
مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

سري

تماما كما حصل أيام الثورة على الراحل 
»الـــثـــوار«  ــان  كـ حــيــث  ــي،  ــذاف ــق ال معمر 
األماكن  نفس  فــي  يقيمون  و»الكتائب« 
بالعاصمة الرباط، ويتناولون نفس الطعام 
من  للمصابني  املغربية  املساعدة  إطار  في 
الطرفني)..(، تكرر نفس املشهد هذا األسبوع، 
نفس  في  يقيمون  الليبيون  الفرقاء  كان  حيث 
ــدة خــال  ــ الــفــنــدق ويــتــقــاســمــون قــاعــة واح
إنهم  بل  يذكر،  خاف  أدنــى  دون  املفاوضات 
طاوالت  وفي  البهو  نفس  في  يجلسون  كانوا 

متقاربة خال جلسات االستراحة)..(.

مـن �سـريبـح املـلـيار؟ 
»من يريد أن يكون مليونيرا« هي الفكرة المحورية 

للبرنامج البريطاني األصل، والذي قدمه في نسخته 
وقد  قرداحي،  جورج  اللبناني  اإلعالمي  العربية، 
أصبحت الحكومة الحالية تضم أيضا »قرداحي« 
المغرب، وهو وزير الثقافة والشباب والرياضة 
الحكومة  ــى  إل عــاد  الـــذي  الـــفـــردوس،  عثمان 
ممتطيا حصان العائلة )..(، قبل أن يشرع في 
الالزمة  األجــواء  أن حضر  بعد  الماليير،  توزيع 

الحصول  فــي  الراغبين  مــن  يطلب  حيث  لــذلــك، 
مئات  لجمع  الكيلومترات  مئات  قطع  الدعم  على 

عن  اإلجابة  بعد  التحكيم  لجنة  قرار  وانتظار  الوثائق، 
مئات األسئلة، غير أن »النسخة الفردوسية« من برنامج 

»من سيربح المليار«، ليست عادلة، بغض النظر عن الفئات المستهدفة، سواء كانت ثقافية وفنية، 
أو إعالمية، حيث ينتظر أن تكون للدعم بهذه الطريقة نتائج كارثية.

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور« 

24الحقيقة الضائعة

عنـدما اأ�سـ�س عبابـو  جمـل�سا 
للـثورة مـن بوقنـادل

 اإىل الربـاط

صدمة المجلس األعلى للحسابات

االتفاقات األخيرة ما قبل نهاية السراج
 وسقوط الجنرال حفتر  

خرق املعايري الدولية  
لإح�ساءات املالية العمومية

احلـوار  بـني فـرقاء لـيبيا.. 
يوجد يف بوزنيقة ما ل يوجد 

يف اأملانيا

ملف العدد

تحليل إخباري
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من 08 إلى 14 أكتوبر 22020 العدد: 1092  كـواليـس األخبــار

    

واستياءات  عارمة  غضب  موجات  زالت  ال 
ــل قـــرار تــأتــي به  ــدة تــتــوالــى بــعــد ك شــدي
يقضي  والرياضة،  والشباب  الثقافة  وزارة 
بتخصيص املاليير، ثم املاليير)...(، ملختلف 
الجائحة  عواقب  من  عانت  التي  القطاعات 

»املعلومة«.
الدعم  أثــاره  الذي  الجدوى«  »نقاش  فبعد 
يونيو  شهر  بداية  املكتوبة  للصحافة  املالي 
من  نوعا  البعض  فيه  رأى  والذي  املنصرم، 
نتكلم،  نحن  ها  ذلــك  )رغــم  األفـــواه  تكميم 
الفردوس  السي  خصص  حني  وسنتكلم..(، 
سنتيم  مليار   20 بقيمة  »استثنائيا«  دعما 
لقطاع السلطة الرابعة، والذي ما زال يتساءل 
»االستثنائي«  البعد  يكمن  أيــن  املهتمون، 
هنا، ما دام دعم الصحافة سنويا، وجار به 
العمل منذ أكثر من 5 سنوات؟ وأكثر من ذلك، 
كانت شروط الحصول على الدعم هذه السنة، 
ظــروف  وكــانــت  السابق،  مــن  تعقيدا  أكثر 
والتعامل  السابق)...(،  من  أبهم  التعويض 
بمحاولة  شبيها  صــار  تحمالته  دفتر  مــع 
إدخال الجمل في سمِّ الخياط)...(، مما دعا 
واالستسالم  التخلي  إلى  الناشرين  بعض 
املرة  هذه  استثنائيا  كان  وما  الوضع،  أمام 
إذن، إال مبادرة الدولة لدعم بعض املصاريف 
تكن  لم  مختارة)...(  فترة  في  املختارة)...(، 

فيها أهم املصاريف)...(، والفاهم يفهم..
جاءت بعدها إذن، صرخة الغضب الثانية، 
التي كانت نغمتها موسيقية هذه املرة)...(، 
ونصف،  املليار  غالف  توزيع  عن  والناتجة 
وغير  املعروفة  األسماء  من  مجموعة  على 
لدعم  الفنية،  الساحة  فــي  ــة)...(  ــروف ــع امل
ومعارض،  مؤيد  فبني  ــدوره،  ب القطاع  هذا 
طرب،  فن  كل  من  سمعنا  ومشتكي،  ومعلل 
مرة  مبنية  سياسة  عن  الفعل  ردود  وأبانت 
أخرى، ولألسف، رغم حسن النية)...(، على 

معامالت »شد ليا نقطع ليك«..
الفن،  دعم  حلقة  حول  القول  خالصة  أما 
فإنها قد تسير على نفس خطى دعم اإلعالم، 
فدون أن ندافع عمن أخذ وال عمن لم يأخذ، وال 
»الشطيح  في  للتداريب  تعاطى مؤخرا  عمن 
أمل  في  تخصصه)...(،  عدم  رغم  والرديح« 
فاإلعانات  اآلخــر،  هو  الدعم  على  الحصول 
لم  مــن  وخصوصا  طــلــب،  مــن  على  وزعـــت 
بها  تلفظ  وكما  طلبه)...(،  أثناء  يستسلم 
السي محمد الغاوي في إحدى مداخالته في 
املوضوع، فاألمور شبيهة باملباريات، والفائز 
ال يعتبر فائزا، بل إنه إذا ما توصل بـ»شي 
كتاب  مــن  عمله،  فريق  على  ــوزع  ت بــركــة«، 
األستوديو  ومصاريف  وامللحنني  الكلمات 
الترويج  ومــصــاريــف  املوسيقية  ــفــرق  وال

ورسوم حقوق التأليف، و»زيد وزيد«..
وأخيرا، إذا ما تم طي ملفي اإلعالم والفن 
هذا  متابعة  أصبحت  أن  بعد  بــســالم)...(، 
بمشاهدة  فيه  املنغمسني  تذكر  املسلسل 
املــلــيــون«..  سيربح  ــن  »م بــرنــامــج  حلقات 
القادمة  الحلقة  لنا  ستقدمه  ما  نرى  فسوف 
من طرائف »طلع تاكل الكرموس نزل شكون 
الجديدة  التدابير  بخصوص  ليك«،  كالها 
التي  االقتصادية،  اليقظة  لجنة  أقرتها  التي 
دعم  حول  األسبوع  هذا  يــروج  صداها  بدأ 
قطاعات  من  لكل  املــرة  هــذه  مخصص  آخــر 
والترفيه)...(،  واأللعاب  والحفالت  العقار 
بدورهم  سيحظون  الترفيه  مهنيو  كان  وإذا 
بالدعم، فهو مستحق، بالنظر للظروف التي 
املغاربة  أن جل  ننسى  فال  عاشوها مؤخرا، 
قد يتقنون هذه الحرفة)...( بدءا من »فناني« 
»ميستر بني«...  الذين يضاهون  الفنا  جامع 
لذلك، نتمنى حظا سعيدا للدولة فيما يخص 
فرجة  بقية  ونتمنى  الــطــلــبــات)...(،  تلقي 

ممتعة للجميع...

بقلــم:

الطيب العلوي

ملاذا �سار الك�سك�س اإ�سرائيليا وملاذا مل يعد ال�شاي مغربيا؟ 

األسبوعكاريكاتير

مدير سابق يكشف المال السايب في مكتب حقوق المؤلفين ويصرخ:  

الرباط. األسبوع

مر وقت طويل على إعفائه من منصب 
مدير املكتب املغربي لحقوق املؤلفني، أي 
ما يزيد عن سنة ونصف، لكن إسماعيل 
هذا  صمته  عن  الخروج  اختار  املنقاري 
يشتغل   »BMDA« أن  ليؤكد  األســبــوع، 
سند  بــدون  القانونية،  املنظومة  خــارج 
لصرف  قانون  وجــود  ــدون  وب قانوني، 

األموال فيه.
»هسبريس«  منبر  اخــتــار  املــنــقــاري 
املؤسسة  هـــذه  فــي  املــســتــور  ليفضح 
أنها  معتبرا  املاليير،  في  تتصرف  التي 
مؤسسة للريع، »يستفيد منها أشخاص 
لم  مــؤلــفــون  منها  ويــقــصــى  بعينهم، 
هذه  دامــت  وما  اهتمام،  أدنــى  لهم  ُيعر 
املؤسسة مؤسسة للريع، فستستمر على 
أن  يمكن  ما  كل  املنوال، وستحارب  هذا 
جيوب  دامــت  ومــا  املكتب..  بهذا  ينمو 
املغربي  املكتب  داخـــل  ــذه  ه املــقــاومــة 
هو  ما  على  فسيبقى  املؤلفني،  لحقوق 
عليه اآلن من تدهور بلغ مداه في الجهل 
بالقوانني التي تعمل بها املنظمة العاملية 
حتى  بها  املعمول  أو  الفكرية،  للملكية 
بالنسبة  حتى  أو  املغربي،  القانون  في 
للقانون الذي تنوي الحكومة طرحه أمام 
البرملان، والذي صادقت عليه قبل بضعة 

أشهر«.
املنقاري،  تصريحات  خطورة  وتكمن 
في كونها املرة األولى التي يعترف فيها 

مسؤول مغربي بصعوبة »حماية امللكية 
الفكرية«، وهي الحقوق التي تميز العالم 
املتحضر عن العالم املتخلف حيث تهضم 
يمكن  ال  بينما  بسهولة،  املؤلفني  حقوق 

التسامح في ذلك في الدول املتقدمة.
نفس املصدر، وجه صرخة غير مسبوقة 
إلــى ضـــرورة االنــتــبــاه إلــى مــا يملكه 
املغربي  فـ»الفن  مؤلفات،  من  املغاربة 
وهناك  العربي،  املجال  داخل  ُيستنزف 
املنظومة  داخل  مستنزفا  مغربيا  تراثا 

إسرائيليا  صــار  فالكسكس  الــدولــيــة، 
وجزائريا وتونسيا، والقفطان والجلباب 
املغربيان تملكتهما دول أخرى، والشاي 
املغربي لم يعد مغربيا، بل صار له دعاة 
وعليه،  األركــان...  وأيضا  كثر،  ومالكون 
الفكرية  امللكية  سياسة  ضعف  بسبب 
أخرى  دول  تملكت  عامة،  باملغرب بصفة 
ممثل  هو  وما  به،  خاصة  ملكية  هو  ما 
هكذا  والحضارية«..  الثقافية  لصورته 

تحدث املنقاري.

�س

اطلع تاكل الكرمو�س.. 

انزل �سكون كالها ليك

»كورونا« ت�ساعف 
ثروة املليارديرات

الرباط. األسبوع

أسماء  تواجد  عن  النظر  بغض 
»فوربس«)..(  الئحة  في  املغاربة 
تقرير ملؤسسة  آخر  لكن  لألثرياء، 
»بي.  ومجموعة  إس«،  بي.  »يــو. 
أن  أظهر  للخدمات،  سي«  دبليو. 

ثروة املليارديرات على املستويات 
مرتفعة  مستويات  بلغت  الدولية، 
قياسية في ظل جائحة »كوفيد 19«، 
حيث ساعد ارتفاع أسعار األسهم، 
التكنولوجيا  قطاعي  ومكاسب 
أغنى  ــروة  ث الصحية،  والرعاية 
أغنياء العالم على تجاوز مستوى 
العشر تريليونات، ووجد التقرير، 
من   2000 من  أكثر  يشمل  الــذي 
نحو  يمثلون  املليارات،  أصحاب 
ثــروة  إجمالي  مــن  املــائــة  فــي   98
املليارديرات  ثروة  وأن  املجموعة، 
زادت بأكثر من الربع أثناء الشهور 
 10.2 إلى  للجائحة، لتصل  األولى 
تريليون دوالر في يوليوز املاضي، 
السابق،  القياسي  الرقم  متجاوزة 
في  دوالر  تريليون   8.9 بلغ  الذي 

نهاية عام 2019.

الرباط. األسبوع

ــاء الــلــيــبــيــون  ــرقـ ــفـ وجــــه الـ
بمدينة  ــرا  ــؤخ م املــجــتــمــعــون 
ــقــة، رســالــة شــكــر إلــى  ــي بــوزن
اململكة املغربية )الصورة(، على 
من  جديدة  جولة  استضافتها 
على  مؤكدين  الليبي،  الــحــوار 
في  كبير  دور  له  كان  املغرب  أن 
تدليل الصعاب من أجل التوصل 
إلى توافقات ليبية حقيقية وفي 
مقتضيات  ــع  م تـــام  انــســجــام 

االتفاق السياسي الليبي.
نــفــس املـــصـــادر، أوضــحــت 
تفاهمات  إلى  التوصل  تم  أنه 
شاملة حول ضوابط ومعايير 
وآلـــيـــات اخــتــيــار شــاغــلــي 
املناصب القيادية للمؤسسات 
عليها  املنصوص  السيادية، 

ــاق  ــف 15 مــن االت املــــادة  فــي 
السياسي املوقع في 17 دجنبر 

2015 بمدينة الصخيرات.
يضعان  الحوار  وفدي  ))إن 
تم  التي  التوافقات  محضر 
الجولتني  في  إليها  التوصل 

إشارة  رهن  والثانية،  األولى 
الــنــواب  مجلس  مؤسستي 
واملــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة، 
ــراءات  إجـ فــي  قــدمــا  للمضي 
تــجــديــد هــيــاكــل املــؤســســات 

السيادية(( تقول الرسالة.

ر�سالة �سكر من الوفود الليبية اإىل املغرب 

إسماعيل المنقاري



وزاري،  مــجــلــس  آخـــر  تــمــيــز 
بــإدخــال تــعــديــات كــبــرى على 
املغاربة  الدبلوماسيني  الئحة 
عبر العالم، لكن املجلس الوزاري 
املزمع عقده خال الفترة األخيرة، 
إعــادة  في  كبير  دور  له  سيكون 
والعمال  ــوالة  ال خريطة  ترتيب 
ــة، حــســب بعض  ــك ــل ــم امل ــر  ــب ع
وزارة  تستثن  لم  التي  املصادر، 
التغيير  الداخلية نفسها من هذا 

املحتمل)..(.

افتتاح  فــي  الــخــاســريــن  أكــبــر 
هم  بــعــد،  عــن  املغربي  الــبــرملــان 
كانوا  الذين  الحلوى«،  »عشاق 
الكبرى  املــوائــد  على  يتهافتون 
»البركة«،  على  الحصول  بدعوى 
ــن تـــم قـــد ال تــجــد املــواقــع  ــ وم
اإلعامية هذه املرة من تصورهم 
على  للحصول  يتهافتون  وهــم 
نصيبهم من الكعكة، سواء كانوا 

برملانيني أو موظفني)..(.

الذي  الصراع  عن  النظر  بغض 
التعاضدية  انتخابات  شهدته 
العامة ملوظفي اإلدارات العمومية 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزبــي  بــني 
فقد  االشـــتـــراكـــي،  ــاد  ــ ــح ــ واالت
للقيادي  االنتخابية  اآللة  نجحت 
لحزب  التنفيذية  اللجنة  ــي  ف
الرشيد،  ولد  حمدي  االستقال، 
تكون  قد  كبيرة  نتائج  في حصد 
الختيار  الكلمة  النهاية  في  لها 
في  للتعاضدية،  جــديــد  رئــيــس 

حالة االتفاق مع املستقلني)..(.

األحــكــام  عــلــى  تعليقهما  ــي  ف
في  أبنائهما  حق  في  الــصــادرة 
ــعــرف بــمــلــف »الــكــمــامــات  مــا ي
املزورة«، قال املحامي عبد العزيز 
ابنه  على  »الحكم  أن  النويضي، 
قاسي«،  حكم  هو  أشهر  بعشرة 
عليه  والحكم  بــريء،  »ابنه  وأن 
ردد  فيما  ظــلــم«،  هــو  بالسجن 
الحكم  على  معلقا  زيــان  النقيب 
ــي حــق ابــنــه بثاث  الــصــادر ف
))وال  القرآنية:  باآلية  سنوات 
تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
من  هلل  دون  من  لكم  ومــا  النار 

َأولياء ثم ال تنصرون((.

املغرب  سجله  كبير  تــراجــع   
بعد  الصحافة  حرية  مؤشر  في 
 135 املرتبة  في  مؤخرا  تصنيفه 
با  »مراسلون  منظمة  طرف  من 
بينها  من  دول  عدة  وراء  حدود« 

الدولة الجارة موريتانيا)..(.

 إحـــــدى وصـــفـــات الـــصـــراع 
حزب  داخــل  املستتر  السياسي 
العضو  تــقــود  قــد  ــحــصــان«،  »ال
رئاسة  ــى  إل ــفــردوس  ال هلل  عبد 
إعادة  بعد  الدستوري،  االتحاد 
التي  الثقيلة  املــلــفــات  ــرويــج  ت
تــحــاصــر بــعــض الــقــيــاديــني في 
الدار البيضاء، علما أن مؤشرات 
التغيير داخل الحزب انطلقت مع 

الوزير السابق عبيابة)..(.

ما خفي
كان  أعظم
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جريمة..  أي  عــدنــان  الطفل  يرتكب  لــم 
ولكن وحشا آدميا اختار أن يمارس عليه 
شذوذه وبعدها حوله إلى جثة هامدة قام 
بشعة)..(،  بطريقة  األنظار،  عن  بإخفائها 
وقد كان مثيرا أن تتعالى بعض األصوات 
الطفل  قاتل  ــدام«  إع بـ»عدم  تطالب  التي 

عدنان، خاصة من لدن بعض الحقوقيني.
رئيسة  بوعياش،  أمينة  تكون  وتكاد 
ــي لــحــقــوق اإلنـــســـان،  ــن ــوط املــجــلــس ال
كررت  التي  الوحيدة  املغربية  املسؤولة 
على  اإلعـــدام،  عقوبة  إلغاء  إلــى  دعوتها 
عدنان،  الطفل  لقضية  مناقشتها  هامش 
الجريمة  بهمجية  اعــتــرفــت  أنــهــا  رغـــم 
فجعنا  ))لقد  قالت:  حيث  عليه،  املرتكبة 
وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعا 
عدنان،  للصغير  املأساوي  املــوت  بسبب 
من  شديد  ورعب  كبير  غضب  انتابنا  لقد 
جراء همجية مثل هذا الفعل، وفظاعة هذا 
الذي يمس حياة أطفالنا ويهددها  العنف 

بشكل خطير((.
ولكنها عادت لتتناول املوضوع من زاوية 
أخرى، في مقال رأي عممته على الصحافة 
الوطنية قائلة: ))في هذا السياق، ارتأيت، 
اإلنــســان،  حقوق  عــن  ومدافعة  كمغربية 
حــول  األفــكــار  بــعــض  معكم  أتــقــاســم  أن 
جميعا  يهماننا  اللذين  املوضوعني  هذين 
تحدثت  هكذا  كبير((..  بشكل  ويشغاننا 
الدفاع  في  مطلبها  تجدد  أن  قبل  بوعياش 
حيث  ــدام،  اإلعـ عقوبة  إلغاء  ضــرورة  عن 
بدء،  ذي  التأكيد، بادئ  من  بد  ))ال  قالت: 
املدافعني  لجميع  الطويل  النضال  أن  على 
ال  اإلعــدام،  عقوبة  اإلنسان ضد  عن حقوق 
تحكمه أي إيديولوجية أو ثقافة معينة، وال 
أية دوغمائية مماة من الغرب، بل إنه نضال 
والبراغماتية  التفكير  من  باألحرى،  نابع، 
والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية 
أكثر  اإلعدام هو  عقوبة  إلغاء  ألن  الكونية، 
إنه  والــقــانــون،  الحق  لــدولــة  متطلب  مــن 
ال  حيث  وحر،  عادل  مجتمع  لكل  ضــروري 
باالحترام فحسب،  املواطنني  كرامة  تحظى 

بل وتحظى بالحماية أيضا((.
هذا  عند  بوعياش  الحقوقية  تقف  ولم 
اإلعدام  عقوبة  أن  اعتبرت  إنها  بل  الحد، 

»انتهاك للحق في الحياة« وقالت: ))تظل 
االنتهاكات  أحد  بالفعل،  اإلعــدام،  عقوبة 
الحق  هــذا  الحياة،  في  للحق  الجسيمة 
ال  بدونه  الذي  واملطلق  والسامي  األصلي 
دفع  ما  أو عدالة.. وهذا  وجود ألية حرية 
وقبله  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
اإلنــســان،  لحقوق  االســتــشــاري  املجلس 
تقريرها  في  واملصالحة  اإلنصاف  وهيئة 
املغرب  إلى مصادقة  الدعوة  إلى  النهائي، 
الثاني  ــاري  ــي االخــت الــبــروتــوكــول  عــلــى 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  للعهد 
والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام 

تحت أي ظرف كان((.
املغاربة،  تذكير  بوعياش  ارتـــأت  كما 
الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  بأن 
الجرائم  في  تنظر  محكمة  وهي  الدولية، 
واألكثر  بشاعة  واألكــثــر  خــطــورة  األكــثــر 
كــاإلبــادة  تصورها،  يمكن  التي  همجية 
ضد  والجرائم  الحرب  وجرائم  الجماعية 
اإلعــدام  عقوبة  على  ينص  ال  اإلنسانية، 
دل  وإن  يحددها،  التي  العقوبات  ضمن 
ذلك على شيء، فإنه في الحقيقة يدل على 
أن هذه العقوبة تبقى خطا أحمر لدى كل 
الكرامة  عن  صــدق  بكل  يدافعون  الذين 

والعدالة، حسب قول بوعياش.
بوعياش  قالت  الدستوري،  الشق  في 
واضــح  ــا  دســتــورن ــن  م  20 الــفــصــل  أن 
يعتبر  عندما  التباس،  أي  ودون  وحاسم 
الحقوق  أول  هو  الحياة  في  ))الحق  أن 
لكل إنسان((، والقانون يحمي هذا الحق، 
الباد ال ينص على  فالقانون األسمى في 
كيفما  الحياة،  في  للحق  استثناءات  أي 
كانت، بل يضع أيضا على املشرع الواجب 
الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس 
أو انتهاك، وبالنسبة للمترددين الحائرين 
في مسألة الدستورية عقوبة اإلعدام، يأتي 
لبس  كل  ليرفع  الدستور  من   22 الفصل 
وال يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه 
أو  الجسدية  بالسامة  املس  يجوز  ))ال 
ومن  أي ظرف،  في  املعنوية ألي شخص، 
عامة((..  أو  خاصة  كانت،  جهة  أي  قبل 
هناك حظر  يكون  أن  يمكن  ال  نظري  وفي 

قاطع أكثر من هذا.
ــذا تــحــدثــت أمــيــنــة بــوعــيــاش من  هــك
االعتبار،  بعني  تأخذ  ال  والتي  ناحيتها، 

العدل  قانون  مقتضيات  يبدو،  ما  على 
التي تحكم باإلعدام في حاالت  العسكري، 
الحديث  بوعياش  عن  غاب  لذلك  الخيانة، 
ــاالت الحرب  ــدام فــي حـ ــ ــاالت اإلع عــن حـ
وقد  العظمى)..(،  الخيانة  حــاالت  وفــي 
عقوبة  ليست  اإلعــدام  عقوبة  ))إن  قالت: 
الدستورية فقط، ألنها تقوض الحق املقدس 
تؤدي  عقوبة  أيضا  ألنها  بل  الحياة،  في 
املجتمع،   )brutalization( تعنيف  إلى 
ولها تأثير همجي على املجتمع، ال ينبغي 
املجتمعات  مواطني  أن  من  نتفاجأ  أن 
التي تطبق فيها عقوبة اإلعدام، وبالتالي، 
في  الحق  بنفسها  الدولة  فيها  تحترم  ال 
الحياة، أقل ميا الحترام هذا الحق، وأن 
إلى  أكبر  ميل  املجتمعات  بهذه  يسجل 
وحشية،  وأكثرها  الجرائم  أفظع  ارتكاب 
تأثير  أي  اإلعــدام  لعقوبة  ليس  ألنه  ذلك 
رادع، بل على العكس من ذلك، فهي تغذي 
دائرة العنف التي تحاصر املجتمع، الذي 
يتبنى منطق االنتقام كإطار جنائي.. هذا 
انخفاض  من  أيضا  ونستشفه  يؤكده  ما 
معدالت جرائم القتل في الدول التي ألغت 
عقوبة اإلعدام. من املستحيل إذن، استنتاج 
أي فعالية لهذه العقوبة، بل على العكس، 
لن يؤدي تطبيق عقوبة اإلعدام إال إلى إثارة 
بالظلم والتعطش املستمر  عميق  شعور 

للعنف والترهيب((.
واألحرى، في نظر بوعياش، يبقى اليقني 
من املتابعة الحتمية عند ارتكاب أي جرم، 
وليست تصفية الشخص، مقرونا بالوقاية 
وأكثرها  الطرق  أنجع  العود،  حاالت  من 
من  ســواء  الجريمة،  مكافحة  في  فعالية 
والعلمية  التقنية  املــؤهــات  رفــع  خــال 
للشرطة وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد 
ممكن من القضايا، وهذا أمر رادع في حد 
اإلدماج  إعــادة  برامج  من خال  أو  ذاتــه، 
ملنع  السيكولوجي  والــدعــم  االجتماعي 
حاالت العود قدر اإلمكان، وبالتالي، يمكن 
الجزم بأن مكافحة اإلفات من العقاب، من 
جنائي  وقانون  فعال  قضائي  نظام  خال 
املتناسبة  العقوبات  وفقه  تطبق  مناسب 
بشكل يمكن التنبؤ به، تساعد في الحقيقة 
وليس  الــجــريــمــة،  مــعــدالت  خفض  على 
وغير  عشوائية  بطريقة  األحكام  تطبيق 

مؤسسة.

تحت األضواء
بوعياش بعد فوات األوان 

بوعياش

الضحية عدنان

رئيــ�سة جمل�س حقوق الإن�سـان تتــرافع 
�سد اإعدام قاتل الطفل عدنــان 
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لأول مـرة يف التـاريخ..

 افتتاح الربملان املغربي عن بعد
الرباط. األسبوع

ــد مــطــلــعــة لــجــريــدة  ــادر جـ أفـــــادت مـــصـ
»األسبوع«، أن امللك محمد السادس سيوجه 
ُبعد،  عن  األمــة  نــواب  إلــى  املعهود  خطابه 
خالل  بالرباط،  امللكي  القصر  من  وبالضبط 
لهذه  البرملانية  الخريفية  الـــدورة  افتتاح 

السنة.
وكشفت املصادر ذاتها، أن اجتماعا لرؤساء 
تداول  النواب،  بمجلس  تم  البرملانية  الفرق 
بعدم  رسميا  ــارا  إخــب الــحــاضــرون  خــاللــه 
الدورة  افتتاح  البرملان في  امللك ملقر  حضور 
البرملانية، املزمع تنظيمها يوم الجمعة املقبل، 

وذلك بسبب انتشار فيروس »كورونا«.
عن مسؤولني،  نقال  املصادر  ذات  وأضافت 
مقتضيات  ــرام  احــت على  مصر  املــلــك  ــأن  ب
يعرفها  التي  الوبائية  الحالة  رغم  الدستور 
حيث  املــنــصــرم،  مـــارس  شهر  منذ  املــغــرب 
طريق  عن  األمــة  نــواب  إلى  خطابه  سيوجه 
سيتم  والذي   ،»LIVE« املباشر  البث  تقنية 
في  األمــة  نــواب  أمــام  متزامن  بشكل  عرضه 
القاعة الكبرى ملجلس النواب، حيث سيقتصر 
الحضور على تمثيلية ملكتب املجلس ورؤساء 

الفرق واللجان النيابية.
الخريفية  دورتـــه  البرملان  ويفتتح  ــذا،  ه

االنتخابات  قبل  األخيرة  التشريعية  لسنته 
من  العديد  في  التشريع  أجــل  من  املقبلة، 
العام،  الــرأي  شغلت  التي  الكبرى  القضايا 
»كورونا«، حيث  أبرزها االنتخابات في زمن 
تم  التي  القوانني  الحكومة  تقدم  أن  ينتظر 

إلى  إضافة  االنتخابية،  القوانني  تعديل  بها 
قانون املالية الذي تم إعداده في خضم األزمة 
االقتصادية التي نتجت عن تداعيات انتشار 
اقتصادية  ــرارا  أضـ خلفت  والــتــي  الــوبــاء، 

واجتماعية كبيرة.

أتالتي

ملف شيوخ قبائل 
الصحراء على 
طاولة لفتيت

الرباط. األسبوع 

القبائل  شيوخ  أبــنــاء  ملف  يعتبر 
الحقبة  عن  املستخلفني  الصحراوية 
أهمية  وذي  حساسا  ملفا  اإلسبانية، 
قصوى، عرف عدة محطات في مساره، 
الداخلية  وزير  طاولة  على  اآلن  وهو 
معززا بعدة وثائق من املجلد اإلسباني 
قبائل  ــوخ  شــي جــمــيــع  يــضــم  ــذي  ــ ال
املسلمة  الشيخ  بطاقة  مع  الصحراء، 
والتي  اإلسبانية  السلطات  طرف  من 
تؤكد شرعيتهم التاريخية والقانونية.
ومنذ سنة 2010، ينتظر أبناء شيوخ 
امللف،  لهذا  حال  الصحراوية  القبائل 
عدة  أكدت،  املحلية  السلطات  أن  علما 
مرات، على تسوية امللف محليا، وأنها 

النهائي  الـــجـــواب  مـــن تنتظر 
وزارة الداخلية، لذلك، فإن 
ــوخ  ــ ــي ــشــ ــ أبــــــنــــــاء ال
الحقبة  عن  املستخلفني 
ــوا  ــ اإلســبــانــيــة الزالـ

ــون  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ يـ
في  ــراع  ــاإلسـ بـ
امللف،  حل هذا 
فقط  املتوقف 
توقيع  عــلــى 
الـــــــوزيـــــــر 

لفتيت.
لفتيت

»كورونا« تعدل المقتضيات الدستورية

عاملة النظافة التي هزمت مرشح بوتين
 وكاالت 

ــا،  ــاي ــودســك كــانــت مــاريــنــا أودغ
منظفة  تعمل  جــدا،  قريب  ولــوقــت 
قرية  في  املحلية  السلطة  مكتب  في 
تبعد  التي  الصغيرة،  بوفاليخينو 
موسكو  الــروســيــة  العاصمة  عــن 
حياتها  ولكن  كيلومتر،   400 بنحو 
طلب  عندما  جــذري  بشكل  تغيرت 
االنتخابات  لخوض  الترشح  منها 
»مرشحة  بصفة  القرية  في  املحلية 
ــاء طــابــع  ــفـ ــل إضـ ــة« مـــن أجــ ــي ــن ف

ديمقراطي على االنتخابات.
وكان من املفروض أن يقتصر دور 
تكملة  على  أودغودسكايا  مارينا 
العدد، إذ أن القانون الروسي ينص 
على  شخصني  وجــود  وجــوب  على 

األقل في قائمة مرشحي االنتخابات، 
ولكنها حققت فوزا ساحقا، وستدير 
املنطقة  ــذه  هـ فــصــاعــدا  اآلن  ــن  م

الروسية الصغيرة النائية.

القبض على خلية طنجة  

»داع�ش« يحاول اخرتاق املغرب من جديد 
الرباط. األسبوع

»داعــش«  تنظيم  محاوالت  تتوقف  لم 
املركزي  املكتب  قام  فقد  املغرب،  الختراق 
األســبــوع،  بــدايــة  القضائية،  لألبحاث 
لـ»داعش«  موالية  إرهابية  بتفكيك شبكة 
تنشط في مدينة طنجة تحت اسم خلية 
أربعة  من  تتكون  الشمالي«،  حمزة  »أبو 
23 و26  بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
املتواصلة  الجهود  إطار  في  وذلك  سنة، 
ملواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد 
بأمن  تحدق  التي  اإلرهابية  التهديدات 

املغرب وسالمة املواطنني.
وذكر بالغ في املوضوع، أنه بناء على 
مصالح  وفرتها  استخباراتية  معلومات 

الوطني  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية 
عناصر  باشرت  املغربية(،  )املخابرات 
عمليات  الــســريــع،  الــتــدخــل  مجموعة 
في  متزامن  بشكل  واالقتحام  التدخل 
مدينة  في  العوامة  بحي  مواقع  أربعة 
رصــاصــات  إلطـــالق  واضــطــرت  طنجة، 
تحذيرية بشكل احترازي، ما مكن من درء 
فيه  املشتبه  وتوقيف  اإلرهابي  الخطر 
الخلية  الرئيسي وثالثة أعضاء في هذه 

اإلرهابية.
عمليات  أن  ــه،  ــ ذات املــصــدر  ــاف  وأضــ
ضباط  بها  قــام  التي  واملسح  التفتيش 
املكتب املركزي لألبحاث القضائية وخبراء 
مسرح الجريمة في أماكن التدخل، أسفرت 
البيضاء  عن حجز مجموعة من األسلحة 

ودعامات  ومعدات  األحجام،  مختلف  من 
للخبرات  إخضاعها  سيتم  إلكترونية 
تحليل  مختبر  طرف  من  الالزمة  التقنية 

األثار واألدلة الرقمية.
وأشار املصدر إلى أنه حسب املعلومات 
الخلية  هذه  أعضاء  فإن  للبحث،  األولية 
االلتحاق  عليهم  تعذر  الذين  اإلرهابية 
منطقة  في  »داعــش«  تنظيم  بمعسكرات 
ــرروا  ــوب الـــصـــحـــراء، قـ ــســاحــل جــن ال
خطيرة  إرهابية  مشاريع  في  االنخراط 
ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار 
أساليب  اعــتــمــاد  عــبــر  ــك  وذلـ ــرب،  ــغ امل
التي  العمليات  من  مستوحاة  إرهابية 
في  ــي  اإلرهــاب التنظيم  بها  يــقــوم  ــان  ك

الساحة السورية والعراقية.

املقـاول الـذي ت�سـبب 
 يف اإعـفاء قاب�ش ال�سويرة

الرباط. األسبوع

علم من مصادر متطابقة، 
للخزينة  العام  الخازن  أن 
أصــدر  للمملكة،  الــعــامــة 
قرارا يقضي بإعفاء قابض 
مهامه  مــن  تمنار  قباضة 
تمنار  الترابية  بالدائرة 
عمالة  إقليم  لنفوذ  التابعة 

الصويرة.
املــصــادر،  نفس  وحسب 
فـــإن قـــرار اإلعـــفـــاء، جــاء 
مــبــاشــرة بــعــد االعــتــصــام 
أحد  نــفــذه  الـــذي  املفتوح 
عمالة  مقر  أمــام  املقاولني 

الحجر  ــام  ــ أي ــرة  ــصــوي ال
الصحي فيما سبق، وأيضا 
أمام مقر قباضة تمنار يوم 
الثالثاء املاضي، احتجاجا 
على »التماطل وعرقلة سير 
مستحقات  صرف  مساطر 
بتنفيذ  املتعهدة  املقاولة 
العمومية،  الصفقة  بنود 
املتمثلة في إنجاز مشروع 
الصالح  ــاملــاء  ب الــتــزويــد 
ــشــرب بــأحــد دواويــــر  ــل ل
سميمو  الترابية  الجماعة 
تمنار«،  ــدائــرة  ل التابعة 
ــح املـــقـــاول  ــصــري ــق ت ــ وف

املعتصم.

واملصاب  املفجع  احلادث  إثر  على 
الطالبة  حبــيــاة  أودى  الـــذي  اجلــلــل 
إىل  سفرها  ليلة  البوشيخي  إســراء 
دراستها،  ملتابعة  الفرنسية  الديار 
مبدينة  البوشيخي  عائلة  تتقدم 
اجلزيل  بالشكر  وخــارجــهــا،  وجــدة 
إىل كـــل مـــن تـــقـــدم إلــيــهــا بــالــتــعــازي 
شخصية  بــصــفــة  ــــواء  سـ ــاة،  ــ ــــواسـ واملـ
الــريــد  أو  اهلــــاتــــف،  طـــريـــق  عـــن  أو 
الــتــواصــل  وســـائـــل  أو  اإللــــكــــتــــروين، 
االجتماعي، راجية من اهلل تعاىل 
أال يريهم مكروها يف عزيز عليهم، 

بـــرمحـــتـــه  الــــفــــقــــيــــدة  يـــتـــغـــمـــد  وأن 
الصديقني  مع  ويسكنها  ومغفرته، 

والشهداء يف جنات النعيم.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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في أفق الحل السياسي المنشود

الأمم املتحدة تدين حتركات البولي�ساريو يف »الكركرات«
 عبد اهلل جداد. العيون

بخسارة  البوليساريو  جبهة  منيت 
وهي  الدولي  املنتظم  ثقة  وفقدت  كبرى 
معبر  إلقفال  سخرتهم  من  بعودة  تأمر 
بلة،  الــطــن  فــي  زاد  ــا  وم ــرات«،  ــرك ــك »ال
الــعــام لألمم  ــن  األم تقرير   فــي  مــا جــاء 
املــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، حــول 
كأعضاء  »مسجلن  املغربية،  الصحراء 
االنتهاكات  حـــزم،  بكل  ــن،  األمـ مجلس 
ولالتفاقات  النار  إطالق  لوقف  املتعددة 
التي  األمن  مجلس  ولقرارات  العسكرية 
املــدة  وخــالل  البوليساريو«،  ترتكبها 
العام  التقرير، سجل األمن  التي يغطيها 
األممي »تراجعا كبيرا للتعاون العسكري 
املينورسو،  مــع  البوليساريو  لجبهة 
وتكثيفا جسيما لالنتهاكات التي ترتكبها 

املجموعة االنفصالية املسلحة«.
 57 تسجيل  إلى  العام  األمــن  وأشــار 
االنفصالين،  جانب  من  جسيما  انتهاكا 
ما  ــردي،  ــ ف انــتــهــاك   1000 ــن  م ــر  ــث وأك
سجالت  في  مسبوقة  غير  أرقاما  يمثل 
فإن  عــددهــا،  عن  وفضال  املتحدة،  األمــم 
غير  أيضا  تبقى  االنتهاكات  هذه  جسامة 
لألمم  الــعــام  ــن  األم عــدد  كما  مسبوقة، 
لالنفصالين  املتكررة  االنتهاكات  املتحدة 
الكثيرة  والقيود  العازلة،  املنطقة  داخل 
املراقبن  تنقل  حــريــة  على  املــفــروضــة 
منعهم  بغية  لـ«املينورسو«  العسكرين 
املنطقة  في  املتعددة  االنتهاكات  من رصد 
البناء  أو مواصلة  الدفاع،  شرق منظومة 
في  العسكرية  للبنايات  القانوني  غير 
العام  ــن  األم إلــى  ونقلها  املنطقة  هــذه 
احترام  على  لــإشــراف  املتحدة،  لألمم 
العسكرية،  واالتفاقات  النار  إطالق  وقف 
ــات الــبــولــيــســاريــو،  ــاك ــه ــت ــق ان ــي ــوث وت

مرتزقة  ارتباك  جليا  املوقف  هذا  ويظهر 
داخــل  ردعــهــم  تــم  الــذيــن  البوليساريو، 
بفضل مصداقية  وذلك  آخر تحصيناتهم، 
الشرعية  مع  املغربي  املوقف  وانسجام 

الدولية واملسلسل األممي.
أيضا،  غوتيريس  أنطونيو  ــرز  وأبـ
 2414 للقرارات  البوليساريو  انتهاكات 
عن  الــصــادرة  و2494  و2468  و2440 
الهيئة األممية  مجلس األمن، والتي تأمر 
بموجبها املجموعة االنفصالية باالمتناع 
في  عسكرية  أو  مدنية  بنية  أي  نقل  عن 
بالصحراء  الدفاع  منظومة  شرق  املنطقة 
الشخصي  مبعوثه  أن  ــد  وأك املغربية، 
السابق، هورست كوهلر، تمكن من إعادة 
للعملية  الضرورين  والزخم  الدينامية 
مسلسل  خــالل  من  سيما  ال  السياسية، 
املغرب  جمعت  التي  املستديرة  املوائد 
وموريتانيا،  والجزائر  والبوليساريو 

»من  أنه  على  األممي  املسؤول  شدد  كما 
الضروري أن ال ينقطع سير هذه العملية 
الشخصي  مبعوثه  حاثا  السياسية«، 

املقبل على »البناء على التقدم املحرز«.
العام  األمــن  أكــد  السياق،  هــذا  وفــي 
»ظل  أنه  تقريره،  توصيات  في  األممي، 
أمر  الــصــحــراء  قضية  حــل  بــأن  مقتنعا 
منذ  السياسية  العملية  توقف  رغم  ممكن 
هورست  الشخصي  املبعوث  استقالة 

كوهلر«.
وفي األخير، جدد التأكيد على معايير 
البحث عن الحل السياسي الذي ينبغي أن 
وقائما  ومستداما  وعمليا  »واقعيا  يكون 
على التوافق«، موجها  في تقريره األخير 
ملجلس األمن حول الصحراء املغربية، من 
جديد، أصابع االتهام لقادة البوليساريو، 
واملمنهجة  الجسيمة  انتهاكاتهم  بسبب 

لحقوق اإلنسان بمخيمات تندوف.

الصـــــــــــــــــــــــحراء من 
تلكس 

خضع جميع أعضاء مجلس 
ــعــيــون واملــوظــفــن  جــمــاعــة ال
 ،»19 »كوفيد  تحاليل  إلجــراء 
ولم يسمح ألي أحد غير خاضع 
بحضور  الصحي،  للبروتوكول 
لشهر  العادية  ــدورة  ال أشغال 
أكتوبر التي ترأسها حمدي ولد 
الرشيد وبحضور باشا املدينة، 
املجتمعن  ثقة  من  زاد  ما  وهو 
بصحة  يــتــمــتــعــون  بــكــونــهــم 
للتفاعل  ذلك  ويؤهلهم  جيدة، 
أكثر وبكل ثقة مع نقاط  جدول 
املصادقة  تمت  التي  األعــمــال 
واملتضمنة  باألغلبية،  عليها 
للتقرير اإلخباري لنشاط مكتب 
فبراير  ــي  ــ دورت بــن  املــجــلــس 
عن  واإلجابة   ،2020 وأكتوبر 

األسئلة الكتابية.

شيوخ وأعيان الصحراء 
يستنكرون تأسيس هيئة 

انفصالية وهمية
الداخلة. األسبوع

بعد أن استنكر شيوخ وأعيان قبائل الصحراء املغربية 
العيون  بجهتي  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومن  وقدماء 
االستفزازات  الذهب،  وادي  والداخلة  الحمراء  الساقية 
الترابية  الوحدة  أعداء  لها  ويروج  بها  يقوم  التي  اليائسة 
مختلف  في  واملعارضة  األغلبية  تتوحد  بدورها،  للمملكة، 
والسمارة  بالعيون  الجنوبية،  باألقاليم  املنتخبة  املجالس 
ما  واحد  بصوت  مستنكرين  وأوســرد،  وطرفاية  وبوجدور 
تقوم به الجزائر لخلق البلبلة والتشويش، معتبرين أن هذه 
وتنميتها،  وأمنها  املنطقة  استقرار  تستهدف  االستفزازات 
عسكرية  بمناورات  والقيام  العازلة  املنطقة  اختراق  عبر 
إلى  سعيا  »الكركرات«،  الحدودية  النقطة  إغالق  ومحاولة 
حرية  عرقلة  وكذا  واإلنسانية،  التجارية  املغرب  حركة  شل 
دول  مع  االستراتيجية  املغربية  املصالح  وضرب  التنقل، 

إفريقيا جنوب الصحراء.
العمل  بهذا  الصحراوية  الفعاليات  جميع  نــددت  وقد 
االستفزازي، الذي تعود املغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة، 
الخناق  اشتد  كلما  ووقوعه  سماعه  الدولي،  املنتظم  وكذا 
شوكتهم  وانكسرت  بتندوف،  البوليساريو  انفصاليي  على 
من  يدعمهم  من  وادعــاءات  وأكاذيبهم  أالعيبهم  وانكشفت 
الجارة الشرقية، وأكدوا أن اإلعالن عن تأسيس هيئة وهمية 
يشكل  أنفسهم،  إال  يمثلون  ال  أشخاص  طرف  من  بالعيون 
عمال استفزازيا يعكس ضعف وزور االدعاءات التي تسوقها 
البوليساريو وكفيلتها الجزائر بخصوص الوحدة الترابية 
للمملكة  التاريخي  بانتمائهم  تشبثهم  جددوا  كما  للمملكة، 
الشريفة،  العلوية  الدولة  مللوك  البيعة  ولروابط  املغربية 
الــدوام،  على  وازدهــارهــا  واستقرارها  وحدتها  ولضامن 
األقاليم  أن  وأبرزوا  السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
تحت  األم  الوطن  حظيرة  إلى  استرجاعها  منذ  الجنوبية، 
الشريفة  جاللته  عناية  بفضل  أصبحت  املغربية،  السيادة 
وتوفرت  واالستقرار،  باألمن  تنعم  امليامن،  أسالفه  وعناية 
مناحي  جميع  في  والرخاء  واالزدهــار  النماء  سبل  كل  لها 
الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والديمقراطية، 

وأيضا في مجال الحريات وحقوق اإلنسان.

كلميم. األسبوع 

وادنـــون،  كلميم  جهة  أمــر  وعجيب  غريب 
الحكومة،  رئيس  حــزب  منتخبو  كــان  باألمس 
إلى  مجلسهم  شأن  يتدبرون  والتنمية،  العدالة 
حن تم توقيفه من طرف وزارة الداخلية، واليوم 
نفس الفرقاء مع نفس الحزب الذي يسير املجلس 
أكتوبر  جلسة دورة  من  ينسحبون  )األحــرار(  
املاضي، احتجاجا  اإلثنن  يوم  املنعقدة   ،2020
على عدم انعقاد اللجان، وال سيما لجنة املالية، 
ــى  األول الجلسة  اختتمت  ذلــك،  مــن  وبــالــرغــم 
السنة  برسم  الفائض  برمجة  على  باملصادقة 
الفائض  مــن  الباقي  وبرمجة   ،2019 املالية 
2020، وميزانية الجهة  التقديري للسنة املالية 
التحمالت  ودفتر   ،2021 املالية  السنة  برسم 
املــوجــودة  املتالشيات  بيع  بصفقة  الــخــاص 
ضمن ممتلكات الجهة، واتفاقية متعلقة بإنجاز 
رفضوا  مستشارين  باستثناء  إقليمية،  طريق 
التصويت، على أربعة نقاط، من ضمنها برمجة 

الفائض لسنة 2020.
نون،  واد  كلميم  جهة  مجلس  وبمصادقة 
لشهر  العادية  للدورة  األولــى  الجلسة  خالل 
املالية  السنة  برسم  ميزانيته  على  أكتوبر، 
ألف  و362  مالين   406 تبلغ  والتي   ،2021
السنة  برسم  الحقيقي  الفائض  ويبلغ  درهم، 
ألف  و342  مليونا   65 حوالي   2019 املالية 
التقديري  الفائض  أمــا  ــم،  دره
فيبلغ   ،2020 املالية  للسنة 
155 مليونا و413 ألف درهم، 
يكون  ــة(  ــصــادق امل ــذه  ــه )ب
باليقن  الشك  قطع  قد 
ــيــف  ــن كــــــون حــل ــ مـ
وبالفقيه  بوعيدة 
نحو  سيمضيان 
برنامج  تحقيق 

عملهما.

تحالف بوعيدة 
يكسب دورة مجلس 

جهة كلميم
المستشفى العسكري يواصل تقديم تدخالته للمدنيين بالعيون

العيون. األسبوع

ــع، أن  ــلـ ــطـ ــدر مـ ــــصــ ــف م ــشـ كـ
املستشفى العسكري الثالث بمدينة 
العيون، ال زالت أبوابه مفتوحة في 
والعسكرين  املدنين  املرضى  وجه 
بسبب  مطبقا  ســــواء،  ــد  ح عــلــى 
يجمع  وقائيا  بروتوكوال  »كورونا« 
ويعود  والــوقــايــة،  التطبيب  بــن 
على  املــتــزايــد  الضغط  ــى  إل ذلـــك، 
باملهدي  الحسن  مــوالي  مستشفى 
تفي  مــصــحــات خــاصــة  وغـــيـــاب 
»كوفيد«  جناح  واعتماد  بالغرض، 
إلــى  يــدفــع  املـــذكـــور  باملستشفى 
حاالت  معالجة  في  األطباء  تجنيد 
»كورونا« بعدما ارتفع عدد الوفيات 
العمليات  وتــجــرى  حــالــة،   16 إلــى 

الــتــدخــالت  ومختلف  الــجــراحــيــة 
الذي  العسكري  باملستشفى  الطبية 
التحتية  بنيته  فــي  تــطــورا  عــرف 

ملا  اعتبارا  املتطورة  وتجهيزاته 
يقدمه من خدمات وما يحظى به من 

أولوية وعناية ملكية.

غوتيريس

مبـادرة التنمـية البشـرية تغيـر وجـه بوجـدور
بوجدور. األسبوع

مواصفات  من  تحمل  بوجدور  مدينة  تكن  لم 
نصب  بجانبها  تم  التي  املــنــارة  ســوى  املدينة 
الدويهي،  رشيد  املرحوم  فيها  عن  كبيرة  خيمة 
الراحل  امللك  منحه  الذي  اإلقليم،  على  عامل  أول 
وشتان  التحدي«،  »إقليم  اســم  الثاني  الحسن 
تمر  االنتخابات  كانت  حيث  واليوم،  األمس  بن 
مرور »السراط«، وها هي املدينة أصبحت مكتملة 
املعالم والبنيان، وهو األمر الذي دعا إلى االهتمام 
املمولة  املشاريع  عدد  بلغ  التي  الهشة  بالفئات 
 37 البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  في 
مليون   18 بحوالي  تقدر  إجمالية  بكلفة  مشروعا 
مواكبة  برنامج  ودعــم  تمويل  استهدفت  درهــم، 
الدفع  وبرنامج  هشاشة،  وضعية  في  األشخاص 
بالتنمية البشرية لألجيال الصاعدة، وكذا برنامج 
تحسن الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب، وقد 

13 مليون درهم، وذلك  املبادرة بمجموع  ساهمت 
والتعاونيات،  الجمعيات  مع  شراكات  إطار  في 
وكالة  إلى  إضافة  للدولة،  الخارجية  واملصالح 
والجماعات  االجتماعية  التنمية  ووكالة  الجنوب 
واملرضعات،  الحوامل  النساء  ومواكبة  الترابية، 
سنوات،  ست  من  أقل  أعمارهم  البالغة  واألطفال 
في  الشباب  وكــذا  التمدرس،  سن  في  واألطفال 
سنة  برسم  تــم،  فقد  الــدراســي،  مسارهم  نهاية 
تقدر  إجمالية  بتكلفة  مشاريع   3 تمويل   ،2019
 623 عن  يزيد  ما  أي  درهم،  مليون   1.3 بحوالي 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  من  درهم مساهمة  ألف 
بتكلفة   2020 سنة  برسم  مشاريع  و9  البشرية، 
يربو  ما  درهم،  مالين   9 بحوالي  تقدر  إجمالية 
6 مليون درهم مساهمة من املبادرة الوطنية  عن 

البشرية. للتنمية 
الــدخــل  تحسن  بــبــرنــامــج  يتصل  ــا  م وفـــي 
تعزيز  إلى  الهادف  للشباب  االقتصادي  واإلدماج 

التمكن االقتصادي لهذه الفئة، فقد تم برسم نفس 
معهد  خريجي  لفائدة  مشاريع   10 تمويل  السنة 
التكنولوجيا املتخصصة ومشروع منصة الشباب 
هذه  إنجاز  وتم  االجتماعي،  االقتصاد  ومشروع 
مالين   4 بحوالي  تقدر  إجمالية  بتكلفة  املشاريع 
2.2 مليون درهم كمساهمة من  درهم، أي حوالي 
بالنسبة  أما  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
درهــم  مالين   3.7 رصــد  تــم  فقد   ،2020 لسنة 

لتحسن الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب.
البشرية  للتنمية  اإلقليمية  اللجنة  ونجحت 
وطموحة،  مالئمة  عمل  مخططات  اعتماد  فــي 
همت،  سوسيواقتصادية،  مشاريع  إنجاز  توخت 
إضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل وإنشاء 
االجتماعي  التنشيط  وصحية،  اجتماعية  مراكز 
بعض  على  التركيز  مع  والرياضي،  والثقافي 
األنشطة املدرة للدخل، وكذا تقوية ودعم الكفاءات 

املحلية والتكوين.
امباركة بوعيدة



إشارة السلكية في رادار 
بحري فرنسي تكشف 

مخططات لجزر الكناري 
في مياه الصحراء 

القناص

7 من 08 إلى 14 أكتوبر 2020 كـواليـس األخبــارالعدد: 1092 

»العمل بأكثر من ميزانية لسنة مالية واحدة«..
 تقنية جديدة لالتحاد األوروبي تدخل المغرب 

دخل املغرب في إطار »سي. إف. بي« 
الذي يعمل على ترتيب ميزانية بعيدة 

املدى لخمس وإلى سبع سنوات.
وفي إطار طرح الفكرة للنقاش في 
الخالصة  جاءت  األوروبــي،  االتحاد 
ــدول  ال ضمن  املــغــرب  الســم  شاملة 

املؤهلة للعمل بهذه امليزانية.

وأكد مصدر اقتصادي لـ»األسبوع«، 
محتمل  امليزانية  بهذه  العمل  أن 
بنفس تأثير »كورونا«، وانسجاما 
جهة  من  األوروبيني  الشركاء  مع 
تقنية  بــي«  إف.  و»ســـي.  ثانية، 

مرنة وشفافة.

رادار  كشفت إشارة السلكية على 
بحري فرنسي في تمرين »كورامب« 
مع دولة ساحل العاج، عن تفاصيل 
مخططني يجريني لجزر الكناري في 

مياه الصحراء. 
ــوع«، أن  ــب ـــ»األس وأكـــد مــصــدر ل
وال  دقيقة،  األرخبيل  »استعدادات 
سلطات  دون  مــن  تكون  أن  يمكن 
فالبحرية  مـــدريـــد،  فــي  ــة  مــركــزي
نطاق  تأمني  تقود  التي  اإلسبانية 
ــي اتـــفـــاق مع  ــ بــحــري واســــع وف
يمكن  ما  هو  املوريتانية،  السلطات 
أن يؤطر لعمليات مفتوحة في مياه 

الصحراء«.
الجديدة،  التقديرات  لهذه  وتبعا 
املياه  ــارج  خ أن  تــرى  فرنسا  فــإن 
قــوس  ــر،  ــاديـ أكـ لخليج  املــقــابــلــة 

تستهدفه خطط إسبانيا.

الصحراء المغربية 
في إدارة »ماك« 

لالستـشارة 
الفرنسية  العسكرية 

تسعينات  أواخــر  منذ  ــرة،  م ألول 
إلى  الصحراء  تعود  املاضي،  القرن 
دائرة االستشارة العسكرية الفرنسية 
»ماك«، رغم الهدوء الذي يطبع امللف 
غرب  في  أخــرى  ملفات  تسخني  بعد 

إفريقيا، يتقدمها االنقالب في مالي.
وحــســب مــصــدر »األســـبـــوع«، فإن 
دائرة االستشارة العسكرية الفرنسية 
في  ــتــطــورات  ال بــآخــر  علما  ــذت  أخـ
باملزيد  أوصت  وقد  الصحراء،  مياه 
توجه  »أي  مــن  االطـــالع، خــوفــا  مــن 
بحرية  من  املغرب  ضد  صرامة  أكثر 
وبحرية  الكناري(  )جــزر  األرخبيل 

موريتانيا«.

تأجيل تسليم »المينورسو« 
لطائرات بدون طيار 

»نيكسيا«.. الشركة 
الدفاعية الفرنسية تعود 
إلى المغرب بمشروع آخر 

ضمنت الشركة الفرنسية »نيكسيا«، 
شركتهم  عبر  ــراك  األت ينافسها  التي 
دولي  عــروض  طلب  في  »هافيلسان« 
أوراقــهــا،  فــي  السنغالية،  للبحرية 
ــرب، ليتم  ــغ ــي امل ــررا ف مــشــروعــا مــق
محضر  فــي  »توقيته«  عــن  التساؤل 
ومسؤولني  الشركة  مسؤولي  يجمع 
»األسبوع«،  مصدر  ليؤكد  سنغاليني، 
عنه  تــتــحــدث  الـــذي  االســتــثــمــار  أن 
اململكة،  في  متوقع  الفرنسية  الشركة 
السنغالي،  الجيش  عن  لكن مسؤولني 
الشركات  أعــمــال  »تــوثــيــق  ــدون  ــري ي

املنافسة بدقة أكبر«.

»املينورسو«  تعزيز  فيه  كان  وقت  في 
لطاقمها  الشاغل  الشغل  هو  بمروحيات 
أضحى  املتحدة،  لألمم  الــعــام  ولــألمــني 
ــدون  ــن »طـــائـــرات ب الــحــديــث حــالــيــا ع
لتأجيل  واشنطن،  تتدخل  أن  قبل  طيار« 
ــده لـــ»األســبــوع«،  ــذي أك هــذا الــعــرض ال
دبلوماسي غربي، معلقا: من املهم للغاية 
املحافظة على االستقرار، إذ ذهبت األمور 
في  التفكير  إلى  اللحظات  من  لحظة  في 
هذه  ضــد  ونحن  جــديــد«،  »جيش  خلق 
كبير،  بصددها  الدولي  والخالف  الفكرة، 
أي  تأجيل  حول  اإلجماع  فإن  وبالتالي، 
خطوة في هذا االتجاه، هو قناعة فرنسية 

ملزيد من تأمني األوضاع في املنطقة.

ديالو عليو بوبكر.. عراب املرحلة اجلديدة

 يف مايل يدعم عالقات اأوثق بني باماكو والرباط 

بوبكر  عليو  كشف 
املرحلة  عــراب  ديــالــو، 
عن  مالي،  في  الجديدة 
رغبة بالده في »عالقات 
أوثق« بني العاصمتني 

باماكو والرباط.
ويــــســــعــــى رجــــل 

األعــمــال املــذكــور إلى 
ــعــمــل مـــع املــغــرب،  ال
إلطـــــــالق ديـــنـــامـــيـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة، وهـــي 
إلى  املهمة  الــواجــهــة 
التي  السياسة،  جانب 
سيسوكو،  عمر  جعلت 

بيساو،  غينيا  رئيس 
كما  باماكو،  إلى  يصل 
بوبكر  عليو  يسعى 
لــوصــول مــســؤول من 
املغربية  الــخــارجــيــة 
األيام  في  باماكو  إلى 

القريبة املقبلة.

ديالو عليو بوبكر

رئيس إفريقي يدعو أبناكا مغربية
 إلى مساعدة بالده في رد الديون إلى الصين

الشفافية  منظمة  اقترحت 
تساعد  أن  الــكــونــغــو،  فــي 
في  الدولة،  املغربية  األبناك 
إلى  املوجهة  الديون  جدولة 
الصني إن رغبت اململكة في 
»مناجم«  دعم وصول شركة 
في  التعديني  العمل  ــى  إل
رئيسه  قال  الذي  البلد،  هذا 
أن  يمكن  املــغــرب  كــان  »إن 
يساعد«، وهو ما أجاب عنه 
يقول  دبلوماسي،  مسؤول 
مــصــدر »األســـبـــوع«، وقــال 
بخصوصه »نحن أمام قدرة 
األبناك  مع  العمل  لتجريب 

الفرنسية وبطريقة فرنسية، 
واملغرب يمثل هذا األسلوب، 
الكونغو  رئيس  يرغب  الذي 
ــة بـــه أمـــام  ــان ــع فـــي االســت
الصينية  والهيمنة  النفوذ 
على معادن وأبناك البالد«.

ــرون فــي  ــ ــاك ــ ويـــرغـــب م
املتحدة  الواليات  مساعدة 
الصني  نفوذ  محاصرة  في 
املغرب،  ضمنهم  حلفاء  عبر 
وهو ما يجعل قناة العاصمة 
الرباط جزء من التقارب بني 
خطط واشنطن وباريس في 

إفريقيا.
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عجز الميزانية هو 4.2 
في المائة، وقد نزل، بخرق 
المعايير الدولية، إلى 3.6 

في المائة 

إن خرق الحكومة للمعايير الدولية 
في إعداد امليزانية ومؤشراتها واضح 
نقص  هو  املهم  ألن  عليه،  غبار  وال 
عجز امليزانية الذي بلغ 3.5 في املائة 
 53 منها  قبلها،  التي  بالسنة  مقارنة 
في املائة من الدين الخارجي، وبذلك، 
في  تضاعف  قد  الخزينة  دين  يكون 
عشر سنوات، لينتقل 345.177 مليار 
أي  درهم،  مليار   747.996 إلى  درهم 
معدل  أمــام  أننا  واضحا  أصبح  أنه 
8 في املائة كل سنة، وهو رقم صعب 
املالية  أن  ويكشف  حاليا،  الهضم 

العمومية أقل من املتوقع.
في  العمومية  السياسة  وانتهت 
بتسجيل  الفشل،  إلى  الديون  مجال 
فارق 5.4 في املائة مقارنة مع الهدف 
رفع  على  »كورونا«  لتعمل  املسطر، 

معدل االستدانة بدون سقوف.
إن العودة إلى ديون في حدود 60 
الخام،  الداخلي  الناتج  من  املائة  في 
الدين  ارتــفــع  فيما  حلما،  أصبحت 
في   2.1 بـ   2019 سنة  في  الداخلي 
املائة عن سنة 2018، أي ما يزيد عن 
نصف مليار درهم مقابل زيادة للدين 
الخارجي بحوالي العشرة في املائة، 
السلبية  املؤشرات  أن  يفيد  ما  وهو 
سنة  بــن  قياسي  بشكل  تتضاعف 
نحو  االنحدار  يتوقف  ولم  وأخــرى، 

القاع بطريقة دراماتيكية.
وارتــفــعــت اإلصـــــدارات فــي سنة 
 25 لتبلغ  درهــم  مليار   19 بـ  واحــدة 
مليار درهم مقابل 6.2 في املائة فقط 
سنة 2018، أي بارتفاع قياسي وصل 

400 في املائة؟
الدين  أصل  نفقات  زادت  عليه،  وبناء 
املائة  في   9.2 بـ  الدين  وفوائد  ونفقات 
وغطت  الــتــوالــي،  على  املــائــة  فــي  و9.8 
من  درهــم  مليار   160.2 الــدولــة  ضمانة 
للمؤسسات  املوجهة  الــديــون  إجمالي 
واملقاوالت العمومية وهي ستة باألساس.

6 مؤسسات ومقاوالت 
عمومية اقترضت 160 مليار 

درهم بمعدل 10 ماليير درهم 
لكل واحدة 

للكهرباء  الوطني  املكتب  اقترض 
 42.786 للشرب  الصالح  ــاء  واملـ
الحديدية  والسكك  درهــم،  مليون 
23.965 مليون درهم، كما اقترضت 
شركة الطرق السيارة 18.955 مليون 
اقترضته  املبلغ  هــذا  ومثل  درهــم، 
الوكالة املغربية للطاقات املستدامة، 
على  مرتكزة  فهي  املــداخــيــل،  أمــا 
الجبايات الصافية وقد بلغت 211.9 
 34.2 الجبائية  وغير  درهم،  مليار 
من  درهم  مليار  و3.8  درهــم،  مليار 
مداخيل الخوصصة بنسبة 1.3 في 
املائة، لكن مع ذلك، وجدنا انخفاضا 
مداخيل  في  مساهمتها  نسبة  في 
ــة، وتــكــشــف هــذه  ــادي ــع الـــدولـــة ال

اإلحصائيات عن:
1( تراجع بنسبة 4.6 في املائة عن 

مع  الشأن  كذلك  قبلها،  التي  السنة 
املباشر  مستوى االستقرار الضريبي 
وقد  ســواء،  حد  على  املباشر  وغير 
بحيث  الجميع،  ــا«  ــورون »ك صفعت 
قيمة مضافة  إنتاج  إلى  األداء  تحول 

للعمل واإلنتاج.
عبر  التمويل  املمكن  غير  ومــن 
بالزيادة  بل  الضرائب،  في  الزيادة 
ــاج الــــذي يــوفــر بــعــدا  ــتـ فـــي اإلنـ

اقتصاديا آخر.
االجتماعية  املؤشرات  تراجع   )2
الحد  إلــى  املقاصة،  مؤشر  يتقدمها 
العمليات  أن  القول  معه  يمكن  الذي 
القدرة  عن  نفسها  تميز  اإلنتاجية 

الجبائية للدولة.
من  الدولة  رفعت   ،2018 وفي سنة 
جبائيتها إلى 3.6 ماليير درهم، فيما 
تسعى حاليا إلى استقرار هذا األداء 

الضريبي.
ــا«،  ــورون »ك بعد  املخيف  ويبقى 
استخالص  مــن  ــة  ــدول ال تتمكن  أال 
وبالتالي،  النجاعة،  بنفس  ضرائبها 
درهم  3.6 ماليير  فإن مسألة جبائية 

في زيادة واحدة عن باقي السنوات، 
وستعالجه  استثنائيا  أداء  يعد 

الحكومة بمزيد من االقتراض.
املالية  تعيش  األرقـــــام،  ــذه  ــه وب
تجعل  مؤكدة  صعوبات  العمومية 
هو  والضرائب«  الديون  من  »املزيد 

الحل لتمويل عمليات الدولة.
في  زيـــادة   2019 سنة  وسجلت 
املداخيل غير الجبائية رغم احتساب 
الخانة،  هــذه  ضمن  املبلغ  نصف 
ومعلوم أنها مداخيل جبائية؟ أي أن 
نموها زاد فقط بـ 30 في املائة وليس 
هذه  سجلت  ــد  وق املــائــة،  فــي   61.6
املداخيل زيادة بنسبة 4.6 في املائة، 

أي 13.7 مقابل 9.1 في املائة.
ــل، حسب  ــي ــداخ ــذه امل ــزى هـ ــع وت
ــى لــلــحــســابــات، إلــى  املــجــلــس األعــل
أبرمتها  »مبتكرة«  تمويل  عمليات 
والتدبير  اإليداع  صندوق  مع  الدولة 

للتقاعد  املــغــربــي  والــصــنــدوق 
للموانئ  الوطنية  والوكالة 

 9.23 تبلغ  مالية  بمحفظة 
ماليير درهم.

للحسابات،  األعلى  المجلس  نشرها  التي   2019 لبيانات  وفقا 
فإن ناتج الميزانية لعام 2019 سجل رقما سلبيا، هو ناقص 41 
مليون درهم، فيما الرصيد العادي في حدود 26 مليون درهم 
فقط، وهو ما يعني أن ما يساوي أكثر من نصف ميزانية االستثمار هو 
في اتجاه سلبي، لذلك فـ»اقتصاد المملكة دخل هشا لمواجهة كورونا«.

وسجلت المملكة هذا األداء السلبي لناتج الميزانية مع احتساب موارد 
الخوصصة مع معدل عجز صافي بـ 3.6 في المائة وديون للخزينة بلغت 

65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
لالقتصاد  البنيوية  األزمــة  قصة  »كورونا«  تحميل   المغاربة  وحــاول 
الوطني وقد ارتفعت في سنة 2019 نفقات الموظفين والسلع والخدمات 

على التوالي بما قدره 5.294 ماليين درهم و7.089 مليون درهم.

وقررت الحكومة، في هذه الظروف، حجب مساعدات موجهة لألسر 
اجتماعي  بعد  هناك  يكن  ولم  درهــم،  مليون   1.6 حــدود  في  الفقيرة 
بالتحكم في مستوى  القرار  دوائر  اهتمت  إذ  العامة،  للميزانية  حقيقي 
عجز الميزانية، عبر تسجيل عمليات تمويل بمبلغ 7 ماليير درهم من 
المداخيل غير الجبائية، لجعل »المونتاج« المالي في خدمة األرقام، وليس 

التأثير في البنيات وصدق المؤشرات.
وخرجت المملكة بهذه الخطوة عن المعايير الدولية إلحصاية المالية 

العمومية، وفي حال اعتماد المعيار الدولي، فإن عجز الميزانية 
 7.014 يبلغ  بتفاقم  أي  درهــم،  مليون   48.678 بـ  سيرتفع 

ماليين درهم وبزيادة 16.8 في المائة عن سنة 2018.

أعد الملف: عبد الحميد العوني

صدمة المجلس األعلى للحسابات

خرق املعايري 
الدولية  لإح�صاءات 

املالية العمومية
ونتائج ميزانية الدولة قبل 
“كورونا” هو ناقص 41 

مليون درهم

بنشعبون
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واتخذت الدولة هذه الخطوة، بعد 
تراجع الهبات واملساعدات الخارجية.

هبات الخليجيين نزلت 
بمليار و100 مليون درهم 

دفعة واحدة 

لم يعد هناك هامش مالي للمناورة 
ترامب  إدارة  استنزاف  بعد  املالية، 
الخليجية  السيادية  لالحتياطات 
اليمن،  حرب  في  السعودية  ودخــول 
املغرب منها، جعل األمور  وانسحاب 
مؤشر  صعيد  على  للغاية  مختلفة 
اململكة،  في  الخليجية  االستثمارات 
املــســاعــدات  مستوى  على  وأيــضــا 
بمليار  الخليجية  الهبات  وانخفاض 
و100 مليون درهم، وهو ما يكشف أن 
الجفاف و»كورونا« وتراجع  مواجهة 
الهبات الخليجية، عقد وضعية املالية 
سوى  بــدا  تجد  لــم  التي  العمومية 

املزيد من االقتراضات.
هو  وحيد  خيار  هناك  جهة،  مــن 
املزيد من الجبايات التي تقف أمامها 
»كورونا«، ولم يعد ممكنا سوى املزيد 

من  سيكون  وبالتالي،  الحوكمة،  من 
الطبيعي زيادة املداخيل غير الجبائية 

املرتبطة بعمليات التمويل.
وقد رأى مهندسو املالية العمومية 
من  واسعة  تمويل  عمليات  تكون  أن 
أبرمت  حيث  الجبائية،  املــداخــيــل 
ثالث  الــســنــة،  ــذه  ه خــالل  الخزينة 
مستثمرين  مـــع  إيـــجـــار  عــمــلــيــات 
في  النوع  هذا  ويتمثل  مؤسساتيني، 
عد  عدم  هي  واملفاجأة،  الخوصصة، 
الجبائية؟  املداخيل  من  الخوصصة 
الدولي، وتبعا  العرف  ما عليه  عكس 
لذلك، هناك عمليات أخرى تخص نقل 
املستثمرين  إلى  عامة  منشآت  ملكية 
للدولة  تركها  على  يوافقون  الذين 
اإليــجــار  ــع  دف مقابل  الستخدامها، 
نهاية  وفي  عليها،  املتفق  السنة  إلى 
هذه املدة، تستعيد الدولة ملكية هذه 

املنشآت.
وجرى األمر مع الصندوق املغربي 
استشفائية  مــراكــز  ــول  ح للتقاعد 
جامعية مقابل 4.6 ماليير درهم ملدة 
العملية  تتعلق  حــني  فــي  سنة،   40
الثانية ببعض املباني اإلدارية مقابل 
670 مليون درهم على مدى 40 سنة، 
صندوق  مع  الثالثة  العملية  وأبرمت 
مليار   1.7 مقابل  والتدبير  اإليـــداع 

درهم لـ 30 سنة.
املالية  إحصائيات  معايير  وحسب 
من  العمليات  هــذه  فــإن  العمومية، 
مع  »الكراء  إطار  في  تدخل  التمويل 

أفضلية الشراء« وهي ديون.
والذي حدث، أن ما تعتبره األبناك 
ــود ديـــونـــا، خــصــوصــا عند  ــق ــع وال
املحاسبني العموميني، وطبقا للمعيار 
العمومي،  املــال  إحصاء  في  الدولي 
كليا، وقررت  الحكومة صيغته  غيرت 
الجبائي«،  »غير  الباب  في  تفعيلها 
جبائية  نفقات  على  يؤثر  مــا  وهــو 

أخرى، إذ ستكون محدودة.
الجبائية  النفقات  تركز  وفــعــال، 
حاليا على عدد محدود من القطاعات، 
املمنوحة من طرف  النفقات  بلغت  إذ 
مليار   27.7 ــا«  »كــورون قبل  الــدولــة 
درهم، أي 13.1 في املائة من املداخيل 
من  للغاية،  هام  رقم  وهو  الجبائية، 

واقع أمرين:
1( أن 57 إجراء من أصل 293 هي 

ضمن النفقات الجبائية.
فصل  على  ــة  ــدول ال ــدرة  قـ أن   )2
تعد  لم  الجبائي،  غير  عن  الجبائي 
اإلجــراءات،  مسطرة شفافة من حيث 
القدرة على خلق توازنات  وأصبحت 
نفسها،  املالية  املعايير  تسبق  مالية 
في  شــديــدة  صعوبة  شكل  مــا  وهــو 
مستقبال،  الدولية  املؤسسات  تقييم 
توضيب  أو  »مونتاج«  هناك  فاليوم 

ما  إلى  امليزانية  عجز  لخفض  مالي 
بتعديل  ولو  املائة،  في  أربعة  تحت 

املعايير.
ــذه اإلجــــــراءات غير  وانــتــهــت هـ
نجد  حيث  »كــورونــا«،  مع  املعيارية 
فليس  آخر،  باتجاه  األمور ذهبت  أن 
من املهم التغطية على الهشاشة، بل 
مواجهتها، كما وجدت الدولة نفسها 
التدخل  على  العمل  ضـــرورة  أمــام 
والتقاعد،  الصحية  التغطية  لتعميم 
الكفيلة  ــراءات  ــ ــ اإلج ــن  م وغــيــرهــا 

بتحسني الحياة.
أكثر  ليست  املالية  السياسة  كانت 
عن  البحث  دون  ــام  األرق تجويد  من 
اتصالها الحقيقي واليومي للساكنة، 
املوروثة  الحسابات  لهذه  وتقديرا 
فإن  بالشفافية،  متميز  غير  عهد  عن 
بــإعــادة  ينتهي  املــالــي  ــتــاج«  »املــون

تفسير كل شيء وبناء مفاهيم أخرى.
على  الدولة  نفقات  تركز  وحاليا، 
ــاز واملــاء  ــغ الــعــقــار والــكــهــربــاء وال
بنسب  ــاعــي،  ــم االجــت واالحــتــيــاط 
النفقات  نــصــف  تــجــعــل  مــتــفــاوتــة 
موجهة لهذه البنود املالية، وبالتالي، 
إلى  تصل  لها  املوجهة  النفقات  فإن 
 27.7 أصــل  مــن  درهــم  مليار   14.3
األعلى  املجلس  يقول  ــم،  دره مليار 
للحسابات، فإن أضفنا إليها النفقات 
الفالحة  وقطاع  للصادرات  املمنوحة 
مستوى  يرتفع  البحري،  والصيد 
بحوالي  املائة  في   70.9 إلى  التركز 

20 مليار درهم.
وبالتالي، هناك تقديرين:

للنفقات  القطاعي  الالتركز  أن   )1
ومن  االســتــفــادة،  لتوسيع  أســاســي 
جهة ثانية، يتطلع الجميع إلى قدرة 
الدولة على التوزيع العادل للنفقات، 

وهو جزء رئيسي من التوزيع العادل 
للثروة، وليس أكثر من املال العمومي، 
النقطة  هذه  إلى  االنتباه  املهم  ومن 
70 في املائة منه موجه  تحديدا، ألن 
لقطاعات محددة و30 في املائة لباقي 

القطاعات، وهذا التفضيل صعب.
ينجح  لن  املالي  الالتركز  أن   )2
دون عدالة جبائية، وعدالة في توزيع 
مختلفان  بــنــدان  وهما  الجبايات، 
ذهب  وإن  باتحادهما،  القول  يصعب 
العدالة  فإن  القول،  هذا  إلى  البعض 
القطاعات  على  النفقات  توزيع  في 
جزء من اإلدارة املحوكمة التي تأخذ 
وليس  العام«  »اإلطــار  االعتبار  بعني 

»املونتاج املالي«.
القيمة  ــى  عــل ــة  ــب الــضــري وتــعــد 
للدولة  املفضلة  الدعامة  املضافة، 
وكما  الجبائي«،  »اإلنــفــاق  إلنــجــاح 
تمثل  الضريبة  هذه  فإن  معلوم،  هو 
مليار   14.2 بمقدار  النفقات  نصف 
درهم، في حني تم استخدام الضريبة 
النفقات  لنقل  كوسيلة  الشركات  على 

الجبائية من خالل 57 إجراء.
 73.9 من  عموما  النفقات  وتتشكل 
في املائة لصالح املوظفني، و23.5 في 
االستثمار، و24 في  نفقات  املائة من 
والحسابات،  السلع  نفقات  من  املائة 

لكن ما تجب اإلشارة إليه هو:
تتجاوز  ال  املقاصة  نفقات  أن   )1
فوائد  لخدمة  املوجهة  املبالغ  نصف 

الدين العمومي.
التي  املقاصة  نفقات  نسبة  أن   )2
تستفيد منها القدرة الشرائية العامة، 
تعزيز حقوق  يمكن  ضعيفة، وحاليا، 
الصحة  في  حقه  خــالل  من  املواطن 

العامة والتقاعد.
اإلجـــراءات  بهذه  القول  يكون  قد 

بعد  الداخلي  الوضع  على  مؤسسا 
السياسة  أن  أو  الصحي،  الحجر 
انكشاف  إلى  نظر  الكل  ألن  تغيرت، 
»كورونا«  أزمــة  خالل  الدولة  بنيات 

بشكل سريع وواضح.
وبناء على ذلك، فإن مناعة الحرب 
يتجزأ  ال  جزء  الحصار،  مقاومة  أو 
من سياسة أي دولة، وحاليا، فاألمور 
التمسك  ــدم  ــع ل إيــجــابــيــة،  لــيــســت 
امليزانية  إعداد  في  الدولية  باملعايير 
املتعلقة  باألهداف  وأيضا  العمومية، 
عــادل  تــوزيــع  مــن  املالية  باملواطنة 
للنفقات الجبائية، ألن هذا امليكانيزم 

هو األهم بالنسبة لتحقيق العدالة.
ال ريب أن حماية قدرة الدولة على 
للحفاظ  اجتماعي  واجــب  التدخل، 
على الوحدة واالستقرار، ولكن األمور 
التي  الجبائية  العدالة  بني  مختلفة، 
تجعل املواطن يدفع ضريبته ويطلب 

العدالة في كل النفقات العمومية.
املغرب  على  يجب  املحصلة،  وفي 
أن يعود في كل التفاصيل إلى املعيار 
الدولي، أما التكييف وإعادة التكييف 
ألن  بالفشل،  ينتهي  فقد  حدث،  الذي 
تكون  أن  يجب  واملعايير  املؤشرات 

متزامنة.

من أصل النفقات التي تصل 
إلى 293 ألف مليون درهم، 
تزيد نفقات المداخيل بـ 43 

ألف مليون درهم

من  ــد  ــزي ت ــني  ــوظــف امل نــفــقــات  إن 
االستثمار بـ 14.4 في املائة، وتتجاوز 
عن  والخدمات  السلع  نفقات  أيضا 
االستثمار، وسجلت سنة 2019 ناقص 

4 آالف مليون درهم على صعيد هذه 
النفقات )السلع والخدمات(، فتأثرت 
نسبة اإلنجاز بـ 3.9 في املائة، كذلك 
الشأن مع نفقات املقاصة التي سجلت 
درهم،  مليون  و298  مليارين  ناقص 
نفقاتهم  سجلت  فقد  املوظفني،  أمــا 

ناقص 633 مليون درهم.
الرسمية  السياسة  استهدفت  لقد 
قبل  واســع  بشكل  العمومي  الــدعــم 
الحسابية  املسألة  لنجد  »كــورونــا«، 

أكثر تعقيدا، بعدما تأكد أن كل البنود 
حالها،  على  وبقيت  تمس  لم  املالية 
هشاشة  لتصبح  املقاصة،  نفقات  إال 
حسب  واضــحــة،  الشرائية  الــقــدرة 
استقراءات القانون املالي املعدل، وما 

من استنتاجات بشأن تنفيذه.
إن القطاع غير املهيكل يحمل على 
كتفه األداء االجتماعي، ومن ثم املالي  
هذه  وفي  الدولة،  ميزانية  لتطبيقات 
يرتفع  لم  االستثمار  فإن  التقييمات، 
الدولة، ولم ينخفض أي  في ميزانية 

بند مالي إال بند املقاصة.
وتظهر أيضا التقييمات الجديدة 
ــا«  ــورون ــة قــبــل »ك ــدول ملــيــزانــيــة ال
بأسابيع، أن االستثمار لم يرتفع إال 
في حدود 2.5 في املائة، أي بمعدل 
ومعدل  املائة  في   90 قــدره  التزام 
وبفارق  املائة،  في   86 قدره  إصدار 
عن  اإلنجاز  نسبة  فارق  نرى  كبير، 
8 و12  إذ هي بني  نسبة اإلصــدار، 

في املائة.
وطبقا لتحليالت الرقابة املالية، فإن 5 
في املائة، هي نسبة الزيادة على صعيد 
في   37.9 لتصل نسبة  املوظفني  نفقات 

املائة، بسبب الزيادات التي 
االجتماعي  الحوار  قررها 

لـ 25 أبريل 2019.

تبدأ  اإلجراءات املعتمدة 
ملواجهة أزمة »كورونا« من 

حتويل االستثمار  العادي وغري 
االستراتيجي، إىل ميكانيزم حي، كي 
يكون حمليا قويا ومعياريا وتضامنيا 

واجتماعيا لرفع القدرة الشرائية 
برفع جودة املنتوج الوطين، 

وهو اجلزء الصلب من 
املعادلة.

قصور االستثمار على 
النفقات اليت ال ميكن حتميلها 

على ميزانية الوزارات، هي إحدى 
ركائز أي هنوض اقتصادي، وبالتايل، 

فإن التحكم يف اعتمادات املرحلة كلها، 
وبصفة إمجالية، يسمح بتوضيب 

مايل متوازن يف مرحلة ما بعد 
»كورونا«.

حذف النفقات 
اليت ميكن حتميلها على 
امليزانية العامة يف شأن 
احلسابات اخلصوصية 

وما يرصد هلا.

حتسني تنفيذ 
نفقات االستثمار، وهي 
إحدى االستراتيجيات 

اليت جيب اعتمادها فيما 
يسمى باالستثمار 

االستراتيجي.
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هوامش

ملف األسبوع

غير  الزيادة  هذه  أن  الثابت  ومن 
العمومي،  التدبير  تطور  إن  مؤثرة 
املائة  10 في  ليغطي  اإلنتاج  ثم  ومن 

املوكولة له.
ــادة االعـــتـــمـــادات  ــ ــ ــت زي وســجــل
املفتوحة بـ 1.234 مليون درهم أنظمة 
بالنسبة  درهم  مليون  املعاشات و97 
للمساهمات في االحتياط االجتماعي.
فارق  فإن  املساهمات،  وباحتساب 
ماليير   6 يتجاوز  املاليتني  السنتني 

الناتج  ــن  م  11.4 ليمثل  درهـــم 
الداخلي الخام.

األجور في حدود 12.9 
في المائة من الناتج 

الداخلي الخام 

تتجاوز كتلة األجور التي تتحملها 
مليار   149.270 مبلغ  فعليا،  الدولة 
درهم، ومن الالفت أن لغة املليار درهم 
ال تستخدم إال في أجوراملوظفني، وما 

دونها تستعمل بـ«ماليني الدراهم«؟
وهذه نكتة بالغية في لغة األرقام، 
كالقول  لــيــس  بــاملــلــيــار  ــول  ــق ال ألن 
الحسابات  فــإن  وحاليا،  باملليون،  
وإنجاز أغلب نفقات املعدات، تتم عبر 

التحويالت.

مالية الدولة تعتمد 
على التحويالت 

املعدات  نفقات  إنجاز  يرتفع  لم 
بني  املائة  في   0.2 بـ  إال  والنفقات 
سنتي 1918 و2019، وال يزال العجز 
قائما،  املــائــة  فــي   3.5 حـــدود  فــي 
وكانت هذه النفقات قد ارتفعت في 
ماليير   4.177 بمبلغ   2019 سنة 
أي  املــائــة،  في   10 بحوالي  درهــم، 
16.7 في املائة من مجموع النفقات، 
درهم  مليون  ألف   27 مجموعه  بما 

ممثلة لثلثي االعتمادات املفتوحة.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 
79.5 في املائة من املنح والتحويالت 
الطابع  ذات  العمومية  للمؤسسات 
للجمعيات  املائة  في  و7.6  اإلداري، 
و5.5  الربحية،  غير  واملؤسسات 
الخصوصية  للحسابات  املائة  في 

للخزينة.
حول  الحالية  املشكلة  وتـــدور 
عليها  املنصوص  الترشيد  تدابير 
املتعلقة  الحكومة  رئيس  دورية  في 
بالبرمجة امليزانياتية من سنة 2019 
إلى 2021، التي تأكد معها صرف ما 
مجموعه 3.516 ماليني درهم ممثلة 
7.8 في املائة من مجموع اعتمادات 
مقارنة  املختلفة  والنفقات  املعدات 
بسنة 2018، وقد ارتفعت بـ 6.5 في 
املائة مقابل 19.5 في املائة املسجلة 
وبعدم  و2018،   2017 سنتي  بني 

احتساب املنح والتحويالت.
للمجلس  تقرير  ملخص  حسب 
األعلى للحسابات، فإن هذه النفقات 
االعتمادات  من  املائة  في   20 تمثل 
 20 مقابل   2019 في سنة  املفتوحة 
العمومية  امليزانية  من  املائة  في 
دفع  فــي  صعوبة  يمثل  بما  فقط، 
من  املزيد  نحو  العمومية  امليزانية 

الشفافية.
ــرب بــعــد »كــورونــا«  ــغ يــرغــب امل
العمومية  املــيــزانــيــة  ــع  وضـ فــي 
اإلدارة  ألن  الترشيد،  معايير  تحت 
معايير  لكل  تستجب  لم  العمومية 
ومعدل  بنسبة  يزيد  وقد  الترشيد، 
سنوي ال يتجاوز 6 في املائة، ليصل 

إلى  أي  العمومية،  امليزانية  لخمس 
الحد الذي يمكن فيه القول:

من  املزيد  على  الدولة  قدرة  أن   )1
الترشيد، ضرورة استراتيجية.

تجويد  خيار  أمــام  الــدولــة  أن   )2
أو  الــعــمــومــيــة،  ــخــدمــة  وال اإلدارة 
في  لــدورهــا  أخــرى،  صعوبات  بناء 

املستقبل.

يمثل  بما  األداء  تطوير  أن   )3
الدراسات  ملكاتب  املوجهة  النفقات 
علقها  التي  هي  املعدات،  واستئجار 
تأثير  بموجب  املعدل  املالي  القانون 

»كورونا«.
تحديا  يشكل  مــا  فــإن  وبالتالي، 
اإلنــفــاق  معايير  غــيــاب  هــو  كبيرا، 

املتعلقة بالوزارات.

نفقات االستثمار ليست سوى 
تحويالت لفائدة الحسابات 

الخصوصية للخزينة 

من  املائة  في   57.9 يقارب  ما  إن 
نفقات االستثمار، تنفذ بشكل رئيسي 
من خالل التحويالت نحو الحسابات 
القدرة  فإن  وبالتالي،  الخصوصية، 
»الحسابات  اقتصاد  تــجــاوز  على 
االستثمار  ــون  وكـ الــخــصــوصــيــة«، 
الحسابات،  هــذه  لصالح  تحويالت 
عدم  على  تؤكد  واحدة  لعملة  وجهان 
دمج هذه الحسابات، وأيضا ارتفاعها 
في االعتمادات النهائية إلى أكثر من 
ثلثي االعتمادات النهائية للتحويالت.
الدولة  أمــام  سيكون  عليه،  وبناء 
رهان صعب يفيد في بلوغ االعتمادات 
النهائية للتحويالت لفائدة الحسابات 
مليار   32 إلى  للخزينة،  الخصوصية 
بلغت  فيما  املائة(،  في   44.9( درهم 
للتحويالت  النهائية  االعــتــمــادات 
ــاوالت  ــقـ ــح املـــؤســـســـات واملـ ــصــال ل
مليون  و133  مليارا   14 العمومية، 

درهم.
هذه التقديرات الرسمية تكشف أن 
الحسابات  مع  تدور  التحويالت  كل 
معها  ويــدور  للخزينة،  الخصوصية 
اآللة  عن  بعيدا  العمومي  االستثمار 

العمومية.
إن ميزانية في حدود 19.3 في املائة 
تأثيرا  ستشكل  الحسابات،  لهذه 
إن  العمومية،  املالية  على  مرتقبا 
كانت في إطار ميزانيات أو حسابات 

خاصة.
توسيع  على  الحكومة  عملت  وقد 
خصوصا  الخاصة،  الحسابات  دور 
باالستثمار  عالقتها  صعيد  على 
وهذا  معها،  يــدور  حيث  العمومي، 

النظام يشهد أمرين:
االستثمار  على  الدولة  قدرة  أن   )1
طريق  ــن  ع إال  تــكــون  ال  الــعــمــومــي 
على  وأيضا  التحويالت،  ميكانيزم 
نفقات  متمثلة في حجب  أخرى  قدرة 
الترشيد عن هذه الحسابات، وبالتالي 
ما  وهو  الجارية،  االستثمارات  عن 

يمثل انعطافا تضامنيا حاول املغرب 
مراجعته في ظل أزمة »كورونا«، حيث 
إلى  العمومي  ذهب تأطير االستثمار 
ميكانيزم  وعبر  املحلي،  اإلنتاج  دعم 
الوباء  مع  التعامل  يجعل  تضامني 

عن طريق حساب خصوصي.
إن هذه الفكرة املغربية الكالسيكية 
ــم وجـــود قانون  ثــابــتــا، رغ تـــزال  ال 

للمالية وقوانني مرعية ذات صلة.
في  بــدأ  العمومي  االستثمار   )2
لذلك،  »كـــورونـــا«،  قبل  االنــخــفــاض 
فأزمته صارت أعقد، إذ ال بد من فصل 
من  إدراجها  يمكن  ال  التي  التكاليف 
فإن  وبالتالي،  االستثمار،  فصول 
يتحقق  لن  املطلوب  الشفافية  معدل 
الواسع  التعاطي  على  العمل  دون 

مع الفصل املدرج من مالحظة قديمة 
ومقررة للمجلس األعلى للحسابات.

وقد لوحظ انخفاض االستثمارات، 
تسقيف  قـــاعـــدة  تــطــبــيــق  وأيـــضـــا 
 30 حــدود  في  املرحلية  االعتمادات 
في املائة من اعتمادات األداء الجديدة 
رقم  املالية  وزير  منشور  من  انطالقا 

475 لسنة 2019.
ــك، ســمــح الــوزيــر  ــاء عــلــى ذلـ ــن وب
املكلف بإدراج نفقات االستثمار، بعد 
املائة  في   30 لـ  األقصى،  الحد  بلوغ 
في االعتمادات املفتوحة لسنة 2019، 
تبويب  إعــادة  هناك  أن  يعني  وهــذا 
مواصلة  يناسب  بما  املالية  للبنود 
التدبير  مشكلة  فإن  ولذلك،  اإلدراج، 
الحكومة  عملت  وقد  املفعول،  سارية 

على ترتيبني:
ـ التقديرات املالية للحكومة لم تكن 
مدعومة  جــاءت  ولذلك،  استثمارية، 

بتكاليف تحت نفس البند.
عبر  االســتــثــمــاري  ــمــويــل  ــت ال ـ 

وقد  العامة،  امليزانية  من  التحويالت 
استفادت الحسابات املرصودة ألمور 
امليزانية  تحويالت  من  خصوصية 
العامة بنسبة 1.8 في املائة في 2019 

مقارنة بالسنة التي قبلها.
»كورونا«  قبل  ما  مرحلة  وعرفت 
في  املائة  في   11.3 بـ  مهما  انخفاضا 
تحويالت امليزانية العامة، التي تمثل 

الحسابات  املائة من مداخيل  29 في 
املرصودة ألمور خصوصية.

ووصلت تحويالت امليزانية العامة 
ألمور  املــرصــودة  الحسابات  لفائدة 
مقابل  درهم  مليار   21.8 خصوصية، 
 ،2018 سنة  في  درهــم  مليار   24.6
وتأتي هذه التحويالت من ميزانيات 
في   55 بنسبة  لــلــوزارات  االستثمار 
املائة، ومن فصول التكاليف املشتركة 
 30 بنسبة  واالستثمار(  )التسيير 
تكاليف  اعتماد  فإن  لذلك،  املائة،  في 
واالستثمار(،  التسيير  )بني  مشتركة 
ينتهي،  أن  يجب  مــالــي  ســلــوك  هــو 
عن  االستثمار  فصل  جــاء  وحاليا، 
التسيير بطريقة مباشرة في القانون 

املالي املعدل بسبب »كورونا«.
سنة  فــي  حــدث  الـــذي  الفصل  إن 
جاء  إن  معناه  لــه  سيكون   ،2020
الــفــصــل بــني تــكــالــيــف االســتــثــمــار 

وتكاليف التسيير.
»إعادة  أن  الطبيعي  من  وسيكون 
ــتــحــويــالت«، وأيــضــا  ــي ال الــنــظــر ف
خالل  من  التحكم  طور  في  »الدخول 
معا  يذهبان  قد  اعتمادات«  ترحيل 
باتجاه واحد، هو العمل على استمرار 

ثوابت اإلدارة املالية الحالية. 
اإلجــراءات  تكون  أن  الالفت  ومــن 
الجديدة، في حكم القادرة على إعادة 
إنتاج النمط املالي املتسم باالعوجاج، 
القانون  بعد  ما  سيكون  ــذي  ال لكن 
املالي املعدل، سيختلف والشك بعض 
الشيء، ألن املغرب كشف نقط ضعفه، 
وألن أغلب الشعب يعيش على القطاع 

غير املهيكل.

منذ سنة 2018، وفي سنة 
»كورونا«.. جاء أداء الحسابات 
الخصوصية للخزينة في منحى 
تصاعدي، إذ وصل إلى 700 في 
المائة: من 1.5 في المائة إلى 

7.4 في المائة، ويرتفع أكثر في 
أداء القانون المالي المعدل

 
ــي رصــيــد  ــدث انـــخـــفـــاض فـ ــ ح
للخزينة  الخصوصية  الحسابات 
في سنة 2018، وذلك بسبب دفع 24 
الخاص  الحساب  من  درهــم  مليار 
ــتــعــاون  ال مــجــلــس  دول  بــهــبــات 

الخليجي لفائدة امليزانية العامة.
إن أخذ 24 مليار درهم من صندوق 
جرى  إذ  هينا،  رقما  يكن  لم  معني، 
تمويل 2.4 مليار دوالر دفعة واحدة 
من واقع أن دورة الديون السنوية 
»كورونا« كانت  من الخارج ما قبل 

في حدود مليار دوالر، وأخذ ضعفي 
الدين  دورة  ملؤشر  التمويلي  الخط 
الخارجي أو ثلثي الخط االئتماني 
شكل  واحــدة،  دفعة  الدولي  للبنك 
فارقا ماليا أثر على أداء الحسابات 
مجددا  تعود  أن  قبل  الخصوصية 

إلى سلوكها السابق.
وقد جاءت توصيات مرفوعة للملك 
امليزانية  مع  التعاطي  بخصوص 
ــالل الــحــذر بشأن  الــعــامــة، مــن خ
قررت  وقــد  الخزينة،  ديــن  ارتــفــاع 
الديون لتجاوز  املزيد من  الحكومة 
مع  الشأن  كذلك  ــا«،  »كــورون أزمــة 
للحسابات  األعلى  املجلس  مطالبة 
رغم  الضريبي،  الــوعــاء  بتوسيع 
على  لـــ»كــورونــا«  الشديدة  ــة  األزم
اقتصادية  قطاعات  وعلى  األهالي 

بشكل شبه كامل.
وبدت التوصيات األخرى مؤكدة 

على:
غــيــر  ــل  ــيـ ــداخـ املـ تـــطـــويـــر   )1

الضريبية. 
2( قصر االستثمار على النفقات 
على  تــحــمــيــلــهــا  يــمــكــن  ال  الــتــي 

ميزانيات الوزارات.
3( ضبط وتدقيق بند التحويالت 
األخرى الدارجة في التقارير املالية 

ألغلب املؤسسات.
4( التحكم في االعتمادات املرحلة 

دون سقف 30 في املائة.
5( التمييز بني نفقات االستثمار 
من  التمكن  أجــل  مــن  والتسيير 
وهي  للدولة،  اإلجمالي  االستثمار 
ملا  اململكة  أقرتها  التي  التوصية 

بعد »كورونا«.
يمكن  التي  النفقات  حــذف   )6
في  العامة  امليزامية  على  تحميلها 
ألمور  املــرصــودة  الحسابات  شــأن 

خصوصية.
نفقات  تنفيذ  معدل  تحسني   )7

االستثمار.
ــراءة  ــي قـ وركــــزت الــصــحــافــة ف
هــذه الــتــوصــيــات املــوجــهــة، على 
الــتــوزيــع  أو  »الـــتـــحـــويـــالت«)1( 

الجهوي للثروة)2(، وهذان الحالن 
يلخصان معضلة املالية العمومية، 
تنموية،  أو  ضريبية  عدالة  ال  ألنه 
التكاليف والنفقات  وال شفافية في 
املشتركة بني التسيير واالستثمار، 
فيما تدفع الدولة ما بعد »كورونا« 
إلى اتخاذ إجراءات إلصالح عميق 
ــادة  إع يفيد  بما  املــالــيــة،  لـــوزارة 
املستجدات  يناسب  بما  تقويمها 

الحالية.
وقـــد ركـــز الــجــمــيــع عــلــى نقط 
توصيات  ســت  وإلـــى  ثـــالثـــة)3(، 
امليزانية«،  »تنفيذ  عوائق  لتجاوز 
املجلس  تقرير  فــإن  العلة،  ولهذه 
2019، ذهب بعيدا في  عن ميزانية 
التي  البنيوية  العوائق  مواجهة 

يكشف املجلس الغطاء عنها)4(.
إصالح  أن  الجميع  ينسى  ولــن 
امليزانية العامة لن يكون دون فصل 
التسيير،  عن  االستثمار  اعتمادات 
ودون أن يكون هناك بند لـ»التكاليف 
بباقي  العمل  ويجب  املشتركة«، 
التوصيات كي تنجح اإلدارة املالية 
للمملكة في إنتاج ميزانية متوازنة، 
ألن التقشف ليس سلوك الدولة في 
حول  املغرب  لكن  »كــورونــا«،  عهد 
االستثمار الحكومي إلى االستثمار 
عبر صندوق استراتيجي أطلق لهذا 
الغرض، وهو ما يجعل الحسابات 
الخصوصية جزء من مغرب ما بعد 

»كورونا«.

التوزيع العادل 
لالستثمار العمومي 

على صعيد اجلهات، 
هو اجلزء اآلخر من 
املعادلة املالية 

لتوازنات اقتصادية 
حتارب الفقر يف 

املناطق الهشة، 
والتي يزيدها 

هشاشة، كما 
كشفت »كورونا«، 
هو االقتصاد غري 

املهيكل.

فصل التكاليف املشرتكة بني التسيري واالستثمار، هو الكفيل 
بإنقاذ املغرب، خصوصا إن بدأت هذه اخلطوة مع صندوق 

االستثمار االسرتاتيجي الذي يعمل مكان الدولة يف فرتة »كورونا« 
بعد جتميد االستثمار العمومي، غري أن هذا الفصل يجب أن 

ينتقل إىل ميزانية الدولة.



الوداد يضرب بقوة في »امليركاتو« الصيفي...
الصباح
بيلي  جابو  »الشوارج«..  تعمار  من  باراكا 

ومارادونا!

الوطني  الــنــاخــب  يــحــذر  الجامعة  رئــيــس 
إلى  االنضمام  في  املترددين  على  املناداة  من 

»األسود«
جرائد

ال مزايدات يف الدفاع عن راية الوطن.

الرجاء يزاحم الوداد في صفقة أيوب لكحل
األخبار
نعلو  فـــ»الــطــوبــيــس«،  طالعني  يــزاحــم؟ 

»ينافس«. غير  الشيطان 

مالية  منحة  يخصصون  الــرجــاء  منخرطو 
لالعبني للفوز بالبطولة

صحف
جميل جدا، ولكن أين الرئيس »البكاي«؟

أريد كتابة تاريخ أنتير ميالن
الدولي املغربي، أشرف حكيمي
جابوك تلعب مزيان ماشي تكتب التاريخ.

ضد  لـ»الفيفا«  ليبي  أعمال  وكيل  شكاية 
الالعب الناهيري

قصاصات
هاذ السيد فني ما مشى يخلق املشاكل...

الحداد يغادر الوداد إلى الخور القطري
جرائد
من  هــرول  الــذي  الناهيري  عكس  على 
معززا  سيخرج  اخللوق  الالعب  هذا  النافذة، 

الكبير. الباب  ومن 

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي
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لقجع

استعدادا لالستحقاقات القارية المقبلة للمنتخب المغربي

عودة بن�ضرقي ويو�ضف العرابي واحلـدادي اأكـرب احلا�ضـرين

تعود هذه الصورة الرائعة إلى بداية 
الثمانينات، أي عند عودة التألق للكرة 
عاشته  ــذي  ال التراجع  بعد  املغربية 
وبالضبط  السبعينات،  منتصف  في 
مباشرة بعد فوز املنتخب الوطني ألول 
مرة في كأس إفريقيا لألمم سنة 1976. 
على  نعيش  مازلنا  ويتيم  وحيد  لقب 

أطالله، وعلى إيقاع هدف املدافع بابا.
كرة  انتعشت  الثمانينات،  بداية  في 
والثاني،  األول  الوطنية بقسميها  القدم 
ولم يكن هناك فرق كبير بني جميع الفرق، 
للعديد  الكبير  القاعدي  العمل  بفضل 
كاملرحومني:  الــقــدم،  كــرة  رجـــاالت  مــن 
مع  ــو  دوم ومحمد  بــوجــدة،  الهاشمي 
النادي القنيطري، وأيت منا )األب( مع 
شباب املحمدية، وعبد الرزاق مكوار مع 
الوداد، وغيرهم كثير، ومن بينهم كذلك 
املربي الكبير واملسير املرجعي، العربي 
)الصورة( الذي لم تكن تفارقه  الزاولي 

سيجارته في كرسي االحتياط.
إنه مفرد بصيغة الجمع، فهو رئيس 
العريق  الــبــيــضــاوي  ــاد  ــح االت فــريــق 
ومدربه في نفس الوقت، ضحى بأمواله 
»الطاس«  أجل  من  أبنائه  وبمستقبل 

وما أدراك ما »الطاس« آنذاك.
زمن  في  واملمون  املحتضن  هو  كان 
األبــواب  جميع  يدق  القاتمة،  الهواية 
األمــوال لسد رمق  البحث عن  من أجل 
يعيلون  الذين  الالعبني  من  العشرات 
أسرهم القاطنني بمنطقة الحي املحمدي 
من  بالرغم  التهميش،  من  عانت  التي 
الذين  أبناؤها  لعبه  الذي  الكبير  الدور 
وحاربوا  الوطن،  أجل  من  استشهدوا 

االستعمار الغاشم.
مازالوا  سنطرال«  »كــاريــان  فأبناء 
وتضحياته  ــروب«  ــ ع »بـــا  يــتــذكــرون 
ــرق  ــف ــل ال ــك الــجــســيــمــة، وتــحــديــه ل
تتوفر  كانت  التي  الكبيرة  املغربية 
مع  مقارنة  كبيرة  مادية  إمكانات  على 
يعتبر  كان  الــذي  البيضاوي،  االتحاد 
تقريبا  للمواهب، حيث ال يوجد  خزانا 
العبني  على  يتوفر  ال  مغربي  فــريــق 
نظر  وبعد  ذكاء  بفضل  »الطاس«،  من 
الذي خلق في ملعب  الزاولي،  املرحوم 
يأتي  أن  قبل  للتكوين«  »مركزا  الفريق 
يتحدثون  ساعة«  »آخــر  خبراء  اليوم 
البحث  طريقة  وعــن  املــراكــز،  هــذه  عن 

والتنقيب عن البراعم.

كــان يسهر على  الــزاولــي،  املــرحــوم 
تكوين املواهب، ويشرف على تأطيرهم 
حاجياتهم  جميع  وتلبية  وتغذيتهم، 
اليومية إلى بلوغهم قسم الكبار، حيث 
األندية  أكبر  عليهم  لتتهافت  يتألقون، 

الوطنية.
الزاولي  واملرحوم  الستينات  فمنذ 
يزود ويطعهم كبريات األندية املغربية 
موالي  كاملرحوم  الكروية،  باملواهب 
الفتح  إلـــى  انــتــقــل  ــذي  الـ عــبــد هلل، 
األمير  املرحوم  من  بإلحاح  الرباطي 
الشرفي  الــرئــيــس  هلل،  عبد  مـــوالي 
الحسني  والحارس  الرباطي،  للفريق 
في  أكادير  لحسنية  انضم  الذي  الزاز 
)الجيش  والغزواني  الستينات،  فترة 
وقاسمي  ــوك،  ــل م ــدي  ــه وامل املــلــكــي(، 
الخالق  عــبــد  ــاضــي(،  ــري ال )الـــرجـــاء 
)نهضة  ــاع  ــ ودف ــرحــات  ف )الــــــوداد(، 
)سيدي  الطوطي  الحق  عبد  طنجة(، 
الثمانينات،  فترة  جــاءت  ثم  قــاســم(، 
املواهب،  خلق  عن  الفريق  يتوقف  ولم 
كاملدني )سيدي قاسم(، كماح، وحكمي 
)التبغ الرياضي أو االتحاد الرياضي(، 

والقائمة طويلة جدا...
العبي  بعض  عن  الحديث  دون  هــذا 
التجارب  لهم بعض  الذين كانت  الفريق 
االحترافية في أوروبا ومن أبرزهم النجم 
الكبير املرحوم بؤسا، الذي حمل قميص 
نادي ليون الفرنسي وتألق معه في كأس 
ولألسف،  لكن  البطلة،  لألندية  ــا  أوروب
»الطاس«  إلى  الحنني  راوده  ما  سرعان 

ورفاق دربه في الحي املحمدي.
ــن األوفـــيـــاء،  ــؤطــري ــؤالء امل ــ مــثــل ه
من  بالرغم  حاليا،  نفتقدهم  لألسف 
واملالعب  الضخمة،  املالية  اإلمكانات 
العصرية،  التكوين  ومراكز  املجهزة، 
»حقيقيني«  لرجال  دائما  نحتاج  لكننا 
فوق  والشباب  الفرق  يضعون مصلحة 

كل اعتبار.
الــشــيء،  بعض  متفائلني  فلنبقى 

لنقول: »لكل زمان رجاالته«!

حسنا ما فعلت الجامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم، حينما ألحقت 
السابق،  الرياضي  الرجاء  حارس 
مصطفى الشاذلي، بالطاقم التقني 
مساعد  كمدرب  املغربي  للمنتخب 

ثاني للحراس.
ــي صــاحــب  ــاذل ــش مــصــطــفــى ال
باأللقاب  الفوز  في  القياسي  الرقم 
الفريق  مــع  ــة  ــاري ــق وال الــوطــنــيــة 
صفوفه  في  تألق  الــذي  األخضر، 
لسنوات، كان ضمن الئحة املنتخب 
نهائيات  في  شــارك  الــذي  املغربي 
 ،1998 سنة  بفرنسا  العالم  كأس 
كما حصل على بعض الشواهد في 
مجال تدريب حراس املرمى خولت 
في  للحراس  كمدرب  االشتغال  له 
والجيش  الرياضي  الرجاء  فريقي 
امللكي تحت إشراف املدرب امحمد 

فاخر الذي يعرفه جيدا.
له  ستسند  الشاذلي،  مصطفى 
الصبر،  تتطلب  جدا،  مهمة صعبة 
ومضاعفة مجهوداته، خاصة وأنه 
سيكون مدربا لحراس دوليني كبار، 
بونو،  ياسني  إشبيلية  كــحــارس 
حديثا  املنتقل  املحمدي،  وزميله 
باإلضافة  التركية،  البطولة  إلــى 
البطولة  في  متألقني  حــراس  إلــى 
الزنيتي،  كالتكناوتي،  الوطنية، 

وملجهد.
مهمته  في  ملصطفى  سعيد  حظ 

الجديدة.

عبـد الرزاق حمـد اهلل خـارج التغـطية...
»لقد طالب بالتركيز مع فريقه، هو ال يفكر في املنتخب 

يمكن  ال  الجواب،  به ورفض  اتصلت  لقد  الوطني، 
لنا أن نواصل االهتمام بهذا امللف، أحب دائما 
يحققون  الذين  لالعبني  كبيرة  قيمة  نعطي  أن 
فاز  الــذي  املغربي  كالثالثي  الكبيرة،  األلقاب 
بونو،  الحارس  إشبيلية:  مع  األوروليغ  بكأس 

النصيري، والحدادي«.. هذا هو التصريح 
خالل  الوطني  الناخب  به  أدلــى  الــذي 
ندوته الصحفية عندما سئل عن عدم 
املناداة على هداف النصر السعودي، 

عبد الرزاق حمد هلل.
على  كان  خاليلوزيتش  البوسني 
صواب، ألنه ال مساومة وال مزايدات 

مع املنتخب الوطني، الذي يعتبر أكبر 

بكثير من حمد هلل وأمثاله.
فريقه، فهذا  التركيز على  الالعب يفضل  فإذا كان هذا 
شأنه، وربما سيندم في يوم من األيام، ولن يجد جوابا 
مقنعا حينما يسأله أبناؤه عن عدم اللعب ملنتخب بلده 

الذي أوصله إلى ما وصل إليه...
العب الشماعية، وأوملبيك أسفي سابقا، لم يتأخر عن 
حسابه  على  له  ونشر صورة  خاليلوزيتش،  على  الرد 
الــتــواصــل  ــع  ــواق م ــي  ف الشخصي 
قصير  بتعليق  مرفقة  االجتماعي 
ــن  )ك  »Be Happy« ــه  ــافـ وتـ
تفكيره  وحسب  أنه  أي  سعيدا(، 
الساذج، لم يحزن وسيبقى سعيدا، 
بالرغم من عدم املناداة عليه، وعليه 
أن يستحيي وينسى املنتخب الوطني 

.»Shame on you« حمد اهلل
رة
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نوستالجيا

كما هو معلوم، سيخوض املنتخب 
الــجــاري،  أكتوبر   9 ــوم  ي الوطني 
نظيره  ــة ضــد  ــوي ق ــة  ــ ودي مـــبـــاراة 
السنغالي، ومباراة ثانية يوم 13 من 
الكونغو  منتخب  ضد  الشهر  نفس 
ــك اســتــعــدادا  ــ الــديــمــقــراطــيــة، وذل
منتخب  ضــد  املرتقبة  للمواجهة 
القادم،  الشهر  في  الوسطى  إفريقيا 
إفريقيا  أمم  كأس  إقصائيات  برسم 

التي ستحتضنها الكاميرون.
البوسني وحيد  الوطني،  الناخب 
ندوته  خــالل  كشف  خاليلوزيتش، 
الذين  الالعبني  الئحة  عن  الصحفية 
املواجهتني،  لهاتني  استدعاؤهم  تم 
لألسود،  بالنسبة  تعتبران  اللتني 
للمدرب  ومناسبة  حقيقيا،  محكا 
التشكيلة  عن  نهائي  بشكل  للبحث 
عليها  سيعتمد  ــتــي  ال الــرســمــيــة 
ــة، خاصة  ــي ــدول ال ــواجــهــات  امل ــي  ف
لتجريب  كافيا  يعد  لم  الوقت  وأن 

الالعبني.
املرة  هذه  وجه  الوطني  الناخب 
األملانية،  البطولة  نحو  بوصلته 
نسيم  ــرة  م ألول  اســتــدعــى  حيث 

وأيمن  األملاني(،  )شالك  بوجالب 
فرانكفورت،  إنتراخت  من  برقوق 
بينما مازال متشبثا بالالعب حمزة 
تدني  من  بالرغم  )شالك(  منديل 
مدرب  طرف  من  وإبعاده  مستواه 

الفريق األملاني.
مغمورون  آخرون  العبون  هناك 
كموحى  عــلــيــهــم،  ــاداة  ــنـ املـ تــمــت 
براتيسالفا  نادي  مهاجم  غارساال، 
أسماء  إلى  باإلضافة  السلوفيني، 
أخرى لم تعط ما كان منتظرا منها 
ومع  املناسبات،  مــن  العديد  فــي 
يعتمد  الوطني  الناخب  مازال  ذلك 

عليها.
هي  الــكــبــيــرة،  املــفــاجــأة  وتبقى 
ظهور العب إشبيلية اإلسباني، منير 
أن  بعد  الالئحة،  هذه  في  الحدادي 
كشف خالل الفترة األخيرة عن ندمه 
اإلسباني،  املنتخب  قميص  لحمل 
للعب ضمن  اســتــعــداده  عــن  وعــبــر 
الفريق الوطني املغربي، بعد معاناة 
طرف  من  مقصود  وتهميش  كبيرة، 

اإلدارة التقنية اإلسبانية.
الكرة اآلن في مرمى منير، وعليه 

رسمي  بشكل  مكانه  بــأن  يفهم  أن 
بقوة  املنافسة  وعليه  محجوز،  غير 
تواجد  أمام  أجل كسب رسميته  من 
الهجوم،  في  الالعبني  من  العديد 
ــب أجــاكــس،  ــاء لــبــيــض العـ ــري ــزك ك
ويوسف العرابي هداف أوملبياكوس 
املصري،  الزمالك  ونجم  اليوناني، 
غياب  بعد  العائد  بنشرقي،  أشرف 

طويل عن املنتخب.
ــاد بعض  ــعـ إبـ أيـــضـــا  نـــالحـــظ 

ــرســمــيــني« ألســبــاب  الــالعــبــني »ال
فيصل  تاعرابت،  كعادل  مختلفة، 
حاريث  وأمـــني  درار  نبيل  فــجــر، 
املصابني بـ»كورونا«، باإلضافة إلى 

يونس بلهندة، وزهير فضال. 
الوطني  الناخب  فــإن  للتذكير، 
أعفى بعض العبي البطولة الوطنية 
التزاماتهم  املعسكر، بسبب  من هذا 
الوطنية  البطولة  في  أنديتهم  مع 

التي تعيش آخر دوراتها.

مصطفى الشادلي

خاليلوزيتش

العربي الزاويل.. عراب »كاريان �ضنطرال«

ــى  ــا إلـ ــ ــادرنـ ــ غـ
يوم  الــبــقــاء،  دار 
أكتوبر   6 الثالثاء 
اجلــــــاري، جــنــاح 
السريع،  ــوداد  ــ ال
ــد الــــقــــادر  ــ ــب ــ ع
ــدا، بــعــد  ــ ــ ــدي ــ ــ ب
بفيروس  إصابته 
اللعني،  »كــورونــا« 
ميهله  لــم  ــذي  ــ ال

طويال.
ويعتبر املرحوم 
ــن صــانــعــي فــوز  م

 1970 سنة  العرش  لكأس  لقب  بــأول  ــوداد  ال
بالبطولة  فاز  كما  السطاتية،  النهضة  ضد 

الوطنية قبل هذا التتويج سنة 1969.
وبعد مسيرة كروية ناجحة، التحق باإلدارة 
يف  ومربي  كمؤطر  األحمر  للفريق  التقنية 
مدرسة الوداد، حيث يرجع له الفضل يف تألق 
فريق  إلى  وصلوا  الذين  الالعبني  من  العديد 

الكبار، بل حملوا قميص املنتخب املغربي.
سابق،  والعب  ودادي  تويف  اليوم،  نفس  ويف 
بـــ»ديــدي«  امللقب  محمد،  عــزة  املــرحــوم  هو 
بعد معاناة مع املرض، املرحوم تدرج يف جميع 
ما  فترة  يف  والتحق  للوداد،  العمرية  الفئات 

باملغرب التطواني.
الصغيرة،  الفقيدين  ألسرة  احلارة  تعازينا 
برحمته  اهلل  وتغمدهما  الودادية،  وللعائلة 

وأسكنهما فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

املرحوم بديدا
 بقميص الوداد



صـحـفــي بـالغ 

 ، للمغرب  الشعبي  للقرض  المديرية  واللجنة  المركزي  الشعبي  للبنك  اإلداري  المجلس  تدارس   ،2020 يوليوز   28 في 
برئاسة السيد محمد كريم منير، تطور نشاط المجموعة مع حصر حساباتها إلى غاية 30 يونيو 2020.

دينامية نمو العائد الصافي البنكي، وتراجعها 
بفعل تداعيات األزمة الصحية 

البنك  مجموعة  واجهت   ،2020 سنة  من  األول  النصف  خالل 
مسبوقة،  غير  تداعيات  ذات  اقتصادية  أزمة  المركزي  الشعبي 
من  للحد  الساكنة  على  تطبيقه  تم  الذي  الحجر  إثر  على  وذلك 

 .19 انتشار جائحة كوفيد 

التي  الدول  الساكنة في  تجاه  والقرب  للتضامن  بقيمها  ووفاء 
تشتغل بها، سهرت المجموعة على تعبئة جميع مكوناتها لدعم 
زبنائها  على  األزمة  تأثير  من  والتخفيف  الوطنية  االقتصاديات 

وشركائها.

البنكي  الصافي  العائد  تحسن  الظرفية،  هذه  من  الرغم  وعلى 
بفعل  وذلك  درهم،  مليار   10 ليبلغ   %  13,9 بنسبة  الموطد 
التأثير المزدوج لتغير النطاق عقب إدماج شركات إفريقية جديدة 
أنشطة  وتقويم   2019 سنة  من  األخير  الربع  في  شراؤها  تم 
السوق خالل الربع الثاني من سنة 2020 نتيجة التطور اإليجابي 
لمنحنى النسب. وخارج تأثيرات النطاق، بلغ نمو العائد الصافي 
حدود في  المجموعة  ودائع  تعزيز  وتواصل   .%  6  +  البنكي 
بنسبة القروض  تدعمت  بينما  درهم،  مليار   327 لتبلغ   %  5,7 
1 % ، مقارنة مع 31 دجنبر 2019، لتصل إلى 261 مليار درهم.

إلى لتصل   ،%  23 بنسبة  العامة  المصاريف   وتطورت 
قدرها  استثنائية  تكاليف  باألساس  متضمنة  درهم،  مليار   5,4
لمساهمة  النسبي  باإلدراج  والمتعلقة  درهم  مليون   500
نطاق  ظل  وفي  كورونا.  جائحة  تدبير  صندوق  في  المجموعة 
التكاليف  ارتفعت  المساهمة،  هذه  تأثير  احتساب  وخارج  ثابت 

بشكل متحكم فيه بنسبة + 3 %.

وتمشيا مع السياسة االحترازية للتموين، تدعمت كلفة المخاطر 
3 مليارات درهم، مشتملة  الموطدة بشكل ملحوظ لتصل إلى 
التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  مؤونات حسب  على  باألساس 
المالية » النهج التطلعي «، وذلك استباقا لتداعيات الوباء على 
كلفة  جزئيا  تفاقمت  أخرى،  ناحية  ومن  االقتصاديين.  الفاعلين 
ضعف  خالل  من   2020 سنة  من  الثاني  الربع  برسم  المخاطر 
التي  الدول  مختلف  في  السكان  حركة  تقييد  بفعل  التحصيل، 

المجموعة. بها  تشتغل 

إلى  لتصل   %  48 بنسبة  الموطدة  الصافية  النتيجة  وتراجعت 
حصة  الصافية  النتيجة  انخفضت  بينما  درهم،  مليون   1 034

المجموعة بنسبة 38 % لتبلغ 015 1 مليون درهم.

المغرب : نشاط بنكي يرتكز على تدبير األزمة 
الصحية والشروع في اإلقالع

الشعبي  البنك  مجموعة  تكيفت  الصحية،  األزمة  فترة  خالل 
لخدماتها  االستمرارية  ضمان  أجل  من  سريع  بشكل  المركزي 
على  باألساس  ذلك  في  معتمدة   ، مواتية  ظروف  ظل  في 
ومنصاتها.  مناهجها  وقوة  ورشاقتها  للتوزيع  شبكتها  امتداد 
ولخدمة زبنائها، عكفت المجموعة على تعبئة مكوناتها على عدة 

أصعدة :

عمليات  من  استفاد   : القروض  أقساط  سداد  تأجيل  عملية   -
العالم  ومغاربة  خواص  من  الزبناء  كافة  همت  التي  التأجيل 
ومهنيين ومقاوالت حوالي 000 85 زبون لدى البنك الشعبي ؛

الشعبي  البنك  شبكة  توصلت   : المقاوالت  دعم  قروض   -
وعالجت أزيد من 000 18 طلب خاص بسلف ضمان أوكسجين، 
قدره إجمالي  بمبلغ  الصغرى،  المقاوالت  لفائدة   غالبيتها 

3,5 مليار درهم ؛

ومعالجة  المهيكل  غير  القطاع  لفائدة  المساعدات  توزيع   -
كانت   : االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  تعويضات 
مجموعة البنك الشعبي المركزي في الصفوف األولى خالل 
مختلف الحمالت المنظمة في إطار المبادرة الوطنية للتضامن 
األسر  لفائدة  ملحوظة  مالية  مساعدات  بتوزيع  سمحت  التي 

المهيكل. القطاع غير  العاملة في 

عدة  المجموعة  أجرت  الوطني،  االقتصاد  إقالع  ولمواكبة 
والمقاوالت.  الخواص  من  الزبناء  فئات  جميع  لفائدة  عمليات 
احتياجات  تلبية  في  االستمرار  بغية  موجه  مخطط  وضع  وتم 
تسويق  على  المجموعة  سهرت  وهكذا،  وتطلعاتهم.  الزبناء 
خالل من  سيما  ال  االقتصادي،  لالنعاش  موجهة   منتجات 

» ضمان إقالع «.

االقتصاد  بتمويل  التزامه  جديد  من  الشعبي  البنك  وأكد 
لحوالي لالقتصاد  القروض  جاري  مجموع  من  فرفع   الوطني، 

225 مليار درهم. 

صعيد  على  المغرب  في  ريادتها  تعزيز  من  المجموعة  وتمكنت 
الودائع التي تطورت بنسبة 4,7 % مقارنة مع متم سنة 2019، 
لتصل إلى 259 مليار درهم، أي بجمع إضافي قدره 11,7 مليار 
الخواص  صعيد  على  سواء  المنجزات  هذه  تحقيق  وتم  درهم. 



الــمؤشــرات
الــرئــيــســيــة للـمـجـموعــة 

العائد الصافي البنكي 10

النتيجة الصافية الموطدة 

(%13,9+)

(%48,3-)
1 034

النتيجة الصافية حصة المجموعة
(%38,1-)

1 015

تصنيف المجموعة

BB / STABLE / B (S&P)
BA1 / STABLE (MOODY’S)

مجموع الحصيلة الموطدة 448,4
مليار درهم

عدد الزبناء البنكيين
6,5 مليون

مليار درهم

مليون
درهم

األموال الذاتية الموطدة 46,6
مليار درهم

حجم الشبكة
نقطة توزيع 6 007 مليون

درهم

مليار   1,4  +  ( العالم  ومغاربة  درهم(  مليار   4,5  +  ( المحليين 
درهم( والمقاوالت ) + 5,8 مليار درهم(. ونجم عن ذلك تحسن 
في حصة المجموعة من حيث الودائع ب69 نقطة أساس لتصل 

إلى 26,7  %.

للبنك  والتضامني  المواطن  االلتزام  المنجزات  هذه  تؤكد 
الشعبي الذي يواصل دعم زبنائه بالمغرب لتجاوز هذه األزمة.

التابعة للمجموعة  صمود قوي للشركات 

على الرغم من تأثير تدابير الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات 
الشركات  حافظت  المجموعة،  بها  تشتغل  التي  الدول  في 
التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي على الصعيد الدولي 
المتعلق  النطاق  تأثير  وبفضل  هكذا,  نموها.  دينامية  على 
 ،2019 سنة  من  األخير  الربع  خالل  جديدة  بنوك  ثالثة  بشراء 
تعزز العائد الصافي البنكي بنسبة 52 % وأضحى يمثل 25 % 
من العائد الصافي البنكي الموطد. ودون احتساب هذا التغيير 
حدود في  جيد  مستوى  في  النمو  نسبة  ظلت  النطاق،   في 

المالية  المردودية  ملحوظ  بشكل  تحسنت  كما   .%  8,5  +
بنسبة  ثابت  نطاق  على  للمجموعة  التابعة  الدولية  للشركات 
في  والتحكم  للنشاط  مؤشراتها  تطور  مع  انسجاما   ،%  11  +

المالية الصعبة. الرغم من الظرفية  التكاليف على 

للمجموعة  التابعة  المتخصصة  الشركات  تأثرت  المغرب،  وفي 
جراء األزمة الصحية خالل النصف األول من السنة. وعلى الرغم 
من ذلك، واصلت هذه الشركات مساهمتها القوية في العائد 

.% 22 الصافي البنكي للمجموعة بنسبة  

وتعزيز  المؤونات  لتشكيل  حذرة  سياسة 
المالية  المتانة 

برسم النصف األول من سنة 2020، شكلت المجموعة مؤونات 
طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية » النهج التطلعي «، 

استباقا لتراجع الوضعية االقتصادية.

موازاة مع ذلك، صادقت الجمعية العامة العادية على تخصيص 
مليار درهم إضافي لصندوق الدعم الذي بات مبلغه الجاري يقدر 
ب4,4 مليار درهم. وسيساهم هذا الغالف المالي في تدعيم 
استشراف  لها  يتيح  مما  فأكثر،  أكثر  للمجموعة  المالية  المتانة 

اطمئنان. بكل  المستقبل 

كما تم تشكيل مخصص إضافي للمؤونات عن المخاطر العامة 
درهم  مليون   200 حدود  في  البنك  حسابات  أساس  على 
 لتغطية مخاطر جائحة كوفيد، مما رفع مخزون هذه المؤونة إلى

4,8 مليار درهم.

جدد المجلس اإلداري للبنك الشعبي المركزي اإلشادة بكافة مستخدمي المجموعة لتفانيهم في القيام بواجبهم 
الوطني في ظل هذه الظروف االستثنائية.

كما عبر أعضاء المجلس عن شكرهم لجميع حاملي الحصص والمساهمين والشركاء والزبناء على مساهمتهم 
الدائمة في ازدهار المجموعة على الصعيدين الوطني والدولي.



النتـائـج إلـى حـدود 30 يونـيـو 2020
أبــــــرز األحــــداث

اجتمع مجلس إدارة القرض الفالحي للمغرب برئاسة السيد طارق السجلماسي في 17 سبتمبر 2020 لدراسة تطورات نشاط البنك وحصر الحسابات في 30 يونيو 2020 والتي تمت مراجعتها من قبل 
لجنة االفتحاص خالل اجتماعها المنعقد في 24 سبتمبر 2020.

و قد تعبأت مجموعة القرض الفالحي للمغرب، في اطار التزامها وتضامنها، بشكل قوي لمكافحة الجائحة من خالل المشاركة في حملة التضامن الوطنية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، سواء على المستوى االقتصادي 
أو االجتماعي أو الصحي.

• استمرار برنامجي "انطالقة" و "المستثمر القروي"
استجابة للتوجيهات الملكية السامية و في إطار االتفاقيتين الموقعتين تحت الرئاسة الفعلية لجاللة 
الملك محمد السادس نصره اهلل، تمت مواصلة تنزيل برنامج المستثمر القروي الذي يعتبر برنامجا 
وطنيا لدعم وتمويل المقاوالت الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي و ذلك من أجل مواكبة 

حاملي المشاريع المؤهلين لالستفادة.
للتذكير ، فإن القرض الفالحي للمغرب قام بوضع و تفعيل ثالثة عروض في اطار برنامج المستثمر 

القروي تتالئم مع كل نوع من أنواع المشاريع:
. انطالق قروي إلنشاء المقاوالت الصغيرة جدا الغير الفالحية في العالم قروي؛

. انطالق فالحي إلنشاء المقاوالت الصغيرة جدا الفالحية؛
. انطالق تجديد فالحي يهم تحديث المقاوالت الفالحية الصغيرة جدا الموجودة سلفا.

كما يوفر القرض الفالحي للمغرب، باإلضافة إلى الدعم المالي، مواكبة غير مالية لحاملي المشاريع 
المؤهلين من خالل تقديم االستشارة لهم وجعل خبرة البنك ومنظومته رهن إشارتهم.

• وضع عروض مخصصة للحفاظ على النسيج االقتصادي
من أجل دعم المقاوالت التي تواجه صعوبات وتمكينها من تسديد األجور ودفع مستحقات المزودين، قام 

القرض الفالحي للمغرب بتنزيل منظومة خاصة من أجل انتعاش سريع  بعد األزمة.
فبعد دراسة الملفات واستناداً إلى استيفائها لشروط التمويل، قام القرض الفالحي للمغرب  بعدة إجراءات:

   . الحفاظ على تسهيالت القروض الممنوحة؛
   . التجديد التلقائي لقروض التشغيل؛
   . تأجيل اجال القروض االستهالكية؛

   . منح كشوفات استثنائية على الحساب ؛
   . منح قروض متوسطة األجل؛

   . تأجيل عقود التأجير.

عملية تضــامــــن
   . تعبئة شبكة وكاالت القرض الفالحي للمغرب ونشر أكثر من 100 وكالة متنقلة لتوزيع المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق الخاص باألسر التي تعمل في القطاع الغير المهيكل ال سيما في المناطق 

     القروية والمناطق المعزولة.
   . توزيع تعويضات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  CNSS على أكثر من مائة ألف موظف بمبلغ 178 مليون درهم.

المساهمة في صندوق تدبير الجائحة الذي أنشأته الدولة
   . المساهمة ب 200 مليون درهم أي ما يعادل ٪50 من العائد االجتماعي السنوي لعام 2019؛

   . المساهمة الطوعية والفردية لموظفي المجموعة بجميع درجاتهم ووظائفهم بما يزيد عن 15 مليون درهم.
.)CAM Mobile و  CAM Online( جمع التبرعات من المواطنين عبر الوكاالت والقنوات الرقمية .   

تأجيل استحقاقات القروض
   . لدعم ومساعدة زبنائه المتضررين والمتأثرين باألزمة الصحية، قام القرض الفالحي للمغرب بتأجيل استحقاقات القروض بأفضل الشروط وحافظ على مستوى سحب الكشوفات االستثنائي مراعاة 

      الحتياجاتهم وظروفهم )فقدان الراتب الجزئي أو الكلي(.

وحدة التوجيه والتفحص المستمر
   . إنشاء خلية داخلية لإلشراف على خطة عمل كوفيد 19 وتعيين مكلف بالجودة داخل البنك لمراقبة احترام خطة عمل كوفيد 19. الخلية مسؤولة عن مراقبة الوضع الوبائي والنظام الصحي وتحديد 

     أفضل الممارسات فيما يخص الوقاية من كوفيد 19 وتحديث خطة الوقاية المعتمدة.
   . رفع مستوى الوعي و تكوين الموظفين ومقدمي الخدمات والمتعهدين العاملين داخل البنك.

تعزيز إجراءات النظافة والسالمة الصحية
   . توفير المعدات والمواد الصحية على نطاق واسع )المحاليل الكحولية، األقنعة الواقية، معدات قياس درجة الحرارة مع تركيب محطات تعمل ذاتيا لفحص الحمى والقناع، حصائر مطهرة لألحذية وأعمدة 

      تطهير بالدواسة ...( ؛
   . التطهير المستمر للمباني وزيادة ساعات خدمات التنظيف والتطهير لجميع المباني؛

   . تعزيز طاقم األمن )578 رجل أمن إضافي( إلدارة صفوف االنتظار وتنظيم تدفق الزبناء داخل وخارج الوكاالت، أخذ درجة الحرارة والتأكد من ارتداء القناع؛
   . تركيب أنظمة الزجاج الواقي )2000 وحدة موزعة على مستوى الشبكة( ؛

   . وضع أنظمة تسيير صفوف االنتظار )400 شريط فصل موزع على الفروع العالية الكثافة( والعالمات األرضية.

الحد من اللقائات الفعلية بين الموظفين
   . تقييم المخاطر المسجلة على المستوى الوبائي وتنفيذ التدابير المالئمة لحالة كل موظف )الهشاشة واألمراض المزمنة، إلخ( مثل العمل عن بعد، الجدولة الزمنية، التناوب ، توفير أماكن العمل؛

   . تشجيع عقد االجتماعات عبرتقنية الفيديو وتخفيض عدد األشخاص أثناء االجتماعات الحضورية، مع اتخاذ تدابير التباعد والحماية؛
   . إطالق التوقيع الرقمي Parapheur Digital لتجنب لمس و استعمال الوثائق، فضاًل عن دمج التوقيعات اإللكترونية ومكتب الضبط الرقمي للبريد القادم من الخارج؛

   . إعادة ترتيب و برمجة نظام اإلعاشة.

• توفير الدعم لضمان استمرار األنشطة أو إعادة إطالقها
مجموعة  أطلقت  أكسجين"،  "ضمان  و  إقالع"  "ضمان  برنامجي  في  انخراطها  إطار  في 
إقالع  الفالحي  القرض   " و  إقالع"  الفالحي  القرض   " برنامجي  للمغرب  الفالحي  القرض 
والحضرية على حد سواء، قصد  القروية  للمناطق  المخصصين   " الصغيرة جدا  للمقاوالت 

تخفيف العبئ على ميزانية المقاوالت والسماح لهم بإعادة االشتغال أو مواصلة أنشطتهم.

آثار  من  للتخفيف  إضافية  كقروض  درهم  مليار   1.5  •
انخفاض التساقطات المطرية على الفالحين 

   . 500 مليون درهم لحماية الماشية؛
   . 600 مليون درهم لتمويل الزراعات الربيعية؛

   . 400 مليون درهم لتمويل وصيانة األشجار المثمرة؛

القروي  العالم  لساكنة  حساب  مليون   1.5 من  أكثر  على  للمغرب  الفالحي  القرض  يتوفر 
يستفيد أكثر من نصفهم من القروض. ويأتي هذا الغالف التمويلي اإلضافي بقيمة 1.5 مليار 

درهم لينضاف إلى مبالغ التمويل السنوي المخصص للفالحة والعالم القروي.

• 560 مليون درهم كخط تمويل
   . توقيع خط تمويل بقيمة 560 مليون درهم )50 مليون يورو( بين القرض الفالحي    

   للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية )AFD( ؛

الراسخ اتجاه العالم القروي المتأثر  التزامها  باعتبارها الشريك األول للقطاع الفالحي والعالم القروي، أكدت مجموعة القرض الفالحي للمغرب 
بانخفاض نسبة التساقطات المطرية و ذلك من خالل مضاعفة اإلجراءات التي تدعم الفالحين.     

دعم المقاوالت والمساهمة في الخطة الوطنية لالنتعاش االقتصادي

المساهمة في دعم الساكنة األكثر تضررا 

تنفيذ خطة عمل كوفيد 19 من أجل ضمان السالمة الصحية واستمرارية الخدمات
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الحفاظ على ديناميكية تمويل االقتصاد
سجلت مجموعة القرض الفالحي للمغرب في متم شهر يونيو 2020 مجموع قروض موزعة بقيمة 89 

مليار درهم مقابل 83.7 مليار درهم في 30 يونيو 2019 بزيادة قدرها 6.4٪.
القرض  مجموعة  قامت  الواقع،  في  المجموعة.  فرق  جميع  تعبئة  بفضل  ممكنا  األداء  هذا  أضحى 
الفالحي للمغرب بتكييف تشكيلة المنتجات التي تقترحها لالستجابة لالحتياجات الخاصة بكل شريحة 

من الزبناء، مع إيالء اهتمام خاص للعالم القروي والفالحين وقطاع الصناعات الغذائية.

تنوع ودائع الزبناء المعبأة
في اطار استراتيجية تجارية متأقلمة، رفعت مجموعة القرض الفالحي للمغرب جاري ودائع الزبناء 
المعبأة إلى ما يقرب 87 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة ٪3 مقارنة بالنصف األول من عام 2019 
حيث بلغت قيمة هذه المدخرات 84 مليار درهم. وترتبط هذه الزيادة بشكل رئيسي بإرتفاع جاري 

الحسابات الجارية الدائنة )+ 4٪(.

الناتج البنكي الصافي الموطد في تناسق مع  نمو النشاط
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة القرض الفالحي للمغرب 2.1 مليار درهم نهاية يونيو 
2020 بزيادة ٪9 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بفضل زيادة تشمل  هامش الفوائد واألرباح 

في عمليات السوق. 
كما ارتفع الناتج البنكي الصافي للقرض الفالحي للمغرب بنسبة ٪12 مقارنة مع نهاية يونيو 2019. 
ويرتـبط هـذا التغيـير بشكـل أساســي بـاألداء الجـيد لـهـوامـش الفوائد والعـمـوالت واألربــاح في 

عمليات السوق.

تحصيل أرباح إيجابية على الرغم من تأثير األزمة
أنهت مجموعة القرض الفالحي للمغرب النصف األول من 2020 بصافي األرباح مجموعه 188 مليون 
درهم و حصة المجموعة من صافي االرباح قدره 219 مليون درهم. وباستثناء أثر مساهمة البنك 
في دعم صندوق كوفيد 19 لتدبير الجائحة و كلفة المخاطر تحسبا للمخاطر المستقبلية المرتبطة 
المجموعة من  )418 مليون درهم( و حصة  االرباح  الحالي، فإن صافي مجموع  بالوضع االقتصادي 

صافي االرباح )449 مليون درهم(  قد سجل ارتفاعات  وصلت ٪3 و٪10 على التوالي.
باإلضافة إلى ذلك، بلغ صافي حصيلة السنة 150  مليون درهم، ما يوافق رصيد 250 مليون درهم 

)+ ٪4( إذا ما استثنينا مساهمة البنك في دعم صندوق كوفيد 19 لتدبير الجائحة.

تقوية القاعدة المالية وتغطية المخاطر
في نهاية النصف األول من عام 2020، رفعت مجموعة القرض الفالحي للمغرب رصيدها من األموال 

الذاتية الموطدة الى 13 مليار درهم، أي زيادة بنسبة ٪14 مقارنة بالنصف األول من عام 2019.
للمخاطر  تحسبا  الموحدة،  الحسابات  في  اعتمادات  بتسجيل  المجموعة  قامت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

المستقبلية المرتبطة بتأثير كوفيد 19.
 350 العامة بما قدره  البنك بتعزيز المخصصات للمخاطر  على مستوى الحسابات االجتماعية ، قام 

مليون درهم لترتفع إلى 1.3 مليار درهم أي ٪1,5 من رصيد قروض الزبناء.

ستجدون التقرير المالي النصف سنوي على الرابط التالي : 

h t t p s : / / w w w. c re d i ta g r i co le . m a / f r / to u te s - le s - p u b l i ca t i o n s

النتـائـج إلـى حـدود 30 يونـيـو 2020
المـؤشـرات واألرقـام األساسيـة للمـجــمــوعــة
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عن  معطيات  أي  تــتــســرب  ــم  ل طــبــعــا، 
ومثل  املناصب،  لهذه  املرشحة  األسماء 
هذا اإلعالن تم تأجيله لعرضه في عاصمة 
من العواصم الكبيرة، لتفادي سوء الفهم، 
ولتفادي التقليل من شأن الدول الكبرى في 
نجحت  بوزنيقة  لكن  الليبية)..(،  األزمــة 
إقصاء  هو  التوجه  كان  بعدما  املهمة،  في 
الفرقاء  هم  وها  الليبي،  امللف  من  املغرب 
الليبيون يصرحون من الهرهورة، ضواحي 
العاصمة الرباط، وبحضور وزير الخارجية 
اتسمت  ))املفاوضات  بأن  بوريطة،  ناصر 
بروح املسؤولية وتغليب املصلحة العامة، 
تشكل  باملغرب  الحوار  جوالت  أن  وأكدوا 
بالبالد  للخروج  عليه  البناء  يمكن  رصيدا 
االنقسام  حــالــة  وإنــهــاء  االســتــقــرار  ــى  إل
الوفدان عن عزمهما  املؤسساتي، كما عبر 

االســتــمــرار فــي لــقــاءاتــهــمــا الــتــشــاوريــة 
املؤسسات  حول  الخالف  إلنهاء  باملغرب، 
بما  والرقابية،  والتنفيذية  السياسية 
وتم  االنتقالية،  املــرحــلــة  إنــهــاء  يضمن 
تدوين االتفاقات التي جرى التوصل إليها 
رئاسة  إلى  لرفعها  رسمية،  محاضر  في 
النواب  ومجلس  للدولة  األعلى  املجلس 
األخيرة  الكلمة  إبــداء  أجل  من  الليبيني، 
ونجحت  إليها،  املتوصل  الخالصات  في 
التي  اإليــجــابــيــة  واألجـــــواء  ــوســاطــة  ال
الثانية  الجولة  إنجاح  في  املغرب  وفرها 
)املصدر:  الليبي((   - الليبي  الحوار  من 

هسبريس. 6 أكتوبر 2020(.
ــاق،  ــف بــغــض الــنــظــر عــن مــضــامــني االت
الليبية  األزمة  فإن  والسرية)..(،  العلنية 
العنوان  يكون  وقد  منعطفا جديدا،  دخلت 

األبرز، هو نهاية مرحلة فايز السراج الذي 
يعود الفضل ملدينة الصخيرات في تنصيبه 
الدولي،  املستوى  على  به  معترفا  رئيسا 
وهي  الدولية  اإلعــالم  وسائل  كتبت  وقد 
ما  والهرهورة  بوزنيقة  مفاوضات  تواكب 
مرحلة  دخــول  على  ليبيا  ))توشك  يلي: 
حاسمة لحل أزمتها املتشعبة، بالنظر إلى 
تسليم  احتمال  هو  األول  مهمني،  حدثني 
الرئاسي،  املجلس  رئيس  السراج،  فائز 
والثاني  جديدة،  لقيادة  التنفيذية  السلطة 
ولــيــامــز،  ستيفاني  مهمة  انــتــهــاء  ــو  ه
في  املتحدة  األمم  لبعثة  باإلنابة  الرئيسة 
هذين  وبني  بالنفط..  الغني  العربي  البلد 
بمبادرات  أكتوبر  شهر  يعج  الحدثني، 
غرار  على  الليبية،  األزمــة  أطــراف  تجمع 
مــشــاورات  مــن  الراهنة  الثانية  الجولة 

من  الــتــي  املــغــربــيــة،  بوزنيقة  مدينة 
املنتظر أن تحسم مسألة التعيينات في 
املناصب السيادية السبعة، رغم الجدل 
بشأن إصرار أنصار الجنرال االنقالبي، 
بمنصب  االستئثار  على  حفتر،  خليفة 
ما  سُيعقد  كما  املركزي،  البنك  محافظ 
عبر   ،»2 برلني  »مؤتمر  تسميته  يمكن 
برعاية  اإلثنني،  يوم  املرئي  التواصل 
أملانيا واألمم املتحدة، وبمشاركة وزراء 
الدولية  واملنظمات  الدول  عن  وممثلني 
مؤتمر  التي حضرت  نفسها  واإلقليمية 
بهدف  املــاضــي،  يناير   19 فــي  بــرلــني، 
منذ  القائم  النار  إطــالق  وقــف  تثبيت 

)املصدر:  املاضي..((  غشت   21
أكتوبر   5 ــاضــول.  األن وكــالــة 

.)2020

من 08 إلى 14 أكتوبر 162020 العدد: 1092  تحليل إخباري

إعداد
سعيد الريحاني

استعاد المغرب زمام المبادرة في الملف الليبي، ونجح فيما فشلت فيه بعض الدول الكبرى التي ال تعرف العمق الليبي)..(، وقد استطاع المغرب أن 
يعطي دفعة جديدة إلحياء اتفاق الصخيرات في كافة المقررات المقبلة، لتنجح مدن صغيرة مثل الهرهورة وبوزنيقة والصخيرات في ما فشلت فيه 
عواصم كبرى مثل باريس وبرلين.. فقد اختتم وفدا المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، مفاوضاتهما يوم الثالثاء الماضي، بتبادل المحاضر 

حول خالصات المشاورات التي تمهد للتوصل إلى اتفاق حول المادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية.
ولمن ال يعرف المناصب السيادية التي يتحاور بشأنها الفرقاء الليبيون، فهي 7 مناصب تتمثل في: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، 

ورئيس جهاز الرقابة اإلدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا لالنتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

احلـوار  بـني فـرقاء لـيبيا.. 
يوجد يف بوزنيقة ما ال يوجد يف اأملانيا

أطراف احلوار 
اللييب حتت 

املغربية  الرعاية 

التفاقات الأخرية 

ما قبل نهاية ال�سراج

 و�سقوط اجلرنال حفرت  



اإلعالمية،  املصادر  تغفل  وال 
»برلني  مؤتمر  عقد  إمكانية  أن 
يصطدم  قــد  ليبيا  أجــل  مــن   »2
يحتم  ما  لوجستيكية،  بصعوبات 
تكون  قد  قريبة  منطقة  إلى  نقله  إمكانية 
مدينة جربة التونسية، كما ال يمكن إغفال 
حيث  املنطقة،  في  العسكرية  الحسابات 
الجنرال  دعــم  املــصــري  املــحــور  يــواصــل 
))رغم  اإلعالم:  وسائل  وتقول  حفتر)..(، 
أمس  يوم  عنها  عبر  التي  التفاهم  أجواء 
الثالثة  الجلسة  في  املشاركون  السبت، 
في  الليبي،  للحوار  الثانية  الجولة  من 
معايير  حــول  املغربية،  بوزنيقة  مدينة 
تولي املناصب السيادية، ما تزال مسارات 
متشعبة،  شــامــل  ليبي  حــل  عــن  البحث 
في  السيما  وعراقيل،  تحديات  وتواجه 
اللواء  بوضع  الرتباطه  العسكري،  شقها 
املتقاعد، خليفة حفتر(( )املصدر: العربي 

الجديد. 4 أكتوبر 2020(.
ويــبــقــى أكــبــر تــهــديــد لــنــجــاح الــحــوار 
حيث  العسكرية،  الحسابات  هو  الليبي، 

قالت مصادر إعالمية أن ))االنفراجة التي 
لعرقلة  محاوالت  بعد  بوزنيقة،  في  حدثت 
املاضي،  األســبــوع  الــلــقــاءات،  استئناف 
قابلتها عراقيل جديدة في املسار العسكري، 
يقضي  جديد  أمريكي  مقترح  بروز  وسط 
املجلس  أعضاء  اختيار  صالحيات  بنقل 
ويهدف  األممية،  للبعثة  املنتظر  العسكري 
توافق  إلى  التوصل  تسريع  إلى  املقترح 
املشتركة  العسكرية  اللجنة  أعضاء  بني 
إلى  ونقله  النار  إطالق  وقف  تثبيت  حول 
القتال في كافة أنحاء  اتفاق نهائي لوقف 

البالد(( )نفس املصدر(.
حفتر،  الجنرال  أن  يتضح  إذن،  هكذا 
الرضا  بعني  ينظر  ال  املثال،  سبيل  على 
عن  النظر  بغض  التسوية  مبادرات  إلى 
تعقد  أنها  طاملا  فيها،  عقدت  التي  املنطقة 
املنطقة،  فــي  حساباته  غير  بحسابات 
في  نجاح  أي  »عقبة  هو  حفتر  فالجنرال 
الباحثني،  بعض  تعبير  حسب  املنطقة«، 
أن  الصحافة،  منابر  بعض  تقول  حيث 
إصرار الجنرال االنقالبي خليفة حفتر على 
الحل العسكري في ليبيا، سيشكل »العقبة 
في  ليبي  التــفــاق  التوصل  ــام  أم األكــبــر« 
املغرب، جاء ذلك في تصريح لـ»األناضول« 
من الخبير سلمان بونعمان، أستاذ العلوم 
بن  محمد  سيدي  جامعة  في  السياسية 
أمام  األكبر  العقبة  ))إن  وقــال:  هلل،  عبد 
الليبي  بالحوار  سياسي  التفاق  التوصل 

الــجــنــرال خليفة  املــغــرب، ســيــكــون  ــي  ف
الحل  على  يصرون  الذين  وداعميه،  حفتر 
هناك  أن  بونعمان  وأضــاف  العسكري، 
وعرقلة  إلجهاض  يحددها(  )لــم  جهودا 
ــي الــتــوصــل لحل  ــرب ف ــغ مــجــهــودات امل
إدارة  في  وفاعل  عليه  متوافق  سياسي 
الدول  أن بعض  إلى  الليبية، ولفت  األزمة 
املعروفة ال يروقها التوصل لحل سياسي، 
حفتر،  بدعم  األزمــة  إلدامــة  تستثمر  ألنها 
لكنه لم يسمها، واعتبر أن ذلك يأتي على 
وقبول  بدعم  يحظى  املغرب  أن  من  الرغم 
مختلف  بني  ومحايد  نزيه  كوسيط  دولي، 
يكون  أن  إلى  تسعى  ومقاربته  األطــراف، 
الحل من داخل الحالة الليبية(( )املصدر: 

اليوم 24. 9 شتنبر 2020(.
للجنرال  العسكرية  الحسابات  وألن 
حفتر )قال إن اتفاق الصخيرات انتهى( ال 
تمثل كل الليبيني، فقد كان من الطبيعي أن 
تكون هناك أصوات عسكرية ال تنظر بعني 
واملثال  العسكري،  التصعيد  لهذا  الرضا 
آمر  جويلي،  أسامة  اللواء  من  ذلك،  على 
الحكومة  في  الغربية  العسكرية  املنطقة 
لقناة  تصريح  فــي  ــا  دع الـــذي  الليبية، 
من  ))االســتــفــادة  إلــى  الرسمية«،  »ليبيا 

نتائج مشاورات مدينة بوزنيقة املغربية في 
 قطع الطريق أمام داعمي الحرب في ليبيا((.
األعلى  املجلس  وفــدي  جويلي  و))طــالــب 
)شــرق(،  طبرق  نــواب  ومجلس  لــلــدولــة، 
التفاهمات  تحويل  في  اإلســراع  بضرورة 
إلى  املغرب  في  إليها  التوصل  جرى  التي 
خطوات عملية تسهم في قطع الطريق أمام 
داعمي الحرب بني الليبيني، وتتهم الحكومة 
ومصر  اإلمارات  مقدمتها  في  دوال،  الليبية 
وفرنسا وروسيا، بتقديم دعم عسكري واسع 
ملليشيا الجنرال االنقالبي خليفة حفتر، في 
عدوانه على طرابلس ومدن الغرب الليبي، 
اإليجابية  النتائج  بارتياح  تابع  إنه  وقال 
بوزنيقة،  فــي  الليبي  السياسي  للحوار 
الجميع  لــدى  أمــال  يبعث  ذلــك  أن  معتبرا 
االستقرار  تحقيق  بإمكانية  ليبيا(  )فــي 
منها  يعاني  التي  املعيشية  املشاكل  وحل 
وبعثة  املــغــرب،  جويلي  وشكر  الشعب.. 
الحوار  و»مركز  ليبيا،  في  املتحدة  األمــم 
حكومية(،  غير  دولية  )منظمة  اإلنساني« 
الفرقاء على طاولة  على جهودهم في جمع 
)املصدر:  سلميا((  مشاكلهم  لحل  واحدة 

رأي اليوم. 11 شتنبر 2020(.
حفتر  حــســابــات  ــســاوي  ت إذن،  هــكــذا 

الحرب، بينما نجحت بوزنيقة والهرهورة 
والصخيرات في ترسيخ التوجه نحو الحل 
استعادة  نتائج  من  كان  وقد  السياسي، 
املبادرة في امللف الليبي، اإلشادة الدولية 
الليبية،  ــة  األزم إزاء  املغربية  باملواقف 
البناء«  »الدور  وتحدثت األمم املتحدة عن 
املتحدث  وأكــد  املغرب،  به  اضطلع  الــذي 
األممية،  للمنظمة  الــعــام  األمـــني  بــاســم 
ستيفان دوجاريك، أن ))االتفاق السياسي 
2015 في الصخيرات،  الليبي املوقع سنة 
يبرهن على التزام املغرب الراسخ بإيجاد 
حل لألزمة الليبية إلى جانب األمم املتحدة، 
كما نوهت فرنسا، بدورها، بجهود املغرب 
من أجل إعادة إطالق الحوار بني الليبيني، 
واعتبرت، على لسان املتحدث باسم وزارة 
لفائدة  املتخذة  املبادرات  أن  خارجيتها، 
ليبيا،  في  الدامجة  السياسية  املحادثات 
املنطقة،  بلدان  بها  تقوم  التي  تلك  خاصة 
لألزمة،  مخرج  إيجاد  من  للتمكن  أساسية 
وأن الجهود التي يبذلها املغرب تساهم في 
تمهيد السبيل إليجاد حل سياسي لألزمة 
بلجيكا  وأشــادت  املغاربي،  البلد  هذا  في 
وبانخراطه  املغرب  يبذلها  التي  بالجهود 
بهدف  الليبي  الــحــوار  إطــالق  ــادة  إع في 
بأن  مــذكــرة  الليبية،  لــألزمــة  حــل  إيــجــاد 
هذا  في  بالفعل  انخرط  قد  كــان  املغرب 
املسعى من خالل توقيع اتفاق الصخيرات 
2015، واعتبرت بروكسيل  السياسي عام 
لهذه  املغرب  يكرسها  التي  الجهود  أن 
املبادرة، تأتي في وقت مناسب للغاية من 
أجل دعم الجهود حول الحوار السياسي 
الليبي بقيادة منظمة األمم املتحدة بهدف 
الــنــزاع،  لهذا  سلمي  حــل  إلــى  التوصل 
جانبها،  من  اإلسبانية،  اململكة  ــدت  وأك
للديناميات  اإليــجــابــيــة«  »القيمة  على 
إلطالق  الطريق  مهدت  التي  واملــبــادرات 
حل  إلى  التوصل  بهدف  الليبي  الحوار 
أن  على  وشددت  ليبيا،  في  للنزاع  سلمي 
هذه املبادرات كفيلة بدعم وتعزيز الحوار 
السياسي واملصالحة الوطنية بني مختلف 

األطراف(( )املصدر: عدة مواقع(.

من 08 إلى 14 أكتوبر 2020 تحليل إخباريالعدد: 1092 

الجنرال حفتر قد يكون سببا في عودة خيار الحرب 

ألن الحسابات العسكرية للجنرال حفتر )قال إن اتفاق 
الصخيرات انتهى( ال تمثل كل الليبيين، فقد كان 

من الطبيعي أن تكون هناك أصوات عسكرية ال 
تنظر بعين الرضا لهذا التصعيد العسكري، والمثال 

على ذلك، من اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة 
العسكرية الغربية في الحكومة الليبية، الذي دعا 

في تصريح لقناة »ليبيا الرسمية«، إلى ))االستفادة 
من نتائج مشاورات مدينة بوزنيقة المغربية في 

قطع الطريق أمام داعمي الحرب في ليبيا((.

مل تتسرب أي معطيات 
عن األسماء املرشحة 
لهذه املناصب، ومثل 

هذا اإلعالن مت تأجيله 
لعرضه يف عاصمة 

من العواصم الكبرية، 
لتفادي سوء الفهم، 

ولتفادي التقليل من شأن 
الدول الكربى يف األزمة 
الليبية)..(، لكن بوزنيقة 

جنحت يف املهمة، 
بعدما كان التوجه هو 

إقصاء املغرب من 
امللف الليبي

اجلرنال حفرت.. اأن�صار احلرب
 يف مواجهة اأن�صار احلل ال�صيا�صي 
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مراكش ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

غليان يف املطبخ ال�سيا�سي ملراك�ش ي�سبق التهييء لالنتخابات 
عزيز الفاطمي

بدأت تلوح في أفق املدينة الحمراء بوادر موسم 
والسياسويني، ويجوز  السياسة  أهــل  هجرة 
الـــقـــول مــهــنــدســي االنـــتـــخـــابـــات، فــالــحــديــث 
بالذكر  وأخــص  املــراكــشــي،  الشائع بالشارع 
متتبعي الشأن املحلي وكما هو متداول بني رواد 
تشير  االجتماعي، فاألخبار  التواصل  منصات 
لبعض  السياسية  الهجرة  موسم  انطالق  إلى 
في  أمانا وحظا  أكثر  أوكار  للبحث عن  الصقور 
يعني تغيير  ما  املقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات 
القبعات السياسية لغرض في نفس الصقر، وكما 
السياسة،  املتفقهني في نوازل  هو مسلم به عند 
فهي ال تؤمن باالنتماء.. فأرض السياسة واسعة، 
لتكن بداية هذه الهجرة من جماعة الرفاق بحزب 
التقدم واالشتراكية، حيث أعلن أحمد املنصوري، 
الــكــاتــب الــجــهــوي الــســابــق لــحــزب »الــكــتــاب« 
رفاقه  بمعية مجموعة من  اسقالته  بمراكش، عن 
األحادية  األفقية  للقرارات  الرافضني  الغاضبني 
الذي  الشيوعي  الحزب  هرم  أعلى  من  الصادرة 
يقوده الحاج نبيل بنعبد هلل، واختاروا االلتحاق 

بحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، الذي 
ليبقى  طويلة  مدة  منذ  بمراكش  بريقه  اختفى 
التي  الوازنة  األسماء  آخر  لخصاصي،  محمد 

نالت مقعدا برملانيا وجماعيا.

الجهوي  الكاتب  جماعة  استقالة  أسباب  وعن 
املــنــصــوري،  ــة،  ــي ــراك واالشــت للتقدم  الــســابــق 
مع  صحافية  نــدوة  في  عنها  وأعلن  سبق  فقد 
ليبقى  املوضوع،  في  العام  بيان للرأي  إصــدار 

املراكشيني،  صفوف  في  بقوة  املــتــداول  الخبر 
للشأن  املدبر  والتنمية،  العدالة  مرتبطا بحزب 
وظروفا  عادية  غير  فترة  يعيش  والــذي  املحلي 
كل  تربك  قد  قضائية  بملفات  عالقة  لها  خاصة 
أو  نفي  انتظار  وفــي  املستقبلية،  الحسابات 
يونس  مغادرة  قرب  حول  متداول  هو  ما  تأكيد 
لعمدة  األول  والــنــائــب  البرملاني  بنسليمان، 
املدينة، وحسب  مراكش ورئيس مجلس مقاطعة 
املتتبعني، فالرجل يعتبر املنهدس األول وصاحب 
ــوان«  »إخـ رابحة بقلعة  ــة  وورقـ الحسم  كلمة 
العثماني، حيث يشاع أن ترحاله سيكون صوب 
إلى  الكواليس  بعض  وتشير  األحـــرار،  حــزب 
مستقبلي  تكتيكي  تحالف  وضع  على  االشتغال 
وذلك  واألحــرار،  واملعاصرة  األصالة  حزبي  بني 
ورئاسة  العمودية  كرسي  إلى  الوصول  أجل  من 
يونس   = املنصوري  الــزهــراء  )فاطمة  الجهة 
بنسليمان(، لكن ما نيل الكراسي إال بالتحالفات 
ستفرزه  بما  التحكم  يمكن  ال  حيث  القبلية، 
خير  األخيرة  واالستحقاقات  االقتراع،  صناديق 
أجل  حدث من  ومــا  جــرى  ما  يعلم  والكل  دليل 
دعم الحزب املعلوم)..(، فلم يعد املواطن يخضع 
لضغوطات أي جهة كانت وال يمكن جره بالجرار. 

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
االبتدائية  املحكمة  رئيس  شــدد 
عن  وكــشــر  صرامته  مــن  بــتــطــوان، 
التجاوزات  من  العديد  تجاه  أنيابه 
التي رأى أنها تضر بسمعة العدالة 
من  حــزمــة  اتــخــذ  حيث  بمحكمته، 
املساطر  لتبسيط  الجديدة  القرارت 
ــه املــتــقــاضــني واملــرتــفــقــني  ــي وجـ ف
الهيئة  لــهــذه  تظلماتهم  لتقديم 
النقابيني،  بعض  أن  غير  القضائية، 
اإلجــــراءات،  هــذه  يستسيغوا  ــم  ل
يوم  مساء  عاجال  اجتماعا  فعقدوا 
االبتدائية  باملحكمة   2020.10.02
بــتــطــوان، وحــســب زعــيــمــهــم، فــإن 
خمسة  حضره  الذي  االجتماع  هذا 
املستجدات  إثر  أشخاص، جاء على 
الالمهنية  ــارســات  ــم وامل ــرة  األخــي
السيد  عن  الصادرة  واالستفزازات 

رئيس هذه املحكمة.

ــن مــصــادر  ــوع« م ــبـ عــلــمــت »األسـ
ــارق  أن ســلــطــات جــبــل ط ــة،  ــاص خ
بحوالي  يقدر  ماليا  مبلغا  حجزت 
مليوني يورو، أي ما يناهز املليارين، 
ــوة  ــدع يــعــود لــزعــيــم جــمــاعــة »ال
اجلمعيات  احتاد  ورئيس  والتبليغ« 
حيث  احملتلة،  بسبتة  اإلسالمية 
باألمر  املعني  أن  املصادر،  ذات  تؤكد 
ال يستطيع سحب هذا املبلغ أو جزء 
اإلجنليزية  السلطات  بسبب  منه، 
توفره  مصادر  حول  تتساءل  التي 
علما  الكبير،  املالي  املبلغ  هذا  على 
أن اجلمعيات التي يترأسها ال ميكن 

أن توفر له املبلغ املذكور.

في زمن »كورونا«

إضراب عمال النظافة يغرق مدينة تطوان في األزبال 
التابعون  العمال  فيهما  خاض  فقط  يومان 
النظافة  قطاع  تدبير  لها  املفوض  للشركة 
العمل،  عن  إضرابا  بتطوان  األزهــر  بدائرة 
إلى  املدينة  شـــوارع  بتحويل  كفيلني  كانا 
تمنع  األزبال  أصبحت  حتى  للنفايات  مطرح 
هو  كما  األرصــفــة  استعمال  مــن  املــواطــنــني 
ظاهر في الصورة من شارع ابن نصير التابع 
األكوام  حيث  طلحة،  سيدي  اإلدارية  للملحقة 
الكريهة  والروائح  األرصفة  تمأل  القمامة  من 
املعنية  للسلطة  تام  غياب  في  منها،  تنبعث 
إغالق  على  املواطنني  وتحث  تحرص  التي 
محالتهم على الساعة العاشرة ليال في موكب 
والقوات  وأعوانهم  السلطة  رجــال  يتقدمه 
املتناثرة  األزبال  يخص  »فيما  لكن  املساعدة، 
لم  املعنية  والجهة  السلطات  فإن  هنا وهناك، 
املوضوع  هذا  أجل حل  من  أثر  أي  لها  يظهر 
بيئية«،  بكارثة  تطوان  ساكنة  يهدد  ــذي  ال

حسب العديد من املواطنني.
وتسببت الرياح القوية التي عرفتها مدينة 
تطوان صباح يوم الجمعة املاضية، في انتشار 
في  والكارطون  البالستيك  وعبوات  األزبــال 
بيئية  أضـــرارا  مخلفة  واألحــيــاء،  الــشــوارع 
عليها،  التغلب  تطوان  مسؤولو  يستطيع  ال 

حيث يركزون هذه األيام على ضبط املواطنني 
الذين ال يرتدون الكمامات من أجل استخالص 
300 درهم فقط،  املحددة في  املخالفات  مبالغ 
أضــرار  مــن  الساكنة  يلحق  بما  آبهني  غير 
أن  علما  النفايات،  جمع  عــدم  جــراء  صحية 
تطوان تتوفر على شركتني مفوض لهما تدبير 
قطاع النظافة رغم صغر حجمها، األولى تابعة 
لدائرة سيدي املنظري، التي تحظى باالهتمام 
وتوفير النظافة الالزمة اعتبارا للطبقة الراقية 
بها  تتواجد  التي  الناحية  هــذه  تقطن  التي 
أحياء راقية كما تتواجد بها إقامات العديد من 
املسؤولني سواء من السلطة املحلية واألمنيني 
واملنتخبني، ولهذا يتم تنظيف حاويات األزبال 
تكسرت،  إذا  ما  حالة  في  وتبديلها  باستمرار 
نطاقها  ضمن  توجد  التي  األزهر  دائرة  بينما 
أغلبية األحياء الشعبية املهمشة، فإننا نسجل 
مكسورة،  أغلبها  التي  ــال  األزب حاويات  قلة 
وال  استعمالها،  وإعــادة  إصالحها  يتم  حيث 
تشملها  لم  األحياء  هــذه  وكــأن  تنظيفها  يتم 
ولهذا  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املــبــادرة 
تفويض  لتطوان  الترابية  الجماعة  فضلت 
قطاع النظافة لهذه الشركة التي تتميز بضعف 

اللوجستيكية)..(.  اإلمكانيات 

لوبيات العقار تزحف نحو شواطئ طنجة
هذه  طنجة  ساكنة  فوجئت 
األيام، بتحويل مشروع سياحي 
والذي  املتوسط،  البحر  بمارينا 
والتصاميم  الدراسات  أشــارت 
ــذي  إلــى أن هــذا املــشــروع، ال
يتكون من عدة محالت ومقاهي 
كان  حيث  وحــدائــق،  ومطاعم 
سيعطي طابعا خاصا للسياحة 
إلى  تحويله  تــم  قــد  باملدينة، 
ــركــب ســكــنــي عــلــى مــشــارف  م
البحر مشوها جمالية الشاطئ، 
كما أن هذا املشروع العشوائي 
يحجب  الساكنة،  وصفته  كما 
أغضب  مما  البحر،  عن  الرؤية 
ــة الـــتـــي عـــبـــرت عن  ــن ــســاك ال
سخطها بسبب تحويل شواطئ 
سكنية  تــجــزئــات  إلـــى  طنجة 

لصالح لوبيات العقار.

املواطنني،  من  العديد  ويقول 
ببعض  ــر  األم يتعلق  حــني  أنــه 
من  املــراقــبــة  تغيب  املــشــاريــع 
حتى  املعنية،  الجهات  طــرف 
الشواطئ  من  العديد  تحولت 
سكنية  تجزئات  إلى  الشمالية 
مانعة  الــقــانــون،  نطاق  ــارج  خ

االستمتاع  من  املواطنني  بذلك 
من  االقتراب  أو  البحر  بمنظر 
إلى  تحولت  الــتــي  الــشــواطــئ 
الحال  هو  كما  خاصة  ملكيات 

بشواطئ املضيق الفنيدق.
ويناشد العديد من املواطنني 
بالتدخل  املــعــنــيــة،  الــجــهــات 

اإلقــامــات  بناء  لوقف  العاجل 
وحمايتها  بالشواطئ  السكنية 
من موت ليس بطيئا أمام زحف 
الــبــنــاء اإلســمــنــتــي املــتــســارع 
الجهات  فيه  عجزت  وقــت  فــي 
املحلية  السلطة  سواء  املعنية، 
بجهة  املتعاقبة  املنتخبة  أو 
ــذه  ــة ه ــاي ــن حــم الـــشـــمـــال، عـ
عليها  تعتمد  التي  الشواطئ 
العديد من املدن كمجال سياحي 
املصطافني  من  املئات  يستقطب 
كــل ســنــة، وهــذا أيــضــا يسبب 
والزائرين  السياح  حرمان  في 
هذه  استعمال  فــي  حقهم  مــن 
ببناء  السماح  مقابل  الشواطئ 
ظاهر  هو  كما  سكنية  إقامات 
مارينا  شاطئ  من  الصورة  في 

طنجة.
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في انتظار ظهور »هالل« االنتخابات وتحديد تاريخها.. 
ستبدأ التسخينات من أجل دخول غمارها بانطالق موسم 
الحركات التصحيحية في فضاءات املؤسسات الجمعوية 
عقود  بعد  »تكتشف«  والــتــي  السياسي،  الطابع  ذات 
تقويمها،  من  بد  ال  داخلية  اعوجاجات  أن  النضال،  من 
الــدار،  أهــل  من  مادامت  بالخفايا،  علم  على  أنها  وبما 
املنخرطون  يكن  لم  وأسرار  حقائق  غسيل«  »تنشر  فإنها 
العاديون على علم بها، وتفضح »التخلويض« الذي ربما 
تفاجئنا  ال  أمور  وهذه  إحداثه«،  نية  »بدون  فيه  شاركت 
حرية  أن  إلينا  يخيل  حتى  لتوقيتها،  نستغرب  ما  بقدر 
التصويت  إلى  واالحتكام  بالرأي  الرأي  ومقارعة  التعبير 
وتهلل  تنادي  هيئات  في  منعدمة  الخالفات  في  للفصل 

صباح مساء بحرية التعبير والديمقراطية والحوار. 
فعندما تختلف اآلراء بني منخرطيها، ال تطبق التحاور، 
»حركة  بخلق  وذلك  قرارها،  لفرض  التناحر  إلى  تلجأ  بل 
تصحيحية« تصحح في غالب األحيان أمورا داخلية تهم 
أي حركة،  فإن  ولذلك،  أو ترشيحات،  تزكيات  أو  مناصب 
لم تكن في يوم من األيام قريبة من هموم الشعب، تناضل 
ونظافة  أبنائه  وتمدرس  وصحته  وعمله  عيشه  لضمان 
املخصصة  الوسائل  في  بكرامة  تنقالته  وضمان  أحيائه 
املــاء  وفــواتــيــر  والــرســوم  الــضــرائــب  وتخفيف  ــذلــك،  ل
والبطالة  والجشع  الغالء  ومحاربة  واألكرية،  والكهرباء 
الذي  الخطير  االعــوجــاج  هو  فهذا  الــرشــوة،  وانتشار 
أغلبهم  الذين  املصححني،  طرف  من   تصحيحه  ينبغي 
يسعون لتصحيح وضعهم املادي واملهني إسوة بزمالئهم 

»املناضلني« في املواقع املقررة لنفس املؤسسات.
عندما  لها  للتصفيق  ونتوق  تصحيحية  حركات  نريد 
شقلب«..  و»قلب  و»الــوزيــعــة«  الشخصنة  بنبذ  تقوم 
األغنياء  مــن  الــفــقــراء  لتقريب  تتحرك  حــركــات  نــريــد 
وبني  بينهم  كراهية  وخلق  بالكادحني  لنعتهم  وليس 
االجتماعات  وفي  النضال  في  توظفهم  ثم  امليسورين، 
على  ذلك  بعد  لتطل  الشعارات،  وترديد  القاعات  وملء 
للمناصب،  وترشحهم  التزكيات  وتمنحهم  امليسورين 
حان  وقد  سائدة،  تــزال  ال   - األســف  مع   - اللعبة  فهذه 
وليس  الفئتني  بني  تقارب  بخلق  لـ»تصحيحها«،  الوقت 

بتعميق التباعد بينهما لغاية في نفس يعقوب.
الهيئات  يخص  ملوضوع  الحديث  هذا  في  تطرقنا  وقد 
لغيرهم  دخل  ال  والتي  ومنخرطيها  السياسية  الجمعوية 
منها  التي  والرسوم  الضرائب  يؤدون  الذين  اللهم  فيها، 
تدعم هذه الهيئات، فحق عليهم استفسار كل مستفيد من 

عرق جبينهم. 

مو�سم احلركات 
الت�سحيحية

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

ملاذا ال يـتم اعـتماد البطـاقة الوطـنية 
لال�ستـفادة من الـخدمات ال�سـحية؟

الــضــريــبــة على  عــنــدمــا فــرضــت 
القيمة املضافة، كانت ألسباب تتعلق 
بمساهمة جميع املواطنني واملقيمني 
االجتماعية،  املشاريع  تمويل  فــي 
كاملستشفيات وغيرها، إال أن ضغطا 
إلى  »بركتها«  لتصل  مــورس  كبيرا 
كل املجالس الجماعية، حتى تنخرط 
بالشؤون  االرتقاء  في  األخــرى  هي 
قانون  فصدر  املحلية،  االجتماعية 
»عباسية«  الضريبة  هذه  من  يقتطع 
تلك  محصول  حسب  مجلس  لكل 
العاصمة  ففي  املدينة،  في  الضريبة 
مثال، 3 مجالس تستفيد من حصص 
لتوظيفها  الحكومة  لها  تقدمها 
حصة  منها  الــســكــان،  مصالح  فــي 
 13  ،2016 سنة  في  قيمتها  واحــدة 
في  لتتراجع  مليون،  و400  مليارا 
و260  مليارا   11 ــى  إل  2019 سنة 
في   3 الصف  بذلك  لتحتل  مليونا، 
الخدمات  رســم  بعد  املداخيل  أهــم 
والــرســم  مــلــيــارا   30 بـــ  الجماعية 
املهني بـ 26 مليارا بالنسبة ملجلس 

الجماعة.
وبــفــعــل ضــبــابــيــة وتــشــابــك األعــمــال 
فقهاء  من  »خصصت«  التي  االجتماعية 
الفتاوى االنتفاعية في: املنح والشراكات 

ومـــســـاعـــدة الــجــمــعــيــات والـــســـيـــارات 
»الراميد«  وكعكة  املوسيقية  و»املواسم« 
في  امليزانية  بإغراق  التوظيفات  وتعزيز 
األجور والتعويضات واالمتيازات، كل هذا 

للشؤون  املخصصة  الحصص  جعل 
والتعليم  الصحة  مثل  االجتماعية، 
ضغوط  بفعل  تذوب  الحضانة،  ودور 
»اعطيني  سياسة  وبفضل  املنتخبني، 
وحولوها  املشاريع  أقبرت  نعطيك«، 
تداركه  يجب  ما  وهذا  »املنفعة«..  إلى 
ثورة  على  مقبلون  ونحن  وتصحيحه 
الخدمات الصحية واالجتماعية، وذلك 
منتوج  من  الحصص  تسليم  بتقنني 
وهي  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
إلى  ضريبة حكومية، بشرط تحويلها 
واالجتماعية  الصحية  الرعاية  خدمة 
ــادام أنــهــم  ــ ــاط مـ ــربـ لــكــل ســاكــنــة الـ
القيمة  على  الضريبة  في  يساهمون 
املضافة، وبشكل يومي، على أن تكون 
الغرب،  عــواصــم  مثل  الــرعــايــة،  هــذه 
باإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية التي 
واملدينة،  الوطن  إلى  باالنتماء  تشهد 
»الداللة«  لباب  هي  املرفقة  والصورة 
ــاصــل، وتــمــعــنــوا في  ــن ــق بـــشـــارع ال
فربما  والهندسة،  والزخرفة  النقوش 
تؤرخ لحضارة من دولة أخرى، وللتذكير، 
فشارع القناصل كان حيا دبلوماسيا لكل 

قنصليات دول العالم.

شهادات من
الرواد
شهادة مؤثرة في حق من أصبح »أميرا للقوافي« 
الصقلي،  علي  مــوالي  املرحوم  للشعر«،  و»أميرا 
مبدع النشيد الوطني، من نقيب الرباطيني، الرائد 
تأبني  في  بها  شارك  بناني،  الكريم  عبد  األستاذ 
نقتطف   ،2018 دجنبر   21 بتاريخ  العزيز  الفقيد 
منها ما يلي: ))..وانعقدت هذه الجلسة التكريمية 
أيام  أحد  في  للرباط  العتيقة  باملدينة  املريني  بدار 
عام 2013، قيل خاللها في حقه ما قيل، لكن املفاجأة 
بقراءة  الحاضر  الجمهور  أمتع  كان هو من  أنه  هي 
بني  من  أن  ــر  وأذك املتفردة،  طريقته  على  أشعاره 
الحضور، كان األستاذ العالم السيد محمد بنشريفة، 
من  وقام  نفسه  يتمالك  فلم  أيــام،  قبل  فقدناه  الذي 
دون  أتقدم  وقــال:  للغاية،  متأثرة  حالة  في  مقعده 
الكريم  الحضور  أستأذن  للشاعر:  وأقول  استئذان 

في أن أخاطبك مرددا قول حافظ إبراهيم:
أمري القوايف قد أتيت مبايعا

                                        وهذي وفود الشرق قد بايعت معي
وأذكر كذلك أنني التفتت بعد ذلك إلى موالي علي 
نجدك  بنا  فإذا  نكرمك  بهذا  أننا  نظن  كنا  له:  وقلت 
األستاذ  القتراح  الجميع  فابتهج  كرمتنا،  من  أنت 
للقوافي،  أميرا  الصقلي  علي  يصبح  كي  بنشريفة 

وأميرا للشعر(( انتهى.
رحم هلل »أمير القوافي وأمير الشعر« موالي علي 
وأطال  بنشريفة،  محمد  األستاذ  والعالمة  الصقلي 

عمر النقيب األستاذ عبد الكريم بناني.  

أرشيف الربـاط
صورة جللسة أدبية بني األديبني الكبيرين 
ــاذ مـــحـــمـــد بــنــشــريــفــة،  ــ ــتـ ــ ــني: األسـ ــومــ ــرحــ املــ
كانت  رمبــا  الصقلي،  علي  مـــوالي  والــشــاعــر 
سنة 2013 يف العاصمة، وعائلة الصقلي كما 
يدل اسمها، تنحدر من جزيرة صقلية التي 
رســول  مــن ســالــة حفيد  استوطنها شــرفــاء 
ســيــدنــا احلسني  وســلــم  اهلل عليه  اهلل صــلــى 
مــن فــرع ابــنــه سيدنا زيــن الــعــابــديــن، ثــم ما 
إلى األندلس  العائلة أن هاجرت  لبثت هذه 
إلى اململكة، حيث تفرعت منها أسر:  ومنها 
والعدوي  واحلــمــزاوي  والطاهري  القاديري 

والعريدي.

قريبا.. »ال�سولد« االنتخابي الختيار حكومة 
وبرملان وجمال�س وغرف لـ»رهن« ال�سعب

باملكوث  »كورونا«  جائحة  تشبث  مع 
املنتظر  مــن  أطـــول،  ملــدة  ظهرانينا  بــني 
املواطنني  اهتمام  على  ذلك  ينعكس  أن 
إشعاعها  ــقــدت  ف ــتــي  ال بــاالنــتــخــابــات 
زنــازن  في  وسجنت  مــدة،  منذ  الشعبي 
»تعصر« منها مناصب في  التي  الهيئات 
الجماعية  واملجالس  والبرملان  الحكومة 
كتبت  بالفتة  وتزينها  املهنية،  والغرف 
االنتباه:  تثير  مزخرفة  بحروف  عليها 
الشعب«،  و»حكومة  الشعب«  »ممثلو 
وهذه  ألنــه،  منها،  بــريء  الشعب  بينما 
الساحقة  مكوناته  أغلب  ساطعة،  حقيقة 
إضافة  باالنتخابات،  تهتم  وال  تشارك  ال 
هم  للصدفة،  ويــا  منها،  املمنوعني  إلــى 
الجائحة  وواجهوا  ونظموا  أطروا  الذين 
وبدون  الشعب  وحماية  إلنقاذ  بأرواحهم 
مختلف  بينما  الوطن،  لهذا  وفاء  مقابل، 
الترشيح  لنفسها  احتكرت  التي  الهيئات 
واملجالس  والبرملان  الحكومة  لعضوية 
وجوب  »املحافظة«  في  سجلت  والغرف، 
ورضــاهــا  وقبولها  بتزكياتها  اإلدالء 
قبولها  بحجة  منصب،  ألي  مرشح  لكل 
ورضاها من قبول ورضى الشعب، رغم أن 
الكل يعرف أن الشعب ال تربطه أي صلة 
وتنتحل  باسمه  تستفيد  التي  بالهيئات 
ذلك  يــدي  تحت  املناصب  لجمع  صفته 
لتمويل  الضرائب  تعصره  الذي  الشعب 
االنتخابات..  »قمقم«  اخترعه  ما  نفقات 
وترشح  تزكي  أن  الهيئات  لهذه  فكيف 
العمل  فينا«  لـ»يتعلموا  منخرطيها 
وكيف  والجماعي؟  والبرملاني  الحكومي 

سيرهم  تتداول  من  علينا  تسلط  أن  لها 
اإلرادة  وتحتقرهم  األلــســن،  وتلعنهم 

الشعبية؟
الهيئات  هــذه  على  اقترحنا  قد  وكنا 
فتح مدارس لتكوين منخرطيها وتهييئهم 
حكومية  املــســؤولــيــات،  »عــالــم«  لــولــوج 
ــاب  رق تسلم  أن  يعقل  ال  إذ  وغــيــرهــا، 
ومستقبل جيل وسمعة مملكة إلى »هواة« 

ال يجيدون إال الكالم وبيع واألوهام.
ونظرا الستمرار تفشي جائحة »كوفيد 
إلى  »الهيئات«  تلجأ  أن  املمكن  فمن   ،»19
بأي  االنتخابي  »الصولد«  عن  ــالن  اإلع
الدواليب  في  مستفيدة  تكون  حتى  كان، 
لكن  وامتيازاتها،  ومناصبها  املنتخبة 
في  الشعب  إقحام  عن  تمتنع  أن  بشرط 
نسبة  عالنية  وتوضح  مناضليها  اختيار 
املشاركة في االنتخابات وحصة كل هيئة 
من أصوات الناخبني وتقارنها باألصوات 
املمتنعة عن التصويت وعن التسجيل في 
ذلك  سيكون  ربما  االنتخابية،  الالئحة 
مفيدا ملراجعة النمط االنتخابي وشروطه 
وواجباته وعموميته على الشعب، وليس 
فقط على الهيئات التي تستبد بآرائها في 
قوانني وتكوين حكومة وبرملان ومجالس، 
ديكتاتورية،  بل  ديمقراطية،  ليست  فهذه 
بل  الشعب،  تمثل  ال  الهيئات  تلك  ألن 
لهذا  الشرعي  املمثل  أمــا  منخرطيها، 
الشعب، فهو من يلجأ إليه الجميع إلنقاذ 
املستغلني  من  ليحميه  إنقاذه  يمكن  ما 
 6 »يــرهــنــوه«  ال  حتى  املــواطــنــني  لثقة 

سنوات أخرى في قفص املرهونني.    

مبيالد  باملغرب  اجلامعي  التعليم  سيتعزز 
األولى  هي  العاصمة  يف  هنا  جديدة  جامعة 
من نوعها يف اململكة، وقد تكون بداية لفصل 
»التقني«:  التعليم  عن  »الكالسيكي«  التعليم 
مستقبل العالم، ويف البداية سترقى املدرسة 
وهــذه  جامعة،  ــى  إل للمهندسني  احملمدية 
إلى نظام شبه  الرائدة تخضع حاليا  املدرسة 
العربي  العاملني  يف  كبيرة  شهرة  ولها  عسكري 
ومرجعا  رائـــدة  سيجعلها  ممــا  واإلفــريــقــي، 

علميا على املستوى العاملي أيضا. 

املشاريع  طبعت  التي  الحديثة  املغربية  الهندسة 
وعبقرية  الرباطيني  فاجأت  التي  الرائعة  امللكية 
عاصمة  عــلــى  بــهــا  تــكــرم  مــن  ــرم  وكـ مهندسيها 
سيصون  عمن  اآلن  من  نتساءل  جعلتنا  اململكة، 
أم  »كورونا«،  قبل  ما  منتخبو  هل  املكتسبات،  هذه 
منتخبي ما بعد الجائحة؟ نتمنى أن يكون ذلك بقانون 
خاص ومراقبة صارمة مثل املعمول بها في عدد من 

العواصم الكبرى.
  

األســتــاذ  كلمة  يف  جـــاءت  مهمة  معلومة 
التأبينية  الندوة  يف  ألقاها  الرباطيني  نقيب 
اهلل،  رحمه  الصقلي  علي  مــوالي  للشريف 
سنة  وطني  نشيد  أول  نزول  أسباب  صححت 
1912 باقتراح من اجلنرال ليوطي الذي كلف 
وتلحينه  بــإعــداده  مــوركــان«  »ليو  القبطان 
مما  ومنخفضا«،  »باهتا  يكون  أن  أساس  على 
الثاني رحمه اهلل  املغفور له احلسن  انتبه له 
بنشيد  باستبداله  فأمر  االستقالل،  بعد 
هذه  وحــمــاســي.  مرتفع  إيــقــاع  على  وطــنــي 
املعلومة من كتاب »أبحاث وشهادات« ص: 35. 

املرحومة  ــاط،  ــرب ال فــي  املــقــاومــة  على  شــاهــدة 
املرحوم  املقاوم  حياة  رفيقة  الشرادي،  لالخديجة 
فــي حي  املــقــاومــة  رئــيــس خلية  بــنــعــزوز  الــعــربــي 
املقاومة  األســرة  بني  رابطة  كانت  وقــد  السويقة، 
املشهورة  املقاومة  واألســـرة  الــربــاط  فــي  بنعزوز 
الشرادي، في سهول تادلة وخريبكة بني مالل، حيث 
الشرادي  إدريــس  املرحوم  القائد  عميدها  تعرض 
االستقالل،  وعند  الوطنية،  مواقفه  العزل بسبب  إلى 
باشا على  بتعيينه  الخامس،  له محمد  املغفور  كافأه 
بني مالل حتى وفاته سنة 1981. تغمد هلل برحمته 

الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.
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لوباء  جديدة  موجة  بحلول  يتنبأ  الكل 
البشرية  يعني  هنا  ــكــل  وال »كـــورونـــا« 
جمعاء، ويبدو أن أكبر الخبراء في ميدان 
واألوبــئــة  الفيروسات  وتشريح  تحليل 
يجعلنا  مما  يــتــضــاءل،  نفسهم  ــدأ  ب قــد 
التدابير  من  حزمة  اتخاذ  إلى  مضطرين 
لالنتشار  تجنبا  واالستباقية  االحترازية 
فتئ  ما  الذي  الفتاك  الوباء  لهذا  الفظيع 
بهؤالء  وكأني  باملاليني،  األرواح  يزهق 
الخبراء قد تراجعوا أمام قوة هذا الوباء، 
أو  عقاقير  من  لنستفيد  طويال  ننتظر  فقد 
لقاحات تحفظنا من هذه الجائحة التي قد 
نضطر إلى التعامل معها طيلة األشهر أو 

السنوات املقبلة.
على  كبير  تأثير  السنة  فصول  لتغيير 
يتضاءل  حيث  »كوفيد«،  فيروس  انتعاش 
وينتعش  الصيف  فصل  خــالل  انتشاره 
خالل الفصول الباردة، وها نحن قد دخلنا 
األطباء  فيه  ينصح  الــذي  الخريف  فصل 
املرضى باستعمال لقاح ضد الزكام أو ما 
على  يداوم  حقنة  وهي  بـ»املنزلة«،  يعرف 
استعمالها كبار السن ولو كانوا في صحة 
جــيــدة، وإذا كــان املــغــرب فــي بــدايــة هذا 
الوباء قد استعمل، بذكاء وفطنة، الوسائل 
واكتساح  حــدة  مــن  للتخفيف  الوقائية 
الوباء، فقد يبدو أن بعض التراخي أصاب 
الجهات املسؤولة، ألن الصيادلة الذين كان 
شهر  قبل  ــدواء  ال هــذا  يوفروا  أن  عليهم 
بعد  تقم  لم  الحكومة  أن  يؤكدون  أكتوبر 
باستيراده، بينما البلدان األوروبية عملت 
على توفيره ملواطنيها في الوقت املناسب، 

فهل هي مسألة ميزانية، أم أن خبراءنا في 
في  الــدواء  وفرة  ينتظرون  الصحة  وزارة 

السوق ليستفيدوا من تخفيض ثمنه؟
الركن  تناولنا في هذا  أن  لنا  وقد سبق 
تأجيلها  واقترحنا  االنتخابات  موضوع 
فوق  الشعب  صحة  أن  بصراحة  وقلنا 
اتخذته  ــذي  ال املنهاج  وهــو  اعتبار،  كل 
جمعت  حيث  ــي،  ــ األوروبـ ــحــاد  االت دول 
وبــاء  ملكافحة  وكرستها  مدخراتها  كــل 
املصاب  العليل  الشعب  ألن  ــا«،  ــورون »ك
االنتخابات  تهمه  ال  الجائحة  هذه  بمثل 
إال  بمزاياها  يستفيد  أو  ينتفع  ال  التي 
رجال املال واألعيان، واإلقطاعيون من كبار 
الفالحني، وقبح هلل الفقر، ألن البؤساء من 
الطبقة  من  عريضة  وشرائح  الشعب  هذا 
أن يتم إجراء االنتخابات  الفقيرة يتمنون 
ــهــم عــلــى عــلــم مــســبــق أن  كــل شــهــر، ألن
املرشحني لالستحقاقات عادة ما يصابون 
خــاللــهــا بــســخــاء مــفــرط مــن أجـــل شــراء 

الورقة  تصبح  حيث  والضمائر،  الــذمــم 
سبق  وقد  املوقف،  سيدة  الزرقاء  النقدية 
عن  وعبرت  املوضوع  هذا  تناولت  أن  لي 
على  املتعودين  املواطنني  لضعف  تفهمي 
يقومون  أنهم  وبما  السلوكات،  هذه  مثل 
بذلك مكرهني ال أبطال، فإني أنصحهم أن 
في  يقفون  وحني  الزرقاء،  الورقة  يأخذوا 
يستحضرون  التصويت،  أجل  من  العازل 
وهكذا  الجميع،  فــوق  هلل  أن  ويتذكرون 
سبحانه  الخالق  ظن  حسن  عند  يكونوا 
بهم،  الشعب  ظــن  حسن  وعــنــد  وتعالى 
سقوط  إلى  حتما  تؤدي  العملية  هذه  ألن 
املرشحني  من  يبقى  وال  الراشي،  املرشح 
األمر  شعبيتهم،  على  اعتمدوا  الذين  إال 
الذي يفرز صفوة من الرجال ذوي الكفاءة 
يصبح  وهكذا  الوطني،  والحس  والخبرة 
الطريق للوصول إلى مراكز القرار مفتوحا 

أمام النزهاء.
موقف  ــن  ع نــتــســاءل  أن  يــفــوتــنــا  وال 
ألن  الالمنتمني،  ترشيح  مــن  الحكومة 
السياسيون  القادة  يمنحها  التي  التزكية 
ال  االتجاه  وهذا  مساومة،  موضوع  تكون 
يستفيد منه إال الوصوليون الذين يبحثون 
نسمعه  ما  ويكفي  والسمعة،  الجاه  عن 
ونراه في البرملان من مناقشة مواضيع ال 
الشعب)..(،  مصلحة  في  غالبيتها  تصب 
الــدورات  بعض  في  يحضرون  ال  أنهم  أو 
حسرة«  »يا  األمــة  ممثلي  غياب  أن  حتى 
التي  فالبالد  الناس،  عامة  حديث  أصبح 
مآلها  يــكــون  حتما  األشــبــاح  يسيرها 

التخلف واالندثار.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ما بعد الموجة الثانية؟

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

أجل  من  كبيرا  تسابقا  الدولية  الساحة  تشهد 
»كورونا«  فيروس  ضد  وفعال  آمن  لقاح  إيجاد 
هناك  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقا  املستجد، 
170 لقاحا مرشحا لعالج »كوفيد 19« في مراحل 
على   9 منها  العالم،  حول  التطوير  من  مختلفة 
واسعة  تــجــارب  فــي  الحالي  الــوقــت  فــي  األقــل 

النطاق على البشر.
املستوى  رفيع  العام  النقاش  إلى  وبالعودة 
تطرقوا  العالم  قــادة  أن  نجد  العامة،  للجمعية 
التي  وللجهود  املوضوع،  لهذا  بآخر  أو  بشكل 
للجائحة والبحث  بلدانهم في االستجابة  بذلتها 

عن اللقاح.

تسييس اللقاح وتحديات االستجابة للجائحة
وبني  األحــاديــة،  تيار  أنصار  بني  املواقف  تباين  جليا  يبدو 
شعار  جاء  ولربما  األطــراف،  متعدد  الدولي  بالنظام  املتمسكني 
عن  بالفعل  معبرا  العام  هذا  العامة  الجمعية  في  العام  النقاش 
تنامي هذا الهاجس لدى املنظمة الدولية: »املستقبل الذي نصبو 
إليه، األمم املتحدة التي ننشدها: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي 
املتعدد  العمل  خالل  من   19 كوفيد  مواجهة   - األطراف  بتعددية 
األطراف الفعال«، األمر الذي يضع على املحك دور ومستقبل األمم 
في  املتسارعة  التحوالت  ظل  في  املتخصصة  ووكاالتها  املتحدة 
2020، مما يزيد بال  عالم اليوم، وفي مقدمتها تداعيات جائحة 
شك من منسوب الاليقني حول مستقبل العالقات الدولية واألمن 
الجماعي، حيث كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن دخول العالم 
مرحلة حرب باردة ثانية بني الواليات املتحدة والصني، في ضوء 

التوتر املتنامي في العالقات بني البلدين.
مجددا  األمريكية  املتحدة  الواليات  وصفت  اإلطــار،  هذا  وفي 
األمم  داعية  الصيني«،  بـ»الفيروس  املستجد  »كورونا«  فيروس 
أن  على  وأكــدت  أفعالها«،  على  الصني  »محاسبة  إلى  املتحدة 
شعار  وعلى  الــقــوة«،  من  يأتي  »ســالم  السالم  صانعة  أمريكا 

»أمريكا أوال«.
املقابل، حذرت الصني من خطورة تسييس قضية فيروس  وفي 
أن  واعتبرت  الحضارات،  صراع  فخ  في  الوقوع  ومن  »كورونا«، 
أن  إلى  مشيرة  العاملي،  الحكم  لنظام  رئيسي  اختبار  »كورونا« 
هو  الدولي  والتضامن  التعاون  وأن  مسدود،  طريق  األحــاديــة 
السبيل ملكافحة الجائحة، كما أكدت على دعم األمم املتحدة ومنظمة 
الصحة العاملية، وغيرها من آليات النظام الدولي متعدد األطراف.
ومن جهتها، أكدت بريطانيا أنه سيكون من غير املجدي معالجة 
أي  فصحة  ضيقة،  وطنية  كمصلحة  اللقاح  عن  البحث  موضوع 
وآمن،  فعال  للقاح  أجمع  العالم  ولوج  إمكانية  على  تعتمد  دولة 
واململكة املتحدة تؤمن بأنه ال أحد في مأمن حتى يكون الجميع 
اللقاح،  تطوير  في  سبقها  إلى  روسيا  أشارت  بينما  مأمن،  في 
مبدية استعدادها للدخول في شراكة مع املجتمع الدولي، وأعلنت 

األنترنيت  عبر  سيعقد  وشيك  قمة  مؤتمر  عن 
أجل  من  بالتعاون  املهتمة  الحكومات  بمشاركة 
أهمية  على  أكدت  فقد  فرنسا،  أما  اللقاح،  تطوير 
التضامن والتعاون الدولي، وخاصة تعاونها مع 
هذا  في  وحذرت  واألفارقة،  األوروبيني  شركائها 
الصدد من االنقسام الحالي بني الصني والواليات 
إيجاد  أمام  عاجزا  العالم  يجعل  والذي  املتحدة، 

حلول سريعة لألزمات.
بشأن  العظمى  القوى  حديث  إن  القول  يمكن 
الترويج  لجهة  بالبراغماتية، سواء  اتسم  اللقاح، 
لهذا اللقاح أو ذاك، أو للتأكيد على قوة هذه الدولة 
أو تلك، أو إلبداء الحرص على تقاسم خبرتها مع 
استقطاب  إلى  ربما  كل طرف  في سعي  اآلخرين، 
تسييس  خطورة  وتكمن  جانبه،  إلى  الدول  من  ممكن  عدد  أكبر 
اللقاح في أنه سوف يعمق االنقسام على الصعيد الدولي، ويعزز 
الدولي،  املجتمع  في  الالمساواة  تنامي  ومن  الثقة،  انعدام  من 
عالوة على التنافس املحموم بني القوى العظمى والذي قد يتطور 
والتهديدات  املخاطر  من  يزيد  مما  حــاد،  دولــي  استقطاب  إلى 

املحدقة باألمن الجماعي.
وفي املقابل، فإن التعاون والتضامن من شأنه أن يحقق املنفعة 
األمني  قال  كما  ذاتية«  مصلحة  الدولي  التضامن  »ففي  للجميع، 
العامة  الجمعية  أمام  كلمته  في  أكد  الذي  املتحدة،  لألمم  العام 
لقاح  توفير  إلى  الرامية  الجهود  تدعم  الدولية  »املنظمة  أن  على 
يكون  فلن  مكان..  كل  وفي  بتكلفة ميسورة  لهم  يتاح  الناس  لكل 
أي منا في مأمن من الفيروس حتى يكون الجميع في مأمن منه«.
سبق  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر 
»كورونا«، وخصصت  موضوع  اجتماعات حول  عدة  عقدت  وأن 
الدولي  »التعاون  لـموضوع  الشأن  هذا  في  الثاني  اجتماعها 
الطبية  واملــعــدات  واللقاحات  لألدوية  العاملي  النفاذ  لضمان 
ملواجهة كوفيد 19«، وصدر عنه، بتاريخ 2020/4/21، القرار رقم 
A/RES/74/ 274 والذي أهاب بالدول األعضاء والجهات املعنية 
غير  والتخزين  املضاربة  ممارسات  ملنع  فورية  إجراءات  »اتخاذ 
املبرر التي قد تعيق الحصول بطريقة مأمونة وفعالة وميسورة 
على ما قد يستلزمه التصدي لهذه الجائحة من األدوية األساسية 
توصيات  تبقى  العامة  الجمعية  قرارات  أن  غير  واللقاحات..«، 
غير ملزمة، بخالف قرارات مجلس األمن امللزمة للجميع بموجب 

املادة 25 من ميثاق األمم املتحدة.
2020 سوف تترك أثرها دون شك  وهكذا، ولئن كانت جائحة 
على مستقبل النظام الدولي، فإن السبق في اكتشاف لقاح فعال 
دور  تعزيز  في  يسهم  قد  املستجد  »كورونا«  فيروس  ضد  وآمن 
ومكانة الدولة السباقة إلى ذلك االكتشاف املحتمل، وفي املقابل، 
إذا  سيما  ال  األخــرى،  القوى  رصيد  من  األرجــح  على  سيخصم 
تعلق األمر بكل من الواليات املتحدة وروسيا والصني، في ضوء 
التنافس القائم بني القوة األولى والقوتني األخريني، األمر الذي 

سيوضح أكثر مالمح النظام العاملي الجديد.

كلما اتسعت قاعدة حزب العدالة والتنمية كلما زاد غروره وتقوى تهديده 
تعزيز  في  األحزاب  تساهم  وفتية،  عريقة  الديمقراطية،  الدول  ففي  للدولة، 
تكون  إنها  بل  وحجمها،  موقعها  كان  أيا  القانون  وسيادة  الدستور  سمو 
املؤسسات  احترام  على  والتربية  املواطنة  قيم  إشاعة  في  رئيسيا  شريكا 
القوانني  ضد  حــرض  ــدول  ال هــذه  في  حــزب  فال  القانون،  إلــى  واالحتكام 
واملؤسسات الدستورية، وحتى اليمني املتطرف في أوروبا ال يستهدف أسس 
الدولة ومؤسساتها حتى وهو يعارض عددا من القوانني املعمول بها )قانون 
الهجرة مثال(، بينما يعرف املغرب ظواهر شاذة ال يمكن أن نجد لها مسوغا، 

خصوصا من حزب يرأس الحكومة ويدير شؤون الدولة.
الدولة  استقرار  يهدد  بما  التلويح  على  والتنمية  العدالة  حزب  دأب  لقد 
كلما أحس أن هامش أرباحه السياسية يضيق، أو أن مصالحه الحزبية باتت 
مهددة، فالحزب يلعب دور الضحية واملظلومية حني يريد التستر على ضعفه 
لقادته  املظلومية  لخطاب  يستمع  من  إذ  العام،  الشأن  وتدبير  التسيير  في 
قد يعتقد أن الحزب مغلوب على أمره، وبه من الوداعة وامليول السلمية ما 
القوة  دور  يلعب  كما  الظروف،  كانت  أيا  املواجهة  سبل  كل  يتجنب  يجعله 
القوانني  كل  على  وتسمو  ومؤسساتها  الدولة  على  تعلو  التي  السياسية 
الدولة  حاولت  ومتى  القانون،  سلطة  عليها  تسري  ال  قوة  أو  بها،  املعمول 
ضبطه وإخضاعه للتشريعات إال وتعنتر عبر شتى أشكال وأساليب العنترية 
خيار  بني  الدولة  يضع  الذي  الخالقة«  »الفوضى  مفهوم  على  تتغذى  التي 
مواجهة  أو  والقانون،  الدستور  حساب  على  ولو  الحزب  ملصالح  الرضوخ 

الفوضى وتهديد االستقرار كما حدث في أكثر من مناسبة:
1( محاكمة عبد العالي حامي الدين بتهمة قتل الطالب أيت الجيد، حيث 
القيادي،  لعضوه  عادلة  محاكمة  لضمان  ليس  أجهزته،  كل  الحزب  استنفر 
حقوق  وزير  الرميد،  مصطفى  اعتبر  حيث  أصلها،  من  املحاكمة  ملنع  ولكن 
قانوني  »املحاكمة خرق  أن  بـ»فيسبوك«،  على صفحته  تدوينة  في  اإلنسان، 
بل تحول  عابرة،  تدوينة  أو  يتوقف عند تصريح صحفي  لم  فاألمر  خطير«، 
أعلن  أن  منذ  الدولة  سياسية« ضد  »معركة  في  للحزب  رسمي  انخراط  إلى 
الثامن  املؤتمر  خــالل  كيران،  بن  اإللــه  عبد  للحزب  السابق  العام  األمــني 
التمرد  موقف  تبنت  الحزب  هيئات  فكل  أخانا«،  نسلمكم  »لن  قراره  للحزب، 
هيأة  لترهيب  العددية  القوة  باستعراض  القضاء  ومؤسسة  الدولة  على 
دعت  إذ  املحاكمة،  وتوقف  امللف  تطوي  حتى  الدولة،  خلفها  ومن  املحكمة 
عبر  الدين  حامي  بمساندة  للتنظيم  املنتسبني  عموم  للحزب  العامة  األمانة 
كيران  بن  اإلله  عبد  فكان  بفاس،  االستئناف  محكمة  أمام  العددي  الحشد 
قوة  صار  الحزب  أن  للدولة  واضحة  تهديد  رسالة  وهذه  املحتشدين،  أول 
مناسبة  أي  الحزب  قادة  يفوت  وال  الدولة،  قوانني  عليه  تسري  ال  سياسية 
بالحشود  املحكمة  تطويق  عبر  سواء  الخالقة«،  بـ»الفوضى  الدولة  لتهديد 
جدد  الذي  أخانا«،  نسلمكم  »لن  بقرار  والدولة  القضاء  تحدي  أو  البشرية، 
األمني العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التمسك به خالل 
2019(، حني أقسم  21 يونيو  )األحد  الحزب  الخامس عشر لشبيبة  امللتقى 
»وهلل منفرطو فحتى شي واحد منا«، »لن نسلمكم أخانا.. سندافع عنه إلى 
مباشرة  ورسالة  وللقانون،  القضاء  لسلطة  واضح  تحدي  وهذا  النهاية«، 
للدولة مفادها أن الحزب فوق الدولة وفوق القانون، وقرار من هذا النوع هو 

اعتداء على سلطة القضاء وعصيان للقانون وتمرد على الدولة.
2( محاكمة كاتب فرع الحزب بسوق األربعاء الغرب، بتهمة اختالس أموال 
من مؤسسة للقروض الصغرى بنفس املدينة التي يتولى فيها املعني منصب 
النائب الرابع لرئيس املجلس البلدي، وبدل تجميد عضوية املتهم إلى حني 
صدور حكم املحكمة للبت فيها، حرك الحزب هيأة محاميه للدفاع عنه، األمر 
الذي يشكل ضغطا سياسيا على هيأة املحكمة وتهديدا مبطنا للدولة حتى 
ترفع يدها عن ملفات الفساد التي يتابع فيها أعضاء من الحزب أو مهددون 

باملتابعة، خصوصا بعد صدور تقارير املجلس األعلى للحسابات.
بـ»عرقلة  لها  التابعني  السلطة  ورجال  الداخلية  لوزارة  الحزب  اتهام   )3
الحزب  مدن ضمن خطط  عدة  عبر  الهجوم  هذا  ويأتي  اإلقليم«،  في  التنمية 
الدولة  على  الضغط  بهدف  واملظلومية،  الضحية  دور  لعب  في  املتمثلة 
وتعطيل القانون حتى ال يقوم رجال السلطة من والة وعمال بمهامهم اإلدارية 
القانون، فالحزب يريد أن يستفرد مستشاروه بميزانيات  التي ينص عليها 
املجالس الترابية فيعيثون فيها تبذيرا ودعما للجمعيات املدنية التي تدور 

في فلك »املصباح« )ما يزيد عن 32 ألف جمعية تابعة للبيجيدي(.
في هذا اإلطار، شن عدد من مسؤولي الحزب باملجالس الترابية، هجومهم 
جماعة  رئيس  حال  هو  كما  التنمية«  بـ«عرقلة  إياهم  متهمني  الــوالة،  على 
وتوقيف  الراشيدية  بجماعة  التنمية  بقتل  الوالي  اتهم  الذي  الراشيدية 
إغرم  بدائرة  جماعي  بمستشار  األمر  وصل  فيما  مواكبتها،  وعدم  املشاريع 
تضمن  صوتي  تسجيل  إصــدار  إلى  والتنمية،  العدالة  حزب  إلى  منتمي 

عبارات السب والقذف في حق عامل إقليم تارودانت.
4( التهديد بالثورة وإراقة الدماء في حالة الخسارة في االنتخابات: ليس 
أول مرة يهدد فيها الحزب بـ»الفوضى الخالقة« في حالة خسر االنتخابات 
أو لم تستجب الدولة ملطالبه، فقد سبق وهدد الحزب بإحراق البالد إذا لم 
يتصدر نتائج االنتخابات في 2011، وكذلك فعل من قبل خالل إعداد مسودة 
التهديدي زمن  لم تتضمن مطالبه، وال فرق بني خطاب الحزب  إذا  الدستور 
السباق  الحكومة  رئيس  هدد  ما  فكثيرا  الحكومة،  رئاسة  وزمن  املعارضة 
قائما  التهديد  هذا  وظل  الفتنة،  إشعال  أي  الشارع،  إلى  بالنزول  كيران  بن 
فيديو  شريط  ففي  االنتخابات،  موعد  اقترب  كلما  الحزب  أعضاء  يرفعه 
كالتالي:  واضحا  تهديده  جاء  الكبير،  بالقصر  للحزب  جماعي  ملستشار 
وجرحى  بقتلى  الكبير  القصر  في  املقبلة  االنتخابات  معركة  »ستنتهي 
وأسرى«، نفس التهديد أطلقه عضو قيادي بالحزب بمدينة وزان، يستهدف 
به الدولة مباشرة، حني كتب في تدوينة تهديدا مباشرا للدولة: »إن استهداف 
على  القضاء  ومحاولة  اإلصالح  وعرقلة  والتنمية  العدالة  حزب  إصالحات 

حزب املصباح سيفتح باب الثورة«.
أمام  باملساواة  يؤمن  ال  والتنمية  العدالة  حزب  أن  في  شك  من  يعد  لم 
وسمو  القانون  سلطة  لتكريس  يسعى  وال  املؤسسات،  بدولة  وال  القانون، 
مدنيا  حزبا  ليكون  والسبي  الغزو  ثقافة  من  يتحرر  لم  فالحزب  الدستور، 
تهديدا  يشكل  مما  املكونات،  متعددة  وهويته  املجتمع  قيم  يحترم  عصريا 
حقيقيا للخيار الديمقراطي الذي أجمعت عليه كل مكونات املجتمع املغربي.

التسابق الدولي إلنتاج لقاح »كورونا« ومالمح نظام عالمي جديد

محمد بن صديق 

إلى العدالة والتنمية: 
حزب ال يعترف بدولة 

سعيد الكحلالمؤسسات 
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األزمان،  غابر  منذ  الراحة  يالحق  التعب 
ملحوظا،  تطورا  تطور  عصرنا،  في  لكنه 
لم  بحيث  تعددت،  وأسبابه  ازدادت  فأنواعه 
تختبئ  نفق  أو  إليه  تلجأ  مكان  للراحة  يعد 

داخله.
فيه  تتوقف  ال  إذ  مزعجا،  أصبح  فالليل 
الحركة والضجيج، وها هي الراحة تستغيث 
الذي يالحقها وال يترك  الغول  من هول هذا 
هذا  لها  يتحقق  هل  فيه،  لتستقر  حيزا  لها 
الهدف؟ ال، فمن الصعب تحقيق هذه الغاية، 
مصادر  وجميع  متوفرة،  السهر  وسائل  ألن 

التعب في ازدياد متواصل.
قبل عصر اآللة وتطور التكنولوجيا، كانت 
لها،  التي أعطاها هلل  الراحة تأخذ حصتها 
فتحظى بليل تسكن فيه، ألن املولى عز وجل 
ليال،  للراحة  وأعطى  نهارا  للتعب  أعطى 

فجعل النهار معاشا والليل سباتا.
في  أســاســي  دور  العصر  ــذا  ه لفنت  إن 
للتعب  الهدوء والسكينة، وهذا أعطى  غياب 
وها هو  األجواء،  على  للسيطرة  وافرا  حظا 
الراحة  عن  باحثا  ويلهث  يجري  اإلنــســان 
سيجدها  ربما  يجدها؟  فهل  افتقدها..  التي 
البقاء،  لــدار  ويرحل  التراب  يضمه  عندما 
حيث تفتح باب الرحمة والراحة األبدية ملن 
ملن  والخزي  العذاب  وأبــواب  واهتدى،  آمن 

كفر واعتدى.
الجدير  املــوضــوع  ــذا  ه أخــتــم  أن  وقــبــل 
ال  الــذيــن  الغافلني  نظر  ألــفــت  بــاالهــتــمــام، 
إلى  النهار،  ومهمة  الليل  مهمة  بني  يفرقون 
حياتنا  جعل  الذي  الرباني  للمنهج  الرجوع 
منذ والدتنا تمر بمرحلتي ضعف تتوسطهما 
الليل  هلل  جعل  لهذا  نسبية،  قــوة  مرحلة 
للنوم واالستعداد ليوم جديد، وجعل النهار 
رسم  الذي  فهو  واالجتهاد،  والكسب  للعمل 
ويقينا  يحمينا  الــذي  باملنهج  الطريق  لنا 
والتي  سبيلنا،  تعترض  التي  املدركات  من 
تحرمنا من الراحة التي تجدد نشاطنا الذي 
بدوره يساعدنا على مواجهة متاعب الحياة.

بين راحة وتعب
 صراع متواصل 

التصرفات الطائشة للمجالس التأديبية

عقوبة الطرد الالتربوية وضرب أهداف التعليم
بوشعيب حمراوي 

الوحيدة  البوابة  التعليمية  تعتبر املؤسسات 
كل  أجيال  وإصالح  وتهذيب  تعليم  تؤمن  التي 
بلد، وتوفير الكفاءات الالزمة للتأهيل والتنمية 
ورقي الشعوب، فدساتير كل دول العالم، تفرض 
فتح أبواب تلك املؤسسات في وجه كل األطفال 
واليافعني والشباب وحتى الكبار، وتمكنهم من 
كل فرص اإلبداع والتألق والتدرج، وال يمكن في 
أي حال من األحوال أن تغلق في وجه أي طالب 
للعلم واملعرفة، وال يحق ألي مسؤول أو مجلس 
أو هيئة تربوية داخل تلك املؤسسات التعليمية، 
اتخاذ قرار حرمان تلميذ أو طالب من خدماتها، 
الدراسة،  سنوات  استنفذ  إذا  ما  حالة  في  إال 
والطالب  التلميذ  طرد  يحق  ال  أنه  يعني  مما 
السلوك،  سوء  أو  العنف  أو  الشغب  بمبررات 
والتي هي بعيدة عن التقويم والتقييم التربوي 
عنف  أو  شغب  كل  إن  بل  الصرف،  التعليمي 
الطالب،  أو  التلميذ  عن  ناجم  سلوك  سوء  أو 
وعليه  والتدبير،  التسيير  لطاقم  قصورا  يعتبر 
الالزمة لإلصالح  الحلول  إيجاد  إلى  أن يسارع 
والتهذيب وتجاوز ذلك القصور ال أن يبادر إلى 
طرد املشاغب واإللقاء به في متاهات االنحراف 
واإلجرام وهو الذي ولج املؤسسة التعليمية من 
اعوجاجه وتصحيح مساره، فحتى  تقويم  أجل 
مستوى  إلى  يصل  قد  والطلبة  التالميذ  شغب 
ويفرز  القضاء،  ــواب  أب يطرق  وقــد  الجريمة، 
في  أبدا سببا  يكون  لن  بالسجن، حتى  أحكاما 
التعليم  من  املــدان  املجرم  أو  املشاغب  حرمان 
قوانني  )ومعه  املغربي  فالقانون  والتكوين، 
الدراسة  في  السجني  أحقية  يؤمن  الــدول(،  كل 
والتكوين، إليمان الكل بأنها جسور تساعد على 
والتهذيب  اإلصالح  في  السجون  أدوار  تحقيق 

وتدعم أهدافهم. 
مؤسسات  تعرفه  ما  هــذا،  حديثي  مناسبة 
الطرد  عقوبات  من  وجامعية،  مدرسية  تعليمية 
تجاه  التأديب  مجالس  تسلكها  التي  املتسرعة 
وتــجــاوزاتــهــم  بــعــض شغبهم  عــلــى  تــقــف  مــن 
املطرودين،  ملستقبل  اعتبار  دون  و»جرائمهم«، 
وما سيخلفه الطرد من أضرار ألسرهم ومحيطهم 
طلبة  ثالثة  طرد  قرار  نموذج   لنحلل  وبلدهم، 
بأكادير،  زهــر  ابــن  بجامعة  العلوم  كلية  مــن 
قضائيا   ،2020 فبراير  منذ شهر  املتهمني  وهم 
بتهمة »إهانة موظفني عموميني وتعييب أشياء 
هؤالء  فموضوع  العامة«،  للمنفعة  مخصصة 
وأفــكــارهــم..  توجهاتهم  عــن  وبعيدا  الطلبة، 

املجلس  طرف  من  يعالج  أن  املفروض  من  كان 
التأديبي للكلية من جوانبه التربوية التعليمية، 
الطلبة،  ما يمكن من إصالح وتهذيب  يفرز  وأن 
يفترض  أفكار  من  لديهم  ترسخ  ما  وتصحيح 
أنها ضد أهداف وأدوار التعليم الجامعي.. فهل 
خاصة  ملفات  التأديبي  املجلس  أعضاء  لــدى 
وهل  طالب؟  لكل  والجامعية  املدرسية  بالحياة 
سبق للمجلس أن ناقش تجاوزات سابقة لهؤالء 
قيمة  وما  إنذارهم؟  أو  بتحذيرهم  وقام  الطلبة، 
قرار الطرد داخل منظومة التربية والتعليم التي 
وحماية  املدرسي  الهدر  محاربة  أهدافها  من 
األجيال من االنحراف؟ هل من حق تلك املجالس 
الذي يقر  البالد  أن تصدر قرارات تعلو دستور 

بأن التعليم حق لكل مواطن؟       
حسب  املحاكم  بــاب  طــرق  الطلبة  مــوضــوع 
رغبة املشتكني التربويني، ومن املفروض انتظار 
للتأكد من مدى صحة  النهائية،  األحكام  صدور 
في  املتخذ  الطرد  قــرار  يعتبر  أال  االتهامات.. 
التي سلكها  القضاء  الطلبة ضربا ملسطرة  حق 
من  يفرز  قد  ملا  احتقارا  يعتبر  أال  املشتكون؟ 
املفترضون  املعنفون  تبرئة؟  أو  ــة  إدان أحكام 
إلى  االحتكام  فضلوا  الكلية  داخل  من  أطر  هم 
والتهذيب  اإلصالح  إلى  اللجوء  عوض  القضاء 
اإلدانة  حالة  في  وحتى  الجامعي،  الحرم  داخل 
من  يحرمهم  لن  السجن  فإن  للطلبة،  القضائية 
املتابعني  السجناء  إن  بل  دراستهم،  متابعة 
من  واالهتمام  العناية  كل  يتلقون  لدراستهم 
والتقدير  االحترام  وكل  السجون،  إدارة  طرف 

من طرف النزالء وداخل املجتمع. 
التعليمية  املــؤســســة  إدارة  ــدرك  ــ ت مــتــى 
بتلك  وأنها  تربوية،  غير  قــرارات  تتخذ  أنها 
فشل  من  تزيد  عكسية  أدوارا  تــؤدي  القرارات 

تلميذ  أي  طرد  لها  يحق  فال  والتعليم؟  التربية 
السيء،  السلوك  أو  الشغب  بدواعي  طالب  أو 
سنوات  الطالب  أو  التلميذ  استنفذ  إن  وحتى 
الثانية،  الفرصة  طلب  في  الحق  فله  التمدرس، 
»عقوبة تغيير  قرار  اتخاذ  لها حتى  بل ال يحق 
ولي  مع  مسبق  باتفاق  إال  للتلميذ«  املؤسسة 
أمر التلميذ املعاقب، فاملدارس لها نفس األدوار 
والبشرية  املــاديــة  املـــوارد  ونــفــس  التربوية 
وقرار  والديداكتيكية،  البيداغوجية  واآلليات 
قصور  يعني  أخرى،  مؤسسة  إلى  التلميذ  نقل 
ذلك  وتعليم  تربية  فــي  املؤسسة  تلك  وعجز 
يتم رفض طلب  أن  والعار  العيب  التلميذ، ومن 
الفرصة الثانية التي يفرضها النظام التعليمي، 
االكتظاظ  أو  كالشغب  واهية،  وأسباب  بدواعي 
األطر  في  الخصاص  أو  طاوالت  وجود  عدم  أو 
التربوية.. إذ ال يمكن أن تجهض الحقوق بسبب 
أن شغب  الوصية. صحيح  الوزارة  أداء  قصور 
الكبار،  جرائم  يضاهي  أصبح  التالميذ  بعض 
وال يمكن للمدرسة وحدها أن تنزع تلك الجرائم 
والسلوكات السلبية التي ترسخت داخل نفوس 
وعقول بعض التالميذ، لكن على األطر التربوية 
واألسر أن تدرك أنها مسؤولة عن بداية انحراف 
التالميذ الذين أصبحوا بعدها محسوبني على 
الجريمة ولدت شغبا وعنفا  املجرمني، ألن  فئة 
بسيطا داخل البيت والفصل الدراسي، ولقيت 
لها  مهدت  والمباالة  وتساهال  وتسامحا  عطفا 
لتنمو وتكبر، وعلى األسر متابعة سير الدراسة 
على  تـــداوم  وأن  الــتــالمــيــذ،  لــدى  والــســلــوك 
وتعثراتهم  التعليمي  مستواهم  عن  السؤال 
علم  على  تكون  أن  عليها  كما  وإخفاقاتهم، 
كل  تغيب  أن  ال  التعليمية  بمستوياتهم  مسبق 
عن  البحث  نهايته،  في  لتبدأ  الدراسي  املوسم 

نتائج غالبا ما تكون سلبية.
فهل تتعقل األطر التربوية داخل كلية العلوم 
وجامعة ابن زهر بأكادير، وداخل كل املؤسسات 
التأديبية  مجالسها  على  أنه  وتدرك  التعليمية، 
الطرد«،  »عقوبة  عقوباتها  الئحة  من  تحذف  أن 
وهل  النبيلة؟  التربوية  رسائلها  تعارض  ألنها 
كل  ومعها  والحكومة  الوصية،  الوزارة  ستبادر 
سلطات البالد، إلى وقف نزيف تسريح التالميذ 
ألنها  االنحراف،  أحضان  بني  ورميهم  والطلبة 

إجراءات ال تمت للتربية والتعليم بصلة؟

بمواقع  الظفر  أجــل  من  تتهيأ  األحــزاب  جل 
االنتخابات  إنها   ..2021 انتخابات  في  متقدمة 
وتدبير  املقبلة  الحكومة  لقيادة  ستؤهلها  التي 
مؤثرة  مواقع  وهي  للمملكة،  الترابية  الجماعات 
لحصيلة  أولــي  وبتقييم  والتنمية،  الــقــرار  في 
من  يظهر  األخيرتني،  للفترتني  الحكومي  العمل 
النتظارات  ترقى  وال  هزيلة  أنها  ــام  األرق خــالل 

املغاربة وطموحاتهم وحقهم في التقدم.
لكن  كبيرة..  دولية  تحديات  هناك  كانت  نعم، 
التي  الــدول  كل  نفسها عند  هي  التحديات  هذه 
هذه  قدمتها  التي  االلتزامات  من  فعدد  تتقدم، 
األحزاب لم يتم الوفاء بها، سواء تلك التي توجد 
أساسها  على  نالت  التي  الخاصة  برامجها  في 
التي  ثقة املواطن عبر صناديق االقتراع، أو تلك 
ثقة  به  نالت  الذي  الحكومي  البرنامج  في  توجد 

البرملان لقيادة الجهاز التنفيذي.
يمكن  الــحــكــومــيــة  الــحــصــيــلــة  ــاخــتــصــار،  ب
االقتصادي  النمو  معدل  تراجع  في  تلخيصها 
وارتفاع أعداد العاطلني، وخصوصا بني الشباب 
وحاملي الشهادات وتدهور القدرة الشرائية، كما 
أن الفوارق االجتماعية واملجالية زادت حدة ولم 
إلصالح  فعالة  استراتيجية  أي  بلورة  بعد  يتم 
التعليم والصحة، أما هجرة اليد العاملة الشابة 
للخارج، فوتيرتها ارتفعت وأصبحت صورها عبر 
وكأنه  عاديا  أمرا  االجتماعي  التواصل  وسائل 
تفاقما  وسيزيد  زاد  الوضع  هــذا  محتوم.  قــدر 
الجارية  السنة  خــالل  »كــورونــا«  جائحة  بفعل 
فالحكومة ستقدم  هذا،  كل  ورغم  والتي ستليها، 

لنا حصيلتها وستحاول الدفاع عنها كالعادة.
املعارضة،  في  قوية  أحــزاب  هناك  كانت  فلو 
للمعارضة،  الحالي  الحكومي  باالئتالف  أللقت 
بلورة  على  قدرته  وعدم  الهزيلة  لحصيلته  نظرا 
لكن  التنمية،  لتسريع  فعالة  استراتيجيات 
والذي  األحــزاب  تعرفه  الذي  السريالي  الوضع 
الخطابات واألفعال واإلشارات  نتتبعه من خالل 
األحــزاب  فهذه  غريبة،  مفارقة  يظهر  املتعددة، 

املشكلة لألغلبية الحالية وذات الحصيلة الهزيلة، 
انتخابات  بعد  بقوة  ستعود  أنها  اليوم  تدعي 
 ،2016 انتخابات  في  األمر  عليه  كان  كما   2021
أما الحزب الذي يقود األغلبية، فهو شبه متيقن 
يقزم  لم  إذا  القادمة  االنتخابات  سيكتسح  بأنه 
هذا  يتحقق  أن  يمكن  فهل  طوعيا..  مشاركته 
األمر فعال؟ وهل يمكن ألحزاب فشلت وفشلت في 
تدبيرها للشأن العام أن يمنحها املواطن ثقته من 
جديد عبر صناديق االقتراع بشكل واع؟ علما أن 
هذا املواطن هو من اكتوى على أكثر من مستوى 
من  األخيرة،  السنني  طيلة  املجحفة  بتدابيرها 
كانت  التي  اجتماعية  الغير  ــرارات  ــق ال خــالل 
تتخذها ومن خالل ضعف سياساتها التي أفقدت 
فكيف  أسرع،  بشكل  للنمو  كبيرة  فرصا  املغرب 

وصلنا إذن لهذه املفارقة الغريبة؟
الحزبي  املشهد  بطبيعة  التذكير  من  بد هنا  ال 
الخصوصيات  من  بعدد  يتفرد  ــذي  ال املغربي 
لتطور  عائقا  ذاتها  في حد  تشكل  التي  البنيوية 
ممارسة  على  قادرة  غير  األخيرة  هذه  األحــزاب، 
قيادات  عليها  وتستولي  الداخلية،  الديمقراطية 
دائم  صراع  في  أحزاب  وهي  وضعيفة،  متقادمة 
مع نفسها، وتنظيماتها تحولت لقالع مغلقة رغم 
االنطباع الذي تحاول الترويج له بأنها منفتحة، 
الحقيقي  االنــفــتــاح  على  قـــادرة  غير  أنها  كما 

لألطر  املجال  تفتح  أن  يمكنها  وال  مناخها  على 
جيدا  وتعرف  جديدة  أفكارا  تحمل  التي  الشابة 
أصبح  فاألحزاب  التغيير،  وسبل  الخلل  مكامن 
كان  كيفما  النقدي  التقليدي  الخطاب  نفس  لها 
لم  بأنها  االنطباع  يعطي  الوضع  وهذا  موقعها، 
املزدوج  الخطاب  ألن  جيدا،  موقعها  تعرف  تعد 
الذي تمارسه،  يربك املواطن ويفقده القدرة على 
أحزاب  فهي  مرجعياتها..  وبني  بينها  التمييز 
واحد،  آن  في  العام  للشأن  ومعارضة  مشاركة 
املواطن  تجاه  تضليليا  خطابها  يجعل  ما  وهو 
الحزب  هــذا  أن  االنطباع  ويعطي  عــام،  بشكل 
املشارك في الحكومة ال سلطة له وغير فاعل، وأن 
لذلك،  معينة،  جهة  عند  توجد  الحقيقية  السلطة 
يطور  أن  يمكن  وال  مطمئن  غير  الخلط  هذا  فإن 

املمارسة الديمقراطية في بالدنا.
الذي تعيشه األحزاب يفقدها  الوضع املرتبك 
التأثير  على  وقدرتها  املؤسساتية  فعاليتها 
والتغيير،ف األحزاب املغربية، ومنذ االستقالل، 
حولت مشاركتها في تدبير الشأن العام لفرصة 
مواقع  داخل  نفوذها  وتقوية  الفردي  لالغتناء 
القرار، وهو ما سمح لها باالستمرار في توسيع 
خدمة  خالل  من  املباشرين  منخرطيها  قواعد 
مصالحهم القريبة، وهو ما الحظناه طيلة الفترة 
املسؤوليات  كــل  استغالل  تــم  حيث  األخــيــرة، 

املؤسساتية لألحزاب الغتنام مناصب املسؤولية 
األمر  فهذا  وبالتالي،  األحـــزاب،  أبناء  لفائدة 
ما  أن األحزاب غير مهتمة بكل  االنطباع  يعطي 
هو مرتبط بمصالح املواطنني، وهو املجال الذي 
مكرسا  اليوم  أصبح  حتى  للدولة،  عادة  تتركه 
في إطار قواعد عرفية غير دستورية تعمل على 

إنهاك الدولة على املدى البعيد.
يتساءل  املغرب،  في  السياسي  للشأن  املتتبع 
اليوم، وبعد تجربتني حكوميتني في ظل دستور 
بنفس  االســتــمــرار  ــزامــا  ل أصــبــح  هــل   ،2011
نعرف  الحالة،  هذه  وفي  الدستورية،  القواعد 
مسبقا النتائج التي سوف نصلها، أم أن هناك 
ضرورة ملحة للقيام بتعديل دستوري قادر على 
خلق زخم جديد على نظامنا السياسي وإعطاء 
من  فهناك  التنمية؟  مستوى  على  جديد  نفس 
ستشكل  التنموي  النموذج  مراجعة  أن  يعتقد 
غير  اعتقاد  وهو  العميق،  اإلشكال  لهذا  املفتاح 
صائب، ألن النموذج التنموي ما هو إال تحصيل 
العام  الشأن  تدبير  من  سنوات  لتراكم  حاصل 
تغيير  أن  يعني  ما  وهو  وأخطائه،  بإيجابياته 
واألصل  أفضل،  تنمية  نحو  املفتاح  هو  األصل 
أن  منها  نريد  التي  املريضة  األحــزاب  هي  هنا 

تقود مسلسل التنمية.
واســعــة  أعــطــى صــالحــيــات   2011 فــدســتــور 
للسياسي على حساب الدولة، غير أن السياسي 
لم يتمكن من ترجمة هذا الهامش الجديد في شكل 
املكسب  هذا  تبرر  واقتصادية  اجتماعية  نتائج 
القواعد  أساس  على  االنتخابات  فإعادة  الجديد، 
الدستورية الحالية، لن يعمل إال على إعادة إنتاج 
الوضع الحالي، الذي من املحتمل أن يستمر مرة 
الحصيلة  2026، وبنفس  إلى حدود سنة  أخرى 
الرديئة الحالية، ونعرف جيدا ماذا يعني تقليص 
الحالي  الوضع  استمر  إذا  االقتصادي  الهامش 
انعكاسات  من  ذلك  لكل  ما  مع  عليه  هو  ما  على 
اجتماعية تظهر معاملها اليوم بوضوح، بل سوف 

تتكرس أكثر بفعل جائحة »كورونا«.

انتخابات 2021.. 
هل تكون بنفس الوجوه 
ونفس األعطاب الحزبية؟

د. إدريس الفينة

حتى يف حالة اإلدانة القضائية 
للطلبة، فإن السجن لن يحرمهم من 

متابعة دراستهم، بل إن السجناء 
املتابعني لدراستهم يتلقون كل 
العناية واالهتمام من طرف إدارة 

السجون، وكل االحرتام والتقدير من 
طرف النزالء وداخل اجملتمع.
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املغربية  الوطنية  اللجنة  أعلنت 
في  والــثــقــافــة،  والــعــلــوم  للتربية 
بـــاغ لــهــا، أن مــديــنــة الــصــويــرة 
انضمت إلى الشبكة العاملية للمدن 

لليونسكو. اإلبداعية 
ــإن  ــدر، ف ــصـ ــفــس املـ وحــســب ن
اإلبداعية  للمدن  العاملية  الشبكة 
إنشاؤها سنة  تم  التي  لليونسكو، 
وأن  مــديــنــة،   246 تضم   ،2004
للشبكة  انضمت  املغربية  اململكة 
مدينة  انتقاء  عقب   ،2017 سنة 
مجالي  في  إبداعية  مدينة  تطوان 
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة والــفــنــون 

الشعبية.

ــهــدف هـــذه الــشــبــكــة، حسب  وت
االبــتــكــار  تشجيع  إلـــى  الـــبـــاغ، 
ــافــيــة الــتــي  ــق ــث والـــصـــنـــاعـــات ال
ــل اســتــراتــيــجــيــة  ــوامـ تــعــتــبــر عـ
املستوى  على  املستدامة  للتنمية 
والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي 
للعمل،  أرضية  تمثل  كما  والبيئي، 
ــة، مــن أجــل  ــن ــدي فــي مــســتــوى امل
املستدامة  التنمية  برنامج  تحقيق 
وال  املتحدة،  لألمم   2030 أفق  في 
سيما الهدف الحادي عشر املتعلق 
البشرية  »املدن واملجتمعات  بجعل 
وآمنة  للجميع  وشاملة  مستدامة 

وقادرة على الصمود«.

الصويرة تنضم لشبكة المدن اإلبداعية لليونسكو

الفياللي ينال شهادة الماستر 
في تاريخ الجنوب المغربي

بوطيب  خليفة  الــبــاحــث  الــطــالــب  نــاقــش 
الفيالي، رسالته لنيل شهادة املاستر، صبيحة 
»تحوالت  بعنوان:   2020/10/2 الجمعة  يوم 
مجاالت درعة وباني وسوس ما بني القرنني 8 
األشراف  والتأسيس لسلطة  14 و15م  هـ/  و9 
السعديني باملغرب«، وقد تكونت لجنة املناقشة 
من األساتذة: د. عبد الرزاق السعيدي رئيسا، 
العواد  محمد  ود.  مشرفا،  أبــرزاق  البشير  د. 
ميزة  املــداولــة،  بعد  له،  منحت  حيث  عضوا، 
منسق  املــنــاقــشــة،  حضر  كما  جـــدا،  مــشــرف 
واملجتمع  السلطة  املغربي  الجنوب  »تاريخ 

والدين«، الدكتور شفيق أرفاك.
بوطيب  الــبــاحــث،  الطالب  عــرف  ــد  وق
بموضوع  املناقشة  هذه  خال  الفيالي، 
ــظــروف  ــول ال ــذي تــمــحــور حـ ــ بــحــثــه، ال
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
درعة  مجاالت  عاشتها  التي  والسياسية 
و15   14 القرنني  بني  ما  وســوس  وباني 
الشرفاء  حكم  قيام  في  ودورها  مياديني، 
من  قرون  خمسة  بعد  باملغرب  السعديني 
البربرية،  القبلية  العصبيات  دول  حكم 
التاريخ  ضمن  يدخل  الــذي  البحث  وهو 
الهوامش،  دور  يظهر  الذي  املونوغرافي 
تاريخ  بناء  صــيــرورة  فــي  الجهة  وكــذا 
تحوالت  تأثير  ــى  إل بــاإلضــافــة  املــغــرب، 
شهدها مغرب خال الفترة الوسيطية في 

أحداث املغرب الحديث. 

منتدى »اآلفاق« ينظم المهرجان الثقافي والرياضي بخريبكة
تستضيف مدينة خريبكة منذ 29 
شتنبر املاضي، وحتى 12 من شهر 
املهرجان  فعاليات  الجاري،  أكتوبر 
ينظمه  الذي  والرياضي،  الثقافي 
والتنمية«،  للثقافة  »اآلفاق  منتدى 
ــم مـــن املــجــلــس الــجــمــاعــي،  ــدع ب
الثقافة  لوزارة  الجهوية  واملديرية 

جهة بني مال خنيفرة.
الـــدورة  هــذه  برنامج  ويتميز 
ــام تــحــت شــعــار: »مــن  ــق ــي ت ــت ال
في  ثقافية  استراتيجية  أجـــل 
بشكل  الجهوية«،  التنمية  خدمة 
بتسطير  افتراضي،  أو  حضوري 
يضم  وخــصــب،  متنوع  برنامج 
شعرية  وأمسيات  فكرية  نــدوات 
تكريمات،  عن  فضا  ومسابقات، 

بــاحــتــرام  تحسيسية  وأنــشــطــة 
لفيروس  والتصدي  للوقاية  االحترازية  التدابير 

»كورونا«.
حملة  بتنظيم  برنامجها،  الـــدورة  واستهلت 

بأضرار  خاصة  تحسيسية 
 ،»19 ــد  ــيـ ــوفـ »كـ ــروس  ــ ــي ــ ف
ابن  التأهيلية  بالثانوية 
عبدون، بشراكة مع »أوزون« 
رئيسة  أكــدت  حيث  للبيئة، 
ياسمني  األســتــاذة  املنتدى، 
الـــحـــاج، عــلــى أهــمــيــة هــذه 
بحضور  نظمت  التي  الحملة 
شخص  ــي  ف السلطة  ممثل 
وممثل  الثانية،  املقاطعة  قائد 
وممثلة  الجماعي،  املجلس 
ــوزارة  ل اإلقليمية  املندوبية 
ــة، وأطــر  ــاض ــري الــشــبــاب وال
جمعوية،  وفعاليات  تربوية 
املقبل،  البرنامج  أن  وأضافت 
والثقافي،  الرياضي  شقه  في 
من خال  وذلك  سيكون حافا، 

واملجتمع أنــــشــــطــــة  الشباب  تهم  خصبة، 
يراهن  ــر،  واف ثقافي  برنامج  إلــى  إضافة  املــدنــي، 
الثقافي في تحقيق  البعد  بالخصوص على ترسيخ 

التنمية على املستوى الجهوي.

»األمنية«  مطبعة  عن  مؤخرا  صدر 
كتاب  بالرباط،  »األمــان«  النشر  ودار 
املشرق  من  التصوف  »أعام  بعنوان 
عبد  األســتــاذ  تأليف  مــن  ــغــرب«  وامل
وتنسيق  وإعـــداد  العشاب  الصمد 
الرحيم بن سامة، وهو  األستاذ عبد 
املغربية  الجمعية  مطبوعات  مــن 

للتضامن اإلسامي.
»نشأة  إلــى  الكتاب  هــذا  يتطرق 
ــدلــس«،  واألن املــغــرب  فــي  التصوف 
أصحاب  عند  التصوف  و»معنى 
ــة  ــوف واحـ ــتـــصـ ــأن«، و»الـ ــشــ ــ ال
الرحمن«  عباد  إليها  يفيء  ظال 
فــي مجال  الــصــوفــي  ــداع  ــ و»اإلبـ
ــاء«،  ــدع وال واملــنــجــاة  التسبيح 

ــتــعــريــف بــالــقــطــب الــربــانــي  و»ال
وسيرته  مشيش  بن  السام  عبد  موالي  الصوفي 
تناول  كما  املشيشية«،  والصوفية وصاته  العلمية 

أبــي  تلميذه  حــيــاة  الــكــتــاب  هـــذا 
الحركة  رائـــد  الــشــاذلــي،  الحسن 
العربي  والعالم  مصر  في  الصوفية 
ــي، صــاحــب الــطــريــقــة  ــ ــام ــ واإلس

الشاذلية.
هذا  من  الثاني  القسم  ويتناول 
الكبير  الصوفي  حياة  الــكــتــاب، 
شاعر  البوصيري،  الــديــن  شــرف 
قصيدتي  نــاظــم  الــنــبــوي  املــديــح 
يتغنى  اللتني  والهمزية،  الــبــردة 
ــون فـــي الــعــالــم  ــي ــصــوف بــهــمــا ال
عيد  في  املغرب  اإلسامي، وخاصة 

املولد النبوي الشريف.
كتبه  ببحث  الــكــتــاب  ــذا  ه وخــتــم 
عنوان:  تحت  الفاسي  عال  املرحوم 
»الــتــصــوف اإلســامــي فــي املــغــرب«، 
وقصيدة »نهج البردة« ألمير الشعراء أحمد شوقي، التي 
تغنت بها املطربة أم كلثوم. إنه كتاب جدير بالقراءة.  

أعـالم التصـوف من المـغرب والمشـرق

مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يختار كندا ضيفة شرف
تنظم عن بعد، الدورة الـ 25 
ملهرجان الرباط الدولي لسينما 
املؤلف، مع اختيار كندا ضيفة 
شرف، وذلك في الفترة بني 23 

و31 أكتوبر الجاري.
مهرجان  جمعية  وحــســب 
الـــربـــاط الـــدولـــي لــلــثــقــافــة 
والفنون، فإنه في ظل الظروف 
وعما  الــحــالــيــة،  الصحية 
الــطــوارئ  حــالــة  بمتطلبات 
واإلجــــــــراءات االحــتــرازيــة 

من  املــغــرب  عنها  أعــلــن  الــتــي 
أبت  »كورونا«،  وباء  محاصرة  أجل 
إدارة املهرجان إال أن تبقي على هذه 
الدورة لتكون فعالياتها عن بعد، مع 
لإلمكانيات  رصد  من  ذلك  يتطلبه  ما 

ــة  ــي ــن ــق ــت ال
الجمهور  تتبع  لضمان  والرقمية، 
املوعد  هــذا  أنشطة  ملختلف  الوفي 
ــدورات  ال في  املعهود  الزخم  بنفس 

العادية.

أحد  الــدورة  هذه  وتكرم 
الرباط  مهرجان  مؤسسي 
املــؤلــف  لسينما  الــدولــي 
وأول  املسرح  سيدة  »روح 
ــي تــاريــخ  ــرة فــنــانــة ف ــ وزي
املرحومة  املعاصر،  املغرب 
توفيت  التي  جبران«،  ثريا 
ــي شــهــر غــشــت املــاضــي،  ف
ــق الــجــمــعــيــة املــنــظــمــة  ــ وف
الراحلة  أن  أضــافــت،  التي 
فنية  تجربة  وراءهـــا  تركت 
التشخيص  مجال  في  كبيرة 
ــجــاوزت حـــدود املــســرح إلى  ت

تخوم السينما والتلفزيون.
الرسمية  املسابقة  مع  وباملوازاة 
لألفام، تقام ورشة كتابة السيناريو 

الــتــي يــؤطــرهــا املــخــرج األمــريــكــي، 
أسبوع  مــدى  على  غـــاري،  جــيــروم 
والطلبة  للمهنيني  موجهة  كــامــل، 
السيناريو،  بكتابة  والــشــغــوفــني 
روائية  أفــام  ملشاريع  والحاملني 

طويلة.
وتماشيا مع الوضع الصحي الذي 
»كوفيد  ــاء  وب جــراء  العالم  يشهده 
نــدوات  ثــاث  املهرجان  برمج   ،»19
الصناعة  »مستقبل  تتناول  بعد  عن 
الوضعية  ضــوء  فــي  السينمائية 
الفرجة  »مستقبل  العاملية«،  الوبائية 
الــعــرض  ــاعــات  ق بــني  السينمائية 
املؤلف  و»حــقــوق  البيت«،  وسينما 
في الوسائط الجديدة، حالة املؤلفات 

السينمائية«.



»لو �سالومي«.. املراأة التي 

ركع العباقرة حتت قدميها

لنور الدين الرياحي
مذكرات ساخنة
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ضربت  التي  «كورونا»  جائحة  تتوقف  لم 
الجنرال  إعفاء  حدود  عند  ا�لكي،  الحرس 
ا�حكمة  دخول  عند  أو  ا�نصوري،  ميمون 
ا�قصرين(..)،  �عاقبة  الخط  على  العسكرية 
بل إنها امتدت في األيام األخيرة، إلى الدائرة 
ا�قربة من الجنرال الذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف 
مصاب� جدد، ما فرض الحجر الصحي على 
ميمون  الجنرال  مقربي  أن  علما  عائالتهم، 
انتهت مهامهم عمليا بانتهاء مهمة قائدهم(..).

مصطفى العلوي المؤسس:

مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

zÉfhQƒc{ ¢SÉ≤e ≈∏Y Üô¨ŸG º«°ù≤J سؤال الساعة: هل أنت من المنطقة 1 أم من المنطقة 2 ؟

كواليس

تحت األضواء
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ملف العدد

تحليل إخباري
10-9-8

13-12
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التحدي الذي لم تكمله الحسابات 
السرية للحسن الثاني

مؤشرات فشل مبادرة السيسي 
إلنقاذ حفتر 

الحقيقة الضائعة
24
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الحقيقة

المنطقة
% 17

2

اِّـغربية  الحكومة  أن  التاريخ  اِّـنطقة سيسجل  منطقتني:  إُّـ  اِّـغرب  دون قسمت  الخروج  للناس  يمكن  َّـ األوُّـ، حيث  الرياضة  وممارسة  التنقل  القرار رخصة  التي يرتكز فيها   ،2 الهواء الطلق. واِّـنطقة 
حيث  «كورونا»(..)،  وبؤر  واإلداري،  السياسي 
القصوى،  للضرورة  إال  الخروج  للناس  يمكن  ال 
السلطات  لدن  من  ترخيص  على  الحصول  بعد 
الذي  اِّـعيار  هذا  حول  السؤال  ليطرح  اِّـحلية(..)، 
على  الصحي  الحجر  لفرض  الحكومة  اعتمدته 
الباب على  فتح  مقابل  اِّـغرب،  منطقة صغرية َّـ 
من  اِّـائة  َّـ   90 يناهز  ما  َّـ  للتحرك  مصراعيه 
اِّـقبلة  األيام  على  معقود  واألمل  الوطني؟  الرتاب 
لتزول هذه «الغمة السوداء» عن كافة ربوع الوطن.

  

المنطقة
% 83

1

سري

ف�ضيحة مناورة كبار رجال الأعمال 

ل�صرتجاع تربعاتهم من �صندوق »كورونا«

نجت عائلة املنصوري من ضربة 

أخرى، بعد ضربة إعفاء الجنرال 

ميمون املنصوري قائد الحرس 

امللكي، حيث كشفت الئحة السفراء 

الجدد، املحافظة على منصب 

السفير املغربي في السعودية 

لصالح مصطفى املنصوري، غير أن 

إبعاد الجنرال ميمون املنصوري من منصبه، 

تم تفسيره بكونه يساهم في الحد من النفوذ 

العائلي للحاجب امللكي محمد العلوي، صهر 

الجنرال املنصوري، الذي تم إبعاده)..(.

سري

13
12

البؤر الوبائية تكرس ارتباك الحكومة 

حمــا�صـرة 

املـواطـنـني 

بدل حما�صرة 

الفريو�س

تراجعت الحكومة عن فرض 

حجر صحي شامل على مدينة طنجة، 

كما استأنفت وسائل النقل العمومية، 

بما فيها القطار، رحالتها نحو البوغاز، 

بعد اندالع احتجاجات غير مسبوقة 

ضد إجراءات محاصرة »كورونا«، حيث 

تنسب الحكومة لنفسها نجاح محاصرة 

الفيروس في بعض المناطق، بالمقابل، 

تحمل المسؤولية في ظهور البؤر 

للمواطن.. وتبقى قمة التناقضات، هي 

محاصرة األحياء السكنية في طنجة، 

حيث التقطت هذه الصورة، بدل محاصرة 

البؤر الصناعية، ويتساءل المواطنون: 

هل ستحاصر الحكومة الوباء، أم 

ستحاصر المواطنين؟ وإذا كان األمر 

كذلك، إلى متى يمكن للدولة أن تتحمل 

تكاليف الحجر الصحي الذي بات يهدد 

االستقرار)..( ؟
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عودة ظاهرة احلزب الوحيد تهدد ا�صتقرار اململكة 
تحالف »البام« والعدالة والتنمية خطر على المغرب 

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

ملف العدد
10-9-8

تفاصيل القدرات الجديدة للرباط

ال�صفقة الأمريكية- 

املغربـية التي 

تخيف امللك فيليبي 

ال�صـاد�س

كواليس األخبار
2

�صبيبات الأحزاب 

تعود للحياة 

بحثا عن ريع 

انتــخابي 

كواليس األخبار
5 كواليس المصادقة المشبوهة 

على القانون المــالي

جلنة يقظة الباطرونا 

تنت�صر على جلنة 

يقظة ال�صعب

تحت األضواء
3 في وقفة تضامنية مع المحامي زيان 

هل هي موؤ�صرات 

ا�صطدام خطري بني 

املحامني والنيابة 

العــامة؟ 

الحقيقة الضائعة

ظاهرة »ترتيك« الوزراء 

يف التاريخ املغـــربي
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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 190 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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يتبع

اإللهام الفني والفكري لم يختلف بني أي عصر من العصور، وال أي دين من 
األديان، وال أي ثقافة من الثقافات، ومع ذلك، عبر عنه الفنان اإلسباني بيكاسو 
االقتراح  بهذا  تفعيله((..  على  العمل  يجب  لكن  موجود،  اإللهام  ))إن  بقوله: 
لم يعترف  أنه  الرغم من  التكعيبية أسس عمله على  البسيط، شرح أب املدرسة 
واألعمال  العظيمة  فاألفكار  للفن«،  واملجرد  املرتفع  »الجوهر  يسمى  بما  حقا 
الضخمة هي نتيجة اإللهام، ومع ذلك، أثبت التاريخ أن اإللهام في الحياة غالبا 
هذه  ينكر  أن  للمرء  يمكن  وال  يأتني،  أين  من  النظر  بغض  نساء  خلفه  كان  ما 

الحقيقة، وهذه كانت حال لو أندرياس سالومي.
كانت  واألدب،  والشعر  واملوسيقى،  واألفــام،  اللوحات،  ملهمي  من  العديد 
نساء، وقد اعترف أوناسيس بأن أغلى »أومليت« تناولها، كانت بآالف الدوالرات، 
وسببها دعوة إحدى املمثات الجميات كان معجبا بها لتناول الفطور بمنزلها، 
لتصنع له »أومليت« بيدها، ولم يستطع بعنفوان ثروته أن يرد طلبها، وحضر 
في امليعاد بمنزلها صباحا، فاستقبلته بثوب شفاف، لتدخل إلى املطبخ وتهيء 
الناعمتني،  بيديها  اثنتني  أو  بيضة  من  متكونة  العالم  في  »أومليت«  أغلى  له 
تترأس  بأنها  ترجته  باالنصراف،  وهم  وشكرها  الشهي  بالفطور  تلذذ  وبعدما 
جمعية عمل اجتماعي، وأنها تطلب في املقابل مساعدة لهذه الجمعية، فلم يكن 
في استطاعته كما في استطاعة الشاعر الكبير ريكله وال نيتشه وال فرويد، أن 
يرد طلبا للو سالومي كذلك، فوقع شيكا بعشرات آالف الدوالرات، واعترف فيما 

بعد بأنها أغلى بيضة أكلها في حياته.
وغوايتها  املــرأة  جمال  أمــام  أوناسيس  مال  العباقرة  لهؤالء  يكن  لم  فــإذا 
دليل  لها بكل طواعية، و  ما يملكون فقط: فكرهم وقد وهبوه  كان  فقد  وطلبها، 
ذلك، الرسائل امللتهبة املتبادلة بني لو سالومي وريكله ونيتشه، آخرها تلك التي 
قال لها يوما فرويد، وهو في ستينات عمره، حول اللحظات السعيدة، بأنها تلك 
والشاعر  صحبته،  بالتنزه  تذكيرها  إلى  اإلشارة  في  نحب،  من  مع  تكون  التي 
اللحظات  بأن  مشهورة،  رسالة  في  فأجابها  نهائية،  صيرورتها  وحول  ريكليه، 
التي  هي  واملكان  الزمان  في  معيشتها  ولكن  املجهول،  إلى  تذهب  ال  الجميلة 
اإلنسان استغالها  لذلك يجب على  بها،  يتمتعون  تضمن خلودها في ذهن من 
في لحظتها، ألن مصير كل شيء إلى الزوال، وألن مصير العمر إلى الشيخوخة 
ومصير القوة إلى الضعف ومصير جمال املرأة وأنوثتها إلى االندثار، وشتان 

بني معرفة استغال لحظة السعادة والتفريط فيها.
فاملرأة كانت وال زالت في حاجة إلى الحب، وقد أكد العالم النفساني الشهير 
لويس فيتش، أن »هرمونات املرأة التي تحدد سمات األنوثة، أشد تأثرا بالنسبة 
للناحية العاطفية من هرمونات الرجل التي تحدد عنده صفات الذكورة، ومن هنا 

كانت النساء أكثر عاطفة من الرجال، وكانت هذه نقطة ضعف عندهن«. 
فاملرأة التي ال تجد متنفسا لعواطفها، في وسعها، حسب هذا العالم النفسي، 
أن توجه تلك العواطف إلى منافذ أخرى، ففي مؤسسات األطفال واليتامى متنفس 
العاطفية  لطاقاتها  متنفس  املختلفة  الهوايات  ممارسة  وفي  األمومة،  لعاطفة 
أنه  والتقدم،  املعلوميات  غزته  الذي  عصرنا  في  نجد  ذلك،  كل  ومع  املحتبسة، 
بالرغم من انغماس املرأة والتهرب من هذا الفراغ الذي يمأل كيانها، لم تستطع 
أن تجد بديا لتلك الجذوة التي ناحظها في نظراتها العميقة وحركاتها املعبرة 
إال  بها  يشعر  ال  لعمري  وهي  وإيماءاتها،  وتعاليقها  املستفزة  لباسها  وطريقة 
تحليله  في  فيتش  لويس  بها  عبر  التي  النظرية  بتلك  يلتقي  ما  وهو  الرجل، 
فرويد  كما صارح  ربما  أن يصارحها  يريد  بأنه  إليها  املرأة ونصيحته  لنفسية 
لو سالومي، وإن لم يقلها بالحرف، ألن فرويد كان يؤمن بأن من يأتي من بعده 
العاملية  الحرب  بعد  يفوته في إحدى رسائله  أن  يمكن  ما  باستدراك  األحق  هو 
األولى إلى معشوقته، إال أن النصيحة التي نصح بها هذا العالم النفساني املرأة 
املرأة  املرأة ضعفها، ويهرب من  في  »الرجل يحب  أن  بها، هي  والتي صارحها 

التي تصطنع القوة«.
فإذا كان هذا الكام صحيحا، ملاذا لم يهرب عباقرة لو سالومي منها، هل أنها 

لم تصطنع القوة، أم أنها كانت ضعيفة؟
سؤال يستعصي على كل باحث أن يجيب عنه، لكن يمكن أن نستخلص بأن 
جميع العباقرة الذين استهوتهم لو سالومي، قذ ذاقوا معها لذة مادية وروحية 
وأشعارهم  إليها  الطويل  سفرهم  وما  أخريات،  نساء  في  يجدوها  لم  وفكرية 

وإلهامهم ورضوخهم لشذوذها، إال دليل قاطع على ذلك.
ينفذ  أن  وألن ما يجيش في عواطفها وتكنه نفسيتها، هي أسرار أعمق من 
إليه فكر حتى لو كان عبقريا أو يدعي ذلك، فمن ثمة جاءت قوتها التي ال يعرفها 

إال العباقرة.

سعيدة شرف: »المغاربة
 في حاجة لألكل وليس الفن«

على  منشور  فــي  شــرف  سعيدة  الفنانة  أعــربــت 
حسابها بـ»اإلنستغرام«، عن موقفها من امليزانية التي 

مبرزة  الفنانني،  بعض  لدعم  رصدت 
دعم  إلــى  حاجة  في  املغاربة  أن 
»كورونا«  جائحة  ظل  في  مادي 
التي ضربت الباد، وليسوا في 
التي  الفنية  لإلنتاجات  حاجة 

و400  مليار  عليها  صرف 
مليون.

ــرف فــي  ــ ــت شـ ــنـ ــلـ وأعـ
للفئة  دعمها  منشورها، 

التي تطالب بتوزيع امليزانية 
على األسر املتضررة، سواء 
فنانني أو »أوالد الشعب«، 
تستفد  لــم  أنها  مضيفة 
طيلة  الـــوزارة  منح  من 
مسيرتها  مــن  سنة   15

الفنية.

العارضة المغربية العالمية 
عبلة صوفي تدعم األطفال 

مرضى السرطان
الحملة  عنوان  هو  »مارتن« 
التي أطلقتها العارضة املغربية 
العاملية عبلة صوفي، لدعم طفل 
الــســرطــان،  ــرض  م مــن  يعاني 
تصوير  جلسة  ــرت  أجـ حــيــث 
العاملية  املجلة  لفائدة  خاصة 
بنسختها   »L’Officiel«

العربية لدعم هاته الحملة.
برنامج  مع   لها   لقاء  وفي  
The Insider»بــالــعــربــي«، 
نخلة،  إيــلــي  ــي  ــام اإلع رفــقــة 

هذه،  حملتها  أن  عبلة  كشفت 
ــال مــرضــى  ــفـ ــم األطـ ــدع هـــي ل
لطفل  وخصيصا  الــســرطــان، 
»مارتن« عمره 5 سنوات  يدعى 

يعيش بأمريكا.
القضية  ــهــذه  ل واحــتــرامــا 
عبلة  ــارت  ــتـ اخـ ــة،  ــي ــســان اإلن
إطالتها  تتضمن  ال  أن  صوفي 
ألوانا  التصوير  جلسة  خال 
كثيرة، تماشيا مع الحملة التي 

أطلقتها.

معهد العالم العربي بباريس
يحتفي بفن العيطة

ــم الــعــربــي  ــال ــع يــحــتــفــي مــعــهــد ال
بباريس، في إطار مهرجانه املوسيقي 
من  ــولــي«  ــوف »أراب ــار  ــك واألف للفنون 
بفن   ،2020 نونبر   3 إلى  أكتوبر   17
أبرز  ألحد  خاص  تكريم  مع  العيطة، 

شيوخها، بوشعيب البيضاوي.
العربي،  العالم  معهد  لــدى  وعلم 
يحتفي  خاص  لقاء  تنظيم  سيتم  أنه 
أعمدة  أحــد  البيضاوي،  ببوشعيب 
 22 ــوم  ي وذلـــك  املــرســاويــة،  العيطة 
أيام خميس  إطار  في  الجاري  أكتوبر 

املعهد.
االجتماعية  الــتــحــوالت  أدت  ــد  وق
املجتمع  هــمــت  ــتــي  ال والــحــضــريــة 
فن  تطوير  إلى  كبير،  بشكل  املغربي، 
واســع،  نطاق  على  ونــشــره  العيطة 
ــاد« في  ــي ــق ــع ظــهــور »ال ال ســيــمــا م
مثل  والــفــاحــيــة،  الــقــرويــة  املناطق 
عبدة والشاوية ودكالة، حيث سجلت 
وقائع  »الشيخات«،  بصوت  العيطة 

مجتمع يعيش بني التقاليد والحداثة.
ــوان  أل ثمانية  توجد  ــإلشــارة،  ول
املــرســاوي،  الــحــصــبــاوي،  للعيطة: 
ــري، الــشــيــاظــمــي، الــحــوزي،  ــزعـ الـ

املالي، الجبلي، والخريبكي.

تأجيل المهرجان الوطني للفنون الشعبية إلى السنة المقبلة
الوطني  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
للفنون الشعبية، أن الدورة الحادية والخمسني 
املزمع  من  كان  التي  الفنية،  التظاهرة  لهذه 
تنظيمها من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، قد تم 

تأجيلها إلى شهر يوليوز 2021.
وحــســب بـــاغ لــلــجــنــة املــنــظــمــة، فــإن 
سيتم  الشعبية  للفنون  الوطني  املهرجان 
10 يوليوز  إلى   6 الفترة من  تنظيمه خال 
2021، نظرا للظروف التي تمر منها اململكة 

جراء وباء »كورونا«.
الوطني  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وكانت 
 51 الدورة  للفنون الشعبية، قد أجلت تنظيم 
»أغاني  لها شعار  اختير  التي  املهرجان،  من 

وإيقاعات أبدية«.
ويندرج املهرجان الوطني للفنون الشعبية، 
الذي يعد أقدم مهرجان باملغرب )أحدث سنة 
إلى  الهادفة  الدينامية  ــار  إط فــي   ،)1960
إنعاش ونقل التراث الامادي باململكة، املمثل 

)املوسيقى  والتقليدية  الشعبية  فنونه  في 
املحلية(،  واملنتجات  الفن  ومهن  والرقص 
للتعبير  أرضية  املهرجان  هذا  بجعل  وذلــك 
مناسبة  يشكل  كما  والــتــبــادل،  والــلــقــاءات 
املغربي  الفولكلور  وتنوع  أصالة  الكتشاف 
وتراثه الشعبي في مختلف تجلياته الثقافية 
والفنية واكتشاف املوروث وصناعة العفوية 
من  نابعة  تقليدية  فنون  خال  من  واألصالة 

مصادر حية لم تتقادم مع الزمن.

المرحوم بوشعيب البيضاوي
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حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

الكومندان الحرشي
الكومندان ميلس

وكان عبابو قد قال ألخيه سرا، 
وقت  سيكون  الهجوم  أن  وهــو 
قبل  الــنــار  إطــاق  منع  ــغــذاء.  ال
اعــتــقــال جميع  الــقــصــر،  دخـــول 
املــدعــويــن، تــحــضــيــر الــلــوائــح 
ــدا أنـــه هو  ــؤك بــالــحــاضــريــن، م
االنطاق  أوامـــر  سيعطي  ــذي  ال
إعطاء  قبل  أنه  إال  بوقنادل،  من 
على  ينادي  وهو  الحظ  ــر،  األوام
ــه لــم يجد  ــه، أنـ ــع ــب م ــرك مــن ي
مــزيــرك  ــط  ــضــاب ال إال  بــجــانــبــه 
ليسأل  عبابو،  وأحمد  واالشهب 
لم  الذين  والرياني،  الحرشي  عن 

قد شاهد  وكان  عليهم)...(،  يعثر 
انسحاب عبد هلل القادري، ليأخذ 
ردة  مــن  ويظهر  األول،  الـــدرس 
باملزيد  الغائبني  عوض  أنه  فعله 
وبجانبه  فــوقــف  عصبيته،  مــن 
الطلبة  إلى  الكام  ليوجه  املزيرك 
ما  قائا  الشاحنات،  ركــوب  قبل 
وقع  لقد  والعربية:  الدارجة  بني 
العليا  والقيادة  عليكم،  االختيار 
وأنــتــم  ــرى،  ــب ك بمهمة  تكلفكم 
االقتصادية  الوضعية  تعلمون 
للوطن،  والسياسية  واالجتماعية 
وقد  الــوطــن،  إنقاذ  يجب  بينما 
فيالق  وهناك  اليوم،  الوقت  حان 

جهات  في  بواجبها  تقوم  أخرى 
أخرى.

مــحــمــد كشف  أخــــوه  بــيــنــمــا 
للمحكمة أنه في ذلك الصباح، في 
كان  صباحا،  السادسة  الساعة 
متواجدا في بيت أخيه الكولونيل 
عــدم  ــراح  ــت اق ليعطيه  امــحــمــد، 
عبابو  الكولونيل  وفكر  املشاركة، 
ــي صديقه  ف الــلــحــظــة،  تــلــك  ــي  ف
املــفــاجــأة،  لتحصل  بــامــعــروف، 
رافق  فقد  املطار،  في  به  ويلتقي 
عبابو زوجته للمطار لتغادر)...( 
وكان بامعروف هناك أيضا يودع 

أحد أصدقائه.
وعندما كانت شاحنات الجيش 

بــوقــنــادل،  ــن  م ــة  ــادم ق املتجهة 
عابرة مدينة سا وقنطرة الحسن 
حي  صــوب  االتــجــاه  ثم  الثاني، 
الطريق  من  لانطاق  األودايـــة، 
البوليس  رجــال  كــان  الشاطئي، 
ال  فهم  التحية..  لتقديم  يقفون 
يبذلوا  أن  قبل  شيئا،  يعرفون 
ــاف الــســيــارات  ــق جــهــودا فــي إي
العادية، وفتح الطريق لشاحنات 
الـــجـــيـــش، كـــجـــزئـــيـــة تــعــطــي 
من  أتى  االنقاب  بأن  اإلحساس 
أهرمومو،  من  قادما  القنيطرة، 
مادام  املخطط،  أقطاب  أين  لكن 
تكلفوا  معهم  ومن  وأخوه  عبابو 

بإحضار طلبة املدرسة العسكرية؟ 
الحقيقيون  ــطــاب  األق ــن  أي لكن 
املذبوح،  الجنرال  أين  للمخطط، 
وأين الشلواطي، وأين الجنراالت: 
هل  وبوكرين،  وحبيبي،  حمو، 
بينما  مدعوين،  مجرد  فقط  كانوا 
يعرف  كــان  عبابو  الكولونيل 
أصـــدر  ــوح  ــذبـ املـ الــجــنــرال  أن 
ــره ألعـــوانـــه)...( فــي قصر  أوامـ
الصخيرات، بتعرية القصر امللكي 
بالرشاشات  العادية  حمايته  من 
وأزيــلــت،  منصوبة  كــانــت  الــتــي 
وحصل غلط تنفيذي واحد، وهو 
كان  الـــذي  ــرشــاش  ال املــدفــع  أن 
الجنوبية  الجهة  فــي  منصوبا 

أعوان  نسيه  القصر،  حدائق  من 
كلها  الــرشــاشــات  لكن  املــذبــوح، 
مفتوحة  األبــواب  لتكون  أزيلت 
املهاجمني  الطلبة  حشود  ــام  أم
في حالة ما إذا أصدر امللك أمره 

بمنعهم من الدخول.
من  املضادة  األسلحة  واقتاع 
ــعــادل في  قــصــر الــصــخــيــرات، ي
السري  االتفاق  ضخامة  أهميته 
الذي كان يتعدى األخوين عبابو.

فقد تسربت في أعقاب الهجوم 
يعقدها  التي  االجتماعات  أخبار 
الرباط،  وسط  العليا  القيادة  في 
الكولونيل  امللكي،  القصر  وقبالة 

النقط  يــضــع  وهـــو  الــشــلــواطــي 
ــجــهــات  األخــــيــــرة، ويـــحـــدد ال
حديث  تسرب  حيث  العسكرية، 
عــن تــواجــد املــارشــال أمــزيــان، 
فوجئ  وقــد  العليا،  القيادة  في 
الشلواطي  الكولونيل  بانشغال 
امللك،  أخبرت  هل  أمزيان:  فسأله 
يتعلق  األمر  أن  طبعا  يظن  وهو 

باحتفال؟
سياسي  حديث  تسرب  مثلما 
املذبوح  الجنرال  بني  مقابلة  عن 
وحكى  الــهــجــوم،  ليلة  وعــبــابــو 
اتفقت  لقد  قال:  أنه  ألخيه  عبابو 
إقامة  يرى  كان  الذي  املذبوح  مع 
وجمع  الجيش،  يحكمها  دولــة 
شخص  قيادة  تحت  القوات  كل 
والقوات  الجيش  يحكم  واحــد، 
ــن،  االحــتــيــاطــيــة والــــدرك، واألمـ
قالت  ومــتــى  الـــدفـــاع،  ووزارة 
عبابو  ألخ  الضباط  من  مجموعة 
مــحــمــد: قــل ألخــيــك امــحــمــد أنــه 
األمور  تسليم  قرر  عندما  أخطأ 
يجب  الحكم  ألن  للجنراالت،  كلها 

أن يرجع إلينا.
توجيه  في  الرغبة  هذه  بــوادر 
حالة  في  استغاله  أو  االنقاب 
أغلبية  نــوايــا  تكشف  نــجــاحــه، 
فوجئوا  الذين  الصغار  الضباط 
يبحثون  وكانوا  االنقاب،  بهذا 

عن الفرصة املناسبة.
فــي  الـــجـــيـــوش  تــضــامــن  إن 
وتحالف  املعمور  أنــحــاء  جميع 
يكن  لم  بينهم،  فيما  العسكريني 
أبناء  تحالف  مــن  ــل  أق مــا  يــومــا 
في  خصوصا  الــواحــدة،  القبيلة 
بلد كاملغرب، متكون أصا، وحتى 
قبائل  مــن  اإلســـام،  دخـــول  قبل 
متباعدة التكوين، مختلفة اللغات، 
وأشراف واكبوا الفتح اإلسامي، 
حضروا مع الفاتح املولى إدريس 
عليه  محمد  الــرســول  سالة  مــن 
السام، وامتزجوا وأصبحوا أمة 
االستعمار  جــاء  أن  إلــى  واحـــدة، 
بقاءه  ليجد   ،1912 سنة  الفرنسي 
داخلية  صراعات  بخلق  مرتبطا 

في إطار فرق تسد.
الدولة  مصالح  اضطرت  ولهذا 
وأغلبهم  الشرطة  رجــال  تكليف 
وبعض  ــدن،  ــ امل ــن  م ــحــدرون  ــن م
املوثوق  ــدرك  وال الجيش  ضباط 
فيهم)...( وفي ارتباطهم بالعرش، 
ــبــحــث فـــي ظـــروف  ــوا ال ــتــول ــي ل

االنقاب واإلعداد لانقاب..
التي  كــل االحــتــيــاطــات  ورغـــم 
كما  يدر  لم  البحث  فإن  اتخذت، 
بني  وكانت  ــدور،  ي أن  يجب  كــان 
الباحثني واملبحوث عنهم جدران 
عالية من املوانع أساسها الخوف 
األمــس،  من  والــخــوف  الغد،  من 

وعدم الثقة املطلقة في اليوم.

عاشر  األحــد صباح  يــوم  كــان 
تشوبه  ال  مشرقا   1971 يوليوز 
ــاط  ــربـ شـــائـــبـــة، وشـــــــوارع الـ
من  ــواج  األفـ تلك  مــن  إال  فــارغــة 
بالعساكر  املحملة  الشاحنات 
ــارات  املــســلــحــني، خــرجــت ســي
الضباط  يركبها  التي  »الجيب« 
التي  سافوايارد«  »ال  مقهى  من 
القنيطرة  طريق  بــني  مــا  كانت 
والرباط، في موقع بوقنادل، ذات 
دخلت  حــني  املــشــهــورة،  الغابة 
ووقف  الغابة،  إلــى  الشاحنات 
الضباط في بار املقهى املجاورة، 
يكون  مرة  ألول  سافوايارد«،  »ال 
على  الهجوم  عن  واضحا  الكام 
قصر الصخيرات، حوالي خمسة 
هنا،  ــن  م كــيــلــومــتــرا  وأربــعــني 
ليتحول الكولونيل امحمد عبابو 
إلى مطلق لألوامر، الشيء  بغتة 
ــار نــرفــزة الــكــومــنــدان  ــذي أثـ الـ
أبــدى  الــذي  ــادري،  ــق ال عبد هلل 
مفاجأته واختفى دون أن يعطيه 
املخطط،  قائد  عبابو،  الكولونيل 

أي اهتمام.
قد  باألمس  كــان  الــذي  عبابو، 
كما  املنفذين  باألعضاء  اجتمع 
بمحضر  بيديه  أسماءهم  كتب 
أخيه الذي كشف عن هذه الجزئية 
أمام املحكمة، وهي طبعا جزئية 
هامة، ألنه اعتبر املذكورين فيها 
وإن  الثورة،  مجلس  أعضاء  هم 
كان انسحاب الكومندان عبد هلل 
القادري يكشف أن املذكورين في 
متفقني،  كلهم  ليسوا  الائحة 
وهذه هي الئحة عبابو، وبما أن 
النطق  أثناء  غائبا  كان  القادري 
بها، فمن املمكن أن يكون آخرون 

فيها غائبون:
الكولونيل محمد عبابو

الكولونيل عبد هلل القادري
الكومندان املالطي

الكومندان املنور
الكومندان البريكي
الكومندان الرياني

بقلــــم:
مصطفى العلوي

الحلقة

السادسة

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

تضامن اجليوش يف مجيع أحناء املعمور  وحتالف العسكريني فيما بينهم، مل يكن 
يوما ما أقل من حتالف أبناء القبيلة الواحدة، خصوصا يف بلد كاملغرب، متكون أصال، 

وحىت قبل دخول اإلسالم، من قبائل متباعدة التكوين، خمتلفة اللغات، وأشراف 
واكبوا الفتح اإلسالمي، حضروا مع الفاتح املوىل إدريس من ساللة الرسول حممد 

عليه السالم، وامتزجوا وأصبحوا أمة واحدة، إىل أن جاء االستعمار الفرنسي سنة 
1912، ليجد بقاءه مرتبطا خبلق صراعات داخلية يف إطار فرق تسد

عبابو 
مدبر انقالب 

الصخريات


