدينة  من  قادمني  عماال  تقل  كانت 
األضحى  عيد  عطلة  لقضاء  الداخلة  اتجاه 
مع  قوي  بشكل  تصطدم  أن  قبل  أسرهم،  مع 
كانت  الكبير  الحجم  من  السمك  لنقل  شاحنة 
مصرع  خلف  ما  الداخلة،  صــوب  متوجهة 
املحلية  السلطات  وقامت  األشخاص،  هؤالء 
بسيارة  مــرفــوقــة  املــلــكــي  الـــدرك  وعــنــاصــر 
اإلسعاف ورجال الوقاية املدنية بنقل جثامني 
بمستشفى  األموات  مستودع  املتوفني صوب 
امللكي  الــدرك  عناصر  فتحت  فيما  بوجدور، 
عن  للكشف  املوضوع،  في  تحقيقا  ببوجدور 
خلفت  التي  الحادثة  هذه  ومالبسات  ظروف 

عدة ضحايا. 

تلكس 
من 

الصحراء
في  الوالئية  السلطات  نجحت 
قبيلتني  بــني  اشتد  خــالف  تبديد 
الرحل  كلميم، حول عدد  بضواحي 
ومـــا خــلــف ذلـــك مـــن مــنــاوشــات 
مسؤوالن موفدان  ولعب  وخــالف، 
مــن أبــهــاي الــنــاجــم، والـــي واليــة 
وبعض  املــكــان،  عــني  ــى  إل كلميم، 
كبيرا  دورا  املنطقة،  قبائل  أعيان 
ورأب  الــوضــع  تهدئة  فــي  وهــامــا 
بني  توافقي  حل  إليجاد  الــصــدع، 
الحكماء  لجنة  تعيني  بعد  الطرفني 
التي تضم تكتال قبليا هدفه إصالح 
ذات البني، وهو ما خلف ردود فعل 

قوية وإيجابية من القبيلتني.

العيون. األسبوع

وزارة  ومساعي  حثيثة  جهود  بعد 
بوريطة  ناصر  الوزير  وتفهم  الخارجية 
العالقني  للمغاربة  ــخــاص  ال لــلــوضــع 
التي  التدخالت  الكناري، ومختلف  بجزر 
الكناري،  بجزر  العام  القنصل  بها  قام 
مشاكل  إنهاء  أجل  من  موسى،  بن  أحمد 
بجزر  الــعــالــقــني  ــة  ــارب ــغ امل ــني  ــواطــن امل
نهاية  بقرب  أخبرهم  الذين  الخالدات، 
بعد  للوطن،  القريبة  وعودتهم  معاناتهم 
أكثر من أربعة أشهر من البعد عن ذويهم 
ترحيل  سيتم  »كورونا«،  جائحة  بسبب 

العالقني بالس باملاس عبر طائرة خاصة 
ستوفرها اململكة املغربية بأثمنة مناسبة 
العالقني  إخــضــاع  سيتم  كما  للجميع، 
إلجراء فحوصات الكشف عن »كوفيد 19« 
بثمن مناسب قبل سفرهم ملدينة العيون.

ــيــة املــغــربــيــة بــجــزر  وثــمــنــت الــجــال
بهذا  الدبلوماسية  املجهودات  الكناري، 
املجتمع  فعاليات  وعبرت  الخصوص، 
املــدنــي عــن امــتــنــانــهــم لــكــل الــجــهــات 
الرسمية والفاعلني السياسيني واملدنيني 
املواطنني،  ولكافة  اإلعــالم،  وكل وسائل 
معاناتهم،  فترة  طــوال  ساندوهم  الذين 
أجل إنهاء  من  بالتدخل  والذين بادروا 

معاناتهم.

حركية جديدة لوزارة الأوقاف بال�صحراء
بوجدور. األسبوع 

عــرفــت املــديــريــة الــجــهــويــة 
اإلسالمية  والــشــؤون  لــألوقــاف 

حــركــة تــنــقــيــالت جــديــدة، 
ــززت بــتــعــيــني  ــ ــعـ ــ تـ

يحضيه  الــدكــتــور 
ــدا، خــريــج  ــوهـ بـ
جــامــعــة فـــاس، 
إقليميا  مندوبا 
لألوقاف  جديدا 
والــــــــشــــــــؤون 

اإلســــــالمــــــيــــــة 
بــمــديــنــة بــوجــدور 

عبد  ــمــنــدوب  ــل ل خــلــفــا 

عني  الــذي  العينني،  ماء  السالم 
لألوقاف  إقليميا  مندوبا  بدوره 

بالعيون.
العينني  مــاء  مــن  كــل  ويعتبر 
شخصيتني  بــوهــدا  ويحضيه 
ــي املــشــهــد  ــني فـ ــت ــروف ــع م
ــمــي  ــعــل الــثــقــافــي وال
ويحمل  بالصحراء، 
ــدا شـــهـــادة  ــ ــوهـ ــ بـ
ــوراة فــي  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــتــاريــخ ويــتــابــع 
بشعبة  ــه  ــ ــت ــ دراس
اإلنــجــلــيــزي  األدب 
روايتان  وله  بمراكش 
وداع«  بال  »رحيل  وهما 

و»بقايا حلم عزة«. 

تدخالت دبلوما�صية  تنهي معاناة 

املغاربة العالقني يف جزر الكناري

اأ�صرة التعليم غا�صبة من العودة لنظام املركزية
العيون. األسبوع

التربية  وزارة  نقابية  مصادر  عــدة  هاجمت 
فيه  كانت  الذي  الوقت  في  إذ  والتعليم،  الوطنية 
الصالحيات  من  الكثير  بتفويض  تقوم  الــوزارة 
الشغيلة  فــوجــئــت  الــجــهــويــة،  لــألكــاديــمــيــات 
الذهب  وادي  الداخلة  بجهة  العاملة  التعليمية 
رقم  وزارية  بمراسلة  الحمراء،  الساقية  والعيون 
توقيت  2020، تحدد  يوليوز   9 بتاريخ   484-20
الذي يشكل  القرار  توقيع محاضر الخروج، وهو 

ردة وتراجعا عن كل الشعارات الالمركزية وتعزيز 
»شاردة  املراسلة  كانت  حيث  الجهوية،  األبعاد 
بالخصوصيات  وجاهلة  السياق،  عن  مفصولة 
املهنية«، حسب مصادر نقابية، وذلك على اعتبار 
يونيو   30 يــوم  تتم  كانت  الخروج  محاضر  أن 
ويوم  واإلعـــدادي،  االبتدائي  للتعليم  بالنسبة 
في  التأهيلي،  للثانوي  بالنسبة  املهام  إنهاء 
األقاليم الجنوبية، يعتبر مكتسبا ثابتا تم تأكيده 
االعتبارات  من  ملجموعة  نظرا   ،2003 سنة  منذ 
املرتبطة سواء بالعطلة السنوية لهذه األقاليم، أو 

باعتبار آفاقية أغلب الشغيلة التعليمية. 

وادي  الداخلة  بجهة  التعليمية  النقابات  إن 
الوصية  الوزارة  من  تنتظر  كانت  التي  الذهب، 
ورجال  نساء  بها  قام  التي  التضحيات  تقدير 
املحطات  كل  إنجاح  في  ومساهمتهم  التعليم 
الخاصة  وسائلهم  باستعمالهم  الــتــربــويــة، 
عملية  إنــجــاح  أجــل  مــن  املــاديــة  وإمكانياتهم 
االستمرارية  تحدي  وتجاوز  بعد،  عن  التعليم 
الــبــيــداغــوجــيــة، فــي ظــل إجــــراءات الــطــوارئ 
صدمت  »كــورونــا«،  بجائحة  املتعلقة  الصحية 
السالفة  لم يراع كل املعطيات  الذي  القرار  بهذا 

الذكر، حسب نفس املصادر.

عائلة ت�صائل الرئي�س اجلزائري حول خمتطف جمهول امل�صري

األسبوع

بلقاسم،  نافع  بيرة  ناشدت 
زوجــــة املــخــتــطــف مــجــهــول 
بريه،  أحمد  الخليل  املصير، 
رسالة  في  تندوف،  بمخيمات 
عبد  الجزائري  الرئيس  إلى 

املجيد تبون، من أجل
لكشف  يتدخل شخصيا  أن 
حقيقة مصير زوجها القيادي 
املـــنـــحـــدر من  والــحــقــوقــي 
جاء  ومما  الركيبات،  قبيلة 

قاسيت  »لقد  رسالتها:  فــي 
استثنائية  ظروفا  وأوالدي 
ــة فـــي ظـــل الــلــجــوء  وصــعــب
فــي أرضـــكـــم، بــعــد اخــتــفــاء 
بريه  أحــمــد  الخليل  زوجـــي 
في  العاصمة  الــجــزائــر  فــي 
سنة  مطلع  غامضة  ظــروف 
حيث   ،2009 وتــســع  الــفــني 
رسمية  مهمة  في  وقتها  كان 
بصفته مستشارا مكلفا بملف 

حقوق اإلنسان.
ــرور أشــهــر على  ــ ــعــد م وب
اختفاء والد أبنائي بأنه قابع 

البليدة، وقد  بالسجن بمدينة 
زيارته  من  األكبر  نجله  تمكن 
هناك سنة 2011، وكانت هذه 
الزيارة األولى واألخيرة،  هي 
املتتالية  مــحــاوالتــنــا  ــم  رغـ
في  امللح  وطلبنا  واملتكررة 
تمكيننا من ذلك عبر القنوات 

الرسمية«.
املختطف  زوجة  شددت  كما 
في ذات الرسالة على أن قيادة 
أدنى  من  البوليساريو،  جبهة 
هرمها إلى أعاله، لم تقدم لهم 
الخليل  حالة  عن  معلومة  أية 

أسباب  عــن  وال  بــريــه،  أحمد 
وظروف احتجازه، »ناهيك عن 
األخيرة،  السنوات  في  كوننا 
يـــســـودنـــا الــقــلــق الــعــمــيــق 
واملخاوف  الشكوك  وتساورنا 
بــشــأن ســالمــتــه الــجــســديــة«، 

ودائما وفق نفس املصدر.
بلقاسم  نافع  بيرة  وجددت 
الجزائري  للرئيس  مطالبتها 
ــعــاجــل إلنــهــاء  بــالــتــدخــل ال
أوالدهـــا،  ومــأســاة  مأساتها 
زوجها  مصير  عن  بالكشف 

املجهول املصير. 

التوفيق

أمزازي



شركة روسية تفكر 
في نشاط بمدينة العيون

الرو�س يك�سرون 
»فيتو« ال�سحراء

لقاء العثماين ووهبي 
لقطع الطريق على 

بن كريان

في الورقة التي تقدم بها املتحدث الرسمي القناص
خطاطات  تــحــدد  والــتــي  الكرملني،  بــاســم 
لسنة  الــروســي  الرئيس  وزيـــارات  لــقــاءات 
املغربية  اململكة  بني  قمة  لقاء  ورد   ،2020

واالتحاد الفيدرالي الروسي.
لقاء  2020، يرغب بوتني في  وقبل نهاية 
ديبلوماسي  مصدر  يقول  املغربي،  العاهل 
محمد  امللك  لقاء  أن  موضحا  لـ»األسبوع«، 
ومع  أردوغان  التركي  الرئيس  مع  السادس 
يريد  ال  املغرب  وأن  الجميع،  بوتني، سيفيد 
وموسكو  أنقرة  بني  وساطة  داخل  وساطة 
في الشأن الليبي، وال يريد في هذه الظروف 
لذلك  البلدين،  هذين  مع  الشراكتني  تقييم 
الجديدة  االتفاقيات  إنضاج وتجويد  »يجب 
أنقرة وموسكو«، وهو ما يطلبه املغرب  مع 

قبل أي لقاء.

رئيس روسيا يبرمج زيارة إلى المغرب
7 من 16 إلى 22 يوليوز 2020 كـواليـس األخبــارالعدد: 1084

المغرب يحرم 
على نفسه أقمار »النانو«

أقفلت »نيكسيا« فرعها في املغرب، وخسر 
أقمار  تطوير  الــقــرار،  هــذا  إثــر  على  البلد 

»نانو« فوق أراضيه.
و»نيكسيا«  »طــالــيــس«  لشركة  وســبــق 
إعمال بروتوكول خاص في سنة 2019 حول 
املتقدمة  التكنولوجيا  هذه  على  االشتغال 
»عالية  وبشروط  املغربية،  األراضــي  فوق 
تقييمها  غيرت  الشركة  إدارة  لكن  الدقة«، 
شريكهم  ألن  املغرب،  في  االستثمار  حــول 
»سيرلينك«،  شركة  املــشــروع،  في  الثالث 
ــمــار  األق لتصنيع  ــواة  ــ ن ــاق  إطــ رفــضــت 
الرباط  العاصمة  ألن  املغرب،  في  الصناعية 
لم تقدم الدعم الكافي ملثل هذا التصنيع غير 

املسبوق.
وأوضح مصدر »األسبوع« قائا أن وزارة  
واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة 
هذا  علمها  في  يكن  لم  املغربية،  الرقمي 
أسباب  معرفة  مــن  تتمكن  ــم  ول التقدير، 

اإلغاق وإلغاء هذا الورش.

الرئي�س الكونغويل يقر بفاعلية »الدرون« الإ�سرائيلية 
ــان  ــ ــك ــ ــري ــ نــــشــــرت »أف
لقاء  خــبــر  أنــتــلــيــجــانــس« 
مسؤول كبير في املخابرات 
بمستشاري  اإلسرائيلية 
ــي،  ــغــول ــون ــك الـــرئـــيـــس ال
فــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي، 

ــن أجـــل بــيــع »الــــدرون«  م
اإلسرائيلية لباده، غير أن 
الغرافيك املتداول عن صور 
الطائرات،  من  النوع  هذا 

يحمل علم املغرب)..(.
ــدر  ــ ــص ــ ــف امل ــ ــي ــ ــض ــ وي

قــدرة  إن  ــوع«:  ــبـ ـــ»األسـ لـ
»الــــــدرون« اإلســرائــيــلــيــة 
وجد  وقــد  الــجــودة،  عالية 
»املوساد«  عن  املسؤولون 
ــجــا مــنــاســبــا لــهــذه  ــروي ت

التجربة في إفريقيا. 

نشر »إف 35« في المغرب
في منشور »ريل كلير ديفانس« 
بدت  »لوكينستان«،  عن مؤسسة 
خــارطــة االنــتــشــار 
املــــــتــــــوقــــــع 
»إف  لطائرات 
تــضــم   ،»35
ــي غــرب  ــرب ف ــغ امل
السمراء،  الــقــارة 
ــد وحـــيـــد  ــلـ ــبـ كـ
ــي املــنــطــقــة،  فـ

ــن  ــ ــك ــ ــم ــ في وي للبنتاغون، 
التوصية،  داخل هــذه  من  العمل 

اتفاقني  على  الرباط  توقيع  رغم  املغرب، 
روسيا  من  كل  مع  منفصلني  عسكريني 

والصني.
»الواليات  أن  »األسبوع«،  ويرى مصدر 
املتحدة ال تعد هذه االتفاقيات الغية، ألن 

ما هو عملي ينفذه األمريكي«. 
وانتقدت الورقة توقيع العاصمة الرباط 
وبكني،  موسكو  مع  االتفاقني  هذين  على 
عمليا  إسقاطهما  »ضــرورة  إلى  وتنظر 
املغرب  يعتبر  وحاليا  ثم سياسيا«،  ومن 
مؤها لنشر الـ»إف 35« األمريكية، حسب 

هذه النشرة.

»اأفريكوم« حتظر على ال�سني بناء 

اخلط ال�سككي بني مراك�س واأكادير
»أفريكوم«  حجبت  مطولة،  محاضرة  في 
أغلب مضامينها عن النشر، خاطب األدميرال 
حظر  إن  بالقول:  جمهوره  فــوغــو،  جيمس 
البنية  ملشاريع  الصينيني  وقيادة  مشاركة 
التحتية، جزء من السياسة األمريكية الحالية.
املغرب  على  الضغوط  أن  يؤكد  ما  وهو 
ألول  تكشف  وأمريكية،  فرنسية  مزدوجة: 
بني  السككي  للخط  بكني  بناء  ضد  مــرة 

مدينتي مراكش وأكادير.

»األســبــوع«،  مصدر  يقول  ــك،  ذل ــم  ورغ
فــــإن املـــغـــرب يـــفـــاوض بــمــا يــنــاســب 
الصينية  الشراكة  أن  معتبرا  مصالحه، 
الحظر  هـــذا  قــبــل  ــاءت  ــ ج املــغــربــيــة   –

الضروري  من  وأن  ن األمريكي،  أ
الــربــاط  العاصمة  مـــن تستفيد 

»وجدنا  لذلك  املطروح،  البديل 
هذا  فــي  حقيقية  أزمــة 
الورش«، يقول املصدر.

زيارة ماكرون ت�سبق زيارة الرئــــــي�س 

اجلزائري لإجها�س اتفاق ع�سكري 
لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  كشف 
استبق  ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  أن 
املجيد  عبد  الجزائري  للرئيس  ــارة  زي
موريتانيون  خبراء  توصل  وقد  تبون، 
من  عسكري  اتــفــاق  ــى  إل ــريــون  وجــزائ
الــعــاقــات  طبيعة  يغير  قــد  ــنــدا،  ب  18
املخابرات  تدخلت  ولذلك  املنطقة،  في 
إبعاد  على  للعمل  الفرنسية،  الخارجية 
زيــارة  بتسريع  االتــفــاق،  على  التوقيع 
الظروف  رغــم  نواكشوط،  إلــى  ماكرون 
الحثيث  والــســعــي  ليبيا  فــي  املــعــقــدة 
للعاصمة باريس من أجل فرض عقوبات 

أوروبية على أنقرة.

بن كريان

ماكرون

ــة روســيــة لــلــقــيــام بــأول  تــخــطــط شــرك
نــشــاطــاتــهــا، بــعــد أزمـــة »كـــورونـــا«، في 

الصحراء.
الشركة  فإن  »األسبوع«،  مصدر  وحسب 
مع  أحدها  مكثفة،  اتصاالت  عقدت  املعنية 
مسؤول في الكرملني قال فيه: »إن األنشطة 
طبقا  الصحراء«،  في  ممكنة  الربحية  غير 
الدبلوماسي  »الــعــرف  املــصــدر،  سماه  ملــا 

الروسي الجاري به العمل«.
الشائكة  النقطة  هــذه  املصدر  ــح  وأوض
صحراوي-  بـــ»حــوار  فيه  يطالب  بتعليق 
لكن  املؤسسة،  هذه  عليه  تقوم  صحراوي« 
بما  الروسية  للمؤسسة  يسمح  لن  املغرب 
لم يسمح به ملؤسستني غربيتني على األقل.

موضوع  مناقشة  الشركة  نفس  وقــررت 
مدينة  في  إفريقيا  غــرب  حــول  اقتصادي 
املغرب  موقف  ينتظر  الكل  لكن  العيون، 
– صحراوي  حــوار صــحــراوي  إجــراء  من 
االخــتــراق  لـ»تسهيل  ــة،  روســي بــوســاطــة 
نقطة  ــى  إل الجامد  املشهد  بدفع  الكفيل 

أخرى«، حسب نفس املصدر.

أجرى  متعددة،  رسائل  يحمل  لقاء  في 
حوارا  وهبي،  اللطيف  عبد  مع  العثماني 
يساعد على تجاوز الخطوط الحمراء التي 
قيادة  إلى   كيران، وأتى وهبي  بن  تركها 
لتجاوزها،  واملــعــاصــرة  األصــالــة  حــزب 
الذي  العثماني،  مع  نفسه  الشأن  كذلك 
كسر آخر الخطوط الحمراء: دخول حزب 
فيما  الحكومة،  إلى  االشتراكي  االتحاد 
كسر الحزبان مؤخرا الخط األحمر األول، 
السابق،  الحكومة  رئيس  مــن  واملعلن 
حزب  مــع  التحالف  بتحريم  واملــعــروف 

األصالة.
 ودعا وهبي علنا صديقه بن كيران إلى 
التقاعد السياسي، وهو ما يجعل الرهان 
الحزب  رئاسة  من  العثماني  إبعاد  على 
السياسية،  اللحظة  هذه  في  ممكن  غير 
أول  أمــام  نحن  معلقا:  قال  وهبي  إن  بل 

انتخابات بدون خطوط حمراء.
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الجيش األمريكي يمكن 
أن يراقب جبل طارق بـ 90 
يف املائة، انطالقا من قاعدة 

»القصر الصغري«، ويمكن رسو 
البواخر القتالية والغواصات 
يف هذه القاعدة قبل أو بعد 

الدخول إىل املتوسط

ستكون قاعدة »القصر الصغير« في 
خارطة 2022، األهم في أمن املتوسط 

وغرب إفريقيا، انطالقا من:
العمليات  لكل  القاعدة  توسيع   )1
»االستراتيجية« األمريكية في املنطقة.
املقنبلة  ــرات  ــائ ــط ال حــضــور   )2
الحراسة(  وعمليات  املكثف  )القصف 
االنتقال  ألن  املتوسط،  جوانب  على 
في  »التكتيكية«  الــقــواعــد  جيل  مــن 

في  ومثيالتها  بالجزائر،  تمنراست 
تونس وليبيا، قبل إغالقها بعد حادثة 
بنغازي، ونقل هذه املهمة لقوات حفتر.

3( العمل على الغواصات.
املتوسط،  غرب  مراقبة  تكريس   )4
خوفا من نفس املفاجئات التي حدثت 
في شرق املتوسط في إطار املناورات 
واملناورات املضادة بني مصر وتركيا.

اإلسبانية،  البحرية  تــراجــع   )5
هيكلة  في  مدريد  رغبة  مع  بالتزامن 
عبر  أمريكي  بدعم  عسكرية  صناعية 
قواتها البحرية بـ 67 إجراءا طرحتها 
هذه  على  يردوا  ولم  األمريكيني،  على 

االقتراحات.
2021، يجب أن يتوصل  وقبل ماي 
إلى  واألمريكي،  اإلسباني  الطرفان، 
عقد  لتجديد  املفاوضات  عبر  اتفاق 
قاعدة  بخصوص  البلدين  بني   1988

»روتا«.

 قاعدة »القصر الصغري« 
مهيأة الستقبال املدمرات وكل 

الغواصات األمريكية

تطالب واشنطن بإجرائني هيكليني:
»روتــا«  قاعدة  بحارة  عدد  رفع   )1
بني 600 إلى 1000 عنصر، بما يسمح 

بحضور استثنائي للمارينز.
املــدمــرات ومضاعفة  عــدد  رفــع   )2
ويقبل  »روتـــا«،  في  الغواصات  عــدد 
املغرب بهذه اإلجراءات الخاصة بعمل 
املارينز، وأيضا بكل خططها الجديدة 

في املعابر الدولية.
ــإن االتــفــاق الــدولــي بني  ولــذلــك، ف
بريطانيا وإسبانيا والواليات املتحدة 
رغم  اآلن،  إلى  يتحقق  لم  األمريكية، 
املفاوضات،  من  جوالت  ثالث  وجود 
على  للبنتاغون  تقييم  وثيقة  وتؤكد 

مــوفــرة  وغــيــر  مكتملة  »غــيــر  أنــهــا 
املغرب  وافق  فيما  النجاح«،  لشروط 
في  محتملة  أمريكية  تــنــازالت  على 
يعتبر  ولكنه  يعلنها،  لم  الصحراء 
األمريكية   - املغربية  العالقات  تلحيم 
)البرية والجوية( في مناورات »األسد 
قاعدة  في  وشماال  جنوبا،  اإلفريقي« 
»القصر الصغير«، مدعاة لتحول كبير 
بني  املصالح«  »تحالف  صعيد  على 

واشنطن والرباط.
املغربية  الــدفــاعــيــة  والــســيــاســة 
متحررة من مواكبة البرملان، وبالتالي، 
فإن قدرة املناورة املغربية تتجاوز ما 
من  أكثر  في  اإلسباني  البرملان  يقرره 

زاوية، منها:
1( حضور البحرية املدمرة.

ــســريــع  ال ــار  ــشـ ــتـ االنـ قـــــدرة   )2
للغواصات.

في  املــذكــوران  العامالن  وسيفيد 

ــكــنــاري،  ــزر ال مــحــاصــرة تــهــديــد جـ
على  ردا  عموما،  اإلسباني  والتهديد 
ترسيم املغرب لحدوده البحرية بضم 
مياه الصحراء، وأيضا بحر الكناري، 
االقتصادية، وبالتالي،  ضمن منطقته 
أن  محتمل  املغربية  التنازالت  فــإن 
للرد  اللحظة،  هــذه  في  كبيرة  تكون 

على إسبانيا.
عن  بديال  املغربية  اململكة  وإعــالن 
إسبانيا قبل تجديد اتفاق 1988 حول 
»روتا«، قدم ألجله امللك الراحل الحسن 
الثاني، تنازالت في عودة التسهيالت 
بقاعدتي  األمريكيني  للجنود  كاملة 
تجري  واليوم  والقنيطرة،  بنجرير 
التسهيالت  هاته  لتكثيف  مشاورات 

وبقوات جوية وبحرية.
ولم تعد هناك مسألة »توسيع 

العسكرية«  القواعد  عمل 
ــة بـــني الــجــانــبــني،  ــوي ــان ث

يوليوز   05 يوم  لها،  مقال  يف  »اإلسبانيول«  جريدة  أكدت 
وزير  حلول  غــداة  »األســبــوع«  يف  نشره  سبق  ما   ،2020
تقرير  عنها  كتب  وقد  الرباط،  بالعاصمة  األمريكي  الخارجية 
املتحدة  الواليات  قدرات  الكونغريس: »إن  يف  متداول  سري 
ورغبة  املضيق،  حماية  من  انطالقا  املتوسط،  غرب  يف  األمريكية 
الذي  املتقدم  الجيل  إلى  العسكرية  الرقمنة  تأهيل  إعادة  يف  لندن 
حوامات  بانتشار  واسعة  القدرات(  )هذه  ستكون  بريطانيا،  قررته 
قاعدة  من  ذكية،  لتسهيالت  السماح  أو  بحرية  قاعدة  يف  جديدة 

القصر الصغير«.
وأعادت الواليات املتحدة األمريكية تفسير االتفاقيات املوقعة مع 

الفرنسيين والتي ضمنت مالحق استمرارها إلى اآلن.
وتحاول مدريد تمرير تجديد اتفاقيات حول تمديد العمل األمريكي 

يف قاعدة »روتا« بعد قرب انتهاء الفترة القانونية املحددة يف 
بروتوكول منفصل، وذلك عبر »تعظيم« االتفاقيات األمريكية مع 
املغرب، لتمهيد تجديد وتمديد اتفاق سري خاص بين إسبانيا 
وأمريكا بـ 13 تموضعا بخصوص استعمال »روتا«، واقتراح الرباط 

استخدام األمريكيين لقاعدة القصر الصغير.
ودخلت مدريد رهان التنافس مع االقتراحات املغربية 
قبل تجديد االتفاق حول »روتا« يف أقل من سنة، ألن 

»القصر الصغير« بديل حقيقي وعملي لـ»روتا«.
أعد الملف: عبد الحميد العوني

تفاصيل القدرات الجديدة للرباط

ال�سفقة الأمريكية - املغربية التي تخيف امللك فيليبي ال�ساد�س

الرباط تقرتح القاعدة البحرية يف الق�سر ال�سغري بديال عن »روتا«
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انطالق  منذ  واإلســبــانــي  األمــريــكــي 

الحوار بينهما من خالل:
االستراتيجي  الــحــوار  جــوالت   -
الذي يجمع املغرب والواليات املتحدة 

األمريكية.
- اتفاقيات لم يتوقف عمل الطرفني 

بها قبل استقالل اململكة وبعده.
لالتفاقيات  الــجــديــدة  الــشــروط   -
البنتاغون في هذه  التي يعول عليها 

الفترة.
ــاورة  ــن امل تحتاجه  ــا  م تغليب   -
البحرية مع املارينز على باقي وجوه 

التعاون مع األمريكيني.
- صــنــاعــة أفـــق آخـــر لــلــتــعــاون 
الصغير«  »القصر  قاعدة  في  الدفاعي 
بموازاة الشراكة في مناورات »األسد 

اإلفريقي«.
املغرب  أن  نؤكد،  أن  البديهي  ومن 
ــوم«  ــك ــري ــح مــقــســومــا بــني »أف أصــب
القارة  في  للقوات  األمريكية  )القيادة 
ــي أكــاديــر والــقــيــادة  اإلفــريــقــيــة( ف
مهام  نقل  في  ترغب  التي  األوروبية 
وعمليات »روتا« إلى القاعدة املغربية 

في القصر الصغير.
االتفاقيات  على  تعديل  رابــع  إنــه 
»روتا«،  حول  اإلسبانية   - األمريكية 
اإلسبانية  ــدفــاع  ال ــرة  وزيـ وتشجع 

مارغريتا روبلس:
الــعــمــل عــلــى فــتــح الــحــضــور   )1
ــا« على  ــ األمــريــكــي فــي قــاعــدة »روت
الزيادات املرغوبة، كلما قرر البنتاغون 

ذلك.
2( رفع القدرة الهجومية للغواصات 

إلى ما بني 90 و100 في املائة.
التسهيالت  جــمــيــع  تــفــعــيــل   )3

املوجهة للغواصات النووية.
الـــصـــواريـــخ  درع  تــفــعــيــل   )4
االســتــراتــيــجــيــة لــحــمــايــة الــقــاعــدة 
وتبقى  الصغير«،  »القصر  املغربية 

التطورات الجارية خطيرة للغاية.

ال يمكن حسم السيادة 
اإلسبانية على جبل طارق 
دون تمديد اتفاق »روتا« 
لعام 1988، والذي يمثل 

عنوانا للشراكة العسكرية 
مع األمريكيني يف مواجهة 

السيادة الربيطانية
 على املضيق

إن معركة التموقع االستراتيجي مع 
األمريكيني في جبل طارق بدأت بشكل 
جدي عام 1988، وتجددت بشكل قاس 
في سنة 2007، انطالقا من استضافة 
يسمى  فيما  »أفريكوم«  ملكتب  الرباط 
تجد  أن  قبل  اإلرهــاب،  على  باملعركة 
فــي شمال  قــواعــد جــديــدة  فــي  أفقها 
عن  واحــد  كيلومتر  من  بــدءا  املغرب 
الحدود الجزائرية وإلى جوار الثغور 

املحتلة.
التحول  جــاء   ،2013 سنة  وفــي 
بعدها  ليستقر  الصحراء  ملف  في 
في  املــغــرب  وبـــدخـــول   ،2019 فــي 
ــة، ضــمــن الــشــراكــتــني  ــاعــي بــنــود دف
روسيا  من  كل  مع  االستراتيجيتني 
املتحدة  ــات  ــوالي ال قـــررت  والــصــني، 
»روتا« اإلسبانية  ارتكازها في قاعدة 
بقواعد  سمي  ما  تحديات  ملواجهة 
ــي«: غــرســيــف،  ــربـ ــغـ »الـــشـــمـــال املـ
وجبل  الصغير  القصر  تــاوريــرت، 

أرويت، واملسماة اختصارا بـ»غاكار«.
ومـــن املــهــم الــتــذكــيــر أن اإليــمــان 
-املغربية  الجزائرية  الحدود  بترسيم 
ــحــاد  ــى االت ــول املــغــرب إلـ عــبــر دخــ
املوروثة،  بالحدود  املؤمن  اإلفريقي 
وترسيم الحدود مع إسبانيا دون أي 
ترتيب ثنائي أو مفاوضات، إجراءان 
الشراكة  بتعزيز  الجاران  عليهما  رد 

العسكرية مع األمريكيني.
ويقترح املغرب: 

على  بديلة  استراتيجية  بناء   )1
الجديدة،  العسكرية  القواعد  ضــوء 
باألمريكيني،  عالقته  توطيد  بهدف 
تشكل  التي  الحدود  مشكلة  ملواجهة 
على  التهريب  عبر  اقتصاديا  تحديا 
واإلســبــانــيــة،  الــجــزائــريــة  الجهتني 
بطريقة  الــحــالــتــني  فــي  واملــنــتــهــي 
االقتصادي  البعد  شملت  تدريجية 
مركبة  حسابات  فــي  العسكري،  ثــم 

ومعقدة.
دورهــا  الرباط  العاصمة  وجــددت 
في أمن جبل طارق، وقادت من خالل 
طانطان  للمستقبل:  رهانها  قاعدتني 
املحتضنة  ــوم«،  ــك ــري ـــ»أف ل الــجــويــة 
وقاعدة  اإلفريقي«،  »األســد  ملناورات 

»القصر الصغير« البحرية.
على  القتالية  الشراكة  وباستقرار 
يعد  لم  األمريكيني،  مع  والجو  البحر 
التعديالت  كل  تمرير  من  بد  لإلسبان 
أن  على  واشنطن  اقترحتها  الــتــي 
الشراكة  أعمال  بنقص  محددة  تكون 
األمريكية- املغربية، والقبول بمعايير 

أقل من قاعدة »روتا«.
ــه على  ــإن ــاق، ف ــي ــس ــذا ال ــي هـ وفـ
وقــيــادة  وتشغيل  ــلء  م األمــريــكــيــني 
أصبح  وإال  الصغير«،  »القصر  قاعدة 
املوقعة  خياراتها  تفعيل  الرباط  أمام 

تجاه االتحاد الروسي والصني.
وهذا التنافس يبعد جزئيا التصعيد 
في  البريطاني  التواجد  املحتمل ضد 
جهة  مــن  يــكــرس،  لكنه  طـــارق،  جبل 
لألمريكيني  واسعة  تسهيالت  أخرى، 

في شمال املغرب وجنوبه. 
وانتهى هذا التحول بإلغاء التهريب 
املعيشي كورقة اقتصادية، فالعسكري 

من يرسم موقع املغرب.
1( بناء درع استراتيجي مع أمريكا 
تليني  قصد  املغرب،  وجنوب  شمال 

موقف واشنطن من قضية الصحراء.
والحدودي،  الترابي  التقليص   )2
فما  إلسبانيا،  االستراتيجي  ثم  ومن 
البعض  نــظــر  ــي  ف مــؤامــرة  ــحــدث،  ي
للمملكة  اإلفريقية  ــي  ــ »األراض على 
اإلســـبـــانـــيـــة«، فــيــمــا تــكــرس هــاتــه 
الوحدة  ثانية،  جهة  من  التطورات، 
»الــتــمــدد  يسمونه  مــا  أو  الــتــرابــيــة 
الحدودي والترابي للمغرب في 1975«.
إلى أمن جبل طارق  الرباط  وتعود 
الذي تخلت عنه في حربها الضروس 
الحرب  تشكيل  بإعادة  الصحراء،  في 
ويتخوف  املغرب،  شمال  في  البرية 
انعكاسات  من  السادس  فيليبي  امللك 
االستراتيجية  باملعركة  يسمى  مــا 
يتساوى  والــتــي  طـــارق،  جبل  حــول 
البريطانيني  عمل  مــرة،  ألول  فيها، 
واملغاربة، وكأن األمر يعود إلى مائتي 
سنة مضت، ويطلق ملك إسبانيا على 
هذه الحرب »الحرب املزدوجة«، حيث 
في  خارطتهم  تشكيل  اإلسبان  يعيد 

الصحراء »اإلسبانية«.
لديه  اليوم،  الحادث  االنقالب  إن 
خارطة  بناء  في  متمثلة  بديلة،  أبعاد 
أخرى بكل غرب املتوسط وشمال غرب 

إفريقيا.

 التأثري املغربي على جبل 
طارق لن يؤثر فقط على 
مستقبل املضيق، بل أيضا 
على مستقبل سبتة ومليلية 

هناك  الـــســـادس،  فيليبي  نــظــر  فــي 
سبتة  وضعية  تقييم  إلعـــادة  ضـــرورة 
ومليلية، ألن اململكة املغربية تنتهج حالة 
املضيق  نحو  ليس  نظره،  في  »عدائية« 
ومليلية  سبتة  الســتــرجــاع  بــل  فــقــط، 

املتمتعتني بحكومة ذاتية.
إن أي تطور ملبادرة الحكم الذاتي في 
سبتة  على  والشــك  سيعمم  الصحراء، 
فإن  ســريــة،  برقية  وحــســب  ومليلية، 
العاهل املغربي يرغب في تحويل األنظار 
إلى هذين الثغرين وبطريقة غير تقليدية، 
لتتواصل معركة استرداد أراض إضافية 
جديدة  توازنات  خلق  عبر  إسبانيا  من 

حول الدور املغربي في املضيق.
الجديدة،  الــتــقــديــرات  لــهــذه  وتبعا 
سيبقى  املغربي  اإلسباني-  الجوار  فإن 
اإلغــالق  رغــم حــرب  الــتــوتــر،  منخفض 
االقتصادي على سبتة ومليلية وترسيم 

الحدود البحرية.
ــحــرب حـــرب اســتــعــراض  ــم تــعــد ال ل

حرب  بل  »ليلى«،  جزيرة  في  حدث  كما 
ومساملة  ومــفــارقــة  متراكمة  تــطــورات 
الــتــوتــر«،  »املنخفض  الــتــحــول  تبني 
األربع،  الجديدة  القواعد  فإن  وبالتالي، 
سبتة  ضد  االقتصادية  اإلجــراءات  بعد 
هي  البحرية،  الحدود  وترسيم  ومليلية 
تماما  يوضح  ما  وهــو  أخــرى،  خارطة 
يختلف  إلسبانيا  املغرب  مخاطبة  أن 
سعي  رغــم  ــا،  ــ أوروب نحو  خطابه  عــن 
للحدود  أوروبــا  إغالق  ربط  إلى  مدريد 
بقضية  ــا«،  »كــورون بسبب  املغرب  مع 
أخرى اسمها »سبتة ومليلية«، كما تقول 

»إسبانيول«)1(.
ويبحث الكل عن تسجيل نقط تحاول 
املتاحة  األســبــاب  بكل  املنطقة  تغيير 
والظرفية على حد سواء، لذلك، فمشاعر 
تغيرت  كلما  تتغير  واإلسبان  املغاربة 

األوضاع.
وتشهد وثيقة للملك فيليبي السادس، 
بأن ما سيحدث لن يكون حربا كالسيكية، 
طويلة  استراتيجية  معركة  ستكون  بل 

األمد، بنتائج سريعة ومؤثرة.
الحدود  ترسيم  خطوة  انتهت  وقــد 
البحرية في اليوم الذي أكمل فيه املغرب 
مــراحــل ضــم مــيــاه الــصــحــراء، وألغى 
هذا  عــن  اإلسبانية  الحكومة  ســكــوت 
اإلجراء املغربي في إقليم مستعمر سابقا 

من إسبانيا، زيارة لفيليبي السادس إلى 
مشتبك  يحدث،  ما  ألن  ومليلية،  سبتة 
وبحسابات  »ساخنة  مدروسة  حرب  في 
بـــــــاردة«.. إنــنــا فـــي حــالــة اشــتــبــاك 
التي  إسبانيا  مع  حقيقي  استراتيجي 
بعد  الــنــواب،  مجلس  إلــى  حاليا  تعود 
الحكومات  لعبتها  التي  األوراق  تجاوز 
اإلسبانية وامللك فيليبي على حد سواء، 
ومجرد نقل كل الصالحيات إلى البرملان 

اإلسباني، أزمة أخرى مع املغرب.

 وافق املغرب على تسليم 
قاعدة »القصر الصغري« إىل 
األمريكيني قبل أن يطالبوه 
بتوسيعها ملرور الغواصات، 

وتؤجل إدارة ترامب أي تعديل 
يف سياستها غرب املتوسط، 
وأيضا توسيعها لقواعد جبل 
طارق، لكن املارينز يريد قاعدة 

»القصر الصغري« ويرغب يف إلحاقها 
بمهام مجمع قواعده يف »روتا«

ــون ضـــم قـــاعـــدة »الــقــصــر  ــك قـــد ي
»روتــا«  قواعد  مجمع  إلــى  الصغير« 
ــا لــألمــريــكــيــني بني  ــط ــا وس ــوب أســل
لكن  واإلسباني،  املغربي  الحليفني: 
هذه اإلجراءات الناقضة للحدود، إلى 
الفنيدق،  في  الحرة  املنطقة  جانب 
ــر يـــكـــرس عند  ــ تـــؤهـــل لـــوضـــع آخ

األوروبيني »فهما آخر« للشراكة.
وقد خذل االتحاد األوروبي إسبانيا 
مؤخرا وفتح الحدود مع املغرب، وهو 
املغرب  مع  االقتصادية  الشراكة  يرى 
»مفتوحة« تماما كما يرى األمريكيون 
البلدين،  مــع  العسكرية  شراكتهم 
و«القصر  »روتــا«  قاعدتي  وتحديدا 

الصغير«.
إلى جانب  وفعال، تحاول واشنطن 
االشتباك  تحويل  ــي،  األوروب االتحاد 
إلى »تشبيك«، لتجاوز األزمة الحالية 
ــني املــغــرب  الــخــطــيــرة والــصــامــتــة ب

وإسبانيا.
»إسبانيول«،  صحيفة  تعبير  ووفق 
ــا تـــواجـــه املــخــطــطــات  ــي ــان ــإن إســب ــ ف
ولم  للمغرب)2(،  الطموحة  العسكرية 
بني  املــواجــهــة  هــذه  حصر  مهما  يعد 
»روتا« و»القصر الصغير«، بل إن األمور 
خرجت عن السيطرة مرارا، بعد اقتراح 
فيليبي  امللك  زيــارة  اإلسباني  الجيش 
الحكومة  وطلب  ومليلية،  سبتة  إلــى 

التأجيل دون الرجوع إلى القصر؟ 
املغرب  جعلت  ــة،  أزمـ حــدثــت  لقد 
وقد  بامتياز،  استراتيجيا«  »عــدوا 
دخلت مدريد في خطط من »التسخني 
الجيش  تــوحــد  ــاردة«  ــ بـ بــخــطــوات 
وموقف امللك اإلسباني ضد طموحات 
اململكة املغربية، لذلك، فإن هذه السنة، 
وإلى حدود ماي 2021، ستكون فترة 
حاسمة بكل املقاييس، قد يتمكن فيها 
أن يكون على طريق  فيليبي من  امللك 
أبيه املتنازل عن سبتة في مقابل بقاء 
الجيش  هــدد  وقــد  إلسبانيا،  مليلية 
اإلسباني ملكه في حينه، وكانت سببا 
إلى  في االنقالب قبل أن تعود األمور 
البرملان، كما يحدث حاليا في مناقشة 
تجمع  التي  البروتوكوالت  مستقبل 

مدريد وواشنطن منذ 1988.
إذن، هناك تجديد مطلوب وضروري 
اإلسبانية  والبروتوكوالت  لالتفاقيات 
ولرغبة  وقدمها،  ألثرها  واألمريكية 
إعادة استثمارها، وتبعا  الطرفني في 

لهذه الخطوة، يتأسس: 
العسكرية  ــواعــد  ــق ال ــد  ــواج ت أ( 
املغربية الجديدة على بعد أمتار قليلة 
من إسبانيا و1000 متر من الجزائر، 

وهو تطور لم تتفهمه دول الجوار.
استراتيجي  دور  أي  ــدام  إعـ ب( 
الداخل  الجوار على  للقواعد في دول 

املغربي.
أداء  على  املغربي  التنافس  ت( 

التي يقوم بها  األدوار  نفس 
األمريكيني،  لصالح  اإلسبان 

 أكدت وسائل اإلعالم املغربية، أن املغرب استثمر ما يسمى بـ»الحرب ىلع اإلرهاب«، لرفع طاقته 
النارية يف كل القطاعات العسكرية، وربما الحرب ىلع الهجرة غير الشرعية، وهو ما ساعد ىلع 

تمكين هذه القوات من مواصلة تطويرها عبر قدرات الرصد باألقمار الصناعية، والعمل امليداني 
واملناورة، واملشاركة مع السالح الرادع البحري الذي زاد بنسبة 36 يف املائة.

إن تحول املغرب إلى قوة ردع بحري، أصبح مقبوال أمريكيا، ورغم ضغط اللوبيات اإلسبانية، 
فإن سكوت لندن عن تسجيل أي تذمر بهذا الخصوص، يفيد بأن قدرة املغرب ىلع الخروج، 

وبشكل نهائي، عن التوازنات التقليدية يف املنطقة، أصبح واضح املعاني. إسرب

 Marruecos ofrece a EEUU una
 base para cerrar Rota: Mohamed
VI da facilidades a los americanos
 A un año de que acabe el acuerdo de España con EEUU
 para permitir el uso de la base de Rota, Marruecos ofrece
 su enclave naval de Alcazarseguir.
 A España le ha salido un competidor en lo militar y,
 quién lo iba a decir, es el vecino y amigo Marruecos. A
 menos de un año para que acabe el acuerdo que España
 tiene con Estados Unidos para permitir el uso de la base
de Rota por las fuerzas estadounidenses, el país nortea-
 fricano ha ofrecido su enclave naval de Alcazarseguir
 para que sea la nueva Rota. De llegar a formalizarse, los
 buques del Ejército norteamericano podrían hacer escala
 antes de entrar y salir del Mediterráneo, controlarían El
 Estrecho y forzaría a España a concesiones territoriales.
 Y todo esto es visto con preocupación por parte de la
 Armada española.
 La oferta del país vecino llega a punto de que expire el
 acuerdo entre España y EEUU, firmado en 1988, para
permitir el uso de la base de Rota.

فرض البرملان اإلسباني إجراءات جديدة، وغير 
مسبوقة، تؤهل البحرية اإلسبانية بطريقة 

مباشرة، إلى تجاوز الردع الحالي يف املنطقة



وهو ما سيعوض، كما قد يقصي، أي 
بني  متقدم  أو  محتمل  دفاعي  اتفاق 

واشنطن والجزائر العاصمة.

تحويل االتفاق الثنائي حول 
القاعدة األمريكية يف إسبانيا 
إىل اتفاق دولي، ال يختلف 

عن االتفاق الدولي مع فرنسا 
بشأن القواعد العسكرية

 يف املغرب 

العسكرية  القواعد  ملف  إدارة  إن 
الذي حوله امللك فيليبي إلى البرملان، 

تفيد القدرة باتجاه أمرين: 
1( أن الجيش اإلسباني يريد عقيدة 

حدودية صارمة مع املغرب.
مع  الثنائي  االتفاق  تحويل  أن   )2
لقطع  يأتي  ــي،  دول اتفاق  إلــى  أمريكا 
لتشويش  ويمهد  املغرب،  على  الطريق 
لم  -املغربية،  األمريكية  العالقات  على 

تنجح فيه املخابرات اإلسبانية.
ــة عمل  ــي ــان ــرمل ب لــجــنــة  وانـــتـــقـــدت 
ــرات اإلســبــانــيــة، ودعـــت إلــى  ــخــاب امل
هيكلة الفرع الخارجي لسماحه بالعمل 
خصوصا  جبهات،  عــدة  فــي  املغربي 
مدريد  أفقد  مما  الالتينية،  أمريكا  في 
الكثير من األوراق في قضية الصحراء، 
املغرب  على  الضغط  حاليا  يمكن  فال 
على شاكلة ما حدث سابقا، من خالل: 
مع  العسكرية  والــعــالقــات  الصحراء 

واشنطن.
وأيا يكن الحال، فإن البرملان اإلسباني 
دفاعية  »ســيــاســة  عــن  رسميا  يعلن 
املغرب عدوا استراتيجيا« وهو  تجعل 
خانة  كسب  في  أكبر  وضوحا  يمارس 
»األصدقاء«، تتقدمهم الجزائر، وحاولت 
األمريكية  النظرة  بناء  الدفاع  وزيــرة 
بشكل كامل على الحوار االستراتيجي 
املغرب  بني  املساواة  قدم  على  املنطلق 
والجزائر، ولذلك، فإن قاعدتي »املرسى 
الكبير« و»القصر الصغير« لديهما وجه 
واحد، إذ ال يمكن املساس بالتوازن بني 

الجارين املغاربيني.
آخر:  شــيء  من  انطلق  املغرب  لكن 
االستراتيجي  العداء  توحيد  مواجهة 
ومواجهة  وإســبــانــيــا،  الــجــزائــر  بــني 
انــطــالق  يفرضها  الــتــي  الــتــحــديــات 
القواعد األربعة من كيلومتر واحد عن 
عن  كيلومترين  إلى  الجزائرية  الحدود 
اإلسبانية، وفي حالة هندسية  الحدود 
القواعد  إن  معها:  القول  يمكن  واحدة، 
األربعة تصل إلى 990 مترا عن الحدود 
الجزائرية و998 مترا أيضا عن الثغور 
املحتلة )سبتة ومليلية(، فيما الحساب 

الجدي، هو حصر »العدو«.
ــرد عــلــى هــذه  ــل وتــخــطــط مــدريــد ل
إلــى  الــدخــول  بسيناريو  الــخــطــوة، 
مدينتي العيون والرباط في 998 دقيقة.
الثنائية  االتــفــاقــيــات  تحصني  إن 
إلى  وتحويلها  ومدريد  واشنطن  بني 
اتفاق  من  املغرب  ملنع  دولية  اتفاقيات 
من  يخدم،  األمريكيني،  مع  جديد  دولي 
عدم  الكونغريس  قرره  ما  أولــى،  جهة 
بيع املغرب الجيل الجديد من الطائرات 
ــرى من  ــغــواصــات، وطــائــفــة أخـ ال أو 
األسلحة املتقدمة، غير أن تأهيل قاعدة 
هذا  في  يدخل  لم  الصغير«  »القصر 
الترتيب، وهو ما خلق مشكال عويصا 
التي  العسكرية  املخابرات  إدارة  لدى 
ثانية،  جهة  ومن  الدبلوماسية،  تلوم 

هناك من يتهم فرنسا.
بــيــع فرنسا  فـــإن  الــحــالــتــني،  وفـــي 
لقاعدة  البحرية  التكنولوجيات  آخر 
خالف  عنه  نتج  الصغير«،  »القصر 
الرئيس  معه  اضطر  باريس  مع  واسع 
فيليبي  بامللك  االتــصــال  إلــى  مــاكــرون 

لغزا  اآلن  إلى  يعد  ما  وهو  السادس، 
في هذه العالقات املعقدة، التي تخص 
الدور الفرنسي الذي تريده باريس في 
املنطقة عبر البحرية املغربية، وال يزال 

هذا املوضوع محل »سر الدولة«.
لالتفاقية  ــرابــع  ال فالتعديل  إذن، 
األمريكية،   - اإلســبــانــيــة  العسكرية 
الفرنسية  البحرية  دور  على  واالتفاق 
في »القصر الصغير«، سران فرضا على 
تمريرهما  إسبانيا  في  وامللك  الجيش 

إلى البرملان.
مــحــددا   2020 مــايــو  ــقــاء  ل وجـــاء 
تجاه  اإلسبانية  الدفاعية  للسياسة 

املغرب، منطلقا من عشرة مبادئ:
1( عدم السماح للغواصات الفرنسية 
قاعدة  في  ساعة   48 من  أكثر  بالعمل 

»القصر الصغير«.
قاعدة  في  املغربية  النيران  قوة   )2
في   40 تتجاوز  ال  الصغير«  »القصر 
املائة من السقف املحدد لقاعدة »روتا«.
ثالثة  لــتــطــويــر  ــدود  ــ ح ــرض  فـ  )3
قواعد  أربعة  لبناء  مغربية  مشاريع 
بسقوف تسليحية بحرية وجوية، ومن 
االنتشار  مــع  عمليات،  تنسيق  دون 
الصاروخي واملدرع عبر لوائي مشاة ال 

غير، في كل شمال اململكة.
اإلسبانية  السياسات  كل  وستدور 
على نقطة واحدة: الوصول إلى الهدف 
والدفاعية  الخارجية  للسياسة  املعلن 
إلسبانيا، وال تقبل مدريد ضم »القصر 
»روتا«،  قواعد  مجموعة  إلى  الصغير« 
للتعديل  الكاملة  االستجابة  إلمكانية 

الرابع لالتفاقية.
»القصر  قــاعــدة  قــيــادة  إلــحــاق   )4
لتمييز  »أفريكوم«،  بقيادة  الصغير« 
»القصر  قاعدة  عن  ــا«  »روت في  العمل 
الطريق  لقطع  محاولة  وهي  الصغير«، 
أراضيه  على  واحــد  مغربي  عمل  على 
يجمع قيادته القوات األمريكية ألوروبا 
التي تتبع »روتا« إليها، وقيادة القوات 
إليها  تتبع  التي  إلفريقيا  األمريكية 

قاعدة »القصر الصغير«.
وذهبت الخطاطة بوضع املغرب حقال 
القوات  بني مختلف  للعمليات  مشتركا 
ال  اإلسباني  »الفيتو«  لكن  األمريكية، 
يزال قويا إلى حدود دقيقة تطلب مدريد 
لالتفاقية بمالحق واضحة، كي  ضمها 
األهــداف  األخــرى،  الجهة  من  تتضح، 

األمريكية في »القصر الصغير«.
»الــقــصــر  ــدة  ــاع ق تــكــنــولــوجــيــا   )5

املضيق  مــراقــبــة  تــشــمــل  الــصــغــيــر« 
بــالــكــامــل وكـــل الــشــاطــئ اإلســبــانــي، 
التكنولوجيا  خفض  اإلسبان  ويطلب 
املنتشرة في القاعدة البحرية املغربية، 

قبل أي تفاوض حول التعديل الرابع.
هذه  أن  األمــريــكــي،  الجانب  وأكـــد 
املسألة »مستبعدة وتعود لتحاوره مع 
دول  نظر  في  الصعب  ومن  األطــراف«، 
الرباط  العاصمة  مراقبة  قبول  الجوار، 
من  املائة  في   90 إلى  املائة  في   70 لـ 
تكفي  واسعة  تحليلية  وبدقة  املضيق، 
املغرب  مفاجئة:  نتيجة  إلى  للوصول 
عن  تزيد  التي  املراقبة  تكنولوجيا  له 
املائة،  في   5.7 بـ  املضيق  في  إسبانيا 
وأن التميز الذي يحدث من تكنولوجيا 
ومحصورة  مخترقة  غير  أمريكية، 
فيما  حــصــرا،  األمريكي  الفاعل  لــدى 
تابع ألحد، وأنه يستخدم  املغربي غير 
كامل،  بشكل  منها  يتمكن  تكنولوجيا 
األقمار  عبر  التصوير  فإن  وبالتالي، 
املراقبة  وتكنولوجيا  االصطناعية 
املوجهة  االنتقادات  أشعلت  العالية، 

ضد املغرب.
وسمع وزير الدفاع األمريكي جنراال 
»القصر  قاعدة  بقصف  يهدد  إسبانيا 
الصغير« مرتني، ألنه »من غير املسموح 
اإلسبانية  األراضــي  من  أجزاء  تقع  أن 
وبعد  املغربي،  النظام  أجــهــزة  تحت 
االحتالل  تحت  سنكون  قليلة،  سنوات 
العسكرية  املخابرات  وأجهزة  الرقمي 

املغربية«، يقول الجنرال.
شيء ما يدفع إلى املزيد من االحتقان 
عالقتهما  ــي  ف والـــربـــاط  ــد  ــدري م ــني  ب
منحى  أخــذ  التنافس  ألن  بواشنطن، 
أزمة  منذ  بل  اليوم،  يبدأ  لم  تهديديا 
جزيرة »ليلى«، وكل مبادرة مغربية نحو 
شمال اململكة أو جوار ثغريه املحتلني، 
يقابل بالتهديد عبر رد عسكري، ويعرف 
الجميع أن العاهل املغربي التزم بشكل 
قياسي بإتمام قاعدة »القصر الصغير« 
في سقف 5 سنوات، ثم قام بتوسيعها 
في  الــغــواصــات  الستقبال  وتأهيلها 
سقف زمني قياسي أيضا، لذلك، »يجد 
ما  أن  اإلســبــانــي  الحكومي  الــفــاعــل 
في  يدخل  إنه  بل  عاديا،  ليس  يحدث، 

اإلجراءات الحربية«.
ــمــامــا، فـــإن قـــدرة الــربــاط على  وت
طابع  ذات  عسكرية  الــتــزامــات  عقد 
وارد  أمــر  إسبانيا،  مع  استراتيجي 

وقوي، وله أفق بعيد املدى.

للمغرب  الــصــاروخــيــة  ــدرة  ــق ال  )6
في  الهجومية  املــروحــيــات  ــران  ــي ون
تشمل  الصغير«  »القصر  قاعدة  محيط 
أن  يعني  ما  وهو  الغواصات،  حماية 
الوصول  على  قادرة  املشتركة  »القوات 
إسبانيا«،  داخل  القتالية  أهدافها  إلى 
رئيس  تهديد  املشهد  ــذا  ه وسيعقد 
أثنار،  الحكومة األسبق، خوسي ماريا 
الرباط  العاصمة  »احــتــالل  أن  لقوله 
سيكون في 6 ساعات«، وحاليا ال يمكن 
باقتحام، من الواجهة األطلسية، أو من 
الشمال املغربي، الوصول إلى األهداف 

املعلنة في هذه املدة القصيرة.
للجيش  انتكاسة  احتمال  أمام  إننا 
اإلسباني بنسبة 80 في املائة، وهو رقم 
في  سقوطه  عن  نهائيا  املغرب  يخرج 
ساعات، كما جاء على لسان املسؤولني 

اإلسبان بعد أزمة جزيرة »ليلى«.
ويمكن للعاصمة الرباط حاليا، تأمني 
الظرف  هذا  في  ومؤسساتها  قواعدها 
اإلســبــان،  يقبلها  ال  بنسبة  الــحــرج 
إضافية  لتطويرات  سانحة  والفرصة 
يؤكد معها الطرف اإلسباني أن الجانب 

املغربي سيضمها إلى منظومته.
اململكة  تـــتـــزود  أن  مــهــمــا  وكــــان 
رأتــهــا وسائل  الــتــي  ـــ»األبــاتــشــي«،  ب
وقوية،  رادعة  بأنها  اإلسبانية  اإلعالم 
استثمار  على  املغرب  يشجع  ما  وهو 
عالقته مع األمريكيني إلى قوة هجومية، 

وقوة بحرية رادعة تحت املياه.
وقد استثمر املغرب الحرب األمريكية 
قدرته  تأهيل  ــادة  إلعـ ــاب،  ــ اإلره على 
الرؤية الجديدة  النارية، وبالتالي، فإن 
مناورة  تتضمن  الرباط،  قادتها  التي 
التوازنات  منطق  عن  املنطقة  تخرج 
البحري«،  »الردع  منطق  إلى  التقليدية 
يــقــوده  تــحــوال  نعيش  فنحن  ــك،  ــذل ل
السالح البحري متقدما على القطاعات 

القتالية األخرى.
وهذه الخالصة، جعلت امللك فيليبي 
ومليلية  سبتة  إلــى  زيــارتــه  أن  يعلن 
الردع  استعادة  حالة  في  إال  تكون  لن 

البحري لبالده.
»الـــردع  مرحلة  يــدخــل  املــغــرب   )7
اإلسبان  يتفهم  ولم  الشامل،  البحري« 
ملاذا يزود األمريكيون الرباط بحوامات 

هجومية عبر طراز »األباتشي«.
»الــواليــات  أن  ســري،  تقرير  ويؤكد 
وأن  التحول،  بهذا  سمحت  املتحدة 
تمنع  ال  للمغرب  الهجومية  العقيدة 

تكرار  تمنع  بل  الصحراء،  في  الحرب 
سيناريو جزيرة ليلى«.

ومن املتوقع أن ينعكس هذا التحول 
على مضاعفة وسائل الردع الجزائري، 
الشرقي  للجار  الهجومية  والعقيدة 

للمملكة املغربية على حد سواء.
ــراه  ــ ــا ي ــ ــان م ــ ــبـ ــ ــم اإلسـ ــدعـ ــيـ وسـ
املنعطف  هــذا  لــوقــف  ــجــزائــريــون،  ال
املغربي الذي رسم مشهدا آخر تنافس 
فيه العاصمة الرباط مدريد على دورها 
في »روتا«، مع محاولة حسم الردع مع 

كل الجيران.
ومن الصعب أن يواجه املغرب خصومه 
حال  في  حـــدوده،  في  كيلومتر  كل  على 

مواصلة التعاون الجزائري - اإلسباني.
قد  الصغير«  »القصر  قاعدة  إن   )8
يؤشر  مما  الطائرات،  حاملة  تستقبل 
»مسترال«  يشتري  قد  املغرب  أن  على 
لكن  فرنسية،  أخــرى  قطع  جانب  إلــى 
التي  مدريد  إغضاب  تريد  ال  باريس 
بقدرات  املغرب  تزويد  بوقف  طالبت 
تماما  الشأن  كما هو  بحرية،  هجومية 

مع الواليات املتحدة األمريكية.
من  سيكون  التقديرات،  لهذه  وتبعا 
الصعب على اإلسبان قبول هذا التحول 
الجذري في جنوب مملكتهم، ألننا أمام 
قوة بحرية تحتضن فرقاطة »فريم« في 
وفوقها  الصغير«  »القصر  قاعدة  قلب 
القمر الصناعي املغربي، وهذه النسبة 
العالية من التحوط، كما يشير البرملان 
جديدة  ــراءات  إجـ »تفرض  اإلسباني، 
وغير مسبوقة تؤهل البحرية اإلسبانية 
ــردع  ال تــجــاوز  ــى  إل مباشرة  بطريقة 

الحالي في املنطقة«.
التقليدية،  غير  املغرب  »قدرة  إن   )9
السيطرة،  من  للمزيد  مناسبة  تزال  ال 
لكن تنويع الردع بني القطاع العسكري 
الــقــطــاعــات، يؤهل  ــي  ــاق الــبــحــري وب

لشروط أخرى في املواجهة«.
وبناء على ذلك، يمكن التحكم حاليا 
خلق  على  القادرة  الشروط  بعض  في 
املغربي  الجيشني  بني  دفاعية  فجوة 

واإلسباني في مختلف القطاعات.
وسيكون مهما للغاية، أن قوة الردع 
لها  محلية،  توليفة  وليدة  املغربية 
ولديه  باملعايير،  يلتزم  خاص  تكتيك 
تحقيقها  ــى  إل ــوصــول  وال مــفــاجــآت، 

سيصنع الفارق.
اليوم، متمثل  الخط األحمر  إن   )10
في حجم القوة الهجومية في البحرية 
إلى  الــجــوار  دول  وتسعى  املغربية، 
الجزائر  لكن  الخط،  هــذا  مثل  وضــع 
حد  وضــع  في  مدريد  تدخل  تعارض 
للتسليح املغربي، كي ال تقاسي  معني 

منه، بعد فرضه على جارها الغربي.
الجزائرية  املــخــابــرات  ــاشــرت  وب
يراه،  بما  للمغرب  للسماح  مناورات 
محددة  تجهيزات  وصول  عرقلة  دون 
إلى القاعدة البحرية »القصر الصغير«.
ــخــوف مـــدريـــد مـــن الــســمــاح  ــت وت
والــجــزائــريــة،  املغربية  للبحريتني: 
تسقيف  عدم  أو  تسليحية  بتطويرات 
لكل  املــحــددة  غير  التسليح  مطالب 
فإن  وبالتالي،  والجزائر،  املغرب  من 
نظر  في  تشكل  األخــيــرة،  التوجهات 
البد  خطر  »بداية  اإلسباني  البرملان 
من مواجهته، أو تدجينه فورا«، وهو 
عقدة  في  دخلت  املنطقة  أن  يعني،  ما 
آخــــر)4(، وقد  رهـــان  أو  أخــــرى)3( 
اإلسبانية  املخابرات  ــر  دوائ اهتمت 
وأن  خصوصا  االخـــتـــراق)5(،  بهذا 
البحرية  لدى  التي  الهجومية  القدرة 
مدريد  جعل  ما  وهو  مهمة،  املغربية 
وإدارة  مــاكــرون  مــن  بالطلب  تغامر 
الهجومية  ــوة  ــق ال »تــحــديــد  ــرامــب  ت
البحرية  القوات  إليها  انتقلت  التي 

املغربية«.

هوامش

من 16 إلى 22 يوليوز 2020 العدد: 1084 ملف العدد10

 1- Europa abre fronteras con marreucos de soyendo
 a espana que exigia el fin del boicot a ceuta y
melilla, el espgnol (ser net).
 2- Marreucos ofrece a EEUU una base para cerrar rota:

 mohmmed vi dafacilidades a los americanos, el espgnol, 5
jelio 2020.
 3- Exclusif: le Maroc consolide sa principale base navale de
ksar sghir, jerome galvini, maghreb intelligence, 21/9/2018.

 4- ksar sghir: la 5ème base navale Marocain, le
360, 4/03/2017.
 5- Le Maroc va – t- l supplanter l’Espagne avec
une base navale de ksar sghir, le desck, 6/7/2020.

 الخط األحمر اليوم متمثل يف حجم القوة الهجومية يف البحرية املغربية، وترفض 
الجزائر أي عرقلة لتسليح اململكة املغربية، فيما ترى مدريد أن تعزيز القوتين 

الهجوميتين لبحريتي املغرب والجزائر، هو تحدي »يجب تدميره«.



ال أعرف متى سأعود...
الناخب الوطني خاليلوزيتش
الضخمة. بأجرتك  ولكن تعرف متى تتوصل 

»الشان« بال شان...
املنتخب

والبهتان. الفتنة  من  باراكا 

الرجاء يجمع التبرعات لالنتدابات
جرائد
الرئيس  دور  مــا  ــرى  ت عــيــاو،  احملسنني  راه 

ومكتبه؟

الناهيري ودادي إلى آخر مباراة في البطولة
مصدر جامعي

هذا غير سخن عليه راسو عاوتاني.

األرجنتيني غاموندي مرشح لخالفة املدير التقني 
للمنتخبات أوشن

جرائد
حتى هذا نظر!

املدرب بنشيخة في طريق العودة إلى الجديدة
الصباح

فني مسيفطينو... هاذ بنشيخة كل مرة 

تأجيل »الكان« منطقي
عموتة، مدرب املنتخب املحلي

أنت اللي طالعا ليك، الراحة واألجرة...

تمرد العبي الوداد املنتهية عقودهم
األخبار

ها باش مزيان نتهالو يف أبناء الفريق...

حمد هلل يواسي عامالت »السردين«
جرائد
ماشي  املادية  املساعدات  باغيني  العامالت 

الشفوي..

فيروس »كوفيد 19« يغادر البطولة الوطنية
األخبار

واش فهمتوا شي حاجة؟

ثالث حاالت جديدة لـ»كورونا« بالبطولة
صحف
معانا  زيروا  دابا،  نتيقو  غادي  فيمن 

يا الدراري.

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي
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الــوداد  فريقا  سيخوض  معلوم،  هــو  كما 
األبطال  عصبة  كــأس  نهائي  نصف  والــرجــاء 
خارج أسوارهما، بعد أن قرر االتحاد اإلفريقي 

أن تلعب مبارتا النصف في بلد محايد.
فبعد عجز الكاميرون عن استقبال هذه املسابقة 
االتحاد  مــازال  »كــورونــا«،  وبــاء  انتشار  بسبب 
اإلفريقي لم يحدد مكان إجراء نصف النهاية، علما 
بأن بلد رواندا أعلن منذ اآلن عن استعداده إلنقاذ 

ما يمكن إنقاذه، وأيضا تونس.
ما يهمنا نحن جميعا، هو أن نرى ممثلينا، 
وألول مرة في تاريخ هذه املسابقة، في مباراة 
بني  تاريخية،  شك  وال  ستكون  التي  النهاية، 
الفرق على  أقوى  فريقني مغربيني يعتبران من 

الصعيد الوطني واإلفريقي وحتى العربي.
هاتان  تــكــون  أن  هــو  أيــضــا،  يهمنا  ــا  وم
ــن تعوض  ــان الــحــاســمــتــان فــرصــة ل ــارت ــب امل
لجماهير الفريقني، من أجل وضع حد، وبشكل 
والــصــراعــات  الطويلة،  لــلــعــداوات  نــهــائــي، 
عقد  من  أكثر  قرابة  تضاعفت  التي  املجانية 
وغريب  جديد  جيل  ظهور  بسبب  الزمن،  من 
الشديد،  الفريقني، يجهل، ولألسف  من محبي 
تربط  التي  األبدية  واملحبة  القوية،  الصداقة 

جميع مكونات الناديني منذ القدم...
التي  القوية  البالغات  سوى  يعرف  ال  جيل 
التي ذهب  الفتنة  وزرع  الكراهية  على  تحرض 
ضحيتها العديد من الشباب وحتى القاصرين 
الذين مألوا السجون، ومنهم من فارق الحياة...
يقومون  األمنيني  املــســؤولــني  أن  صحيح 
من  كثيرا  عانوا  لكنهم  قيام،  خير  بواجبهم 

تعرضوا  بل  الفئة،  لهذه  الطائشة  التصرفات 
إلى إصابات خطيرة...

هي  القدم  كرة  جامعة  بأن  كذلك  وصحيح 
حد  وضع  أجل  من  املستحيل  فعلت  األخــرى 
بالعديد  وقامت  عام،  بشكل  الشغب  لظاهرة 
من اإلجراءات، وفرضت العديد من العقوبات 
جمهورها  يتسبب  التي  الفرق  على  القاسية 
وخارج  داخل  و»السيبة«  الفوضى  خلق  في 
لم  الجميع  مــازال  اآلن،  ولحد  لكن  املالعب، 
يجد الحلول الناجعة للقضاء نهائيا على هذه 

الظاهرة الدخيلة على كرتنا الوطنية.

الرحلة  هـــذه  تــكــون  أن  ــجــددا  م نتمنى 
يعتبران  اللذين  ــوداد،  والـ الرجاء  لجمهور 
املغربية،  القدم  كرة  قاطرة  تقود  التي  القافلة 
وعــودة  لاللتئام  حقيقية  فرصة  تكون(  )أن 
أن بعض  كما  األخوين،  الجارين  الصفاء بني 
ــرى فــي حاجة  ــالم »الــجــافــة«، هــي األخـ األقـ
خلق  عن  واالبتعاد  أوراقها،  ملراجعة  ماسة 
بعض  عن  واالبتعاد  الجمهورين،  بني  البلبلة 
أو  التقليدي،  كالغريم  الهجينة،  املصطلحات 
والرجاء سيظلون  الوداد  األعداء، ألن  اإلخوة 

إخوة أحباء وأصدقاء...

الوداد والرجاء في الكاميرون

فر�صة طيبة لنبذ ال�صراعات واخلالفات بني اجلمهورين
نصف نهائي 
عصبة 
األبطال

وفي  القاتل،  »كــورونــا«  وبــاء  عز  في 
بأسره  العالم  فيه  يعاني  الــذي  الوقت 
الذي  »مغربنا«  فيه  بما  تداعياته،  من 
االقتصادية،  املشاكل  من  العديد  يعيش 
طبيعي  وبشكل  أثـــرت  الجائحة  هــذه 
كرة  فيها  بما  القطاعات،  جميع  على 
املاليني  يعشقها  التي  الوطنية  القدم 
مالية  مصاريف  وتتطلب  املغاربة،  من 
ووطنية  مسؤولية  بكل  تحملها  باهظة، 
جميع املسؤولني والالعبني كذلك، الذين 
ــم مــن أجــل  ــوره ضــحــوا بــجــزء مــن أج

التضامن ومساعدة املحتاجني.
املقدمة  هــذه  إلــى  حاجة  في  نكن  لم 
يكترث  لم  عادي،  جد  العب  عن  لنتحدث 
الوداد  فريقه  من  ليطلب  األوضــاع،  لكل 
من  سنتيم  مليون  و700  مليار  مبلغ 
أجل تجديد عقده الذي سينتهي بانتهاء 

املوسم الكروي الحالي.
ــع محمد  ــدافـ املـ هـــو  الـــالعـــب  ــذا  ــ ه

الناهيري، الذي عاش معه املكتب املسير 
األخيرة،  اآلونة  في  املشاكل  من  العديد 
احترامه  وعـــدم  سلوكه،  ســوء  بسبب 
خالل  طالب  ــذي  ال الـــودادي  للجمهور 
نهائي،  بشكل  بإبعاده  مناسبة  من  أكثر 
للقميص  احترامه  وعدم  كذلك،  ألنانيته 

الذي كان وراء تألقه.
نفسه  مــن  يخجل  لــم  الشخص  هــذا 
الخيالي  املــبــلــغ  بــهــذا  طــالــب  حينما 
والتعجيزي، في بطولة تعاني جل فرقها 
في قسميها من العديد من املشاكل املالية، 

والتي تضاعفت بسبب »كوفيد 19«.
الناهيري الذي يدور في فلكه مجموعة 
حرضوه  و»البانضية«،  السماسرة  من 
وممارسة  الفريق،  تداريب  مقاطعة  على 
الضغط بكل أشكاله، من أجل أن يرضخ 

املكتب املسير لنزواته الصبيانية.
الناهيري يجهل، أو يتجاهل، بأن عقده 
املاضي،  يونيو  نهاية  في  انتهى  الــذي 

مازال ساري املفعول إلى نهاية البطولة 
»كورونا«  بسبب  توقفت  التي  الحالية، 
املباريات  بإجراء  مجددا  ستعود  والتي 

املؤجلة يوم 24 يوليوز الجاري.
هذا القرار لم يتخذه مكتب الوداد وال 
الجامعة،  حتى  وال  االحترافية،  العصبة 
»فيفا«،  الــدولــي  بــل جــاء مــن االتــحــاد 
واألنــديــة  الــالعــبــني  كــل  على  وينطبق 

والجامعات املنضوية تحت لوائها.
ال ننكر أن هذا الالعب أصبح أساسيا 
داخل التشكيلة التي يعتمد عليها املدرب 
يطالب  أن  حقه  ومن  غاريدو،  اإلسباني 
كما  مستقبله،  له  يضمن  معقول  بمبلغ 
زمالءه  يحترم  أن  األقــل  على  عليه  كان 
الكثير  الشيء  وأعطوا  سبقوه،  الذين 

لفريقهم، بدون ابتزاز، وال استفزاز.
ذكرني هذا الالعب ببعض املسلسالت 
الــتــي شــاهــدنــاهــا بشغف  األمــريــكــيــة 
طفولي، في السبعينات، وهي تعتمد على 

الخيال العلمي، كالرجل الذي يساوي 3 
ماليير سنة 1973، والذي سيتحول هذا 
الرجل  إلى   1978 سنة  الخيالي  املبلغ 
الـــذي يــســاوي 6 مــاليــيــر... وكـــان من 
»هارفي  الكبير  األمريكي  املمثل  بطولة 
بالبطل  املسلسل  في  املسمى  يبري«  لي 
املعجزة »ستيف أوشني«، كما شارك في 

مسلسل »املرأة الحديدية«.
كانت  الـــذي  الناهيري  هــو  ــذا  ه
الدفاع  فريقه  مع  الكروية  بداياته 
آالف  مقابل  الــجــديــدي  الحسني 
الفتح  إلــى  انتقاله  قبل  الــدراهــم، 
الــربــاطــي بــبــعــض املـــاليـــني من 
الـــوداد  ليجلبه  الــســنــتــيــمــات، 
ليطالب  درهم،  مليوني  بحوالي 

حاليا باملاليير.
»نعل الشيطان يا السي روكي 

ديال الكارطون«.

الناهيري الذي يساوي مليار و700 مليون سنتيم
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ــدم،  ــق ــرة ال جــامــعــة كـ
ــأجــيــل  ــا قــــــررت ت ــم ــن حــي

ملنتخب  الــتــدريــبــي  املعسكر 
من  مقررا  كــان  ــذي  ال املحليني، 

ــجــاري،  ال يــولــيــوز   18 إلـــى   15
استعدادا لنهائيات »الشان« التي 
شهر  في  الكاميرون  ستحتضنها 

يناير من السنة القادمة.
بــردا  نــزل  املعسكر،  هــذا  إلــغــاء 
األندية، خاصة  وسالما على جميع 
اإلفريقية،  املسابقات  في  املشاركة 
البطولة  العبي  أن  إلــى  باإلضافة 
ــام األخــيــرة في  دخــلــوا خــالل األيـ
مــعــســكــرات تــدريــبــيــة اســتــعــدادا 
إلنهاء ما تبقى من دورات البطولة، 

بعد 3 أشهر ونصف من التوقف.

تهانينا الحارة للدكتور عمر عنان

الدكتوراه في طب  الشاب املوهوب عمر عنان، على شهادة  حصل 
األسنان من كلية الطب بمدينة الدار البيضاء، بميزة مشرف جدا.

بنكيران،  إيمان  البروفيسور  القيم،  البحث  هذا  على  أشرفت  وقد 
بمعية كل من أمال شليح، صوفيا حاتمي، وزينب صغير.

عمر،  للدكتور  التهاني  بأحر  نتقدم  السعيدة،  املناسبة  وبهذه 
إليه،  إلى ما وصل  ابنهما  كثيرا حتى يصل  اللذين ضحيا  ولوالديه 
»سابريس«،  بمؤسسة  السابق  املستخدم  عنان،  الرحيم  عبد  أخونا 
وأمه وسيلة اليعقوبي، وأخته خديجة، وجميع أفراد عائلته، متمنني 

عموتةلدكتورنا الشاب املزيد من النجاح والتألق.



»البام«  حــزب  ببساطة،  هكذا 
ــال عــنــه أمــيــنــه الــعــام  ــذي قـ ــ ال
ــاء ملــحــاربــة  ــه جــ ــ الـــســـابـــق، أن
بممثلي  ليلتقي  اإلسالميني، جاء 
الحكومة،  داخــل  الديني  التيار 
وبــيــنــمــا أخـــفـــى مـــوقـــع حــزب 
األصالة واملعاصرة عبارة »بطلب 
الحكومة  رئيس  صــرح  مــنــه..«، 
موقع  عبر  العثماني  الدين  سعد 
عرف  اللقاء  ))إن  قائال:  حزبه 
السياسية  الــظــرفــيــة  مناقشة 
وكــذا  نعيشها،  التي  واملرحلة 

الحزبني((،  بني  العالقة  طبيعة 
))نحن  املتحدث:  نفس  وأضاف 
نرى أن مستقبل املشهد الحزبي 
باملغرب، يجب أن يكون متنوعا، 
فيه أحزاب سياسية مستقلة، ذات 
مواطنة،  مستقل،  سياسي  قرار 

تخدم مصالح املواطنني((.
الكلمات،  هــذه  حمولة  ــم  ورغ
ذاتها  حــد  فــي  تحمل  أنــهــا  إال 
املطالبة  أن  ذلك  كبيرا،  تناقضا 
تفرض  متنوع،  سياسي  بمشهد 
ــوع فــي فــخ »الــحــزب  ــوق عــدم ال

عبد  كان  إذا  إال  اللهم  الوحيد«، 
به،  يحيط  ومــن  وهبي  اللطيف 
العدالة  حــزب  بفكر  معجبون 
الحالة،  هــذه  وفــي  والتنمية، 
واالشــتــغــال  ــخــراط  االن يكفيهم 
أليس  الحزب..  لجان  إحدى  في 
العدالة  االرتماء في حضن حزب 
الحزب  لنظام  ــودة  ع والتنمية 
خطرا  شكل  طاملا  الــذي  الوحيد 
على استقرار امللكية؟ أليس حزب 
الشكل  بهذا  والتنمية  العدالة 
سوى نسخة من حزب االستقالل 

بــاألمــس؟ )مــع االحــتــرام لحزب 
االستقالل الحالي(.

إن تاريخ املغرب مليء باملقاومة 
ظاهرة  إزاء  األصيلة  املغربية 
الحديث  ويكفي  الوحيد،  الحزب 
في هذا املجال عن قطب سياسي، 
املثال، اسمه بلحسن  على سبيل 
الشورى  حــزب  زعيم  الــوزانــي، 
تعرضت  ــذي  ــ ال واالســـتـــقـــالل، 
كان  حيث  للتصفية)..(،  رمــوزه 
واحدا من مقاومي ظاهرة الحزب 
على  خــطــرهــا  بسبب  الــوحــيــد 

االستقرار، وذلك لعدة اعتبارات: 
أن  إذ  سياسي،  اعتبار  أولــهــا 
مضادا  يعتبر  الوحيد،  الحزب 
للحرية بصفتها حقا لكل إنسان 
ومواطن، وأنه أساس تقوم عليه 
السيطرة  لفرض  الدكتاتورية 
هذا  بسبب  وأنـــه  والــعــبــوديــة، 
في  وامللكية  لألمة  عــدو  وذاك، 
اعتبار  ثانيها  ومصر.  عصر  كل 
قانوني، يتجسد في أن ))قانون 
الجمعيات الصادر سنة 1958، قد 
أباح تأسيس األحزاب، وكان في 

من 16 إلى 22 يوليوز 122020 العدد: 1084 تحليل إخباري

إعداد
سعيد الريحاني

يطلب

لقاء العثماني ووهبي من أجل التحالف يف املستقبل 

عودة ظاهرة احلزب الوحيد تهدد ا�ستقرار اململكة 

حتالف »البام« والعدالة والتنمية خطر على املغرب 

بغض النظر عن العبارة التي استعملت يف غير محلها، وهي العبارة التي جرت العادة ىلع استعمالها يف البالغات 
امللكية، حيث تقول وزارة التشريفات واألوسمة، أن ))امللك استقبل فالنا من حزب فالن بناء ىلع طلب منه..((، فقد 

قال حزب العدالة والتنمية يف بالغ له صدر يوم األحد 22 يوليوز 2020، أن سعد الدين العثماني استقبل 
األمين العام لحزب األصالة واملعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بطلب منه يف مقر حزب العدالة والتنمية.. وشتان بين 

استعمال العبارة يف السياق األول واستعمالها يف السياق الثاني)..(.



بهذا  قانونيا  االعتراف 
الحق لجميع املواطنني، 
نظام  على  السبيل  قطع 
اعتبار  وأخيرا،  الوحيد.  الحزب 
االختالف  أن  على  يقوم  ديني، 
فــي الـــرأي ظــاهــرة، بــل ضــرورة 
فطر  هلل  فطرة  ألنها  اجتماعية، 
أكمل  من  أفليس  عليها،  الخلق 
واجبات القيادة في األمة أن تبني 

من  االســتــفــادة  على  سياستها 
االتجاهات  والتوفيق بني  اآلراء، 
كانت  إذا  خصوصا  الصالحة، 
خاصا،  مذهبا  تملك  ال  الــدولــة 
تفرضها  معينة  إيديولوجية  أي 
بالكره والضغط، القوة على األمة 
الحزب  طريق  عــن  أو  مباشرة 
بلحسن  )املــصــدر:  الــوحــيــد؟(( 
دافع  سياسي  مفكر  ــوزانــي..  ال
باملغرب/  الحزبية  التعددية  عن 
والجامعي  السياسي  الباحث 

محمد شقير/ هسبريس(.
لــقــد وصــلــت تــجــربــة الــحــزب 
التآمر  حد  إلى  باألمس  الوحيد 
يمكن  ال  وطبعا  امللكية،  على 
امللكية  على  التآمر  بني  الفصل 
أن  طاملا  الشعب،  على  والتآمر 
واحـــدة)..(،  يد  وامللك  الشعب 
في  الوزاني  بلحسن  يقول  حيث 
حزب  الوحيد،  للحزب  انتقاده 
االستقالل: ))عند الشدائد يعرف 
اإلخوان، نريد أن نلقي هنا ضوء 
سياسية  مــواقــف  على  كشافا 
أصحابها،  على  التاريخ  سجلها 
امللكية  محنة  أواخــر  في  ســواء 
االستقالل..  عهد  في  أو  املغربية 
على  نقتصر  ــذا،  هـ بــيــان  وفــي 
تلك  نسي  مــن  اآلتــيــة:  األسئلة 
بها  أفضى  التي  التصريحات 
بــعــضــهــم ملــراســلــي الــصــحــف 
الفرنسية والتي كان أصحابها ال 
جاللة  عودة  من  بأكثر  يطالبون 

امللك محمد بن يوسف رحمه هلل 
فرنسا  إلى  السحيق  منفاه  من 
ــى الــعــرض بــالــربــاط؟ ومن  ال إل
ليحول  وسيلة  بكل  يعمل  كــان 
في  طــمــعــا  الـــعـــودة  ــذه  هـ دون 
وفــرض  الحكم  على  االستيالء 
غيبة  في  البالد  على  السيطرة 
يراد  التي  بفرنسا  وأسرته  امللك 
أن تصبح لهما منفى جديدا ألمد 
يعمل  ــان  ك ــن  وم مــحــدود؟  غير 
نظام  لفرض  االستقالل  عهد  في 
خطرا  كان  الذي  الوحيد  الحزب 
على البالد واألمة، كما كان خطرا 
على امللكية وصاحبها؟ ومن كان 
والنفوذ  السلطة  إلخــراج  يعمل 
امللك  جاللة  يــد  مــن  كله  واألمـــر 
الخامس رحمه هلل وولي  محمد 
يكن  ألــم  الحسن؟  مــوالي  عهده 
البالد  على  آفة  االنسجام  حكم 
هدد  خطرا  ــان  ك كما  والشعب 
املصير؟((..  بسوء  امللكية  كيان 
الــوزانــي  بلحسن  تحدث  هكذا 

باألمس )نفس املصدر(.
أن  يظهر  الــشــكــل،  حيث  مــن 
القوة  والتنمية،  العدالة  حــزب 
البرملان،  مقاعد  من حيث  األولى 
مع  جــديــد  تحالف  نحو  يتجه 
املؤسسة  بنفس  الثانية  القوة 
سيعطي  مــا  وهــو  التشريعية، 
ــســاح  ــت ــة الك ــرصـ ــني فـ ــزب ــح ــل ل
نفس  لكن  املقبلة،  االنتخابات 
لسقوط  مــبــررا  يكون  قــد  األمــر 
فكيف  ــني،  ــحــزب ال لــكــال  ــدوي  ــ م
والتنمية  العدالة  ملناضلي  يمكن 
عام  أمني  مع  تحالفا  يقبلوا  أن 
بـ«اإلسالم  املؤمنني  إمارة  يصف 
ــدر حــزب  ــق ــل ي ــاســي«؟ ه ــســي ال
العدالة والتنمية على تحمل وزر 
كيف  االقتراع؟  في صناديق  ذلك 
يمكنهم التحالف مع الحزب الذي 
السياسي  اإلسالم  ملواجهة  ولد 
الحقيقي وهو »إسالم األحزاب«؟ 
من  مــع  الــتــحــالــف  يمكن  كــيــف 
أليست  املعتقد؟  لحرية  يدعو 
هذه وصفة لتفجير حزب العدالة 
تحالف  إن  ثم  نفسه؟  والتنمية 
العثماني ووهبي، ال يمكن قراءته 
أن  حيث  التطورات،  عن  بمعزل 

قد  ــور،  ــذك امل اللقاء  مــن  الغاية 
الطريق  قطع  محاولة  هي  تكون 
كيران،  لنب  محتملة  عــودة  على 
االنتخابية  الوضعية  أن  ــك  ذل
له  تسمح  ال  للعثماني،  الهشة 
العام  األمــني  وجه  في  بالوقوف 
السابق لحزب العدالة والتنمية، 
الكبيرة،  الشعبية  بن كيران، ذي 
هذا  من  تحالفا  فــإن  وبالتالي، 
البلوكاج  عن  بعيدا  ليس  النوع 
كيران  بن  أدى  الــذي  الحكومي، 
ثمنه، بإبعاده عن حقه في تشكيل 
فيه  ما نجح  ثانية، وهو  حكومة 
العثماني بعد أن قبل بكل شروط 

أخنوش وإدريس لشكر وساجد، 
رغم تواضع أدائهم على مستوى 

صناديق االقتراع.
العام  األمــني  لقاء  تزامن  وقــد 
ــاصــرة  ــع ــة وامل ــالـ لــحــزب األصـ
مــع الــعــثــمــانــي، والـــهـــدف هو 
كــيــران،  بــن  على  الطريق  قطع 
نجحت  إذا  وهــبــي،  ــوزار  واســت
ــة، مـــع خــــروج إعــالمــي  ــخــط ال
عن  فيه  عبر  كيران  لنب  مقتضب 
السياسية  األوضـــاع  إزاء  قلقه 
والتنمية  العدالة  حــزب  داخــل 
كما  ــه،  ــ إدارت وطريقة  الــحــاكــم، 
أبدى قلقه إزاء تطورات األوضاع 
والعربية  املــغــاربــيــة  باملنطقة 
الخروج  ذات  في  وقــال  عموما، 
أنه يؤمن بمقولة زعيم  اإلعالمي 
حــزب االســتــقــالل الــراحــل عالل 

الراحل  عنه  نقلها  التي  الفاسي، 
أريد  ))ال  بوعبيد:  الرحيم  عبد 
أموت((  أن  قبل  ميتا  أعتبر  أن 
الفعل  في  رغبته  إلى  إشارة  في 
وعدم الركون إلى املوت املعنوي 
 10  /12 عربي  موقع  )املــصــدر: 

يوليوز 2020(.
رغــبــة بــن كــيــران فــي الــعــودة 
ووزرائه  العثماني  ورغبة  ثابتة، 
في البقاء أيضا ثابتة، لكن ال أحد 
املصلحة  تصل  أن  يتصور  كان 
الذاتية إلى حد جمع املتناقضات 
إذا  إال  اللهم  واحــد،  تيار  داخــل 
بعد  خفي)..(،  هدف  هنالك  كان 

وحدة  حكومة  إلى  الدعوة  فشل 
دعا  التي  التجربة  وهي  وطنية، 
االشتراكي،  االتحاد  حزب  إليها 
أن يكون  املفروض  الذي كان من 
في املعارضة، بالنظر إلى حجمه 
ــوع من  ــن االنــتــخــابــي، وهـــذا ال
الحكومات ال يكون إال في مناطق 
االستقرار،  مناطق  وليس  النزاع 
ــك أن الــخــالف بــني األحـــزاب  ذل
هو  والحكم  حكم،  وجود  يتطلب 
في  األحــزاب  كل  جمع  أما  امللك، 
يكون  الحكم  فــإن  واحـــدة،  سلة 

طرفا خارجيا)..(.
ــضــات  ــاق ــن ــر ت ــبـ وتـــبـــقـــى أكـ
األصــالــة  ــزب  ح محاميي  كبير 
إمارة  اعتباره  هي  واملعاصرة، 
ــالم  ــ ــن اإلس ــزء مـ ــ املـــؤمـــنـــني ج
حزب  يعتبر  بينما  السياسي، 

التجلي  وهو  والتنمية،  العدالة 
السياسي،  لــإســالم  ــواضــح  ال
بــأنــه حـــزب ديــمــقــراطــي، وهــو 
لذلك،  مــعــه)..(،  التحالف  مبرر 
وهو  لوهبي  تقرأ  أن  غــرابــة  ال 
ــا تــحــدثــت عن  ــدم ــول: ))عــن ــق ي
إمارة املؤمنني كجزء من اإلسالم 
عن  تحدثت  فــإنــي  الــســيــاســي، 
الفصل  به..  مقتنع  أنا  توصيف 
أن  على  ينص  الدستور  من   41
لدى  محصور  الــديــنــي  املــجــال 
سلطات  لديه  الذي  امللك،  جاللة 
كأمير  يمارسها من خالل موقعه 
جاللة  وصل  وعندما  للمؤمنني، 

ــك إلـــى الــســلــطــة، فـــإن أول  املــل
دينيا،  إجــراء  كــان  به  قــام  إجــراء 
املجال  كــان  وإذا  البيعة)..(،  هو 
الديني محصورا للملك، فإن املجال 
إنني  للجميع..  مفتوح  السياسي 
وفقا لهذا التحليل، ال أرى أن حزب 
اإلسالم  من  جزء  والتنمية  العدالة 
دافــع  إذن،  هــكــذا  الــســيــاســي((.. 
والتنمية  العدالة  حزب  عن  وهبي 
في  ديمقراطيا  حــزبــا  بــاعــتــبــاره 
اليوم«  »أخبار  جريدة  مع  حــواره 
وهــاجــم   ،)2020 ــر  ــاي ــن ي  29(
إسالما  باعتبارها  املؤمنني  إمارة 
أن  ــر،  األم في  والغريب  سياسيا، 
من تجرأ على إمارة املؤمنني، جاء 
السياسي،  ليحتمي بمظلة اإلسالم 

عند حزب العدالة والتنمية.

غريب.. وهبي يهاجم اإمارة املوؤمنني ويدعو للتحالف مع العدالة والتنمية 

رغبة بن كيران في العودة ثابتة، ورغبة العثماني ووزرائه في البقاء أيضا 
ثابتة، لكن ال أحد كان يتصور أن تصل المصلحة الذاتية إلى حد جمع 

المتناقضات داخل تيار واحد، اللهم إال إذا كان هنالك هدف خفي)..(، بعد 
فشل الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية، وهي التجربة التي دعا إليها حزب 

االتحاد االشتراكي، الذي كان من المفروض أن يكون في المعارضة، 
بالنظر إلى حجمه االنتخابي، وهذا النوع من الحكومات ال يكون إال في 

مناطق النزاع وليس مناطق االستقرار، ذلك أن الخالف بين األحزاب يتطلب 
وجود حكم، والحكم هو الملك، أما جمع كل األحزاب في سلة واحدة، فإن 

الحكم يكون طرفا خارجيا)..(.
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تزامن لقاء األمني العام 
حلزب األصالة واملعاصرة 

مع العثماين، والهدف هو 
قطع الطريق على بن 

كريان، واستوزار وهبي، إذا 
جنحت اخلطة، مع خروج 

إعالمي مقتضب لنب 
كريان، عرب فيه عن قلقه 

إزاء األوضاع السياسية 
داخل حزب العدالة 

والتنمية احلاكم، وطريقة 
إدارته، كما أبدى قلقه إزاء 

تطورات األوضاع باملنطقة 
املغاربية والعربية عموما، 

وقال يف ذات اخلروج 
اإلعالمي أنه يؤمن مبقولة 

زعيم حزب االستقالل 
الراحل عالل الفاسي، التي 

نقلها عنه الراحل عبد 
الرحيم بوعبيد: ))ال أريد أن 
أعترب ميتا قبل أن أموت((

 صورة من صور األمس 
لشعبية بن كريان التي 

ترهب »العثماني« 
و»األصالة واملعاصرة« 
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أخنوش

»طوطال« 
تنافس أخنوش 

الرباط. األسبوع

ملدير  ــة  ــ ورق ــدمــت  ق
ــة »طــــوطــــال«،  ــركـ شـ
قبل  بالسكو،  دانييل 
منصبه،   يـــغـــادر  أن 
اإلدارة،  إلــى  اقتراحا 
نــقــط، تبدأ  ثــالثــة  مــن 
تواجد  بتكثيف  األولى 
في  »طــوطــال«  شركته 
وأن  املغربي،  السوق 
»تكرير  الشركة  تدرس 
النفط« في املغرب، عبر 
ــن »الســامــيــر«  جـــزء م
الدولة  استغالل  بعد 
ــة  ــشــرك ــاريـــج ال ــهـ صـ

املذكورة للتخزين.
وتــهــتــم »طـــوطـــال« 
بتجديد شبكة التوزيع، 
ــي بــذلــك تــنــافــس  ــ وه
أخنوش، صاحب شركة 
»أفريقيا«،  املحروقات 
أي  ــدث،  ــ ح ــم  ــه امل ألن 
التي  الشفافية  »بعض 
ــوق  ــس ــي ال حـــدثـــت فـ
تستثمر  وقد  املغربي، 
هذا  أمريكية  شــركــات 
على  للعمل  املستجد 

أراضي اململكة«.

النقابي محمد الدرويش في رسالة قوية باسم أطر التعليم العالي: »تكلم حتى نراك« 

اتهام الغا�شي بتعطيل البحث العلمي يف زمن »كورونا« والتنكر لتاريخ 
اجلامعة التي در�س فيها امللك حممد ال�شاد�س

 الرباط. األسبوع

العام  الكاتب  الدرويش،  محمد  رفع 
للتعليم  الوطنية  للنقابة  الــســابــق 
ــي ورئــيــس املــرصــد الــوطــنــي  ــعــال ال
ملنظومة التربية والتكوين، رسالة قوية 
ومفتوحة إلى رئيس الجامعة العريقة، 
جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد 
حتى  »تكلم  بقوله  ختمها  الغاشي، 
قوية  فقرات  الرسالة  وتضمنت  نراك«، 
منها: ))إن ما يحصل اليوم في جامعة 
عريقة احتضنت منذ تأسيسها من قبل 
جاللة امللك محمد الخامس سنة 1957 
إلى األمس القريب، كبريات التظاهرات 
استقبال  حظ  تنال  أنها  كما  العلمية، 
املحترمة،  امللكية  العائلة  أفــراد  أغلب 
وفي مقدمتهم ولي العهد سيدي محمد 
باعتزاز  اليوم،  امللك  جاللة  السادس 
كبار  استقبلت  وقــد  كبيرين،  وتقدير 
حقول  قياديي  خيرة  وأنجبت  العلماء، 
والعلمية  واألدبية  الفلسفية  املعرفة 
واالقتصادية  والقانونية  واالجتماعية 
كثيرة  أســمــاء  إن  بــل  والــســيــاســيــة، 
مسؤولية  تحملت  مــنــهــا،  تــخــرجــت 
عبر  املغربية  الــدولــة  دوالــيــب  تدبير 
الجامعة  املعاصر، وهي  املغرب  تاريخ 
الجامعية  الدبلوماسية  جسدت  التي 
ألسماء  الفخرية  الدكتوراه  بمنحها 
وازنة مثل الرئيس السنغالي عبد هلل 
رئيس  نائب  وللسيد   ،2003 سنة  واد 
الدكتور محمد حميد  الهند،  جمهورية 
الوزير  وللسيد   ،2016 سنة  أنصاري 
ميدفيديف  ديمتري  الــروســي  األول 
املــنــطــلــق،  هـــذا  ومـــن   ،2017 ســنــة 
تسيير  مسؤولية  تتحمل  بأنك  أذكرك 

الرمزية  بحمولتها  جامعة  وتدبير 
والسياسية  والتاريخية  واملعرفية 
في   - تحملها  وقــد  والدبلوماسية، 
بنجاح  قبلك   -  00-01 القانون  إطار 
وقدرات عالية في كل املجاالت، السادة 
بوطالب  حفيظ  الــدكــاتــرة:  املحترمون 
ورضوان  الشكيلي،  والطيب  الجوطي، 
املرابط، ووائل بنجلون، وسعيد أمزازي، 

كل واحد منهم ترك بصمات جلية.
قرابة  الــيــوم  تعيينك  على  مــر  لقد 
نر  فلم   -  2018 دجنبر   14  – السنتني 
هيئ  بما  جميعا  ننتظر  كنا  ما  منك 
بأن  نحس  أحــيــانــا،  إنــنــا  حتى  لــنــا، 
لم نجدك  إذ  لها رئيس،  الجامعة ليس 
بيننا في التظاهرات العلمية واملعرفية 
الــتــي تــنــظــمــهــا أغــلــب املــؤســســات 

ولم  املدنية،  والتنظيمات  الجامعية 
ــذي  ال ملــشــروعــك  انــطــالق  أي  نلمس 
إننا  بل  االنتقاء،  لجنة  أمام  به  تقدمت 
نحس وكأن لك عداوة مبطنة مع بعض 
التخصصات في الجامعة، وأنك بصدد 
بعض  وبــني  بينك  حسابات  تصفية 
ونعمل  نستبعده  ما  املسؤولني، وهذا 
ابن  ألنــك  بــوجــوده،  نقتنع  ال  أن  على 
إحــدى  مــن  وتخرجت  الجامعة،  هــذه 
العلوم،  كلية  واملقصود  مؤسساتها 
إطارها  في  املسؤوليات  في  وتدرجت 
بسال  للتكنولوجيا  العليا  باملدرسة 
لرئيسها  نائبا  وكنت  سنوات،  خالل 
أن  عقال  يجوز  فكيف  كذلك،  لسنوات 

نقبل بهذا اإلحساس؟((.
ــال فــي رســالــتــه  نــفــس املـــصـــدر، قـ

على  »األســـبـــوع«  حصلت  املــطــولــة، 
أحمل  الرئيس،  ))السيد  منها:  نسخة 
من  مجموعة  بني  يــروج  ما  بعض  لك 
مكونات الجامعة من مثل: هل صحيح 
ولم   2019 ميزانية  على  حجزت  أنك 
ميزانيات  للمؤسسات  منها  تصرف 
وملاذا  و...؟  العلمي  والبحث  التجهيز 
االعتمادات  صرف  أوقفت  سنتني  منذ 
املعتمدة،  البحث  ملــراكــز  املخصصة 
لدى  وتذمرا  استياء  خلف  الذي  األمر 
األساتذة الباحثني، وساهم في تعطيل 
ديناميتهم وجعلهم يصابون باإلحباط، 
وهذا هدر للزمن العلمي وتعطيل ملسار 
لن  والذي  بالجامعة  البحث  ودينامية 
يعوض بأي استدراك؟ وملاذا أوقفت كل 
التي  واملشاريع  االتفاقيات  بعض  أو 
الرئيس  عليها  ووقــع  صــادق  قد  كــان 
ميزانية  تدبير  على  وملاذا تصر  قبلك؟ 
يرتبط  مــا  فــي  خصوصا  االستثمار 
وغيرها؟  واملــدرجــات  القاعات  ببناء 
املؤسسات والعمداء  وما دور مجالس 
وكيف  العمليات؟  هاته  في  ــدراء  واملـ
موضوع  في  للوراء  بالجامعة  تعود 
قبلك  الــرؤســاء  أقــره  الــذي  التفويض 
نقطة  إلــى  بها  أنــت  لتعود  بالتدرج، 

االنطالق أي سنة 2002؟
اعلم أن رئيس الجامعة، ليس فقط 
مقاوال،  محاسباتيا، وليس  مــدبــرا 
وليس مــســؤوال عــن ســر مــن أســرار 
الدولة حتى يتوانى إلى الوراء ويدبر 
املحاسباتي  بمنطق  فقط،  الجامعة 
ــرا،  ــس آخـ ــي املـــقـــاول.. وأخـــيـــرا ول
حتى  تكلم  الرئيس:  السيد  لك  أقول 
لجامعة  رئيسا  تكون  ال  نراك وحتى 

مع وقف التنفيذ((.

الدرويش رفقة الوزير أمزازي

وتعليقصورة

جتمعات انتخابية بدون كمامة 

ور�شالة لرئي�س الأحرار 
االسـتجمام  ومناطـق  التجمعـات  فيـه  تخضـع  الـذي  الوقـت  فـي 
احترازيـة  لشـروط  والتنقـل،  املسـاجد،  فـي  والصـالة  بالشـواطيء، 
بتدبيـر  لألحـزاب  التـي سـمحت  الجهـة  السـؤال حـول  يطـرح  صارمـة، 
حمالتهـا االنتخابيـة بكامـل األريحيـة كمـا يظهر في هـذه الصورة، التي 

أوريـر. بأيـت  الجزئيـة  االنتخابـات  هامـش  علـى  مؤخـرا  التقطـت 
إدارة  توصلـت  األحـرار،  حـزب  يشـهده  الـذي  »الحـراك«  إطـار  وفـي 
ومناضـالت  مناضلـي  مـن  تاريخيـة  برسـالة  أخنـوش،  عزيـز  الرئيـس 
تـازة وقعهـا 7252 عضـوا بالحـزب، تجمـع علـى رفـض تعيـني منسـق 
بنـاء  فـي  شـاركوا  الذيـن  املناضلـني،  إرادة  علـى  جديـد ضـدا  إقليمـي 

الثقـة)..(. مسـار 

في زمن »كوفيد 19«

زهير البوحاطي. األسبوع

اإلسباني  املدني  الحرس  جهاز  أحبط 
من  ــوغــرام  ــل كــي  2000 تــهــريــب  عــمــلــيــة 
املاضي،  الثالثاء  يــوم  مساء  الحشيش 
القريبة  أملينا«  »بونتا  بمنطقة شمال غرب 

من القصر الصغير والجزيرة الخضراء.
وحسب مصادر سبتاوية، فإن دورية من 
الحرس املدني كانت تقوم بدورية روتينية، 
طولهما  يبلغ  زورقـــني  وجـــود  فالحظت 
واحد  كل  تجهيز  تم  وقد  مترا،   12 حوالي 
300 حصان،  بقوة  محركات  بثالث  منهما 

قادمني في اتجاه إسبانيا، وبمجرد ملحهم 
بدؤوا  اإلسباني،  املدني  الحرس  لدورية 
عن  والــتــواري  الفرار  أجل  من  بمناورات 
املــدنــي  ــحــرس  ال جــهــاز  أن  إال  األنـــظـــار، 
أثرهم،  تتبع  أجل  من  بمروحية  استعان 
وتم اعتراض سبيل القاربني وهما محملني 

بحولي 58 »رزمة« من الحشيش.
وحسب نفس املصدر، فإن الزورق األول 
كان  فيما  املــخــدرات،  بـــ»رزم«  محمال  كان 
اللوجستي  الدعم  له  يقدم  الثاني  الــزورق 
لتأمني  املدني  الحرس  سبيل  واعــتــراض 
املضيق  قــنــاة  عــرفــت  حيث  ــه،  ل الــطــريــق 
تهريب  عصابة  بــني  والــفــر  الــكــر  عملية 

لتتدخل سفينة   املدني،  املخدرات والحرس 
املدني،  للحرس  التابعة  »الــكــومــانــدوز« 
الحشيش عبر  »رزم«  التخلص من  تم  وقد 
الحمولة  من  للتخفيف  البحر  في  رميها 
بني  املناورات  واستمرت  والفرار بسهولة، 
اإلسباني  املدني  الحرس  وقوات  املهربني 
قيادة  من   GEAS قارب  وعمل  لساعات، 
تم  التي  الحشيش  »رزم«  بجمع  سبتة، 
التخلص منها في البحر، فيما استمرت 
عملية مالحقة القوارب من طرف الحرس 
املدني، على الرغم من قوة املحركات التي 
العصابة  أن  غير  آالتهم،  عليها  تتوفر 

استطاعت الفرار.

احلر�س املدين الإ�شباين يف�شل يف اإلقاء القب�س على ع�شابة للمخدرات 

الرباط. األسبوع

ــدر مــطــلــع  ــصـ أكــــد مـ
لـ»األسبوع«، أن الواليات 
ــدة األمــريــكــيــة  ــحـ ــتـ املـ
قرضا  ودعمت  اقترحت 
موجها إلى مدينة جرادة 
»الفحم«  أزمـــة  لــتــجــاوز 
أن  بـــعـــد  وضـــحـــايـــاه، 
الــحــدود،  األزمـــة  تخطت 
عسكرية  أزمة  وأصبحت 

مع الجزائر.
بناء  ــرب  ــغ امل وقـــرر 
في  عسكرية  ــدة«  ــاع »ق
جــــرادة عــلــى بــعــد 38 
الحدود  مــن  كيلومترا 

ــة، وبــعــدهــا  ــري ــجــزائ ال
تحول قياس املسافة من 
القاعدة  نحو  الــحــدود 
إلى أزمة، مما طرح، في 
والكواليس،  النقاشات 
الحدود  ترسيم  مشكلة 
البرية مع الجزائر، بعد 
ترسيم الحدود البحرية 

مع إسبانيا.
وأضـــــــاف املـــصـــدر 
قائال: »إن هناك توصية 
أمريكية لخفض التوتر، 
جرادة،  تنمية  من  يبدأ 
ــن اعــتــمــادهــا  بــعــيــدا ع
قاعدة  رواج جنود  على 

مثيرة للجدل«.

البنك الدولي يراقب معركة 
ترسيم الحدود البرية 

الجزائرية المغربية 

بإذنه  مرضيا  راضيا  ربه  نداء  لبى 
الحميد  عبد  الصحفي  ــد  وال تعالى، 
املــدنــي،  بــن  محمد  الشيخ  الــعــونــي، 
واملجلس  املغرب  علماء  رابطة  عضو 
العلمي بمدينة الراشيدية، وأخ الشيخ 
هلل(  عطاء  ــو  )أب املدني  بن  هلل  عبد 
وهما  العلمية،  الكراسي  في  املعروف 
ابنا شيخ املذهب املالكي في تافياللت، 

سيدي املدني.
تغمد هلل الفقيد برحمته وأدخله فسيح 

جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

يــــــة تعز
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ما هي حقوق املصوتني في االنتخابات؟ بل أين 
هي الضمانات لتفعيل البرامج االنتخابية؟ أكثر 
من هذا وذاك، كفى من استعمال الناخب كمنديل 
»رميه« في سلة  )كلينيكس( كل ست سنوات ثم 
النسيان، لسبب واحد، هو أن املشرع بدون شك 
للقوانني االنتخابية على  »تشريعاته«  اعتمد في 
آراء ومالحظات وضعتها األحزاب، ويتجلى ذلك 
انتخاب:  أي  في  األساسي  العنصر  تغييب  في 
أمـــل)..(،  على  صــوتــه  يعطي  الـــذي  الــنــاخــب، 
الحزبية  الهيئات  ستكتفي  الناخب،  هذا  وبدون 
استمرارها  لضمان  منخرطيها  أصوات  بتبادل 
 300 حوالي  العاصمة  وفي  السلطات،  نعيم  في 
ألف ناخب، فكم منهم يفوضون تسييرها وتدبير 

أموالها لألحزاب؟
على كل حال، فأقلية جد محدودة »تحفز« هذه 
وبصيرة  إيمان  عن  سواء  نعرفه،  بما  األحــزاب، 
أو بأشياء أخرى، بها يقدمون العاصمة اإلدارية 
من  طبق  فوق  للرابحني  والثقافية  والسياسية 

ذهب.
املحاسبة..  على  ويلح  ويطالب  ينادي  الكل 
لكن محاسبة من؟ وعلى ماذا؟ والناخب املصوت 
مقصي من هذا الحق ومهمش من أي دور فعال 
من  حول  الــرأي  وإبــداء  واملحاسبة  املراقبة  في 
صنعهم بصوته، وهذا ما يجب تصحيحه وإقراره 
لفترة  االنتخابية  للقوانني  محتملة  مراجعة  في 
بنعت  »حدسكم«  لكم  يوحي  ال  وحتى  الجائحة، 
مرض  فقط  بأنها  فنصوب  الجائحة،  لهذه  آخر 
يغير  أن  ونطمع  العالم،  غير  الذي   ،»19 »كوفيد 
ورد  الناخب  بإنصاف  وذلك  االنتخابات،  أنظمة 
االعتبار لقوة صوته أثناء التصويت وبعده، ال أن 
تحتل مكانته األحزاب، فهي املعنية باملحاسبة، وال 
بل من طرف  بنفسها،  أن تحاسب نفسها  يمكنها 
هذه  وفي  الناخب،  من  أي  املسؤولية،  حملها  من 
الحالة، مرحبا بالتصويت اإلجباري، وستفاجئون 
برقم قياسي للمشاركة في كل االستحقاقات، فإذا 
فامنحوه  يقرر،  الــذي  بالفعل  هو  الناخب  كــان 
حقوق التصويت باختيار من يريد، وإقالته فورا 
عند عدم الوفاء بما التزم به وباحتساب أصواته 
امللغاة والبيضاء إذا فاقت عدد نصف املصوتني، 

كرسالة إللغاء تلك االنتخابات.

الرباط يا حسرة

حديث 
العاصمة

تقنني حقوق الت�صويت 
يف االنتخابات باحت�صاب 
االأوراق امللغاة والبي�صاء

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

لحل مشكل السير والجوالن

�صيا�صة االأنفاق هي م�صتقبل الطرقات يف الرباط

في كتاب من إعداد جامعة محمد الخامس واملدرسة 
فعاليات  »ضمن  عنوان  تحت  للمهندسني  املحمدية 
للغة  اآللــيــة  املعالجة  حــول  الثالثة  الدولية  الــنــدوة 
كلمة  جاءت   ،2009 ماي   5 بتاريخ  وكانت  العربية«، 
حمداني،  الفتاح  عبد  الدكتور  الرائد  الندوة،  رئيس 
الحالي  العقد  ))يشهد  التالية:  الشهادة  منها  نقتطف 
وكبيرا  سريعا  تدفقا  والعشرين  الحادي  القرن  من 
مجاالت  كافة  في  املعلومات  تكنولوجيا  لتطبيقات 
يخلو  املجاالت  من  مجال  هناك  يعد  لم  بحيث  الحياة، 
املسبوق  غير  التزاوج  ومع  التطبيقات،  هذه  مثل  من 
بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، هذا 
التزواج الذي أدى إلى استحداث تغيير القرية العاملية، 
والذي أصبح بحق هو سمة العصر، فلم يعد من املمكن 
ألي أمة أن تقف في معزل عن هذا التطور التكنولوجي 
املتسارع وإال فقد حكمت على نفسها إما بالتخلف عن 
ركب العصر أو بفقدان لغتها، ومن ثم تراثها، وستجد 
لغة  استخدام  إلى  مضطرة  نفسها  الجديدة  أجيالها 

أخرى...(( انتهى.
وتمعنوا في هذه الشهادة »اإلنذار« لفضيلة الدكتور 

منذ 12 سنة مضت وقد صدق، أطال هلل عمره.   

هشادات من 
الرواد

أرشيف الرباط

من 16 إلى 22 يوليوز 2020 العدد: 1084

في  املــدارات  اعتماد  سياسة 
إشارات  بدون  الطرقات  تقاطع 
ضوئية لم تصمد أمام االختناق 
للسير  املقلق  واالزدحــام  الكبير 
النقط  في  خصوصا  والجوالن، 
أبراهام  )ســاحــات:  الساخنة: 
ــنــكــولــن، الـــقـــامـــرة، هــلــتــون،  ل
مدينة  روسيا،  مخلوف،  سيدي 
العرفان، واإلمام مالك، ثم ساحة 
ــخ(، وقــد بدأت  بــاب األحـــد... إل
في  ــدم وســـاق  ق األشــغــال على 
لتجهيزها  األحـــد  ــاب  ب ســاحــة 
طول  على  أرضــي  تحت  بنفق 
الثاني  الحسن  شــارع  من  جزء 
تومرت  ابن  شوارع  ملتقى  عند 
ذلــك،  ــع  وم ومدغشقر،  ومــصــر 
في  مؤقتا،  إال  املشكل  يحل  فلن 
ظل غياب تصميم مديري شامل 
وسكك  العاصمة  طــرقــات  لكل 
من  العمومي  النقل  ومــمــرات 
حافالت وطرامواي وتاكسيات، 
امللكي  ــشــروع  امل أدمــجــه  وقــد 
ال  ــك،  ــذل ل  ،2014 مخطط  ــي  ف
باستعراض  املــغــامــرة  يمكن 
ــة  ــوي ــب ــشــع االقــــتــــراحــــات ال
ثم  أوال  املواطنني  لـــ»تــدويــخ« 
للوصول  ثانيا،  عطفهم  انتزاع 

في األخير إلى أصواتهم.
ــقــل ســيــاســة  ــن ــت فــالــنــقــل وال
عامة،  بصفة  بالتعمير  مرتبطة 
فكروا  املنتخبني  أن  نعتقد  وال 
ــصــويــت«  ــت ــد »ال ــن ــك ع ــ ــي ذل فـ
ــى الــتــصــامــيــم املــعــمــاريــة  عــل
والــتــراخــيــص لــبــنــاء األحــيــاء 
واإلدارية  والتعليمية  الصناعية 
الراجلني  أمــا  واالستشفائية، 
ومــمــراتــهــم، فــذلــك ربــمــا يدخل 
التنقل  فوضى  ــامــوس«  »ق فــي 
وهــذه  الحضري،  املـــدار  داخــل 
بعدما  السائدة  هــي  الفوضى 
بدون  املواطنني  املنتخبون  ترك 
تجهيز،  وال  تأطير  وال  تنظيم 
وتجوالهم  سيرهم  يضمنون 
بكل أمان وأمن وليس بكل حرية 

وفوضى.
ــجــان  ــن ل ــ ــم م ــ ــوا ك ــ ــص ــ واح
بالنقل  مكلفة  الــعــاصــمــة  ــي  ف
ــد مــن  ــي ــف ــســت والــــطــــرقــــات ت
تعويضات، و»تناضل« للوصول 
لالنتخابات،  املقبل  املوعد  إلى 
حسرة«  ــا  »ي العاصمة  بينما 
للسير  مــديــري  تصميم  بـــدون 
والجوالن، والصورة املرفقة هي 
لورش أشغال نفق باب األحد.   

ميزانيات  تحضير  عملية  انطلقت 
مختلف  من  املقبلة  السنة  عن  املجالس 
املصالح اإلدارية والتقنية لسد حاجياتها 
اللجان  على  إحالتها  قبل  الــداخــلــيــة، 
فال  للتصويت..  أكتوبر  دورة  واجتماعات 
للميزانيات  كولي«  »كوبي  من  تستغربوا 
املجالس  تسيير  في  باالستمرار  املنتظرة 

وموظفيها بدال من العاصمة ومرافقها.

الرباط  »بلدية  كتاب  من   293 الصفحة  في 
مجلس  ملنتخبي  بقرار  تفاجأنا   »1939-1911
رقم  تحت  امليزانية  في  فصال  يفرضون   1920
نفقات  في  الحكومة  مساهمة  »تحصيل  لـ   ،26
تونس،  العاصمة  وفــي  ــة«،  ــ اإلداري العاصمة 
رئاسة  ميزانية  من  نفقاتها  املجالس  تستمد 
نمول  الــربــاط،  العاصمة  في  بينما  الحكومة، 
اإلدارات  عاصمة  مصاريف  كل  جيوبنا  من 

والدبلوماسية.   الحكومية 

تجهيز  تــم  املــلــكــي،  املــشــروع  بفضل   
الهواء  في  الرياضية  اللوازم  بكل  فضاء 
الطلق على شكل قاعة »شفافة« ومكشوفة 
استثماراتها  وكــل  يــلــزم،  بما  ومجهزة 
البنايات  ــدل  ب الرياضية  األجــهــزة  فــي 
 %  70 تكلف  التي  والحديدية  اإلسمنتية 
قرب  تقع  الفريدة  والقاعة  املصاريف،  من 
زاويــة  في  والكليات  الجامعية  األحــيــاء 
بشارعي الحسن الثاني وابن رشد، تجربة 
هي األولى من نوعها، يمكن تعميمها على 

كافة األحياء من ميزانيات املقاطعات.

إيفل«  »برج  تشييد  أثناء   ،1887 سنة  في   
إعالمية  ثورة  شبه  قامت  الفرنسية،  بالعاصمة 
وقع  ما  ووقع  املشروع،  على  ومحتجة  منتقدة 
اليوم  البرج  هو  وها  وإهانة،  إذالل  من  ملهندسه 
يسلم  ولم  السبع،  الدنيا  عجائب  من  مصنف 
بومبيدو«  »جورج  الثقافي  املركز  أيضا تصميم 
باريس،  مفخرة  اآلن  وهــو  الــالذع،  النقد  من 
النتقادات  الرباط  في  املشاريع  بعض  وتتعرض 

كثيرة، وهذه عالمة على نجاحها دون شك.

أسرار العاصمة
الرباطيون يت�ساءلون 

عن ظروف بيعة هذه ال�صنة
أمير  بني  الــرابــط  العقد  هي  البيعة 
كل  تتجدد  بيعة  والــشــعــب،  املــؤمــنــني 
من  طقوس  في  العرش،  عيد  بعد  سنة 
فضاء  وفي  املحضة،  املغربية  التقاليد 

عام وتغطية إعالمية عاملية.
طقوس  عن  يتساءلون  والرباطيون 
بيعة هذه السنة في ظل الظرفية الحالية 
الصحية  الطوارئ  حالة  تطبعها  التي 
بها  املعمول  االحترازية  واالحتياطات 
وسبق  »كورونا«،  فيروس  من  للوقاية 
أفتى  أن  اململكة  لعلماء  األعلى  للمجلس 
العام،  لهذا  الحج  مراسيم  عن  فتوى 
ومــوضــوع  املقبلة،  للسنة  بتأجيلها 
هذا  اختصاص  من  أنــه  نعتقد  البيعة 
البيعة  تنزيل  كيفية  في  للنظر  املجلس، 
واملبايعني،  باملبايع  صحي  إضرار  دون 
واالستثنائي  الفقهي  باالجتهاد  أو 
إلكمال هذه الشريعة بالبيعات املكتوبة، 

وقد عثرنا فعال على بيعة مكتوبة مؤرخة 
الرباط  أهالي  1238 هجرية من  عام  في 
ومما  هشام،  بن  الرحمان  عبد  للمولى 
))إن معشر أهل رباط الفتح  جاء فيها: 
الشرفاء  وسادتنا  والعامة  الخاصة  من 
واملجاهدين  والطلبة  والعلماء  والفقهاء 
قاطبة،  والبحرية  والطبجية  والرؤساء 
أننا  ومالئكته  هلل  شهد  الحرف،  وأهل 
أمير  وأعطينا  والطاعة،  بالسمع  له  نقر 
املؤمنني تأييد جده ببدر، وبايعناه بيعة 
نبتغي بها رضى هلل(( )من كتاب »رباط 
ص:  كريم  الكريم  عبد  للدكتور  الفتح« 

56. صادر في سنة 1986(.
تبليغ  هـــي  الــصــحــفــيــة  ومــهــمــتــنــا 
وانتظاراتهم  الــربــاطــيــني  اهــتــمــامــات 
وتساؤالتهم،  واقتراحاتهم  وشكاويهم 
االرتباط  أركــان  من  ركن  في  خصوصا 

بني إمارة املؤمنني والشعب.

فـــي انــتــظــار 
حـــفـــل رســمــي 
ــاء  ــ ــف ــ ــت ــ ــالح ــ ل
الرباط  بتتويج 
»عـــــاصـــــمـــــة 
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
اإلفـــريـــقـــيـــة«، 
بالحفل  نــذكــر 
الــكــبــيــر الـــذي 
نظم بتاريخ 15 
 ،2018 دجنبر 
بعض  لتكريم 
الثقافة  عمداء 
الذين  املغربية 

عميد  ألفكار  وامللهمة  والحقوقية  األديبة  بينهم  من  التتويج،  لهذا  هندسوا 
من  هدية  تتلقى  الصورة  في  الصايغ، وهي  األستاذة حميدة  املغربي،  األدب 
فنية  لوحة  عن  عبارة  بناني،  الكريم  عبد  الفاضل  األستاذ  الرباطيني،  نقيب 
جسدت فيها أنامل فنان شخصية امرأة صنعت لبلدها عميدا لألدب املغربي 

هو شريك حياتها.
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

الشمال  جهة  سكان  يتخوف 
ببعض  وبائية  بؤر  انتشار  من 
ــتــي  ــات الـــريـــاضـــيـــة ال ــاعـ ــقـ الـ
اســتــأنــفــت نــشــاطــهــا بــعــد رفــع 
تــحــت شعار  الــصــحــي  الــحــجــر 
بسبب  والعشوائية«،  »الفوضى 
الجهات  طرف  من  املراقبة  غياب 
املعنية، التي صبت كل اهتمامها 
وتناست  واملطاعم  املقاهي  على 
خطرا  تشكل  التي  القاعات  هذه 
غياب  بسبب  مــرتــاديــهــا،  عــلــى 
فيروس  من  الوقاية  أدنى شروط 
ممارسة  تتم  حيث  »كــورونــا«، 
ودون  كــمــامــات  دون  الــريــاضــة 

تعقيم اآلالت الرياضية.

احلكومة  عنه  تخلت  بعدما 
احلكومة  رئــيــس  زار  املــركــزيــة، 
ــوان  املــســتــقــلــة بـــاألنـــدلـــس خـ
سبتة،  مدينة  مورينو،  مانويل 
اجلــاري،  يوليوز   11 السبت  يــوم 
نظيره  ــع  م الــتــضــامــن  أجـــل  ــن  م
من  يعاني  والذي  احملتل،  بالثغر 
على  املضروب  احلــازم«  »احلصار 
ألكثر  املغرب  طــرف  من  املدينة 

من أربعة أشهر.

عبد  بإقليم شفشاون،  تمورت  رئيس جماعة 
الباري الطيار، الزال عالقا بإسبانيا منذ بداية 
قاصدا  املغرب  غادر  قد  وكان  الصحي،  الحجر 
مواصلة  زوجته قصد  مرافقا  اإلسبانية  الديار 
في  الحدود  إغالق  بقرار  ففوجئ  العالج)..(، 

وجهه مثله مثل باقي العالقني خارج املغرب. 
من  أكثر  فــي  الطيار  الــبــاري  عبد  وتــفــادى 
ــي نــقــاشــات حـــول ما  مــنــاســبــة، أن يــدخــل ف
عاناه)..(، إال أنه عبر في تدوينته األخيرة عبر 
صفحته على »الفيسبوك«، عن امتعاضه قائال: 
أقدمت  أن  بعد  وذلك  الزبى«،  السيل  بلغ  »لقد 
يقضي  قــرار  اتخاذ  على  املغربية  السلطات 
واملهاجرين  العالقني  املغاربة  لعودة  بالسماح 
إلى بلدهم عبر الجو انطالقا من مينائي سيت 
الفرنسي وجنوى اإليطالي فقط، وأضاف قائال: 
العبقرية  العقلية  لهذه  األسف  شديد  »نتأسف 

لقد  جــدا..  املحترمة  سلطتنا  بها  تتميز  التي 
قامت هذه السلطة املوقرة بإغالق حدود املغرب 
أدنى  ودون  عني  رمشة  في  والبحرية  البرية 
فقبلنا  القرار،  هذا  لضحايا  اعتبار  أو  إخبار 
منها هذا وقلنا سلطتنا أدرى بمصالح البالد، 
القرار  وصمتنا على مضض، وعانينا من هذا 
كل أشكال البؤس والحرمان، بل دخل البعض 
منا في عالم التشرد والتسول، ومع ذلك صبرنا 

ولم نقل شيئا«.
»نحن  أيــضــا:  ــال  ق تــمــورت  جماعة  رئيس 
بسيارتنا  أتينا  إسبانيا،  بجنوب  موجودون 
نذهب  لن  بسيارتنا،  بلدنا  إلى  العودة  ونريد 
ذلك سيكلفنا  ألن  ال  إلى جنوى،  وال  إلى سيت 
أمواال طائلة فقط، ولكن ألن صحتنا ونفسيتنا 
ندفع  مغاربة  مواطنون  إننا  بذلك،  ال تسمحان 
ضرائبنا ونساهم في بناء وطننا.. لنا الحق أن 

نسافر أينما شئنا وبالوسيلة املتاحة واملناسبة 
يحرمنا  أن  شأنه  عال  مهما  ألحد  حق  وال  لنا، 
من ذلك إال بقانون، ألن دستورنا يقر بذلك وكل 
من  لحظات  عشنا  به،  تنادي  الدولية  املواثيق 
أي  وقناصلنا  سفرائنا  من  نطلب  ولم  البؤس 
مساعدة كيفما كانت، ولن نطلب منهم شيئا، كل 
ما نطلبه هو فتح الحدود البحرية مع إسبانيا 

لنتمكن من العودة إلى بلدنا«.
الرئيس العالق ختم تدويناته بالقول: »ال زال 
رزانة مسؤولينا وغيرتهم  في  األمل  لنا بعض 

على كل املواطنني.. فال تدفعونا إلى اليأس«.
ــق بــإســبــانــيــا ومــصــالــح  ــال ــس ع ــي ــرئ ال
املواطنني عالقة بالجماعة الترابية لتمورت، 
أي  فيها  يتم  لم  التي  االختصاصات  خاصة 
القانون  يمنع  التي  وتلك  لنوابه،  تفويض 

فيها التفويض.

رئي�ض جماعة عالق باإ�سبانيا منذ فر�ض »احلجر« ي�ستنكر اإجراءات اإغالق احلدود 

صالحية  الصحة  وزارة  منحت 
برخص  خاصة  طبية  شواهد  منح 
الــســيــاقــة لــأطــبــاء الــعــامــلــني في 
بفحص  متعلقة  الخاص،  القطاع 
لأشخاص  الرؤيا  وتقييم  العينني 
املقبلني على اجتياز امتحان رخصة 
الضغط  لتخفيف  وذلــك  السياقة، 
إطار  في  اإلقليمي  املستشفى  على 
ما يسمى بالحكامة اإلدارية، ويبلغ 
ثمن الفحص من أجل الحصول على 

هذه الشهادة الطبية، 150 درهما.
ــي، فــإن  ــبـ ــدر طـ ــب مـــصـ ــسـ وحـ
بتعليم  الخاصة  الــوكــاالت  بعض 
الحصول  بمهمة  تتكلف  السياقة، 
دون  للزبناء  الطبية  الشواهد  على 
حيث  الطبي،  للفحص  إخضاعهم 
لبعض  درهما   50 منح حوالي  يتم 
الجهات من أجل ختم تلك الشواهد 
الشخص  حالة  عــل  االطـــالع  دون 
املقبل على اجتياز امتحان السياقة.
هذا  أن  املــصــدر،  ذات  ويضيف 

األمر الذي تقدم عليه هذه الوكاالت، 
الذين  األطباء  من  العديد  يعتبره 
الشواهد  هــذه  منح  صالحية  لهم 
واستهتارا  بهم  استهزاء  الطبية، 
حيث  وســالمــتــه،  املــواطــن  بصحة 
من  العديد  ــوكــاالت  ال هــذه  تجمع 
الشواهد  بطالبي  املتعلقة  امللفات 
بعد  معني  طبيب  ــدى  ل وتضعها 
ــاق مــعــه عــلــى مــبــلــغ قـــدره  ــفـ االتـ
يمنحها  شــهــادة،  لكل  درهــمــا   50
املعنيني،  حــضــور  دون  غــيــابــيــا 
العديد  لــه  يرضخ  لــم  ــر  األم ــذا  وه
الخاص،  القطاع  في  األطــبــاء  من 
ألخالقيات  خــرقــا  اعــتــبــروه  حيث 
للضمير  وتغييبا  ــطــب،  ال مهنة 
املهني، وأيضا ضربا لقواعد العمل 
امتنع  حالة  وفي  وإخالص،  بأمانة 
الشهادة  تلك  تقديم  عــن  الطبيب 
تعمل  املذكور،  املبلغ  مقابل  غيابيا 
الوكاالت على توجيه طالبي  بعض 
الشواهد جماعة نحو طبيب آخر. 

من  األطباء  من  العديد  ويطالب 
الجهات املسؤولة، بالتدخل العاجل 
الشواهد  بعض  في  النظر  إلعــادة 
التي تمنح من أجل رخص السياقة 
حالة  في  خاصة  طبي،  فحص  دون 
يتحملون  الذين  السائقني  بعض 
بطلب  ويتقدمون  كبرى  مسؤوليات 
سياقة  رخــصــة  عــلــى  الــحــصــول 

الــعــمــومــي عبر  الــنــقــل  ــالت  ــاف ح
الوطنية، والذين ال يخضع  الطرق 
من  الــضــروري  للفحص  معظمهم 
يكتفون  بــل  الــنــظــر،  تقييم  ــل  أج
غيابيا،  تمنح  الــتــي  بــالــشــواهــد 
وقوع  في  كبير  بشكل  يساهم  مما 
ضعف  بسبب  الــســيــر،  ــوادث  ــ ح

الرؤية لدى العديد منهم.
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عزيز الفاطمي

أن  املــراكــشــي،  الــتــاريــخ  يحكي 
وجــال  ــال  ص السياسي  الــحــصــان 
وقلب  البهجة  مدينة  أرجــاء  داخــل 
حتى  ويابسها،  بأخضرها  األرض 
دقت ساعة السقوط من فوق صهوة 
ــشــأن املــحــلــي بــمــراكــش،  تــدبــيــر ال
»الــجــرار«،  إلــى  العمودية  لتنتقل 
»املــصــبــاح«:  أهــل  بــيــد  وهــي اآلن 
لكن  والعقد،  الحل  وأهل  املتحكمون 
من  مــدة  وبعد  الــوقــت،  مــرور  بعد 
من  ثائرة  أصوات  انفجرت  الترقب، 
بالتهميش  منددة  األغلبية،  وســط 
صقور  طرف  من  املناصب  واحتكار 
الـــحـــزب، مــمــا تــســبــب فــي ظــهــور 
خــالفــات حــادة وانــتــقــادات الذعــة، 
وخرجات  نــاريــة  بيانات  ــدار  وإصـ
الجمعة  يوم  كما حصل  محرجة)..( 
املاضية، يوم الفصل في تعيني مدير 
عليها   أشرفت  التي  للمصالح  عام 
بعد  متبارين،   7 إلى  خاصة  لجنة 
انسحاب املهندس بلعريبية، املرشح 
ومــؤهــالتــه،  لكفاءته  حظا  األكــثــر 
األخير  في  ليتم  زمالئه،  كل  حسب 

في  الخطيب  الــكــريــم  عبد  تثبيت 
حول  السؤال  استمرار  مع  املنصب 

سر انسحاب بلعريبية.
وفي خضم هذه األجواء الداخلية 
بعض  الخط  على  دخلت  املتوترة، 
وتكتلت  املدني،  املجتمع  جمعيات 
أجل  من  جمعوية  إئتالفات  داخــل 
تشكيل لوبي ضاغط وصوت موحد 

»سياسة  أســمــوه  مــا  مواجهة  فــي 
املماطلة واملراوغة والتسويف املتبع 
من طرف كبار املسؤولني املنتخبني«، 
عشر  الثانية  ــاملــادة  ف ولــإشــارة، 
منح  على  تنص   ،2011 دستور  من 
حقوقا  املــدنــي  املجتمع  جمعيات 
التالي:  الــســؤال  لنطرح  واضــحــة، 
املدني  املجتمع  جمعيات  دور  أين 

املجالس  دور  تقييم  فــي  بمراكش 
يختلف  لأسف،  والتي  املنتخبة؟ 
الدستورية  الحقوق  هــذه  توظيف 
اختالف  أخـــرى،  ــى  إل جمعية  مــن 
الجهوية  والغايات  األهداف  تحدده 
التعاونية،  أو  الجمعية  تأسيس  في 
وهناك من لهم فيها مآرب أخرى)..(، 
العمل  غطاء  تحت  جماعات  لنجد 
الجمعوي تسير في االتجاه املعاكس 
تبحث لنفسها عن موطئ قدم داخل 
كالعب  املحلي  الشأن  تدبير  ملعب 
ــن مــطــالــبــه األســاســيــة  ــي م ــاس أس
يهم  ال  »منشطات«..  على  الحصول 
أشباه  نجد  حيث  صالحيتها،  مدة 
ببعض  يــتــربــصــون  الــجــمــعــويــني 
ويتسكعون  الجماعيني  املنتخبني 
فالن  )سي  اإلداريــة  امللحقات  داخل 
ــرج. ســي فــالن  ــل مــنــهــا ثــم خــ دخـ
زيـــد(..  مــع  وذهـــب  بعمرو  التقى 
ــا يجري  مل تــلــكــم صـــورة مــصــغــرة 
الجمعيات  ويدور بني بعض ممثلي 
الجماعيني،  املــســؤولــني  وبــعــض 
املعبرة  الــقــاتــمــة  ــورة  ــص ال ــذه  وهـ
املستشار  أو  العضو  تقاعس  عــن 
أحسن  رسالته  أداء  في  الجماعي 
قيام، يسودها عدم الوضوح وحسن 

مشاكل  إلــى  واالستماع  التواصل 
اختصاصاته  إطــار  في  املواطنني 
عليه،  وبناء  بالقانون،  له  املخولة 
غير  الغياب  ــى  إل ــارة  اإلشـ وجبت 
مجلس  رئيس  عن  ينوب  ملن  املبرر 
ــة  اإلداري بامللحقة  املدينة  مقاطعة 
لباب دكالة، رغم وجود مكتب مجهز 
بأحدث التجهيزات ووسائل الراحة، 
باب  إلى طرق  باملواطنني  يدفع  مما 
املنتخب  بدل  امللحقة  رئيس  القائد 

املسؤول األول عن الشأن املحلي.
نعيد  دكالة،  باب  بحي  دمنا  وما 
جريدة  عبر  ذكره  سبق  بما  التذكير 
سويقة  وضعية  حــول  »األســبــوع« 
تعاني  ــتــي  ال ــراء«  ــزهـ الـ »فــاطــمــة 
تهدد  سقوفها  ووضعية  األمــريــن، 
أو   - قــدر هلل  ال   - كــارثــة  بــوقــوع 
طبيعة  نتيجة  حــريــق  أي  انـــدالع 
التجار  طرف  من  املستعملة  املــواد 
الشمس،  حرارة  من  لسلعهم  كغطاء 
وحسب ما نتوفر عليه من معلومات 
غير  الزهراء  فاطمة  فزنقة  شحيحة، 
الحاضرة  »مراكش  بمشاريع  معنية 
املتجددة« وال مشاريع تثمني املدينة 
أو  تغيير  وقــع  إذا  اللهم  العتيقة، 

تغيرت الحسابات. 



أكادير

األسبوع

الضالة،  الكالب  املغرب مع  بلديات  أمر  غريب 
الكثير  تثير  معالجته  تزال  ال  الذي  املوضوع 
من ردود الفعل الغريبة أحيانا، بسبب التكلفة 
كل  من  املوضوع  هذا  يستنزفها  التي  املالية 
الواقع  على  أثــر  دون  الجماعات  ميزانيات 

بمبررات شتى.
ومن أغرب مبررات الفشل في هذا املوضوع، 
أن  أكــاديــر،  بلدية  من  مطلع  جد  مصدر  قــال 
القيادي  املالوكي،  أكادير، صالح  بلدية  رئيس 
والبرملاني في فريق العدالة والتنمية، اكتشف 
الهجرة  تــأثــيــرات  دراســـة  مــن  انتقلنا  أنــنــا 
الجفاف  املدن بسبب  القرى نحو  البشرية من 
هذه  الكالب  هجرة  إلى  العوامل،  من  وغيرها 

املرة.
من  رسمية  وثيقة  أن  ذاته،  املصدر  وكشف 
يوليوز،  دورة  اجتماع  في  ستناقش  البلدية 
تقول بأنه »رغم املجهود الذي تقوم به البلدية 
هذه  أن  إال  الــضــالــة،  الــكــالب  على  للقضاء 
بسبب  وذلــك  العدد،  كثيرة  تــزال  ال  األخيرة 
هجرة الكالب من الجماعات القروية املجاورة 

إلى مدينة أكادير«.

»القتل  أن  الغريبة،  الوثيقة  وأوضــحــت 
الفالحة  وزارة  تسلمه  كانت  سام  دواء  عبر 
يكن  لم  إذ  نفعا،  يجدي  يعد  لم  للجماعات، 
اليوم،  أما  الشهر،  في  كلب   300 قتل  يتعدى 

من  أزيد  وتلقيح  تعقيم  في  نجحت  فالبلدية 
2000 كلب بشراكة مع جمعية متخصصة في 
تسمع  نهار  »عيش  لهذا،  بالحيوانات،  الرفق 

خبار« يختم املصدر قوله.
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ســوسيةأصـــــداء
تقدمت ساكنة جماعة سيدي 
باها،  أيــت  اشــتــوكــة  بإقليم  بيبي 
القمار،  مقاهي  أربـــاب  ضــد  بشكاية 
موقع  على  مفتوحة  رسالة  في  وذلــك 
»فايسبوك«،  االجتماعي  الــتــواصــل 
العمومية  السلطات  بتدخل  وطالبوا 
بالنظر  القمار،  مقاهي  على  للقضاء 
إلـــى حــجــم خــطــورتــهــا، الــتــي تفوق 
تعبيرهم،  وفق  »كــورونــا«،  وبــاء  خطر 
ونبهت الشكاية إلى األخطار الناجمة 
مثل  تناسلت  التي  املقاهي،  هذه  عن 
األخيرة،  ــة  اآلون في  باملنطقة  الفطر 
األنشطة  هذه  مثل  وجود  »إن  بالقول: 
األحياء  داخل  خاصة  العمالة،  بتراب 
الشعبية، سيؤدي إلى استفحال ظاهرة 
حدث  كما  األســري  والتشتت  السرقة 
سابقا، حينما كنا نشاهد أثاث املنازل 
من  األسر،  بعض  أرباب  قبل  من  يباع 
بها،  واملقامرة  النقود  تحصيل  أجل 
لهم  ستجلب  املقامرة  أن  منهم  ظنا 
الرسالة،  دعــت  كما  السريع«،  الربح 
التصدي  إلى  بالعمالة،  سلطة  أعلى 
ألصحاب مقاهي القمار الذين »يسعون 
إلى االغتناء السريع وتكديس األموال 
املنطقة«. ساكنة  معاناة  حساب   على 

 قالت مصادر مطلعة، أن جلنة 
اإلقليمي  املستشفى  مــن  صحية 
املاضي،  السبت  يوم  حلت  بإنزكان، 
مبنزل أحد املصابني اجلدد بفيروس 
اجلناح  إلى  نقله  مت  حيث  »كورونا«، 
املخصص لذلك باملستشفى اجلهوي 
ــثــانــي قــصــد إخــضــاعــه  ــن ال ــس احل
كما  املتبع،  البروتوكول  وفق  للعالج 
من  له  املخالطني  من  عــدد  نقل  مت 
من  ــواه(  وأب وابنته  )زوجته  أسرته 
اخلاصة  للتحليالت  إخضاعهم  أجل 
حاالت  بذلك  لترتفع  بالفيروس، 
 »19 ــدة بـــ»كــوفــيــد  ــؤك ــة امل ــاب اإلص
حالة.  98 إلــى  ماسة،  ســوس   بجهة 

للشأن  املتتبعني  من  عدد  أعرب 
واالقتصادي بأكادير والجهات  املحلي 
استيائهم  عــن  للمملكة،  الجنوبية 
الشديد الستثناء مطار أكادير املسيرة 
الجالية  أفـــراد  استقبال  عملية  مــن 
واعتبر  بــالــخــارج،  املقيمة  املغربية 
أن  متطابقة،  تصريحات  فــي  ــؤالء  ه
البعض  وصفه  الــذي  االستثناء  هــذا 
ــاإلقــصــاء، يــأتــي لــيــؤكــد مــن جديد  ب
له  تتعرض  الــذي  التهميش  مسلسل 
مطالبني  املجاورة،  والجهات  املدينة 
عجل،  على  بالتدخل  الوصية  الجهات 
الــقــرار الــذي  ــادة النظر فــي هــذا  إلعـ
سيحرم املئات من املواطنني املنحدرين 
من جهة سوس ماسة من الوصول عن 
إليها  ينتمون  التي  املناطق  إلى  قرب 

دون زيادة تكاليف التنقل األخرى.

يف إطار محاربة التصرفات 
ــات  ــدراجـ الــطــائــشــة ألصـــحـــاب الـ
مبختلف أنواعها، شنت مصالح األمن 
واجلـــوالن  السير  لفرقة  التابعة 
تامية،  ــأوالد  ب الشرطة  مبفوضية 
مستعملي  ضد  واسعة  أمنية  حملة 
داخل  والعادية  النارية  الدراجات 
من  وذلك  للمدينة،  البلدي  السوق 
واالختناق  للفوضى  حد  وضع  أجل 
مرتادو  منه  يعاني  الــذي  ــروري  املـ
الــذروة،  أوقــات  يف  خصوصا  السوق، 
حجز  ــن  م العملية  هـــذه  ومــكــنــت 
النارية  الـــدراجـــات  مــن  الــعــشــرات 
حيث  للقانون،  املخالفة  والعادية 
من  مبــوجــة  العملية  ــذه  ه قوبلت 
ــرف ســاكــنــة  ــ ــان مـــن ط ــس ــح ــت االس

املدينة ومرتفقي السوق.

ظاهرة هجرة الحيوانات بمنظور السياسيين 

�لبلدية تناق�ش هجرة �لكالب من �لعامل �لقروي نحو �أكادير

شكيب جالل

رغم رفع الحجر، ورغم رفع الحظر، ورغم استئناف 
الجرائد  عـــودة  ورغـــم  عملها،  ــواصــالت  امل وســائــل 
في  جريدة  شــراء  أراد  من  أن  إال  للصدور،  الوطنية 
هو  والسبب  الجديدة،  مدينة  إلى  السفر  عليه  أزمور، 
هذا  مثل  في  املدينة،  في  الجرائد  باعة  بعض  عبقرية 
بدعوى  الجرائد،  تسويق  عن  يمتنعون  الذين  الوقت، 
انشغالهم بتسويق الكتب واألدوات املدرسية.. لتبقى 
أزمور محرومة من الجرائد حتى نهاية مرحلة الدخول 
حل  أي  غياب  في  املقبل،  أكتوبر  شهر  أي  املدرسي، 
الوطنية،  الجرائد  متابعة  من  السكان  حرمان  ملشكل 
فلماذا أسافر كل يوم خميس لشراء جريدة »األسبوع« 
القراء  متناول  في  تكون  ال  ملاذا  الجديدة؟  مدينة  من 
في أزمور هي وباقي الجرائد الوطنية؟ أسئلة بحاجة 

إلى أجوبة.    

�أزمور بدون جر�ئد ورقية

أكاديرأزمور

مت�سردون ي�ستوطنون حميط م�سجد بحي �لد�خلة
بوطيب الفياللي

»أبو  الذين يجاورون مسجد  ال حديث للسكان 
بكر الصديق« بحي الداخلة بأكادير، إال عن تحويل 
منطقتهم مللجأ ومأوى لعشرات املتشردين، الذين 

الحدائق  إحـــدى  فــي  ضالتهم  يــجــدون 
وأيضا  املذكور،  للمسجد  املجاورة 

بجوار أحد املنازل املوجودة في 
طور البناء، حسب إفادة سكان 
الحي، الذين ضاقوا ذرعا من 
املتشردين،  أولئك  ممارسات 
أي  يـــؤدي  أن  يمكن  ــذيــن  ال
تجاه  منهم  طــائــش  تــصــرف 

عقباه،  ال تحمد  ما  إلى  السكان 
األولى من  الساعات  خصوصا في 

كل صباح.

الرعاية  ومراكز  ودور  الخيريات  كانت  فإذا 
هؤالء  ملثل  الطبيعي  امللجأ  هي  االجتماعية 
الزمان،  تقلبات  وقعوا ضحية  الذين  املواطنني 
فإن الجهات املسؤولة بأكادير مطالبة بالتدخل 
املنطقة  تحرير  وبالتالي  إليها،  لنقلهم  العاجل 
التطرق  لنا  التي سبق  الظاهرة  هذه  من 
إلــيــهــا مــنــذ ســنــتــني وفـــي نفس 
ــان، لــتــعــود وتــظــهــر من  ــكـ املـ
تظافر  يحتم  ما  وهو  جديد، 
اإلدارات  جــمــيــع  ــود  ــه ج
قصد  ــر  ــ ــادي ــ أك ــة  ــال ــم ــع ب
القمينة  الــحــلــول  إيــجــاد 
السكان  وتــرك  بإنهائها، 
املجاورين ملسجد »أبو بكر 
الصديق« يعيشون في راحة 
تستجيب  فــهــل  واســـتـــقـــرار.. 

السلطات لنداء هؤالء املواطنني؟

أفورار

جثة رجل �سبعيني 
ت�ستنفر �لأمن 

  
سعيد الهوداني

رجل  جثة  على  العثور  تم 
فــي عــقــده الــســابــع، بــدوار 
مــديــنــة  ضـــواحـــي  ورالغ 
أفــــــورار بــإقــلــيــم أزيــــالل، 
ــادر رســمــيــة،  ــص وحــســب م
فالهالك الذي كان ينحدر قيد 
حياته من جماعة تيموليلت، 
لقي مصرعه قرب قناة مائية 
ظروف  في  الطريق،  بجانب 

ال تزال غامضة.
بــالــحــادث،  علمها  وفـــور 
املحلية  الــســلــطــات  هــرعــت 
إلى  امللكي  ــدرك  ال وعناصر 
الجثة  وعاينت  املكان،  عني 
مستودع  إلى  نقلها  تم  التي 
األمـــــــــوات بــاملــســتــشــفــى 
قصد  مــالل  ببني  الجهوي 
الطبي  للتشريح  إخضاعها 
بغية الوقوف على مالبسات 
لتعليمات  تنفيذا  ــاة،  ــوف ال

النيابة العامة.

�حتالل �ل�سو�رع يف زمن »كورونا«
نورالدين هراوي

وأحــيــاء  ــوارع  شــ معظم  تــحــولــت 
مستباح  مــلــك  إلـــى  ســطــات  مــديــنــة 
فقط،  لألرصفة  ليس  الدائم،  لالحتالل 
بل حتى األماكن املخصصة للمركبات 
ــارات، لــيــمــتــد اســتــيــطــان  ــ ــي ــســ ــ وال

ألبواب  أيضا  »الفراشة«  واستعمار 
كدرب  بالسكان،  آهلة  أحياء  منازل 
عمر، والدائرتني 14 و15، وزنقة خالد 
املناطق  من  وغيرها  املدينة،  وســط 
امللك  احتالل  وطأة  تحت  ترزح  التي 
ويحصل  حــق،  وجــه  بغير  العمومي 
هــــذا، لــألســف الــشــديــد، فـــي زمــن 
الصعبة  والظرفية  ــا«  ــورون »ك
تفشي  ــراء  جــ نعيشها  ــي  ــت ال
املفترض  من  حيث  الوباء،  هذا 
احترام  سيادة  احترام  يتم  أن 
التدابير  كل  واعتماد  القانون 
ــة لــتــفــادي انــتــشــار  ــي ــائ ــوق ال
الفيروس  زال  ال  حيث  العدوى، 

يتربص بضحاياه.
ــد حــطــمــت مــجــمــوعــة من  وقـ

املقاطعات،  ألغلب  التابعة  األحــيــاء 
الفاضح  االحتالل  في  القياسي  الرقم 
الــعــمــومــي،  للملك  ــبــني  امل والـــغـــزو 
احترام  دون  السلطات،  صمت  أمــام 
والتباعد  الصحية  السالمة  معايير 
إرساليات  فــي  املضمن  االجتماعي 
الشيء  والصحة،  الداخلية  وزارتــي 
املبذولة  املجهودات  كل  ينسف  الذي 
على  املنتخبة  السلطة  بها  تقوم  التي 
اليومي  والتطهير  التعقيم  مستوى 
لـــــإدارات الــعــمــومــيــة والــســاحــات 
واألســواق  العمومي  النقل  ووسائل 
ومختلف املرافق، للحيلولة دون املزيد 
مصادر  بلغة  القاتلة،  الــعــدوى  مــن 
من  املتضررين  السكان  من  متعددة 

الظاهرة.

سطات

لح
صا

ن 
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»بيكوب« تده�ش طفلة ر�سيعة
األسبوع

الفقيه  مدينة  بضواحي  عيسى  سيدي  دوار  شهد 
بن صالح، حادثة مؤملة تمثلت في دهس طفلة رضيعة 

عمرها سنة ونصف.
وتعود تفاصيل الحادث، إلى أن صاحب سيارة من 

ولم  الخلف،  إلى  ورجع  املحرك  شغل  »بيكوب«،  نوع 
السيارة،  وراء  الرضيعة  أخيه  ابنة  تواجد  إلى  ينتبه 
مستوى  على  بجروح خطيرة  أصيبت  فدهسها، حيث 

جسدها عجلت بوفاتها على الفور.
وفور علمها بالحادث، حلت السلطة املحلية والدرك 
امللكي بعني املكان، إلجراء املعاينة الالزمة، فيما نقلت 

جثة الطفلة إلى مستودع األموات.
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سعيد إدى حسن* 

ــى أن  ــرات إلـ ــؤشـ تــشــيــر كـــل املـ
الطبيب اإلسباني من أصل سوري، 
أيمن إدلبي، سيتقلد منصب الرئيس 
للمفوضية اإلسالمية، وهي  الجديد 
في  للمسلمني  تمثيلية  هيئة  أعلى 
األسبق،  للرئيس  خلفا  إسبانيا، 
ــاج طــاطــري بــكــري، وهــو أيضا  ري
وافته  ســـوري،  أصــل  مــن  إسباني 
جــراء   2020 أبــريــل   6 يــوم  املنية 
إصــابــتــه بــفــيــروس »كـــورونـــا« 

املستجد.
بـ»أبو  امللقب  إدلبي،  أيمن  ويعتبر 
متقاعد،  أطفال  طبيب  وهو  عبده«، 
اإلجماع  من  بنوع  تحظى  شخصية 
في  للمفوضية  الدائمة  اللجنة  داخل 
هذه الظرفية العصيبة، وبخاصة في 
ظل الصراعات التي تشهدها الساحة 
اإلسالمية في إسبانيا بني عدة تيارات، 
األطــراف  لبعض  الحثيث  والسعي 
للسيطرة  ارتباطات  عــدة  لها  التي 
التي  الحساسة  املؤسسة  هذه  على 
تخطى  الذين  إسبانيا،  مسلمي  تمثل 
املليوني شخص بحلول سنة  عددهم 

.2020
كان  ــذي  ال طــاطــري،  ــاج  ري رحيل 
السلطات اإلسبانية،  يحظى برضى 
أثــار  امللكية،  املؤسسة  فيها  بما 
اإلسبانية،  االستخبارات  مخاوف 
قــيــادة  انــتــقــال  ــن  م تخشى  الــتــي 
املفوضية اإلسالمية إلى شخصيات 
وخاصة  أخــرى،  جهات  من  مقربة 
من املغرب أو من جماعات إسالمية 
واإلحــســان«  »الــعــدل  جماعة  مثل 

)املعارضة للنظام املغربي(.
وشــكــل رحــيــل ريــــاج طــاطــري 
مضجع  قـــض  ــا  ــراغـ فـ املـــفـــاجـــئ، 
قيادات  وأفزع  اإلسبانية  السلطات 
فك  كما  ســواء،  حد  على  املفوضية 
التي  الزعيم«  من  الخوف  »عقدة 
اللجنة  أعضاء  بعض  تتملك  كانت 
الدائمة التي تسير املفوضية، حيث 
اللجنة  هــذه  أعــضــاء  بعض  خــرج 
فيها  انتقدوا  صحفية  بتصريحات 
بشدة »غياب الديمقراطية الداخلية« 
وذهب  املفوضية،  هياكل  النتخاب 
بعضهم إلى حد التشكيك في جدوى 
وجود مؤسسة »ليس لها أي تأثير 
على أرض الواقع« و»ال تحظى بثقة 

أغلبية املسلمني«.
شخصية  أبـــرز  ــري  ــاط ط وكـــان 
من  أزيد  منذ  إسبانيا  في  إسالمية 
في  تربى  الــذي  وهو  سنة،  أربعني 
في  املسلمني«  ــوان  ــ »اإلخ مــدرســة 
إسبانيا  ــى  إل الــفــرار  قبل  ســوريــا 
هربا من اضطهاد نظام حافظ األسد 
سبعينيات  فــي  السنة  للمسلمني 
مناصب  عدة  وتقلد  املاضي،  القرن 
قيادية في تنظيم »الطالئع / جناح 
كما  أوروبـــا،  فــي  العطار«  عصام 
لدى  خــاصــة  بمكانة  يحظى  كــان 

املتعاقبة  اإلســبــانــيــة  الــحــكــومــات 
وفاة  منذ  توجهاتها،  اختالف  على 
فرانكو،  فرانسيسكو  الدكتاتور 
دولــة«  »رجــل  تعتبره  كانت  حيث 
على  حافظت  معتدلة  وشخصية 
اإلسالمية،  املفوضية  »استقاللية« 
لـــ»إســالم  التأسيس  ــى  إل وســعــت 
إسباني« مستقل عن الدول العربية 
ــة، وهــو املــوقــف الــذي  ــي واإلســالم
اإلسبانية  السلطات  تأييد  له  جلب 
خلق  املقابل،  في  ولكن،  جهة،  من 
أنظمة  عــدة  مع  كثيرة  عــداوات  له 

عربية. 

العلبة السوداء 
للمفوضية وأمين سرها

الشؤون  إدارة  معطيات  حسب 
العدل  لـــوزارة  التابعة  الدينية، 
الجمعيات  عــدد  يبلغ  اإلسبانية، 
إسبانيا  فــي  اإلســالمــيــة  ــز  ــراك وامل
يوليوز  شــهــر  غــايــة  ــى  )إلـ حــالــيــا 
جمعية   1420 مجموعه  ما   )2020
ــحــادات  ات ــل  داخـ تنتظم  ــزا  ــرك وم
اللجنة  بدورها  تشكل  وفيدراليات 
اإلســالمــيــة،  للمفوضية  الــدائــمــة 
للمفوضية  الدائمة  اللجنة  وتتكون 
ينتمي  عضوا،   25 من  اإلسالمية، 
الجمعيات  »اتــحــاد  إلــى  منهم   14
اإلســالمــيــة بــإســبــانــيــا«، املــعــروف 
اخــتــصــارا بـــ»أوســيــدي«، والــذي 
تتوزع  بينما  جمعية،   830 يضم 
باقي املقاعد بني فيدراليات مختلفة 
اإلسبانية  »الــفــيــدرالــيــة  أكــبــرهــا 
ــة«  ــي لــلــهــيــئــات الــديــنــيــة اإلســالم

ــي تــنــضــوي تحت  ــت )فـــيـــري(، وال
على  وتتوفر  جمعية،   220 لوائها 
خمسة مقاعد داخل اللجنة الدائمة.
املفوضية  رئــيــس  ــاة  وفـ وعــقــب 
اإلســالمــيــة، ريـــاج طــاطــري، الــذي 
كان يرأس أيضا »اتحاد الجمعيات 
شورى  مجلس  انتخب  اإلسالمية«، 
االتحاد يوم 4 يوليوز 2020، أيمن 
انتظار  في  له  رئيسا جديدا  إدلبي، 

تنصيبه رئيسا للمفوضية.
وإدلــبــي هــو أحـــد املــقــربــني من 
بمثابة  ويعتبر  الــراحــل  الرئيس 
للمفوضية  ــوداء«  ــسـ الـ »الــعــلــبــة 
كل  في  تواجده  بحكم  اإلسالمية، 
لتأسيس  الــتــاريــخــيــة  املــحــطــات 
منذ  إسبانيا  في  املسلمني  تمثيلية 

سبعينيات القرن املاضي.
العاصمة  فــي  ــبــي  إدل أيــمــن  ــد  وولـ
السورية دمشق سنة 1946، وتلقى فيها 
العلماء،  كبار  يد  على  الشرعي  العلم 
وهو  السياسي  العمل  في  انخرط  كما 
صفوف  فــي  ونــاضــل  الــســن،  صغير 
لجأ  ثم  املسلمني«،  ــوان  »اإلخ جماعة 
سبعينيات  بــدايــة  فــي  إسبانيا  ــى  إل
ــقــرن املــاضــي إلــى جــانــب عــدد من  ال
من  فــروا  الــذيــن  الــســوريــني  الشباب 

بطش نظام حافظ األسد.
وفور وصوله إلى إسبانيا، انخرط 
مع  بــاملــوازاة  اإلسالمي  العمل  في 
ينشط  كــان  حيث  للطب،  دراســتــه 
ثم  املسلمني،  الطلبة  جمعية  فــي 
بإسبانيا،  اإلسالمية  الجمعية  في 
للمسلمني  تمثيلية  هيئة  أول  وهي 
تنظيم  فــي  القيادي  يرأسها  كــان 
النكدلي  الدين  صــالح  »الطالئع« 
1983، واستلم بعده  إلى غاية سنة 

القيادة رياج طاطري.
الفاعلة في  وبالرغم من مشاركته 
وبعدها  اإلسالمية  الجمعية  تسيير 
ثم  اإلســالمــيــة  الجمعيات  اتــحــاد 
أيمن  أن  إال  اإلسالمية،  املفوضية 
األربعة  تفوق  وملــدة  فضل،  إدلبي 
عقود، االشتغال في الظل واالبتعاد 
قدر اإلمكان عن األضواء، تاركا هذه 

املهمة لرفيق دربه رياج طاطري.

شخصية معتدلة تمثل »تيار 
الوفاء« لخط رياج طاطري

إدلــبــي  ــمــن  أي ــور  ــت ــدك ال يعتبر 
داخــل  املعتدلة  الشخصيات  مــن 

ــذا من  املــفــوضــيــة اإلســالمــيــة، وكـ
املؤسسة  استقاللية  عن  املدافعني 
ــالم  ــن مــشــروع تــأســيــس »إسـ وعـ
التدخالت  عن  منأى  في  إسباني« 

الخارجية.
عضو  الطرح،  هذا  في  ويسانده 
بارز آخر في املفوضية، وهو رئيس 
في  اإلسالمية  الجمعيات  اتــحــاد 
منطقة إكستريمادورا، اإلسباني من 
أصل فلسطيني، عادل النجار، الذي 
»إن  طــاطــري:  ريــاج  نعي  في  كتب 
السير  هو  إلينا  بالنسبة  التحدي 
الراحل«،  الزعيم  خطى  على  بثبات 
صفحته  على  نشره  مقال  في  وقال 
حبيبا  أخا  »فقدنا  بـ»الفيسبوك«: 
في  أنه  عزاؤنا  قلوبنا.  على  عزيزا 
من  أجر  عنده  ال يضيع  من  ضيافة 
أحسن عمال. ترك على عاتقنا أمانة 
من  بد  ال  وإرثا  تضيع،  أن  يجب  ال 
مسؤوليتنا  هي  هذه  عليه.  الحفاظ 

أمام هلل وأمام املسلمني«. 

»العدل واإلحسان« والصراع 
مع النظام المغربي خارج الحدود

املراقبني  من  أحد  على  يخفى  ال 
ــعــامــلــني فــي الــحــقــل الــديــنــي  وال
ــدول  ال بــاقــي  فــي  أو  إسبانيا  فــي 
»العدل  جماعة  سعي  ــة،  ــي األوروب
مع  صــراعــهــا  لنقل  ــان«  ــسـ واإلحـ
النظام املغربي خارج حدود اململكة، 
التنظيمية  الوسائل  كل  وتوظيف 
فوق  النظام  ملقارعة  لديها  املتاحة 
األراضي األوروبية، حيث تكفل لها 
والتنظيم  التعبير  حرية  القوانني 

والحركة واملمارسة السياسية.
ــدل  ــع ــرت جــمــاعــة »ال ــم ــث واســت
التوتر  جيد،  بشكل  واإلحــســان«، 
الــحــاد الـــذي ســاد الــعــالقــات بني 
القرن  بداية  في  وإسبانيا  املغرب 
أزمة  إثر  على  والعشرين،  الواحد 
»بيريخيل/ أو  »لــيــلــى«  ــرة  جــزي
اإلسبان،  يسميها  كما  بقدونس« 
والتي كادت أن تتحول إلى مواجهة 
مسلحة بني البلدين في شهر يوليوز 
الذي  األمريكي  التدخل  لوال   2002

حال دون ذلك.
الــجــمــاعــة، فــي سنة  وتــمــكــنــت 
ثاني  على  السيطرة  مــن   ،2012
في  للمسلمني  تمثيلية  هيئة  أكبر 
إسبانيا، وهي الفيدرالية اإلسبانية 
ــة،  ــي ــديــنــيــة اإلســالم لــلــهــيــئــات ال
وال  بـ»فيري«،  اختصارا  املعروفة 
وهو  للجماعة،  املنتسبني  أحد  زال 
منير بنجلون األندلسي، يرأس هذه 

الهيئة إلى يومنا هذا.
رئيس  وفــاة  بعد  شهر  مــن  أقــل 
منير  عمم  اإلســالمــيــة،  املفوضية 
أكد  الصحافة  على  بالغا  بنجلون 
»القيادة الحالية للمفوضية  فيه أن 
الشرعية  إلــى  تفتقد  اإلســالمــيــة 
ــة«، مـــذكـــرا بــالــدعــوى  ــي ــون ــان ــق ال
رئيس  ضد  رفعها  التي  القضائية 
طعن  حيث   ،2016 سنة  املفوضية 
األساسية  القوانني  قانونية  فــي 
لجنتها  تشكيلة  وفي  للمفوضية، 
على  فقط  فيها  التي حصل  الدائمة 
مقعدا   25 أصل  من  مقاعد  خمسة 

املكونني لذات اللجنة.
 220 لـ  فقط  وبالرغم من تسييرها 
تطالب  إســالمــيــا،  ومــركــزا  جمعية 
مع  السلطة«  بـ»تقاسم  »فــيــري« 
في  اإلسالمية  الجمعيات  اتــحــاد 
من  ــد  أزيـ يسير  ــذي  الـ إســبــانــيــا، 
على  إسالميا  ومركزا  جمعية   830

مجموع التراب اإلسباني. 
*باحث أكادميي يف جامعة
كوبلوتنسي مبدريد  

استثمرت جماعة »العدل واإلحسان«، بشكل جيد، التوتر الحاد 
الذي ساد العالقات بين المغرب وإسبانيا في بداية القرن الواحد 

والعشرين، على إثر أزمة جزيرة »ليلى« أو »بيريخيل/ بقدونس« 
كما يسميها اإلسبان، والتي كادت أن تتحول إلى مواجهة 

مسلحة بين البلدين في شهر يوليوز 2002 لوال التدخل 
األمريكي الذي حال دون ذلك.

رحيل رياج 
طاطري، الذي 

كان يحظى برضى 
السلطات اإلسبانية، 
بما فيها المؤسسة 

الملكية، أثار 
مخاوف االستخبارات 

اإلسبانية، التي 
تخشى من انتقال 
المفوضية  قيادة 

اإلسالمية إلى 
شخصيات مقربة 

من جهات أخرى، 
وخاصة من المغرب 

أو من جماعات 
إسالمية مثل جماعة 
»العدل واإلحسان« 

للنظام  )المعارضة 
المغربي(.

   

املخابرات اإلسبانية و»العدل واإلحسان« يف حسابات املفوضية اإلسالمية

اإلسالم املغربي يف إسبانيا ومعضلة تأسيس »إسالم إسباني«

مسجد أبي بكر الصديق بمدريد
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أنشطتها  استأنفت عدة قطاعات  الصحي،  الحجر  بعد تخفيف 
التجارية، استئناف يتسم بالخجل، نظرا للضرر الذي لحق جيوب 

فئة عريضة من املغاربة.
استئناف يترتب عنه استئناف عدة مصاريف من بينها واجبات 
الكراء، كما شاهدنا من خالل وسائل اإلعالم كيف تعذر األمر على 
هذا  السكنى أداء  محالت  أو  التجارية  املحالت  مكتري  من  عدد 

االلتزام.
صحيح أن بعض أصحاب محالت السكنى واالستعمال املهني 
قد تفهموا الوضع وتخلوا عن املطالبة بالسومة الكرائية في فترة 
الحجر الصحي، لكن بعضهم لن يكون قادرا على ذلك، حيث منهم 

من يعتمد على هذا العقار إلعالة نفسه.
فما مآل هؤالء وكيف سيتم التعامل معهم؟

أمام  املعروضة  امللفات  أكثر  بالكراء،  املتعلقة  املشاكل  تعتبر 
العالقة  لتنظيم  اهتماما  أولــى  املُشرع  أن  نجد  لهذا  القضاء، 
التعاقدية بني الطرفني من خالل ظهير االلتزامات والعقود، وكذا 
القانون رقم 67.12 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري 
إضافة  املهني،  االستعمال  أو  للسكنى  املعدة  للمحالت  واملكتري 
إلى القانون 49.16 املتعلق بكراء العقارات أو املحالت املخصصة 

لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
قانونان من شأنهما ضمان حق صاحب العقار في حالة عدم أداء 
واإلفراغ  الكراء  الكرائية، وذلك بطلب فسخ عقد  السومة  املكتري 
في حالة ثبوت حالة التماطل، أما الفصالن 268 و269 من ظهير 
العقود وااللتزامات، فينص األول على أنه ))ال محل ألي تعويض 
إذا أثبت املدين أن عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير فيه ناشئ عن 
سبب ال يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي 
أو مطل الدائن((، بينما تطرق الفصل 269 من نفس الظهير إلى 
أن  اإلنسان  يستطيع  ال  أمر  ))كل  بأنها:  القاهرة  القوة  تعريف 
الفيضانات والجفاف، والعواصف،  الطبيعية:  كالظواهر  يتوقعه، 
والحرائق والجراد وغارات العدو، وفعل السلطة، ويكون من شأنه 

أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال((.
كبير  عــدد  وتخوف  تساؤل  وبعد  الــصــدد،  نفس  في  ودائــمــا 
االشتراكي،  )الفريق  برملانية  فرق  عدة  اقترحت  املواطنني،  من 
مقترحات  من  عــددا  والتنمية(  والعدالة  واملعاصرة،  واألصالة 
بتبني  وذلك  الذكر،  سالفي  القانونني  تعديل  إلى  ترمي  قوانني 
واعتبار  وااللتزامات،  العقود  ظهير  من  و269   268 الفصلني 
حالة  إعالن  أن  اعتبار  إلى  إضافة  قاهرة،  قوة  »كورونا«  جائحة 
الخروج  ومنع  الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ 
املواطنني  من  واسعة  شرائح  وتوقف  للضرورة،  إال  املنازل  من 
الصناعية  الوحدات  من  لعدد  املؤقت  اإلغــالق  بسبب  العمل  عن 
وفاء  دون  سيحول  استثنائيا  وضعا  فرض  وغيرها،  والتجارية 

عدد من املكترين بالسومة الكرائية.
اقتراحات تنص على أنه ال يترتب عن عدم أداء السومة الكرائية 
عن  تعويضات  وال  فوائد  عنها  تستحق  وال  الكراء،  عقود  فسخ 
التأخير في األداء، وعدم إفراغ العقار موضوع العقد، وأن تعتبر 
بحالة  املتعلقة  الفترة  عن  املكتري  بذمة  العالقة  الكرائية  املبالغ 
القانونية  باملساطر  يستوفى  عاديا  دينا  الصحية  الــطــوارئ 
تباينت فقط من  الغرض،  بها، مقترحات تصب في نفس  املعمول 
حيث املدة املمنوحة للمدين واملتراوحة بني 60 و90 يوما لألداء.

حلول صائبة  هي  هل  لكن  النظرية،  بالناحية  يتعلق  فيما  هذا 
جميع  على  االقتراحات  هذه  تعميم  يمكننا  وهل  التطبيق؟  عند 

الحاالت؟ 
مما ال شك فيه، أن موضوعا كهذا، وجب دراسة كل حالة على 
حدة مع دراسة الظروف املحيطة بها، إذ ال يمكن تطبيق ما يجري 

على أصحاب محالت الحالقة على محالت البقالة مثال. 
الحديثة  املقاوالت  التنقيط على  وهل يمكننا تطبيق نفس سلم 
املهلة  وهــل  السنني؟  عشرات  منذ  القائمة  واملــقــاوالت  النشأة 
ومصممي  الحفالت  كممولي  القطاعات  لجميع  كافية  املقترحة 

األزياء؟
وانتظار  للقضاء  اللجوء  املتضررين  جميع  على  سيكون  هل 

البت في كل حالة على حدة؟ 
بني  االهتمام  من  األسد  حصة  الكرائية  السومة  موضوع  أخذ 
والضريبة  الدخل  على  الضرائب  ونسينا  املــوضــوع  متتبعي 

املهنية، هل سيتم دفعها بنفس شروط السنوات الفارطة؟
فهل يمكننا أن نجد أجوبة لهذه األسئلة وفي آجال معقولة؟ 

في تاريخ 17 مارس املاضي، أصدرت الحكومة مرسوما يقضي 
بني  ومن   ،»19 »كوفيد  جائحة  بتدبير  خاص  صندوق  بإحداث 
الصغرى  الشركات  على  الخطيرة  األثار  مواجهة  إحداثه،  أهداف 
والتجار، وال أستطيع أن أقول أن التجربتني: الفرنسية والصينية، 
سبقتانا ملعالجة املوضوع، حيث أن امللك الراحل الحسن الثاني، 
كراء  ثلث  بإنقاص  يقضي   ،1982 سنة  مرسوما  وأصــدر  سبق 
دخلهم  يتعدى  ال  الذين  لألشخاص  بالنسبة  السكنية  املحالت 
بتعويضهم  الخزينة  مطالبة  للمكري  الحق  ويمنح  درهم،   1500

عن الثلث املقسط.
وبعيدا عن سن القوانني واملقترحات والتعابير املختارة بعناية 
تجار  من  باملوضوع،  املعنية  الفئة  هل  ما،  مع مضمون  لتكييفها 
تصفح  لهم  وهل سبق  القانون؟  ينصه  بما  دراية  على  وحرفيني، 
املستجدات  بكل  التوصل  يمكنهم  وكيف  باملوضوع؟  تهتم  جرائد 
لبث الطمأنينة في قلوبهم، يكفي أن تمر بأحدهم ليبادر بالحديث 

عن املوضوع مع عالمات استفهام وتخوف تعلو محياه.

ما هي اقرتاحات الحكومة 
لحماية العالقة الكرائية؟

نافذة للرأي

9 سنوات على دستور »رئيس الحكومة«
 اختصاصات واسعة وفصول »جامدة«

دستور  استفتاء  على  سنوات   9 مرت 
جــاء  ــذي  ــ والـ  ،2011 لــســنــة  املــمــلــكــة 
فيما  خاصة  املستجدات،  من  بمجموعة 
األساسية  والحريات  بالحقوق  يتعلق 
املعلومة،  على  الحصول  فــي  )الــحــق 
كما  ــعــرائــض...((،  ال تقديم  فــي  الحق 
الحكومة،  رئيس  اختصاصات  من  وسع 
على  مرة،  وألول   ،2011 دستور  نص  إذ 
الحكومة«، وذلك عكس  »رئيس  مصطلح 

ــر الــســابــقــة  ــي ــدســات ال
على  تنص  كانت  التي 
لكن  األول«،  ــر  ــوزي »ال
هـــذه االخــتــصــاصــات 
دستور  بها  جاء  التي 
جــاءت  والــتــي   2011
الفصول  فــإن  واسعة، 
عليها،  نــصــت  ــي  ــت ال
ــم  ــدة ولـ ــامـ ــت جـ ــي ــق ب
الحكومة   يتقدم رئيس 
بــــــأي مـــــبـــــادرة مــن 
ــل إخـــراجـــهـــا من  ــ أج
»قــاعــة االنــتــظــار« رغم 

ــك مــن اخــتــصــاصــه، ســـواء من  ــون ذل ك
»رئيس  اســم  يحمل  شخص  أول  طــرف 
اإلله  )عبد   2011 دستور  الحكومة« في 
بن كيران(، أو من طرف الرئيس الحالي 
لذلك  العثماني(،  الدين  )سعد  للحكومة 
التي  الفصول  عند  الــوقــوف  سنحاول 
رئيس  من  وتحتاج  »جــامــدة«،  تــزال  ال 

من  لكونها  بتنزيلها  يقوم  أن  الحكومة 
الدستورية. اختصاصاته 

رئيس  يقم  لم  سنوات،   9 مدار  فعلى 
الحكومة بتنزيل الفصل 48، الذي يتعلق 
بطلب عقد جلسة ملجلس الوزراء، إضافة 
إلى رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك طلب 
تصويت بمنح الثقة لدى مجلس النواب، 
الدستور،  من   103 للفصل  تطبيقا  وذلك 
املعارضة  بني  التجاذب  ظل  في  خاصة 

واألغلبية من جهة، وبني األحزاب املكونة 
رئيس  أن  كما  ثانية،  جهة  من  للحكومة 
 104 الفصل  بتطبيق  يقم  لم  الحكومة 
في  الحق  يمنحه  والــذي  الدستور،  من 
حل مجلس النواب، إضافة إلى ذلك، فإن 
سنوات،   9 مدار  وعلى  الحكومة  رئيس 
على  الدولية  االتفاقيات  بإحالة  يقم  لم 

لتبت في مطابقتها  الدستورية،  املحكمة 
للدستور، وهو ما نص عليه الفصل 132 

من دستور 2011.
من جهة أخرى، فإن رئيس الحكومة لم 
الفصل  تعديل  أجل  من  مبادرة  أي  يقدم 
عدة  طرح  كان  والذي  الدستور،  من   47
إشكاليات في ما سمي آنذاك بـ»البلوكاج 
الحكومي«، خاصة وأن الدستور يمنحه 

الحق في ذلك في الفصل 172 منه.
من  مجموعة  هي  إذن، 
الواسعة  االختصاصات 
دستور  بها  ــاء  ج الــتــي 
الحكومة،  لرئيس   2011
غير أن هذا األخير لم يقم 
بعض  خاصة  بتنزيلها، 
الــفــصــول الــدســتــوريــة، 
الضروري  من  كان  التي 
ثالث  حلول  قبل  تنزيلها 
تشريعية  ــات  ــخــاب ــت ان
 ،2011 دســتــور  ظــل  فــي 
يقم  لم  الحكومة  فرئيس 
بــتــنــزيــل تــلــك الــفــصــول 
خوفا من فشله في ذلك، وكذلك خوفا من 
االصطدام مع املؤسسة امللكية من جهة، 
من  الدستورية،  واملحكمة  البرملان  ومع 
من  يمنعه  ال  ذلـــك  لــكــن  ثــانــيــة،  جــهــة 
االصطدام مع أي مؤسسة مادام يمارس 
دستوريا  بــه  املنوطة  االخــتــصــاصــات 

بشكل صحيح. 

هشام عميري

 الحسين الدراجي
الشعب بني الكمامات واالنتخابات

القراء، اسمعوا وعوا، وال تفزعوا،  أيها 
بيننا  املقام  استطاب  »كورونا«  وباء  ألن 
لفترة أطول مما كنا نتوقع، وهو ميكروب 
ليس له حجم وال لون، وهو اسم لم يتفق 
بعد علماء املختبرات على تأنيثه أو تذكيره، 
والبشرية كلها تتساءل عندما يصرح هؤالء 
الخبراء بقرب إيجاد العقاقير أو اللقاحات 
التي من شأنها أن تقضي على هذا الوباء 
الخبيث أو الحد من خطورته، الكل يصرخ 
ويبدو  صادقني،  كنتم  إن  املوعد  هذا  متى 
حال  بعد  تجد  لــم  املسؤولة  الجهات  أن 
البقاء  على  إجبارنا  إال  الجائحة  الكتساح 
فما  قــابــعــني..  ــجــدران  ال بــني  بيوتنا  فــي 
تبعات  تحمل  على  نتعود  هل  إذن؟  العمل 
هذا الوباء وكأنه أمر واقع وحالة ملموسة 
رغم أنه يحصد األرواح يوميا، ويزداد عدد 
وال  لنا  حــول  ال  ونحن  ويتكاثر  الحاالت 
البيتني  هذين  في  عزاءنا  نجد  لكننا  قوة، 
الشعريني نستدل بهما بشيء من التصرف 

على اكتساح هذا املرض ونردد:
رأيت كورونا تخبط خبط عشواء من تصب

تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم
إمكانيات  هل  نتساءل:  أن  يفوتنا  وال 
الصحية  مؤسساتها  في  والعالج  اإليواء 
كافية الستقبال هذه الحشود من املصابني 
بــفــيــروس »كـــورونـــا«، ويــعــلــم هلل عــدد 
الوباء  هذا  من  يعانون  الذين  املواطنني 
فالحل  أعــراضــه؟  عليهم  تظهر  أن  دون 
جميع  وعلى  عمليا  نطبق  أن  هو  الوحيد، 
االستباقي  الطبي  الفحص  املــواطــنــني، 
بنفس  نخوضه  الــذي  الرهان  نربح  حتى 
هذا  بها  ينتشر  التي  والوتيرة  السرعة 
الوباء الخبيث، كما نتساءل: هل لنا جميع 
هذا  ملواجهة  الــالزمــة  الطبية  الوسائل 
حتى  ننتظر  سنظل  وهل  العنيف؟  العدو 
الدول  إلى  ينتمون  علماء  عبقرية  تتفتق 
املجال،  هذا  في  العالي  الكعب  لها  التي 
يعني اختراع الدواء الناجع للفيروس، أم 
للبحث  الالزمة  األموال  توفير  إلى  سنلجأ 
في  السبق  لننال قصب  بالدنا  في  العلمي 

للمثل  مصداقا  واالبتكار،  االكتشاف  عالم 
في  يوجد  ال  ما  النهر  في  »يوجد  القائل 
البحر«، وما ذلك على أطرنا الشابة بعزيز، 
في  االختراع  على  قدرتها  عن  أبانت  ألنها 
نال  بعضهم  إن  بل  علمية،  مجاالت  عــدة 
عالية  مؤسسات  من  وتشجيعات  أوسمة 

تشهد لهم بالنبوغ.
فالكمامة جزء بسيط من وسائل الوقاية 
هذه  بوضع  سنكتفي  فهل  االستباقية، 
ونترك  أفواهنا  على  الثوب  من  القطعة 
آذاننا صماء ال تعير أي اهتمام ملا يجري 
حولنا في العالم من محاوالت ال زالت لحد 
على  سار  من  ولكن  ثمارها،  تعط  لم  اآلن 
الدرب وصل، إذا أصاب فله أجران، وإن لم 

يصب فله أجر واحد.
أن  والبعيد،  القريب  التاريخ  يفيدنا 
بالدنا سبق لها أن انتصرت بصبرها على 
»كورونا«،  وباء  تقل خطورة عن  ال  أوبئة 

يومئذ  تعيش  كانت  أنها  رغم  كالطاعون، 
االستعمار  بسبب  التخلف  ــروف  ظ فــي 
على  الوسائل  بجميع  يعمل  كــان  ــذي  ال
لم  بحيث  املغاربة،  طموحات  من  الحد 
باملعاهد  بااللتحاق  لشبابنا  يسمح  يكن 
امليسورة  للعائالت  إال  بالخارج  والكليات 
عدد  وكان  الفرنسية،  لإلدارة  العميلة  أو 
على  يعدون  االستقالل  بداية  في  األطباء 
رؤوس األصابع، وكان املجال الذي يمكن 
محدودا،  فيه  يعمل  أن  املغربي  للمواطن 
أي في التمريض فقط، بل إن هناك العديد 
من العائالت املغربية التي اختارت إرسال 
أبنائها إلى الشرق العربي أمام الحصار 
الذي كان مضروبا على مجال التعليم في 
بالدنا، وقليل من ساعفه الحظ من الطبقة 
الشعبية ألن يصل إلى الشهادة االبتدائية 
أو ما كان يسمى بـ»البروفي«، ليجد أمامه 
الــدور  إلــى  نشير  وهنا  مــحــدودة،  آفاقا 
العربية  الجامعة  به  قامت  الــذي  الهام 
منحا  املغاربة  للطلبة  توفر  كانت  التي 
الجامعية  الدراسات  متابعة  من  تمكنهم 
بــمــصــر وســـوريـــا والـــعـــراق، مــصــداقــا 
في  ولو  العلم  »اطلبوا  القائل:  للحديث 
نسجل  العلم،  طلب  ذكــر  وعلى  الصني« 
بالخير،  تبشر  جديدة  ظاهرة  بارتياح 
املغاربة  الطلبة  بعض  أن  نالحظ  حيث 
الجامعات  في  بالدراسة  يهتمون  أخذوا 
أن  فيه،  الشك  ومما  واليابانية،  الصينية 
األطر  هذه  ملثل  تحتاج  الخارجية  وزارة 
بالخارج،  موظفيها  صفوف  بها  لتطعم 
بعض  ألن  الذاتي،  االكتفاء  من  نوع  وهو 
سفاراتنا وقنصلياتنا تضطر إلى توظيف 
فيه  لنا  الــذي  للبالد  تنتمي  محلية  أطر 
التربية  وزارة  دبلوماسية، وعلى  تمثيلية 
بهذا  اهتمامها  مــن  تزيد  أن  الوطنية، 
وسيظل  كان  املغرب  ألن  الجديد،  التوجه 
منفتحا على جميع الحضارات والثقافات 
في  تامبوكتو  إلــى  إشعاعم  وصــل  حيث 

عمق إفريقيا.
يتبع

بقلم: نجمة الرفاعي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

الكمامة جزء بسيط من 
وسائل الوقاية االستباقية، 

فهل سنكتفي بوضع 
هذه القطعة من الثوب 
على أفواهنا ونترك آذاننا 

صماء ال تعير أي اهتمام لما 
يجري حولنا في العالم من 
محاوالت ال زالت لحد اآلن 

لم تعط ثمارها، ولكن من 
سار على الدرب وصل، إذا 
أصاب فله أجران، وإن لم 

يصب فله أجر واحد

رئيس الحكومة لم يقدم أي مبادرة من أجل 
تعديل الفصل 47 من الدستور، والذي كان طرح 

عدة إشكاليات في ما سمي آنذاك بـ»البلوكاج 
الحكومي«، خاصة وأن الدستور يمنحه الحق في 

ذلك في الفصل 172 منه.
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ستتعزز  املقبل،  الجامعي  الدخول  من  ابتداء 
االقتصادية  والعلوم  الحكامة  بكلية  الرباط  مدينة 
محمد  لجامعة  تابعة  ستكون  واالجــتــمــاعــيــة، 
حيث  التقنية،  التخصصات  متعددة  الــســادس 
ستتخصص الكلية الجديدة في املجاالت املرتبطة 

بإشكاليات السياسات العامة.
ووفق ما جاء في بالغ صحفي، فإن هذه املدرسة 
ستوفر تكوينا في مجال العالقات الدولية، والعلوم 
االجتماعية  والــعــلــوم  واالقــتــصــاد  السياسية، 
املستقبل  رواد  تكوين  في  وتساهم  السلوكية، 
عمومية  سياسات  وتطبيق  بلورة  على  القادرين 
وأضاف  السكان،  انتظارات  من  قربا  وأكثر  فعالة 
البالغ أن الكلية تتبنى وجهة نظر دول الجنوب، 
على  تنشأ  التي  اإلشكاليات  استيعاب  أجل  »من 
أرض الواقع، وتوفير اإلجابات املالئمة لها، ويتعلق 
تقديم  إلــى  املدعوين  بالطلبة،  أيضا  هنا  األمــر 
مساهمة فعالة في حل التحديات الكبرى الراهنة«، 
بالكلية. الــتــدريــس  هيئة  لفريق  تصريح   وفــق 
هذا  عبر  الطلبة،  بإمكان  أنه  أكد  ذاتــه،  املصدر 
خالل  من  املؤطر  الدقيق  للبحث  املعرفي  الفضاء 
مع  الذاتي،  التفكير  على  تحفز  تربوية  أساليب 
بلورة وتطوير حلول مبتكرة تالئم الخصوصيات 
االجتماعية  والــتــحــوالت  والــقــاريــة  الوطنية 
محليا  للتطبيق  وقــابــلــة  والــجــيــوســيــاســيــة، 

بهدف  وذلك  اإليديولوجية،  التيارات  عن  بعيدا 
الدولية،  الجيوسياسية  التحديات  وتوقع  فهم 
االقتصادية  للتنمية  جــديــدة  نــمــاذج  وتصميم 

تطورات  وتحليل  الــقــارة،  لفائدة  واالجتماعية 
املعرفية«. الحدود  إزالة  في  واملشاركة   املجتمع 
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»كورونا« تنقل »ليلة السينما البيضاء« إلى العالم الرقمي المركز السينمائي المغربي 
يعرض برنامجا جديدا ألفالم 

مغربية على األنترنيت

بعد  أنه  املغربي،  السينمائي  املركز  أعلن 
عرض  عملية  عرفته  الـــذي  الكبير  النجاح 
مجموعة من األفالم املغربية الطويلة الروائية 
والوثائقية على موقعه اإللكتروني خالل فترة 
منذ  جديد  برنامج  عرض  تم  الصحي،  الحجر 
في  وأوضح  الجاري،  يوليوز   14 الثالثاء  يوم 
أزيد  من  يتكون  الجديد  البرنامج  أن  له،  بالغ 
وأزيد  قصيرا  روائيا  مغربيا  فيلما  ثالثني  من 

من عشرة أفالم وثائقية طويلة.
وقد تم اختيار هذه األعمال السينمائية، من 
بني األفالم التي شاركت في مسابقات الدورات 
القصير  الفيلم  ملــهــرجــان  ــرة  األخــي الــعــشــر 
الروائية  لألفالم  بالنسبة  بطنجة  املتوسطي 
للفيلم  الــوطــنــي  املــهــرجــان  ــي  وف الــقــصــيــرة، 
إطار  )في  الطويلة  الوثائقية  لألفالم  بالنسبة 

املسابقة الرسمية أو خارجها(.
على  االطــالع  يمكن  أنه  إلى  البالغ  وأشــار 
يوم  كل  لألفالم،  األسبوعي  العرض  برنامج 
https:// :ثالثاء على املوقع اإللكتروني للمركز
الثالثة  البرامج  بأن  وذكر   ،www.ccm.ma
املغربي  السابع  الفن  عشاق  مكنت  األولـــى 
العالم،  بقاع  في جميع  وخارجه  املغرب  داخل 
فيلما  مشاهدة خمسني  إعادة  أو  مشاهدة  من 
يقارب  ما  املشاهدات  عدد  بلغ  حيث  مغربيا، 
600 ألف تحميل في 101 بلدا من بينها املغرب 

الذي حل على رأس القائمة.

ــا« الــــدورة  ــ ــورون ــ نــقــلــت »ك
البيضاء  لـ»الليلة  التاسعة 
إلى  اإلنسان«  وحقوق  للسينما 
تحت شعار:  االفتراضي،  العالم 
البيئة«،  في  والحق  »السينما 
استقبال  عــلــى  دأبـــت  بــعــدمــا 
الهواء  فــي  سنويا  املتفرجني 

الوطنية  املكتبة  بباحة  الطلق 
بالرباط.

هذا  ينظم  أن  املرتقب  ومــن 
يوليوز  17 و18  يومي  املهرجان 

الجاري بشكل افتراضي مجاني 
ستكون  األنترنيت،  شبكة  على 
السينمائية،  برمجتها  مشاهدة 
لجميع  متاحة  التسجيل،  بعد 

ساكنة املغرب.
»الليلة  فعاليات  وستعرف 
كبسولة  »إطـــالق  الــبــيــضــاء«، 

بالحق  والتحسيس  للتوعية 
مندرج  مقطع  وهي  البيئة«،  في 
كآلية  »السينما  مشروع  ضمن 
اإلنــســان  حــقــوق  على  للتربية 

واملواطنة«.
تــنــطــلــق  أن  املـــزمـــع  ومــــن 
فــعــالــيــات »الــلــيــلــة الــبــيــضــاء 
للسينما والحق في البيئة« يوم 
من  ابتداء  الجاري،  يوليوز   17
الساعة الثامنة والنصف مساء، 
لجمعية  الرقمية  املنصة  على 
الـــلـــقـــاءات املــتــوســطــيــة 
لــلــســيــنــمــا وحـــقـــوق 

اإلنسان.
العروض  جانب  وإلــى 
ستعقد  الــســيــنــمــائــيــة، 
على  ــاشــرة  مــب لـــقـــاءات 
فاعلني  ــع  م األنــتــرنــيــت 
جــمــعــويــني ومــخــرجــني، 
حول  افتراضيا  ونقاشا 
املــدنــي  املــجــتــمــع  »دور 
ورصد  البيئة  حماية  في 
العمومية  الــســيــاســات 

ذات الصلة«.
الدورة،  برنامج  ويضم 
وروائية  وثائقية  أفالما 
ــدان، هي  ــ ــل ــ ــة ب ــت ــن س مـ
الـــشـــيـــلـــي، ســـويـــســـرا، 
تونس  بلجيكا،  فرنسا، 
واملغرب، من ضمنها أحدث أفالم 
فــوزي  الــبــارز  املغربي  املــخــرج 
الذي  مشمش«،  »يوم  بنسعيدي 

رأى النور في السنة الجارية.

مراكش تحتضن الدورة 51 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية 
املمتدة  الفترة  خالل  مراكش  مدينة  تحتضن 
51 للمهرجان  27 و31 أكتوبر القادم، الدورة  بني 
هذه  املنظم   )FNAP( الشعبية  للفنون  الوطني 
أبدية«،  وإيقاعات  »أغاني  شعار:  تحت  السنة 
وبالتعاون  الكبير«  »األطلس  من جمعية  بمبادرة 

مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
وتم تأجيل هذا الحدث الذي كان مقررا تنظيمه 
أكتوبر  شهر  الجاري إلى  يوليوز   5 إلــى   1 من 
املقبل، بسبب الظروف االستثنائية التي يعيشها 
املغرب والعالم جراء تفشي فيروس »كوفيد 19«.

 50 من  أزيد  بمرور  تحتفي  السنة،  هذه  دورة 
جميع  في  الشعبية  الفنون  مهرجان  على  سنة 
جهات اململكة، حيث يتموقع كعمل ثقافي حقيقي 
هذا  أن  العلم  مع  املغربي،  التراث  على  للحفاظ 
الحدث يقام سنويا بقصر البديع كمعلمة تاريخية 

عريقة يعود تاريخها للقرن السادس عشر.
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مصر،  على  وليه  طالب  أبــي  ابــن  علي  خاطب  لقد 
اختيار  على  بالحرص  إياه  موصيا  النخعي،  األشتر 
الناس  بني  للحكم  ))اختر  قائال:  القضاء  يتولوا  من 
وال  األمــور  به  تضيق  ال  ممن  نفسك  في  رعيتك  أفضل 
تمحكه الخصوم وال يتمادى في الزلة وال تشرف نفسه 
على طمع، وأصبرهم على كشف األمور وأصرمهم عند 
اتضاح الحكم ممن ال يزدهيه إطراء وال يستميله إغراء 
عمر  قال  الخصوص،  وبهذا  قليل((...  عددهم  وأولئك 
بن عبد العزيز: ))ال يصلح للقضاء إال القوي على أمر 
هلل،  حق  في  ومالءمتهم  بسخطهم  املستخف  الناس 
ومالءمتهم  الناس  سخط  من  اقترب  مهما  بأنه  العالم 
ربيحا  ثمنا  بذلك  استفاد  والقصد،  والعدل  الحق  في 
عمر  بعثه  الذي  الكتاب  في  وجاء  هلل((،  رضــوان  من 
والذي يوصيه  األشعري  أبي موسى  إلى  الخطاب  ابن 
))إن  للرعية:  العدل  تحقيق  أجل  من  بعدة وصايا  فيه 
أدلي  إذا  فأفهم  متبعة  وسنة  محكمة  فريضة  القضاء 
إليك، وأنفذ إذا تبني لك الحق، فإنه ال ينفع تكلم بحق 

ال نفاذ له.
آس بني الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى 
ال يطمع شريف في حيفك وال يخاف ضعيف في عدلك، 
البينة على املدعي واليمني على من أنكر، والصلح جائز 

بني الناس إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال.
وال يمنعك قضاء قضيته باألمس فراجعت فيه نفسك 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق 

قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
فاجعل ملن ادعى حقا غائبا أو بينة، فاضرب له أمدا 
ذلك،  أعجزه  وإن  حقه،  أعطيته  بينه  فإن  إليه،  ينهي 
استحالت عليه القضية، فإن ذلك لهو أبلغ للعذر وأجلى 

للعمى.
عليه  مجربا  إال  بعض  على  بعضهم  عدول  املسلمون 

شهادة زور.
إياك والغضب والضجر والتأذي بالخصوم، والتنكر 
يعظم  الحق  موطن  في  القضاء  فإن  الحق،  مواطن  في 
فمن خلصت سريرته  الذخر،  به  األجر ويحسن  به  هلل 
ونيته في الحق ولو على نفسه، كفاه هلل ما بينه وبني 
كان  ما  إال  العباد  من  يقبل  ال  تعالى  هلل  فإن  الناس، 

خالصا لوجه عز وجل...((
إنها وصايا جليلة وحكيمة للخليفة عمر بن الخطاب، 
الدولة  فــي  وأهميته  القضاء  أحــكــام  عليها  وتـــدور 
العزيز  عبد  بن  عمر  أن  حتى  التاريخ،  عبر  اإلسالمية 
))ال يصلح  أرضه، وقال:  القاضي بظل هلل في  وصف 
للقضاء إال القوي على أمور الناس املستخف بسخطهم 

ومالءتهم في حق هلل((.
في  القضاء  يتولى  من  في صفات  التشديد  أجل  من 
قبول  عن  الفضل،  ذوي  من  كثير  قديما  عزف  اإلسالم، 
الكبار  والفقهاء  العلماء  أكثر  ونفر  القضاء،  منصب 
ومسؤولياته  هيبته  من  تخوفا  تبعاته،  تحمل  من 
على  دل  إن  وهذا  هلل،  صفات  من  الحكم  ألن  الجسام، 
الفضالء  الرجال  هؤالء  تخوف  على  يدل  فإنما  شيء 
من هيبة القضاء وحرصهم على أن توضع العدالة في 
أيد صالحة قادرة على إحقاق الحق وإقامة العدل، فما 
املاس  في منجم  بالعامل  النزيه  القاضي  أجمل تشبيه 
إلى  عمله  يقوده  حني  البنك  في  املستخدم  أو  الثمني، 
املال  أو  الثمني  املعدن  من  طائلة  ثــروة  في  التخبط 
مقتنعا  منها  صغيرة  قطعة  إلى  يده  تمتد  فال  الكثير، 
بأداء عمله وواجبه في راحة ضميره، لذلك قال العالم 
السوربون:  بجامعة  األستاذ  بروفنسال،  ليفي  الكبير 
))القضاء محنة وبلية، ومن دخل فيه فقد عرض نفسه 

للهالك، ألن التخلص منه عسير وطلبه حمق كثير((.
والقاضي قبل الشروع في مهامه وبعد تعيينه بسلك 
بها  املعمول  القوانني  حسب  القسم  يــؤدي  القضاء، 
رقم  املغربي  للقضاء  األساسي  النظام  ومنها  عامليا، 
بالـله  ))أقسم  منه:   33 املادة  في  ينص  الذي   ،100.13
وإخــالص  وتجرد  بحياد  مهامي  ــارس  أم أن  العظيم 
وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى 
سر املداولة، بما يصون هيبة القضاء واستقالله، وأن 
ذلك  في  أسلك  وأن  للقانون،  العادل  بالتطبيق  ألتزم 
أمام هيئة  اليمني  النزيه((. تؤدى هذه  القاضي  مسلك 
بمحكمة النقض في جلسة رسمية، ويحرر محضر بذلك 

يحتفظ به.
ومن املعلوم، أن القاضي بدوره يؤدي اليمني لجميع 
اليمني،  أداء  مهامهم  تفرض  الــذيــن  املجتمع  فئات 
أنواعهم،  بمختلف  والخبراء  واإلدارة،  األمن  كرجال 
والتراجمة،  القضائيني  واملفوضني  والعدول  واملوثقني 
يستوجب  الذين  القطاعات،  بمختلف  واملستخدمني 

عملهم أداء اليمني.
انتهى

رقي الأمم يقا�س
 برقي ق�ضائها

 إبراهيم أزوغ
 

هل من صيغة يستطيع بها املغرب أن يعيش عصره وراهنه 
عبر  التخلف  إلى  الركون  بدل  املتقدمة  الحضارات  ركب  مواكبا 
تهميش الثقافة والعلم؟ وهل هناك استراتيجية ما دون املساس 

بروح هويته وثقافته وقيمه؟
تأتي هذه األسئلة لرصد التراجع الحاد في االهتمام بالثقافة 
الثقافة في املغرب، في سياق  الذي بات نهجا وسياسة لوزارة 
األمن  وتهدد  والسياسة  باالقتصاد  العوملة  فيه  تعصف  عاملي 
الثقافي للشعوب واألمم، وتفرض تحدياتها على القيم والهوية 

الثقافية وعلى االستقرار املجتمعي.
الكتاب  لــدعــم  حجب  مــن  الثقافة  وزيـــر  عليه  أقـــدم  مــا  إن 
والجمعيات الثقافية املهتمة به، وما أقدم عليه سلفه من حرمان 
هذه الجمعيات من أروقتها في املعرض الدولي للكتاب، يفضح 
أوال، السياسة الثقافية »الرعائية« للبالد بدل سياسة املؤسسات 
على  يقوم  وطني  ثقافي  ميثاق  على  مشاريعها  تؤسس  التي 
املشاركة واإلشراك، ويفضح ثانيا، عجز الوزارة عن وضع خطة 
مشروع ينهض بالفعل الثقافي في املغرب بدل إفراغه من معناه 
واألمن  والتقدم  اإلصالح  مشاريع  عن  تنفصل  ال  التي  وأهدافه 

الثقافي الذي ال يقل أهمية عن األمن السياسي واالقتصادي.
والجمعيات  الكتاب  دعم  حجب  بقراره  الفردوس،  عثمان  إن 
الثقافية املهتمة بالثقافة املغربية، يرتكب جريمة في حق الكاتب 
والفاعل الثقافي املغربي، ويلزم بذلك العقل املغربي حجرا مثلما 

ألزمت »كورونا« جسده الحجر.  
العاملي  والتفاعل  الحداثة  في  االنخراط  يروم  مجتمع  أي  إن 
الثقافي في  الفعل  أهمية  االعتبار  يأخذ بعني  أن  بد  ال  املوسع، 
إعداد مجال وإنسان عقالني أصيل في قيمه وهويته، ومسؤولية 
وتوفير  الثقافي  الفاعل  دعم  في  الثقافية وسياساتها  املؤسسة 
يعرفها  التي  للتحوالت  قراءات  بإنتاج  له  التي تسمح  الشروط 
استشرافي  ملنظور  وفقا  التقدم  على  تراهن  ورؤى  املجتمع، 
ومستقبلي، وألن وزارة الثقافة ببلدنا عمياء صماء وبكماء، فإن 
مسؤولية انخراط املثقف والجمعيات الثقافية في حوار موسع 
وجريء لتعميق التفكير في السياسة الثقافية للوزارة املسؤولة، 
واالحتجاج على التدبير املرتجل وامللتبس للشأن الثقافي، ثابتة 
والكتاب  بالقراءة  والنهوض  الثقافي  الوضع  أن  ذلك  ومؤكدة، 
وجعلهما في مقدمة اهتمامات مؤسسات الدولة الثقافية، شأن 
عام، للمثقف فيه دور الرصد واملساءلة والنقد والرفض، وتقديم 

أفكار ورؤى بديلة ملعالجة االختالل.

عيد الأ�ضحى..   باأية حال عدت يا عيد؟

بني التفاؤل والتشاؤم
 بندريس عمراوي الطيب

مشوقة  حكاية  ومتشائم  متفائل  كل  بني 
سطور،  في  وتتوضح  كلمات  في  تتلخص 
الصعوبات  كل  في  الفرص  يرى  فاملتفائل 
التي تصادفه وتظهر أمامه، واملتشائم يرى 
الصعوبات في كل الفرص املتاحة له، وهذا 
األســاس،  هــذا  وعلى  الــرؤيــا،  في  تناقض 
سلبيات  على  التفاؤل  إيجابيات  تتفوق 
التشاؤم في صراعهما األزلي، فكن يا أخي 
وتفوز  مبتغاك  بتحقيق  لتحظى  متفائال 
بالنجاح في جميع مراحل حياتك، وال تكن 
أبواب  أمامك  يفتح  الذي  للتشاؤم  فريسة 
الطموح  فيك  ويقتل  والضياع  الهزيمة 

والثقة بالنفس.
حيث  اليأس  ظالم  في  يعيش  فاملتشائم 

الخيبة  يتوقف سعيه ويظل ساجدا لصنم 
الشك  هيمن  وإذا  الفشل،  بقيود  ومقيدا 
فيصبح  اليقني،  منارة  عن  يبعده  عليه، 
داء  فالتشاؤم  والتيهان،  للتقهقر  عرضة 
ــى الــهــالك،  عــضــال يــســوق املــصــاب بــه إل
ويتلف أمامه كل أمل في وجود الدواء، أما 
صاحبه  أمام  يفتح  اختيار  فهو  التفاؤل، 
واألهــداف،  املساعي  لبلوغ  وسبال  منافذا 
أخضر  أحدهما  طريقان:  أخــي  يا  أمامك 

واآلخر أحمر، فأحسن االختيار..
اطمئنان  في  تعيش  أن  تريد  كنت  إذا 
كل  في  متفائال  تكون  أن  ينبغي  وارتياح، 
األحوال، ألنك تملك عدة أبواب، منها: باب 
واالنفتاح،  الوضوح  وباب  والرجاء،  األمل 
ستساعدك  ألنها  واالنتظار،  الترقب  وباب 
به  سيجود  ملــا  رحبة  مــجــاالت  فتح  على 
يؤدي  مدخل  فله  املتشائم،  أما  املستقبل، 

إلى نفق يأس وقنوط حيث تنمو الهواجس 
واالكــتــئــاب  الــتــذمــر  ــواب  ــ أب تفتح  الــتــي 
في  أخي  يا  تظل  وحتى  أحيانا،  والجنون 
مأمن من أهوال التشاؤم، كن متفائال، ألنك 
املــراد  وتحقق  املسعى  ستنال  بامتالكه، 
وآمان،  كله صفاء  عالم مشرق  في  وترتاح 
كأس  سيسقيك  الذي  التشاؤم  عن  وابتعد 
فيها  تتقوى  دنيا  في  ويدخلك  التعاسة، 
دواعي  فيها  وتتواصل  االستسالم  أسباب 

الشك واالرتياب.
جميلة،  الدنيا  ترى  جميال  أخي  يا  فكن 
وكن  قليلة،  فيها  أيامنا  أن  تنسى  وال 
))يا  الرباني:  الخطاب  ليشملك  مطمئنا 
ربك  إلــى  ارجعي  املطمئنة  النفس  أيتها 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي((. 

ال�ضيا�ضة الثقافية يف املغرب.. من �ضيء اإىل اأ�ضواأ

جميلة حلبي  

معاناة  تــطــرح  ســنــة،  ــل  ك
األضــحــى،  عيد  مــع  الــفــقــراء 
الكبش  لغالء  بالنظر  ــك  وذل
من  كبير  عـــدد  قـــدرة  وعـــدم 
اقــتــنــائــه، لكن  ــر عــلــى  األســ
الــتــي يعيش  والــحــالــة هــاتــه 
مع  املواطنني  معظم  تبعاتها 
ما  »كورونا«،  جائحة  تفشي 
دمنا نتكلم عن الفقراء، الذين 
الوصول  بعد  يستطيعوا  لم 
إلى شط النجاة، بسبب فقدان 
عيشهم،  ملصدر  األسر  أغلبية 
من  دعما  تلقت  التي  حتى  أو 
االجتماعي  الضمان  صندوق 
ــا«،  ــورون أو مــن صــنــدوق »ك
وال  يسمن  ال  ــدعــم«  »ال فذلك 
يغني من جوع، في ظل الغالء 
ــي أســعــار املـــواد  املــتــزايــد ف
صدر  مــا  رغــم  االستهالكية 
بمحاربة  توصي  بالغات  من 

طرف  من  األثمنة  في  الــزيــادة 
السلطات املختصة.

العصيبة،  الظرفية  هذه  في 
الكبير«  »العيد  مصير  الزال 
الساحقة  لألغلبية  بالنسبة 
فحتى  مجهوال،  املواطنني  من 
الدعم  املعوزة  األسر  تلقت  لو 
»البركة«  هذه  فهل  الدولة،  من 
كافية لشراء األضحية، أم ألداء 
التي  والكهرباء  املــاء  فواتير 
مادام  الغموض،  يلفها  الزال 

املكتب املكلف مصر على النفخ 
مراجعة  دون  الــفــواتــيــر  فــي 
ذلك  على  وقــس  توضيح؟  أو 

متطلبات الحياة األخرى..
من  ــان  ك املنطلق،  هــذا  مــن 
إحداث صناديق  تم  لو  املحبذ 
في  مفيدة  وستكون  التكافل، 
هذا  الــراهــنــة،  ــاع  األوضـ مثل 
حي،  بكل  ــاص  خ الــصــنــدوق 
يتكلف به مثال شخص يحظى 
الهدف  الجميع،  بثقة واحترام 
في  هــو  مــن  كــل  مساعدة  منه 

أمس الحاجة لذلك، ممن فقد 
بما  تجد  لم  أرملة  أو  عمله، 
تشتري كبش العيد ألوالدها، 
ــدون  ب مــســنــة  أو  مــســن  أو 
الحاالت  من  وغيرها  معيل، 
املــســانــدة،  تستحق  ــتــي  ال
ــك يــتــم الــتــخــفــيــف عن  ــذل ب
املحدود  الدخل  ذوي  معاناة 
دمنا  ما  الدخل،  منعدمي  أو 
ونحن  مسلم  مجتمع  ــي  ف
الدين  به  أوصــى  ما  نعرف 
اإلسالمي من تكافل وتعاضد 

ــي األوقــــات الــصــعــبــة في  ف
أكثر من سورة قرآنية وأكثر 
جهة،  من  نبوي،  حديث  من 
فبمثل هذه  ثانية،  ومن جهة 
ثقافة  زرع  يتم  املـــبـــادرات 
التضامن ونشرها على نطاق 
ليكون  املجتمع،  داخــل  واســع 
وصل  صلة  التكافل  صندوق 
وإلغاء  والفقير،  الغني  بــني 
ال  ومن  يملك  من  بني  للفوارق 
يملك، فمن غير ذلك، »هلل يكون 

فعون فقراء بلدي العزيز«.
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ما بعد »كورونا«.. تذكروا هؤالء يف الشدة والرخاء
عبد اهلل النملي 

وإنساني  عــن حــس وطــنــي  املــغــاربــة  أبـــان 
كبير، حيث أسهموا في صناعة مبادرات من 
تطبيق  في  املعنية  الجهات  مساندة  شأنها 
من  للوقاية  والتوعية  االحترازية  اإلجراءات 
»كورونا«، وتعددت صور التكافل االجتماعي 
املشرق  الوجه  بمثابة  البعض  يراها  التي 
بعد  واإلحسان  الخير  أعمال  خالل  الوحيد 
التجول  حظر  فرض  الذي  الفيروس،  تفشي 
إلى  املواطنني  وأدخل  االجتماعي،  والتباعد 
املعوزة،  األسر  عيش  مصدر  وقطع  بيوتهم، 
التي خصت الدولة بعضها ببعض املساعدات 
وطني  حس  عن  تنم  أفعال  املحدودة.  املالية 
وروح التآخي والتآزر، التي يتشبع بها بعض 
والذين  اإلنسانية  من  ذرة  قلوبهم  في  ممن 
يجب التنويه بهم، غير أن هذا الحس الوطني 
كل  يشمل  أن  ينبغي  املطلوب،  واإلنساني 
الرخاء  أوقات  في  ويحضرنا  الحياة  مناحي 
الشارع،  في  قمامتك  ترمي  وأنــت  والــشــدة، 
تذكر عامل النظافة الذي يصارع روائح كريهة 
وكي  نظيفا،  حيك  يبقى  حتى  إنتاجك  من 
النتنة  أزبالك  أفرغت  وقد  صباحا  تستفيق 
جنود  بمجهود  النفايات،  شاحنة  جوف  في 
يحتقرها  مهام  بشرف  أنجزوا  الذين  الخفاء 
البعض، يعملون في ظروف كارثية، ويعانون 
في صمت تام، وإن غابوا يوما واحدا صارت 
مطرح  شبه  السكنية  ــاء  واألحــي ــشــوارع  ال
للنفايات، ينحنون ويقفون ويواجهون شمس 

لقمة  كسب  أجل  من  الشتاء،  وبــرد  الصيف 
عيش أسرهم، وغالبية املغاربة يسمون عامل 
قاسية  عبارة  وهــي  الــزبــل«،  بـ»مول  نظافة 
مكانها  غير  في  األزبــال  يرمي  من  يستحقها 

األصلي.
تذكر وأنت على شرفة بيتك تسقي أزهارك، 
وتستنشق عبق عبيرها، أن هناك بشرا مثل 
الطرقات  إلى  الحاجة  أخرجتهم  البشر،  كل 
الــحــيــاة، هي  فــي  كــل سالحهم  والــشــوراع، 
أحماال  يرفعون  مكنسة،  على  تقف  عصاة 
وأطنانا من القمامة والحجارة والتراب، تلفح 
النهار،  في  املحرقة  الشمس  أشعة  وجوههم 
البارد  الهواء  ويغزو  الغبار،  أنوفهم  ويسد 
تقتلهم  وذاك،  هذا  وبني  بالليل،  أجسادهم 
أجسادهم  تخترق  الــتــي  املجتمع  نــظــرات 
لينتهي  وهن،  على  وهنا  فتزيدها  الضعيفة 
تسد  تكاد  ال  قليلة  معدودة  بدراهم  ذلك  كل 
يعولون.  من  احتياجات  أو سد  رمق جوعهم 
في  ونحن  أزبالك،  أحمال  ُتنزل  وأنــت  تذكر 
النظافة  عامل  أن  األســـود،  الوبائي  الزمن 
ذاك، معرض لخطر املوت بفيروس »كورونا«، 
على  فاحرص  واستهتارك،  إهمالك  بسبب 
اإلقفال املحكم ألكياس قمامتك، وليكن حرصك 
أشد وأنت ترتب رمي كماماتك وقفازاتك التي 
في  بوضعها  وذلك  موبوءة،  تكون  أن  يمكن 
كيس خاص ومتني ومغلق بشكل جيد، ألنهم 
يشتغلون في أوسخ مكان تتصوره في الكون، 
بالعودة  مأموريتهم  تسهيل  فقط  فــحــاول 

ساملني ألوالدهم.
يديك  تغسل  حرارتك،  لتقيس  تهرول  وأنت 

»كورونا«،  أعــراض  من  خوفا  كمامة  لتلبس 
في  العاملني  وكل  واملمرضني  األطباء  تذكر 
وسط  العيش  اختاروا  الذين  الصحة،  قطاع 
املــيــكــروبــات والــفــيــروســات كــل يـــوم، حيث 
وتضحية  شجاعة  »كــورونــا«  أزمــة  أظهرت 
الحالية  الظروف  في  يتحملون  الذين  هؤالء 
الوباء،  خطر  مواجهة  في  كثيرة  ضغوطا 
للجيش  يوميا  طقسا  التصفيق  أصبح  حيث 
للطبيب  تقديرا  البشر،  يمارسه  األبــيــض 
من  أيديها  عقمت  البشرية  وكأن  واملمرض، 
شيء،  بكل  يضحون  للسياسيني،  التصفيق 
سبيل  في  مالمحهم  واإلرهــاق  التعب  يرسم 
من  فنجدهم  املرضى،  نفوس  داخل  األمل  بث 
معاطف  في  خارقني  أبطاال  املستشفيات  قلب 
»كورونا«  القرار في محاربة  بيضاء، اتخذوا 
البعض  يــظــن  حــيــث  ــاة،  ــحــي ال ــرار  ــم الســت
التضييق  من  نوعا  الصحي  العزل  إجراءات 
اليوم  يقفون  من  هناك  لكن  الحريات،  على 
ويعرضون  ــوبــاء،  ال متحدين  لوجه  وجها 
الذين  األطباء  مثل  تماما  للخطر،  حياتهم 
الجرحى  ملعالجة  الحرب  غمار  يخوضون 
يفعلونه  مــا  أن  يثقون  لكنهم  واملــصــابــني، 
األعمال،  أنبل  هو  اآلخــريــن،  حياة  أجــل  من 
أكثر  نــكــون  أن  جميعا  علينا  يجب  لــذلــك 
االلتزام  طريق  عن  مشوارهم  في  لهم  سندا 
وسالمتهم. سالمتنا  على  حرصا   بنصائهم، 
وفوضى  أبــنــائــك  صـــراخ  مــن  تتذمر  وأنـــت 
وتفانيهم،  صبرهم  أساتذتهم،  تذكر  غرفهم، 
الدراسية،  الفصول  من  كبيرة  نسبة  أن  ذلك 
أصبحت مكتظة بالتالميذ، وال يبقى أي حيز 

أو رقعة إال وتم استغاللها، إذ يجلس أحيانا 
مزدحمني  واحدة  طاولة  على  متعلمني  ثالثة 
فارغة  ممرات  تبق  ولم  مساحتها،  تسعهم  ال 
التالميذ  ومراقبة  بــاملــرور  للمدرس  تسمح 
مهولة،  كثافة  الساحة  تشهد  كما  قــرب،  عن 
وفيه  إال  األرض  مــن  شبر  يوجد  ال  بحيث 
أصبحت  االكــتــظــاظ،  وطـــأة  وتــحــت  تلميذ، 
حجرة الدرس ميدانا ألحداث تنزل بكل ثقلها 
التالميذ  فمن  التربوية،  العملية  سير  على 
من  ومنهم  ــدرس،  ال موعد  عن  يتأخرون  من 
مقعد  عن  البحث  إلى  فيضطر  طاولة  يجد  ال 
من  ومنهم  املــجــاورة،  بالقاعات  طــاولــة  أو 
ومنهم  بلة،  الطني  فيزيد  الفوضى  يستغل 
وأدواتــه  دفاتره  أو  كتبه  على  يتوفر  ال  من 
بني  شنآن  حــدوث  إلــى  يــؤدي  ما  املدرسية، 
إنجاز  يرفض  من  ومنهم  والتالميذ،  األستاذ 
الواجبات املنزلية، وفي غالب األحيان، يعيش 
املكتظة،  األقسام  إليهم  املسندة  املــدرســون 
اإلداري  الطاقم  يضطر  مما  مفرط،  قلق  حالة 
الستتباب  مضاعفة  جهود  لبذل  والتربوي 
األمن والنظام، ومع ذلك تبقى فضيلة الصبر 
ذلك،  على  والدليل  األستاذ،  مميزات  أهم  من 
التي  والفيديوهات  البرامج  من  الهائل  الكم 
عن  دروسا  يقدمون  وهم  األساتذة  فيها  ظهر 
التحضير  دفتر  كان  »كورونا«،  زمن  في  بعد 
عليها  يطلع  ال  األستاذ  عند  شخصية  وثيقة 
األستاذ  ولكن  التدقيق،  نطاق  في  إال  أحــد 
لطالبه على  قدمها  التي  بدروسه  يفتخر  اآلن 
املأل، ولم يتردد في اإلعالن عن أرقام هواتفه 

ومواقعه عبر أدوات التواصل االجتماعي.

 »باكارونيا 2020« باملغرب.. دبلوم فريد
بوشعيب حمراوي

شكله  بما  العلني  واالعتراف  اإلقــرار  من  بد  ال 
نهايته،  على  املشرف  الدراسي  املوسم  ويشكله 
لجموع التالميذ والطلبة وكذا أسرهم، من استثناء 
إلى  املباشر  انتقل من  الذي  التحصيل  في  وتنوع 
الرقمي والتلفزيوني، وما تطلبه من صبر ومثابرة 
والتجاوب  لالندماج  جــادة  ومحاولة  وصــمــود، 
وأطرها  الوصية  الوزارة  وفرته  ما  بني  والتوافق 
بعيدة  للتعلم،  بديلة  لنماذج  تجارب  من  التربوية 
والدفاتر  )القلم  التقليدي  الروتيني  عتادها  عن 
والسبورة والطباشير..(، وبني ما اختزنه التالميذ 
والطلبة من مهارات رقمية وما وفرته أسرهم من 
ما  وأيضا  محدودة،  ومعنوية  مادية  إمكانيات 
بادرت إليه جهات رسمية وخاصة من دعم لتيسير 

عملية التعليم الرقمي والتلفزيوني.     
برمجته  ما  وسندان  الخفي  الوباء  مطرقة  بني 
بعد،  عن  تعليمية  برامج  من  الوصية  ــوزارة  الـ
وقرارات تخص طرق التقييم والتصنيف واالنتقاء 
املرتقبني  البدالء  هؤالء  ظل  والرسوب،  والنجاح 
والجنود املعول عليهم مستقبال، يخوضون حروبا 
مفروضة، بما تيسر لهم من أسلحة وعتاد، أمال في 
مقدمة  وفي  دراسية،  كل سنة  نهاية  املعتاد  الفوز 
شهادة  لنيل  املرشحني  فئة  نجد  املحاربني،  هؤالء 
والذين  واألحــرار،  منهم  املمدرسني  الباكالوريا، 
االلتزام بإجراء االمتحانات حضوريا،  كتب عليهم 
فرضتها  مــشــددة  ــة  ــرازي احــت إجــــراءات  وتــحــت 
الجائحة، وتحت ضغط إعالمي مكثف، تفرق رواده 
بني الطازج والناضج واملحرج واملهرج.. وحضور 
فرض  اعــتــاد  بعضها  لشخصيات،  استعراضي 
املجاني..  اإلعــالمــي  التسويق  أجــل  من  تــواجــده 
وأضرت  املمتحنني  بعض  نفسية  أربكت  سلوكات 
ال  الشخصيات  تلك  بعض  أن  علما  بتركيزهم، 
يمتلك حق التواجد بالقرب من التالميذ املمتحنني 
إشراف  تحت  تكون  أن  املفروض  من  أقسام  داخل 
الــزوار،  مقدمة  وفــي  فقط،  التربوية  لألطر  كلي 
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، وسعد الدين 
منصات  تداولت  حيث  الحكومة،  رئيس  العثماني 
اإلعالمية،  واملنابر  الرقمية،  االجتماعية  التواصل 
يتفقدان  وهما  لهما،  فردية  أو  مشتركة  عدة صور 

أجواء امتحانات الباكالوريا. 
بحر  في  غاطس  وهــو  التلميذ  فاجأت  ــارات  زي
هذا  االختبار،  ألسئلة  أجوبة  عن  يبحث  الدروس، 
مسؤولني  مــن  مشكل  ــد  وف وذاك  حكومي  فريق 
التربوية  واألكاديميات  اإلقليمية  املديريات  في 
التي  »الكمامر«  مــن  وغيرهم  والـــوالة  والعمال 
التالميذ،  وسكون  راحة  وتقتحم  نفسها،  تفرض 
منها  تشع  مظلمة  وجــوه  ملثمني،  أفرادها  وفــود 
التالميذ، بعضهم ال  العيون املصوبة نحو  أضواء 
بجانبه  و«يتسمر«  تلميذا،  يقصد  وهو  يستحيي 

بشل  لوحدها  كفيلة  عادة  وهي  يكتبه،  ما  لقراءة 
لها  تعرض  شبيهة  مواقف  التلميذ.  ذلك  تفكير 
ما  فبقدر  واملرشحني،  املرشحات  من  كبير  عدد 
ــزيــارات،  ال بتلك  فــرح  قــد  منهم  البعض  يكون 
تكون  قد  ما  بقدر  وانتعاشا،  حماسا  وزادتــهــم 
معاناة  إلى  إضافة  بآخرين،  نفسيا  أضــرت  قد 
البالستيكية،  والواقيات  الكمامات  مع  التالميذ 
ارتدائها،  على  »كورونا«  جائحة  أرغمتهم  التي 
أو  وحــدت  وتعرقا،  اختناقا  بعضهم  زادت  وقد 
وفرضت  االختبارات،  أسئلة  مع  تجاوبهم  عطلت 
وامتحانات  ــا«  »كــورون مقاومة  التالميذ  على 
الحصول  في  أمال  الزوار..  وسخافة  الباكالوريا 
لولوج  تؤهلهم  بميزات  الباكالوريا  شهادة  على 
املدارس واملعاهد الجامعية املتوخاة، ليتضح أن 
وسام  بل  شهادة،  مجرد  ليست   2020 باكالوريا 
تميز  ملرحلة  يــؤرخ  ناجح،  تلميذ  كل  صــدر  في 
املفروض  والكفاح  والتعليم  التربية  بني  جمعت 

لهزم شدائد الحياة التي ال تنتهي..  
تكمن   ،»2020 »الــبــاكــارونــيــا  شــهــادة  مــيــزة 
كذلك في أن نقطها ومعدالتها كافية لكي يتبارى 
التحضيرية  األقسام  ولــوج  أجــل  من  حاملوها 
االستقطاب  ذات  ــدارس  وامل واملعاهد  والكليات 
املحدود، حيث سبق وقررت وزارة أمزازي )بقرار 
هذه  ستلغي  املــؤســســات،  تلك  ــأن  ب حــكــومــي(، 
السنة الدراسية، االمتحانات املكتوبة والشفهية، 
نقط  على  املبنية  االنتقاء  بعملية  ستكتفي  وأنها 
ومعدالت الباكالوريا الجهوية والوطنية املحصلة 

العلمية،  لدى كل تلميذ، ولو أن امتحانات املواد 
ترق  لم  باكالوريا،  الرياضيات  مادة  وخصوصا 
معظم املرشحني وحتى املدرسني العلميني، وأكدوا 
أنها كانت فوق طاقتهم، وهو ما فسر لدى البعض، 
الوصية،  الـــوزارة  طــرف  من  متعمد  إجــراء  بأنه 
إلغاء  عملية  في  تسرعت  أنها  اكتشفت  بعدما 
لولوج املؤسسات  املكتوبة والشفهية  االمتحانات 
ذات االستقطاب املحدود، وخوفا من أن يلج إليها 

من ال يستحقها. 
في  االستثناء  حيث   ،»2020 »باكارونيا  إنها 
كل شيء.. في التدريس واملراجعة وإعداد وإجراء 
»باكارونيا«  فيها،  املمتحن  والدروس  االمتحانات 
مركزية  مذكرات  باملفاجئات:  مليء  دراسي  موسم 
وبيانات  وتكذيبات  وبالغات  وإقليمية،  وجهوية 
بالتخمة،  وأسرهم  التالميذ  من  البعض  أصابت 
اإلداريــة  واملرافق  الــوزارة  وتصدرها  أصدرتها 
وأكاديميات  اإلقليمية  واملديريات  لها  التابعة 
وحتى  ونهارا،  ليال  وتنشر  والتكوين،  التربية 

يومي السبت واألحد.
األكيد أن ما جرى لتالميذ باك 2020، لن ينسوه 
أبدا، وسيظل خالدا في أذهانهم، وعلى الناجحني 
الباكالوريا،  شهادة  نالوا  أنهم  يعلموا  أن  منهم 
بكل  ــا«  ــورون »ك ــن  زم فــي  الــفــوز  معها  وحققوا 
واستحقاق  بجدارة  استحقوا  وأنهم  تحدياته، 
وســام  نــوعــه،  مــن  الفريد  »الباكارونيا«  دبــلــوم 
التحدي والكفاح، وهي شهادة تخص سنة 2020، 
وال أظن أنه بإمكان الزمن استصدارها من جديد.   

نهاية التاريخ 
واحلج اإىل 

�صناديق االقرتاع

الطيب الجامعي

املفكر  نــشــره  ــذي  الـ ــال  ــق امل بمرجعية 
السياسي، فرنسيس فوكويما، سنة 1989، 
الــتــاريــخ والــرجــل  »نــهــايــة  تحت عــنــوان 
األخـــيـــر« وبــشــر فــيــه بــســيــطــرة الــنــظــام 
الحكامة  على  الــديــمــقــراطــي  الليبرالي 
العاملية، مفاده أن البشرية قد رضيت بهذا 
للتسيير  الديمقراطي،  الليبرالي  النظام 
وإشعال  البعض  استثناء  رغم  مجتمعيا، 

الحروب هنا وهناك. 
ومن البديهي، أن هذه النظرية التي جاء 
حائط  انهيار  بعد  فوكويما  فرنسيس  بها 
األوســاط  في  عامليا  نقاشا  أشعلت  برلني 
الفكرية والسياسية، ولكن الواقع يشهد أن 
ثغراته،  رغم  الديمقراطي  الليبرالي  املنهج 

يسير العالم.
من هذا املفهوم، أجزم أن اململكة املغربية 
وصلت فعال إلى نهاية التاريخ من منظور 
اختار  خلت،  قرون  منذ  أنه  ذلك  الحكامة، 
امللكي  النظام  مكوناته،  بجميع  بلدنا 
اململكة  وكانت  مجتمعه،  شــؤون  لتسيير 
ضدا  السياسية  للتعددية  سباقة  املغربية 
على  املسيطر  الوحيد  الحزب  تيار  على 
من  شعوبه  استقالل  بعد  الثالث  العالم 
بحرية  املغرب  آمن  كما  االستعمار،  قبضة 
الــســوق وحــريــة الــفــرد وصــيــانــة رؤوس 
صعبا،  اختيارا  وكان  واملمتلكات،  األموال 
ديمقراطي  مجتمع  لبناء  الحال  هو  كما 
حكومة  منذ  ملحوظ،  التقدم  ولكن  حداثي، 
ظل  في   ، دســتــور2011  وتفعيل  التناوب 
الحكم املتنور لجاللة امللك محمد السادس.
ــة عــلــى عــاتــق  ــن ــواط وتــبــقــى مــهــمــة امل
للمجتمع  الحية  القوى  وخاصة  الجميع، 
املدني، الستكمال املسار الديمقراطي الذي 
ال ينبثق إال عن صناديق االقتراع، ما يعني 
االنتخابي واملجيء  االنخراط في املسلسل 
قوى  على  ضدا  والعصرنة  التغيير  بقوى 

الظالم والتخلف.



قرأت مقولة حول االبتسامة والبهجة، فتذكرت أنني كتبت منذ خمس سنوات 
يقرنها  أن  املقولة  ناشر  أراد  وقد  البهجة،  حول  املذكرات  في  منشورا  مقاال 
حركاتها  من  حركة  بأي  الغربية  املرأة  غالبا  تقرنها  التي  الجميلة  باالبتسامة 
باالبتسامة،  البهجة  يقرنون  ما  غالبا  واملغنني  الشعراء  أن  ووجدت  الرشيقة، 
»إنت وبس اللي حبيبي« وأبدع  وهناك رائعة فايزة أحمد التي لحنها املوجي 
كلماتها الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، والتي جسدت هذا االرتباط ما بني 

البهجة واالبتسامة والفرحة والحالوة التي يجسدها الحبيب.
والدنيــا إنت بهجتهـــا والبهجة إنت فرحتهــا

والفرحــة إنت يا حبيبي حالوتهــا وابتسامتهــا
إنت وبس اللـي حبيبـي مهما يقولـــوا العــــزال

ومليت الدنيــــــا علّي ود.. وحــب.. وحنيــة
خليتني أحب الدنيــــا طول أيامــي ولياليــا

إنت وبس اللـي حبيـبـي مهما يقولـــوا العـزال
وكم رددنا هذه املقاطع تارة مع فايزة أحمد ونجاة الصغيرة واملوجي وكل 
وكان  املرحة،  مناسباتهم  في  سنة  أصبحت  الذين  الكبار  واملغنيات  املغنني 
االبتسامة  تلك  يفرق  أن  ينشده  بمن  يوحي  املقطع  هذا  إلى  الوصول  والزال 
»كورونا«  جائحة  كادت  التي  البهجة  هذه  الحاضرين،  على  للبهجة  املدخلة 
هلل  من  ونطلب  يوميا  املؤملة  املناظر  هذه  إلى  ننظر  ونحن  عليها  تقضي  أن 
بها  يذكروننا  أحبائنا  بعض  أن  لوال  شرها، والتي  ويقينا  عنا  يذهبها  أن 

ويجودون علينا بها، لذهبنا ضحية انهيارات عصبية.
وعندما  بابتسامة،  تجيبك  بسؤال،  الغربية  املــرأة  إلى  تتوجه  فعندما 
تترك  أو  رسالة،  أو  نظرة  تبادلها  أو  تحادثها  أو  وردة  أو  كلمة  لها  تهدي 
لها األحقية في املرور أو الجلوس، أو تعاملها بقواعد اإلتيكيت النسائي أو 
قواعد الفروسية، فإنها تبتسم، وغالبا ما يشعر الرجل بسعادة بالغة بعد أن 
يظفر بتلك االبتسامة التي ال تتعدى حدودا معينة، فكم من الشعراء ألهمتهم 
الحرب،  في  ملعت  عندما  السيوف  تقبيل  ود  الذي  بن شداد  عنترة  إبداعات 

ألنها شبهت له بثغر عبلة.
ولقد وددت تقبيل السيوف ملا

ملعت كبارق ثغرك املتبسم
املرأة، العتبارات  ابتسامة  واألدباء أكثر من وصف  والكتاب  والشعراء 
وراء  ما  إلى  يرفعهم  خيالهم  أن  كما  الحس،  مرهفو  أنهم  منها  متعددة، 
االبتسامة الجميلة التي قد تكون بريئة أو تكون نوعا من عرض األسلحة 

التي تفتك بشعورهم.
املرأة  تلك  عن  يحكي  الكبير،  املصري  الشاعر  جودت،  صالح  كان  وقد 
يخرج  عندما  الليل  من  متأخرة  ساعة  في  عليهم  تطل  كانت  التي  الجميلة 
أحمد رامي وأصدقاؤه من الشعراء، فيسترقون نظراتها وهي تطل عليهم 
فكتبوا  الوراء،  إلى  تتراجع  خلسة  رؤوسهم  يرفعون  وعندما  السطح،  من 
الليل  ظالم  في  األسود  رأسها  منديل  ووصفوا  ليال  إطاللتها  عن  أشعارا 
معلقة  ُقلة  لهم  وظهرت  الفجر  سطع  يــوم،  وتخيلوا ...وذات  وتخيلوا.. 
على حبل كان يلعب بها الريح، ألن صاحبتها كستها بثوب أسود، وانطلت 
امرأة  أنها  على  ثوب  في  امللفوفة  القلة  صورة  أبولو  جماعة  شعراء  على 
تنتظر  كانت  حشمتها  كثرة  ومن  الليل،  من  أخير  هزيع  في  بهم  مهتمة 
ليال  البرد  اتقاء  بحجاب  ملفوفة  عليهم  لتطل  الشلة  من  يوم  كل  خروجهم 
ومحتشمة بالتراجع إلى الوراء كلما هم أحد منهم لرؤيتها أن يرفع عينيه 
إلى السماء، بل ذهب التصور بفولتير إلى اعتبار ابتسامة املرأة شعاعا من 
أشعة السماء، وفعال، لم يكذب، نظرا لألثر الساحر الذي تتركه االبتسامة 
من  مصيبة  أو  التعب  من  يوما  اإلنسان  تنسي  أنها  لدرجة  النفس  في 

املصائب أو خسارة من الخسائر.
مغاير  مفعول  لها  يكون  املرأة،  عند  الحزن  حالة  في  حتى  واالبتسامة 
بلسما  املرأة  شفاه  من  فيخرج  بنقيضه  يمتزج  جمالها  ألن  وقعا،  وأشد 
ودواء لكل داء، فأجمل ابتسامة كما قال ألفريد دي موسيه، هي تلك التي 
حد  جوته،  وشاعرها  أملانيا  عظيم  ذهب  بل  الدموع،  وسط  طريقها  تشق 
حبيبتي  ثغر  على  واحدة  »ابتسامة  الجنة  مفاتيح  من  مفتاحا  اعتبارها 

تفتح لي أبواب الجنة«.
وقد سألتني إحدى طالباتي يوما: هل يمكن للمرأة القاضية أو املحامية 
التحفظ؟ فكان  لواجب  خرقا  ذلك  يعتبر  ال  وهل  الجلسة؟  في  تبتسم  أن 
ابتسامتها هي  بأن  املرأة، وأجبتها  لها في عيد  أهديتها  جوابي: مرافعة 

حكم في حد ذاته غير قابل ألي وجه من وجوه الطعن.
يتبع

ال تفرطوا يف االبت�سامة 

والبهجة يف زمن »كورونا« 

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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الفنانة 
المغربية 

أسماء 
لمنور 

تقصف 
الصحافة 
الجزائرية

أسماء  املغربية،  الفنانة  عبرت 
بعد  الــشــديــد  غضبها  عــن  ملــنــور، 
اتهامها من طرف بعض األشخاص 
الجزائرية«  للصحافة  »املنتسبني 
كــمــا وصــفــتــهــم، بــســرقــة عــبــارة 
»األسود يليق بك« من رواية ألحالم 

مستغانمي.
وكتبت ملنور في تدوينة نشرتها 
عبر حسابها الشخصي على موقع 
»إنستغرام«:  االجتماعي  التواصل 
بسرقة  اتهمني  من  إلــى  ))رســالــة 
ــي،  بعض  ب يليق  األســـود  عــبــارة 
الجزائرية،  للصحافة  املنتسبني 
لألسف الشديد ال يعبرون عن نفس 
روِح الود والطيبة التي لطاملا عبر 
الشعب  الجزائري،  الشعب  عنها 
الدائمة  أخويته  على  ئوكد  الــذي 

تجاه الشعب املغربي((.
ــٔوالء  ــ ــن هـ ــ ــم ــ ــت: ))ف ــ ــافـ ــ وأضـ
يــمــيــز بني  مــن ال  *الــصــحــفــيــني* 
ــأن من  ــ االقــتــبــاس والـــســـرقـــة، ك
مسألة  عن  ليعبر  جملة  استعمل 
صار  غيره  أو  اللباس  في  ذوقية 
الــروائــيــة  أن  الــعــلــم  مــع  ــا،  ســارق
الجزائرية أحالم مستغانمي عندما 
لرواية:  الفرنسية  النسخة  أصدرت 
»األسود يليق بك« تجنبت ترجمتها 

 ،»le noir te va si bien« بعبارة
ــد يــكــون مــن بــني أســبــاب ذلــك،  وق
ــني عــنــوان  الــخــلــط ب تــتــفــادى  أن 
 2012 روياتها التي أصدرتها سنة 
اإلنجليزية  البوليسية   واملسرحية 
 التي كتبتها   Saul O’Hara سنة 
الفرنسية  نسختها  وعرضت   1959
سنة 75 من القرن املاضي بعنوان: 
 le noir te va بك:  يليق  األسود 

 .))si bien
وتابعت أسماء قولها: ))ولو أن 
لينتقص  كان  ما  العناوين  تشابه 
للروائية  األدبية  القيمة  من  شيئا 
يكون  أن  يعدو  ال  فاألمر  املتألقة، 
تناصا أدبيا أو توارد أفكار ال يؤثر 
ماهية  على  األحــوال  من  حال  بأي 
الروائية  قبل  من  املقدمة  الــرؤيــة 
))وفي  واسترسلت:  الجزائرية((، 
للصحافة  ظاملة  أكون  قد  النهاية، 
الجزائرية، إذ نسبت إليها من ليس 
إذ  الجزائري،  منها، وكذلك للشعب 
ألوان  به:  تليق  ال  من  إليه  نسبت 

علم الشهداء((.
ــمــت ملــنــور تــدويــنــتــهــا  ــت واخــت
بصيغة  املرة  هذه  وأكرر  بـ))أعود 
الــتــأكــيــد ال االســتــفــهــام: األبــيــض 

واألسود يليقان بي((.

�شفر مع الفنانة الت�شكيلية 
ليــلى بنحــليمة 

من الغريب اإىل العجيب
ــة  ــان ــن ــف ــي ال ــ ــذا ه ــكـ هـ
بنحليمة،  ليلى  املغربية 
كل  خــالل  مــن  بــك  تسافر 
رسمتها  تشكيلية  لوحة 
إلى  الغريب  من  أناملها 
اهتمام  أثار  مما  العجيب، 
ــواء  ــا، سـ ــه ــن مــتــتــبــعــي ف
فــي الــداخــل أو الــخــارج، 
معارضها  زوار  كان  حيث 
لوحة  كــل  أن  يكتشفون 
عبارة  هــي  لوحاتها  مــن 
عندما  شعر،  قصيدة  عن 
تغوص في ألوانها، تسافر 
ــى عـــالـــم عــجــيــب،  ــ ــك إل بـ
متناقض، عبارة عن خليط 

من الغرابة والجمال.
ابنة  هي  بنحليمة،  ليلى 
الرباط، لكنها طارت إلى كل 
من تونس، فرنسا، بلجيكا، 
املتحدة  والواليات  لبنان، 
معارضها  لتقيم  األمريكية، 
وطنها  بعد  البقاع،  كل  في 

املغرب طبعا.

»رواق الثقافة والفنون«..
 مولود مؤسسة الصديقي

الصديقي  الطيب  مؤسسة  أعطت 
مجلة  انــطــالقــة  ــداع،  ــ ــ واإلب للثقافة 
والفنون  بالثقافة  تعنى  إلكترونية 
»رواق  ــر  ــي تــوف قــصــد  ــروض،  ــ ــع ــ وال
للحوار بني املبدعني واملتلقي بالعربية 
والفرنسية«، وتطمح أن تصير »منصة 
الثقافي  للمنتوج  والترويج  لإلخبار 
والفني، ورواقا للمبدعني، والتفكير في 
التجريدية،  وأسئلتها  الفنون  ماهية 

والعملية«. والبراغماتية، 
الثقافية  اإللكترونية  املجلة  وقالت 
أنها تأتي في وقت »تعيش فيه الثقافة، 
في  بــل  فحسب،  املغربية  باململكة  ال 
العالم، تحوالت جوهرية  بقاع  مختلف 
ــج«،  ــروي ــت ــي اإلبــــداع والــتــلــقــي وال ف
العالم  دخـــول  فــي  يــكــون  وبــالــتــالــي، 
تصير  »أن  طــمــوح  بالكامل  الرقمي 
ومهنا  صــنــاعــات  بــاملــغــرب  الــثــقــافــة 
بدورها  وتقوم  للدخل،  مــدرة  ثقافية 
األساسي في تأطير الشباب والناشئة 
والظالمية  التطرف  مــن  وانتشالها 

والفكر الشمولي«.
»إذا  املجلة:  افتتاحية  وأضــافــت 
تهدف  الناشرة ملجلتنا  املؤسسة  كانت 
الفنية  الذاكرة  حفظ  في  اإلسهام  إلى 
أهمية  تعي  فإنها  الوطنية،  والثقافية 
الراهنة  األسئلة  طــرح  فــي  املشاركة 
كان  لذلك  حولها،  النقاش  وتعميق 

الــقــراء،  على  نــافــذة  تفتح  أن  مهما 
األسئلة،  هذه  معهم  لتتقاسم  والعالم، 
وحيوية  الخاص  بطابعها  وتساهم 
اإلعالم  فضاء  في  وطاقمها  أعضائها 

الثقافي والفني الحر واملستقل«.
ويجد القارئ في هذا املولود الثقافي 
وقراءات  املسرح،  عن  مقاالت  الجديد، 
املوسيقى  عــن  ومــقــاالت  سينمائية، 
الــغــيــوان،  نــاس  ملجموعة  الشعبية 
الدرامي،  العمل  في  املوسيقى  وأهمية 
ــول املــســرح  وســيــنــمــا الــشــعــر، وأصــ
ــدارات  ــ املــغــربــي، وأخــبــارا عــن اإلص
الثقافية الجديدة، وغير ذلك من شؤون 
الثقافة واإلبداع وتدبيرهما في املغرب.
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

بسرعة  ــم  ــاره ــظ أن فــانــصــبــت 
خاطفة على املحيا امللكي، ليقرأ 
رفع  على  منهم  تجرأ  من  عليه 
البصر إليه، ما كانوا يتوقعونه 
لها  تــزداد  ونظرات  غضب،  من 
اضطرابا..  املرتعشة  قلوبهم 
بهم،  خّر  املجلس  أن  فحسبوا 
فقد  ابتلعتهم،  األرض  وأن 
املتهم  مثل  منهم  واحد  كل  كان 
وهو  القاضي  أمام  يقف  عندما 
يــعــرف فــداحــة أخــطــائــه، حتى 
بما  القاعة  جنبات  بهم  ضاقت 
للقدر  أنفسهم  وأسلموا  رحبت، 

املكتوب.
ويسارا  يمينا  امللك  والتفت 
يقول  أن  قبل  سماتهم  يتفحص 
ــد رأيــتــم مــا جــرت  ــ ــهــم: ))ق ل
القلوب  فساد  مــن  األقـــدار  بــه 
ومتادي الغي والفساد، ومن يوم 
رجعنا ونحن نعالج أمور الناس، 
وقد  فــســادا،  إال  يـــزدادوا  فلم 
املتقدمني  املــلــوك  على  ــرى  ج
ينقصهم  فلم  هـــذا،  مــن  أكــثــر 
قاموا  بل  رعيتهم،  عند  ذلــك 
ــم عــلــى أهــل  ــوه ــان مــعــهــم، وأع
وإني  أصلحوهم،  حتى  الفساد 

ــادة هلل،  ــه ــش قـــد عــجــزت ب
ألني ما وجدت معينا على 

احلق((.
ســوء  وال  ــع  هــل فـــا 
حصل  فلقد  تفسير.. 
ــذا  ــا وتـــــرأس ه ــع ف
ــاع املــلــك  ــ ــم ــ ــت ــ االج
ــوم املـــولـــى  ــ ــرحـ ــ املـ
يوم  ذات  سليمان، 
وهو   ،1818 سنة  من 
على  ملكا  ــان  ك الـــذي 
 1792 سنة  من  املغرب 

إلى سنة 1822.
فإن   - يبدو  كما   - ولكن 

وأن  نفسه،  يعيد  التاريخ 
التدبير،  وسوء  الفساد  عاهة 

ــاملــغــرب عبر  ب ــت مــحــيــقــة  ــان ك
ــذي  تــاريــخــه، ذلــك الــتــاريــخ ال
سجاته،  مــن  حــرف  كــل  يشهد 
املغرب  في  النفوذ  أصحاب  بأن 
املادة،  أمام  دائما ضعافا  كانوا 
ذلك  استغال  ــى  إل متسابقني 

النفوذ.
في تلك األزمان، لم تكن األحوال 
اآلن،  هــي  عما  كثيرا  متغيرة 
واليوم  العصر  ذلك  بني  وليس 
الحسابات  هو  وحيد،  فارق  إال 
ــي ســـويـــســـرا، والــصــفــقــات  فـ
وفرنسا،  املغرب  بني  املتطايرة 
والشركات  والتلكس،  بالفاكس 
واملصانع،  األمـــوال،  ورؤوس 
ــات، والـــبـــورصـــة  ــســ ــؤســ ــ وامل
وتصاعد  والتجزئات،  والسهم، 
دراهم  عشرة  من  األرض  أثمان 
درهــم  آالف  عــشــرة  ــى  إل للمتر 
شهور  مــرور  بعد  املتر،  لنفس 

معدودات.

ــي عــنــاصــر جــعــلــت جــرم  وهـ
يتفاحش  ــوذ  ــف ــن ال ــغــال  اســت
الكبار  السادة  ويحول  ويكبر، 
ملح  فــي  مايير  أصــحــاب  إلــى 

البصر..
الذين سبقونا  أسيادنا،  ولكن 
لإليمان وللتجربة، كانوا يجدون 
لكل مشكلة حا، ولوال ذلك، لكان 

املغرب قد انتهى..
أبناء  من  املصلحون  هب  فقد 
عيون  فتح  إلــى  دومــا،  الرعية، 
وكان  الفساد،  مكامن  على  امللك 
مفتاح املشاكل دوما يحمل اسما 
ويسمى  األزلي،  كالدواء  واحدا 
ــوزراء  ــ ــان الـ ــك »الــتــتــريــك«، ف
بني  أنفسهم  يجدون  األقــويــاء 
مثقلني  فقراء،  وضحاها  عشية 
العاصمة،  سجون  في  بالحديد 
التاريخ  كتب  فــي  نقرأ  ونحن 
ألقطاب  متعددة  أمثلة  املغربي 
بلغوا األوج في الباد ))فأكثروا 
ربك  عليهم  فصب  الفساد  فيها 
فقراء  فماتوا  ــذاب((،  ع سوط 

اكتشفت  الــدولــة  ألن  معدمني، 
ثرواتهم..  من  فجردتهم  غشهم 
يعرفون  دائما  امللوك  كان  فقد 
أن مسؤوليتهم في الحفاظ على 
سلسلة االستمرار، تحتم عليهم 

إمساك العصا من الوسط.
الصحفيني  أحــد  حضر  ــد  وق
اإلنجليز في طنجة جنازة وزير 
أول سابق تم تجريده من ثروته، 
سجنه..  ــي  ف فــمــات  وســجــنــه، 
في  الصحفي  ويحكي  بطنجة، 
جنازته،  حضر  أنــه  مــذكــراتــه، 
عن  عجزوا  قد  مغسلوه  وكــان 
من  الحديدية  األصفاد  انتزاع 

رجليه، فتم دفنه بها.
أو  همجية  هـــذا  ســمــي  وقـــد 
حتى   - اإلنسان  لحقوق  خرقا 
حقيقة  في  ولكنه   - موته  بعد 
األمر، إنصاف لهذا الشعب الذي 

كان الكثير من وزرائه يستغنون 
ويسعدون  وبؤسه،  ضعفه  من 
بأزماته، ليستغنوا على حساب 
ــوع الــشــعــب ويــفــقــروا أمــة  دمـ

بكاملها، ليبقوا هم األغنياء.
كانت  املغربية،  الدولة  ولكن 
االســتــقــرار  مــن  الكثير  تــعــرف 
االجتماعي  واألمــن  االقتصادي 
سنوات طويلة كلما تم »تتريك« 
وزير أو محاسبة رجل قوي، ألن 
بعده، يخشون  يأتون من  الذين 
في  هلل  فيتقوا  أنفسهم،  على 
أيديهم  وتهاب  الشعب،  أمــوال 
من  خوفا  املــال،  بيت  باب  مس 
»الــتــتــريــك«..  ــار  ن تحرقها  أن 

ويصفدها حديد السجن.
كان  وسنة  شرع  و»التتريك« 
الكيان  على  الكبير  الفضل  لها 
واإلســامــي  والعربي  املغربي 
ــاروق عــمــر بن  ــفـ ــام الـ ــ مــنــذ أي
ــا تـــرى لم  ــخــطــاب، فــكــيــف ي ال
ــات  دراس وال  محاضرات  نقرأ 
»التتريك«  عــادة  عــن  جامعية 
التي  وهي  العلوية،  الدولة  في 
ما استمرت وال بقيت إال بفضل 
الذين يخونون  األمناء  تتريك 

األمانة.
ولو قرأنا القسم الذي 
يؤديه املسؤولون عند 
املسؤولية  تحمل 
ــقــســمــون  وهـــــم ي
»أداء  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
ــة بــصــدق  ــم ــه امل
لوجدنا  وأمانة«، 
ــا مــخــرجــا  ــه ــي ف
الحالية  ألزمتنا 
ــفــتــرض  الـــتـــي ي
تحاسب  أن  فيها 
يحترمون  ال  الذين 
ــن  ــ ــذي ــ الـــقـــســـم، وال
طقوس  مجرد  يعتبرونه 
ينسونها  ــيــة  بــروتــوكــول
الجابة  يخلعون  مــا  بمجرد 
الحمراء،  والشاشية  البيضاء 
ألن القسم يصبح غير ذي مفعول 
إذا ما لم يخلص أحد في الوفاء 
بصدق  ال  يتصرف  ولم  للقسم، 
الــقــانــون  ــاء  ــة.. وجـ ــان ــأم ب وال 
الفصل  فــي  ليعاقب  الجنائي 
547، من تثبت في حقه جريمة 
))سلمت  ــأن:  ب األمــانــة  خيانة 
أو  الستعمالها  ــة  ــان األم إلــيــه 
اســتــخــدامــهــا لــغــرض مــعــني(( 
))خــائــنــا  ــانــون  ــق ال فيعتبره 
من  باحلبس  يعاقب  لــأمــانــة 
سنوات((،  ثالث  إلى  أشهر  ستة 
وترتفع العقوبة إلى الحبس من 
سنة إلى خمس سنوات في حق 

املوظفني)...(.
حق  فــي  العقوبة  وتضاعف 
يحصلون  ))الذين  املسؤولني 
قيم  أو  مبالغ  على  اجلمهور  من 
الوكالة  أو  الوديعة  سبيل  على 

بصفتهم  ســــواء  الـــرهـــن،  أو 
أو بصفتهم مديرين  الشخصية 

أو مسيرين)...(((.
في  االســتــمــرار  نجد  وهــكــذا 
العصري  الــجــنــائــي  ــقــانــون  ال
»التتريك«  قانون  من  مستلهما 
قبل  به  جاريا  العمل  كان  الذي 
إن  الجنائي، بل  القانون  صدور 
املوظف  حق  في  وارد  التتريك 
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يقول  والذي  القانون،  نفس  من 
))األموال  بأن  العبارة  بصريح 
مبــصــادرتــهــا  يــحــكــم  أن  يــجــب 

ومتليكها خلزينة الدولة((.
أموال  عن  مسؤول  كان  وإذا 
قد  كــان،  مجال  أي  في  الــدولــة، 
بدد تلك األموال أو صرفها بغير 
أبانت  مشاريع  أقام  أو  حساب، 
بميزانيات  أمر  أو  إفاسها،  عن 
ذلك  فــإن  ــواه،  ه حسب  ضاعت 
شك،  وال  لألمانة  خيانة  يعتبر 
 - يتعلق  األمــر  كان  إذا  فأحرى 
بمايير   - الحاضر  عصرنا  في 
تنجز  لــم  مشاريع  فــي  تصرف 
عن  تفليسها  تم  أو  أفلست،  أو 
الصعب  من  فإنه سيكون  قصد، 
الــتــفــريــق بــني خــيــانــة األمــانــة 

وسوء التدبير..
الــحــاصــل  ــع  ــواقـ الـ دام  ومـــا 
شركة  مدير  سجن  عند  يتوقف 
ــدد  وب التسيير  أســـاء  خــاصــة 
أموال الشركاء، ال يتوسع ليشمل 
التدبير  أو مدير أساء  كل رئيس 
هم  الذين  املواطنني  أموال  وبدد 
التي  الدولة  فإن  الدولة،  شركاء 
توقف تطبيق القانون على طبقة 
دولة  بدون شك  هي  أخرى،  دون 

آيلة إلى الزوال.

والوزراء  مكهربا..  الجو  كان 
مـــرتـــعـــشـــون مـــقـــرفـــصـــون ال 
ــون مــــاذا فـــي الــجــو..  ــرف ــع ي
تشمم  من  أنوفهم  تعبت  بعدما 
»السلة  يريدون  فكلهم  األخبار، 
أنهم  لو  ويتمنون  عنب«،  با 
عني  »وال  وانسحبوا  انسلخوا 

رأت وال قلب وجع«.
كانوا جميعا جالسني وكأنهم 
واحد  فكل  بعضهم،  عن  غرباء 
نفوذ،  بمجموعة  متعلق  منهم 
أو  لجماعة  متحزب  واحد  وكل 
بينهم  ــوزراء  ال تربط  وال  فــرد، 
الـــوزارة،  لقب  حمل  عاقة  إال 
ولكنهم في داخل كيان كل واحد 
عندما  األول  اليوم  مثل  منهم، 
))بعضكم  منها جميعا  هبطوا 
لبعض عدو((.. وتقف اآلية في 
فليس  الحد..  هــذا  عند  حقهم 
الكافي  الــوقــت  منهم  لــواحــد 
أوحاه  الذي  »الهدى«  ليستلهم 
ونصحهم  وتــعــالــى،  سبحانه 
خوف  يكون  ال  حتى  باتباعه، 
على املهتدين، وال هم يحزنون.

ذلك  في  الـــوزراء  كــان  بينما 
مر  أن  بعد  حــازنــني..  املجلس 
»هدى هلل« دون أن يتلقفه أحد، 
وكانوا غارقني في لجي الحيرة 
منهم  واحد  كل  عقل  والخوف، 
»مكلخ« باملشاريع والحسابات، 
حركتهم،  أثقلت  التي  واألموال 
املجمد  الشعور  ذلك  زادهم  فما 
من  رعـــشـــة  إال  ألعــصــابــهــم 
من  ونفورا  املستقبل،  مفاجآت 

ورطة الحاضر..
الصمت  ــك  ذل تكسر  وبغتة 
الوزاري،  املجلس  على  املهيمن 
وكأنه رعد مرفوق ببرق، كادوا 
في  أصابعهم  معه  يجعلوا  أن 
أذانــهــم مــن صــواعــق أصــوات 
املــخــازنــيــة، وهـــم يــجــهــرون 
بصوت واحد: »هلل يبارك فعمر 

سيدي«.
ووقار،  هيبة  في  امللك  وخرج 

يواصل طاقم »األسبوع الصحفي« النبش يف مقاالت »احلقيقة الضائعة«، التي تركها مديرنا الراحل قيدوم الصحفيني مصطفى العلوي 
ولم تنشر من قبل، وحتى يتسنى تقدميها يف أفضل حلة، ترجع جريدة »األسبوع الصحفي« بقرائها إلى أرشيف ركن »احلقيقة الضائعة« يف انتظار 

إعداد مجموعة جديدة أخرى من املقاالت لنشرها يف هذا الركن.

بقلــــم:
مصطفى العلوي

كانت الدولة المغربية 
تعرف الكثير من االستقرار 

االقتصادي واألمن 
االجتماعي سنوات طويلة 
كلما تم »تتريك« وزير 

أو محاسبة رجل قوي، ألن 
الذين يأتون من بعده، 
يخشون على أنفسهم، 
فيتقوا اهلل في أموال 

الشعب، وتهاب أيديهم 
مس باب بيت المال، 

خوفا من أن تحرقها نار 
»التتريك«.. ويصفدها 

حديد السجن.

إذا كان مسؤول عن أموال 
الدولة، في أي مجال كان، قد بدد تلك 
األموال أو صرفها بغير حساب، أو أقام 

مشاريع أبانت عن إفالسها، أو أمر بميزانيات ضاعت 
حسب هواه، فإن ذلك يعتبر خيانة لألمانة وال شك، 
فأحرى إذا كان األمر يتعلق - في عصرنا الحاضر - 

بماليير تصرف في مشاريع لم تنجز أو أفلست، 
أو تم تفليسها عن قصد، فإنه سيكون 

من الصعب التفريق بين خيانة 
األمانة وسوء التدبير..

المحاسبة هي ضامن االستقرار


