
مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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دخل الصراع حول النفوذ في الغابة منعطفا 
القومي  األمــن  حسابات  فيه  تختلط  جديدا 
املفاجأة  كانت  وقد  السياسية،  بالحسابات 
هي رفع مراسلة من طرف بعض »املهندسني 
الغابة)..(،  في  الذين يشتغلون  العسكريني« 
أركــان  ورئيس  للجيش  األعلى  القائد  إلــى 
الحرب العامة، امللك محمد السادس، يطلبون 
فيها التدخل، ويشرحون جزء من خفايا هذا 
دخول  منذ  أكثر  تعقد  الــذي  الضخم،  امللف 

وزير الفالحة أخنوش على الخط)..(.

مثل »عجلة الروليت« أو »لعبة الحظ«، تأكد  بالملموس أن 
المغرب سيؤدي فاتورة الجائحة من اقتصاده.. وأن الفترة التي 
يقبل عليها قد تكون أصعب بكثير مما سبق، ال سيما بعد 
»كورونا«،  بفيروس  المصابين  ألعداد  المهول  التضاعف 
حيث عجزت أسرة اإلنعاش عن االستجابة لكافة الطلبات 
»الموسم  أن  ورغم  المستشفيات)..(،  بعض  في 
السياسي« لم ينطلق رسميا بعد، إال أن الحسابات 
تنذر منذ اآلن بأن »الرهانات الفاشلة« قد تؤدي 
بالنسبة لعدة قطاعات، ما  نتائج كارثية  إلى 
يعني أن الحكومة مطالبة بـ»اللعب الجيد« 
أو »إعالن اإلفالس«، مع ما يسبق ذلك من 
اللجوء إلى »قروض كبرى« تهدد مستقبل 

المغرب.
خياري  بين  الوزارة  تحسم  لم  التعليم،  في 
»التعليم عن بعد« أو »التعليم عن قرب«، كما 
أن تضاعف عدد المصابين بـ»كوفيد 19« كشف 
ضعف وزارة الصحة، واستمرار غالء المنتوجات 
الفالحية قد يسبب أكبر أزمة في تاريخ وزارة 
المالية، فتبدو مبهمة في  الخيارات  أما  الفالحة، 
ظل الخالف بين وزير المالية وحزبه)..(، وأما رئيس 
الحل األنسب  العثماني، فقد يكون  الحكومة 
لحالته، هو السكوت وارتداء الكمامة)..(، ألن 
خرجاته اإلعالمية ال تبشر بخير وال تعطي األمل 
القريب)..(  المستوى  إيجاد حلول على  إلمكانية 
خاصة بعد حديثه عن »االلتزام الدستوري للملك« 

ونسيانه »االلتزام الدستوري لرئيس الحكومة«)..(.
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»كـــورونـــا« تعـــري الـــجـــميع 

املقامرة مب�ستقبل املغرب 

اختفاء مبهم للمجل�س الأعلى 
للتعليم الذي ي�ستنزف 

املاليــري

»�سندوق ال�ستثمار 
ال�سرتاتيجي« ميول الأزمة 

بالديون اإىل 2025

هل تدفع »كورونا« املغرب 
اإىل التخلي عن اأمريكا 

و»التعلق« بال�سني؟ 

اأيت الطالب يرف�س و�ساية 
مولي حفيظ على قطاع ال�سحة

مؤشرات أكبر تعاون بين »الملكية« و»االشتراكية«لماذا لم يشارك هؤالء في حل أزمة التعليم و»كورونا«؟

حرب أجهزة التنفس أو الشجرة التي تخفي الغابة

في إلغاء الحكومة لالستثمار العمومي
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من 03 إلى 09 شتنبر 22020 العدد: 1087 كـواليـس األخبــار

    

حالة الدخول املدر�سي.. 
والغــري مــدر�سي)...(

يصح  باألحرى  أو  العطلة،  من  الجميع  عاد 
القول هذا العام: ذهبت العطلة بعد أن زارتنا، 
وكنا نتمنى جميعا أن يكون سيناريو الدخول 
كل  الغامض  نعيشه،  الذي  هذا  غير  مختلفا، 
ظل  في  الخانقة)...(  الحلول  ذي  الغموض، 
الحالة  بشأن  الــرؤيــة  اتضاح  عــدم  استمرار 

الوبائية، ال في املغرب، وال خارجه.
»املبهم«، الذي  فبني مخطط الدخول املدرسي 
لم نفهم منه لحد اآلن إال تطبيق مقولة »كم من 
حاجة قضيناها بتركها«، أي ترك آباء وأولياء 
سيتركون  هل  الوزير،  مكان  يقررون  التالميذ 
كان  إن  معرفة  دون  ال،  أم  البيوت  في  أوالدهم 
في  ومعلميه  أساتذته  سيترك  نفسه  الوزير 
بيوتهم أم ال، أم إذا ما كان كل أستاذ أو معلم 
ليلقي  البيت  في  سيبقى  هل  بنفسه  سيقرر 
درسه عن بعد، أو يذهب ليدرس في القسم!... 

املهم... الروينة !
املغرب  الذي سجل في  السياحة،  وبني قطاع 
تقدر  خــســارة  الــجــائــحــة،  بسبب  اآلن،  لحد 
نقط  تعرف  لم  حيث  يــورو،  ماليير   5 بحوالي 
التي  االكتظاظات  تلك  الصيف  هــذا  العبور 
شاهد  ذلــك،  عكس  بينما  مشاهدتها،  اعتدنا 
معابر  كل  في  مستمرا  اكتظاظا  منا  البعض 
رواج  بسبب  ليس  الــســيــارة،  للطرق  األداء 
العبقرية  االستراتيجية  بسبب  وإنما  الحركة، 
باملغرب،  السيارة  الطرق  إدارة  قادتها  التي 
مع  معبر  لكل  األداء  نقط  كــل  أغلقوا  حيث 
ووضعت  مفتوحة،  فقط  النقط  من  واحدة  ترك 
العشرات من البائعني املتجولني الشباب وسط 
الطريق السيار يلزمون السائقني بشراء جواز 
موت  خطر  خالقني  االنتظار،  لتفادي  ــرور،  امل
عن  منكم  التجارة  مختصي  ألســأل  حقيقي، 
والشراء،  البيع  ميدان  في  التقنية  هذه  اسم 
ألنه حسب معرفتي املتواضعة في هذا املجال، 
ليس لي لحد اآلن مرادفا آخر لهذه الطريقة غير 
تسميتها بـ»قطاع الطرق«، أو ألكون ألطف من 
الصورة،  الجميع في  األمر ألضع  ذلك، ألخص 
هذا  نهجت  باملغرب  السيارة  الطرق  فــإدارة 
يتعامل  التي  التجارية  الطريقة  نفس  الصيف 
بها بائعو البطاطا و»الكبال« في جنبات الطرق 
منذ سنني، لبيع اشتراكاتها، بهدف االستغناء 
آخرها  عن  صناديقها  وملء  عمالها)...(،  عن 
بفضل التعبئات املسبقة لزبنائها الكرام)...(. 

وبني قطاع الصحة، الذي حتى قبل الجائحة، 
خالل  لنلمس  يــرام،  ما  على  »صحته«  تكن  لم 
أنه أصبح يثير مخاوف حقيقية،  الدخول  هذا 
ألنه يعاني مع تفشي الفيروس من خصاص في 
عددها  يبلغ  والتي  يوم،  بعد  يوما  يزيد  األطر 
ومن  ممرض،  ألف  و20  طبيب  ألف   17 اليوم 
هنا قد تكون بداية النهاية - ال قدر هلل - إذا لم 
يأتنا ال الروس وال »املاريكان« وال املغاربة)...( 
وال  املقبلة،  القليلة  األشهر  غضون  في  بلقاح 
املسؤولية على  لرمي كل  الوقت  ذلك  داعي في 
الكمامة)...(  ربط  لعدم  املغربي  املواطن  عاتق 
احترام  عــدم  أو  الصحيحة)...(،  بالطريقة 
أصبح  والذي  متر  في  املحدد  الكافي،  التباعد 
مترا ونصف منذ أيام)...(، ألن مصيبة الصحة 
الظرفية فحسب،  املغرب ليست وليدة هذه  في 
تعاقبت  التي  الحكومات  تهاون  نتيجة  بل 
والحالة  السنني،  عشرات  منذ  القطاع  على 
وكل  فينا«،  »زايـــدة  إذن  حقنة  فكل  هــاتــه.. 
»زايد فينا«،  »زايدة فينا«، وكل دواء  ضمادة 
وأظن أننا معروفني منذ قرون بمد يد العون، 
إذن  نحتاج  وال  الغير)...(،  وإنقاذ  والسخاء، 
لآلخرين  لنثبت  العصيبة،  الظروف  هذه  في 

أننا ما زلنا كذلك)...(.

بقلــم:

الطيب العلوي

ميالد »حركة ت�سحيحية« يف حزب الأحرار 
وبوعيدة يحذر من »العود الذي يعمي العني« 

عودة آل بوعيدة للواجهة السياسية

األسبوعكاريكاتير

الرباط. األسبوع 

بوعيدة  امباركة  السابقة  الوزيرة  سكتت 
إلى حدود اليوم، رغم أنها أصبحت رئيسة 
جهة، عن أسرار التهميش الذي عاشته داخل 
كانت  عندما  الفالحة  وزارة  وداخل  الحزب 
مكلفة بالصيد البحري، ولم يكن يسمح لها 
بعض  من  باالقتراب  أخنوش  عزيز  الرئيس 
هذا  عادوا  بوعيدة  آل  أن  غير  امللفات)..(، 
لم  »الناطق«  لكن  الواجهة،  إلى  األسبوع 
تــرأس جهة  ــذي  ال عمها،  ابــن  يكن ســوى 
له  تعطى  أن  دون  سابقا،  نون  واد  كلميم 

مفاتيحها)..(.
وضعية  لخص  بوعيدة  الرحيم  عبد 
لرئيس  رفعها  رسالة  في  بقوله  أخنوش 

الحزب: ))إن الجمع بني السياسة 
واألعمال يشبه تماما الجمع 

تناغم  ال  ــني  زوجــت ــني  ب
الصعب  مــن  بينهما، 
لكن  جميعا،  إرضاؤهن 
تطليق  املنطقي  مــن 
ــاء  ــف ــت ــدة واالك ــ واحـ
باألخرى.. هو الحل 
حالتنا  فــي  تماما 
بكل  أختار  هــذه.. 
أكتب  أن  احترام 

لكم، وأصارحكم ولو بشكل موجع بالحقيقة 
التي ال يصلكم سوى نصفها، فقد كنت رئيسا 
لجهة باسم حزبكم وهمسوا في آذانكم ذات 
أن  ويجب  وعنصري  انفصالي  أنني  يــوم 
أزاح بخطة ضربت عصفورين بحجر واحد 
من عائلة واحدة، إنه إبداع يحسد عليه من 
خططوا له((.. هكذا تحدث بوعيدة، قبل أن 
الرسالة  ذات  في  يشرح 
ــع الــحــزبــي  ــ ــوض ــ ال
ــه:  ــول ــق الــــراهــــن ب
))فــــــي حــزبــكــم، 
على  ــر  األم اختلط 
الــبــعــض وأصــبــح 
ــر الـــحـــزب  ــيـ يـــسـ
ال  الــســوق  بمنطق 
بضرورات 

حزب  داخل  اليوم  خلط  وهناك  السياسة.. 
األحرار بني وافدين جدد وبني مناضلني بني 
غرباء  إلى  وتحولوا  أكتافهم  على  الحزب 
للتصفية  محاولة  في  بهم  وينكل  يجلدون 

النهائية((.
وصفها  التي  رسالته  ختم  املصدر،  نفس 
»مسار  بكلمات ليست كالكلمات، مؤكدا بأن 
اليقني«،  عن  أبعد  »شك  إلى  تحول  الثقة« 
فوات  قبل  األمر  تدارك  إلى  أخنوش  ودعى 

األوان.
))لست  بقوله:  رسالته  بوعيدة  وختم 
واملثل  غيور  لكل  أمال  يحمل  صوتا  سوى 
اللي  العود  العني  »تحكر  يقول  الحساني 
يطرفها«، أتمنى أن يقرأ حاكي الصدى املثل 
كما هو.. ففي النهاية الكاتب ابن بيئته وأنا 
انفصال  ابن للصحراء، وليس في األمر أي 

كما همسوا ذات يوم((.. حسب قوله.
مع  تزامنت  قــد  بوعيدة  رســالــة  وكــانــت 
لـ»حركة تصحيحية« داخل الحزب  الترويج 
بوك«  »الفيس  على  قوية  شعارات  روجت 
و»الواتساب«، من مطالبها إبعاد الرئيس 
في  بالفشل  اتــهــامــه  بــعــد  أخــنــوش، 
تسيير الحزب، واتهام مقربيه بإهدار 
شعارات  إلى  باإلضافة  املكتسبات، 
»ال مساومات وال  قبيل  أخرى من 

تزكيات«.

»البــيــرة 
المغشوشة« بين
 1995 و 2020

الرباط. األسبوع

األيــادي  »حملة  تصدرت 
من  أشرف  التي  النظيفة« 
لألمن  العام  املدير  خاللها 
اللطيف  عــبــد  ــي،  ــن ــوط ال
عملية  على  الــحــمــوشــي، 
عني  مالهي  في  التحقيق 
البيضاء،  بــالــدار  الــذئــاب 
ــعــض املــواقــع  ــة ب ــهـ واجـ
ضبط  أن  بعد  والصحف، 
الــبــولــيــس هـــذا األســبــوع 
املــعــلــوم)..(،  الفندق  فــي 
عشرات القنينات الكحولية 
املــواد  مــن حيث  ــزورة  ــ امل
من  وكــذا  داخلها،  املعبأة 

حيث ترقيمها الضريبي..
حكاية  عن  النظر  وبغض 
تقليد االبن لحرفة أبيه)..(، 
فإن حكاية اليوم تعيد إلى 
األذهــــان حــكــايــة األمـــس، 
قام  عندما  املنطقة  بنفس 
الزهر«،  »صاحب  البرملاني 
مليون  يناهز  ما  باستيراد 
مغشوشة  »بــيــرة«  قنينة 
أجــواء  في  البرتغال،  من 
رمضان،  لشهر  التحضير 
باألمر  املعني  أشهر  وقــد 
في  البرملانية  حصانته 
وجــــه رجـــــال الــجــمــارك 
وقتها، مهددا بفضحهم في 
فرضوا  هم  إن  الصحافة 
على  الــتــعــشــيــر  ضــريــبــة 
صرامة  أن  لوال  شاحناته، 
القانون لعبت دورها، ولكن 
هو  بقي  الغشاشني  »زهر« 

نفسه)..(.

ماذا بعد سؤال بيد الله؟

عندما ي�سكك وزير ال�سحة يف حتاليل »كورونا«
الرباط. األسبوع

أثارت »التساؤالت« التي طرحها وزير الصحة 
احتكار  حول  هلل،  بيد  الشيخ  محمد  السابق، 
من  »كــورونــا«  تحاليل  الستيراد  واحــدة  شركة 
الخارج، نقاشا ساخنا تجاوز جدران البرملان إلى 
واالقتصادية،  السياسية  القيادات  لقاءات بعض 

يقول مصدر جد مطلع.
تساؤالت بيد هلل التي أثارت العديد من الشكوك 
حول صدقية نتائج تحاليل »كورونا« باملغرب، في 
سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، كانت ستكون 
أو  يساري  سياسي  طرف  من  طرحت  لو  عادية 
تطرح  أن  لكن  للدولة،  سابق  معارض  طرف  من 
»رجل دولة« تقلد العديد من املناصب ووزير  من 
يقول  أكيدة،  سياسية  رسائل  فهي  سابق،  صحة 
اتجه  بيد هلل  أن  إلى  أشــار  الــذي  ذاتــه،  املصدر 

للتصعيد مباشرة بعد نهاية مؤتمر حزب األصالة 
ألمانته  مرشحا  كــان  الــذي  الــرابــع،  واملعاصرة 
العامة قبل أن ينسحب في آخر لحظة حني أدرك 
أن حظوظه ضئيلة جدا للظفر برئاسة »الجرار«؟

املستشارين  مجلس  فاجأ  قــد  هلل  بيد  ــان  وك
الصحي  املجال  في  خاصة  املراقبني،  من  وعددا 
فيروس  تحاليل  حول  »الجريء«  سؤاله  بسبب 
امللك  الذي جاء مباشرة بعد خطاب   »19 »كوفيد 
التشكيك،  من  الكثير  وحمل  ــا«،  »كــورون حــول 
ليس في خلفيات احتكار شركة واحدة الستيراد 
التحاليل، ولكن كذلك في مدى صدقية نتائج تلك 
»ملاذا تم إقصاء  التحاليل، حيث قال في سؤاله: 
بعض الشركات من استيراد هذه التحاليل حتى 
تلك التي تعتبر كشوفاتها رائدة في هذا املجال، 
التي  الكواشف  هذه  مراقبة جودة  تتم  لم  وملاذا 

طعنت دول كثيرة في جودتها وفي صدقيتها؟«.

 بوعيدة



أمكراز،  الشاب  استوزار  نتائج  أولى 
الــعــدالــة  لشبيبة  الــوطــنــي  الــكــاتــب 
والتنمية الذي أصبح وزيرا للتشغيل، 
هي  شــغــل)..(،  هناك  يعد  لــم  عندما 
ملتقى  عن  كيران  بن  اإللــه  عبد  غياب 
شبيبة »املصباح« هذا العام، ورغم أن 
أمكراز قال إن الدعوة وجهت لنب كيران 
بخالف  »الكبار«  أن  إال  عنها،  واعتذر 
يجري  مــا  خبايا  يعرفون  الــشــبــاب، 
ويدور في عهد الرئيس العثماني)..(.

التصحيحية  ــة  ــحــرك ال شــبــح  عـــاد 
التجمع  حــزب  مستقبل  على  ليخيم 
املشكلة  أن  غير  ــرار،  ــأح ل الــوطــنــي 
في  بــل  أخــنــوش،  خصوم  فــي  ليست 
إنهم  قيل  الذين  منه،  املقربني  بعض 
عقد  لفرضية  الــتــرويــج  فــي  شــرعــوا 
مؤتمر استثنائي، لقلب األوضاع، وقد 
عادت نكتة أول لقاء حزبي شهده مقر 
املكتب  وأعضاء  أخنوش  بني  األحــرار 
وقتها  جديد،  من  للتداول  السياسي 
قال أخنوش »الوقت من ذهب«، ليشرح 
أصحاب  إن  االجتماع،  إلى  مرافقه  له 
السياسة بخالف أصحاب االقتصاد، ال 
يجتمعون إال بعد مرور ساعة أو أكثر 
من الوقت املحدد لالجتماع.. من يدري، 
فقد يتكلف »أصحاب الساعة« بإسقاط 
املنصوري  مــع  حصل  كما  الــرئــيــس، 

ومزوار. 

واملعلن  الخفي  الصراع  إلى  باإلضافة 
الطالب  أيت  املحظيني،  الوزيرين  بني 
ــول صــفــقــات  ــ ــي، ح ــم ــل ــع ــظ ال ــي وحــف
املستشفيات  الصحة)..(، تشهد بعض 
الغير  الــفــوضــى  مــن  حــالــة  الوطنية 
ــا«،  »كــورون جائحة  زمــن  فــي  مقبولة 
حيث ال كمامات وال تباعد اجتماعي وال 
معقمات واملثال من مستشفى 20 غشت 
الصفقات  أن  واألكيد  البيضاء.  بالدار 
صغيرا  جزء  سوى  ليست  والطلبيات 
من مشروع تنظيم القطاع الصحي)..(.

دخل فيروس »كورونا« عالم الصحافة 
باعتباره  لــيــس  الـــواســـع،  بــابــه  مــن 
غير  ضيفا  باعتباره  بــل  مــوضــوعــا، 
مرغوب فيه، حيث أصيب عدة أشخاص 
في مؤسسة إعالمية لم يكشف اسمها 
تفاديا للتطورات املمكنة)..(، بالتزامن 
الوطنية  الشركة  اخــتــارت  ذلــك،  مــع 
الشفاف عن  الكشف  والتلفزة،  لإلذاعة 
 »19 بـ»كوفيد  لديها  عامال   20 إصابة 
عقب استئناف عدة أنشطة حيوية بعد 
بعض  أصيب  حيث  العطلة،  انتهاء 

العاملني بالفيروس.

في  بمهمة  السابق  املكلف  اســم  عــاد 
العمراني،  يوسف  امللكي،  ــديــوان  ال
مع  تأقلمه  بعد  جــديــد،  مــن  للظهور 
في  للمغرب  كسفير  الجديدة  أوضاعه 
مؤخرا  ظهر  حيث  إفريقيا،  جــنــوب 
عدة  عبر  الصحراء  قضية  عن  كمدافع 
ومازالت ظروف  دولية،  إعالمية  منابر 
تعيني العمراني في جنوب إفريقيا بدل 
أو تطوير  الخارجية  في  به  االستعانة 
مهامه في الديوان امللكي، محط تساؤل 

في األوساط السياسية)..(.

في  املغربية  الجالية  تحويالت  تحدت 
الخارج جائحة »كورونا«، إذ لم تسجل 
تراجعا كبيرا، بعد أن بلغت 36.1 مليار 
درهم إلى حدود نهاية يوليوز املاضي، 
نهاية  فــي  درهـــم  مليار   37.2 مقابل 
 3.2 2019، أي بانخفاض قدره  يوليوز 
ملف  أخــذ  يفرض  مــا  فقط،  املــائــة  فــي 
املشاركة السياسية للجالية على محمل 

الجد خالل املحطة االنتخابية املقبلة.

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

الرباط. األسبوع

البالد  هذه  مؤسسات  أمر  غريب 
أزمة  من  ميزانيتها  تعاني  التي 
تغرق  هــي  بينما  خــانــقــة  مــالــيــة 
العمومية  املــؤســســات  مئات  فــي 
آالف  تستنزف  التي  والدستورية 
املال  من  السنتيمات  من  املاليير 
بعض  أن  علما  فائدة،  دون  العام 
تمثيلية  تعرف  املــؤســســات  هــذه 
سياسية ونقابية وأكاديمية كبيرة 
بتعويضات  وتــدبــر  بــالــعــشــرات، 
وتختفي  املاليير،  تصل  خيالية 
أو  رأيــهــا  على  الــبــالد  تقف  حــني 
عملها أو استشارتها لتقوم بدورها 
الذي خلقت من أجله، لكنها تختفي 
وتدخل في عطلة غير مفهومة كما 
يقع اليوم بالنسبة للمجلس األعلى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ــداث  ــن إحـ ــدف م ــه ــان ال فـــإذا كـ
والتعليم،  للتربية  األعلى  املجلس 
املكلف  عزيمان،  عمر  يرأسه  الذي 
جدا  الثقيلة  البشرية  بتركيبته 
الباهظة جدا، هو  املالية  وبتكلفته 
التربية  نقاشات  كل  في  املساهمة 
في  نهائيا  اختفى  فإنه  والتعليم، 
املدرسي  والدخول  التعليم  نقاش 
شعبيا  نقاشا  أثــار  الــذي  الحالي 
مستفيضا  وسياسيا  ومجتمعيا 
املجلس  بينما  التعليم،  وزارة  مع 
الوصفات  بتقديم  أصــال  املعني 
والحلول، فقد كان غائبا وفي عطلة 

صيفية مؤدى عنها.
ليس  العيب  أن  مهتمون،  ويــرى 
في املجلس وحده فقط، بل كذلك في 
يسمح  بما  تقم  لم  التي  الحكومة 
معه،  عالقتها  في  به  القانون  لها 
االستشارة  طلب  حقها  من  حيث 
أن  عليها  كــان  وبــالــتــالــي،  مــنــه، 
ورأيه  العاجلة  استشارته  تطلب 
املدرسي  الــدخــول  موضوع  حــول 
أم  حضوريا  سيكون  هل  الحالي، 

عن بعد؟ غير أن »الحكومة فضلت 
آباء وأمهات  الكرة في ملعب  رمي 
هذا  أعضاء  إزعاج  وعدم  التالميذ 
مصدر  يــقــول  الــســمــني«  املجلس 

مطلع.
موضحا،  املصدر  نفس  ويضيف 
العذر  التمس  قد  البعض  كــان  إذا 
لكون  للتعليم،  األعــلــى  للمجلس 
الحكومة لم تطلب رأيه في موضوع 
القانون  فــإن  املــدرســي،  ــدخــول  ال
الختصاصاته  املنظم   105.12 رقم 
وعمله يجعله مسؤوال عن الوضعية 
الــدخــول  يعيشها  الــتــي  الكارثية 
املدرسي الحالي، ألن القانون منحه، 
الرأي  إبداء  اختصاص  إلى  إضافة 
بطلب من امللك والحكومة والبرملان، 
ــات وأبــحــاث  ــ ــق إعـــداد دراس ))حـ
تهم  مسألة  كل  بشأن  منه،  بمبادرة 
العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية 
أو تتعلق بتسيير املرافق العمومية 
يملك حق  فهو  لذلك،  بها((،  املكلفة 
عملية  تنظيم  في  املباشر  التدخل 
الدخول املدرسي والجامعي الحالي 
كذلك: ))إنجاز  اختصاصاته  ومن 
أو  قطاعية  أو  شمولية  تقييمات 
والبرامج  للسياسات  موضوعاتية 
التربية  ــجــاالت  م ــي  ف العمومية 
ونشر  العلمي  والبحث  والتكوين 
يلزمه  ــان  ك مــا  ــو  وه نتائجها((، 
ملجال  التقييمات  من  العديد  بتقديم 
التعلم عن بعد ونتائج الدراسة في 
املناطق  القروي، وغيرها من  العالم 
السيما  الصحي،  الحجر  ظــل  فــي 
بالنظر إلى تركيبته البشرية الغنية.
يتكون  ــذي  الـ املــجــلــس  هـــذا  إن 
خيرة  من  90 عضوا  من  أزيــد  من 
نخبة  مــن  بــل  بــاملــغــرب،  النخبة 
استغالل  يتم  لم  بالبالد،  النخبة 
ــا الـــوازنـــة  ــه ــائ طــاقــاتــهــا وأســم
ــي مجال  ف الــكــبــيــرة  وتــجــربــتــهــا 
رأسهم  وعلى  والتعليم،  التربية 
ثقافة  رجال  جامعيون  أكاديميون 

بمختلف  مهتمني  كبار  ومفكرون 
الفلسفة  إلى  الدين  من  املجاالت، 
إلى الهجرة إلى العلوم اإلنسانية، 
املكناسي،  الفياللي  رشيد  أمثال 
املثقفني  رئيس  عقار  الحميد  عبد 
رئيس  ــادي  ــب ع ــد  ــم وأح ســابــقــا، 
املغرب،  لعلماء  املحمدية  الرابطة 
ــور الدين  ــور الــديــن الــصــايــل، ن ن
وربيعة  البرنوصي  نادية  عيوش، 
الناصري وأحمد بوكوس وغيرهم.
في  ليس  املجلس  تركيبة  فغنى 
تنوعها  في  كذلك  بل  فقط،  عددها 
تمثيلية  ضمان  حيث  السياسي، 
ــوجــهــات  ــت ــارات وال ــيـ ــتـ أكــبــر الـ
من  ســواء  والحزبية،  السياسية 
السياسيني بصفتهم البرملانية، أو 
من أعضاء الحكومة، وكذلك التنوع 
النقابات  تمثيلية  وضمان  النقابي 
ــات ومــؤســســات  ــئ ومــمــثــلــي هــي
ــان،  ــسـ ــوق اإلنـ ــقـ ــة وحـ ــام ــك ــح ال
ــؤســســات الــتــربــيــة  ــي م ــل ــث ــم وم
التربوية  األطر  والتكوين، وممثلي 
جمعيات  ومــمــثــلــي  واإلداريـــــــة، 
وممثلي  التالميذ،  وأمــهــات  ــاء  آب
والجماعات  والــتــالمــيــذ  الطلبة 
الترابية واملجتمع املدني والنسيج 
وممثلي مؤسسات  ــي،  ــاوالت ــق امل
ــن الــخــاصــة  ــوي ــك ــت الــتــعــلــيــم وال
وغيرهم، حتى أصبحت تركيبة هذا 
املجلس تشبه »دولة« داخل الدولة، 
عن  غائبا  صوته  ظل  ــك،  ذل ورغــم 
والتعليم  التربية  ومعارك  نقاشات 

في زمن جائحة »كورونا«.
أما على مستوى امليزانية العامة 
التي يستنزفها هذا املجلس، فتظل 
وممثلي  البرملان  رقابة  عن  بعيدة 
بالنسبة  الــحــال  هــو  كما  الشعب 
لحقوق  الوطني  املجلس  مليزانية 
مندوبية  مــيــزانــيــة  أو  اإلنــســان 
األعلى  املجلس  حتى  أو  السجون 
محاربة  وهيئة  القضائية  للسلطة 
التخطيط،  ومــنــدوبــيــة  الــرشــوة 

تقدم  التي  املؤسسات،  من  وغيرها 
ميزانيتها سنويا أمام ممثلي األمة 
ضوء  على  ومناقشتها  ملراقبتها 
تصرف  بينما  املسطرة،  البرامج 
عن  بعيدا  املجلس  هــذا  ميزانية 
املادة  بحسب  ألنها  البرملان،  رقابة 
26 من القانون املنظم له، تسجل في 
ويتولى  الحكومة،  رئيس  ميزانية 
باملجلس  يلحق  عمومي  محاسب 
بقرار من السلطة الحكومية املكلفة 
باملالية، القيام لدى رئيس املجلس، 
املسندة  االختصاصات  بممارسة 
إلى املحاسبني العموميني بمقتضى 

القوانني واألنظمة املعمول بها.
اإلعالمية  التقارير  بعض  وتشير 
تقدر  املــجــلــس،  ميزانية  أن  ــى  إل
10 ماليير سنتيم سنويا،  بحوالي 
الحديث  دون  للتسيير  كنفقات 
مرسوم  أما  االستثمار،  نفقات  عن 
فقد  املجلس،  أعضاء  تعويضات 
سبق وحدد تعويضا خاصا بإنجاز 
و285  ألــفــا   14 بــني  مــا  التقارير 
ألفا و142  أدنى، و57  درهما كحد 
درهما كحد أقصى لكل عضو حسب 
 7142 ومبلغ  املنجز،  العمل  نوع 
االجتماعات  عــن  شهريا  درهــمــا 
درهما  و3571  يحضرها،  الــتــي 
اللجان،  لرؤساء  عمل  يوم  كل  عن 
وتعويض يومي قدره 2500 درهم 
املغرب،  خارج  السفر  خالل  لليوم 
مع  املــغــرب،  داخــل  درهــم  و1000 
اإلقامة  مصاريف  املجلس  تحمل 
يبعدون  الذين  بالرباط  لأعضاء 
حني  كيلومتر   50 بـ  العاصمة  عن 
األعلى  املجلس  أشغال  حضورهم 
للتربية والتكوين والبحث العلمي، 
كل هذه التركيبة البشرية املتنوعة 
والتكلفة املالية الباهظة، واملجلس 
في  التعليم  نقاش  عن  غائبا  بقي 
عرفه  ومــا  »كــورونــا«  جائحة  ظل 
يمكنه  أحد  ال  تطورات  من  القطاع 

تخمني نتائج القرارات املتخذة.
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لماذا لم يشارك هؤالء في حل أزمة التعليم و»كورونا«؟

اختفاء مبهم للمجل�س الأعلى للتعليم 

الذي ي�ستــنزف املاليــري

عزيمان

الناصريالربنوصيعيوش

بوكوسالصايلعبادي



حرب أجهزة التنفس أو الشجرة التي تخفي الغابة
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الرباط. األسبوع

الباردة  الحرب  أن  مطلع،  جد  مصدر  قال 
حفيظ  موالي  لوبي  بني  مؤخرا  نشبت  التي 
وفريق  والصناعة،  التجارة  وزيــر  العلمي، 
مسؤولية  حول  الصحة،  وزير  الطالب  أيت 
هي  باملغرب،  التنفس  أجهزة  صناعة  إقبار 

وقوية  ساخنة  ملعركة  اســتــمــرار  فقط 
نشبت بني الطرفني منذ بداية انتشار 
»كورونا« خالل شهر مارس  فيروس 

املاضي.
تبادل  أن  ــه،  ذات املصدر  وأوضــح 
صناعة  عرقلة  سبب  حول  االتهامات 
العلمي  وزارة  بني  التنفس  أجهزة 
مع مصالح وزارة أيت الطالب، حيث 

من  عرقلة مشروعها  تدعي  األولى 
الصحة  وزارة  طـــرف 

لها،  ترخص  لم  التي 
ــرة  ــيـ وهــــــذه األخـ

ــأن ملف  ب تــقــول 
صناعة جهاز 

الــتــنــفــس 
كـــــان 

فارغا، هذا املوضوع أجج الحرب التي نشبت 
بني الوزيرين سابقا، والتي وصلت درجة »صنع 
الجهات  ــام  أم األوراق«  ــراق  و»إحـ الفخاخ« 
العليا بني الطرفني، السيما حني رخصت وزارة 
الصحة الستيراد ماليني الكمامات من الخارج، 
قبيل إعالن وزير التجارة موالي حفيظ العلمي 
مصانع  بعض  مــع  التــفــاق  توصله  عــن 

واملحظوظني  املــقــربــني 
ماليني  لــصــنــاعــة 

ــات  ــ ــام ــ ــم ــ ــك ــ ال
األمــر  محليا، 
وقعت  الــذي 
ــه  ــبـ ــبـ ــسـ بـ
حـــــــــــرب 
ــة  ــ ــن ــ ــاح ــ ط

عــجــز رئــيــس 

بعض  تتدخل  لم  لو  إخمادها  عن  الحكومة 
القوى النافذة.

وأضاف املصدر، أنه منذ ذلك الحني، يشعر 
في  العلمي  حفيظ  موالي  بتدخل  الطالب  أيت 
مجال اختصاصه وممارسة نوع من الوصاية 
وزارة  مصالح  على  بالضغوط  ســواء  عليه، 
لتصنيع  طبية  رخــص  الســتــصــدار  الصحة 
الكمامات رغم عدم توفر تلك الشروط الطبية 
توزيعها،  مجال  في  وكذلك  الضرورية، 
حيث منحها للمتاجر ضدا في وزارة 
الصحة التي تتعامل مع الصيدليات 
مــواد  مستوى  على  وكــذلــك  فقط، 
التعقيم التي باتت خاضعة لوزارة 
عوض  وبيعها  صناعة  التجارة 
»النفوذ  وهــي  الصحة،  وزارة 
أيت  خالد  أحس  التي  والحكرة« 
من  عليه  تــمــارس  أنــهــا  الــطــالــب 
فاستمرت  العلمي،  حفيظ  مــوالي 
الحرب الباردة حتى حدود 
الــــيــــوم، فــهــل 
الحرب  تهدأ 
بــــإعــــفــــاء 

أحدهم؟

اأيت الطالب يرف�ض و�صاية موالي حفيظ على قطاع ال�صحة

الجالية المغربية تسأل:

  الت�صويت ح�صوري اأم عن بعد كالعادة؟
الرباط. األسبوع

»الفاهمة«  املغربية  الجالية  يسود 
العام  التوجه  بسبب  كبير،  إحــبــاط 
مرة  بإقصائهم  ــزاب  واألحـ للحكومة 
ــاشــرة في  ــب ــة امل ــن املــشــارك أخـــرى م
مصدر  قــال  حيث  املــغــرب،  انتخابات 
نخبة  أن  الــجــالــيــة،  ــن  م مــطــلــع  ــد  ج
الجالية »الناضجة« تأكد لها من خالل 
السياسية،  األحزاب  ومطالب  مذكرات 

ومـــن خـــالل تــصــريــحــات املــســؤولــني 
على  التحايل  استمرار  الحكوميني، 
بمشاركة  الــخــاصــة  املفاهيم  بعض 
مفهوم  االنتخابات، منها  في  الجالية 
املغربية  الجالية  »تمثيلية«  ضمان 
في  مشاركتها  منه  يفهم  إذ  بالخارج، 
مشاركتها  هي  والحقيقة  االنتخابات، 

في لوائح الترشيح فقط.
نفس  أن  ــه،  ــ ذاتـ املـــصـــدر  ويـــؤكـــد 
عن  للحديث  بالنسبة  يقع  اإلشــكــال 

في  املغربية  الجالية  »مشاركة«  ضمان 
أن  يعدو  ال  حيث  املقبلة،  االنتخابات 
يكون »مشاركة عن بعد« كما جرى في 
السنوات األخيرة، إذ التصويت ال يتم 
سوى داخل املغرب، ومن أراد أن يشارك 
من الجالية عليه البعث بوكالة رسمية 
ملن ينوب عنه في املغرب، ليستمر بذلك 
املشاركة  من  املغربية  الجالية  إقصاء 
عبر  املغربية  االنتخابات  في  املباشرة 
املهجر  ديار  في  تقام  اقتراع  صناديق 
مثل  عديدة  عربية  دول  بذلك  تقوم  كما 

تونس ومصر والجزائر.
بعض  مطالب  أن  يتضح  ذلــك،  إلــى 
باعتماد  املغربية  الجالية  فعاليات 
مقعدا مخصصة   30 من  جديدة  الئحة 
دحضت  قد  العالم،  مغاربة  لتمثيلية 
ال  إذ  املناقشة،  قبل  بدايتها  في  الفكرة 
طرف سياسي في املغرب تبنى الفكرة، 
القوية واملؤثرة ذهبت  األحزاب  فأغلب 
الئحة  مقاعد  من  نسبة  تخصيص  إلى 
الجالية،  لفائدة  الكفاءات  أو  الشباب 
جديدا  مقعدا   30 إضافة  »مقترح  ألن 
من  يتكون  البرملان  ليصبح  للجالية، 
مطالب  مع  تعارض  فيه  مقعدا،   425
البرملانيني، ومن  الشارع بتقليص عدد 
الباهظة«  املالية  تكلفتهم  تقليص  تم 

يقول املصدر نفسه.

رئيس الحكومة ال يملك 
أجوبة حول االنتخابات

�صغوط لو�صع العثماين 

يف طريق لفتيت
الرباط. األسبوع

متحمسون  العثماني  إخــوان  أن  »يتضح 
لدرجة  القادمة،  االنتخابات  على  اإلشراف  في 
على  اليوم  يمارسونه  الــذي  الكبير  الضغط 
سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، 
الداخلية  وزير  على  رئاسته  ممارسة  أجل  من 
ــزاب  األحـ بــاقــي  مــع  مـــشـــاورات  وهـــو يعقد 
السياسية، أو على األقل أن يرفع لفتيت تقريرا 
مع  مشاوراته  حول  العثماني  لرئيسه  يوميا 

األحزاب«، يقول مصدر جد مطلع.
يعلمه  ال  الــذي  أن  نفسه،  املصدر  وأضــاف 
املنال،  بعيد  حلمهم  أن  هو  العثماني،  إخوان 
بمهمة  يقوم  لفتيت  أن  أوال  هما:  لسببني 
تقنية تتعلق باالستماع للعديد من املقترحات 
قوانني،  عبر  تنزل  كيف  واقــتــراح  وترتيبها 
شكل  على  الداخلية  وزارة  نزلتها  ما  وإذا 
على  طبعا  فستعرضها  ــني،  ــوان ق مــشــاريــع 
حق  تم  ومن  عليها،  للمصادقة  كلها  الحكومة 
للعثماني وإخوانه رفضها، أما السبب الثاني، 
األحزاب  كون  في  فيكمن  املصدر،  ذات  حسب 
الجلوس  بضرورة  اقتنعت  برمتها  السياسية 
الحكومة،  رئيس  عــوض  الداخلية  وزيــر  مع 

ــع وذلك لربح الوقت أكثر، أما الجلوس  ــ مـ
قبل،  الذي جربته من  العثماني 

أدنــى  ــدون  بـ أنــه  فاكتشفت 
ال  الــعــثــمــانــي  ألن  جــــدوى، 
ينصت  فقط  جوابا،  يعطي 
ويدون ويعدهم بأنه سيرفع 
للتشاور،  النقط  جميع  أمر 
الحكومة  رئيس  يريد  فلماذا 

برامج  على  اإلشــراف 
وال  ــواب  جـ ال 

قرار له فيها؟ 
يتساءل ذات 

املصدر.

»كورونا« تفرض سؤال: من يسعى لتخريب األسطول الجوي المغربي؟
تناق�صات �صركة »الرام« بني طرد امل�صتخدمني و�صراء طائرات جديدة

 الرباط. األسبوع

عرت  قــد  ــا«  »كــورون أن  يبدو 
امللكية  الــخــطــوط  شــركــة  ــة  أزمـ
الجوية التي كانت تعيش أصال 
ومسترسلة  متواصلة  ــات  أزمـ
منذ  غامضة،  وأحيانا  وعميقة، 
الجائحة  اليوم  لتأتي  سنوات، 

وتزيد من تعميق األزمة.
تحظى  الــتــي  »الرام«  شــركــة 
بمئات  الــدولــة  دعــم  باستمرار 
املـــاليـــيـــر، حــصــلــت األســبــوع 
املاضي على الضوء األخضر من 

بالبيضاء،  الحسني  الحي  عامل 
بتكلفة  مستخدما   140 لتسريح 
هناك  أن  رغم  املاليير،  تصل  قد 
أنفسهم  الربابنة  من  اقتراحات 
واستمرار  أجــورهــم  بتخفيض 
قد  والتي  مهامها،  في  الشركة 
الجائحة،  بعد  مباشرة  تنتعش 
الخطوط  مستوى  على  السيما 
اإلفريقية، »لكن رغم ذلك، فضلت 
الــشــركــة تــخــصــيــص مــاليــيــر 
باملغادرة  للقيام  السنتيمات 
تخفيض  قـــرار  على  الطوعية 
املبالغ  تلك  واستثمار  األجــور 
تعزيز  أو  الشركة  تطوير  فــي 

أســطــولــهــا« يــقــول مــصــدر جد 
مطلع على أحوال الشركة.

أن  نفسه،  املــصــدر  ــح  وأوضـ
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم 
الحسني  الحي  عامل  هل  هــو: 
على  يؤشر  أن  استطاع  الــذي 
هذا امللف امللتهب والذي يخص 
واستراتيجية  »سيادية«  شركة 
تتعلق بالسيادة الجوية، هل قام 
استشارات  بعد  أم  لوحده  بذلك 
كبرى وضوء أخضر من الوزارة 
نفس  حــســب  الـــجـــواب  األم؟ 
املصدر، هو أن ملف »الرام« أكبر 
من أن يقرر فيه عامل، وبالتالي 

وجـــب طـــرح الــســؤال الــتــالــي: 
ــن يــؤشــر عــلــى تــخــريــب هــذه  م
ذلك؟ من  الغاية  ما  أو   الشركة؟ 
بقوة  هذه األسئلة تطرح نفسها 
االقتصادية  الصالونات  وســط 
ملف  أن  تــؤكــد  الــتــي  الــكــبــرى 
تتجه  مــلــغــوم، حــيــث  الــشــركــة 
املستخدمني،  عن  للتخلي  اليوم 
وفي نفس الوقت تستعد القتناء 
يتعلق  فهل  ــدة،  جــدي ــرات  طــائ
يتجه  األمر بصفقة معينة؟ وهل 
ــون عــن الــشــركــة إلــى  ــســؤول امل
مــاذا  أم  نهائيا،  خوصصتها 

يطبخ؟ يتساءل املصدر.

العلميآيت طالب

العثماني

جتديد انتخاب رئي�صي فريقي 

االأ�صالة واملعا�صرة يف الربملان
الرباط. األسبوع

ويحاول  يستعجل  واملــعــاصــرة  األصــالــة  حــزب  أن  يبدو 
واالجتماعي  السياسي  للدخول  اإلعداد  في  الجميع  استباق 

املقبل، بل حتى االنتخابي الذي بدأ االستعداد له من اآلن.
القيادة  أن  لـ»األسبوع«،  أكد  »البام«  من  مطلع  جد  مصدر 
الجديدة للحزب قررت العمل بتقليد جديد في املغرب، يتعلق 
عوض  سنة  كل  واملستشارين  النواب  فريق  رئيس  بانتخاب 
مرتني في الوالية برمتها كما جرت عادة األحزاب السياسية، 
لذلك، شرعت فعال قيادة »البام« منذ يوم اإلثنني املاضي، في 
والتي  الفريقني  أحد  برئاسة  للظفر  الترشيحات  باب  فتح 
باب  يغلق  أن  قبل  مساء،  الجمعة  غد  يــوم  حتى  ستستمر 
التقليد الجديد داخل الحياة السياسية  الترشيحات في هذا 

املغربية.
إلى ذلك، قال املصدر ذاته، أنه عكس ما كان يتم في املغرب من 
عقد لقاءات اإلعداد للدخول البرملاني والسياسي بني األمناء 
العامني لألحزاب وفرقها البرملانية يومي األربعاء والخميس 
اللذين يسبقان الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، موعد افتتاح 
الجديد  السياسي والبرملاني  افتتاح املوسم  تم  البرملان ومن 
رسميا، ستفتتح قيادة »الجرار« املوسم السياسي مع افتتاح 
القيادة  أن تعقد  املنتظر  إذ من  السنة،  الدراسي هذه  املوسم 
شتنبر   7 من  انطالقا  الحزب  فريقي  مع  مباشرة  لــقــاءات 
العادة،  جرت  كما  املقبل  أكتوبر  شهر  بداية  عوض  الجاري 
فهل تشتعل الساحة السياسية قبل الدخول البرملاني الرسمي 

يوم الجمعة الثانية من أكتوبر؟



فر�ضية االنقالب على العثماين داخل حزبه تعيد بن كريان للواجهة
الرباط. األسبوع

أثارت خرجة القيادي في العدالة والتنمية، 
لقاء حزبي  الدين، خالل  العالي حامي  عبد 
عقد  إلى  بالدعوة  متعلقة  املاضي،  األسبوع 
ملحاسبة  لـ»املصباح«،  استثنائي  مؤتمر 
الحكومية  التجربة  على  الحالية  القيادة 
من  الكثير  ــارت(  ــ )أثـ  ،2017 ســنــة  مــنــذ 
الحزب. صفوف  في  الساخنة  الفعل   ردود 
وقال مصدر جد مطلع من العدالة والتنمية، 
من  وعدد  والعمراني  والرميد  العثماني  أن 
حامي  دعوة  من  بشدة  غضبوا  القياديني، 
الدين  سعد  على  »انقالبي«  ملؤتمر  الدين 
العثماني، رغم أن أداءه على رأس الحكومة 
أخطاء  أية  يرتكب  ولم  جدا  عادي  والحزب 
استثنائي،  مؤتمر  بعقد  تعّجل  قد  جسيمة 
بل حتى »التنظيم الحزبي ال يعيش بلوكاجا 
حادا أو أي خلل يستوجب عقد املؤتمر، بل 
جولة  الحزب  فتح  ــك،  ذل من  العكس  على 
فيها حامي  حوارات داخلية أطرها وشارك 
وتجاوزنا  بخالصات  وخرجت  نفسه  الدين 
أن  قبل  نفسه،  املــصــدر  يــوضــح  ــة«  ــ األزم
وأنصاره  الدين  حامي  دعــوة  أن  يضيف 

بالعثماني  لإلطاحة  استثنائي  مؤتمر  لعقد 
على  قاسية  كانت  والحكومة،  الحزب  من 
اللذين  وامللك  الدولة  عكس  على  العثماني، 

حيث  إخوانه،  من  به  رحيمني  كانا 
الديمقراطية  املنهجية  احترما 

رئيسا  تعيينه  ــي  ف ــواء  سـ
استمراره  في  أو  للحكومة 

الحكومة  رأس  عــلــى 
دعــوات  مجاراة  وعــدم 
حكومته  على  االنقالب 

ــاءات  ــ ــف ــ ــة ك ــومـ ــكـ ــحـ بـ
حكومة  أو  تكنوقراطية 

وحدة وطنية«.

القيادات  هــذه  أن  نفسه،  املصدر  ــد  وأك
فهمت أن دعوة حامي الدين أكبر منه، فهي 
رسائل  وهــي  وأنــصــاره،  كيران  لنب  تعود 
وملختلف  للدولة  توجه  بل  العثماني،  تفوق 
االنتخابات  بأمر  واملعنيني  األحــزاب 
مؤتمر  لعقد  الدعوة  أن  إذ  املقبلة، 
تعني  االنتخابات  قبل  استثنائي 
لألمانة  كيران  بن  بعودة  التهديد 
الدولة  تم هزم  للحزب، ومن  العامة 
 ،2021 انتخابات  فــي  ــزاب  ــ واألح
ــد مــن الــتــفــاوض مــن اآلن  لـــذا ال ب
كل  أو تخريب  اللعبة  في  للمشاركة 
يسعى  قد  التي  والتوافقات  املهادنات 
السؤال  ليبقى  وإخوانه،  العثماني  لها 
نــفــســه: هــل تيار  ــطــرح  ي ــذي  ــ ال
العدالة  داخـــل  كــيــران  بــن 
ــزال  يـ ال  ــة  ــي ــم ــن ــت وال
اإلطاحة  على  قادرا 
ــوزار  االســت بتيار 
ورئاسة  والبرملان 
البلديات والجهات 
العثماني   بقيادة 

والرميد؟

قيادي من »البيجيدي«: مؤتمر استثنائي أم »انقالبي«؟
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هل ينفجر ملف التعيينات الملغومة؟ 

هيئة الكهرباء ت�ضعق املالكي وبن�ضما�س
الرباط. األسبوع

ما  عرفتها  التي  التعيينات  تداعيات 
لضبط  الوطنية  »الهيئة  عليها  أطلق 
اليوم،  حتى  قائمة  تــزال  ال  الكهرباء«، 
وتنتج عنها تطورات متسارعة وساخنة 
مجلس  فرق  أغلب  مقاطعة  آخرها  جدا، 
النواب اجتماعا مع الحبيب املالكي كان 

مقررا يوم اإلثنني املاضي.
االشتراكي،  االتحاد  حــزب  كــان  وإذا 
الذي عني الحبيب املالكي رئيس مجلس 
ــي هــذه  ــواب ثــالثــة أعــضــاء مــنــه ف ــن ال
حول  داخلية  مشاكل  يعرف  ال  الهيئة، 
داخلي  تــوافــق  بسبب  املــوضــوع  ــذا  ه
األصالة  حزب  فإن  الصفقة،  حول  عام 
الغليان  يعيش  يـــزال  ال  واملــعــاصــرة، 
لهذا  كــتــبــعــات  الــســاخــنــة  والـــقـــرارات 
املوضوع، على رأسها قرار طبق األسبوع 
األسماء  ملفات  بإحالة  يتعلق  املاضي، 
لجان  على  بنشماس  عينها  التي  الثالثة 
واحد  كل  بجهة  والتأديب  األخالقيات 
منهم، حيث أحال ملف التهامي على جهة 
طنجة، وبدير بالرباط، والهنيوي بفاس، 
لطرد هؤالء بعدما جمد املكتب السياسي 

في الرباط عضويتهم بالحزب.
التي  تلك  امللف كذلك،  ومن تبعات هذا 
بنشماس،  من  املقرب  القيادي  تالحق 
األخير  هــذا  بــات  حيث  التهامي،  أحمد 

مهددا أيضا بفقدان عضوية مجلس جهة 
النفس  يمني  كــان  التي  تطوان،  طنجة 
السابقة بدعم من  الوالية  بترأسها خالل 
بات  اليوم  أنه  غير  املحارشي،  العربي 
يتعني عليه  تنافي واقعية، مما  في حالة 
االستقالة من أحد املنصبني، إما عضوية 
ضبط  »هيئة  مجلس  عضوية  أو  الجهة 

الكهرباء«.
أما الحبيب املالكي، وإن كان ال يعاني 
ــل حزب  داخـ ــراع  أو صـ نــقــاش  أي  مــن 
ــوردة« حــول هــذا املــوضــوع، فإنه  ــ »الـ

باملقابل ال يزال يعيش تشديد الخناق من 
طرف باقي الفرق البرملانية، وعلى رأسها 
واالستقالل  و»البام«  والتنمية  العدالة 
راسلوه  الذين  واالشتراكية،  والتقدم 
لوقف جميع االجتماعات معهم حتى عقد 
في  تعييناته  بموضوع  خاص  اجتماع 
لن  وإال  أخطائه،  وتصحيح  الهيئة،  هذه 
يكون هناك أي اجتماع معه، بل لن يكون 
أي دخول برملاني قبل حل هذا املوضوع، 
كبيرة  ورطة  في  نفسه  املالكي  يجد  فهل 
قبيل افتتاح البرملان من طرف ملك البالد؟

لوبي الن�ضاء يريد 200 

مقعد يف الربملان

بن كريان

الرباط. األسبوع

طرف  مــن  املشكل  النساء«  »لــوبــي  شــرع 
العديد من الجمعيات اليسارية النشيطة في 
باملناصفة  املطالبة  في  النساء،  مجال حقوق 
في االنتخابات القادمة والتحرك بقوة من اآلن 
داخل مختلف األحزاب السياسية والحكومة.
التي  النسائية  والقيادات  الجمعيات  هذه 
تمكنت،  األحــزاب،  رؤساء  من  العديد  التقت 
يوم الجمعة املاضية، من الوصول إلى رئيس 
والتي  أمــامــه،  مطالبها  وبــســط  الحكومة 
تعبير  وفق  السقف،  عالية  العثماني  وجدها 
مصدر جد مقرب منه، وقابلها بلغة املجاملة 

والوعود في حدود املمكن.
وقال املصدر ذاته، أن مطالب هذه الحركة 
الرفع  إلــى  تتجه  حيث  العثماني،  صدمت 
إلى  للنساء  الوطنية  الالئحة  نسبة  مــن 
الشباب  الئحة  رفع  ثم  مقعدا،   90 من  أزيد 
كذلك،  مقعدا   90 من  أزيد  إلى  الكفاءات  أو 
»امرأة  ترتيب  وضع  إجبارية  على  والعمل 
البرملانيات  عدد  يصل  حتى  داخلها  رجــل« 
برملانية،   200 حــوالــي   أي  النصف،  إلــى 
مجلس  في  ــرأة  امل حضور  إجبارية  وكذلك 
املزدوجة  الالئحة  إجبارية  عبر  املستشارين 
األمــر  تعلق  ســواء  ــرجــال،  وال النساء  بــني 
والجهات  للجماعات  املمثلني  باملستشارين 
للنقابات  املمثلني  أو  املــهــنــيــة،  ــرف  ــغ وال
الدعم  ربط  بضرورة  طالنب  كما  والباطرونا، 
في  السياسية  لألحزاب  املخصص  العمومي 
التزكيات  منح  بدرجة  القادمة  االنتخابات 
االنتخابية  اللوائح  باعتماد  وكذلك  للنساء، 
الخاصة بالنساء في الجماعات املحلية، بما 
القروية  واملجالس  الحضرية  البلديات  فيها 

والجهات ومجالس العماالت واألقاليم.
كما تتمثل مطالب النساء اللواتي يتحركن 
في  كبيرة  مشاركة  لضمان  األيام  هذه  بقوة 
تعديل  إلى  الدعوة  في  القادمة،  االنتخابات 
مختلف القوانني االنتخابية، بما فيها قوانني 
املهنية،  الغرف  وقوانني  السياسية  األحزاب 

فهل تقبل وزارة الداخلية بهذه املطالب؟

الداخلية ت�ضتعد حل�ضم مقرتحات االأحزاب حول االنتخابات
الرباط. األسبوع

مطلع،  جــد  حزبي  مصدر  ــال  ق
عقدتها  التي  األخيرة  الجولة  أن 
وزارة الداخلية مع زعماء األحزاب 
ــول االنــتــخــابــات  الــســيــاســيــة حـ
باستفسارات  تميزت  الــقــادمــة، 
الوزارات  أم  طلبتها  وتوضيحات 
مــا ورد في  األحــــزاب حـــول  مــن 
مذكراتها دون أن تبدي أي رد فعل 
فقط  منها،  موقف  أي  أو  حولها 
لكل  والتفسير  التوضيح  طلب 
إجراء  وكل  املذكرة،  في  ورد  قرار 

على حدة. 

وأوضـــــح املـــصـــدر ذاتـــــه، أن 
ــدد تــجــمــيــع كل  ــص ــة ب ــي ــداخــل ال
أكبر  وجمع  وترتيبها  املقترحات 
النقط التي ورد االتفاق حولها بني 
النقط  ثم تسطير  املذكرات،  جميع 
مذكرات  في  وردت  التي  الخالفية 
لعرضها  السياسية،  ــزاب  ــ األح
طاولة  على  قادمة  اجتماعات  في 

النقاش بينها وبني األحزاب.
وســطــرت الــــوزارة اقــتــراحــات 
في  وستقوم  ومطالبها،  األحــزاب 
بتوضيح  الــقــادمــة  االجتماعات 
ــف وخــلــفــيــات  ــي ــال ــك دواعـــــي وت
قـــرار على حــدة،  كــل  ــات  ــروق وخ

قضية  كــل  فــي  ــزاب  األحـ وتنوير 
بــبــعــض املــعــطــيــات الــقــانــونــيــة 
تــخــفــى على  ــي  ــت ال ــة  ــي ــع ــواق وال
التلقائي  التسجيل  من  األحــزاب، 
في اللوائح االنتخابية إلى الطعن 
واعتماد بطاقة التعريف في عملية 
التصويت، والرفع من عدد مكاتب 
التصويت، وغيرها من اإلجراءات 
لــألحــزاب  ــبــدو  ت ــتــي  ال التقنية 
وزارة  بينما  عــاديــة،  السياسية 
كلفتها  جــيــدا  تــعــرف  الــداخــلــيــة 
والسياسية  واملالية  القانونية 

داخليا وخارجيا.
اللقاءات  بعد  املنتظر  هذا، ومن 

النقط  بعض  في  الحسم  القادمة، 
حولها،  اتــفــاق  شبه  يقع  الــتــي 
للنساء  الوطنية  الالئحة  كتحويل 
وتخصيص  جهوية،  الئحة  إلــى 
»كــوطــا« ملــغــاربــة الــعــالــم ضمن 
تصبح  قــد  التي  الشباب  الئحة 
شرط  حذف  بعد  الكفاءات  الئحة 
السن منها، وتغيير يوم االقتراع، 
وغيرها من النقط التي ستضمنها 
وزارة الداخلية بعد هذه اللقاءات 
القوانني  لتعديل  مشاريع  داخــل 
سيرجأ  ــني  ح ــي  ف االنــتــخــابــيــة، 
إلى  الخالفية  النقط  النقاش حول 

ما بعد الدخول البرملاني القادم.

هل أصبحت وزارة العالقات 
مع البرلمان ملحقة رسمية 

لحزب »المصباح«؟
الرباط. األسبوع

في  مستمر  والتنمية  العدالة  حزب  أن  يتضح 
التي  الوزارات  داخل  قياداته  ترسيم و»تبليص« 
يشرف عليها مهما كانت الظروف، حتى في زمن 
تعيينهم  في  الحزب  يستمر  أن  املهم  »كورونا«، 

على رأس املسؤوليات.
كانت  صمت،  في  تمت  التي  التعيينات  آخــر 
الخميس  يوم  الحكومي  املجلس  اجتماع  خالل 
الوزير  من  باقتراح  اإلعــالن،  تم  حيث  املاضي، 
الحزب  في  القيادي  تعيني  عن  الرميد،  مصطفى 
ــة »الــتــوحــيــد واإلصـــــالح« علي  وعــضــو حــرك
البرملان  مع  العالقات  ــوزارة  ب مديرا  السهول، 
نحو  العدل  بقطاع  الضبط  كتابة  من  قدم  بعدما 
الوزير  عهد  على  البرملان  مع  العالقات  وزارة 
مع  الــعــالقــات  وزارة  تــكــون  ــك  ــذل وب الــخــلــفــي، 
العدالة  لفائدة  بالكامل  جلدها  غيرت  قد  البرملان 
مرورا  الوزير،  إلى  موظف  أبسط  من  والتنمية، 
برؤساء املصالح واألقسام واملدراء، وبات موظفو 
الوزارة القدامى أقلية وسط أعضاء »البيجيدي«، 
والتعيينات  واإلغراقات  اإللحاقات  كثرة  بسبب 
ومناضلي  بمناضالت  الوزارة  هذه  عرفتها  التي 
حزب العدالة والتنمية منذ الوزير الشوباني إلى 
الوزير الحالي الرميد، مرورا بالوزيرين العماري 

ومصطفى الخلفي.

املالكي وبنشماس



من 03 إلى 09 شتنبر 62020 العدد: 1087 كواليس صحراوية

 عبد اهلل جداد. العيون
 

حــول  ــزاع  ــن ال بقضية  املــهــتــمــون  تتبع 
ظل  وفي  والــخــارج،  الداخل  في  الصحراء 
جائحة »كورونا«، تفاصيل وجزئيات تقرير 
تجاهل  الــذي  املتحدة،  لألمم  العام  األمــن 
التسوية  خطة  عقدين،  منذ  فعل  كما  كليا، 
واالســتــفــتــاء، مــؤكــدا مــرة أخـــرى، إقــبــار 
املحاوالت اليائسة والعقيمة التي قامت بها 
إلحياء  البوليساريو،  وصنيعتها  الجزائر 
أقبرها  التي  املــتــجــاوزة  املخططات  هــذه 
من  مؤكدا   ،2001 سنة  منذ  األمــن  مجلس 
خالل ذكره للحل السياسي حصرا، والقرار 
وقد  املستديرة،  املــوائــد  ومسلسل   2494
اختار مجلس األمن واملجتمع الدولي طريق 
ال  بشكل  باختيارهما،  الدولية  الشرعية 
وعملي  وواقعي  سياسي  لحل  فيه،  رجعة 
مقترح  يجسده  التوافق،  على  يقوم  ودائم 
 16 الحكم الذاتي، الذي كرست القرارات الـ 
التي اتخذها مجلس األمن منذ سنة 2007، 

جديته ومصداقيته.
ــألمــم املــتــحــدة،  ــام ل ــع ــن ال ــ وأبــــرز األم
إلى  رفعه  تقرير  في  غوتيريس،  أنطونيو 
يشمل  املــتــحــدة،  لــألمــم  العامة  الجمعية 
مجلس  بحث   ،2020 إلى   2011 من  الفترة 
باعتبارها  املغربية  الصحراء  لقضية  األمن 
السادس  الفصل  بموجب  إقليميا،  نزاعا 
بالتسوية  املتعلق  املتحدة  األمم  ميثاق  من 

للنزاعات. السلمية 
الفترة  »خــالل  أنه  على  غوتيريس  وشــدد 
تقارير  دراسة  األمن  املذكورة، واصل مجلس 
الوضع  بشأن  قــرارات  واتخذ  العام،  األمن 
املتعلق بالصحراء، مضيفا أن مبعوثي األمن 
التشاور  واصلوا  الخاصن،  وممثليه  العام 

مع األطراف حول سبل معالجة الوضع.
وفي هذا اإلطار، ذكر األمن العام بتنظيم 
املبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر، 
والجزائر  املغرب  بن  مستديرتن  ملائدتن 
سويسرا  في  والبوليساريو  وموريتانيا 
واللتن   ،2019 ومارس   2018 دجنبر  شهر 
شكلتا أول لقاءين وجها لوجه بن األطراف 

منذ  السياسية،  العملية  إطار  في  املتنازعة 
سنة 2012، وكرستا مرة أخرى دور الجزائر 
حول  اإلقليمي  النزاع  في  رئيسي  كطرف 
مجلس  بذلك  أقــر  كما  املغربية  الصحراء 
 )2018(  2440 قراراته  في  سيما  ال  األمن، 

و2468 )2019( و2494 )2019(.
الــقــرارات  ــن، في هــذه  األم وحــث مجلس 
النزاع  هذا  افتعلت  التي  الجزائر،  الثالثة، 
ألسباب  أمــده  إطالة  على  وتعمل  اإلقليمي 
الباردة،  الحرب  عن  ورثتها  جيوسياسية 
)حثها( على العمل بشكل بناء مع املبعوث 
الشخصي لألمن العام، بروح من التوافق، 
طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن 

نجاح هذه العملية.
لألمم  العام  األمــن  أبــرز  ذلــك،  عن  فضال 
القرار  تبني  التقرير،  هــذا  فــي  املــتــحــدة، 
قرر  والــذي   ،2019 أكتوبر   30 في   ،2494
بعثة  مهمة  تمديد  بموجبه  األمــن  مجلس 
 ،2020 أكــتــوبــر   31 حــتــى  »املــيــنــورســو« 
املوائد  أعطته  الذي  الجديد  بالزخم  ورحب 

املستديرة.
على  التأكيد  جدد   2494 القرار  أن  كما 
تفوق مقترح الحكم الذاتي في إطار سيادة 

معايير  وكــرس  الترابية،  ووحدته  املغرب 
حل هذا النزاع اإلقليمي، والذي ال يمكن أن 
ودائما  وعمليا  وواقعيا  سياسيا  إال  يكون 
مسلسل  ــر  أق كما  الــتــوافــق،  على  ويــقــوم 
من  كاملة  بمشاركة  املــســتــديــرة  ــد  ــوائ امل
الجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية 
السياسية الحصرية لألمم املتحدة إلى حن 

استكمالها.
وقد طالب هذا القرار، على غرار القرارات 
بتسجيل   ،2011 سنة  منذ  سبقته  الــتــي 
تندوف،  مخيمات  في  املحتجزين  السكان 
انتهاك  فــي  الــجــزائــر  ترفضه  ــذي  ال ــر  األم

اللتزاماتها الدولية.
وأكــد األمــن الــعــام لــألمــم املــتــحــدة، في 
للعملية  النهائي  الهدف  أن  التقرير،  هذا 
هو  ــن،  األم مجلس  حــدده  كما  السياسية، 
الــنــزاع  لــهــذا  ــى حــل سياسي  إل الــتــوصــل 
العملية  هــذه  أن  على  مــشــددا  اإلقليمي، 
املبذولة  الجهود  ــى  إل تستند  أن  ينبغي 
املستجدة  والــتــطــورات   2006 سنة  منذ 
منذئذ، وبالتالي، إلى مقترح الحكم الذاتي، 
الوحيد  والتطور  الجهد  واليزال  كان  الذي 

املستجد بعد سنة 2006.

الأمني العام للأمم املتحدة يعرتف 

بجـدية احلــكم الذاتي

فعاليات املجتمع املدين 

تدق ناقو�س اخلطر 

بعد حريق كلميم
كلميم. األسبوع

 
ال زالت أثار ومخلفات الحريق املهول الذي 
تيغمرت  بواحة  املاضي،  الثالثاء  يوم  نشب، 
وأتى  أسرير،  لجماعة  التابعة  كلميم،  بإقليم 
الــحــرارة  بسبب  والــيــابــس،  األخــضــر  على 
بادية  زالت(  )ال  درجة(،  )حوالي47  املفرطة 
الساكنة  لدى  عميقا  جرحا  ومخلفة  للعيان 
أعدادا  النيران  التهمت  حيث  املنطقة،  وزوار 
وبعض  املاشية،  وقطعان  النخيل  من  كبيرة 
في  مادية  والسيارات، مخلفة خسائر  املنازل 

املمتلكات.
للوقاية  تابعة  بطائرة  االستعانة  وبعد 
املدنية قادمة من مدينة أكادير، من أجل إخماد 
والوقاية  الساكنة  جهود  وتظافر  النيران، 
املدنية بكلميم وسيدي إفني وعناصر السلطة 
العمومية،  القوات  عناصر  ومختلف  املحلية 
الساعة  حوالي  الحريق  على  السيطرة  تمت 

الثامنة مساء.
الكبيرة  والــخــســائــر  ــألضــرار  ل ونتيجة 
مجموعة  دقــت  الحريق،  فيها  تسبب  التي 
الخطر،  ناقوس  املدني  املجتمع  فعاليات  من 
االقتصادية  األوضـــاع  إلــى  االنتباه  الفتن 
واالجتماعية لساكنة الواحة، الذين أصبحوا 
بدون مأوى، إضافة إلى فقدانهم ملصدر دخلهم 
على  النيران  أتت  بعدما  اليومي،  وعيشهم 
مشاريعهم السياحية اإليكولوجية ومواشيهم 
التي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد، مستغيثن 
بالسلطات املحلية ومختلف املتدخلن مركزيا 
املحنة،  هــذه  تجاوز  في  لدعمهم  وجهويا، 
التي  االستثنائية  الظروف  هذه  في  خاصة 
صحيا  الساكنة،  على  الظروف  فيها  تكالبت 
وحــالــة  املستجد  »كـــورونـــا«  ــاء  وبـ بسبب 
االقتصادية  واالنعكاسات  الصحية  الطوارئ 
السلبية على مصادر الدخل، وأخيرا الحريق 

الذي لم يكن في الحسبان.
وتعرف الواحات بالجنوب املغربي في مثل 
مما  مماثلة،  حرائق  السنة  من  الفترة  هذه 
يجعل الجميع في خندق واحد لتالفي وقوع 

نفس الخسائر.

 رئيس موريتانيا السابق يتهم
 الدولة بفبركة »سيناريو شيطاني« 

األسبوع
 

لجنة  أن  العزيز،  السابق محمد ولد عبد  املوريتاني  الرئيس  قال 
وتشويه  معه  الحسابات  بتصفية  مكلفة  كانت  البرملانية  التحقيق 
سمعته كرئيس سابق واختالق ملفات غير صحيحة، متهما بعضها 

بأن لديها امتدادا خارجيا والبعض اآلخر بالفساد.
وأوضح ولد عبد العزيز خالل مؤتمر صحفي، أن اللجنة استعانت 
مشيرا  الدولة،  ميزانية  وكلفت  متخصصة،  غير  أجنبية  بمكاتب 
التواصل  لوسائل  التحقيق  ملفات  وســرب  نشر  القضاء  أن  إلى 

االجتماعي، وهذا غير قانوني، وفق تعبيره.
وتشويه  لشيطنته  كان  الدولة  »برنامج  أن  العزيز  عبد  ولد  وقال 
سمعته وشغل املواطن«، مضيفا أن »الدستور يحميه، لكنه تعرض 
 3 أجــرى  أنــه  أوضــح  كما  تعبيره،  حسب  أيـــام«،  لسبعة  للسجن 

 7 مدتها  كانت  أسبوع  خــالل  فقط  دقـــائـــق مقابالت 
معتبرا  له،  شخصي  استهداف  في  ن فقط  أ
الحريات  مجال  في  تراجعت  الدولة 
بأن  يقول  أن  قبل  املدونن،  وهــددت 
لم  موريتانيا  في  حدث  الذي  الفساد 
يسبق له مثيل، واتخذ شعار محاربة 
مضيفا  شخصيا،  الستهدافه  الفساد 
أجراها  التي  الصفقات  جميع  أن 
تــمــت بصفة  حــكــمــه  ــرة  ــت ف خـــالل 

قانونية.
ــرى مــهــتــمــون بــالــوضــع  فــيــمــا يـ
هذه  أن  بموريتانيا،  الحقوقي 

املحاكمة تفتح باب املساءلة 
لــلــجــمــيــع، وتــجــعــل 

دولة  موريتانيا 
ربط املسؤولية 

ولد عبد العزيزباملحاسبة.

 م�ساريع الطاقة ال�سم�سية يف ال�سحراء تزعج البولي�ساريو
الداخلة. األسبوع

البوليساريو  جبهة  أبدت 
ــدام  إق مــن  وقلقها  تخوفها 
ثالث  ــشــاء  إن عــلــى  ــغــرب  امل
ــة  ــطــاق ــد ال ــي ــول ــت مــحــطــة ل
الداخلة  جهة  في  الشمسية 
بــعــمــق  ــب  ــ ــذهـ ــ الـ وادي 
ما  وهو  املغربية،  الصحراء 
بأن  عليمة  مــصــادر  أكــدتــه 
للطاقة  املغربية  »الــوكــالــة 
نشرت  )مـــازن(  املستدامة 
ــول  ــل ح ــاصــي ــف ــت ــض ال ــع ب
ــطــاقــة  ــروع مــحــطــة ال ــشـ مـ
موقعها  وقد حدد  الشمسية، 
قرب  الــعــركــوب  منطقة  فــي 
وتعتبر  ــة،  ــل ــداخ ال مــديــنــة 
األقاليم  في  الثالثة  املحطة 

 ،1975 سنة  منذ  املسترجعة 
العيون  نــور  مشروعي  بعد 
موضحة  ــدور«،  ــوج ب ونـــور 
األول  املشروع  »مساحة  أن 
1580 هيكتارا وبإنتاج  تبلغ 

تصل  فيما  مــيــغــاواط،   80
مساحة الثاني 1750 هكتارا 
ــاواط. ــغ ــي م  20  وبــإنــتــاج 
وأشار املصدر إلى أن اختيار 
الجديدة  املحطة  بناء  موقع 

ــار الــســيــادة  ــ ــي فــي إط ــأت ي
ــراب  املــغــربــيــة عــلــى كــافــة ت
وضمن  الجنوبية،  األقاليم 
التنموي  ــمــوذج  ــن ال رؤيـــة 

الجديد.
وقد نجح املغرب في إسناد 
الطاقة  محطات  تطوير  مهام 
ــوا  الــشــمــســيــة لــشــركــة »أكـ
بالتنسيق  السعودية  باور« 
بموجب  ــازن«  »مـ شركة  مــع 

عقد يمتد لـ 20 عاما.
ــت الــجــبــهــة كــل  ــ ــرك ــ وح
ــر عــلــى  ــي ــأث ــت ــل ــا ل ــوذهـ ــفـ نـ
املستدامة  التنمية  مشاريع 
هو  كما  املغربية  بالصحراء 
الحال حن فشلت في توقيف 
تــصــديــر فــوســفــاط بــوكــراع 
نحو أمريكا والهند وعدد من 

الدول لجودته وقيمته.

الكركرات. األسبوع

خبر  املاضي،  اإلثنن  يــوم  إعالمية  مصادر  نقلت 
من  عدد  من طرف  »الكركرات«  الحدودي  املعبر  إغالق 

املحتجن، رافعن أعالم جبهة البوليساريو .
ووفق ذات املصادر، فقد وصل املحتجون إلى املعبر 

جبهة  قوات  عليها  تسيطر  التي  املناطق  من  قادمن 
هذه  إلى  التوتر  عودة  يشكل  ما  هو  و  البوليساريو، 

املنطقة العازلة.
املتحدة من  األمم  ذاتها تدخل  ولم تستبعد املصادر 
التجارية،  الحركة  واستمرار  املحتجن،  إبعاد  أجل 
لكون املنطقة تحت مراقبتها وفق اتفاقية وقف إطالق 

النار املوقعة بن املغرب وجبهة البوليساريو.

 عــودة ال�ستفزازات اإلـى »الكــركرات«

غوترييس



النفط يقود مصالحة 
جزائريةـ  مغربية 

القناص

7 من 03 إلى 09 شتنبر 2020 كـواليـس األخبــارالعدد: 1087

التعليم عن بعد لن ي�ؤثر على

 »الأطفال احل�ضريني« يف املغرب
جمع  الـــذي  االســتــشــاري  اللقاء  فــي 
الشؤون  قسم  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد  فــي 
ولجنة  إي(  إس.  )دي.  اإلفــريــقــيــة 
و)إي.  سي(  أو.  )إ.  اإلفريقي  االتحاد 
تقييم  حــدث  واليونيسيف،  إم(  أو. 
األطفال في ظل استمرار  سريع لحماية 
جائحة »كورونا« عن طريق التعليم عن 

املغرب  تجربة  على  الورقة  وأكدت  بعد، 
الباكالوريا  تالميذ  فيها  نجح  التي 
ما  وهو  بعد،  عن  التعليم  من  انطالقا 
يجعل نتائج هذه التجربة على »األطفال 
»سليمة  املـــغـــرب  فـــي  ــن«  ــحــضــري ال
ومتقدمة«، قبل التغلب على باقي األثار 

لـ»كورونا«. السلبية 

ــر الــطــاقــة الــجــزائــري،  تــوصــل وزيـ
يتضمن  بتقرير  عــطــار،  املجيد  عبد 
خالصتن: الحوار مع القطاع الخاص 
ــالك الــنــفــط  ــه ــل اســت ــي مـــن أجـ ــغــرب امل
تكون  أن  يجب  قضية  وهــي  الــجــزائــري، 
التقرير  بتعبير  )أبوليتيك(  »السياسية« 

الذي وقعه مستشارو الوزير باألسماء.
وفي نقطة ثانية، يؤكد مصدر »األسبوع«، 
ــرورة تــجــاوز فتح  ــرى املــســتــشــارون ضـ ي
األراضي  عبر  املار  الغاز  أنبوب  موضوع 

املغربية نحو إسبانيا.
عدم  إلى  عطار،  الوزير  مستشارو  ودعا 
إثارة أي تصعيد مع الجار الغربي، ويترك 
الواقع،  األمــر  بحكم  نفسه  يجدد  االتفاق 
خصوصا وأن اإلسبان )ال يريدون بدورهم 

فتح موضوع األنبوب في فترة كورونا«.
مصالحة  ــرة  مـ ألول  الــنــفــط  ويــقــود 
املغرب  إغــالق  بعد  مغربية،  ـ  جزائرية 
العترافه  الشرقية  الــصــحــراء  مــوضــوع 
االستعمارية  الفترة  عن  املوروثة  بالحدود 
مليثاق  طبقا  الـــدول،  بــن  حالية  ــدودا  حـ

االتحاد اإلفريقي.

 سفير االتحاد األوروبي في الجزائر:

 احل�ار  بني تب�ن وامللك 

املغربي »له م�عد قريب«

قال سفير االتحاد األوروبي في الجزائر، 
بن  حوار  عقد  فرصة  إن  أورورك:  جون 
منذ  واملغرب،  الجزائر  املغاربين،  البلدين 
وأن  اآلن،  تظهر   ،)2016( منصبي  تولي 
في  راغبان  املغربي  وامللك  تبون  الرئيس 
العهد  في  سادت  التي  الجمود  حالة  كسر 

)بوتفليقة(. السابق 
نشرت  أن  »األســبــوع«   لجريدة  وسبق 
العاهل  يصافح  أال  على  بوتفليقة  قسم 
األسبق  الوزير  هاتف  إقفال  بعد  املغربي، 
الرئيس  اتــصــاالت  ــام  أم بنعيسى  محمد 
الفرنسي الراحل شيراك، التي توصل فيها 
الصحراء،  يشمل  اتفاق  إلى  البلدين  مع 
ونقلت جرائد دولية عن »األسبوع«  الخبر 
السابق  املــديــر  بعدها  وأكـــده  حينه،  فــي 

للمخابرات الفرنسية في كتاب له.
ما  أن  »األسبوع«   مصدر  يرى  وحاليا، 
الدبلوماسين  ألحــد  أورورك  جــون  قاله 
معلومة  بل  نظر،  وجهة  »ليس  الفرنسين، 
ستتحقق في األيام القادمة«، والدبلوماسي 
هذا  »إن  »األسبوع«:  ملصدر  قال  الفرنسي 

تقييم ماكرون«.

عطار

مفوض االتحاد األوروبي للبيئة: 

�ضيك�ن هناك �ضقف جديد لل�ضيد 

مع املغرب يف اإقليم ال�ضحراء 

أشار املفوض األوروبي املكلف بالبيئة 
فيرجينيخوس  والصيد،  واملحيطات 
البحري  االتفاق  إلى  سينكيفيشيوس، 
األوروبي،  املغرب واالتحاد  الذي يجمع 
في ورقة له، مؤكدا أنه »سيعرف تعديالت 
من حيث بعض أنواع األسماك، وتحديد 
تبعا  ليس  بخصوصها،  صارمة  كميات 
أيضا  وإنما  األطلسي،  للمحيط  فقط 

الحتياطات اإلقليم«.

ونــقــل مــصــدر »األســـبـــوع« مــا دعــاه 
لالتفاق  الواقعية  »الــنــظــرة  املــفــوض 
مع  التعامل  تفرض  التي  الــبــحــري«  
االتفاق على أساس تقني وقتي، وليس 
املعايير  هذه  فاعتماد  لذلك،  سياسي، 
املخزون  لحماية  املغرب،  مع  ضــروري 
السمكي البعيد املدى في هذا البلد زائد 
الصحراء، وهو ما يجب العمل عليه في 

املستقبل القريب.

»ك�رونا« مل تغري 

من �ضرامة املغرب �ضد 

»داعــــ�ش«

جانب  إلى  األمنية،  األجهزة  سهر  رغم 
الجيش في املغرب، على تطبيق اإلجراءات 
بحالة  الصلة  ذات  القرارات  وكل  امليدانية 
لم  اململكة  فإن  املعلنة،  الصحية  الطوارئ 

تغير من صرامتها ضد تنظيم »داعش«.
بعدم  املــتــطــرفــة  التنظيمات  ــرت  ــأث وت
مناطق  إلى  والخروج  بالجوالن  السماح 
فإن  وبالتالي،  للتداريب،  ووعــرة  جبلية 
قدرة »داعش« أصبحت محدودة أكثر بفعل 
شهدت  التي  األمنية  الصرامة  مواصلة 
باجتماع  نقاشات  الرباط  للعاصمة  بها 
وألبانيا  صربيا  منبهة  األوروبي،  لالتحاد 
»ضــرورة  إلى  األســود  والجبل  والبوسنة 
التمسك مع كورونا بالحرب على اإلرهاب«.

البنك الأوروبي لال�ضتثمار يف املغرب ل يلتزم مبعدل فائدة بنك املغرب
وقع البنك األوروبي لالستثمار مع »أمانة« 
تمويل  عقد  املغرب،  في  الصغيرة  للتمويالت 
بـ 3 مالين يورو ملساعدة املشاريع الصغيرة 
جدا واملقاوالت الصغيرة، والعمال املستقلن، 
إلى  الــوصــول  إمكانية  لديهم  ليس  الــذيــن 
تعبير  حسب  »الكالسيكية«،  الــتــمــويــالت 
التمويل  هذا  وصول  إلى  أشار  الذي  البيان 
إلى 11560 مستفيدا، لكن مصدر »األسبوع«، 
التزامه  بـــ»ضــرورة  توصل  البنك  أن  يؤكد 
بنك  من  به  املعمول  املنخفض  الفائدة  بمعدل 
شركات  تتجاوز  أن  مرغوبا  وليس  املغرب، 
ال  كي  القانون،  صرامة  الصغرى  القروض 
تكون الفائدة على القرض أقوى من استفادة 

املحتاجن في ظروف كورونا«.
وينتظر املسؤولون الرد على هذه املالحظة.

 

أورورك
الوزير البريطاني إلفريقيا: 

�ضن�ضاعد املغرب ماليا 
لتنظيم انتخاباته 

الت�ضريعية 
عــبــر الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي لــلــشــؤون 
لتنظيم  بــــالده  ــم  ــ دع ــن  عـ ــة  ــي ــق ــري اإلف
االنتخابات في املغرب، في ظروف تمويل 
لندن  مساعدة  وأن  »كورونا«،  مع  صعبة 
دول  املغرب« ضمن  في  »مطلوبة  ستكون 
استشارة  مواعيد  فــي  مستقرة  أخــرى 

شعبها.
لندن  فإن  »األســبــوع«،  مصدر  وحسب 
بموعدها  االلــتــزام  على  اململكة  تشجع 
منتخبن  إلنتاج  شعبها  مع  االستشاري 
لـ»كورونا«  املوضوعي  التحدي  يشكلون 

وتبعاتها.
دعما  املصدر،  حسب  الدعم،  وسيشمل 
ماليا، وأيضا كل ما يراه الشريك املغربي 

في االستحقاق االنتخابي.
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التحول: تعميم التأمني 
اإلجباري عن املرض 

والتعويضات العائلية لكل 
طفل والتقاعد لكل شيخ 

وانكماش  حاد،  تمويل  أزمة  في 
ربح  في  املغرب  يرغب  اقتصادي، 
رهانات لم يتمكن منها في كل عقود 
»الخطاب  فــإن  لــذلــك،  االســتــقــال، 
»الــوعــود«،  على  املبني  الرسمي« 
األزمــات،  إدارة  من  يتجزأ  ال  جزء 
لكن األزمة الحالية »صامتة وقوية«، 
إلى  ذلك،  كل  مع  مضطرة،  والدولة 
شعبية  »آمال«  تحقيق  عن  اإلجابة 

متأخرة لعقود.
الصحية،  الطوارئ  سقف  وتحت   
اســتــطــاع الــنــظــام »الــهــيــمــنــة على 
تفعيل  الجميع  وينتظر  الــقــرار«، 
يطلب  أحد  فا  الرسمية«،  »القرارات 
بل  معينة،  بمواصفات  مستشفى 
التمكن من االستشفاء - املقتصر على 
كما  ـ  والفيتامينات  الصيدلية  املواد 
الصحي ملعالجة  للبروتوكول  يحدث 

»كورونا«.

وليس  الــدواء  إلــى  الوصول  إن 
في  األوكسجني  وإلى  السرير،  إلى 
الحاالت املعقدة، هو ما يهم الجميع، 
لم  لاستشفاء  املصاحب  فالترف 
يعد جزء من النظرة العامة، والبحث 
عن معامل »الفعالية« هو ما فرض 
وليس  الدولة،  رؤيــة  على  التحول 
لدى الحكومة هامش املناورة الذي 
يضمن استقرار اململكة إال من خال 
ملواجهة  الصحية  التغطية  تعميم 
»كورونا«،  أحدثته  الــذي  التعميم 
اإلصــابــة  ضحايا  وأن  خصوصا 
ــرض عــومــلــوا مــن طــرف  بــهــذا املـ
التأمني  مــن  كمستفيدين  الــدولــة 
االستشفاء،  مراكز  داخل  اإلجباري 
أما بالنسبة للتقاعد، فإن الوصول 
إلى شيوخ اململكة، بعد إصابة هذه 
مواجهة  يجعل  بـ»كورونا«،  الفئة 
الفيروس من خال التغذية جزء ال 
آخر  درس  وهو  املناعة،  من  يتجزأ 

للوباء.
وستكون التغطية على مرحلتني:

مع   ،2021 سنة  مــن  ــــى:  األول ـ 
إلى  بيضاء،  سنة   2020 اعتبار 
سنتني،  ظـــرف  فـــي  أي   ،2023
الصحية  التغطية  تفعيل  وسيكون 

مغربي  كل  شاما  والتعويضات 
ومغربية.

إلى   2024 سنة  من  الثانية:  ـ 
تعميم  هــنــاك  وســيــكــون   ،2025
فقدان  عــن  والــتــعــويــض  التقاعد 
املنال،  بعيدة  أهداف  وهي  العمل، 
سيكون   2025 بعد  مــا  واملــغــرب 

مختلفا.
إلــى  منفصلتان  والــخــطــوتــان 
2025 لن تساهما في إعادة تدبير 
ــغــرب عــلــى أســـس جــديــدة، بل  امل
سيتغير »الحزب« وتتغير السياسة 
في اململكة، وقد تكون السياسة في 
عقاني  تنافس  مجرد  الحالة  هذه 

للوصول إلى األهداف املسطرة.
بالطريقة  الــســيــاســة  ــوت  ــم وب
الكاسيكية ـ املخزنية أو العتيقة ـ 
سنرى ضغطا إضافيا الحترام زمن 
نهاية  التغطية الصحية في  تعميم 
 ،2024 في  التقاعد  وتعميم   2023
ــود، فــي ظــل االنــكــمــاش  ــ وهـــي وع
عهود  في  تتحقق  لم  االقتصادي، 
عـــاديـــة، ولــســنــوات، لــذلــك، فــإن 
التشكيك الذي تجاوزه املعارضون، 
اإليــجــابــي  الــتــفــاعــل  إلـــى  يفضي 
مــع اقــتــراحــات الــدولــة فــي »ظــرف 

مشكلة  وأن  خصوصا  حــســاس«، 
تمويل هذين الورشني يجعل:

1( ربح األمن الغذائي واملعيشي 
عبر  واألطــــفــــال  ــمــتــقــاعــديــن  ــل ل
التعويضات العائلية، والدوائي في 
اللقاحات ومواجهة األمراض العامة 
استراتيجيا  استثمارا  والجائحة، 
هاما، بتعبير الوزير بنشعبون، وهي 
»الليبرالية  تيار  على  تنقلب  نظرة 
املتوحشة«  و»الليبرالية  الريعية« 
اللذين حكما فترة االستقال وخطط 

الدولة.
الشغل،  التعويض عن فقدان   )2
النخبة  املشكل عاما عند  وقد ظهر 
العامة  السياسة  وصانعي  القائدة 
العمل  فقدان  أن  يظهر  إذ  بالبلد، 
املجتمع،  يشارك  أن  يجب  كارثة 

متضامنا مع الفرد، فيها.

إقالع القطاعات الصحية

إن بناء منظومة صحية لن يكون 
دون:

وكــل  املستشفيات  تــأهــيــل   )1
مسار  وتنظيم  الصحية  الوحدات 

معياري للعاجات.

الــدوائــيــة  ــودة  ــج ال 2( ضــمــان 
واالستشفائية.

االجتماعية  البرامج  تطوير   )3
ــن تــفــعــيــل الــســجــل  املــنــطــلــقــة مـ

االجتماعي املوحد.
األنــظــمــة  حــكــامــة  ــاح  ــ إص  )4
ــو مــفــهــوم  ــ »االجـــتـــمـــاعـــيـــة«، وه
وإصــاح  املالية،  وزيــر  استخدمه 
الحكامة«،  »تعزيز  وهو  الحوكمة 
الصحي  القطاع  ــإن  ف وبــالــتــالــي، 
يوجد في قلب أي إصاح اجتماعي، 
إلى جانب األمن الغذائي الذي كرس 

أهمية الفاحة املغربية.
الحيوية  القطاعات  فإن  ولذلك، 
والبنيوية هي ما ترغب السياسات 
الــجــديــدة فــي الــوصــول إلــيــه، في 
العمومية  املقاولة  مقدمتها إصاح 

إلصاح القطاع العام.

حذف املقاوالت العمومية 
الغري ذات جدوى 

ــاوالت  ــق ــر املــالــيــة امل يــدعــو وزيـ
استوفت  الــتــي  الــعــمــومــيــة 

يــجــري  ألن  وجــــودهــــا، 
وتلتحق  وتحذف،  حلها  

أحدث املغرب »حسابا خاصا« سماه »صندوق االستثمار 
االستثمار  ألغى  حكومي  برنامج  يف  االستراتيجي« 
لسنة  األخيرة  سنوية  النصف  الحصيلة  يف  العمومي، 
مقتضيات  تفعيل  ىلع  املالية  وزارة  حرص  مع   ،2020
إطالق  ضرورتين:  إطار  يف  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون 
االقتصادي، وإطالق إصالح هيكلي كبير  خطة طموحة لإلنعاش 
يف املجال االجتماعي يتعلق أساسا، حسب وزير املالية، بتعميم 
وتسريع  املغربي  الشعب  أفراد  كافة  االجتماعية ىلع  التغطية 

إصالح القطاع العام.
من جهة، فالدولة تحملت تكاليف املصابين بجائحة »كوفيد 19« 
دون اعتمادها ضمن »التغطية االجتماعية«، ومن جهة ثانية، فإن 

األخيرة،  التطورات  الخاص يف اململكة، وقد عرته  القطاع  فشل 
أي  ما سيكون عليه مصير  العام، وهو  الصحي  القطاع  إلى  يدفع 
الخاص، وكل ما هو خاص عاد  التعليم  قطاع، وقد الحظناه يف 
القطاع  إصالح  تسريع  يعتمد ىلع  القصر  مما جعل  الدولة،  إلى 
العام كجزء من بقاء الدولة، فاملستقبل ليس يف الهولدينغات 
الحامية،  الدولة  استعادة  بل  الدولة،  مقدرات  وبيع  والخوصصة 
فتمويل  لذلك،  االستثنائي،  الظرف  هذا  يف  »الجابية«،  وليست 

وإصالح  املغاربة  كل  ىلع  الصحية  التغطية  تعميم 
»استثمارا  الجديد  املنظور  يف  أصبح  العام،  القطاع 
استراتيجيا«.. إنه »انقالب« يف مفاهيم ما يسمى »النظرة 

التقليدية« أو »املخزن االقتصادي«.
أعد الملف: عبد الحميد العوني
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وقعت  التي  الخطيرة  باإلفالسات 
في القطاع الخاص بفعل »كورونا«.
وال يمكن لهذا االنتعاش الطفيف، 
بفعل رفع الحظر، أن ينقذ مقاوالت 
املــخــاطــر،  ــي  ــال ع ــال  ــمـ رأسـ ذات 
املقاولة  قدرة صمود  فإن  وبالتالي، 
عاليا،  ضخا  يتطلب  العمومية 
بهذه  يقوم  أن  للمغرب  يمكن  وال 
جــدوى  مــن  تأكد  إن  إال  املــغــامــرة، 

»شركاته العامة«.
خارج  حل  هناك  ليس  وحاليا، 
القطاع العام، وليس هناك، في نظر 
إصالحه،  أو  إلنقاذه  مال  مراقبني، 
كلها،  ضاعت  السابقة  الفرص  ألن 
إلنقاذ  مجال  هناك  ليس  وبالتالي، 
املتوسطة  الجدوى  ذات  الشركات 

فكيف بالشركات »األقل جدوى«.
وبناء عليه، سيكون من الطبيعي 
بني  مختلفة  التقييمات  نجد  أن 
املالية يشرف  وزير  لكن  القطاعات، 
وسيكون  اإلداري،  اإلصــالح  على 
مكلفا بتحديد الشركات التي يمكن 
تصفيتها  يجب  والــتــي  إنــقــاذهــا، 
مع  ــرى،  أخـ شــركــات  عمل  لصالح 
بما  االختصاصات  تــوزيــع  إعـــادة 
الرهان  وهو  اإلنجاز،  دقة  يناسب 
الصعب، ألن هناك إشكالية »فاقدي 
العمل« بفعل اإلفالسات االضطرارية 

لبعض الشركات.
قــدرة  فــإن  الخطة،  لهذه  وتبعا 
بثلثه  التضحية  على  العام  القطاع 
معادلة  نسيجه، ستكون هي  إلنقاذ 
الغد، تحت يافطة »كورونا«، وما لم 
يمرر من إصالحات بهذا االسم، لن 

يمرر.
فكل شيء في هذه الفترة معطل، 
االنكماش  ظل  في  معطل،  شبه  أو 
منذ  املــســبــوق،  غير  االقــتــصــادي 
تسعينات القرن املاضي، وقد يتأخر 
التي   1996 مستوى  عــن  املــغــرب 
وصفها امللك الراحل الحسن الثاني 

بالسكتة القلبية.
الحل  يكون  أن  اليوم  يمكن  وال 
يجب  بل  »حزبيا«،  أو  »سياسيا« 
اإلدارة  توحد  أن  اإلصالحات  على 
ما  وهو  واحد،  رهان  في  واملواطن 
اللجنة  أمــام  املالية  وزيــر  يسميه 
بـــ»اإلصــالح  املختصة  البرملانية 

الهيكلي العميق«.
املختصون  يعرف  أن  املهم  ومن 
هذه  في  املطلوب«  »العمق  حــدود 
نفس  على  كانت  وإن  اإلصالحات، 
مؤسسات  تــرغــب  الـــذي  املــعــيــار 

التمويل الدولي بإنجازه.
الــصــعــيــد، ستكون  هـــذا  وعــلــى 
بالنسبة  ــة  ــي ــالح اإلص الــعــمــلــيــة 
تحديد  في  معقدة،  العام  للقطاع 
من  ستنجو  التي  الشركات  هي  ما 
هي  وما  الحذف،  ومن  الخوصصة 
التدبير،  صعيد  على  منها  الجيدة 
والتي تفرض أن تكون موجودة في 
مستقبل  ثم  ومن  املغرب  مستقبل 

الدولة.
من  ــة  ــي ــاج ــن ال ــات  ــركـ ــشـ الـ إن 
الخوصصة والحذف، ستكون فاعلة 
أو  جيد  إنتاج  وذات  مكلفة،  وغير 

على األقل تدبير متقدم.
سنجد  الخطوة،  هذه  ولتحقيق 
والتنظيمي،  القانوني  اإلصالح  أن 
جزء ال تهمله الدولة في هذه املرحلة 
إلــى  ــؤدي  يـ ــن  ل لكنه  الــحــســاســة، 
وبالتالي،  سريعا،  املرجوة  النتائج 
استوفت  التي  املقاوالت  حذف  فإن 
حقيقيا  إشــكــاال  يطرح  وجــودهــا، 
بشأن معايير إعدام هذه املقاولة أو 
مثل  يحدد  من  فإن  وبالتالي،  تلك، 
مستقبل  يرسم  من  هو  القرار  هذا 

ــجــاب أو  ــغــرب، بــاتــجــاه اإلي امل
السلب.

ــا لـــهـــذه  ــعـ ــبـ وتـ
ــة، فــإن  ــي ــوال ــت امل
إجـــــــــــــــراءات 
ــم  ــدع ــض ال خــف
املقاوالت  تجاه 

غالف  وانتهى  بــدأت،  العمومية، 
الجهة،  لنفس  املوكول  االستثمار 
الطبيعي:  مــن  أصبح  وبالتالي، 
اقترب  الدعم  عنه  انتهى  من  »أن 
من املقصلة«، ولذلك، ال تجد وزارة 
ــل الــحــصــري عن  ــي ــوك املــالــيــة )ال
غضاضة  أي  اإلداري(  ــالح  اإلصـ
يبقى  أن  يجب  مــا  بــني  الــفــرز  فــي 
الشركات  من  يعدم  أن  يجب  ومــا 
العمومية، لطبيعة املرحلة القاسية.
في  مــرن  أسلوب  هناك  وحاليا، 
ربط الدعم باألداء، وأي فشل يعني 
وستكون  العمومية،  الشركة  حذف 
»مقصلة« الدعم هي عامل القتل أو 

النجاة بالنسبة لشركات بعينها.
فكل شيء متعلق بمديني: أن قدرة 
وأي  تدبيره،  في  ستكون  املغرب 
سيدفن  السابقة،  للتجربة  تكرار 
ما هو حالي،  يتواصل  وقد  مرحلة 
واملعامل الثاني بعد التدبير، يتمثل 
في التعامل مع القطاع العام القائم 
)هولدينغات(  أقطاب  خلق  على 
عمومية، ومثل هذا اإلجراء سيكون 
عامال في دمج شركات فاشلة لديها 
حذفها،  أطــراف  تريد  ال  أو  نفوذ، 
هذا  على  تغطي  ناجحة  شركة  مع 

الفشل.
بالفعالية  إذن، فاملسألة لن تكون 
»دون  املــرجــوة إن ذهــب اإلصــالح 
»تكتيكيا«  كــان  أو  مطلوب«  عمق 

لتمرير هذه املرحلة الصعبة.
ويرى الخبراء، أن مسألة »حذف 
ليس  عمومية«  شركات  ــدام  إع أو 

ومباشرا، خـــــــيـــــــارا  مفتوحا 
بل قد تكون 

للشركة  دمج  مجرد  الحذف  مسألة 
تفعيل  إلعـــادة  قطب  فــي  الفاشلة 
دورها، ومع ذلك، فإن حفاظ الدولة 
الشركات  في  الشغل  مناصب  على 
»القابلة للحذف«، ينقل تدبيرها إلى 
قطب، هو جزء إيجابي لعدم تعميق 

األزمة الحالية.
تجميع  عبر  كبرى  أقطاب  إنشاء 
العمومية  املــؤســســات  ــن  م عـــدد 
املالية،  وزير  بتعبير  تنشط،  التي 
األقطاب،  بيروقراطية  قطاعات  في 
املتعثرة  الشركات  فشل  يساوي 
وال  األقــطــاب،  هــذه  فــي  املنضوية 
سوء  مــن  تنتقل  أن  لــدولــة  يمكن 
التدبير الناتج عن الوساطة والريع 
إلى تركيز البيروقراطية، وإن وعد 

الجميع بالصرامة.
وبني الخيارين، يتضح أن الرهان 
)الجبان(  الــخــاص  القطاع  على 
التعليم  وأن خوصصة  كليا،  سقط 
الحماسة،  بنفس  تعد  لم  والصحة 
العملة  هــي  فـــ»الــفــعــالــيــة«  لــذلــك 

النادرة في هذا السياق.
وسيقيس املغرب ما بعد »كورونا« 
كل شيء على معامل »النجاعة« أو 
الفعالية، بتعبير الوزير بنشعبون، 
التي  الشركات  ستعيش  ولــذلــك، 
منذ  عملها  بتجويد  وقامت  خدمت 

سنة 2001.
الرسمية،  التصريحات  وحسب 
األقــطــاب  استراتيجية  ســتــكــون 
الــشــركــات  لتجميع  الــعــمــومــيــة 

العمومية، قائمة على:
1( الرفع من املردودية.

2( ضمان النجاعة في استغالل 

املوارد.
3( عقلنة النفقات. 

ــن هـــذه الــعــوامــل  وبــالــتــمــكــن م
ــة، ســيــكــون »اإلنـــعـــاش  ــالثـ ــثـ الـ
»التمويل  على  مبنيا  االقتصادي« 
ــشــروط بــجــودة الــتــدبــيــر«، ألن  امل
إلصالح  موجهة  تكون  لن  الخطة 
بل  محدد،  أمر  أو  جزء  في  هيكلي 
يسعى املغرب إلى مقاربة شمولية، 
إلى  الرسميون  ينظر  مــرة،  وألول 
شمولية،  ومقاربة  عميق  إصــالح 
اإلصالح  تحول  من  تخوفوا  ألنهم 
ضد  أو  ــم  ــدهـ ضـ انـــقـــالب  إلــــى 

مصالحهم اآلنية.
بدا  ــا«،  »كــورون أزمــة  بفعل  لكن 
املغاربة،  املــواطــنــني  أن  للجميع 
باالنعكاسات  الشديد  تأثرهم  رغم 
قادرون  فإنهم  للوباء،  االقتصادية 
االقتصادي  االنكماش  تفهم  على 
هــذا  طـــرف  أي  يستغل  أال  عــلــى 
وال  سياسيا  ال  السلبي  الــوضــع 

اقتصاديا.
الدولة  تطلق  أن  البديهي  ومــن 
الشامل«  العميق  »اإلصالح  مبادرة 
قست،  كلما  التي  املرحلة  لتمرير 
جاء الوعد والسقف السياسي أكثر 
ارتفاعا، وكان مهما أن تبدأ الدولة 
العمومية،  شركاتها  من  اإلصــالح 
خسارة  عن  التعويض  يكون  وأن 
»موعود«  نموذج  ببناء  »كورونا« 
ــؤجــل الــغــضــب الــشــعــبــي على  ي
وعلى  ضعيفة،  صحية  منظومة 

تدبير سيء.
يختلف  ال  الــصــدد،  هـــذا  وفـــي 
رغم  الــخــاص،  عــن  الــعــام  القطاع 

مساعدة الدولة لخواص في شراء 
منشآت عمومية.

تفاصيل  كــل  انتهت  وحــالــيــا، 
حذف  ويجب  السابقة،  املنظومة 
عند  لرؤية  تأهيال  بعضها  ودفــن 
املرحلة  لتمرير  وعود  أو  البعض، 

الصعبة، وبالتالي، سيكون:
1( العمل على األقطاب املندمجة 
االقتصادي  اإلنعاش  صعيد  على 
للقطاع العام، هو الجزء املعتبر في 
وزير  بعضها  كشف  التي  الخطة 

املالية.
»إجــــــراءات  ــى  عــل ــعــمــل  ال  )2
وعندما  الحل،  من  كجزء  أفقية« 
ــي هـــذه  ــ ــون ف ــيـ ــمـ ــرسـ ــق الـ ــدقـ يـ
اإلجراءات، يجدون األمر ال يتعدى 

»الخصوصيات القطاعية«.
وبالتالي، فكل شيء سيكون تحت 
األفقية«  »اإلجراءات  ألن  السيطرة، 
»اإلصالحات  بالضرورة  تمثل  ال 
فاستراتيجيات  ولذلك،  العميقة«، 
املرحلة  ستدير  التي  هي  األقطاب 
خاصية  تأجيل  تقرر  وإن  القادمة، 
العمق في هذه اإلصالحات املقررة، 
ملصلحة  وضــروريــة  عاجلة  ألنها 

املواطن.
ولهذه العلة، سيكون من املنطقي 
ــي إصــالحــه  ــرب ف ــغ أن يــذهــب امل

للقطاع البنكي إلى:
1( األجرأة التي تسعى إلى تمويل 
ويجب  العميقة«،  »اإلصـــالحـــات 
»أفقية«،  تكون  أن  الحالة  هذه  في 
أيضا،  األبناك  يستهدف  ما  وهــو 
فإن  وبالتالي،  التمويل،  أدوات  أي 
لن  اإلصالحات،  تقييم  على  القدرة 
تكون دون اكتمال النظرة أو املقاربة 
وهي  املندمجة،  والعمودية  األفقية 
غير كافية إال باستعادة »الصرامة« 
الكلمة  وهــي  »االخـــتـــالالت«،  ضــد 

املخففة للفساد.
2( الدمج. 

التدريجي لنشاط  3( االستئناف 
استعادة  مــع  القطاعات  مختلف 

ظروف اإلنعاش االقتصادي كاملة.
ــتــوقــيــع على  ال وفـــعـــال، جـــرى 
املتعلق   ،2022 ـ   2020 برنامج 
سينتهي  والــذي  السياحة،  بقطاع 
الفاعلني  لكامل  صحية  بتغطية 
التغطية  من  السياحي  القطاع  في 
املغاربة،  لكل  الشاملة  الصحية 
أثار جائحة  تخفف  االلتفاتة  وهذه 

»كوفيد 19«.

 ضخ 120 مليار درهم 
يف االقتصاد الوطني 

بهدف إنعاشه 

ــاش  ــعـ ســـيـــكـــون تـــمـــويـــل اإلنـ
لتعميق  ــا  مــوجــب ــادي  ــتـــصـ االقـ
اإلصالحات وشمولها، وإال فاملغرب 
لن يخرج من أزمته التي ستصبح 
أكثر تعقيدا، فاإلصالح ليس خيارا، 

بل ضرورة حياة بالنسبة للدول.
املـــقـــاوالت  عــلــى  ــتــركــيــز  ال إن 
القطاع  في  والصغيرة  املتوسطة 
ــقـــاوالت  الـــخـــاص، وإصـــــالح املـ
واحــدا:  شيئا  يقصد  العمومية، 
ــا حــيــاة املــقــاولــة عــن جــدارة  »إمـ
بقاء  فمسطرة  لذلك،  حذفها«،  أو 
ستغطي  حذفها،  أو  معينة  مقاولة 
على  والعمومية  الخاصة  املقاولة 
الدعم،  تدابير  وحزمة  ســواء،  حد 
ــتــي ســـ»تــجــعــل شــركــة ما  ــي ال ه
منها،  بقرار  معطلة«  أو  مستمرة 
أخــرى،  مــرة  للفشل  معنى  ال  ألنــه 
العائلي   - الخاص  القطاع  وألن 
- ليست لديه  والريعي في معظمه 
قدرة التنظيم عبر املجموعات، فإن 
عبر  مؤهلة  العام  القطاع  شركات 
رهان  لربح  األقطاب  استراتيجية 
ما بعد »كورونا« إن تطورت املراقبة 

تعني  وأصبحت  التدبير  على 
حياة أو موت الشركة، كما 

هو مصاغ اليوم.

ستكون حالة »الطوارئ االقتصادية« مؤهلة للحفاظ ىلع ما هو قائم من أوراش 
استراتيجية يف اململكة، رغم الصعوبة االقتصادية التي أحدثها »كوفيد 19«.

ويستبعد املغرب أن يتجاوز أثار القانون املالي املعدل ىلع إعداد ميزانية 2021 مع 
تمويل قرارين اجتماعيين: التغطية الصحية، والتقاعد لكل املغاربة.

»صندوق االستثمار االستراتيجي« سيتحول إلى صناديق قطاعية 

التقاعد والتغطية الصحية لكل املغاربة يف مقابل تمويل الحكومة 
للمشاريع الكربى بـ 15 مليار درهم لنصف السنة األخري من عام 2020.

لم ترغب الدولة يف إيقاف »أوراشها الكبرى« رغم جائحة »كورونا«، 
ورغم توقف القانون املالي، املعدل عن تمويل هذه األوراش، فإن 

»صندوق االستثمار االستراتيجي« سيقوم بتمويلها.
وحاليا، تعمل الدولة بقانون مالي معدل ومتقشف، ىلع 

مواصلة نفس السياسة السابقة عن »كورونا« بآلية جديدة: 
صندوق االستثمار االستراتيجي.

أوقفت الحكومة تمويل االستثمارات العمومية 
و»صندوق االستثمار االستراتيجي« يباشر هذه 

المهمة بتمويل من الحكومة بـ 15 مليارا

العثماني



فإن  ســبــق،  مــا  على  وتأسيسا 
ــروض املــضــمــونــة مــن الــدولــة  ــق ال
االستثنائية  امليزانية  فــي  تصل 
لإلنعاش إلى 75 مليار دوالر، منها 
االستثمار  لـ»صندوق  أخرى  ديون 
مليار   45 وتبلغ  االستراتيجي« 

درهم.
مليار   12 فإن  املعادلة،  هذه  وفي 
دوالر غير قادرة على تمويل اقتصاد 
ما  بفعل  )جـــاف(  ويــابــس  مترنح 
حيث  السنة،  هــذه  للفالحة  حــدث 
يــصــعــب عــلــى املـــغـــرب  مــواجــهــة 

النتائج الكارثية لهذه السنة.
التي  وحــدهــا  ــا«  ــورون »ك ليست 
دمرت االقتصاد، بل هناك الجفاف: 
السدود  الذي منع  الصامت  العامل 
كل  وتوجيه  املــزروعــات  سقي  من 

الحقائن للماء الشروب. 
بفعل  التوريد  سالسل  والنقطاع 
ممكنا  يعد  لم  والجفاف،  »كورونا« 
عن  تزيد  بميزانية  ــة  األزم تمويل 
ديون هي في حدود 12 مليار دوالر، 
منها 7.5 ماليير دوالر كاقتراضات 
و4.5 ماليير دوالر كحساب للضمان 
على هذه االقتراضات مضمونة من 

الدولة.

تحويل الحكومة لـ 1.5 
مليار درهم يف 2020 إىل 
صندوق االستثمار املسمى 
»اسرتاتيجي«، أي يف حدود 
املليار ونصف املليار دوالر

الــوصــول  التحويل  ــذا  ه يــخــدم 
شركات  وبعض  الــدولــة،  بشركات 
القطاع الخاص، إلى اإلفالس، فيما 
ستكون باقي ميزانية هذا الصندوق 
من الديون في حدود 3 ماليير دوالر، 
الوضع  ديون في  أي ثالث سنوات 
في  دوالر  )مليار  للمملكة  الطبيعي 
وتعبئة  سنة(،  كل  من  يونيو  شهر 
إلى سنة  املبرمجة  الديون  صندوق 
الدولة  2024، سيهدد بعدم تجاوز 
 ..2025 سنة  إلى  »كورونا«  ألزمــة 
إنها أزمة خانقة سيتغير معها وجه 

املغرب.

التدخل املباشر يف تمويل 
املشاريع االستثمارية الكربى 

ــدوق  ــنـ ســـيـــكـــون تـــمـــويـــل »صـ
للشركات  االستراتيجي«  االستثمار 
في  التشغيل  بــمــعــامــل  مــرتــبــطــا 
بالبنية  املتصلة  األخــرى  املشاريع 
فيها  تدخله  وسيكون  التحتية، 

مباشرا، وهو ما يفيد أمرين:
املــشــاريــع  هـــذه  ــة  ــالق ع أن   )1
ليست  االســـتـــثـــمـــار  بـــصـــنـــدوق 
»تمويلية« فحسب، بل تقرر  التدخل 
»صندوق  أمام  املباشر فيها وكأننا 
طوارئ اقتصادي« يرهن االستثمار 
العمومي املرتبط في زمن الطوارئ 
لذلك،  حــصــرا،  التحتية  بالبنية 
طريق  عن  الخاص  القطاع  فتمويل 
ــروض املــضــمــونــة مــن الــدولــة  ــق ال
العام  والقطاع  بالتشغيل،  مرتبط 

مرتبط بالبنية التحتية.
واكتشف الجميع حاجة العاصمة 
وأخــرى  تحتية  بنية  إلــى  الــربــاط 
وقف  فإن  وهكذا،  تعليمية،  رقمية 
»بناء الواجهات« من أجل السياحة 
وترف بعض الطبقات املحدودة في 
واالقتصادي  السياسي  الهرم  رأس 

للبلد، لم يعد فعاال.
التحتية«  »البنية  اقتصاد   )2
االستثمار  »صــنــدوق  على  يعتمد 
لصناديق  املحدث  االستراتيجي« 

قطاعية أو موضوعاتية.
إن ما يجري، يحول كل درهم إلى 

»حساب محدد إلنجاز معني«.

 صناديق قطاعية 

قد ينشئ أي ورش حسابا محددا 
أو صندوقا لقطاع معني، مما يطرح 
ــل وزارة  ك ــتــالــي: هــل  ال الــســؤال 
ما  أو حسابا  لها صندوقا  سيكون 
هذه  أن  أم  قطاع صندوق،  لكل  دام 
أن  يفيد  بما  الطوارئ«؟  »إدارة  هي 
من  بديلة«  »طريقة  يدخل  املغرب 
التدبير تقوم على الفعالية املواكبة 

للمراقبة وليست  املراقبة البعدية.
هذه  الصحف  بعض  ووصــفــت 
»وزير  وأن  بـ»الفعالية«،  اإلجراءات 
يونيو  منذ  خــارق«)1(  بطل  املالية 
»صندوق  إجــراءات  وبعد  املاضي، 
االستثمار االستراتيجي«، فإن »هذه 
غاياتها«  وتحقق  تنضج  السياسة 
في  مــؤجــلــة  األهــــداف  كــانــت  وإن 
بعضها إلى سنة 2032، ألن مشكلة 
الديون املترتبة عن هذه الفترة التي 
ستبقى  »كــورونــا«،  فيها  اجتاحت 

طويال.
ــم عــنــد أنـــصـــار هــذه  ــه ــكــن امل ل

السياسات هو:

امـــتـــالك  ــى  ــ إلـ الــــوصــــول   )1
مع  التعامل  أجرأة  في  املبادرة)2( 
مرحلة معقدة كالتي تفشى خاللها 

»كوفيد 19«.
تقرر  املــاضــي،  مـــارس  ــي  ف  )2
ــون الـــدولـــة لــلــشــركــات  ــ ــع ديـ ــ دف
الــعــمــومــيــة)3(، وجــزء واســع من 
القطاع الخاص، للتمسك بتوازنات 

ال تدفع إلى حالة اإلفالس.
ــد رفـــع الــحــجــر وارتـــفـــاع  ــع وب
الحاالت املصابة بالفيروس، انتهت 
الحجر  مــن  املــزيــد  إلــى  الوضعية 
كامل«،  »حجر  إقــرار  قبل  املنزلي 
وهو ما سيكون صعبا للغاية على 

حياة املواطنني.
في  بالوباء  اإلصــابــات  وارتــفــاع 
واإلبــقــاء  الحجر،  ــرض  ف املــغــرب، 
عموم  في  االقتصادية  الحركة  على 
األخيرة  اإلجــراءات  لتكون  املغرب، 
ضمن حدود جغرافية محددة، فتقرر 
املزيد من خفض انتقال األشخاص 
خفض  مع  الشأن  كذلك  املــدن،  بني 
شكلت  التي  األحــيــاء  بني  الحركة 
لـ»كورونا« وباقي األحياء في  بؤرا 

املدينة الواحدة.
التدخالت  تــجــزيء  فــإن  ولــذلــك، 
وجعل  واالقــتــصــاديــة،  ــة  ــي األمــن
التمويالت »قطاعية« وفي حسابات، 

في  االستثمارية  الرؤية  أن  يؤكد 
بالتمويل  تتصل  ــا«  ــورون »ك عهد 
االجتماعي وتمويل البنية التحتية.
وبني التمويلني، تعيش الحكومة 
ــي مــواجــهــة ارتــفــاع  صــعــوبــات ف
ــدان الــشــغــل، وأيــضــا  ــق مــعــدالت ف
ارتفاع حاالت عدم وجود تمويالت 
يتحدث  ال  فالكل  معيشية،  ملشاريع 
عن مشاريع مدرة للدخل أو الربح، 
بل فقط »مستقرة للحفاظ على الحد 
غير  القطاع  لفئات  للعيش«  األدنى 

املهيكل.
وتبعا لهذه الخالصة، فإن تمويل 
في  الشغل  فــرص  لخلق  ــة  ــدول ال
القطاع الخاص والعام، يفيد أمرين: 
واملبادرة  املهيكل،  القطاع  هشاشة 

الخاصة على حد سواء.
»رفع  باتجاه  التمويل  وتفعيل 
»مواصلة  عبر  التشغيل«  منسوب 
يؤكد  التحتية،  البنية  في  العمل« 
للعمل  األولــى  الحقول  إلى  العودة 
االقــتــصــادي انــطــالقــا مــن »األمــن 

وبناء  الــطــرق  وتعبيد  الــغــذائــي« 
يحتاجه  ما  وباقي  املستشفيات، 

املواطن.
التي  االحتجاجات  أن  ومعروف 
املــدن  وبعض  الــريــف،  فــي  حدثت 
ــة، كــشــفــت عـــن اخــتــالف  ــي املــغــرب
الكل  ألن  الحكومة،  مع  األولــويــات 
ومدارس  وطرق  مستشفيات  يريد 
وليس شيئا آخر، لتتحول األوراش 
بـ»البنية  متعلقة  وتصبح  الكبرى، 
املعضلة  وتبقى  غير،  ال  التحتية« 

قائمة على أمرين:
أ( التمويل وصعوبات االقتراض. 
الطبيعي  املنسوب  ضمان  ب( 

للوظائف. 
الذي  الفالح  مساعدة  ننسى  وال 
يــعــانــي مــن مــوســم جـــاف قــاســي، 
ولذلك، فإن الدولة تعاني من الحفاظ 
االستقرار  مــن  األدنـــى  الحد  على 
انزالق  عدم  على  القائم  االجتماعي 
فئة واسعة من القطاع غير املهيكل 

تحت خط الفقر.

 الحكومة عليها مواصلة 
التدخل ووضع خطة »إنقاذ 

اسرتاتيجي«

فئات  بمستقبل  متعلقا  الوضع 
بل  فقط،  الفقر  عتبة  تحت  انزلقت 
التدخل،  سياسات  توجيه  إعــادة 
لـ»إنقاذ  شاملة  عملية  يناسب  بما 
اجتماعي« يحمي استقرار الطبقات، 
ألن أي تعديل في القطاع االجتماعي 
»الدومينو«،  قطع  سقوط  سيكرر 
صعوبات  فــي  سيتسبب  مــا  وهــو 

كبيرة.
تخطيط  إعـــادة  هناك  جهة،  مــن 
يناسب  بما  العمومية،  للتمويالت 
حد  أي  إلــى  لكن  التحتية،  البنية 
 15 منها  درهــم،  مليار   45 بـ  يمكن 
من  تبقى  ما  نفس  أي  درهم،  مليار 
ميزانية صندوق »كورونا«، )يمكن( 

أن تنجح مشاريع املرحلة؟
ــرى، فـــإن إعـــادة  ــ ومـــن جــهــة أخ
االجتماعي  التدخل  عمليات  تمويل 
ــاوة الــتــي  ــسـ ــقـ ــة، رغــــم الـ ــب ــع ص
الحالة  وأيضا  الفيروس،  يظهرها 
أوقفت  التي  املعقدة  االقتصادية 
إلى  وحولته  العمومي  االستثمار 

البنية  فــي  لالستثمار  صــنــدوق 
التحتية.

ــك، هــنــاك تــطــويــر مــفــروض  ــذل ل
الحكومي كي  التدخل  على عمليات 
البنية  ويخدم  »اجتماعيا«،  يبقى 
الحفاظ  فــإن  وبالتالي،  التحتية، 
على القدرة الشرائية للمواطن ليس 
متعلق  األمر  بل  املعادلة،  من  جزء 
حاجياته  إلــى  ــواطــن  امل بــوصــول 
انقالب  من  حــدث  ومــا  األساسية، 
في األولويات، يجعل الجميع مهددا 
بعدم وجود نفس الشروط السابقة 

عن »كورونا«.
املغرب  إغـــالق  تــكــرار  ويصعب 
الثاني  اإلغــالق  فاتورة  ألن  ثانيا، 
 ،2025 بعد  ما  إلى  أثارها  ستمتد 
ــاظ على  ــف ــح ال ــة  ــمــعــادل ف لـــذلـــك، 
للغاية،  معقدة  أصبحت  االستقرار 
اتجاه  فــي  بعيدا  تذهب  ــور  واألمـ

املزيد من تدخل الدولة ومركزيتها.
املشهد  أن  ــدو  ــب ي ــي،  ــال ــت ــال وب
االنتخابي والالمركزية سيضعفان، 
كــمــا ضــعــفــت الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
عن  يبحث  أصبح  الــذي  للمواطن، 
حياته،  في  صغيرة  كل  في  الدولة 

وهذا سيكون له ما بعده.
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 انزالق الفئات الدنيا إلى تحت عتبة الفقر هو الذي 
يشكل تحديا ألحزاب األغلبية الحكومية التي لن تدخل 

االنتخابات موحدة، ألن »كورونا« أنهت االنتخابات.

الصناعة الدوائية وخارطة المختبرات 
جزء من البنية التحتية

يعمل التمويل العمومي ىلع استمرار ضخه ملواصلة 
املشاريع الكبرى، وقد ثبت لدى دوائر القرار أن تأثير 
»كورونا« محدود يف الحكومة والبرملان والقانون 

املالي املعدل، وأيضا يف حالة الطوارئ الصحية، وهذه 
الشروط لم تمنع من تمويل الحكومة عبر صندوق خاص 

ملشاريع استراتيجية.

صيانة السدود وبناؤها مسألة حياة أو موت للمغاربة،
ويجب إدخال السدود يف البنية التحتية الطارئة

حالة الطوارئ الصحية والقانون المالي المعدل لم 
يحوال المغرب إلى حالة طوارئ اقتصادية

ال يمكن للشعب الذي ال ينتج غذاءه وال يصنع 
دواءه أن يكون له مستقبل بعد “كورونا”.



الئحة املدربني... تفاصيل املجزرة
الصباح

والفتنة. التهويل  من  باراكا 

املدرب حكم يحدث ثورة في املغرب التطواني!!
جرائد

مازال زايدين فيه، ثورة، هذا كلوب مدرب لفربول...

شبح اإلضراب يخيم على الكوكب املراكشي
صحف
هاذ الكوكب بقاو كــ»ميرمدو« فيه حتى وصلوه لألرض.

أسفي  ضد  مباراة  خاض  زم  وادي  العب  فضيحة... 
وهو مصاب بـ»كورونا«

األخبار
مادمت يف املغرب فال تستغرب...

أهدي االنتصار ضد الفتح الرباطي للجمهور التطواني
الدريدب، املدرب املساعد للمغرب التطواني
اهلل يعطينا وجهك، فزتي بكأس عصبة األبطال!

العبو الرجاء يرفضون تسلم املنح
مواقع

اي«؟ من حقهم، ولكن ما دور الرئيس »الَبكَّ

عميد الرجاء متولي يطلب مهلة إضافية لتجديد عقده
صحف
مــزيــان...  وقتو  ياخذ  خاصو  الرئيس،  هــاذ  مــع 

وشوف تشوف.

مدربون يفضحون اإلدارة التقنية
جرائد
مدربون ولألسف، يحملون شعار »نخدموا أو نحرموها«.

»حسن ما فعلت يا ميسي«
املنتخب

إيلى كيعرفك! أميسي، بحال  بقى ليك 

لتفادي  بـ»كورونا«  إصابات  وجود  األندية  تدعي  هل 
إتمام املوسم...

صحف
اتقوا اهلل، باراكا من اجلهل.

»كورونا« تزلزل الفتح
الصباح

»تزلزل كاع« اهلل أكبر!

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

من 03 إلى 09 شتنبر 2020 العدد: 1087

في الوقت الذي تصارع فيه معظم الفرق 
الوطنية من أجل إنهاء ما تبقى من بطولة 
مكوناتها  إصابة  وبدون  بسالم  »كورونا« 
بهذا الوباء الفتاك، لم يفلح بعض املدربني 
سوء  بسبب  مناصبهم،  على  الحفاظ  في 
النتائج بعد توقف طويل عن املمارسة، أو 
بسبب مزاج بعض الرؤساء الذين يغيرون 

أطرهم التقنية كما يغيرون جواربهم...
يوسفية  فريق  رئيس  هـــؤالء،  بــني  مــن 
الناهي  اآلمر  البيضي،  الدين  نور  برشيد، 
داخل الفريق الحريزي، ويا ويل ملن يخالف 

أوامره ونزواته...
املدرب سعيد الصديقي كان أول ضحية، 
حققها  التي  اإليجابية  النتائج  من  بالرغم 
دوري  إلى  للصعود  قاده  الذي  الفريق  مع 
تاريخه،  فــي  ــرة  م ألول  األولـــى  ــدرجــة  ال
وحقق أيضا نتائج جد إيجابية في املوسم 
أدنى  أو  قوسني  قاب  كان  حيث  املاضي، 
من الفوز بإحدى التذاكر املؤدية للبطوالت 
الحالي  الكروي  املوسم  بدأ  كما  اإلفريقية، 
خانه،  الحظ  ســوء  أن  إال  مثالية،  بداية 
من  املالية  املــوارد  انعدام  إلــى  باإلضافة 
أجل تعزيز الفريق بالعبني يمتلكون تجربة 
العبني  على  اعتمد  حيث  األول،  القسم 
مصيره،  ليكون  أخــرى،  أندية  من  معارين 
بالرغم من التضحيات التي قدمها، اإلقالة 
الذي  فريد شوشان،  بالتونسي  وتعويضه 
ليخرج  الــرئــيــس  جــبــروت  يستحمل  ــم  ل
املدرب،  محله  ليحل  الفريق،  إلى  يعد  ولم 
األزماني، الذي تلقى نفس املعاملة، وطرد، 
ليكون الالعب السابق عبد الرحيم النجاري 
)سكيالتشي( هو املدرب الرابع واملوسم لم 

ينته بعد.
ــدرب واملــديــر  ــ الــبــيــضــي، الــرئــيــس وامل
التقني، وكل شيء في زمن االحتراف، وفي 
زمن الفرق التي تتحول إلى شركات، ليكون 

طبعا هو »مول الشركة، ومول الكرة«.
مازالت ولألسف مثل هذه النماذج تعيث 
املجهودات  وتعرقل  األندية،  داخل  فسادا 
الكبيرة التي يقوم بها املسؤولون من أجل 

تقدم هذه اللعبة.
فريق أوملبيك خريبكة، الذي كان يضرب 
ضرب  والتدبير،  التسيير  فــي  املثل  بــه 
فبتعاقده  املدربني،  تغيير  في  قياسيا  رقما 
املدرب عزيز كركاش،  املاضي مع  األسبوع 
يصبح هذا األخير هو املدرب الرابع للفريق 

منذ انطالق املوسم الكروي.
املدرب رشيد الطاوسي، كان أول املدربني 
للفريق  التقنية  اإلدارة  على  أشرفوا  الذين 
سوء  بسبب  إقالته  تمت  حيث  الخريبكي، 
النتائج، ليأتي بعده املدرب الشاب لوستيك، 
الذي لم يعمر طويال، بعد أن استقر املكتب 

أحمد  التونسي  تعيني  قــرار  على  املسير 
نتائج  حقق  أن  له  سبق  الذي  العجالني، 
جد إيجابية مع الفريق، لكن عودته لم تعط 
الفريق  حصد  حيث  منه،  منتظرا  كان  ما 
ميدانه،  وخارج  داخل  الهزائم  من  العديد 

خاصة بعد عودة البطولة.
تامة  ــة  دراي على  كركاش  عزيز  ــدرب  امل
بالفريق، نظرا الشتغاله لفترات متعددة في 
البطولة الوطنية، آخرها مع فريق مولودية 
مهمة  تنتظره  األخير،  املوسم  في  وجــدة 
صعبة جدا، وهي إنقاذ الفريق من النزول 

إلى القسم الوطني الثاني.
من  تنج  لم  الثانية،  الدرجة  فرق  حتى 
الخصوص  على  أهمها  ــاالت،  اإلق مقصلة 
إقالة مدرب املغرب الفاسي منير الجعواني 
ــادل الــســراج بــعــد تــراجــع  ومــســاعــده عـ
مستوى الفريق الذي يلعب من أجل العودة 

املؤدية  األولى  املراتب  على  بقوة  وينافس 
لقسم الكبار.

اتخاذ  أجل  من  مناسبا  كان  الوقت  هل 
هذا القرار الصعب؟

سؤال ستجيب عنه نتائج الفريق خالل 
الدورات القادمة، مع تعاقد املكتب مع املدرب 
السابق  الــالعــب  رفــض  أن  بعد  جريندو 
بسبب  ــعــرض،  ال ــذا  ه الــفــاســي  للمغرب 
املكتب  ــراد  أف يعيشها  التي  التطاحنات 

املسير فيما بينهم، حسب تصريحاته...
البطولة  مازالت  نالحظ،  وكما  نحن،  ها 
ومازال مسلسل  بعد،  تنته  لم  في قسميها 
اإلقاالت يهدد بعض املدربني في القادم من 

الدورات.
بعض  وإبــعــاد  إقـــاالت  ستنطلق  فمتى 
فشل  مسؤولية  يتحملون  الذين  الرؤساء 
التعاقد مع املدربني دون أن يحاسبهم أحد؟

الوطنية البطولة  19« يقتحم مدربي  »كوفيد 

�إقــــاالت يف »مو�سم كـــــورونا«

نور الدين البيضي الرئيس والربملاني: صراعات ونزاعات بدون حسيب وال رقيب

عزيز كركاش املدرب الجديد ألوملبيك خريبكة منري الجعواني املدرب السابق للمغرب الفاسي

لقجع

محفوظ الخيام في ذمة الله
ــوب  ــلـ ــقـ بـ
مـــــؤمـــــنـــــة 
اهلل  بــقــضــاء 
وقـــــــــــــدره، 
نبأ  تــلــقــيــنــا 
الشاب  وفـــاة 
احملــــــبــــــوب 
معظم  لـــدى 
درب  ــاء  ــنـ أبـ
ــان،  ــط ــل ــس ال
مـــحـــفـــوظ 
اخلــــــيــــــام، 
ــد وعــكــة  ــع ب
ــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
ــم متــهــلــه  ــ لـ

 29 السبت  يوم  تعالى  الباري  إلى  الروح  أسلم  حيث  طويال، 
ووري  البيضاء،  بالدار  رشد  ابن  مبستشفى  املاضي،  غشت 

جثمانه الثرى يوم األحد مبقبرة الشهداء.
واملواساة  التعازي  بأحر  نتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
املركزي  املكتب  رئيس  اخليام،  احلق  عبد  السيد  أخيه  إلى 
املــرحــوم،  ــرة  أس أفـــراد  جميع  ــى  وإل القضائية،  لألبحاث 
وأصدقائه، طالبني من اهلل عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح 

جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عبد الحق الخيام رفقة أخيه 
محفوظ تغمده اهلل برحمته.

الحارس بونو.. الحاكم الجديد لألندلس!
فرصة  اإلسباني  إشبيلية  فريق  يضيع  لــم 

لعبه نهاية األوروليغ ضد فريق أنتر ميالنو 
التي  لأللقاب  الكأس  ليهزمه ويضيف هذه  العتيد، 

حصل عليها في هذه املسابقة بالذات.
املادية  اإلمكانات  فريق إشبيلية ال يتوفر على 
الضخمة التي يتمتع بها ريال مدريد أو برشلونة، 
أو حتى أتليتيكو مدريد... وال تتوفر تركيبته على 
لكنه  مودريتش،  أو  بنزيمة،  أو  كميسي،  نجوم 
ومنسجمة،  قوية  متكاملة  مجموعة  على  يتوفر 

قهرت أقوى الفرق األوروبية في هذه البطولة.
ما يهمنا نحن كمغاربة، هو التألق الكبير 

بونو،  ياسني  املغربي  الدولي  للحارس 
بتدخالته  بأسره،  العالم  أبهر  الــذي 
الناجحة، وسرعة بديهته، حيث يرجع 
له الفضل في وصول الفريق األندلسي 

إلى مباراة النهاية، والفوز باللقب.
منيعا  ســدا  وقــف  بونو،  ياسني 
وتصدى  املهاجمني،  أقــوى  أمــام 
ملنافسني  حاسمة  كانت  ــداف  ألهـ
هذا  لقوة  اندهاشهم  عــن  عــبــروا 
أنصفته  ــذي  ال املغربي،  العمالق 

الكرة بعد انتظار طويل.
الصحافة  حديث  أصبح  اإلبــهــار،  هــذا  وبعد  بونو، 
العاملية، وتضاعفت أسهمه بشكل كبير، حيث تتهافت 
األوروبية واإلسبانية على  الفرق  العديد من  حاليا 
خدماته،  على  للحصول  الخصوص، 
الحالي  فــريــقــه  خــاصــة 
يعمل  ــذي  ال إشبيلية، 
كــل مــا فــي وســعــه من 
أجل إقناع فريقه خيرونا 

الذي أعاره هذا املوسم.
للمنتخب  جديد  مكسب 
كبير  بتواجد حارس  املغربي 
ياسني  قيمة  مــن  صفوفه  بــني 
بونو، الذي يعتبر خير خلف في 
بادو  ملواطنه  اإلسبانية  البطولة 
الزاكي، الذي بصم على سنوات ال 
سنة  منذ  مايوركا  فريق  مع  تنسى 

1986 إلى بداية التسعينات.
ــذي  ال بــونــو  لــلــشــاب  حــظ سعيد 
مازالت أمامه سنوات كثيرة من التألق 

واإلبداع.
الحارس بونو مفخرة 

الكرة الوطنية

قف



املزعوم  الدعم  حكاية  عن  النظر  بغض 
في  شيئا  منه  يستفد  لم  ــذي  وال للمغرب، 
حيث  املثال،  سبيل  على  الصحراء  قضية 
الحكم  مقترح  فــي  املــغــرب  أمريكا  ورطــت 
ورقة حقوق  لتلعب  لوبياتها  الذاتي وعادت 
صدر  الذي  األخير  البالغ  فإن  اإلنسان)..(، 
جديد  فهم  على  مؤشر  امللكي،  الديوان  عن 
إلعادة  عنوانا  يكون  وقد  الدولية،  للعالقات 

بناء العالقات الخارجية املغربية.
يقول بالغ الديوان امللكي الذي صدر يوم 

محمد  امللك  أن   ،2020 غشت   31 اإلثــنــن 
شي  مع  هاتفية  مباحثات  أجــرى  السادس 
جن بينغ، رئيس جمهورية الصن الشعبية، 
وحــســب نــفــس املـــصـــدر، فـــإن املــبــاحــثــات 
القائمة  الصداقة  عالقات  إطــار  في  تندرج 
اإلعالن  بتوقيع  ارتقت  والتي  البلدين،  بن 
املشترك املتعلق بإقامة شراكة استراتيجية، 
امللك والرئيس شي جن بينغ،  والذي وقعه 
 2016 ماي  في  لبكن  امللكية  الزيارة  خالل 
)وهي نفس السنة التي زار فيها امللك محمد 

السادس روسيا(.
لجوء املغرب إلى إصدار بالغ عبر الديوان 
امللكي، وعدم االكتفاء بترويج األخبار عبر 
القنوات الرسمية أو وكالة األنباء املغربية، 
يحمل في طياته العديد من اإلشارات)..(، 
املباحثات  أن  يؤكد  الــبــالغ  أن  سيما  ال 
الهاتفية بن امللك محمد السادس ورئيس 
لتطوير  تطرقت  الشعبية،  الصن  جمهورية 
املــجــاالت،  جميع  فــي  الثنائية  الــعــالقــات 
ــحــوار الــســيــاســي، والــتــعــاون  وخــاصــة ال

االقتصادي واملبادالت الثقافية واإلنسانية.
ــادس  ــس ــك مــحــمــد ال ــل ))كـــمـــا بــحــث امل
بن  الــشــراكــة  بينغ،  والــرئــيــس شــي جــن 
 ،»19 »كوفيد  محاربة  مجال  فــي  البلدين 
لتقديم  فرصة  أيضا  املباحثات  وشكلت 
لدعمها  الشعبية،  الصن  لجمهورية  الشكر 
الصارمة  االحترازية  لإلجراءات  ومواكبتها 
أجل  مــن  املغربية  اململكة  اتخذتها  التي 
على صعيد  الوباء، سواء  انتشار  من  الحد 

الكشف  ووســائــل  الطبية  املــعــدات 
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إعداد
سعيد الريحاني

امللك محمد السادس يصافح الرئيس الصيني 

تبعد الصين عن املغرب بحوالي 10 آالف كلم، لكن سرعة العمالق الصيني تتحدى سرعة الصوت، لذلك ال وجود 
للعوائق أمام قدرة هذا البلد ىلع اجتياح العالم، حتى »كورونا« نفسها عجزت عن ذلك)..( يف ظل التشبث باملبادئ 
الصينية الصارمة من طرف ما يناهز املليار ونصف املليار نسمة.. وها هي الصين مرة أخرى، تحول الهزيمة إلى انتصار، 

بشروعها يف تصدير تجربتها يف طريقة محاربة فيروس »كورونا«، يف حين الزالت دول أخرى تتباهى بتصدير 
السالح ملختلف أرجاء املعمور.. وألن »كورونا« نجحت ىلع األقل يف جعل الناس يجلسون ىلع األرض، واملغاربة يقولون: 

»اللي تلف يشد األرض«، فقد كان من الطبيعي أن يراجع العالم حساباته، واملغرب من بين دول العالم التي 
راجعت حساباتها، وعرفت أصدقاءها من أعدائها)..(.

إخباريتحليل 

هل تدفع »كورونا« املغرب اإىل التخلي 

عن اأمريكا و»التعلق« بال�صني؟ 

مؤشرات أكبر تعاون بين »الملكية« و»االشتراكية«



ــي مــجــال تــبــادل  املــخــبــري، أو ف
وتناول  والــخــبــرات..  املعلومات 
ــراحــل  ــضــا امل قـــائـــدا الــبــلــديــن أي
املغربية  اململكة  بني  العملي  للتعاون  املقبلة 
وجمهورية الصني الشعبية في إطار جهود 
بالغ  يقول  ــا«((  ــورون »ك جائحة  مكافحة 

الديوان امللكي.
هو  إذن،  الــصــني  نحو  امللكي  الــتــوجــه 
الصينيني  أن  كما  للمرحلة،  ــان  أم صمام 
فرص  في  املغربي  للملك  تقديرهم  أكــدوا 
املغربي  والــتــعــاون  الشراكة  لكن  عــديــدة، 
التي  ــاورات  ــن ــامل ب يــصــطــدم  ــد  ق الصيني 
و»اليوتيوب«)..(،  بوك«  »الفيس  يتزعمها 
بلدا  ألن  الصني،  في  املمنوعة  املواقع  وهي 
هذه  مثل  بممارسة  يسمح  ال  الصني  مثل 
األمور على أراضيه، في إطار الفهم الوطني 

للسيادة)..(.
بني  التعاون  في  الشروع  إعالن  أن  املهم 
يتسم  سياق  فــي  يأتي  والــصــني،  املــغــرب 

األنفاس،  على  »كــورونــا«  جائحة  بجثوم 
مرحليا،  األقل  على  املستفيد،  أن  شك  وال 
الرئيس  ))تعهد  بعد  سيما  ال  املغرب،  هو 
الصيني بالتعاون مع اململكة بشأن تطوير 
لقاح ملرض كورونا وإنتاجه((، وذلك خالل 
محادثته الهاتفية مع امللك محمد السادس.
دبلوماسية  مــصــادر  مــن  ــم  ــل ))ع وقـــد 
من  فريقا  سيرسل  املــغــرب  أن  صينية، 
مستوى  على  التنسيق  أجل  من  الباحثني 
 ،19 بكوفيد  املتعلقة  الصينية  التجارب 
مشيرة إلى أن هذا التعاون سيمكن اململكة 
من الحصول على الكمية الكافية من اللقاح 
نتائج  ظهور  حالة  في  للفيروس  املضاد 
املصادر  السريرية..  للتجارب  إيجابية 
في  املغرب  مشاركة  أن  إلى  أشــارت  ذاتها 
حصوله  تضمن  الصينية  التجارب  هــذه 
على اللقاحات ضمن الدول األولى الراغبة 
ــى حــدود الــيــوم،  ــه إل فــي ذلــك، وأكـــدت أن
العلمية مجرد مشاريع  التجارب  تبقى هذه 
فعال((  لقاح  إلى  للتوصل  تطويرها  جار 
)املصدر: موقع هسبريس: 1 شتنبر 2020(.
وملن ال يعرف هذا املختبر الصيني الكبير، 
املــراحــل  ــى  إل ــه وصــل  أن يــعــرف  أن  يكفي 
بل   ،»19 »كوفيد  لقاح  لتسويق  النهائية 
الذي  السويق  ثمن  أعلنت حتى  الشركة  إن 

جرعتني،  مقابل  مغربي  درهم   1400 يناهز 
وقد يكون موعد اللقاح مع نهاية هذا العام، 
التي  ــى  األول ــدول  ال ضمن  يوجد  واملغرب 
مثل  ــة  دول بينما  اللقاح،  من  تستفيد  قد 
اللقاح،  تطوير  في  بعد  تنجح  لم  أمريكا 
»الدولة  أن  يروج  األمريكي  الرئيس  إن  بل 
أمريكا  في  لقاح  صناعة  تعرقل  العميقة« 
مجال  ال  وطبعا،  االنتخابات،  بعد  ما  إلى 
للحديث عن »دولة عميقة« و»دولة سطحية« 
نظام  على  تقوم  دولة  إنها  بل  الصني،  في 
وهو  متميزة)..(،  خصائص  ذي  اشتراكي 
نادرا  إال  عنه  الحديث  يتم  ال  الذي  النظام 
املواطنني  مسامع  إغراق  مقابل  املغرب  في 
العالم،  بالحديث عن انهيار االشتراكية في 
السوفياتي  االتحاد  لتجربة  الترويج  عبر 
ال  »ملاذا  سؤال:  تجنب  مقابل  البائدة)..(، 

ينهار الحزب الشيوعي الصيني؟«.
الخصائص  ذات  »االشتراكية  أن  وال شك 
الصينية املتميزة«، وهو أمر ال يتم الترويج 

له في املغرب من طرف وسائل اإلعالم)..(، 
الشيء  الصني  عن  املغاربة  يعرف  ال  ولهذا 
الــذي  ــر  األم يــشــاع،  مــا  باستثناء  الكثير 
يــتــســبــب فــي بــعــض الـــحـــاالت فــي ســوء 
أن  املغاربة  من  كثير  يعلم  وال  الفهم)..(، 
الصني تعد بلدا وحضارة في نفس الوقت، 
األهلية  الحرب  تاريخها  في  شهدت  وقــد 

يقودها  أن  قبل  اإلمــبــراطــوري،  واالنهيار 
الصارمة)..(،  بقواعده  الشيوعي  الحزب 
رحم  مــن  الشعبية  الــصــني  ولـــدت  ))فــقــد 
تسي  ماو  للزعيم  اإليديولوجية  الطموحات 
تونغ، وهي قبل كل شيء، ذلك البلد الذي يجر 
وحضارة  القدم،  في  متجذرا  تاريخا  وراءه 
القرن  نهاية  حتى  ظلت  ومتواصلة  عريقة 
وسط  الوسط،  إمبراطورية  عشر  التاسع 
الحضارة  ألسباب  املالكة  باعتبارها  العالم 
الوقت  نفس  فــي  فهي  إشعاعها،  ومــركــز 
الحضاري  بني  الحدود  رغم  ودولة  حضارة 
والدولتي..(( )املصدر: الصني في العالقات 
الصينية  البراغماتية  في  دراسة  الدولية/ 

.)2009-1949
دولتني  بــني  الــفــرق  تــتــصــوروا  أن  ولكم 
نفس  ففي  وأمريكا،  الصني  هما  كبيرتني، 
مع  تتحدث  الصني  فيه  كانت  الــذي  الوقت 
»كورونا«،  لقاح  إليجاد  التعاون  عن  املغرب 
إيجاد  ــرورة  ض عن  تتحدث  أمريكا  كانت 

مخرج لألزمة الليبية، واألزمة في ليبيا هي 
نجحت  لدولة  نموذج  وليبيا  الــحــرب)..(، 
بذريعة  تخريبها  في  األجنبية  التدخالت 
كان  متى  فمنذ  القذافي،  نظام  على  الثورة 
هدف الثورة هو الخراب)..(؟ وحتى عندما 
نجح املغرب في احتضان األشقاء الليبيني، 
الصخيرات«  »اتفاق  في  الفصائل  وتوحيد 

من  هــنــاك  ــان  ك ــان،  ــرمل وب حكومة  لتكوين 
هو  املؤامرات  وآخر  املبادرة،  على  يتحامل 
مؤتمر برلني الذي أقصي منه املغرب، ولكن 
املبادرة  صدق  على  أخيرا  وقفوا  الليبيني 

املغربية)..(.
طبعا، أمريكا من الدول التي لن تروق لها 
الحل،  أفق  في  الليبية  املغربية  التحركات 
التوازن  يعيد  قد  الصني،  مثل  شريكا  لكن 
ذات  مشاريع  إلى  تحتاج  التي  املنطقة  إلى 
للسالح)..(،  وليس  وإنساني  بعد حضاري 
مقابل  في  الصيني  النجاح  لهذا  وانظروا 
تفوقت  مجاالت  فهناك  األمريكي،  الفشل 
فـ))في  ملنافستها،  مجال  وال  الصني  فيها 
مجال القضاء على الفقر، حققت الصني تلك 
القفزات بسرعة كبيرة، وهي التي كان نحو 
تحت  يعيشون  سكانها  من  املائة  في   66.2
فقط،  عقود  أربعة  من  أقــل  قبل  الفقر  خط 
تعداد  ورغم  الدولي..  البنك  بيانات  بحسب 
مليون  و390  املليار  نحو  الهائل،  سكانها 
نسمة حاليا، فقد تمكنت الصني من القضاء 
تجاوزت  إنها  بل  كبير،  إلى حد  الفقر  على 
السنوات  خالل  ذلك  في  املتحدة  الواليات 
تعبر  التي  الفقر  نسبة  وبلغت  األخــيــرة.. 
من  بأقل  يعيشون  الذين  السكان  عدد  عن 
1.9 دوالر في اليوم، نحو 1.9 في املائة من 
الصينيني عام 2013، مقابل 1 في املائة من 
األمريكيني، غير أن هذا املشهد انقلب خالل 
النسبة  تلك  استمرت  إذ  الالحقة،  األعــوام 
باالنخفاض في الصني وصوال إلى 0.5 في 
 1.2 إلى  ارتفاعها  مقابل   2016 عام  املائة 
الصني  تفوقت  كما  أمريكا،  في  املائة  في 
في  التفوق  يعني  ما  الطاقة،  استهالك  في 
املصرفي،  النظام  في  وتفوقت  الصناعة، 
السيارات  وصناعة  العلمي  اإلسهام  وفي 
عدة  )املــصــدر  ــة..((  ــي ــذك وال الكهربائية 

وكاالت(.
استيقظت  قد  أمريكا  تكون  إذن،  هكذا 
متأخرة ملحاربة الصينيني الذين يتحدثون 
بعض  مــن  أحــســن  الــيــوم  العربية  اللغة 
العرب، وهو ما يفهم منه أن التوجه املغربي 
مع  للشراكة  عنوانا  يكون  قد  الصني  نحو 
نهاية  وبالتالي،  الجديد،  العاملي  الرائد 
ما  وهو  التقليديني،  الشركاء  عن  التخلي 
بـ»املميزات  املغربية  امللكية  تسلح  يعني 

االشتراكية الصينية«.

هل يتخلى املغرب عن حلفائه �لتقليديني.. �أي دور لأمريكا يف وجود ال�صني؟ 
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املهم أن إعالن 
الشروع يف التعاون 

بني املغرب والصني، 
يأتي يف سياق يتسم 
بجثوم جائحة »كورونا« 

على األنفاس، وال 
شك أن املستفيد، 

على األقل مرحليا، 
هو املغرب، ال سيما 
بعد ))تعهد الرئيس 
الصيني بالتعاون مع 

اململكة بشأن تطوير 
لقاح ملرض كورونا 

وإنتاجه((، وذلك خالل 
حمادثته الهاتفية 
مع امللك حممد 

السادس.

لكم أن تتصوروا الفرق بين دولتين كبيرتين، 
هما الصين وأمريكا، ففي نفس الوقت الذي 

كانت فيه الصين تتحدث مع المغرب عن 
التعاون إليجاد لقاح »كورونا«، كانت أمريكا 

تتحدث عن ضرورة إيجاد مخرج لألزمة الليبية، 
واألزمة في ليبيا هي الحرب)..(، وليبيا نموذج 

لدولة نجحت التدخالت األجنبية في تخريبها 
بذريعة الثورة على نظام القذافي، فمنذ متى 

كان هدف الثورة هو الخراب)..(؟

كاريكاتور عن االصطدام التجاري 
بني أمريكا والصني 
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»اللي عندو  باب واحد
 اهلل ي�سدو  عليه«

واحـد،  واملنفـذ  أبـواب  عـدة  توجـد  فقـط،  املغـرب  فـي 
لهـذا كان املغاربـة يقولـون دائمـا »اللـي عنـدو بـاب واحـد 
هلل يسـدو عليـه«، فـي إشـارة إلـى ضـرورة تعـدد األبـواب 
لتفـادي األخطـار، لكـن هـذه الحكمـة ال أثـر لهـا فـي سياسـة 
»الشـركة الوطنيـة للطـرق السـيارة باملغـرب«، حيـث تقـوم 
بإغـاق كافـة منافـذ األوطـوروت وتتـرك منفـذا واحـدا أمـام 
»جـواز«،  الطريـق، إلرغامهـم علـى شـراء جهـاز  مسـتعملي 
وبالتالـي، تسـريح العمـال فـي وقـت الحـق، رغـم أن ظـروف 
أكثـر  منافـذ  فسـح  وتفـرض  التضامـن  تفـرض  الجائحـة 
أمـام مسـتعملي الطريـق، والنمـوذج مـن محطـة األداء فـي 

»األسـبوع«)...(. عدسـة  التقطتـه  كمـا  القنيطـرة 

الرباط. األسبوع

انــتــقــد رئــيــس لــجــنــة املــالــيــة 
بمجلس  االقتصادية  والتنمية 
النواب، املمارسات التي أدت إلى 
وجــرادة  الحسيمة  احتجاجات 
»استهداف  أن  قائا  وزاكـــورة، 
دورهــا  من  وحرمانها  األحـــزاب 
عن  للدفاع  مرافعاتها  تمرير  في 
نفسها، يجعل االنتخابات موعدا 

صعبا في ظروف الجائحة«.
أكبر  أن  بوانو،  هلل  عبد  وأكد 
خــطــر يــهــدد الــديــمــقــراطــيــة هو 
حاجة  في  لسنا  أننا  »الترويج 
الجماعات  فــي  املنتخبني  ــى  إل
انخفاض  مسجا  البرملان«،  أو 
املؤسسات  فــي  الثقة  منسوب 

ــزاب،  ــ ــداف األحـ ــه ــت نــتــيــجــة اس
زروال«  ولد  »مسيرة  تكرار  وأن 
إليها،  العودة  يجب  ال  ممارسة 
ــزاب  ــ فــيــمــا ال يــجــب عــلــى األح
وزارة  خلف  التستر  املنافسة 
ــيــة فــي مــســألــة »حــذف  الــداخــل
أن  يجب  حــزب  كل  ألن  العتبة«، 
بشكل  وبرنامجه  موقفه  ينشر 

علني عبر وسائل اإلعام.
ــوع«،  ــب وحــســب مــصــدر »األس
بوانو  اتــصــاالت جــرت بني  فــإن 
وحزب  »البيجيدي«  حزب  باسم 
لتوحيد  ــعــاصــرة  وامل األصــالــة 
موقفيهما حول »العتبة«، وهو ما 
استدعى تدخا من العثماني لدى 
االستشارات  ألن  الداخلية،  وزير 

ال تعني التنسيق بني الحزبني.

الحملة االنتخابية 
لحزب األحرار
 بدون أوراق

الرباط. األسبوع

لـ»ألسبوع«،  حزبي  مصدر  أشــار 
أن حزب األحرار سيقود حملة بدون 
التشريعية  االنتخابات  في  أوراق 
»رقمنة  سماه  ملا  تعزيزا  القادمة، 

املغرب«.
وللوصول إلى شفافية أوسع لهذا 
االستحقاق، تعمل اآلن شركة معروفة 
على دراسة جدوى بخصوص »حملة 

بدون أوراق« للحزب.
وسيصعب تمرير دعم األوراق في 
الدولة  إذ سيكون على  الحملة،  هذه 

السماح لألحزاب بتعدد الخيارات.

العدالة والتنمية يتخوف من جتدد االحتجاجات يف املدن 

وتعليقصورة

مع انخفاض منسوب الثقة في المؤسسات 

بوانو

ــق  ــي ــرف ــال ــق ب ــحـ ــتـ الـ
السبت  يـــوم  ــى،  ــلـ األعـ
ــصــرم،  ــن امل ــشــت  غ  22
الــحــاج الــدقــاقــي، مــؤذن 
ــان مــنــذ  ــسـ ــد حـ ــج ــس م
وبهذه  السنني،  عشرات 
تتقدم  األليمة،  املناسبة 
حجوجي،  منى  الحاجة 
أصدقاء  جمعية  رئيسة 
ــى األطـــفـــال  ــشــف مــســت
املواساة  بأحر  بالرباط، 
عائلته،  أفـــراد  لجميع 

ويسكن  الصبر  يرزقهم  أن  وجل  عز  املولى  من  راجية 
الفقيد فسيح جناته.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

في ذمة الله الصين تدعم 
المغرب بطواقم 

طبية لحصار 
»كورونا«

أكد مصدر موثوق لـ»ألسبوع«، 
طواقم  نشر  قــررت  الصني  أن 
املغربية  ــي  األراضـ على  طبية 
مع  »كورونا«،  فيروس  لحصار 
في  الوفيات  خفض  إجـــراءات 

صفوف املصابني.
وستعمل بالصني على »إعادة 
والعاملني  املسعفني  تــدريــب 
التعقيدات  ملواجهة  الصحيني 
األخيرة لتطور مرض كوفيد 19 
في ظروف اإلنعاش«، كما تفكر 
بكني في وضع »خبرتها« تحت 
مختصني،  مــغــاربــة  تــصــرف 

يقول املصدر.

تراجع �سايف القيمة يف ثروة اأخنو�ش 
الرباط. األسبوع

أكدت آخر اإلحصائيات 
ــورة مـــن طــرف  ــشـ ــنـ املـ
مؤسسة »فوربس« بشأن 
القيمة  صــافــي  مــؤشــر 
ورجل  الوزير  ثــروة  عن 
أخنوش،  عزيز  األعمال 
ثروته  نزول صافي  على 
في  أي  املائة،  في   50 بـ 
عن  دوالر،  مليار  حــدود 
السنة  ــي  ف ــدة  املـ نــفــس 

املاضية 2019.
ــوش إلــى  ويــســعــى أخــن
املؤشر،  هــذا  تدهور  وقــف 
ثروته،  نمو  تسجيل  رغــم 
ــمــادهــا عــلــى تــوريــد  العــت
ــذي ال  ــ وتـــوزيـــع الــنــفــط ال
ينتجه املغرب وال يخزنه إال 
في األسابيع األخيرة، وهي 
مايير  ثــاثــة  حـــدود  ــي  ف
مع  دوالر  املليار  ونصف 

نهاية غشت 2020.

مكتب نتنياهو يبحث في لقاء بوريطة وبومبيو
الرباط. األسبوع

دبلوماسي  أكد مصدر 
مكتب  أن  لـ»األسبوع«، 
معرفة  حــاول  نتنياهو 
ــف املــغــربــي من  ــوقـ املـ
تــطــبــيــع اإلمــــــارات مع 
كانت  وإن  ــل،  ــي إســرائ
لدعم  تــرتــيــبــات  ــاك  هــن
في  املنطقة،  في  السام 
بوريطة،  توقيع  لحظة 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ وزيــــــــر الـ
املغربي، وبومبيو، وزير 

الــخــارجــيــة األمــريــكــي، 
»الحصانة  اتفاق  على 
للقنصليات«،  واالمتياز 
عامليها  يــجــعــل  ــا  ــم ب
وحصانة  درجــة  بنفس 

العاملني في السفارات.
وعندما لم يتأكد مدير 
الحكومة  رئيس  ديــوان 
ــة مـــن أي  ــي ــل ــي اإلســرائ
ــر فــي  ــطـ ــجــة، اضـ ــي ــت ن
إلى  بومبيو  مع  مكاملة 
السؤال عن املغرب وعن 
اتفاق  بخصوص  موقفه 

السام)..(.

الرباط. األسبوع

أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  كشف 
يدخل  اعمارة،  القادر  عبد  النقل  وزير 
قال  التي  االستراتيجية  نفس  غمار 
عنها البرملاني عبد هلل بوانو أنها تريد 

في  أشــخــاصــا  »تــقــدم  أن 
بأنهم يعملون  الحكومة 

وآخرون خاملون«.
ــى اعـــمـــارة  ــســع وي
شركات  »تشجيع  إلى 
ــري  ــحـ ــبـ ــل الـ ــ ــق ــ ــن ــ ال

دورهــا  ألخــذ  املغربية، 
ضفتي  بني  االنتقال  في 

املــضــيــق إلـــى إســبــانــيــا 
تماما  طـــارق«،  وجبل 

ــدث فــي  ــ كـــمـــا حـ
باقي القطاعات.

استثمارية«  »أمــواال  الدولة  وتوجه 
انــطــاقــا مــن »صـــنـــدوق االســتــثــمــار 
املــبــادرات،  هــذه  ملثل  االستراتيجي« 
التي يريد بها وزير النقل خدمة البنية 
النقل  قــطــاع  عبر  البحرية  التحتية 
الــبــحــري، وهــو هــدف ســيــادي يأتي 
السيادة  ــرض  وف سبتة،  حصار  بعد 

االقتصادية عليها.
ــقــرار، مــن جهة أخــرى،  ويــخــدم ال
العدالة  حزب  داعمي  إنصاف أحد 
ــتــنــمــيــة، الـــذيـــن حـــوصـــروا،  وال
إحدى  في  السياسي  النتمائهم 
موضوع  كــان  ما  وهــو  الفترات، 
القرار،  دوائر  لدى  تقرير موضوع 
جعل اإلنصاف جزء من مبادرة 
ــنــقــل،  ــر ال ــ وزيـ
تعبير  وفــق 

املصدر.

وزير النقل يناف�ش التجمعي موالي حفيظ العلمي 

أخنوش

اعمارة

بومبيو وبوريطة
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ــاء  وب اجــتــيــاح  فــتــرة  فــي  الــربــاطــيــون  يشعر 
عليهم  تسهر  الذين  وهــم  بـ»اليتم«،  »كــورونــا« 
وتدبر شؤونهم وتدافع عن مصالحهم، 8 مجالس 
منتخبة تستفيد كل سنة من ضرائبهم ورسومهم، 
وتخدمها  ومعنوية،  مادية  امتيازات  في  وتنعم 
شــؤون  فقط  لتصريف  املــوظــفــن،  مــن  جــيــوش 
إدارية، حتى إذا حلت بنا كارثة مثل وباء »كوفيد 
املجالس  هذه  عطلت  هلل،  بعباد  يفتك  وبدأ   ،»19
بـ»حفظ  املتعلقة  الجماعي،  القانون  في  فقرة  أهم 
كسائر  بها،  معنية  غير  واعتبرتها  الصحة«، 
بلديات العواصم في الغرب والشرق، التي أطرت 
ومساعدتهم،  بمساندتهم  وتكفلت  مواطنيها 
ونظمت حياتهم، وقلبت الطاوالت على حكوماتها 

لتوفر الطمأنينة لناخبيها طيلة فترة الجائحة.
فمجالسها  الــربــاط،  العاصمة  في  عندنا  أمــا 
حققت ما لم »تفطن« له غيرها، حيث حافظت على 
كل تعويضاتها وامتيازاتها ولو »بدون حضور«، 
تضامنا مع »ضحايا« الحجر الصحي من الصناع 
والتجار واملياومن الذين هم املمولن الرئيسين 

مليزانياتها، وهم اليوم املتضررين املفلسن. 
تحويل  املنتخبة  املجالس  واجب  من  كان  وقد 
تعويضات موظفيها باستثناء األجور وهي بدون 
حساب، إلى »مساعدات مستعجلة للمتضررين« من 
الجائحة، وتضيف لها كل املصاريف »االمتيازية« 
ودعم  الجمعيات،  ومنح  للمنتخبن،  املعتمدة 
مليارا   50 قدره  ماليا  الشراكات، مما يوفر غالفا 
يشعر  ال  حتى   ،»19 »كوفيد  ضحايا  إلنقاذ  كافية 
محميون  بأنهم  ويطمئنون  بـ»اليتم«،  الرباطيون 
أموالهم  من  تستفيد  التي  الثمانية  مجالسهم  من 

وأصواتهم وسلطاتهم منذ عقود مضت.

الرباط يا حسرة

حديث 
العاصمة

املجال�س التي 

ت�ستفيد وال تفيد

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

أرشيف الرباط

من 03 إلى 09 شتنبر 2020 العدد: 1087

إلى  سابق  عــدد  فــي  تطرقنا 
ــاء الــعــذب  مــوضــوع تــبــذيــر املـ
السقي  استعماالت  في  واملعالج 
املنزلية...  واألشغال  والصناعة 
التي  الــجــمــاعــة  ونبهنا  ــخ،  إلـ
وبكميات  املياه  هــذه  تخصص 
سكان  استهالك  بكثير  تــفــوق 
لها  رصــدت  بحيث  العاصمة، 
 5 املاضية  السنة  في  وللكهرباء 
وهو  السنتيمات،  من  مليارات 
سابقيه  مــن  بكثير  ــل  أق مبلغ 
وذلك  الفارطة،  السنوات  خالل 
الــتــبــذيــر،  بــمــوقــف  بتشبثنا 
الشرب،  مياه  فصل  واقترحنا 
وهي جد مكلفة، عن مياه السقي 
وحتى  ــال،  واألشــغ والصناعة 
انخفض  »الــفــصــل«،  ــذا  ه قبل 
السنة  هـــذه  مــلــحــوظ  بــشــكــل 
للماء، وهو دون  املبلغ املرصود 
مليون،   500 إلــى  للسقي،  شك 
بتدبير  املقاطعات  تكلفت  بعدما 
الداخلي  االستهالك  مصاريف 
النصف  يرفع  مما  لفضاءاتها، 
ما  في  يذهب  املليار  إلى  مليار 

يسمى »السقي«.

يكمن  لالستغراب،  املثير  لكن 
الشرب  مــيــاه  »اســتــهــالك«  فــي 
الجماعة  مقرات  داخــل  العذب 
دون  فالجماعة  ومقاطعاتها، 
موظفوها  »يــرتــوي«  ملحقاتها 
السنة  هـــذه  لــهــا  بــمــيــاه رصـــد 
تقرر،  بعدما  مليون،   200 مبلغ 
القادمة،  السنة  فاتح  من  ابتداء 
استعمال املياه العادمة املعالجة 
لفضاءات  الرسمي  السقي  في 
الجماعة، وهنا نثني على مبادرة 
التي  الخضراء  املناطق  إنشاء 
أحدثت مؤخرا في كل املساحات 
التي كانت قاحلة إال من األزبال، 
األخــضــر،  بالعشب  فاكتست 
إلى  الرباط  حول  الــذي  الشيء 
لم  ــرار  ق )وهــو  خضراء  مدينة 
تتدخل فيه ال يد وال رجل مصالح 
جمالية  زادهــا  مما  الجماعة(، 
ـــ»املــجــان«،  ب وتقريبا  وتــألــقــا 
التي  البطون  على  يفرض  مما 
»تــرتــوي« مــن مــيــاه عــذبــة في 
املجالس  من  واحد  مجلس  مقر 
تكلف  دسمة  وبفاتورة  الثمانية 
توضيح  مليون،   200 سنويا 

أي مياه تشرب؟ بينما األهم هم 
سيستمرون  متى  فإلى  السكان، 
في سقي حدائقهم وغسل أواني 
مالبسهم  وتنظيف  مطابخهم، 
ذلك،  وبيوتهم وسياراتهم وغير 
به  تنتعش  الــذي  العذب  باملاء 
هل  الجيوب؟  ويخرب  األجسام، 
الشطر  إلى   1 الشطر  من  للقفز 
3؟ والصورة املرفقة هي لشجرة 

من  بناية  وتخترق  باملاء  تحيى 
اإلسمنت في احترام وتناسق مع 
التي  الرائعة  الهندسة املعمارية 
العاصمة  عمران  إليها  يشتاق 
ويقتلعها  الطبيعة  يعدم  الــذي 
صناديق  لـ»غرس  جذورها  من 
ولـــإشـــارة،  بــشــعــة«،  سكنية 

فالصورة من خارج الرباط.

ــالج لـــ»كــوفــيــد 19«  ــوادر إيــجــاد ع بـــدأت بـ
منها  املقبلة،  السنة  بداية  أي  األفق،  في  تلوح 
التلقيح منصوص  أن حمالت  وبما  »التلقيح«، 
عليها في القانون الجماعي بأنها من واجبات 
املالية  الوثيقة  وأكدتها  املنتخبة،  املجالس 
ورصيدها   20-30-30-20 رمز:  في  للجماعة 
ستتجند  فهل  سنتيم،  مليون   100 املــالــي 
بمصالح  وكلها   8 وعددها  العاصمة  مجالس 
اللقاح  لتوفير  وميزانياتها،  صحية  بلدية 
بدل  للمواطنن  تقريبه  على  وتعمل  املنتظر، 

الحرب على الفئران؟  

لالنكباب  لجنة  أسسوا  منتخبينا  بــأن  تتذكرون 
عضو  وكل   ،18 أعضائها  عدد  التعليم  مشاكل  على 
أن  وبما  ومشاكلها،  املؤسسات  من  بمجموعة  تكلف 
وفقط  تعويضات،  بدون  اللجنة  هذه  في  »النضال« 
بالسكتة  اللجنة  هذه  أصيبت  فقد  الراس«،  بـ»صداع 
بروح  إنعاشها  يتم  فهل  ســنــوات..   3 منذ  القلبية 
الوطنية، لتجابه الدخول الجامعي والثانوي واإلعدادي 
املقاييس،  بكل  االستثنائي  املوسم  لهذا  واملدرسي 
هذه  تجاوز  على  أبنائنا  من  اآلالف  مئات  وتساعد 

املحنة؟ 

 67 الــذكــرى  تحل  الــحــالــي،  شتنبر   11 فــي 
كنا  ملــا  وخــالفــا  هلل،  بنعبد  عــالل  الستشهاد 
»الجـــودان«  من  بلكمة  استشهد  بأنه  نعتقد 
أرضا،  املكشوفة  السيارة  من  أسقطته  فرنسي 
2000 لألستاذ جبرو  يوضح كتاب صدر سنة 
125، بأن الشهيد قتل وهو طريح األرض  ص: 
برصاصة من مسدس بوليسي سري من أصول 
العادل،  للقدر  ويــا  القاتل  هــذا  مــجــاور،  قطر 
مدينة  داخل  االستقالل  بداية  في  بدوره  يتلقى 
للشهيد  لالنتقام  كافية  كانت  رصاصة  أكادير، 

تغمده هلل برحمته.      

العاصمة  تعمير  فــي  امللكية  املــشــاريــع  تستمر 
باألوراش الكبرى.. ومن املقرر تدشني الصرح الثقافي 
متر  ألف   47 مساحة  على  الكبير«  »املسرح  والفني 
مربع بقاعة كبرى سعتها 2050 مقعدا وقاعة بـ 520 
مقعدا ومدرج غير مغطى يتسع لـ 700 متفرج فضال 
عن مرافق ثقافية وفنية وجزيرة ساحرة، هذا التدشني 
»عاصمة  الرباط  بتتويج  لالحتفاء  مناسبة  يكون  قد 

للثقافة في القارة اإلفريقية« بداية السنة القادمة. 

أسرار العاصمة

الــــــــصــــــــورة 
ــي  ــت ف ــطـ ــقـ ــتـ الـ
بتاريخ  ــاط  ــرب ال
 ،2018 15 دجنبر 
وهــــــــي تـــوثـــق 
ثقافي  ملــهــرجــان 
دام يومن، شارك 
الفكر  نبغاء  فيه 
حضور  وحضره 
األكاديمين  مــن 
يــــتــــقــــدمــــهــــم 
منظمة  رئـــيـــس 
ــو  ــكـ ــسـ ــيـ ــسـ اإليـ
ــذاك، األســتــاذ  ــ آن

عاصمة  »صناع«  به  يحيط  الصورة(  )وسط  التويجري  عثمان  العزيز  عبد 
الثقافة في إفريقيا، األساتذة األجالء من اليمن: عبد الكريم بناني، نور الدين 
شماعو، مصطفى الجوهري، محمد الكتاني، عباس الجراري، حميدة الصايغ، 
محمد احميدة، مصطفى الزباخ، وشمس الضحى العلوي أطال هلل أعمارهم.  

مجلس واحد من ثمانية يؤمن صحة موظفيه 
ومنتخبيه سنويا بـ 860 مليونا!؟ 

املستفيدين  مــن  ــرارا:  مـ تساءلنا 
من  املمولة  العاصمة  ميزانيات  من 
وصناعا،  وتجارا  سكانا  الرباطين 
ــي شــق الــتــســيــيــر، هل  خــصــوصــا ف
من  للمدينة  العامة  السياسة  لتسيير 
واقتصادية  واجتماعية  تقنية  مرافق 
أمور  تدبير  في  تنحصر  أم  وثقافية، 

املجالس وموظفيها؟
فبعد األجور والتعويضات املختلفة 
حتى عن »األوساخ واألشغال الشاقة«، 
باملئات،  وتعد  السيارات  وامتيازات 
تكلف  جــديــدة  مناصب  و»تــفــريــخ« 
املنتخبن،  بعض  إلرضاء  تعويضات 
»القارين« الذين سبقوهم  إضافة إلى 
العاصمة  مالية  »حــالوة«  تــذوق  في 
لوحدهم  وهم  املجالس،  موظفي  من 
كـــل مجلس  فـــي  جــيــشــا  ــون  ــون ــك ي
الرفاهية  مــن  »بــحــر«  فــي  ينعمون 
ــن مــن الــخــصــاصــة والــتــأمــن  ــ واألم
وحتى  والــحــوادث،  ــراض  األمـ على 
على  املطلعن  موظفيهم  يحرموا  ال 
سنويا  يدفع  واحد  فمجلس  األسرار، 
لصندوق  مليونا   860 مبلغ  حوالي 

ويؤمن  يعضد  والتعاضدية،  التأمن 
عن  »خدامه«،  خيرا-  هلل  جزاه   - به 

األوبئة واألمراض والحوادث.
وعلى نهج هذا املجلس الكبير سارت 
علينا  تسلطت  حتى  املجالس  باقي 
أنفسنا  فوجدنا  »كــورونــا«،  جائحة 
اجتماعية  تغطية  بـــدون  مــعــزولــن 
انتخبت  مجالس  طرف  من  وصحية 
للدفاع عن كافة السكان والسهر على 
األوبئة  من  وأمنهم  صحتهم  تأمن 
واكتشفنا  حــيــاتــهــم،  ــات  ــروريـ وضـ
وحتى  بل  التغطية،  هذه  خارج  بأننا 
أحوالنا  عن  بالسؤال  اهتمامها  من 
للتخفيف  تدابير  من  يلزم  ما  واتخاذ 
تكن  فلم  الوباء،  وآالم  من صدمة  عنا 
في  إال  مجندة  حاضرة  املجالس  هذه 
تحضير أجور وتعويضات منتخبيها 
أمنت  فقد  ولـ»األمانة«،  وموظفيها، 
إلى  وصولها  ضمان  على  وحافظت 
توقفت  وقت  في  الجارية  حساباتهم 
فيه أرزاق مئات اآلالف من الرباطين 
الذين وجدوا أنفسهم في شبه إفالس، 

وال حول وال قوة إال باللـه.

شهادة من الرائد عضو أكاديمية اململكة، 
األستاذ عالل سيناصر، جاءت في تأمالته 
موضوع:  في  علمية  نــدوة  أثناء  األدبية 
اخترنا  والتحديث«،  األصالة  »ازدواجية 
منها فقرة من »الآللئ النفسية« التي زادت 
 19 بتاريخ  وكانت  الندوة،  لتلك  إشعاعا 
كلمات  بأنها  وستالحظون   ،1992 دجنبر 
ذهبية ال يتغير معناها وال فلسفتها، وهي 
كالتالي: ))إن نبغاء مدينة الرباط العلماء، 
الذين قالوا شعرا وعرفهم العصر الحالي، 
لم يكونوا بدعا عما أصلته الثقافة العربية 
الحال:  هــذه  فــي  ويتساوى  اإلســالمــيــة، 
بن  ومحمد  الحسني،  بن  املدني  محمد 
مصطفى بوجندار، ومحمد بن عبد السالم 
الوزاني،  العربي  بن  هلل  وعبد  السايح، 
بن  ومحمد  الغربي،  املعطي  بن  والتهامي 
يحيى بالمينو، ومحمد بن عبد هلل ملن، 
البطاوري.  املكي  محمد  الشيخ  وحتى  بل 
هذا كان شأن تلك الثقافة مشرقا ومغربا، 
الجلسة  في  معي  املتأملن  ألدعــو  وإنــي 
محتويات  بعض  تمعن  إلــى  التكريمية، 
محيي  للشيخ  األشواق«  »ترجمان  ديوان 
الدين بن عربي، الذي يقدره أخونا األستاذ 
كما  األوفــى،  قدره  هلل  بنعبد  العزيز  عبد 
التأمل،  خالل  من  سيدركون  املتأملن  أن 
تستنبطها  التي  السامية  املرامي  بعض 
كتاب  )املصدر:  انتهى  العارفن((  أشعار 
ازدواجية األصالة والتحديث ص: 18(.     

هشادات من 
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

»كوفيد  مواجهة  في  الوقائية  التدابير  غياب 
صمتهم،  عــن  الجمعويني  الفاعلني  يخرج   »19
مارتيل،  بجماعة  املتفشي  الفساد  فضحوا  حيث 
ــشــواطــئ  ــا يــتــعــلــق بــنــظــافــة ال وخــصــوصــا مـ

ومراحيضها.
أجل  من  املضيق  عمالة  تحركت  ذلك،  إثر  وعلى 
غاب  بعدما  ومراحيضها  مارتيل  شواطئ  تنظيف 
من  العديد  يطرح  مما  ذلك،  عن  الجماعي  املجلس 
تعقيم  في  الجماعة  مصداقية  حــول  التساؤالت 

املدينة بسبب انتشار فيروس »كورونا«.

 تتضارب اآلراء حول قرار إعفاء قائد مبدينة 
خلفية  على  وذلك  اجلهة،  والي  طرف  من  طنجة 
املدينة  تعرف  حيث  العشوائي،  البناء  ظاهرة 
يف  خصوصا  املرخص  غير  للبناء  ملفتا  انتشارا 

هذه الفترة.
قام  املعفي  القائد  فإن  خاصة،  مصادر  وحسب 
وهو  اجلهة،  والــي  عن  الــصــادرة  األوامــر  بعصيان 
السبب الرئيسي الذي أدى إلى إعفائه من منصبه 

وليس البناء العشوائي كما يروج له.

من  الصالحية  مــؤخــرا  تــطــوان  عمالة  سحبت 
بمشروع  واملتعلقة  لتطوان،  الترابية  الجماعة 
سقاية وقص أغراس الحدائق والنباتات املتواجدة 
الدائرية،  الطريق  طول  على  خصوصا  باملدينة، 
خاصة  لشركة  القطاع  هذا  العمالة  فوضت  حيث 

من أجل القيام بهذه املهمة.
ــإن شــركــة  ــوع«، فـ ــ ــب  وحــســب مــصــادر »األســ
ــاء  ــوض لــهــا تــدبــيــر قــطــاع امل ــف »أمــانــديــس« امل
والكهرباء، أغلقت العديد من العدادات التي كانت 
أصبحوا  لذلك  باملاء،  السقي  شركة  عمال  تــزود 
يستعينون بمياه اآلبار، ألن عمالة تطوان ال تسدد 

فواتير املياه للشركة املذكورة.

مراكش ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

الحكاية الكاملة الرتفاع إصابات »كورونا«

كيف ت�سبب »كوفيد 19« يف ماأ�ساة اإن�سانية مبراك�ش

مختصرات شمالية

عزيز الفاطمي

بمراكش  الصحي  الوضع  تصدر 
والدولية  الوطنية  األخبار  عناوين 
بسبب  املنصرم،  غشت  شهر  طيلة 
للمنظومة  الكلي  شبه  الــتــدهــور 
مع  آسفي،  مراكش  بجهة  الصحية 
أحــداث  من  يقع  ما  على  التركيز 
حيث  مراكش  عمالة  مستوى  على 
ووفيات  بالجملة  إصابات  تسجل 
أما   ،»19 »كوفيد  بفيروس  يومية 
وســرا  عالنية  ــدور  ويـ يــجــري  مــا 
زهر  ابــن  مستشفى  أســوار  وســط 
من  انطالقا  باملامونية،  املعروف 
وسلسلة  االحتجاجية،  الوقفات 
طرف  من  املنظمة  اإلضرابات  من 
تطالب  التي  الصحية  الشغيلة 
ــوات الــحــوار  ــن بــإلــحــاح بــفــتــح ق
ــؤول مــع املــنــدوبــة  املــبــاشــر املــس
ــهــا وزيـــر  ــن خــالل ــ ــة وم ــجــهــوي ال
عن  الحكومي  املــســؤول  الصحة 
القطاع، لألسف، فإن جميع ممرات 
التواصل ظلت مغلقة بإحكام، مما 

زاد طني األزمة بلة.

وأمــام هــذا الــوضــع املــتــأزم في 
ظرفية استثنائية أحدثت اختالالت 
في السير العادي بأهم مستشفيات 
فعاليات  بعض  تحركت  مراكش، 
حملة  وأطــلــقــت  املــدنــي  املجتمع 
الذي  الخطر  ناقوس  دق  أجل  من 
وذلك  »كــورونــا«،  بمرضى  يحدق 
فيديوهات  مقاطع  نشر  خالل  من 
تتداول بقوة عبر منصات التواصل 
بـ»هاشتاغ«  مصحوبة  االجتماعي 
مراكش«،  أنقذوا  تختنق..  مراكش 
مما  بــكــثــيــر  ــظــع  أف الــوضــع  ألن 
مؤلم  ــع  واق البعض،  يتصور  قــد 
ويدمي  الجامدة  النفوس  يحرك 
ننكر  ال  نــعــم  الــقــاســيــة،  الــقــلــوب 
آخرين  واستخفاف  بعضنا  تهور 
كبيرا  لكن جزء  الجائحة،  بمخاطر 
الجهات  تتحمله  املسؤولية  مــن 
غير  فاملواطنون  املعنية،  الرسمية 
مسؤولني عن الوقفات االحتجاجية 
من  املستمرة  اإلضــرابــات  عن  وال 
ليصبح  الصحية،  الشغيلة  طرف 
الكبرى،  بالكارثة  منذرا  الوضع 
مسؤولني  غير  املواطنني  أن  كما 
عن الصراعات والدسائس الواقعة 

مستوى  على  الصحي  بالقطاع 
يعلم  وكما  آســفــي،  مــراكــش  جهة 
الجميع، فقد ترتب عن هذه األجواء 
من  مجموعة  ــدار  إصـ املشحونة 
القرارات التأديبية وإعفاءات طالت 
كبار املسؤولني، نذكر منهم مندوب 
الصحة بإقليم قلعة السراغنة الذي 
أنصفته املحكمة اإلدارية بمراكش، 
طفيل،  ابن  مدير مستشفى  وإعفاء 
وبناء على هذه األوضاع املتأججة، 
الطبية  ــر  ــ األط ــب  ــل أغ أصــبــحــت 
كما  املسؤولية،  تحمل  من  تتهرب 
عن  مسؤولني  غير  املواطنني  أن 
الوقائية  األجــهــزة  توفر  انــعــدام 
الطبية  األطقم  لحماية  الضرورية 
املكلفة بجناح مرضى »كوفيد 19«، 
صفوف  في  املصابني  أعــداد  حيث 
ــد مــســتــمــر، مما  ــزاي ــي ت هـــؤالء ف
والهلع  الخوف  انتشار  إلى  أدى 
سلبا  وأثر  الفئة،  هذه  نفوس  في 
األحداث  هذه  لترخي  عملهم،  على 
الصحي  ــوضــع  ال عــلــى  بظاللها 
في  املصابني  عدد  وأصبح  عامة، 
الشغيلة  تتوقف  ولم  مخيف  تزايد 
الصحية التي ظلت تنادي وتطالب 

ــرف  ــن ط ــوري مـ ــ ــف ــ ــل ال ــدخ ــت ــال ب
على  الــصــحــة،  وزارة  مــســؤولــي 
بداية  في  ناجعة  إيجاد حلول  أمل 
بالعاصمة  الصحية  األزمــة  ظهور 
شاعت  التي  للمملكة،  السياحية 
الجغرافية  الحدود  أخبارها خارج 
لــلــبــالد، ورغـــم ذلـــك، ظــلــت آذان 
صماء  للصحة  الجهوية  املندوبية 
الوضع،  بتصحيح  املطالبني  تجاه 
والتنديد  االحتجاج  رقعة  لتبدأ 
ال  ما  بوقوع  منذرة  االتــســاع  في 
الشارع  يحمد عقباه، وأمام ضغط 
من  المشروط  تأييد  مع  املراكشي 
معظم املواطنني، قرر وزير الصحة 
إلى  مركزية  لجنة  إيفاد  مؤخرا، 
الوضع  تقييم  أجــل  مــن  مــراكــش 
ــا تم  ــار، وأهـــم م ــه ــن الــصــحــي امل
التدبير  غياب  هو  عليه،  الوقوف 
مسايرة  من  تمكنه  وعــدم  اإلداري 
ــة ومــرحــلــة  األزمـــــة حــالــة بــحــال
اللجنة  ســجــلــت  كــمــا  بــمــرحــلــة، 
الوزارية سوء تنظيم املسار املتبع 
 ..»19 »كوفيد  مرضى  استقبال  في 
ــؤول عــن هــذا  ــس ــا تـــرى امل فــمــن ي
من  خلف  مــا  خلف  الـــذي  العبث 

خسائر في األرواح البشرية؟ وبناء 
قررت  التدبيري،  العبث  هذا  على 
البنيات  ترشيد  املركزية  اللجنة 
إعادة  مع  بمراكش  االستشفائية 
باألشخاص  التكفل  مسار  تنظيم 
إنشاء  مــع  بالفيروس  املصابني 
مستشفى  بمرآب  ميدانية  خيمة 
من  سرير،   300 بسعة  طفيل  ابن 
أجل تخفيف الضغط عن مستشفى 
ــوم األربـــعـــاء  ــي يـ ــر، وفـ ــ ــن زه ابـ
الصحة،  وزير  حل   ،2020.08.19
ــب، بــمــراكــش،  ــطــال ــد أيـــت ال خــال
الجهة  والية  بمقر  اجتماعا  وعقد 
من  ومجموعة  ــوالــي  ال بحضور 
املسؤولني وبعض املنابر اإلعالمية 
بزيارة  قام  كما  واملحلية،  الوطنية 
من  لجزء  تفقدية،  عنها  قيل  ليلية، 
زيارة حسب  طفيل،  ابن  مستشفى 
أهل الدار، لم تف بالغرض املطلوب 
منها،  منتظرا  كان  ما  تحقق  ولم 
الطبية  لألطقم  االستماع  يتم  ولم 
باإلمكان  كان  والتي  الكافي  بالقدر 
معها  ــحــاور  ــت ال ــن  م ــادة  ــف االســت
املشاكل  إلــى  بإمعان  واإلنــصــات 

القائمة.

حرائق بغابات ال�سمال تدمر الهكتارات واحلقائق غائبة 
ــغــابــات بجهة  ال ــن  الــعــديــد م »أصــبــحــت 
إلى  تحولت  بعدما  ــان،  ك خبر  في  الشمال 
وذلك  بها،  شبت  التي  الحرائق  بسبب  رماد 
مــن أجل  بها  املــتــواجــدة  األشــجــار  إلتـــالف 
قصد  املحروقة  األراضي  تلك  على  االستيالء 
استغاللها مستقبال في زراعة عشبة الكيف«، 
هذا ما أكده العديد من املتتبعني للشأن العام 

بالشمال.
عدة  شهدت  املاضيني،  األسبوعني  فخالل 
غابات حرائق كبيرة على يد مجهولني، كانت 
بتراب  الواقعة  املالليني  حــوز  غابة  أوالهــا 
جماعة العليني بعمالة املضيق الفنيدق، حيث 
أتت النيران على مساحات جد كبيرة سببت 
واستمر  األشجار  من  العشرات  إتــالف  في 
الحريق لعدة أيام قبل أن تتم السيطرة عليه.
ولم تسلم غابة »إكمسان« بباب برد عمالة 
حيث  الحرائق،  من  األخــرى  هي  شفشاون 
من  الهكتارات  مئات  النار  ألسنة  التهمت 
مما  رماد،  إلى  تحولت  حتى  النباتي  الغطاء 
هذه  كانت  إذا  ما  حول  تساؤالت  عدة  يطرح 
على  االستيالء  أجل  من  »مفتعلة«  الحرائق 
في  تحولت  والتي  املحروقة  ــي  األراض تلك 
ظرف وجيز من غطاء غابوي يزخر بمختلف 
أراضـــي قاحلة  إلــى  الــنــبــاتــات واألشــجــار 

صالحة فقط للبناء والزراعة.
وعادة ما تندلع الحرائق في فصل الصيف، 

ال سيما في الغابات واألماكن املفتوحة، نتيجة 
العديد  لكن وحسب  الحرارة،  ارتفاع درجات 
من املراقبني، فإن الحرائق التي عرفتها بعض 
الغابات في الشمال، وخصوصا تلك الواقعة 

بجماعة باب برد، لم تكن بسبب الحرارة، بل 
كانت بفعل فاعل، حيث جاء في تدوينة ملحمد 
لحزب  املحلية  التنسيقية  رئيس  خرشيش، 
اتهام  في  بتمورت،  لألحرار  الوطني  التجمع 
ناري ومباشر  للمسؤولني وأباطرة املخدرات، 
تتوفر »األسبوع« على نسخة منها: ».. ويلف 
الغموض أسباب اندالع هذه الحرائق، حيث 
بريئة  غير  املنطقة  سكان  بعض  يعتبرها 
بخصوبتها،  معروفة  أراضــي  تطال  ألنها 
بعض  إلــى  ــام  ــه االت أصــابــع  تــتــوجــه  فيما 
املخدرات  أباطرة  مع  املتواطئني  املسؤولني 
زراعة  في  املحروقة  املناطق  يستغلون  الذين 
أن  التدوينة، كما  الهندي«، حسب ذات  القنب 
غابات طنجة بدورها عرفت حرائق خالل هذا 
األسبوع ليسجل الشمال أعلى معدل للحرائق 

على الصعيد الوطني.
الجهات  فتحته  الــذي  التحقيق  ورغـــم  
الحرائق  انـــدالع  أســبــاب  ملعرفة  املعنية 
األخيرة في غابات الشمال، إال أن ذلك لم يؤد 
إلى أي نتيجة، حيث كان هدف هذا التحقيق 
الحرائق  خلفيات  عن  الكشف  خاص،  بشكل 
التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، 
من طرف  بيانات وتوضيحات  غياب  أن  كما 
األخبار  انتشار  من  يزيد  املعنية،  الجهات 
ورائها  مــن  الــحــرائــق  هــذه  أن  تؤكد  التي 

سيناريوهات مشبوهة.

الهجرة إلى سبتة بخمسة ماليين سنتيم
بعدما كانت الهجرة إلى الدول 
إسبانيا،  بينها  مــن  ــة  ــي األوروب
الــوجــهــة املــفــضــلــة لــلــعــديــد من 
األيام،  هذه  تسجيل،  تم  املغاربة، 
من  الــهــجــرة  عــلــى  كبير  ــال  ــب إق
سبتة  مدينة  نحو  الشمال  مــدن 
كلفة  انــتــقــلــت  حــيــث  املــحــتــلــة، 
التهجير السري  من ثالثة ماليني 

سنتيم إلى خمسة ماليني.
عليها  يــقــدم  الــتــي  والــهــجــرة 

تخص  الشماليني،  مــن  العديد 
األشخاص املسجلني في صندوق 
الضمان االجتماعي ببالد املهجر 
عن  غيابهم  استمر  إذا  والــذيــن 
استمرار  نتيجة  عملهم  مقرات 
إغالق الحدود بسبب »كوفيد 19«، 
حقوقهم  جميع  مــن  سيحرمون 
كمستخدمني هناك وتسحب منهم 
وثائق إثبات عالقتهم بمشغليهم، 
في  حقهم  على  سلبا  سيؤثر  مما 

التي  بــالــتــعــويــضــات  املــطــالــبــة 
يكفلها لهم القانون.

ــذا اإلجـــراء الـــذي قــامــت به  ه
ــاج  إدم أجــل  مــن  سبتة  حكومة 
وإبعاد  املحتلة  املــديــنــة   أبــنــاء 
بالعديد  ــع  دف ــب«)..(،  ــ ــان ــ »األج
عبر  الهجرة  إلى  األشخاص  من 
البحر من الفنيدق وبليونش إلى 
املــذكــورة  املبالغ  مقابل  املدينة 
حفاظا على مصالحهم داخل هذا 

الثغر املحتل.
املغربية  الحكومة  وتستمر 
حارمة  املعبر  هــذا  إغـــالق  فــي 
الذين  األفـــراد  مــن  املــئــات  بذلك 
سبتة  فـــي  يــشــتــغــلــون  كـــانـــوا 
دفعهم  مــمــا  ــي،  ــون ــان ق بــشــكــل 
ــة من  ــشــرعــي ــر ال ــلــهــجــرة غــي ل
حقوقهم  استمرار  ضمان  أجــل 
الضمان االجتماعي  املتجلية في 

القانونية. والتعويضات 



زرهون

محمد بلمو

ويدخل  زرهــون  مدينة  األيــام  هذه  يزور  من 
وسطها، يكتشف دون عناء أن أشهر وجبة تميز 
املطاعم  من  عدد  تقديمها  في  وتختص  املدينة 
أصبحت مفقودة ورائحتها الشهية التي كانت 
تعبق املكان اختفت تماما.. إنها وجبة »الكفتة 
املشوية« ذات الطعم الخاص واملتفرد والتي ال 
إدريس  مدينة موالي  يغادر  أن  زائر  يمكن ألي 

دون أن يتناولها.
توقفت  أن  األقــل  على  عقود  منذ  يحدث  لم 
كوجبة  »الكفتة«  تقديم  عــن  املحلية  املطاعم 
رئيسية، بل وجبة وحيدة في بعضها، يتهافت 
فما  ســواء،  حد  على  واملقيمون  الــزوار  عليها 
األكثر  األكلة  اختفت  ترى حتى  يا  الذي حصل 

شعبية في زرهون؟
تعود الحكاية إلى ما قبل عيد األضحى، حيث 
باملجزرة  العمل  وقف  املحلية  السلطات  قررت 
للمعايير  للمدينة بسبب عدم مالءمتها  البلدية 
لها،  يخضع  القطاع  أصبح  التي  الصحية 
األسبوع،  في  واحد  يوم  على  عملها  واقتصار 
لتجار  بالنسبة  الــقــرار  هــذا  صعوبة  ورغــم 
فقد  ــجــزارون(،  )ال باملدينة  الحمراء  اللحوم 
التزموا به على أمل قيام املسؤولني بإصالحها 

وفق املعايير الجديدة في أقرب وقت كي تعود 
الجزارين  أحــد  يقول  طبيعي،  بشكل  للعمل 
الذي رفض ذكر اسمه، غير أن عملية اإلصالح 
وتحول  شــهــور،  عــدة  ــرور  م رغــم  بعد  تتم  لــم 
يضيف  دائــم،  وضع  إلى  االستثنائي  الوضع 
نفس املصدر، خصوصا بعدما أكد رئيس بلدية 
املخصصة  امليزانية  جاهزية  للجزارين  زرهون 

لإلصالح منذ مدة، لكن باشا املدينة الذي يفضل 
استقبال  مرارا  رفض  قد  إقامته،  من  االشتغال 
ممثلي الجزارين ملناقشة املشاكل التي تعترض 
قطاعهم والحد من تفاقم تداعياتها، كما يرفض 
الحائط كل  استقبال املواطنني، ضاربا بعرض 
تقريب  تستهدف  التي  واإلجــراءات  التعليمات 
اإلدارة من املواطنني واملقاربة التشاركية التي 
السامية،  خطبه  كل  في  البالد  ملك  عليها  يلح 

يؤكد نفس املصدر.
لتنظيم  التجار  من  العشرات  اضطر  لذلك، 
مشكل  بسبب  مــؤخــرا،  احتجاجية  مسيرة 
واملنطقة  للمدينة  األسبوعي  والسوق  املجزرة 
عن  الــجــزارون  أعلن  بعدما  الــصــورة(،  )انظر 
عمل  تــوقــف  فــي  تسبب  العمل  عــن  إضـــراب 
املطاعم واختفاء أشهر أكلة في مدينة زرهون، 
ملشكل  حــل  القريب  ــق  األف فــي  يبدو  أن  دون 
البلدية والسوق األسبوعي، مما جعل  املجزرة 
آمالهم على مشروع  املعنيني والسكان يعلقون 
التي يتداولون بشأن تخصيصه  العتيقة  املدن 
ــى  األول العاصمة  إلنــقــاذ  محترمة  ميزانية 
الكثيرة  املشاكل  من  باملغرب  اإلسالمية  للدولة 
سكانها  على  وتنعكس  فيها  تتخبط  الــتــي 
نهوضها  أمام  واضحة  عرقلة  وتشكل  معاناة 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياحي.
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ســوسيةأصـــــداء
ــوم الــخــمــيــس املــاضــي  انــطــلــقــت يـ
العدل  وموظفي  لقضاة  االصطيافي  باملركب 
ستخضع  التي  العينات  أخــذ  عملية  بأكادير، 
لتحاليل مخبرية قصد التأكد من عدم حمل قضاة 
اإلدارية  إجازاتهم  من  العائدين  العدل  وموظفي 
 لفيروس »كوفيد 19«، وذلك قبل استئنافهم للعمل.
املبادرة  هذه  أن  الصدد  هذا  في  بالغ  وأوضــح 
املباشر  اإلشـــراف  تحت  انطلقت  االحــتــرازيــة 
بــأكــاديــر،  االســتــئــنــاف  األول ملــحــكــمــة  للرئيس 
للملك  العام  األستاذ عبد هلل الجعفري، والوكيل 
بها، األستاذ عبد الكريم الشافعي، ويأتي إخضاع 
قضاة وموظفي العدل بأكادير لهذه الفحوصات، 
عن  صــادرة  ــة  دوري مقتضيات  تفعيل  إطــار  في 
للسلطة  ــى  األعــل للمجلس  املــنــتــدب  الــرئــيــس 
رئيس  عن  صدرت  دوريــة  جانب  إلى  القضائية، 
والحرص  التعبئة  مواصلة  حول  العامة  النيابة 
الالزمة. الصحية  التدابير  تفعيل  على   التام 

للقنص  جــمــعــيــة  مـــن  ــدر  ــص م ــاد  ــ أف
األيام  هذه  يقوم  أنه  باها،  أيت  اشتوكة  بإقليم 
بتحسيس منخرطي جمعيته بضوابط القنص، 
السالح  حلمل  الضرورية  الوثائق  إعــداد  منها 
أن  موضحا  املقبل،  القنص  ملــوســم  اســتــعــدادا 
تعود  الظاهرة  السالح  حمل  رخص  من  عشرات 
العامة  الشؤون  بقسم  محجوزة  لقناصني  أغلبها 
العديد  لسبب من األسباب منذ سنة، مما جعل 
منهم بكل من أيت باها، بلفاع، سيدي بوسحاب، 
هواية  ميارسون  وغيرها،  امقورن  إمي  تنالت، 
حتد  يف  تراخيص  على  توفرهم  دون  القنص 
الشؤون  قسم  أن  علما  القانونية،  للضوابط 
خرق  عن  التغاضي  ميكنه  ال  باإلقليم  العامة 
من  أسلحة  وحــيــازة  للقنص  املنظمة  القوانني 

طرف قناصني بدون ترخيص.

البناء العشوائي بجماعات  أثار استفحال 
وقد  املواطنني،  استياء  باها  أيت  اشتوكة  إقليم 
حول  استفهام  عالمات  تطرح  الظاهرة  باتت 
املسالك التي اعتمدتها الجهات املسؤولة باملنطقة 
في منح رخص البناء تحت يافطة رخص الترميم 
ويبقى  القانون،  على  التحايل  طرق  من  كطريقة 
هذا  عن  النظر  صرف  هو  املوضوع،  في  املثير 
الوضع من طرف السلطات، خصوصا وأن رئيس 
وما  مزاجه  وفق  بدوريات  يقوم  التعمير  لجنة 
تمليـه عليه مراميه الشخصية وصرف نظره عن 
املناطق التي تعتبر بؤرة للبناء العشوائي بتواطؤ 
في  سيما  ال  السلطويني،  املسؤولني  بعض  مع 
النية،  أكـــرام،  دواويـــر  فــي  عميرة  ــت  أي قــيــادة 
على  الغيورين  إيفادات  وفق  وغيرها  الجيرة، 
مركزية  تحقيق  لجنة  إيفاد  سيتم  فهل  املنطقة.. 
في املوضوع، أم سيترك الوضع على ما هو عليه 
 في معاكسة تامة لشعارات الدولة في هذا املجال؟

أفاد مصدر مطلع، أن مسؤوال بالسجن 
املؤسسة  بذات  موظفا  ضبط  ملول  بأيت  احمللي 
على  لالطمئنان  هاتفيا  اتصاال  يجري  مؤخرا، 
أحوال زوجته املصابة مبرض السرطان، فثار يف 
وجهه غاضبا، ولم يقتصر األمر على اللوم فقط، 
بل »طبخ« له تقريرا وجهه إلى املندوبية العامة 
عمله  عن  بتوقيفه  عجل  مما  السجون،  إلدارة 
رغم توسالته وشرح ظروفه اإلنسانية، التي لم 
تشفع له، لكون املسؤول متسك بتطبيق الدورية 
التي متنع املوظفني من استعمال الهواتف داخل 
هذا  توقيف  وخلف  هــذا،  السجنية؟  املؤسسة 
لعدم  زمالئه،  طرف  من  كبيرا  استياء  املوظف 
مراعاة الظروف اإلنسانية يف مثل هذه احلاالت.

أمــن  ــة  ــوالي ب الــشــرطــة  عــنــاصــر  تمكنت 
توقيف  مــن  ــاضــي،  امل الخميس  يــوم  أكــاديــر، 
ــراوح أعــمــارهــم مــا بــني 20  ــت ستة أشــخــاص ت
الــســوابــق  ذوي  مــن  منهم  ــان  ــن اث ســنــة،  و25 
في  تــورطــهــم  فــي  لالشتباه  وذلـــك  القضائية، 
النارية. والشهب  املفرقعات  وتــرويــج   حــيــازة 
فيهم خالل  املشتبه  من  أربعة  توقيف  وقد جرى 
أكــاديــر،  بمدينة  متفرقتني  أمنيتني  عمليتني 
قبل  ــك  وذل املفرقعات،  هــذه  بترويج  متلبسني 
هذه  في  املنجزة  والتحريات  األبحاث  تمكن  أن 
بهذه  مزوديهم  من  اثنني  توقيف  من  القضية 
فيهم جميعا  املشتبه  إيداع  وتم  املمنوعة،  املواد 
تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث 
املختصة،  العامة  النيابة  تجريه  الذي  التمهيدي 
للكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه القضية، 
وكذا توقيف جميع املتورطني املفترضني في هذه 

األفعال اإلجرامية.

الأكلة الأكرث �شعبية مبدينة زرهون مفقودة 
واجلــزارون يتهــمون البــا�شا 

سطات

ا�شتثناء مقاهي حمظوظة من عملية حما�شرة »كورونا«
نور الدين هراوي

مع تطورات الوضعية الوبائية 
اإلصابات  عدد  وارتفاع  املقلقة، 
طيلة  املسجلة  والوفيات  املؤكدة 
مرت  املنصرم،  غشت  شهر  أيام 
الداخلية بسطات  وزارة  مصالح 
إلى تنفيذ قرارات إغالق في حق 
من  وغيرها  واملــحــالت  املقاهي 
شروط  تحترم  ال  التي  املــرافــق، 
والــوقــايــة،  الصحية  الــســالمــة 
فيروس  انتشار  من  للحد  وذلــك 
»كورونا«، من خالل حمالت مكثفة 
تحسيسية وتوعوية وردعية في 
جمعيات  بإشراك  الوقت،  نفس 
على  النشيطة  املدني  املجتمع 
والتجمعات  األحــيــاء  مستوى 

السكنية.
ــادر مــطــلــعــة،  ــصـ وحـــســـب مـ
بكل  املختصة  السلطات  فــإن 

أحيانا  يرأسها  والتي  أنواعها 
إبراهيم،  زيد  أبو  اإلقليم  عامل 
العام  كالكاتب  نــوابــه،  وبعض 
حمالت  تباشر  املدينة،  وباشا 
منظمة مرتني في األسبوع، حيث 
تنفيذ  إلى  الحمالت  هذه  أفضت 
التجارية  املحالت  بعض  إغالق 
وبعض  واملهنية  والخدماتية 
والتي  املكتظة  خاصة  املقاهي، 
أو  القدم،  كــروة  مباريات  تنقل 
السلطات  قــرارات  على  املتمردة 
توجيهاتها،  وتخرق  العمومية 
بني  اإلغــالق  مدة  تراوحت  حيث 
48 إلى حدود 120 ساعة، خاصة 
وجنوب  غرب  املوجودة  املقاهي 
إغالق مجموعة  تم  فيما  املدينة، 
الصغيرة  واملطاعم  املحالت  من 
آخر،  إشعار  إلــى  املدينة  وســط 
مع التقيد بوقت قانوني لإلغالق 
األول  ــرجــل  ال مــن  بتوجيهات 

من  يبتدئ  الــتــرابــيــة  للسلطة 
الثامنة مساء إلى حدود العاشرة 

ليال.
املصادر،  نفس  إلى  واستنادا 
فيه  عزمت  الذي  الوقت  في  فإنه 
التساهل  ــدم  ع على  السلطات 
ــروط الــوقــايــة  ــات شـ ــروق مــع خ
وفق  اإلغالق  بقرارات  والخروج 
املطلوبتني،  والنجاعة  السرعة 
يــتــم غــض الــطــرف عــن بعض 
وتظل  معها  والتساهل  املحالت 
الوقت  خــارج  مفتوحة  أبوابها 
التي  خاصة  املطلوب،  القانوني 
مسيروها لهم عالقة شخصية مع 
بعض  في  السلطة  أعوان  بعض 
الترابية،  واملقاطعات  الــدوائــر 
تــســاهــالت حتى  هــنــاك  إن  ــل  ب
استعمال  إلزامية  مستوى  على 
بالنسبة  ــة  ــي ــواق ال الــكــمــامــات 

للعاملني بها والعمل بدونها.

أصداء آزمور

ال  بآزمور  القضائية  الشرطة  مركز 
يحترم اإلجراءات االحترازية حيث يالحظ 
ازدحام كبير للمواطنني أمام هذا املركز من 
قضاياهم  وتسوية  أغراضهم  قضاء  أجل 

دون كمامات أو احترام مسافة التباعد.

ســجــل املـــواطـــنـــون نــقــصــا مــهــوال  ●
الصيدليات  بــعــض  لـــدى  املــعــقــمــات  يف 
أثمنة  يف  وتضارب  أخــرى،  يف  وانعدامها 
السوداء  السوق  يف  ودخولها  الكمامات 

وعمليات االحتكار. 

ذريعة  أبــدا  تكن  لم  امللكية  الخطب 
ملمارسة الشطط في استعمال السلطة كما 
يدعي بعض أعوان السلطة في آزمور، كما 
حصل مؤخرا، حيث كلما قام عون سلطة 
أو حجز  إتالف  أو  متجول  بائع  بمطاردة 
تنفيذا  »إنه  »املقدم«:  يكون جواب  معداته، 
االدعــاء  هــذا  كل  ويتم  املــلــك«،  لتعليمات 
اإلدارية  امللحقة  قائد  رئيسه  أنظار  تحت 
كما حصل بشارع محمد الخامس يوم 22 

غشت الجاري.

مبدينة  الربيع  أم  وادي  كورنيش   ●
مفضلة  سياحية  وجــهــة  أصــبــح  ــور  ــ آزم
من  يوميا  عليه  يفدون  الذين  للسواح 
يعرف  أنه  غير  املغربية،  املــدن  مختلف 
أمنية،  دوريـــات  ال  حيث  األمــن،  انــعــدام 
الدوريات  أو  السيارات  عبر  وال  الراجلة 
الفراغ األمني الذي يالحظه  القارة، وهو 

الزوار  يوميا.

ما هذا يا عامل سطات؟

تهنئة
ــل  ــ ــف ــ ــت ــ اح
شكيب  الطفل 
ــزار بــعــيــد  ــ ــ ن
مــــــــيــــــــالده 
الــــتــــاســــع، 
وبــــــــهــــــــذه 
املـــنـــاســـبـــة 
الـــســـعـــيـــدة، 
األهــل  يتقدم 
ــاب  ــ ــبـ ــ واألحـ

نزار  للطفل  األماني  وأطيب  التهاني  بأحر 
راجني له حياة سعيدة في كنف والديه.

إنزكان

مطالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى المستشفى اإلقليمي
عبد الرزاق شاكر

بإنزكان  جمعوي  فاعل  قال 
ــاح عن  ــصـ ــضــل عـــدم اإلفـ )ف
اسمه( في تصريح عما يجري 
باملستشفى اإلقليمي للمدينة، 
ــســم الـــــوالدة،  وتـــحـــديـــدا ق
على  بادية  الحسرة  وعالمة 
قد  صورة  أبشع  إنها  وجهه: 
في  يتعذب  اإلنسان،  يعيشها 
للحياة،  يخرج  أن  قبل  املهد 
باملستشفى  حــوامــل  نــســاء 
اإلقليمي بإنزكان يتقطعن من 
شدة ألم الوالدة وال يستجيب 
عذاب  أحد،  الشديدة  آلهاتهن 
وإهـــمـــال طبي  ــذاب  ــ عـ ــي  فـ
الذي  املستشفى  بهذا  خطير 
للتهميش. عــنــوانــا   أصــبــح 

باملستشفى  ــوالدة  ــ ال فقسم 
تعتبر  حاالت  يعرف  املذكور، 
قطاع  جبني  على  عار  وصمة 
حيث  ــرب،  ــغـ ــاملـ بـ ــة  ــح ــص ال
يأتي  أن  إلى  يتأملن  الحوامل 

ممارسات  وهــنــاك  ــن،  ــ دوره
املوقف،  سيدة  مرفوضة)..( 
بدءا من حراس األمن الخاص 
املرابطني أمام باب املستشفى 

إلى املولدات..
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د. بوعلي الغزيوي

يا واهب الصور، تشعل القلوب 
يمجد  زمن  في  واملحبة  باألفراح 
»كورونا«..  وغدر  الحقد  أشــواك 
في  الــورد  ترنح  النور  من صحو 
الصمت  يسيل  كيف  املياه..  ظل 
أيها  وأنت  عمار،  بني  أرجاء  في 
تهوى  الــعــالــم  بمشيئة  الــعــاِلــم 

الــعــيــون.. فــي الــطــرقــات رقصت 
في  الداخلة  ــورود  الـ بــن  ألـــوان 
الدموع،  تذرف  والنجوم  الظالل، 
الكون  ــرار  أس تشعل  والــحــروف 
الــجــدار  طفلة  تسكب  املـــلـــون.. 
الطن  يبدع  كي  التراب  على  املاء 
ترانيم  كليوباترا  تنشد  مزهرية.. 
العماريون  يشد  بينما  الغياب، 
يصير  الحناجر حن  عتبات  على 
الحب على الكف ويتحول الصوت 

أكتاف  على  املكتوم موجة 
الصبايا.. 

ــار أطـــربـــت  ــمـ بـــنـــي عـ
العيون الزائرة، طردت من 
القبح  صور  قليال  أمامها 
ــم، حن  ــ ــ ــف واألل ــن ــع وال
املحبة  مــشــاتــل  ــدعــت  أب
ومنابع  األلـــوان  وجمال 
األنــوار على جــدران بني 

عمار.

األوان املحبة والأنوار
 يف جداريات بني عمار
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الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
في مواجهة تداعيات وباء »كورونا«

»أفكار شاردة«:
 سفر شعري يتواصل 
بوتيرة الحلم والترحال

بعد تجربتها الشعرية األولى من خالل 
»شذرات«،  إصدار ديوان جميل بعنوان 
لبابة  واألديبة  التشكيلية  للفنانة  صدر 
الثاني  الشعري  ديوانها  حديثا،  لعلج 
باللغة  شـــاردة«  »أفــكــار  عــنــوان:  تحت 
كل  الديوان،  لهذا  قدم  وقد  الفرنسية، 
حسن  الدكتور  األكاديمي  الباحث  من 
نرايس،  حسن  الفني  والناقد  لغدش 
فيما ترجمه إلى العربية الناقد الجمالي 

الدكتور عبد هلل الشيخ.
املنجز  لهذا  الداللية  األبــعــاد  وحــول 
عدة  تخللته  الــذي  الــحــديــث،  الشعري 
الشاعرة  تتأمل  موحية،  تعبيرية  لوحات 
وهي  الــكــون  هــذا  شساعة  لعلج  لبابة 
آخر  إلى  فكر  من  الشرود  فكرة  تراودها 
أحمر،  خيط  بــال  عــقــال،  أو  شــراك  دون 
السفر  يتواصل  حيث  شــاردة،  أفكار  مع 

بوتيرة الترحال.
وعلى صعيد متصل، احتضن، مؤخرا، 
التابع  السوسيوثقافي  املــركــز  رواق 
للنهوض  الـــســـادس  مــحــمــد  ملــؤســســة 
والتكوين  للتربية  االجتماعية  باألعمال 
الجاري،  الثقافي  املوسم  برسم  بتطوان 
واألديبة  للفنانة  فرديا  تشكيليا  معرضا 
إبداعاتها  جديد  فيه  قدمت  لعلج  لبابة 
بأصوات  ــادة  »املـ شــعــار:  تحت  الفنية 
ــوازاة مــع هــذا الحدث  ــامل مــتــعــددة«، وب
مع  بشراكة  املــركــز،  نفس  نظم  الفني، 
بتطوان،  الجميلة  للفنون  الوطني  املعهد 
حــول  املــبــدعــة  هـــذه  مــع  مفتوحا  لــقــاء 
في  ــذرات«  »شــ األول  الفني  ــا  إصــداره
تقديم  من  والعربية  الفرنسية  نسختيه 
أشــفــري،  بوجمعة  الجمالي  الــبــاحــث 
والكاتب واألستاذ الباحث رشيد دواني، 
بينما سير هذا اللقاء، الناقد الفني أحمد 
فاسي، وساهم في إغناء حلقاته الفكرية 
والشاعر  كثير،  إدريــس  الكاتب  من  كل 
والفنان  واإلعــالمــي  ــرار،  ض الدين  نــور 

التشكيلي شفيق الزكاري.

الــشــركــة  إدارة  حــرصــت 
والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية 
وبــاء  تــداعــيــات  بــدايــة  منذ 
ــا« فــي بــالدنــا، على  »كــورون
اإلجــــراءات  جميع  تطبيق 
اتخذتها  التي  االحــتــرازيــة 
وذلــك  املختصة،  السلطات 
النقابات  مع ممثلي  بتنسيق 
وممثلي  األجراء  مندوبي  من 
ولجنة  الــنــقــابــيــة  املــكــاتــب 

السالمة الصحية.
بهذا  اإلدارة،  وضعت  وقد 
الـــخـــصـــوص، بــروتــوكــوال 
بمختلف  بالعاملن  خاصا 
والجهوية،  املركزية  املصالح 
مرتكزا على التعبئة الشاملة 
معهم،  املستمر  والــتــفــاعــل 
توفير  إلـــى  ســـارعـــت  كــمــا 
من  الوقاية  مستلزمات  كل 
كحولي  ومــحــلــول  كــمــامــات 
األدوات  مــن  وغيرها  معقم 
الضرورية، كما حرصت إدارة 
املقاربة  إعمال  على  الشركة 
الــتــشــاركــيــة مــع الــشــركــاء 
هذه  تدبير  في  االجتماعين 
ــك  املــرحــلــة الــحــســاســة، وذل
الوقاية  مستلزمات  بتوفير 
والحفاظ على صحة العاملن 

مع  باملؤسسة،  والصحفين 
الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ 
فــي إطــار الــتــواصــل مــع كل 
بالشركة،  املدراء واملسؤولن 
من  التقليص  اعــتــمــاد  ــم  وت
عن  والــعــمــل  العاملن  ــدد  ع
ومنح  التفويج  وعملية  ُبعد 
املصابن  للعاملن  تسهيالت 
بأمراض مزمنة، وذلك حماية 

للجميع.
ــك بــالــتــشــاور  ــد تــم ذلـ وقـ
النقابات  ممثلي  مع  املستمر 
لإلذاعة  الوطنية  بالشركة 

اأُلجراء،  )مندوبي  والتلفزة 
ــب  ــات ــك ــتــنــســيــقــيــات وامل ال

النقابية(.
منفتحة،  اإلدارة  ظلت  كما 
جميع  لتلقي  كذلك،  وستبقى 
األفكار واالقتراحات من جميع 
من  االجتماعين،  الشركاء 
أجل دعم كل املجهودات التي 
وسيستمر  بها،  القيام  يتم 
كواجب والتزام  بها  العمل 
العاملن  فئات  تجاه مختلف 

وتجاه الوطن.

جديد قصص األطفال

»رسمي في سلة المهمالت« 
عـــن مــنــشــورات 
»حـــلـــقـــة الــفــكــر 
املـــغـــربـــي«، صــدر 
ــتـــاب  ــا كـ ــ ــث ــ ــدي حــ
ــي سلة  ف »رســمــي 
لكاتب  املهمالت« 
املغربي  ــال  ــف األط
جـــمـــال بــوطــيــب، 
ــو عـــبـــارة عن  وهـ
قصة لألطفال رسم 
الفنان  أحــداثــهــا 
ــي املــبــدع  ــرب ــغ امل
درقــاوي،  عبد هلل 
عالقة  عن  تتحدث 
بمعلمتها  طفلة 
رسمة  خــالل  مــن 
تــدخــل  ال  ذاتـــيـــة 
ــن  ــمــاري ضــمــن ت
قدمتها  الــقــســم، 
لتقويمها  ــا  ــه ل

وتشجيعها.
ــى  ــة إلـ ــصـ ــقـ وتــــهــــدف الـ

التعبير عن خوالج الطفلة الصغيرة تجاه 
الشخصيات والجمادات والنباتات، وكيف 

بمساعدة  نجحت 
في  املــهــمــالت  سلة 
في  ــة  ــرســم ال زرع 
ســـاحـــة املـــدرســـة، 
ــتــحــول  ــث ســت ــيـ حـ
شجرة  إلى  الرسمة 
ستحمل  ــر  ــوب صــن
املـــــدرســـــة الحـــقـــا 

اسمها. 
لإلشارة، فقد صدر 
ــب،  ــي ــوط لـــجـــمـــال ب
جائزة  على  الحائز 
املغرب للكتاب املوجه 
بعد  والناشئة  للطفل 
دورتها  في  إحداثها 
 ،2018 سنة  األولـــى 
األعمال  من  مجموعة 
املــــنــــدرجــــة ضــمــن 
منها:  ــال  األطــف أدب 
الشاي  تشرب  »حــور 
»سهرة  الــقــمــر«،  مــع 
ــورود  ــ الـــحـــروف«، »ال
و»حنوف  ــاءة«،  »وضــ ــحــدود«،  ال تحرس 

تراقص النجوم«، وغيرها.
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يحدثنا الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته 
»الخيميائي« عن رحلة الراعي اإلسباني »سنتياغو« 
منامه  في  رآه  كنز  عن  بحثا  مصر،  أهرامات  إلى 
منه  وسلبهم  لــه،  اللصوص  مداهمة  وعــن  هناك، 
قطعة نقدية كانت بحوزته وإشباعه ضربا، ليخاطبه 
أحدهم شامتا مستهزئا: »ال ينبغي لنا أن نكون على 
تقبع  حيث  بالضبط  هنا،  الغباء.  من  الدرجة  هذه 
أنت )قرب األهرام(، رأيت حلما، قبل سنتني تقريبا، 
راودني أكثر من مرة. فقد حلمت أن علّي أن أسافر 
إلى إسبانيا، وأبحث في الريف عن أطالل كنيسة.. 
حتى إذا حفرت عند جذع الشجرة أجد كنزا مخبئا، 
ولكنني لست على هذه الدرجة من الغباء لكي أجتاز 
نفسه  الحلم  رأيت  أنني  ملجرد  بكاملها،  الصحراء 

مرتني«.
علم »سنتياغو« من خالل وصف العربي، أن املكان 
الذي ُوصف له هو نفسه الذي كان يرعى فيه أغنامه 
املكان  إلى  وصل  ما  وبمجرد  راجعا،  فأقفل  وينام، 
باشر الحفر، ليجد الكنز الذي مّنى نفسه بالحصول 
الذهب  بقطع  مليئا  صندوقا  ويستخرج  عليه، 
واألحجار الكريمة و»مخلفات غزو نسيته البالد منذ 
ألحفاده«  عنه  يحكي  أن  الغازي  ونسي  بعيد،  زمن 

)مقطع من الرواية(.
بكثير  العرب  غباء  قد صور  كويلو  باولو  كان  إذا 
من الدهاء من خالل شخصيات ورقية، وأسبغ على 
غباء  من  املثالب  كل  واملشرق  املغرب  في  العربي 
 اآلخر  ومنح  وغيرها،  مبادرة  وغياب  نظر  وقصر 
سمات  كل  باملقابل،  سنتياغو(  في شخص  )الغرب 
كويلو  باولو  كان  إذا  والتحدي،  والطموح  الذكاء 
قد فعل ذلك في عالم الخيال، فإن انفجار بيروت قد 
تكفل بتأكيد ادعائه، وإخراجه من عالم الخيال إلى 

عالم الواقع.
للشفقة،  واملثير  املأزوم،  العربي  الواقع  رواية  في 
خرج األمني لحزب هلل حسن نصر هلل، سنة 2016، 
مهددا بتدمير ميناء مدينة حيفا عن طريق استهداف 
أن  مضيفا  بامليناء،  املــوجــودة  األمونيا  حــاويــات 
يساوي  اإلسرائيلية  األمونيا  زائد  لبنانيا  صاروخا 
قنبلة نووية، ويعني قتل عشرات آالف اإلسرائيليني. 
الجد،  مأخذ  التهديدات  هذه  الصهيوني  العدو  أخذ 
أن  والشك  الخطيرة،  املادة  هذه  من  امليناء  وأخلى 
عينه انفتحت على الكنز املخبإ في ميناء بيروت منذ 
سنة 2013 )2750 طنت من نترات األمونيوم( بعنبر 
غير محروس، ال يتوفر بابه على قفل، وبجداره كوة 
كبيرة تسمح بتسلل شخص راشد إلى الداخل، بما 
يجعل أي محاولة الختراق »املوساد« للمكان، وظفره 
العنبر بما فيه(، مهمة من السهولة  )تفجير  بالكنز 
لعضوه  مظفرة  رحلة سياحية  من  كان، وضربا  بما 

املَجّند.
نتساءل هنا: كيف لم ينتبه الساسة اللبنانيون إلى 
مكمن الخطر، رغم التقارير املحذرة، في الوقت الذي 
املوضوع؟  مع  بحزم  الصهيوني  العدو  فيه  تعامل 
هل يمكن أن نتحدث عن أداء اللبنانيني دور »اللص 
العدو  بإرشاد  »الخيميائي«،  روايــة  في  العربي« 
ليبادر  مينائه  في  املخبإ  »الكنز«  إلى  الصهيوني 
األنظار، وفتح  وإبعاده عن  إلى تحصينه  بحصافته 
ليسارع  بيروت،  ميناء  في  امللقى  الكنز  على  عينيه 
للوصول  الصهيوني(  )العدو  الواقع«  »سنتياغو 
باولو  مقطع  يكرر  أال  جهد؟  ودونما  بسهولة،  إليه 
كويلو السابق نفسه بصورة أكثر درامية في واقعة 
أن نقول، ونحن نتحدث  أال يمكننا  بيروت املحزنة؟ 
زمن،  منذ  البالد  »نسيته  بيروت:  ميناء  »كنز«  عن 
يمكن  هل  لنفسه«؟  عنه  يحكي  أن  اللبناني  ونسي 
للعدو الصهيوني أن يضيع فرصة ذهبية لهز عاصمة 
نرجسيته،  ولخدش  للصمود  عنوانا  صارت  عربية 
وهو الكيان اإلرهابي الذي لن يهدأ له بال إال ببناء 
للوجود  من محق  تعنيه  ما  مع  الكبرى«،  »إسرائيل 
صفعة  تلقى  الذي  وهو  له،  هل  له؟  وإبــادة  العربي 
ردها صفعتني  فرصة  أال يضيع  القفا،  على  التهديد 

مدويتني على الوجه؟
اآلن عرفنا يا كويلو أننا فعال أغبياء، وأن غباءنا 
اآلخر، وعن  إلى  الكنوز  إهداء  يتوقف عن  لن  املبني 

تسجيل اإلصابات القاتلة في شباكنا املهترئة.

انفجار بريوت 
ورواية »اخليميائي« 

وفر�ضية الغباء 
العربي املبني

نافذة للرأي

الفضاء الخارجي للمؤسسات التعليمية.. خطر وشيك
محمد العماري *

تمارسه  الذي  البالغ  التأثير  ذلكم  الكل حصيف  على  يخفى  ال 
قولهم:  والخاصة  العامة  لسان  إذ جرى على  أهلها،  البيئة على 
»اإلنسان ابن بيئته«، فهل للفضاء الخارجي للمدرسة سطوة على 

مرتاديه؟ وما معالم ذلك؟
إن الفضاء املدرسي يعني هنا تلك املؤسسات التعليمية التي 
تمارس التعليم والتعلم، سواء في إطاره النظامي داخل حجرات 
الدرس، أو باملعنى العام سواء في ساحاتها أو باقي فضاءاتها 
ومطاعمها...  والداخليات  الرياضة  ومالعب  كاملكتبة  األخــرى، 
دون إغفال الفضاءات الخضراء ومداخل املؤسسة وأماكن تجمع 

املتعلمني قبيل ولوج املؤسسات التعليمية.
لقد تعمدت توسيع مفهوم الفضاء املدرسي، نظرا للتأثير البالغ 
الذي يمارسه كل حيز منها على شخصية املتعلم، ولذلك، سيكون 
الحديث في هذا املقال عن الفضاء الخارجي، أي ما يجري بجنبات 
أسوار املؤسسة، فال غرو أن هذا الحيز الذي ينتظر فيه املتعلمون 
رنني الجرس للولوج إلى املؤسسة، تمارس فيه سلوكات أغلبها 
بل  الدرس،  حجرات  عبر  بناءه  الدراسية  املناهج  تريد  ما  يهدم 
األسر  أرباب  بعض  مع  حديث  وفي  جسيما،  أضحى  خطره  إن 
في  )وليس  ألبنائهم  الخصوصي  التعليم  اختيار  أسباب  عن 
فقد  لواقع مرير(،  بل حكي  الخصوصي،  التعليم  إلى  هذا دعوة 
املتوقع حني ينتقلون  الخطر  صرحوا برغبتهم في حمايتهم من 
إلى املؤسسات العمومية وما يمارس بجنبات أسوارها من طوام 
بيعها  أو  املخدرات  لتعاطي  استقطابه  تم  تلميذ  فكم  أخالقية، 
ففقدت  املؤسسة  بباب  العشيق  تلميذة جالست  وكم  وترويجها، 
احترام زمالئها، ودنست شرف األسرة، وكانت وباال على نفسها 
بل وكم  املؤسسة ممن يسهل استدراجهن،  تلميذات  باقي  وعلى 
جمع هذا الفضاء من منحرفني يبثون انحرافاتهم وسموم جهلهم 
في فكر وأجساد ثلة من التالميذ من املفروض أنهم جاءوا زرافات 
ووحدانا للتعلم والتربية الحسنة، فالوزارة التي ينضوون تحت 
لوائها، تضم بني مفرداتها مصطلح »التربية«، أضف إلى ذلك، ما 

املؤسسة، طيلة  على  الغرباء  من  معهم  ومن  املتعلمون  يتقاسمه 
فترة االنتظار أمامها، من تجارب وحكايات تبث سما زعافا في 
عضد فلذات أكبادنا، حيث يتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم، وكفى 
إفساد  إلى  قاد  تصريح  من  فكم  له،  دليل  ال  ملن  دليال  بالتلميح 
الظاهرة أكثر من عالجها، كما تفعله بعض البرامج التلفزية حني 
تبث حلقات عن الجريمة بتفاصيلها اململة، فيتعلم الجاهل ما لم 

يكن يعلم، ويزداد البارع براعة.
وعليه، فما حقق فيه التلميح املراد لم يعدل عنه إلى التصريح، 
والسنة  الكريم  القرآن  ديــدن  ذلك  إذ  املقام،  هذا  في  خصوصا 
املطهرة، بل أمر جرت عليه عادة العرب في خطابها، مثل الكناية.
وغيرها،  السلبية  املمارسات  هــذه  بخطورة  ووعيا  لذلك، 
مع  التعاقد  على  الوصية،  الوزارة  رأسهم  وعلى  املعنيون  عمل 
باب  من  جزء  األقــل  على  يؤمنوا  كي  الخاص  األمــن  مؤسسات 
الناشئة  توعية  إلى  فاعلة  مدنية  جمعيات  سعت  كما  املؤسسة، 
بخطورة هذا الوضع، بل إن مؤسسات تعليمية انتبهت إلى هذا 
مع  فنسقت  لها،  الداخلي  الفضاء  يعم  أن  يوشك  الذي  الخطر 
الدرك امللكي أو األمن الوطني من أجل القيام بدوريات بني الفينة 
واألخرى من أجل تمشيط املكان، وهو ما لقي استحسانا كبيرا 

من طرف املتتبعني، بل وحقق نتائج محمودة كما هو معاين.
عالوة على ما سبق، البد من تظافر الجهود قصد تأثيث الفضاء 
الخارجي للمؤسسات التعليمية ومحاولة وضع السبل العالجية 
الكفيلة بالحد من خطورة الغرباء، مع الضرب بيد من حديد على 
أيدي العابثني، بالغون غالبا، بهذه الفئة من املتعلمني الذين لم 
يبلغ أغلبهم الحلم، إضافة إلى وضع سبل عالجية للفئة املفسدة 
الباقية،  للفئة  الوقائي  الجانب  إغفال  املؤسسة، دون  من تالميذ 
إذ الوقاية خير من العالج. والتدابير االحترازية تؤتي أكلها في 

أغلب األحيان بإذن ربها ثم بحرص الساهرين عليها.
وختاما، البد من استكناه خطر هذا الحيز الخارجي للمؤسسات 
الداخلي للمؤسسة  التقليل من شأنه، فالفضاء  التعليمية، وعدم 

نسخة طبق األصل عن فضائها الخارجي.
أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي 

 الحسين الدراجي

»الـــلي فـــرط يكـــــرط«
املغاربة خائفون حائرون يتساءلون عن 
جائحة »كورونا« التي ال يعرفون ال مصدرها 
وال كنهها وال مدة حياتها، وأسماعهم تظل 
باملختبرات  االختصاصيني  أخبار  تنتظر 
إيجاد  أجــل  من  نهار  ليل  ينكبون  الذين 
عقاقير أو لقاحات تقضي على هذا املرض 
في  معقود  واألمــل  خطورته،  من  تحد  أو 
للصحة  العاملية  املنظمة  على  املجال  هذا 
التي صرحت غير ما مرة، أن الفرق الطبية 
تجد  ال  العالم،  عبر  الدواء  بإيجاد  املهتمة 
الحل  بأن  بالتكهن  لها  إال بصيصا يسمح 
الصراع  أمــا  سنتني،  األقــل  على  سيطول 
الكبرى  الــدول  بعض  بني  القائم  املحموم 
املعروفة بخبرتها في هذا املجال، كروسيا 
وأملانيا وأمريكا، فلم يزد الناس إال ارتباكا 
التي  الــدولــة  أن  يعرف  وكلنا  وتيئيسا، 
املجال  هــذا  فــي  السبق  قصب  ستكسب 
صفقة  ولكن  الــقــرن،  صفقة  ليس  ستبرم 
وتدخر  تستعد  ــدول  ال كل  إن  بل  الــكــون، 
األموال الالزمة لشراء الدواء املنتظر، وقد 
اللقاحات  بعض  صنع  في  روسيا  بــدأت 
ــن فــيــروس  ــهــا تــشــفــي م ــدعــي أن ــتــي ت ال
العاملية  الصحة  أن منظمة  »كورونا«، غير 
شككت في ذلك ونصحت جميع الدول بأن 
ال تقدم على شراء أي لقاح إال بعد أن تتم 
ألن  خبرائها،  طــرف  مــن  عليه  املصادقة 
املاليير التي ستتدفق على أول دولة تنجح 
على  للقضاء  دواء  أي  وصنع  ابتكار  في 
»كوفيد 19« ال تعد وال تحصى، مما يجعل 

نموها يتصاعد بشكل غير مسبوق.
مــن هــنــا، يــحــق لــنــا أن نــتــســاءل: هل 
الوباء،  هذا  أعباء  تحمل  شعبنا  يستطيع 
تطبيق  ويـــرفـــض  ــغــن  ــال ب يــحــس  ألنـــه 
الجهات  مــن  إلــيــه  املــوجــهــة  التعليمات 
التي  املتسارعة  الطريقة  ألن  املختصة، 
تصدر بها السلطات قراراتها تتسم بشيء 
ال  بعضها  إن  بل  واالرتجال،  االرتباك  من 
يعلم به الشعب أو املواطن إال عند تطبيقه 

نموذجا(،  والرباط  سال  شاطئي  )إغــالق 
يحد  ما  كل  يرفض  أن  اإلنسان  طبع  ومن 

من حريته الشخصية. 
تفشي  مــن  األولــى  املرحلة  قطعنا  لقد 
»كورونا« وكان يضرب بنا املثل في العالم، 
وتصدينا  الوباء  هذا  اكتساح  الستباقنا 
بعض  فإن  التوعية،  حمالت  رغم  لكن  له، 
املناطق النائية ال تعير لهذه التعليمات أي 
اعتبار، وهم الذين قال فيهم الحق سبحانه 
سبق  وقد  وعصينا((،  ))سمعنا  وتعالى: 
األســواق  عن  تحدثنا  أن  الصدد  هذا  في 
العمومية التي تشكل بؤرا خصبة النتشار 
املال  رجال  عن  أيضا  وتحدثنا  الفيروس، 
واألعمال الذين يسكنون السرايا والقصور، 
حيث يوجد بيت للنوم خاص لكل فرد من 
أفراد العائلة، وتحيط بهذه املنازل بساتني 

لذلك،  خــاص،  مسبح  يتوسطها  خضراء 
إال  الفيروس  يصيبها  ال  البيئة  هذه  فمثل 
بها  جاءت  أساسية  مسألة  وهناك  نــادرا، 
تقول  الرسمية،  اإلعــالم  ووسائل  األخبار 
أن من أصابته عدوى »كوفيد 19« عليه أن 
إلى  نشير  وهنا  منزله،  في  بالعالج  يلتزم 
تسكن  األمر  يعنيها  التي  الطبقات  أن جل 
بمنازل ليست لها نوافذ وقد تكون بناءات 
أطرا  الدولة  ستخصص  فهل  عشوائية، 
املرضى  هــؤالء  عالج  تتابع  خاصة  طبية 

الفقراء في منازلهم؟
ال  أنه  يبدو  الفاجعة،  هذه  هول  وأمــام 
التخطيط  سياسة  إلى  العودة  من  مناص 
التي اتبعها املغرب في عهد املرحوم الحسن 
علما  الــســدود،  بناء  موضوع  في  الثاني 
تضرر  فيضانات  إلى  تعرضت  بالدنا  أن 
الزرع والضرع واإلنسان واملنازل،  بفعلها 
كما أن بالدنا لم تنج من حرائق الغابات، 
على  تأتي  التي  العاتية  والرياح  والزالزل 
والحمد  شعبنا،  ولكن  واليابس،  األخضر 
لـله، كان دائما صبورا مقداما يتصدى لكل 
هذه الكوارث الطبيعية بروح من التضامن 
والتكافل واإليخاء واإليمان باللـه وبرحمته 
وسعت  ))ورحمتي  القائل:  وهو  وجال  عز 
عنا  ويتخلى  سيتركنا  فهل  شــيء((،  كل 
بعض  وأن  خــاصــة  ــذه،  ــ ه محنتنا  فــي 
العربي  املشرق  في  الدين  وفقهاء  علماء 
العاملية  الكارثة  هذه  أن  يوقنون  أصبحوا 
لهم  يبق  ولم  هلل،  غضب  من  تجليات  هي 
من  هلل  ليحفظنا  واالبتهاالت  األدعية  إال 
استمرار هذه الجائحة ويقلل على األقل من 
شدتها، ومهما قلنا من تبريرات عن تطور 
واكتساح »كورونا«، نعود لنعترف أن هناك 
واستخفوا  استهزءوا  من  املواطنني  من 
وكأن  يتصرفون  وصاروا  الداء،  هذا  بقوة 
تهاونا  يعتبر  السلوك  يكن، وهذا  لم  شيئا 
لقولة  مصداقا  التهلكة  إلى  بصاحبه  يلقي 

»اللي فرط يكرط«.

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

الصراع المحموم 
القائم بين بعض 

الدول الكبرى حول 
إيجاد دواء »كورونا« 

والمعروفة بخبرتها في 
هذا المجال، كروسيا 
وألمانيا وأمريكا، لم 
يزد الناس إال ارتباكا 

وتيئيسا 
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اأحزابنا الوطنية »جدا« التعلــيم يف منعطــف خطـــري

التحديات التي ستواجهها البلدان النامية بسبب »كوفيد 19«
  عبده حقي

في الوقت الذي سارعت فيه دول شرق آسيا وأوروبا التخاذ خطوات 
تدريجية إلنعاش اقتصاداتها، ال تزال العديد من دول الجنوب تتساءل 

فيما إذا كان السيناريو األسوأ النتشار وباء »كورونا« لم يأت بعد.
ولكون وضعنا كخبراء اقتصاديني يرتكز عملنا على محاولة الحد من 
الفقر في البلدان النامية، يتوجه سؤالنا بانتظام حول تأثير الفيروس 
أن  أننا ال يمكن  التاجي على جنوب آسيا وإفريقيا، لكن مشكلتنا هي 
الحاالت،  عدد  بتحديد  لنا  مكثف يسمح  فبدون فحص  الجواب،  نعرف 
من املستحيل تحديد املدى الحقيقي لهذا التلوث الوبائي، ولحدود اآلن، 
ليست لدينا معلومات كافية حول كيفية تصرف فيروس »كوفيد 19« في 
ظل ظروف مناخية مختلفة، خاصة في حاالت وجود الحرارة والرطوبة.
إذا كان الهرم السكاني تغلب عليه قاعدة الشباب في البلدان النامية 
الصحية  املنظومة  فإن  األسوأ،  تجنب  يمكن  بأنه  نتفاءل  يجعلنا  مما 
في دول الجنوب غير مجهزة بشكل جيد ملواجهة الوباء، باإلضافة إلى 
ذلك، فواقع الفقر يأتي غالبا باألمراض التي تجعل الناس أكثر عرضة 

لإلصابة بأمراض خطيرة.
املعممة،  االختبارات  توفرها  أن  يمكن  التي  املعلومات  ندرة  ظل  في 
كانت العديد من الدول الفقيرة حذرة للغاية في اتخاذ تدابير صارمة، 
الحاالت  عدد  كان  الذي  الوقت  وفي  املاضي،  مارس   24 ففي  وهكذا، 
الكامل،  الحجر  الهند  أعلنت  بـ»كورونا«،  لإلصابة  حالة   500 حوالي 
بفرض  ونيجيريا،  إفريقيا  وجنوب  ــدا  روان مثل  أخــرى  دول  وقامت 
من  وقت طويل  قبل  مارس  نهاية  من  مبكر  وقت  في  احتواء  إجــراءات 
الحفاظ عليها  أن مثل هذه اإلجراءات ال يمكن  الوباء، غير  بلوغ ذروة 

إلى أجل غير مسمى.
الصحي  الحجر  فقرا  األكثر  الدول  تستخدم  أن  املمكن  من  كان  وقد 
ووضــع  الــفــيــروس،  ســلــوك  حــول  املعلومات  وجــمــع  الــوقــت  لتوفير 
استراتيجية للفحص والتتبع، لكن لسوء الحظ، لم يكن هذا هو اإلجراء 
املناسب، وبصرف النظر عن مساعدتها، فقد تجاوزت الدول الغنية هذه 
الدول أيضا في السباق حول معدات الحماية الشخصية واألوكسجني 

وأجهزة التنفس.
في العديد من األماكن، كانت التكلفة البشرية للحجر الصحي واضحة 
بالفعل: لم يتم تطعيم األطفال، ولم يتم حصاد املحاصيل الزراعية، وتم 
توقيف مشاريع البناء وإغالق األسواق، مما عطل فرص العمل والدخل 
لفترات  الصحي  الحجر  أثار  تكون  أن  يمكن  لذلك،  العمال،  عموم  لدى 
طويلة على البلدان النامية سيئة، ال فرق بينها وبني الفيروس نفسه، 
فقبل انتشار »كوفيد 19« في جميع أنحاء العالم، كان 15000 طفل دون 
سن الخامسة يموتون كل يوم في البلدان الجنوبية، ومعظمهم بسبب 
أمراض قابلة للعالج، غير أنها مرتبطة بالفقر، ومن املؤكد أن يزداد هذا 

العدد إذا استمرت األسر في الوقوع في براثن الفقر.
الوباء؟  هذا  ملواجهة  تفعله  أن  الفقيرة  للدول  يمكن  الذي  ما  إذن، 

وكيف يمكن للدول الغنية مساعدتها؟
التي  املنتظم  الفحص  استراتيجيات  أن  ندرك  أن  علينا  يجب  أوال: 
الصحي  الحجر  تدابير  وتخفيف  الوباء  مكافحة  في  حاسمة  كانت 
لدى  يكون  ال  فعندما  الفقيرة،  البلدان  في  تنفيذها  يجب  أوروبــا،  في 
الفيروس،  انتشار  عن مستوى  معلومات  العمومية  الصحية  السلطات 
وحيث املوارد محدودة، من الضروري التركيز على تفشي املرض، وبهذه 

املستهدفة  الصحي  الحجر  تدابير  تطبيق  املمكن  من  الطريقة، سيكون 
بدال من االضطرار إلى محاصرة جميع السكان.

ثانيا: يجب أن تكون البلدان النامية قادرة على تحسني قدرة أنظمتها 
الصحية على التعامل مع التدفق املفاجئ املحتمل لألشخاص املصابني.
ثالثا وأخيرا: من الضروري أن تتمكن البلدان الفقيرة من تأمني سبل 
العيش لجميع سكانها في األشهر املقبلة، ففي حالة عدم وجود مثل هذه 
العزل وسيتم مالحظة الحجر  الضمانة، يمكن مالحظة تخفيف تدابير 
الطلب،  انهيار  من  اقتصاداتها  حماية  أجل  فمن  تدريجيا،  أقل  بشكل 
دعم  على  سيحصلون  بأنهم  املواطنني  طمأنة  إلى  الحكومات  تحتاج 

مالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
جاء  والذي  التاجي  الفيروس  ظهور  قبل  الصادر  األخير  كتابنا  في 
ألوقات  جيدة  »اقتصاديات  الوضع  لهذا  غريب  بشكل  مناسبا  عنوانه 
»الدخل  سميناه  ما  بتقديم  الفقيرة  الدول  خالله  من  أوصينا  صعبة«، 
منتظم  تحويل  من  يتكون  الذي   ،)UUBI( الشامل«  العاملي  األساسي 

للنقد يكفي لتلبية االحتياجات األساسية.
مواطن  أي  يموت  أال  يضمن  وشفافا  بسيطا  بكونه   UUBI ويتميز 
العديد  مشاكل  من  التخفيف  على  يساعد  أنــه  كما  الــجــوع،  بسبب 
»األقــل  األفــراد  الستبعاد  املصممة  االجتماعية  الحماية  أنظمة  من 
استحقاقا«، وأحيانا على حساب األكثر احتياجا. أثناء اجتياح الوباء، 
وعندما تحتاج الحكومات إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس في 
أسرع وقت ممكن، فإن سهولة تنفيذ UUBI يمكن أن تنقذ األرواح، كما 
املساعدات  من  شخص  أي  استبعاد  يتم  لن  بأنه  املواطنني  طمأنة  أن 
الغذائية، يحد أيضا من الشعور بالخوف الوجودي الذي يشعر به كثير 

من الناس في البلدان الفقيرة )واألقل فقرا( اليوم.
الواقعة  الصغيرة  الطوغو  دولة  إن  هراء،  مجرد  األفكار  هذه  ليست 
في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها ثمانية ماليني نسمة ونصيب 
في  بالفعل  عملت  قد  دوالر،   1600 اإلجمالي  الداخلي  الناتج  من  الفرد 
)باإلضافة  اختبار عشوائي   5000 بنشر  وقامت  املجاالت،  هذه  جميع 
الصحة  مسؤولو  وسيستخدم  فيها(،  مشتبه  حالة  اختبار   7500 إلى 
تنقل  تقييد  سيتم  وأيــن  متى  لتحديد  االختبارات  هذه  نتائج  هناك 
يربط  النقدية  للتحويالت  برنامجا  الحكومة  أطلقت  كما  األشخاص، 
املحفظة اإللكترونية بالهواتف املحمولة للمواطنني، وفي غضون ثالثة 
أيام، سجل البرنامج بالفعل 1.3 مليون مشارك وأرسل تحويالت مالية 

إلى 500000 شخص في منطقة لومي الكبرى وحدها.
البلدان، وخاصة في إفريقيا، لديها  الخبر السار، هو أن العديد من 
الذين  األشخاص  إلى  بسرعة  األموال  لتحويل  التحتية  البنية  بالفعل 
من  كبير  عدد  يستخدم  الواقع،  وفي  املحمولة،  الهواتف  يستخدمون 
يمكن  لذلك  الخاصة،  املالية  التبادالت  في  األنظمة  هذه  األشخاص 
وتعمل  التحتية  البنية  هذه  على  القائمة  الحكومية  البرامج  تبدأ  أن 
عن  املحمول  الهاتف  بيانات  كشفت  وإذا  فقط،  قليلة  أيام  غضون  في 
في  سخاء  أكثر  التحويل  يكون  فقد  اقتصادية،  ضائقة  في  تفاوتات 

املناطق األكثر تأثرا.
في الواقع، إن العائق الرئيسي لهذه التدابير، ليس جدواها بقدر ما 
هو الرغبة في تمويلها، ستحتاج البلدان النامية إلى مساعدة كبيرة من 
الدول الغنية إذا أرادت أن تدفع لـ UUBI يخشى البعض أن تنخفض 

عملتهم إذا تصرفوا بقوة، مما قد يؤدي إلى أزمة ديون.

جميلة حلبي  

ــيــروس »كـــورونـــا« الــقــشــة التي  شــكــل ف
بعد  للتعليم  بالنسبة  البعير  ظهر  قصمت 
الــقــطــاع خالل  منها  عــانــى  الــتــي  املــشــاكــل 
ــرة، خــاصــة مــا طــرحــه ما  الــســنــوات األخــي
وبعده  االستعجالي«،  »البرنامج  عليه  أطلق 
بمنظومة  املتعلق   51-17 اإلطــار  القانون 
بني  رافقه  الذي  والجدل  والتكوين،  التربية 
تتقاذفه  املتعلم  ليبقى  ومــعــارض،  مــؤيــد 
أمواج تغيير البرامج واملناهج التي ساهمت 
التالميذ،  مستوى  تدهور  في  كبير  بشكل 
بشهادات  متخرجني  ــرى  ن أصبحنا  ــد  وق
ينعكس  مما  علمي،  أو  ثقافي  مستوى  دون 
وهنا  العمل،  في  هؤالء  مردودية  على  سلبا 
في  تعليمها  تتلقى  التي  الفئة  نستثني 
التعليم  مدارس  بعض  أو  األجنبية  البعثات 

الخصوصي.
مارس  شهر  الصحي  الحجر  فــرض  بعد 
املنصرم، فوجئ الجميع باتخاذ قرار التعليم 
عن بعد، إلنهاء املوسم الدراسي بأقل الخسائر 
ووقاية للتالميذ والطلبة من الفيروس، ومرت 
العملية بسالم رغم سلبياتها بالنسبة لفئات 
يستسغه  لم  الــذي  لكن  التالميذ،  من  كبيرة 
املغاربة، هو رمي الكرة في ملعب أولياء أمور 
الحضوري  التعليم  بني  وتخييرهم  التالميذ، 
الحالي،  الدراسي  املوسم  خالل  بعد  عن  أو 
وتحميلهم مسؤولية ما سيقع ألبنائهم، سواء 
بالنسبة للنتائج املحصل عليها أو املرض »ال 
قدر هلل«، وعندما نتحدث عن الحواضر، يبدو 
من  االحتراز  إطار  في  ما،  نوعا  مقبوال  األمر 
الكارثة، لكن ال أحد يمكنه تخيل وضع تالميذ 

املغرب العميق، الذين إن هم اختاروا التعليم 
الحضوري، فإنه ال يخفى على أحد الظروف 
انعدام  بني  العلم  طلب  في  يعيشونها  التي 
في  كالتي  مــدارس  وليست  أقسام  وجود  أو 
التضاريس  ووعــورة  املسافات  وبعد  املــدن، 
بالنسبة للمناطق الجبلية، حيث يقطع معظم 
هؤالء التالميذ مسافات بالكيلومترات، حيث 
ذلك  يرافق  ما  مع  الفجر  من  رحالتهم  تبدأ 
تحل  لــم  املعضلة  ــذه  وه وتــعــب،  مــن خــوف 
رغم النداءات املتكررة، وإن اختاروا التعليم 
ألوليائهم،  بالنسبة  أعقد  فاملشكل  بعد،  عن 
لذلك  يعيشونه،  الــذي  املدقع  الفقر  ظل  في 
توفير  يستطيعوا  لن  هــؤالء  من  فاألغلبية 
ألبنائهم  إلكترونية  لوحات  أو  ذكية  هواتف 
كباقي  دراستهم  متابعة  من  يتمكنوا  حتى 
أقرانهم، ومن جهة أخرى، يطرح عدم تزويد 

معظم املناطق القروية والجبلية باألنترنيت، 
ال  آخر  مشكال  الصبيب،  ضعف  إلى  إضافة 
ذلك،  تم  لو  حتى  أنه  علما  عنه،  يتكلم  أحد 
فالحا  أو  مياوما  يعمل  إلنسان  يمكن  كيف 
بسيطا يشتغل من أجل قوت يومه أن يضيف 
التي  حاجياته  ــى  إل األنترنيت  مصاريف 
ســؤال:  يطرح  وهنا  تحقيقها،  يستطيع  ال 
هذا  اتخاذ  قبل  الوصية،  الــوزارة  فكرت  هل 
العميق؟  املغرب  تالميذ  وضعية  في  القرار، 
استفهام  ــات  عــالم يــطــرح  الــســؤال  ــذا  وهـ
خاصة  ببالدنا،  التعليم  مصير  حول  كبيرة 
أهم  فيه  »كبى«  الذي  الخطير  املنعطف  بعد 
القاعدة  التعليم  باعتبار  اإلطالق  على  قطاع 
األساسية واملنطلق األول نحو تخريج عقول 

متنورة ومتعلمة تساهم في بناء الغد.

طلب العلم يف املغرب العميق

  فؤاد بوعلي

املغرب  في  الوجود  إلى  السياسية  األحــزاب  بــروز  منذ 
وجودها  يرتبط  اجتماعية  سياسية  مؤسسات  باعتبارها 
مع  حولهما،  والصراع  والسلطة  بالدولة  وثيقا  ارتباطا 
عهد  إبان  الوطنية  الحركة  وانطالق  املاضي  القرن  بداية 
العربي  والعمق  القومي  البعد  حضور  كــان  الحماية، 
فبالرغم  والتزاماتها،  وبياناتها  تحركاتها  كل  في  جليا 
فمن  التحرر  معركة  الوطنية:  بالقضايا  انشغالها  من 
االستعمار، واإلصالح، وبناء الدولة القطرية في االستقالل، 
واإلسالمية  العربية  للقضايا  الوطنية  األحزاب  تمثل  كان 
وقد  املغربي،  للمواطن  املقدم  برنامجها  مرتكزات  أحــد 
أهم  أحد  للمغرب  العربي  واالنتماء  فلسطني  قضية  شكلت 
وخالل   ،1975 سنة  ففي  املغاربة.  السياسيني  انشغاالت 
واالشتراكية  التقدم  حــزب  يفوت  لــم  الوطني،  مؤتمره 
الفرصة للتأكيد على أن »مهمتنا األولى حاليا، بناء وحدة 
إلى  االنتقال  عملية  تسهل  أولى  كمرحلة  العربي  املغرب 
العربية  الوحدة  تكوين  في  الراسخة  الواعية  املساهمة 
الشاملة«، ولم يختلف موقف االتحاد االشتراكي كثيرا عن 
هذا املسار القومي الذي اعتبر حينها أحد مبررات الوجود 
السياسي للهيئات الوطنية، حيث اعتبر في املؤتمر الرابع 
للحزب الذي عقد سنة 1983، »إننا في املغرب جزء ال يتجزأ 
ونقاسمه  املصير  وحــدة  به  وتجمعنا  العربي  الوطن  من 
ضد  وصراعنا  صراعه  في  والــضــراء  السراء  ويقاسمنا 
التي تحرص على  التخلف«، أما حزب االستقالل، فمواقفه 
العمق العربي للمغرب وتساند القضايا العادلة لألمة، تمأل 
إصدارات الحزب وكتابات الزعيم عالل الفاسي، ويكفي أن 
1970، حيث أعلن عن تأييده للمقاومة  نذكر بخطابه لسنة 
العدو  ومواجهة  القدس  بنصرة  ومطالبته  الفلسطينية 
أكد  كما  املغربي،  الشارع  مطالب  باعتبارها  الصهيوني 
لسان  على  الفرص  من  العديد  في  والتنمية  العدالة  حزب 
القضايا  رأس  على  فلسطني  »جعل  بأن حزبه  العام،  أمينه 

التي يدافع عنها«.
الوطنية  األحزاب  تعاطي  تماثل  النماذج،  هذه  من خالل 
القضايا  مع  والسياسية  اإليديولوجية  انتماءاتها  بكل 
العربية، وأهم عناصر التماثل، هو إيمانها بالعمق العربي 
اإلسالمي للمغرب، واعتبار القضايا العربية قضايا وطنية 
فكانت  والنقاشات،  التحركات  كل  في  استحضارها  ينبغي 
الشعوب  دعم  عن  تتوقف  لم  كما  وطنية،  قضية  فلسطني 
أن  البادي،  لكن  والحروب،  االحتالل  عانت  التي  العربية 
الهيئات  هذه  جعلت  االنتماء  بوصلة  في  تغييرات  هناك 
معها  وتتعامل  األمـــة  قضايا  فــي  ــداول  ــت ال عــن  تــعــرض 
التي  فبيروت  الوحدوي،  والشعور  االنتماء  منطق  خارج 
وغدت  انفجرت  قادتها،  ونقاشات  األحزاب  هذه  احتضنت 
مدينة منكوبة، والقضية الفلسطينية التي اعتبرت وطنية، 
الكيان  مع  التطبيع  مسار  تسارع  مع  للتصفية  تتعرض 
الصهيوني الغاصب، والعالم العربي منقسم على نفسه في 
ينخر  اإليديولوجي  واالصطفاف  واليمن...،  وليبيا  سوريا 
الشعوب مهددا بالقضاء على معظم الدول في مقابل صمت 
ذاتيتها  في  ــزواء  االن اختارت  التي  األحــزاب  لهذه  مريب 

الضيقة.
هذا  تفسير  خاللها  من  يمكن  التي  األسباب  هي  كثيرة 
بدور  واالكتفاء  القومية  بالقضايا  االهتمام  عن  التراجع 
العربية  اإلعالم  ووسائل  التلفزيون  شاشات  أمام  املتفرج 
من  األحــزاب  هــذه  بانسحاب  يرتبط  ما  منها  والعاملية، 
لتدبير  الــدولــة  واحتكار  الــخــارج،  مــع  العالقات  تدبير 
إبراهيم،  هلل  عبد  حكومة  إقالة  منذ  الخارجية  السياسة 
ــى اإلنــهــاك الــذاتــي لــألحــزاب مــن خــالل حصر  إضــافــة إل
على  القدرة  دون  التقني  اليومي  التدبير  في  انشغاالتها 
بلورة استراتيجيات تتجاوز اللحظة أو الحدود، ويكفي أن 
نراجع البرامج االنتخابية لنكتشف فقرها من حيث املوقف 
بالخارج  الداخل  عالقة  أن  العلم  مع  الدولية،  القضايا  من 
غدت جدلية يمكن مراجعتها في إطار مفهوم جديد للحدود 
واملجاالت، كما أن هناك عامال رئيسيا يتعلق باملزاج العام 
الذي خنق املواطن في ضرورياته الحياتية، وجعل الحزب 
الذي كان يقوم بأدوار تأطيرية وتعبوية، يتيه في اإلجابة 
عن اإلشكاالت الظرفية، إضافة إلى تضخم االنتماء القطري 
في جوانبه السلبية تحت مزاعم »تمغربيت« بغية املزايلة 
عن مالمح االنتماء العربي دينيا ولغويا، وحتى شعوريا. 
هذا  لتفسير  مفاتيح  تقدم  أن  يمكن  العوامل  هــذه  كــل 
الساحة  املواقف وغيابها عن  الحزبي عن إصدار  العزوف 
األكيد،  لكن  والقضايا،  بــاألحــداث  تعتمل  التي  العربية 
والقومي  العربي  الشأن  عن  الوطنية  األحزاب  ابتعاد  أن 
وإنما  فحسب،  التأطيرية  أدوارهـــا  على  فقط  يؤثر  ال 
العربي  الشأنني  في  املغربي  الحضور  على  أيضا  يؤثر 
واإلسالمي. وإذا كانت الدولة تقوم بأدوار معينة في ربط 
ال  أدوارا  لألحزاب  فإن  املتاح،  وفق  التواصل  هذا  جسور 
يمكن االستغناء عنها أو تعويضها، ألن القاعدة األساسية 
بل يستحيل  يمكن،  ال  أنه  تحكم تصورنا،  أن  ينبغي  التي 
إطارهم  خــارج  للمغاربة  املعيشية  بــاألحــوال  النهوض 
واالقتصادية  االجتماعية  بالتنمية  الحلم  وأن  اإلقليمي، 
الحيوي  عمقنا  باعتباره  العربي  املجال  عن  استقالل  في 

واالستراتيجي واالنتمائي، هو وهم.
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مــن هــــ�ؤالء؟

 سعيد الهوداني 

للشعارات  يصيحون،  واملسيرات  النقابات  في  بعضهم 
ينشدون،  للزعامة  يرتدون،  عادية  مالبس  يــرددون،  الرنانة 
إنسانيون،  اجتماعيون،  حقوقيون،  يساريون،  أنهم  يدعون 
األرضية  والبقع  الشقق  في  يؤسسون،  السكنية  للوداديات 
عندما  مفضوحون،  تائهون  ويتاجرون، واهمون،  يضاربون 
يصلون، يتنصلون، ولتكميم األفواه راغبون.. إنهم انتهازيون، 
يسبحون،  اليد  في  بسبحة  يظهرون،  كثيفة  بلحي  بعضهم 
ربعهم  عند  ويحوقلون  ويكبرون  يحمدون  الــنــاس  وســط 
الناس  وحاجة  لفقر  ويستمتعون،  ويستهزئون  يتغامزون 
السياسة  لفن  إنهم  الفائزون..  أنهم  أيقنوا  حتى  يستغلون 
املتحرشون،   منهم  يتدربون،  الشعب  يجهلون، وعلى حساب 
يرقعون  قراراتهم  في  واملتسولون،  واملراهقون،  واملكبوتون، 

ويرتجلون.. إنهم مساكني يتعلمون.
لحساباتهم  يفكرون،  للمظاهر  فاخرون،  أنيقون،  بعضهم 
العصى  وبوسط  مسيطرون،  التجارة  عالم  في  يخططون، 
يمسكون، في منتصف امللعب قابعون، للكفة الراجحة يرومون، 
ألصواتهم يبيعون.. إنهم أنانيون مصلحيون، للربح والنماء 

يسعون.. إنهم ماديون واحتكاريون.
أال تتقون.. إنكم جميعا واهمون، وعاجال أو آجال زائلون؟

من  وعــلــى  تــثــقــون؟  إذن  فيمن  الــنــاخــبــون،  أيــهــا  وأنــتــم 
تصوتون؟ من هؤالء، أرضيون أم فضائيون؟

 ذ. كمال كحلي

ثقافة األزمة هي كل املكتسبات 
التنظيمية،  القانونية،  املعرفية، 
بباعث  املرتبطة  املوضوعاتية 
يــحــيــط بها،  مــا  ــل  األزمــــة وكـ
للسلوك،  موجها  يكون  ودورها 
الــقــرارات  الستيعاب  وميسرا 
في  األفـــراد  انــدمــاج  وتحقيق 
تطبيق  وتيسير  األزمة  منظومة 

سيناريوهات الخروج منها.
من  جــزء  هــي  األزمـــة  وثقافة 
تنميتها  ويتم  العامة،  الثقافة 
ــد األزمــــة،  ــع ــاء وب ــنـ قــبــل وأثـ
واإلعــالم  والتواصل  بالتوعية 
استرسال  خالل  من  ــراك  واإلش
مستمر لكل ما يتعلق باألزمة عبر 
والبرامج  واإلذاعــات  الصحف 
مع  مباشرة  ولقاءات  التلفزية، 
املــســؤولــيــني الــرئــيــســيــني عن 
مع  دورية  وحــوارات  القرارات، 
ــة،  األزم مــوضــوع  فــي  الخبراء 

دون تهويل ودون إهمال.

صحيح أن أزمة »كورونا« هي 
فريدة من حيث بعض املعطيات، 
وصعوبة  االنــتــشــار،  كسرعة 
وأن  اللقاح،  وغــيــاب  الكشف، 
تتطور  بها  الخاصة  الــقــرارت 
لكن  الوبائية،  الحالة  حسب 
وتوقيته  القرار  إنتاج  طريقة 
للمواطنني،  إبــالغــه  ووســائــل 
مسؤولية  مــن  إجـــراءات  كلها 
على  أثـــر  ولــهــا  ــة  ــ األزم إدارة 
ثقافة األزمة، كما أن نشر بعض 
املصابني بالفيروس  املواطنني 
باملرض  تستخف  لفيديوهات 
ــذا  ــاتــه الــصــحــيــة، وك وتــداعــي
مرحلة  تخص  قــرارات  إصــدار 
السياحة  تــشــجــع  التخفيف 
ــع مــن وتــيــرة  ــرف الــداخــلــيــة وت
للعديد  أوحــى  والتنقل،  النقل 
قابله  حيث  األزمـــة،  بــانــفــراج 
تراخي منظومة األزمة بأكملها، 
ــهــا الـــوحـــدات  والســـيـــمـــا مــن
االقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــديـــد من 
املواطنني الذين تخلوا كليا عن 
االجتماعي،  والتباعد  الكمامة 

على  تساعد  األمـــور  هــذه  كــل 
»كورونا«،  أزمة  ثقافة  إضعاف 
الــقــرارات  بــعــض  يجعل  مــمــا 
من  مهم  عــدد  وســط  املباغثة 

قرارات التخفيف صادمة.
»كورونا« مستمرة وإن قل عدد 
يستلزم  مما  أحيانا،  املصابني 
ــرة الــتــواصــل  ــي ــن وت ــع م ــرف ال
تنمية  ــار  ــ إط فــي  ــة  ــتــوعــي وال
شأنها  من  التي  األزمــة  ثقافة 
واملواطنني  املواطنات  إشــراك 
بااللتزام  األزمـــة،  حلحلة  فــي 
كما  الوقائية  التدابير  واحترام 

كان معموال به في البداية. 
نقر  أن  مــن  ــد  البـ ــا،  ــام ــت وخ
ازدواجـــيـــة  رهــــان  كــســب  أن 
املقاربات الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية، ليس باألمر السهل، 
ــو مــســؤولــيــة املــؤســســات  وهـ
ــني، وبــالــتــالــي، فــإن  ــن ــواط وامل
مسؤولية  ــة  األزم ثقافة  تنمية 
تمثل  في  واالستمرار  الجميع، 
واجب  والتعاون،  التضامن  قيم 

الوقت.

ثقافـــة الأزمـــة..

الحاجــة إىل ســياسـة ســياحية جـــديدة
 

 د. رضوان زهرو

باملغرب،  السياحية  السياسة  تعتبر 
املخططات  مختلف  مقتضيات  حصيلة 
سنة  منذ  املطبقة  والخماسية  الثالثية 
1965، ويمثل هذا التاريخ ميالد السياحة 
في بالدنا، كأولوية للتنمية الوطنية، مع 
مستقل  كقطاع  السياحة  وزارة  إنشاء 

بذاته.
ــار تــثــمــني املـــؤهـــالت الــتــي  ــ ــي إط وفـ
السياحة،  مجال  في  املغرب  بها  يزخر 
ــالق  ــوات األخـــيـــرة إط ــســن ــم خـــالل ال ت
التي  الــرائــدة،  املــبــادرات  من  مجموعة 
تهدف إلى جعل السياحة ركيزة أساسية 
»املخطط  أبــرزهــا  الــوطــنــي،  لالقتصاد 
مفهوم  يرتكز على  2020«، الــذي  األزرق 
و«الذكية«  املندمجة  الساحلية  املحطات 
للسياحة  التوازن  إعادة  إلى  التي تهدف 
مغربي  عرض  خلق  خالل  من  الشاطئية 

تنافسي على الصعيد الدولي.
مجموع  ــدر  ــق ت ــذي  ــ ال املــخــطــط  ــذا  هـ
حددت  أورو،  ماليير   8 بـ  استثماراته 
في:  تتمثل  أساسية،  أولويات  خمس  له 
 2010 رؤية  من  املتقدمة  األوراش  إنهاء 
اإلنعاش/التسويق،  باملنتوج،  )تتعلق 
السياحية،  املــهــن  الـــجـــوي(،  والــنــقــل 
السياحي،  واملحيط  الجودة،  التكوين، 
إضافة إلى رؤية 2020، التي تهدف إلى 
جذب ما يزيد عن 10 ماليني سائح سنويا 

إلى املغرب.
إضافة إلى هذه األولويات، هناك إنشاء 
السياحي،  لالستثمار  املغربية  الهيئة 
لكن اليوم، ومع كل هذا املجهود، يعاني 
انهيار  من  بالدنا  في  السياحي  القطاع 
يعتبر  الـــذي  الــقــطــاع  وهــو  ــام،  تـ شبه 
ــز االقــتــصــاد الــوطــنــي، حيث  ــائ مــن رك
نتيجة  الوافدين،  السياح  تراجع عدد 
بسبب  وجوا،  وبحرا  برا  الحدود  إغالق 
وخاصة  الــدولــي،  النقل  أنشطة  توقف 
الجوي منه، والذي يعرف اليوم صعوبات 
دول  بقية  وفــي  املغرب  في  جمة  مالية 
دخولها كرها  بعد  استثناء،  دون  العالم 
وتقييد  كامل  شبه  وحظر  عزلة تامة  في 
جائحة  بفعل  لشهور  دام  للحركة  صارم 

»كورونا«.
ــطــارئ، رافــقــه تراجع  هــذا الــوضــع ال

املرتبطة  الخدمات  من  العديد  في  ملفت 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع 
والفنادق  املطاعم  كخدمات  السياحي، 
وأنشطة  السياحي  واإلرشــاد  والترفيه، 
ومنتوجات  والبزارات  األسفار  وكــاالت 
نتج  مما  وغيرها،  التقليدية،  الصناعة 
مسبوق في  وغــيــر  كبير  ــراجــع  ت عــنــه 
التي  العائدات  هذه  السياحة،  عائدات 
ظل يعول عليها املغرب وال يزال إلى اآلن، 
على  والحفاظ  األجنبية،  العملة  لجلب 
الخارجي،  االحتياطي  من  معقول  حد 
ميزان  فــي  ــتــوازن  ال تحقيق  وبالتالي 
مدفوعاته، غير أن السؤال املطروح حاليا 

هو: كيف يمكن تجاوز هذه األزمة؟
هذه  تجاوز  اعتقادي،  في  جدا  صعب 
يزيد  ما  ألن  املنظور،  األجــل  في  األزمــة، 
من تأزم وضعية هذا القطاع، إلى جانب 
جائحة  نتيجة  الظرفية،  الصعوبات 
تقر  الحكومة  جعلت  والتي  »كــورونــا«، 
للتخفيف  املستعجلة  اإلجراءات  من  عددا 
من وطأة األزمة بالنسبة للشركات العاملة 
الــقــروض،  ســـداد  كتأجيل  الــقــطــاع،  فــي 
دفع  ــاء  ــ وإرج ــفــوائــد،  ال بــأقــل  ومنحها 
تعويضات  تقديم  إلى  إضافة  الضرائب، 
املائة  70 في  لـ  التوقف  فترة  عن  شهرية 
من  عدد  هناك  بالقطاع،  املستخدمني  من 
منها  يعاني  التي  البنيوية  اإلكــراهــات 
مجال السياحة، وذلك منذ عقود، وتحتاج 
إلى وقت أطول ومجهود أكبر لتجاوزها، 

نذكر أبرزها:
األخيرة  السنني  مر  وعلى  غياب،   )1
الرجل  املتعاقبة  الحكومات  جميع  ومع 
الذي  والجاد،  الكفء  واملسؤول  املناسب 
جل  وتنزيل  بالقطاع  النهوض  يستطيع 
البرامج واإلجراءات ذات الصلة بالجودة 
املطلوبة وفي اآلجال املحددة لها، خاصة 
بـ»املخطط  سمي  ما  في  املتضمنة  تلك 
متكامل  قطاعي  كمخطط   »2020 األزرق 

وطموح جدا. 
بالقطاع،  للنهوض  الكلي،  االعتماد   )2
ــاســة املــنــتــجــعــات والـــقـــرى  ــى ســي ــل ع
السياحية، بمعنى االعتماد على البنيات 
بقيمه  اإلنـــســـان،  عــلــى  االعــتــمــاد  بـــدل 
وثقافاته وتاريخه وحضارته، أي ضرورة 
للدولة  الالمادي  الرأسمال  على  االعتماد 

واملجتمع.
للنهوض  وطنية  سياسة  غــيــاب   )3

بالسياحة في بالدنا، وضعف ملحوظ في 
تعتمدها  التي  التواصل  استراتيجية 
القطاع  طــرف  مــن  الــوصــيــة،  الــجــهــات 
الحكومي املعني مباشرة، وخاصة املكتب 
الجهوية  واملجالس  للسياحة،  الوطني 
القطاع،  في  الفاعلني  وباقي  للسياحة، 
استراتيجية  غــيــاب  ــرى:  أخـ وبــعــبــارة 
الزمن  فــي  ومستمرة  ناجعة  تسويق 
السياحي  للمنتوج  الترويج  تستطيع 
املغربي بكل ثقة وإصرار، واالكتفاء مقابل 
ال  ناعمة  تواصلية  باستراتيجية  ذلــك 
تعتمد الغزو واالقتحام، من خالل مخطط 
الواسع على  للترويج  مدروس ومتكامل، 

جميع املنصات والوسائل املتاحة.
املوارد  وتأهيل  تكوين  في  ضعف   )4
الــذي  الكبير  املــجــهــود  رغــم  البشرية 
املجال  هــذا  فــي  اآلن،  ويبذل لحد  بــذل 
العاملني  جدية  عــدم  وأحيانا  تحديدا، 
ومضايقتهم  وقلة صدقيتهم،  القطاع  في 
يقرر عدم  يجعله  مما  للسائح،  أحيانا 
العودة مجددا مرة أخرى، علما بأن الرفع 
رهينا  يبقى  عامليا،  السائحني  عدد  من 

بالدرجة األولى بمسألة العود هاته.
وفي  املقدمة  العروض  في  ضعف   )5
املــقــتــرحــة، وقلة  الــخــدمــات واألنــشــطــة 
األثرية  القيمة  ذات  ــزارات  واملـ املــواقــع 
بعض  في  خاصة  الكبيرة،  والتاريخية 
الخصاص  أيضا  ثــم  والــجــهــات،  ــدن  امل
ودور  الوطنية  املتاحف  فــي  امللحوظ 
األصيلة  الفنية  املهرجانات  وفي  الثقافة 
والعروض املسرحية واألفالم السينمائية 
التي تعبر عن واقع بالدنا وخصوصيتها 

وهويتها.
في  للمبيت  األســعــار املــرتــفــعــة   )6
الخدمات،  باقي  أسعار  وكــذا  الفنادق، 
بالنسبة  ضعيفة،  ــجــودة  ب ــا  ــان وأحــي
للسائح، الوطني واألجنبي على السواء، 
تنافسية  غير  العموم  على  تبقى  والتي 
عدد  فــي  بــه  معمول  هــو  مــا  مــع  مقارنة 
الدخل  ذات  ومنها حتى  العالم،  دول  من 

املرتفع.
أو عدم االهتمام  الوعي مبكرا  7( عدم 
إال إلى وقت قريب جدا وفي ظل الجائحة، 
كسياحة  الداخلية  السياحة  بــجــدوى 
كثيرة،  أحيانا  ومعوضة  ومكملة  داعمة 
حاضرا  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  والــدور 

ومستقبال.

املنـــظوم
الكالم

حــب يف 
املــــنـام 

 عبد الواحد بن مسعود

صورهـــا  من  سبحان  محبوبتي 
القـمــر الشمس منها وكذا  تخجل 
معجـــــب كــــل  ــا  وده يف  تفانى 
الـبصـر وفــاقد  األعشى  بها  هام 
فأعرضـت ــرات  م الــوصــال  طلبوا 
الكثـر واحلـــراس  للرقيب  ونبهت 
ال يجمل بالضعيف تسلق األعالي
واملنحــــدر األعماق  إلى  سيهوى 
أكابـــــده ما  يوما  أدركت  لو  حبذا 
الطمئن الفؤاد وتبدد وهم اخلــطـر
قائمـــة واحلواجز  الوصول  كيف 
وتعثـــــر زل  من  حظ  مثل  وحظي 
شمـلـــــه جمــع  يتمنى  محب  كل 
ليسعد وينسى ذلك اليوم األغبـــــر
حسد احلساد حبـي وبـه استهـانـوا
األكــــبـر الهـم  يف  ــي  آزرون ليتهم 
وعبدوا طريقي بالزهور والقرنفل
زمانه وعمر يصل شذاها من طال 
املـــــنى نلت  إن  احلساد  ضر  ومــا 
فاهلل يبارك النقي التقي األبـــــــــر
خلســـــة خيالها  طيف  ليال  زارني 
فرق حلالي وطار ليبلغ عني اخلبر
يانع أغصانها فرقت حلالي ومالت 
وأظلتني بظل أوراق ذلك الشجــــر
مندهشــا وقمت  نوم  من  وصحوت 
كيف خرجت ساملا من عمق البحار
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آليات  باعتماد  بعد  عن  التدريس  عن  الحديث 
أهلية  مــدى  في  الخوض  حتميا  يعني  رقمية، 
هذا  تبني  على  وقدرته  والعلمية  املادية  املغرب 
تكافؤ  في ظروف وأجواء تضمن  الرقمي  التعليم 
علمي  منتوج  تقديم  مع  املتعلمني،  لكل  الفرص 
جاد قابل لالستيعاب بالوسائل العصرية، وبطرق 
تثقل  وال  املتعلمني  تستهوي  سلسة  وأساليب 

كواهل اآلباء واألمهات. 
التربوية  التحتية  البنية  الحكومة  وفرت  فهل 
والتلميذ،  باألستاذ  الخاصة  منها  الرقمية، سواء 
تلك  وخصوصا  واملـــدارس،  باألسر  الخاصة  أو 
السكنية  والتجمعات  القروية  باملناطق  املتواجدة 
الكهرباء  بشبكة  كــالــربــط  الــهــشــة،  الحضرية 
وهل  الرقمي؟  العتاد  على  والتوفر  واالتــصــال، 
أعدت الوزارة الوصية، املناهج والبرامج الرقمية 
أو  جامعي  أو  مــدرســي  تعليمي  مستوى  لكل 
التغيير  وهــم  بإضفاء  اكتفت  أنها  أم  تكويني، 
املستحدثة،  والبرامج  املناهج  تلك  والتعديل على 
وحذف   ،»19 »كوفيد  فيروس  مواضيع  بتناول 
تأخيرها  أو  بتقديمها  الدروس،  بعض  تغيير  أو 
نعتمد  أن  يعقل  فال  الدراسية،  املستويات  حسب 
حضوريا  تلقن  التي  والــبــرامــج  املناهج  نفس 
باستعمال الوسائل التقليدية املعتادة )السبورة، 
الطباشير، الدفاتر، األقالم الجافة...(، في التعليم 
لها،  املبرمجة  الزمنية  الحصص  فال  بعد،  عن 
املتبعة،  والديداكتيكية  البيداغوجية  الطرق  وال 
وضمان  التالميذ،  تلقني  من  األســاتــذة  ستمكن 

استفادتهم وتجاوبهم؟     
خالل  لجأت  التي  الوصية،  الوزارة  أن  ويكفي 
والجامعي  الدراسي  املوسم  من  الثاني  النصف 
اختبار  تفادت  بعد،  عن  التعليم  إلــى  املــاضــي، 
التعليمية  البرامج  تلك  في  والطلبة  التالميذ 
عليه  حصلوا  بما  االكتفاء  واخــتــارت  الرقمية، 
خالل فترة التعليم الحضوري، بل إنها لم تصدر 
الرقمية  الفترة  لتلك  تقييمي  تفصيلي  تقرير  أي 
هي  تجربة  على  قرب  عن  الوقوف  باب  من  ولو 
اإليجابيات  حصر  أجــل  من  املغرب،  في  ــى  األول
لتعليم  اإلعــداد  أجل  من  واعتمادها  والسلبيات 
الزمن  في  البديل  أجل طرح  من  فقط  ليس  رقمي، 
للمغاربة  يكون  أن  أجل  من  ولكن  »الكوروني«، 
إن  الرقمي في كل مراحل حياتهم،  التعليم  فرص 

هم رغبوا في ذلك.  

ــة  ــادي كـــل املـــؤشـــرات امل
والديداكتيكية  والعلمية 
التعليم  نجاعة  عــدم  تؤكد 
وأن  املــغــرب،  فــي  بعد  عــن 
التعليم  مــن  الــنــوع  ــذا  هـ
)األم  الــثــالثــي  ــدخــل  ســي
األستاذ(  التلميذ،  واألب، 
خارجة  يومية  معاناة  في 
الــدولــة  إرادتـــهـــم، ألن  عــن 
توفير  في  بواجبها  تقم  لم 
والعلمية  املادية  الوسائل 
ــذا ال  ــه، لــكــن هـ الـــالزمـــة لـ
االستغناء  يجب  أنه  يعني 
بل  بــعــد،  عــن  التعليم  عــن 
يجب اعتماده داخل وخارج 
ــي« على  ــورون ــك »ال ــزمــن  ال
من  مرحلة  تكون  أن  أساس 

ويبقى  الديمقراطي«،  التعليمي  »االنتقال  مراحل 
هو  التعليمي،  االنتقال  هذا  من  األول  املتضرر 
األستاذ، الذي يتحمل تبعات فشل حكومي.. فهو 
مفروضة  تعليمية  وبــدائــل  طــرق  بنهج  املــأمــور 
استشارة  أدنى  دون  الوصية  الــوزارة  طرف  من 
قاعدية لجموع املدرسني، وهو املرغم على االلتزام 
بمناهج وحصص زمنية وآليات للتقييم التربوي، 

رغم رفضه لها أو لطرق اعتمادها. 
نعتبر  أننا  فــي  تكمن  املــغــرب،  فــي  مشكلتنا 
الحضوري  التعليم  بديل  هو  بعد  عن  التعليم 
متالزمتني  والزمتني  نموذجني  اعتبارهما  عوض 
للتعليم يمكن اعتمادهما في أي وقت وحني، ولكل 

منهما خصائص ومميزات. 
سرع  أنه   »19 »كوفيد  حسنات  من  أن  صحيح 
يالئم حالة  الذي  الرقمي  بالتعليم  املغرب  اهتمام 
الطوارئ املفروضة حاليا، وأنه ال بديل لهذا النمط 
التعليمي إذا ما زادت حدة هذا الوباء، لكن على 
الكل أن يدرك أن الحكومة ارتكبت خطئا في حصر 
التعليم الرقمي داخل قطاع التربية الوطنية، ولم 
الجامعية  واملرافق  والثانويات  املدارس  أن  تدرك 
لم تكن تؤدي دور املدرس الذي يلقن برامج الوزارة 
التعليمية وفق حصص زمنية وطرق محددة فقط، 
ولكنها تعتبر كذلك مشتال لرعاية وصقل املواهب 
والرياضية  والفنية  الثقافية  إفــرازاتــهــا  بكل 
أن  الحكومة  على  كان  كما  والبيئية،  والحقوقية 
بإعداد  بالشباب  املعنية  القطاعات  كل  توصي 
مناهج وبرامج رقمية موازية وجعلها رهن إشارة 
ضــرورة  الرقمي  التعليم  يصبح  حتى  العموم، 

متطلبات  تفرضها  ملحة 
الحياة العصرية. 

ــرارات  ــعــودة إلــى قـ ــال وب
الوطنية  الــتــربــيــة  وزارة 
شخصيا  أرى  املتسارعة، 
نقاش  تكن موضوع  لم  أنها 
جاد وشامل، بل إنها تحاول 
عن  بعيدة  أجــنــدات  خدمة 
تراعي  والتكوين،  التعليم 
األمني،  والهوس  الهاجس 
األسمى  الهدف  تراعي  وال 
املــمــثــل فــي تــقــديــم خــدمــة 
ومستجدة  جــادة  تعليمية 
العملية  أطــراف  لكل  وآمنة 
تراعي  ال  كما  التعليمية، 
الالزمة  واألجــواء  الظروف 
مراعاة  مقدمتها  فــي  لها، 
بمنحه  كرامته  وصون  املدرس  ومؤهالت  ظروف 
مقترحات  مــن  يطرحه  ملــا  واالســتــمــاع  الــثــقــة، 

ومشاورات وبدائل. 
أعلنت  املنصرم،  الدراسي  املوسم  نهاية  قبل 
نجاح  في  ستعتمد  أنها  باكرا  الوصية  ــوزارة  ال
املستمرة  املراقبة  نقط  على  التالميذ،  ورســوب 
األســدس  من  حضوريا  تم  ومــا  األول،  لألسدس 
عطلة  عــن  ــالن  إع بمثابة  كــان  مــا  وهــو  الثاني، 
تنتظرهم  تــكــن  ــم  ل ــن  ــذي ال للتالميذ  الــصــيــف 
التالميذ  أن  والنتيجة  اإلشهادية،  االمتحانات 
الرقمية،  التعليمية  للحصص  متابعتهم  أوقفوا 
بكالوريا  ــى  األول السنة  تالميذ  فئة  ظلت  فيما 
نهاية  عن  األقسام  مجالس  كشفت  فبعدما  عالقة، 
املوسم املاضي والراسبني والناجحني، تم تأجيل 
بداية  مبرمجة  كانت  التي  الجهوية  االمتحانات 
تجرى  أن  باإلمكان  وكــان  الجاري،  شتنبر  شهر 
امتحانات  بها  أجــريــت  الــتــي  الطريقة  بنفس 
البكالوريا، وهو ما يرغم التالميذ الناجحني على 
العمل على واجهتني بداية الدخول املدرسي املقبل 
)تحصيل دروس السنة الثانية بكالوريا واإلعداد 

لالمتحان الجهوي(، وهذا غير منصف لهم.    
على  اعتمد  األخير،  قــراره  في  أمــزازي  سعيد 
دراسة علمية )لم يكشف عنها(، تؤكد عدم تعرض 
بـ»كوفيد  5 و10 سنوات لإلصابة  األطفال ما بني 
19«، وعدم نقلهم للفيروس، وسمح للتالميذ دون 
ونسي  الكمامة،  ارتــداء  بعدم  ابتدائي  الخامسة 
الوزير أنه يتحدث عن فيروس مجهول الزالت كل 
مختبرات العالم الطبية تبحث له عن لقاح وعالج، 

وأن قراره قد يتسبب في بؤر وبائية خطيرة، كما 
10 سنوات  أعمارهم  تفوق  أطفاال  هناك  أن  نسي 
أو  الرابع  بمستوى  دراستهم  يتابعون  والزالــوا 
الثالث ابتدائي، كما نسي أن لألطفال واملراهقني 
ال  سلوكيات  والثانويات  االبتدائية  بــاملــدارس 
التعليمية  مرافقنا  وأن  فيها،  التحكم  يمكن 
ليست لديها اإلمكانيات الالزمة املادية والبشرية 
الحتواء شغب وسلوك التالميذ، وضمان التزامهم 
التخفيف  وأن  الالزمة،  االحترازية  بــاإلجــراءات 
من عدد تالميذ الفصل الواحد ال يمكن أن يضمن 
ما  وترحالهم  حلهم  في  التالميذ  وصحة  سالمة 

بني املدرسة واملنزل.
مستوى  على  الــحــضــوري  التعليمي  الفشل 
املغاربة  يجعل  ما  هو  والسلوك،  والتربية  التعلم 
يتخوفون من مبادرة التعليم الحضوري، والتعليم 
عن بعد الزال مولودا جديدا في حاجة إلى الرعاية، 
والدعوة إلى تأجيل الدخول املدرسي لها دوافعها 
لنا  تكشف  لم  ــوزارة  ال وأن  خصوصا  املنطقية، 
عما أعدته من أجل فرض تكافؤ الفرص، ومطلبي 
شخصيا أن نمنح ألطفالنا وكبارنا تعليما عن بعد 
الحقيقي  املدخل  ألنها  الحياة،  مناحي  بكل  يهتم 
أن  في  أكبر  وأملي  الرقمي،  التعلم  بحب  للتشبع 
تتفهم الحكومة أن حالة الطوارئ تستجوب اتخاذ 
قرارات حكومية مشتركة وليست قطاعية، ألن كل 
القرارات الوزارية تستوجب تدخل وتداخل باقي 
القطاعات العمومية، في مقدمتها قرارات التعليم 
تكون  حتى  الــوزارات،  كل  تدخل  تستوجب  التي 

جادة وناجعة.       
يمكن  »الـــكـــورونـــي«  ــن  ــزم ال ــات«  ــزازيـ ـــ»أمـ فـ
والــرؤى  والبرامج  املخططات  كباقي  اعتبارها 
من  معظمها  في  واملستوردة  الغامضة  التعليمية 
املاما فرنسا، مجرد مبادرات فولكلورية ال تحظى 
بعناية املصاحبة والتتبع والتقييم يتم التسويق 
وال  تــدرس  ال  الحكومات،  تعاقب  مــدى  على  لها 
البيداغوجية  والطرق  التعليمي  املحتوى  تناقش 
والديداكتيكية، التي هي من أساسيات كل عملية 

تعلمية. تعليمية 
يهدف  ال  باملغرب  التعليم  نظام  ألن  ببساطة، 
يسعى  بل  ومبدعة،  مبادرة  أجيال  تكوين  إلــى 
عقول  في  والتقليد  االستهالك  متعة  ترسيخ  إلى 
املتعلمني، وأن تلك الحكومات لن يضرها في شيء 
املردود التعليمي والتكويني املدرسي والجامعي، 
مدرسي  دخــول  هناك  يكون  أن  لديها  فــرق  وال 
الدخول  تأجيل  وال  حضوري،  أو  رقمي  بتعليم 

املدرسي أو حتى اإلعالن عن سنة بيضاء. 

بالشرعية  ــوح  ــل ت الــقــديــمــة  الــنــخــب  ــت  ــ الزال
األحــزاب  تتشبث  الزالـــت  حــني  فــي  التاريخية، 
السياسية بالنخب الجاهزة على حسب مقاييسها 
الذي  الوقت  في  »التجديد«،  مصطلح  وترفض 
اختارت فيه الكفاءات الشابة االبتعاد عن الساحة 

السياسية وهي مضطرة لفعل ذلك.
املشتركة  املذكرة  في  جــاءت  التي  النقط  فمن 
التقدم  )االستقالل،  املعارضة  السياسية  لألحزاب 
النقطة  هي  واملعاصرة(،  األصالة  واالشتراكية، 
والتي  للشباب،  االمتيازات  بمنح  تتعلق  التي 
يمكن اعتبارها نقطة تطالب فيها األحزاب الثالثة 
تعتبر  االمتيازات  فتلك  اإلجــبــاري،  بالتصويت 
واجبا على األحزاب السياسية على مدار التجربة 
دستور  من   7 للفصل  تطبيقا  وذلــك  االنتخابية، 
2011، الذي نص فيه املشرع الدستوري على تلك 
السياسية  األحزاب  يربط  عقد  فهناك  االمتيازات، 
االقتراع،  صناديق  خــالل  من  وذلــك  باملواطنني، 

املبني على الحقوق والواجبات.
من  هناك  الثالثة،  األحــزاب  مذكرة  جانب  إلى 
الجمعة  يوم  من  االقتراع  يوم  بتغيير  كذلك  طالب 
إلى يوم األربعاء، كما هو متعارف عليه منذ أول 
)االنتخابات   1960 سنة  املغرب  عرفها  انتخابات 
)الجمعة(  ــيــوم  ال هــذا  أن  علما  الــجــمــاعــيــة(، 
ــن طقوس  ــراف الــدســتــوريــة وم ــ أصــبــح مــن األع
بذلك،  ينادون  فمن  باملغرب،  االنتخابية  العملية 
بدعوى  الــرمــل«،  في  املــاء  »يسكب  من  يشبهون 
والعمل،  الجمعة  صالة  يصادف  الجمعة  يوم  أن 
ضعيفة،  جد  تكون  املشاركة  نسبة  فإن  وبالتالي، 
فمن ينادون بذلك ال يرون بأن ضعف املشاركة في 
العملية  وفي  خاصة،  بصفة  االنتخابية  العملية 

أسباب،  عدة  إلى  راجع  عامة،  بصفة  السياسية 
بأدوارها  األحزاب  تلك  قيام  عدم  باألساس  منها 
نسبة  ربــط  فــإن  لذلك  والسياسية،  الدستورية 
االقتراع، هو مجرد محاولة منهم  املشاركة بيوم 
لتحميل املواطن مسؤولية ما أصبح عليه املشهد 
السياسي باملغرب من ضعف وتراجع، لذلك، فقد 
في  السياسية  األحــزاب  تتقدم  أن  باألحرى  كان 
مذكراتها إلى أهم النقط التي تعتبر من مرتكزات 
العملية االنتخابية، والتي بها يمكن لنا محاربة 
إعادة  يجب  إذ  الشباب،  لدى  السياسي  العزوف 
شروط  بخصوص  التعليمي  املستوى  في  النظر 
)اإلجـــازة(  التشريعية  لالنتخابات  الترشح 
بالنسبة  ــدادي(  ــ إع الثالثة  أو  و)الــبــكــالــوريــا 
إعادة  وكذلك  والجهوية،  الجماعية  لالنتخابات 
ال  إذ  )انتدابني(،  الجمع بني منصبني  في  النظر 
يمكن الجمع بني العضوية في البرملان والعضوية 
في املجلس اإلقليمي أو املجلس الجماعي، وقيام 
الدولة كذلك بدعم بشكل مباشر املترشح للعملية 
االنتخابية الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة، وذلك 
األحزاب،  داخل  والنسب  املال  صراع  عن  بعيدا 
املترشحني  وضعية  في  النظر  إعــادة  يجب  كما 
املنظومة  داخـــل  مكانة  وإعطائهم  املستقلني 
األمر  عليه  كان  ما  مع  مقارنة  وذلك  االنتخابية، 
ال  إذ  قبلها،  وما  التسعينيات  في سنوات  سابقا 
يعقل أن يحصل املترشح املستقل على العشرات 
والجماعات  البرملان  أعضاء  من  التوقيعات  من 
الترابية من أجل إكمال ملف ترشيحه ومنافستهم 

على املقعد.
* باحث يف القانون الدستوري 
السياسية  والعلوم 

اخليانة العربية لق�شية 

فل�شطني بداأت منذ نكبة 1948   
حسوني قدور بن موسى*

مذكرة املواطنني واملواطنات 
ل�شــــنة 2021

هشام عميري

وقفت إحدى األمهات الفلسطينيات على قبر ابنها الشهيد في انتفاضة األقصى تبكيه بدموع 
على  السبق  املرأة  هذه  أحرزت  »لقد  وقال:  املارة  من  عجوز  رجل  إليها  فنظر  واألســى،  الحزن 
الحكام العرب الخونة في هذا الزمان، زمن اإلذالل واالستسالم والركوع لليهود الصهاينة.. إنها 
الشديد.  الحزن  هذا  لها  الذي سبب  ومن  تبكي  من  على  املعرفة  تمام  تعرف  فهي  مثلهم،  ليست 
الشهيد  ابنها  إنها تبكي على  البكاء((.  إنها موفقة ألنها تدرك حالها وتدرك من أجل من يجب 
وعلى حال العرب الذين اعتراهم الهم والغم وقد جلسوا يكابدون األحزان والهزائم تلو الهزائم 
وإرادتهم  واهنة  أجسادهم  فأصبحت  فلسطني،  اغتصاب  على  مضت  عاما   70 من  أكثر  طوال 
أمنية، وربما  إلى  املمكن  تنازالت، وتحول  إلى  الحيرة فتحولت حقوقهم  لذا وقعوا في  ضعيفة، 
إلى مستحيل، حتى صارت األمة العربية ال تعي أن التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني يجر 
من  واملزيد  أخرى  أطماع  لتحقيق  التشدد  إلى  إسرائيل  يدفع  التنازل  وأن  أخرى،  تنازالت  إلى 
املكاسب واالنتصارات، وقد أصيب العقل العربي بالجمود واالضمحالل واالنحطاط ، ولعل أخطر 
78 في  الكيان الصهيوني على نحو  الواقع، هو استيالء  النكبة وانعكاساتها على أرض  نتائج 
الجمعية  الصادرعن   181 رقم  التقسيم  قرار  بذلك  متجاوزا  التاريخية،  فلسطني  أرض  من  املائة 
العامة لألمم املتحدة عام 1947، عالوة على اقتالع وتهجير سكان األرض األصليني، حيث غادر 
فلسطني أثناء الحرب وبعدها زهاء 940 ألف الجئ فلسطيني وترتب عن ذلك صدور القرار رقم 
194 عن الجمعية العامة لألمم املتحدة واملتضمن لـ))وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن 
لالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين تضرروا من 
التهجير وعن كل مفقود أو مصاب بأذى((، لكن كل هذه القرارات األممية العديدة تبخرت ومات 
إلى  يتطلع  املهجر  في  آخر  جيل  ونشأ  فلسطني،  أرض  إلى  العودة  ينتظرون  كانوا  من  العديد 
العودة، لكن ال يعرف االتجاه الذي يوصله إلى ديار آبائه وأجداده، وال زال الشعب الفلسطيني 
أنظار  أمام  السالح  بقوة  األراضي  والتقتيل وضم  والقمع  واالضطهاد  واملآسي  النكبات  يعيش 
غرابة  وال  نشأتها،  منذ  والفشل  الضعف  في حفرة  القابعة  العربية  والجامعة  واملسلمني  العرب 
في عقد اتفاق الخيانة بني دولة اإلمارات وإسرائيل التي تبرم اتفاقات منفردة مع الدول العربية 
املشتتة واملتقاتلة فيما بينها، فمنذ اتفاق »كامب ديفيد« سنة 1978 بني مصر وإسرائيل برعاية 
الرئيس األمريكي جيمي كارتر، انهالت على فلسطني طعنات التطبيع العلنية والخفية من ذوي 
القربى، وظل الحكام العرب يستعملون القضية الفلسطينية المتصاص غضب الجماهير العربية، 
الدول  ألوامر  منفذين  مجرد  كانوا  بل  الصهيونية،  للعصابات  تصديهم  في  جادين  يكونوا  ولم 
الغربية، على رأسها بريطانيا وأمريكا، ولذلك نجد أن قرارات الجامعة العربية كانت ال تتناسب 

بأي حال من األحوال مع األحداث التي كانت تجري في فلسطني..
* حمامي هبيئة وجدة  

مشكلتنا في المغرب، 
تكمن في أننا نعتبر التعليم 

عن بعد هو بديل التعليم 
الحضوري عوض اعتبارهما 

نموذجين والزمتين 
للتعليم يمكن  متالزمتين 

اعتمادهما في أي وقت 
وحين، ولكل منهما 

خصائص ومميزات. 



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!

290 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: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com
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سميرة سعيد أول مطربة
 في العالم العربي تنظم 

حفال عبر »التيك توك«
تستعد الديفا، سميرة سعيد، إلحياء حفل »أونالين«، عبر 
الخميس  يوم  توك«،  »تيك  تطبيق  في  الشخصي  حسابها 

املوافق لـ 10 شتنبر الجاري.
وستطلق سميرة خالل هذا الحفل أغنية جديدة بعنوان 
»قط وفار«، من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب 
بطريقة  عنها  وأعلنت  النابلسي،  وتوزيع  الواحد،  عبد 
ظريفة من خالل فيديو صوره ابنها شادي لها وهي تضع 
الذي  األستوديو  داخــل  األغنية  على  األخيرة  اللمسات 

أنشأته في منزلها.
وأنشأت سميرة سعيد حسابها على تطبيق »التيك توك« 
مؤخرا، ونشرت العديد من الفيديوهات، التي تفاعل معها 

العديد من محبيها وجمهورها العريض.

جائحة »كورونا« 
تهزم �شهرات �شاطئ 

مـــارتــيل
فنية  سهرات  تنظيم  على  كبرى  شركات  تعودت 
خالل  وذلــك  مــارتــيــل،  بشاطئ  صاخبة  إشــهــاريــة 
شهر غشت من كل سنة، يتجمع من حولها عشرات 
هذه  تستمر  ــال،  ــف واألط الشباب  مــن  املصطافني 
الواحدة  غاية  وإلى  مساء  السادسة  من  السهرات 
ليال بدون انقطاع، حيث تسمع األغاني من مسافات 

بعيدة لنقلها بمكبرات صوت عالية.

استراح  »كورونا«،  جائحة  وبسبب  السنة،  هذه 
هذه  من  مارتيل  لشاطئ  املقابلة  العمارات  سكان 
من صخبها،  يعانون  كانوا  التي  املزعجة  السهرات 
والســيــمــا الــســكــان املــســنــون واملــرضــى واألطــفــال 
النوم  يستطيعون  ال  الذين  السكان  وكذا  الصغار، 
مع ضجيج تلك السهرات اإلشهارية التي تنظم ضدا 
على القانون، وبشكل فوضوي والتي تضر بالسكان، 
ألداء  باكرا  االستيقاظ  منهم  مطلوب  الذين  السيما 
مارتيل،  شاطئ  عمارات  سكان  يأمل  لذا،  أعمالهم، 
الفنية  السهرات  هذه  من  يتضررون  الذين  وخاصة 
ملارتيل  البلدي  املجلس  ترخيص  عدم  اإلشهارية، 
تنظيم هذه السهرات خالل السنوات القادمة، حفاظا 
هذه  الشأن  هو  كما  ونظافته،  الشاطئ  هدوء  على 
السنة، حيث منعت السهرات الفنية اإلشهارية عامة 

بسبب جائحة »كورونا«.
 خالد بنعجيبة
نيابة عن سكان عمارات شاطئ مارتيل

بــــســــبــــب فـــــيـــــروس 
تم  املستجد،  »كــوفــيــد19« 
العديد  وتعليق  تأجيل 
الثقافية  األنــشــطــة  مــن 
ومنها  املهمة  واإلبداعية 
متميزة  محطات  أســاســا 
بصمت  كبيرة  ملهرجانات 
على  وإشعاعها  حضورها 

املستوى الدولي.
املهرجانات  هــذه  ومــن 
الدولي  املهرجان  البارزة، 

لــســيــنــمــا املــــــرأة، الـــذي 
ــة سال  ــن ــدي تــحــتــضــنــه م
ــي  ــنــظــمــه جــمــعــيــة أب وت
استطاع  ــذي  والـ رقـــراق، 
تقدير  بجدارة،  ينتزع  أن 
العديد  وانخراط  واحترام 
السينمائية  الفعاليات  من 
ــبـــارزة عــلــى املــســتــوى  الـ
الدولي من نجوم ونجمات، 
مخرجني ومخرجات ونقاد 
ومهمتني من مختلف بقاع 

اإلفريقي  العربي،  العالم، 
والغربي.

بــــــــــــدوره، احـــتـــجـــب 
ألطفال  الدولي  املهرجان 
تنظيم  مــن  بسال  الــســالم 
جمعية أبي رقراق، والذي 
من  املئات  يستقطب  كــان 
أطفال العالم الذين يفدون 
املغرب  وعلى  املدينة  على 
صديقة،  مختلفة  دول  من 
حول  جميعا  ويلتئمون 

وفلكلورية  تراثية  أنشطة 
كل  وثقافة  حضارة  تبرز 
شعبية  رقصات  عبر  بلد 
الفنية  بتعبيراتها  مميزة 
ــا الــتــقــلــيــديــة  ــســه ومــالب
في  يشكل  مما  العميقة، 
للحوار  كل مناسبة فرصة 
والتبادل الثقافي واإلعالء 
السالم والتعايش  قيم  من 
ــني شــعــوب  ــ ــة ب ــبـ ــحـ واملـ

العالم.

ديوان شعري يحتفي بالمجاهد 
السي عبد الرحمان اليوسفي

فضاءات  وأضاء  الشعر،  رصع 
الوطنية بإصدار جديد،  مكتباتنا 
في  مرثيات  يضم  جماعي  ديوان 
السي  املجاهد  الوطن،  فقيد  حق 
عبد الرحمان اليوسفي رحمه هلل.
الديوان الشعري يحمل عنوان: 
ال  لكنها  ــات  ــون ــق األي »تــنــطــفــئ 
لــه األســتــاذ  ــدم  تــمــوت«، حيث ق
عنونها  بمقدمة  أوريـــد  حــســن 

أو  اليوسفي  الــرحــمــان  بـ«عبد 
بالغة الصمت«. 

الوطن«  فقيد  »مرثيات  إصدار 
من إعداد وتنسيق الشاعرة دليلة 
رزيــق،  أحمد  واألســتــاذ  حــيــاوي 
دفــتــيــه قصائد  ــني  ب الـــذي ضــم 
الفصيح  الشعر  مــن  »مــرثــيــات« 
وشواعر  شعراء  أبدعها  والزجل 

من املغرب ومن خارجه.

»كورونا« تؤجل المهرجان الدولي لسينما المرأة 
ومهــرجان أطــفال الســالم



 

اأوفقري مهد يف ف�صل الربيع لهجوم ال�صيف
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حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

تبقى حبرا على ورق.
الذين  الــنــاس  بعض  وباستثناء 
عليهم  عزيز  هو  ما  نقل  إلى  سارعوا 
فإن  وراديوهات،  وثالجات  أمتعة  من 
متحديا  حالته  على  بقي  الــشــاطــئ 

القرارات واإلرادات.
بعد أسبوعني من تاريخ رسالة عامل 
الرباط، كانت الحركة في شاطئ تمارة 
القوات  رجــال  من  مئات  عادية..  غير 
االحتياطية محملة بالفؤوس واملعاول 
الشاحنات  عــشــرات  عــلــى  محمولة 
بالشاطئ،  املحيطة  املــنــاطــق  تــغــزو 
الرافعات  مــن  عــشــرات  سبقتها  وقــد 
أحاطت  التي  والدكاكات  والحامالت 

بالبيوت الخشبية.
ــد كلف  فــي الــســادســة صــبــاحــا، وق
املهندس  الــجــديــد،  مساعده  أوفقير 
مــديــرا  كـــان  ــذي  الـ الـــــداودي،  محمد 
أحاطت  حيث  يصحى،  أن  للسكنى، 
الخشبية  بالبيوت  الرافعة  املزنجرات 
وشــرعــت مــحــركــاتــهــا فــي الــــدوران 
وســـالســـل عــجــالتــهــا الــضــخــمــة في 
الـــتـــحـــرك، بــيــنــمــا أخــــذت الــبــيــوت 
ورق  من  وكأنها  تتساقط  الخشبية 
الضخمة،  ــات  ــع ــراف ال ــة  ــ أذرع تــحــت 
واملكتبات  ــوهــات  ــرادي وال واألمــتــعــة 
واملكاتب واألفرشة تتطاير عبر أسنان 
من  الخالص  تريد  وكأنها  الرافعات 

بني األنقاض.
حتى  معدودة،  ساعات  إال  هي  وما 
كان الحي الخشبي قد تحول إلى ربوة 

الشاطئ  رمــال  فــوق  األنــقــاض  من 
ــر، وأمــــــواج الــبــحــر  ــدي ــت ــس امل

تريد  وكأنها  نحوها  تتهافت 
الربوة  تلك  على  االنقضاض 
ــاض، ولــكــنــهــا  ــ ــق ــ ــن األن مـ
ــتــراجــع كــلــمــا تــقــدمــت،  ت
هول  من  مذعورة  وكأنها 

املنظر.
املزنجرات  وتراجعت 
ــوراء  والــرافــعــات إلــى ال
ــا حـــيـــوانـــات  ــ ــه ــ ــأن ــ وك
إلى  تتراجع  الديناصور 

أشبعت  أن  بــعــد  الــخــلــف 
نهمها.

تقدمت  خاطفة،  وبسرعة 
اإلطفاء  لــرجــال  شاحنات  عــدة 

العالم  كــان  مــا  بــأحــدث  مجهزة 
ــي مجال  ــاء ف ــن ــي تــلــك األث يــعــرفــه ف

اإلطفاء.
تهافتوا  قــد  ــاء  اإلطــف رجـــال  وكـــان 
الكبيرة  ســيــاراتــهــم  تنظيف  عــلــى 
الحمراء وملعوها، وفي حسبانهم أنهم 

سيتوجهون إلى عملية إطفاء كبيرة.
وأحاطت  اإلطفاء  سيارات  وتقدمت 
رجالها  تسابق  ثم  األنــقــاض،  بأكمة 
رؤوســهــم،  على  الفضية  بخوذاتهم 
حركات  في  املصاعد  على  وتصاعدوا 
بخراطيم  أمسكوا  ثم  رائعة،  رياضية 
ــة  ــم ــحــو األك ــاط ووجـــهـــوهـــا ن ــطـ املـ
وكأنهم  كبير  انضباط  في  متراصني 

ينفذون عملية إعدام.
تهافتوا  قد  تمارة،  قرية  سكان  وكان 
باملئات وتراصوا على جنبات الربوات 
املطلة على املشهد الغريب، ولم يمكنهم 
أن يتقدموا أكثر، فقد كان رجال القوات 
بنادقهم  إليهم  موجهني  االحتياطية 

الرشاشة والشرر يتطاير من عيونهم.
إن سكان تمارة، ألول مرة في حياتهم، 
خراطيم  يوجهون  املطافئ  رجال  يرون 

سياراتهم نحو شيء غير مشتعل.
كــان رجــال  إذا  ــاس:  ــن ال ــســاءل  وت
األنقاض،  هذه  إغراق  يريدون  املطافئ 
البحر وهو  إلى  بها  يدفعون  فلماذا ال 

على بعد عشرة أمتار منهم؟
سيارات  وأخــذت  أمر  صدر  وفعال، 
شالالت  خراطيمها  من  تنفث  اإلطفاء 
في  سرت  وبغتة،  املــدى،  بعيدة  قوية 
رائحة  إنــهــا  غريبة،  رائــحــة  الــهــواء 

البنزين.
اإلطفاء  سيارات  خراطيم  كانت  لقد 
أنقاض  على  البنزين  من  أطنانا  تلفظ 
مليئا  ساعات  منذ  كان  الذي  الشاطئ 

بالبيوت.
ــارة يــتــراجــعــون  ــم وأخـــذ ســكــان ت
التي  البنزين  رائحة  أمام  الــوراء  إلى 
يطل،  لم  تراجعهم  لكن  اآلفــاق،  غمرت 
بعض  ألقت  حتى  لحظات  إال  هي  فما 
املشهد  وتحول  مشتعلة  قنابل  األيدي 
في لحظات إلى حريق مهول، وارتفعت 
تراجعا  الناس  وزاد  املنطقة،  حــرارة 

وزاد املنظر رومانسية.
البضائع  ربوة  كانت  دقائق،  وبعد 
الخشبية  البيوت  وجــدران  واألمتعة 
الــتــي كــانــت مــرتــعــا ومــخــابــئ متعة 
وأعشاش سعادة، قد تحولت إلى كومة 

من الرماد.
كانت تلك بداية عملية سميت عملية 

وعلى  ــام الشواطئ،  ــ ــ مـــــــدى أي
واإلحــراق  الهدم  عملية  كانت  طويلة، 
املوالية  الشواطئ  طول  على  تستمر 
لشاطئ تمارة، سهب الذهب، الكونطر 
القوات  كان مئات رجال  بينما  باندي، 
ــات اإلســمــنــت  االحــتــيــاطــيــة وشــاحــن
ومئات  املهندسني  وعشرات  والحديد 
حولت  قد  األعشاب  وأطنان  البنائني 

املنطقة إلى ورش يفوق الخيال.
ــردت  ــاس، وب ــن ــث ال وكــثــرت أحــادي
واملرارة  بالحقد  ألهبت  التي  النيران 
عندما  البيوت،  تلك  أصحاب  أكباد 
العامل  مــن  ــرى  أخـ ــة  رســال جــاءتــهــم 
يستدعيهم لتسجيل أنفسهم للحصول 
لبيوت  جــديــدة  ملكيات  عــقــود  على 

جديدة ستخلف براريكهم القديمة.
وتحول الغيظ إلى استبشار.

ــب أحــد  ــي جــوان ــان الــحــديــث ف وكـ
أوفقير  كان  حيث  الكبيرة،  البيوتات 

الوثيرة  األرائـــك  أحــد  على  مستلقيا 
األزلـــيـــة،  نــظــاراتــه  وراء  مــخــتــفــيــا 
ــل بـــني أصــابــعــه  ــطــوي ــكــار ال ــســي وال
اليد  فــي  الويسكي  وكــأس  اليمنى، 
األخرى، حينما تسرب إلى آذانه نقاش 
تعود  الذين  أولئك  من  مجموعة  بني 
كان  فقد  نحوهم،  السمع  إرخــاء  على 
عينيه  يدير  وهــو  باإلصغاء  معروفا 
وكأنه ال يسمع شيئا، فمن محادثاتهم 
نكتهم  ومـــن  ــه،  ــ ــرارات ــ ق يــســتــوحــي 
ألسنتهم  طــول  ومــن  حكمته،  يستمد 
أو  املحدثون  وكان  تصرفاته،  يختصر 
واملغازي،  املعاني  ينفثون  املتحدثون 
ويــرفــعــون مــن يــشــاؤون ويــذلــون من 
يشاؤون، حينما قال أحدهم: هذه هي 

الدنيا، واحد اعطاتو وواحد عراتو.
فيسأله الثاني وماذا تقصد؟

املسكني  ــا  أن بيتي  األول:  فــأجــاب 
هدموا  كما  دور،  السابل  في  هدموه 
يجرؤوا  لم  ولكنهم  الناس،  كل  بيوت 

على هدم بيوت الكبار.
ــه يــريــد أن  ــأن والــتــفــت أوفــقــيــر وك
يستفسر لوال أن أحد املشاركني سأل: 

ومن هم الكبار الذين تعني؟
فاستجمع املتحدث األول قوته وقال: 
لم  املــذبــوح  الــجــنــرال  ــوح،  ــذب امل بيت 
يجرؤوا على املس به، كما لم يجرؤوا 
ــارشــال  امل صــهــره  ببيت  املـــس  عــلــى 
الكولونيل  أن  تعرف  وهــل  أمــزيــان، 
دور  ســابــل  فــي  بيته  أحـــاط  اعــبــابــو 

بالعسكر حتى ال يقترب منه أحد.
وهــــب أوفـــقـــيـــر بــالــوقــوف 
ينهزم  ــه  ــأن وك واالنــســحــاب 
ــام هــذا االتــهــام، فهو ال  أم
يــقــبــل إطــالقــا مــواجــهــة 
وال  الـــضـــعـــف،  ــط  ــقـ نـ
اتهامه  أعصابه  تقبل 
خصوصا  بــالــعــجــز، 
العجز  ــك  ذل ــان  ك إذا 
بحكم  عليه  مفروضا 

الظروف.
ــو يــهــم  ــ ــه وهـ ــن ــك ل
ــوف، أصــيــب  ــوقـ ــالـ بـ
بــشــبــه تــجــمــد وكــأنــه 
حينما  بالشلل  أصيب 
سمع صوتا يقول له: إيوا 
حق  بأي  هذا؟  ما  أوفقير  يا 
بيت  وتترك  الناس  بيوت  تهدم 
مثلهم  أليسوا  وأمزيان،  املذبوح 

مثل الناس؟
عــلــى شفتي  ابــتــســامــة  فــارتــســمــت 
إلى  نظارتيه  لدفع  وســارع  أوفقير، 
أن  للجلوس دون  ثم عاد  أعلى عينيه، 

ينطق بكلمة واحدة.
حديث  أن  يــعــرف  أوفــقــيــر  يكن  لــم 
أسماع  إلى  بالحرف،  نقل  قد  األمــس 

الجنرال املذبوح.
وكان وهو الزال في فراشه في صباح 
إلى  ــره  أوام أصــدر  قد  التالي،  اليوم 
الكومندان  االحتياطية،  القوات  قائد 
البيوت  لهدم  فرقة  بتوجيه  الزموري، 
دون  دور،  السابل  شاطئ  في  الباقية 
أن يذكر اسم أصحابها، فلم يكن باقيا 
في ذلك الشاطئ إال البيوت التي كانت 

محط حديث األمس.
الجنرال  أوامــر  أن  العادة،  وكانت 

أوفقير تنفذ قبل أن تمر الساعة.
محملتان  ــان  ــت شــاحــن ــلـــت  ووصـ
بسيارة  مسبوقة  والفؤوس  باملعاول 
القوات  ضباط  ببعض  محملة  »جيب« 

ــد جــلــس الــكــومــنــدان  املــســلــحــة، وقـ
الزموري بجانب السائق، لكن مفاجأة 
الضباط وجنود القوات املساعدة كانت 
الجنرال  بيت  وصلوا  عندما  كبيرة 
محروسا  البيت  وجــدوا  لقد  املذبوح، 
بكوكبة من الجنود شاهرين أسلحتهم.
ولم يطل الحديث، إن الضابط رئيس 
املذبوح  املكلفني بحراسة بيت  الجنود 
بهدم  املكلفة  الكوكبة  قبل  وصلوا  قد 
أحد  أي  بمنع  أوامــر  ولديهم  البيت، 
فهم  األمر،  اقتضى  وإذا  االقتراب،  من 

مستعدون الستعمال أسلحتهم.
متكافئة،  الفرصة  ليست  وطبعا، 
بمهمة  مكلف  الــزمــوري  والكومندان 
مسلحة  معركة  خوض  ال  البيت  هدم 
ــاد من  لــذلــك ع الــشــاطــئ،  على رجـــال 
قيادته  مقر  إلــى  ــل  ووص ــى،  أت حيث 
وأبلغ  الالسلكي  بالجهاز  اتصل  حيث 
تنفيذ  عــدم  أسباب  أوفقير  الجنرال 

أوامره.
قرب  ثيابه  يــرتــدي  أوفــقــيــر  وكـــان 
عندما  الشنا،  فاطمة  الجميلة  زوجته 

أبلغ بالخبر.
وبـــكـــل بـــــــرودة، وضــــع مــالبــســه 
كسوته  بإحضار  وأمر  جانبا،  املدنية 
قبعة جنرال على  ثم وضع  العسكرية، 
أن  قبل  املرآة  وألقى نظرة على  رأسه، 
إلى  ليتوجه  سيارته  ويركب  يخرج 
قيادة القوات املساعدة، وتشكل موكب 
مسلحني  املساعدة  القوات  جنود  من 
للجميع  األوامر  برشاشاتهم، وصدرت 

بتعقب سيارة أوفقير. 
املسلح  الــفــوج  ــان  ك دقــائــق،  وبعد 
مسبوقا بسيارة أوفقير يصل الشاطئ 
ويقف بباب بيت املذبوح، ونزل أوفقير 
من سيارته وتقدم ببرودة من الحراس 
أدى  ــذي  ال ضابطهم  ومــن  املسلحني 

التحية للجنرال.
فبادره أوفقير بالسؤال:

- من بعثكم هنا؟
- الجنرال املذبوح يا مون جنرال.

- ومن أكون أنا؟
- الجنرال أوفقير يا مون جنرال.

وضــعــوا  ــا..  ــن ه تـــراصـــوا  إذن،   -
أسلحتكم هنا، وهذا هو أمري إليكم.

بيت  رئيس حراس  الضابط  وارتبك 
املذبوح حينما نهره أوفقير:

- انتباه، تنفيذ.
أسلحتهم  املــذبــوح  حــراس  ووضــع 
أوامــره  أوفقير  لهم  أصــدر  ثم  جانبا، 
بــاالنــســحــاب، وتــقــدم رجـــال الــقــوات 
املساعدة وحملوا األسلحة إلى سيارات 
»الجيب«، ثم تقدم رجال الهدم وبدؤوا 
مجموعة  تولت  بينما  البيت،  هدم  في 
شاحنات  في  األنــقــاض  شحن  أخــرى 
كبيرة.. بينما كانت فرقة أخرى تحمي 
العملية موجهة رشاشاتها في مختلف 

االتجاهات.
محركها  وانطلق  سيارته  أوفقير  ركب 
على  أوفقير  ونــادى  توقفت،  ثم  وأقلعت، 
ال  له:  وقال  املسلحة  القوات  ضباط  أحد 
تهدموا بيت املارشال أمزيان، ثم انصرف.
وبعد ساعات، كان بيت الجنرال املذبوح 

قد أصبح فسحة واسعة وكأنه لم يكن.
أمــا بيت املــارشــال أمــزيــان، فــالزال 

قائما إلى اآلن.
محاولة  املــذبــوح  نظم  سنة،  وبعد 
نظم  ســنــتــني،  وبــعــد   ،1971 ــقــالب  ان

أوفقير محاولة انقالب 1972.

شاطئ  كان   ،1970 سنة  خريف  في 
إلى بوزنيقة،  الرباط  املمتد من  تمارة 
بنتوءات  املــصــون  دائـــري  النصف 
يكاد  صغيرة،  بحيرة  وكأنه  البحر، 
من  مــكــدســة  ــداس  ــ أك تــحــت  يختفي 
التي  العمودية  الخشبية  البراريك 
أذواق  وكأن  تتشابه،  ألوانها  تكاد  ال 
رســم  عــلــى  إال  تتفق  ال  أصــحــابــهــا 
الحواجز  على  ملونة  عريضة  خطوط 
البيوت  لتلك  الخشبية  الخارجية 
وتذكر  باملئات،  تعد  التي  الصغيرة 
تمارة،  ربــوة  على  الواقف  املشاهد، 
بالشواطئ اإلسبانية أيام املحنة التي 

سبقت االزدهار اإلسباني الزائل.
سنة  شتاء  من  مبكر  صباح  وذات 
السيارات  من  مجموعة  كانت   ،1969
املرتفعة  الربوة  فوق  واقفة  الفخمة 
املطلة على شاطئ البحيرة، وكان عدد 
يــقــررون مصير  الــرجــال واقــفــون  من 
مناظرها  تشوه  التي  املنطقة  هــذه 

سمعة البالد.
وصدر األمر في ذلك الصباح الباكر.
وفــيــالت  جميلة  شــواطــئ  ــد  ــري »ن
هناك  إلى  تمارة  من  هنا،  من  فخمة 
في أكادير، نريد هذا بدون هوادة وال 
هو  التعبير  هــذا  قائل  كــان  تأخير«، 

وزير الداخلية.
ــتــالــي، كـــان نفس  ــي الــصــبــاح ال ف
ــارات واقــفــة،  ــســي املــشــهــد ونــفــس ال
الداخلية  وزير  أوفقير  الجنرال  وكان 
من  بعدد  محاطا  والتعمير،  والسكنى 
العريضة  الخطوط  يضع  الــخــبــراء، 
ستة  بعد  وقـــال  الــبــرنــامــج،  لتنفيذ 
أشهر، ستكون هذه البقعة شيئا آخر، 
أمضى  ساعة،  وعشرين  أربعة  وبعد 
موجهة  الرسائل  مئات  الرباط  عامل 
إلى أصحاب البيوت الخشبية يأمرهم 
أو  كانت  خشبية  كلها،  بيوتهم  بنقل 

مبنية، وإفراغها في ظرف أسبوعني.
بالرسائل،  الناس  مئات  وتوصل 
فنظروا إليها نظرة استغراب، وقالوا 
وقرروا  تهديدات،  إنها مجرد  جميعا: 
للحصول  االتــصــاالت  إجــراء  جميعا 
في  جــاء  عما  بــالــتــراجــع  قـــرار  على 

رسالة العامل.
ولم يفرغ أحد بيته ولم ينقله، فلقد 
عادة  العامل  رسائل  أن  على  تعودوا 
ما تكون مطبوعة بالتهديد، وعادة ما 

بقلــــم:
مصطفى العلوي

كان الحديث في جوانب أحد 
البيوتات الكبيرة، حيث كان أوفقير مستلقيا 
على أحد األرائك الوثيرة مختفيا وراء نظاراته 

األزلية، والسيكار الطويل بين أصابعه اليمنى، وكأس 
الويسكي في اليد األخرى، حينما تسرب إلى آذانه نقاش 
بين مجموعة من أولئك الذين تعود على إرخاء السمع 
نحوهم، فقد كان معروفا باإلصغاء وهو يدير عينيه 

وكأنه ال يسمع شيئا، فمن محادثاتهم يستوحي 
قراراته، ومن نكتهم يستمد حكمته، ومن 

طول ألسنتهم يختصر تصرفاته.

الحلقة
األولى

يقول القيدوم الراحل أستاذنا مصطفى العلوي: ))وما كان ألحداث على مستوى خطورة هجوم الصخيرات أن تدرج يف مسالك النسيان، دون أن نستخلص 
الدرس منها، وكان امللك احلسن الثاني رحمه اهلل، حريصا على إقبار  أخبارها وأسرارها، تفاديا الستمرار البحث عن دوافعها وأسبابها واملسؤولني عنها، بقدر ما 

يحرص كتاب »الصخيرات املجزرة السياسية« على استخالص الدرس مما خطته دماء الضحايا، ودموع الثكالى على جبني التاريخ املغربي املعاصر((.
فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.

يتبع


