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األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

سري

عنها  املعبر  العليا  الغضبة  مــن  جــزء 
حول  مؤخرا  البرملان  افتتاح  خطاب  في 
مساطر التعيني في املناصب العليا، سببه 
الحكوميني  املسؤولني  من  مجموعة  إقدام 
أبنائهم  اقــتــراح  على  ــزاب،  أحـ ــاء  ورؤسـ
رأس  وعلى  الــســفــراء  لــوائــح  فــي  ومقربني 
النفس  يمنون  كانوا  حيث  كبرى،  مؤسسات 
أن  إال  وزاري،  مجلس  في  عليها  باملصادقة 
امللك محمد السادس دعا إلى »مراجعة عميقة 
العليا  املناصب  في  التعيني  ومساطر  ملعايير 

لتحفيز الكفاءات الوطنية«)..(.

هل يطرد ماكرون امل�سلمني املغاربة من فرن�سا؟

لغة جديدة في التعاطي الحزبي مع قضية الصحراء 

حزب اال�ستقالل ي�سف 

حمتجزي تندوف

 بـ »الالجئني ال�سحراويني« 

تحت األضواء
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24الحقيقة الضائعة

م�ؤامرة ال�سباط 
الكبار �سد �سغار 

اجلـــي�ش

خلفيات هجوم الصخيرات
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لم يصدر أي تصريح أو موقف من العلماء المغاربة والهيئات العلمية المغربية 
حول تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي اختار أن يغني على 
إيقاع اليمين الفرنسي المتطرف ليقول إن »اإلسالم يعيش أزمة في كل العالم«، 
وقد كانت تلك طريقته في التقديم لموضوع خطير يتعلق بتوسيع دائرة رفض 
ارتداء الحجاب في فرنسا، ومحاربة ما سماه »االنعزالية اإلسالمية«، ويقصد بها 
»أحياء المسلمين في فرنسا«، علما أن عددا كبيرا من المسلمين في فرنسا هم 

أعضاء الجالية المغربية، ليطرح السؤال عن مستقبل هذه الفئة في ظل تنامي 
»الخطاب التحريضي العنصري« في فرنسا، وهذه هي المرة األولى التي يشارك 
فيها رئيس فرنسي في حملة من هذا النوع، الذي ينهل من نفس المحبرة التي 
يطالب أصحابها بطرد المسلمين من فرنسا، رغم مساهمتهم في بنائها)..(، 
وقد كانت البداية بتعليق التعاون الديني عبر قرار رئاسي ينص على التخلص 

من األئمة والمرشدين الدينيين المغاربة.

لماذا تصلح أحكام البراءة إذا كانت
 ال تنصف المتضررين؟

دركي�ن طردوا يف عهد اجلرنال 

بن�سليمان يلتم�سون االإن�ساف

 يف عهد اجلرنال حرمو

كواليس
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تفاصيل  أكثر  ص   12  -  13  



من 15 إلى 21 أكتوبر 22020 العدد: 1093  كـواليـس األخبــار

    

في الوقت الذي سمعنا فيه مؤخرا تجهيز املغرب 
ذات   ،»VITRONIC« نوع  من  جديدة  بـــرادارات 
املعلومات،  التقاط  الدقة في  العالية  الليزر  أشعة 
منهم  الذين  السائقني،  وتحركات  سرعة  ملراقبة 
غرض  لقضاء  السرعة  فــي  مــا  شيئا  ــرط  أف مــن 
يتساءل  قد  الظروف)...(،  لصعوبة  نظرا  معني، 
تفرط  عندما  نفسها  الدولة  يراقب  عمن  البعض 
في سرعة اتخاذ بعض القرارات، كاملبادرة بإبرام 
اتفاقيات مع أول من يعرض عليها بضاعته، من 
لقاحات ضد »كورونا« مثال، في وقت حتى منظمة 
املوضوع،  كلمتها في  تقل  لم  العاملية  الصحة 
بني  من  فقط  العالم  في  مختبرات  عشر  أن  حيث 
من  الثالثة  مرحلتها  بلغت  مرشحا،  مختبرا   193
فيه  يتعد  ولم  املرتقب،  للقاح  السريرية  التجارب 

أي مشروع لقاح بعد، هذه املرحلة...
املــبــادرة،  هــذه  فــي  بالتأكيد  البعض  يــرى  قــد 
من  املــغــاربــة  يستفيد  حتى  استباقية  خــطــوة 
التلقيح بمجرد االنتهاء من جميع مراحل البحث 
اللقاحات،  بهذه  املتعلقة  والتجارب  والــدراســة 
فيما يراها البعض اآلخر خطوة »سابقة ألوانها«، 
أهم املختبرات،  أن  بدأنا نسمع  خصوصا عندما 
النهائي،  اللقاح  إلى  للتوصل  حظا)...(  وأكثرها 
»جونسون  لشركة  التابع  باملختبر  األمر  ويتعلق 
تجاربه  مؤقتة  بصفة  علق  قد  جونسون«،  آنــد 
أحد  إصابة  بعد   »19 »كوفيد  للقاح  السريرية 
له..  تفسير  ال  بمرض  الــدراســة  في  املتطوعني 
آند  »جــونــســون  خطوة  جــاءت  فقد  ــإشــارة،  ول
شركة  اتخذته  مماثل  إجــراء  بعد  جونسون«، 
والتي  املــاضــي،  سبتمبر  فــي  زينيكا«  »أســتــرا 
سبق أن علقت تجارب مراحل متأخرة من لقاحها 
تطوره  الــذي  »كــورونــا«،  لفيروس  التجريبي 
بسبب  أيضا  »أوكسفورد«،  جامعة  مع  بالتعاون 
مرض ال يمكن تفسيره، وعلى الرغم من استئناف 
التجارب في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا 
والهند، إال أن التجارب األمريكية ال تزال معلقة، 
حالة  في  و»الجميع  التنظيمية،  املراجعة  بسبب 
تأهب بسبب ما حدث مع أسترا زينيكا«، حسب 
ما صرح به ويليام شافنر، أستاذ األمراض املعدية 

في كلية طب جامعة »فاندربيلت«.
هذا  في  معلقة  أخــرى  مرة  تبقى  كثيرة  أسئلة 
استعداده  يعلن  املغرب  أن  نرى  عندما  السياق، 
لتلقي اللقاح من قبل مصنعني اثنني، شركة صينية، 
االستفهامات  كتلك  بريطانية-سويدية،  وأخــرى 
التي تتضاعف حني تعود بنا الذاكرة إلى كل مرة 
اللقاح،  لوبيات  صفقات  ضحية  الدول  فيها  تقع 
املستغلة للضغوط الصحية)...(، خصوصا تجاه 
يبقى  اللقاح  شــراء  سعر  حيث  كاملغرب،  بلدان 

أغلى من ثمنه في فرنسا مثال.
ومن بني الذكريات التي الزالت عالقة بأذهاننا، 
كبدت  التي  الخنازير«،  »أنفلونزا  لقاحات  صفقة 
الدولة املغربية 141 مليار سنتيم، في عهد وزيرة 
سعي  خالل  أو  بادو،  ياسمينة  السابقة  الصحة 
الرعب  موجة  استغالل  إلــى  أجنبية  مختبرات 
سنوات،  قبل خمس  »زيكا«  فيروس  أثارها  التي 
أخــرى،  بلدان  غــرار  على  املغرب،  دفــع  أجــل  من 
الخاصة  اللقاحات  لشراء  صفقات  إبــرام  إلــى 
املختبرات  من  عددا  أن  إلى  مشيرين  بالفيروس، 
سريرية  أبحاث  بصدد  أنها  تعلن  بدأت  الدولية 

إلنتاج لقاح ضد الفيروس)...(.
سواء كان املغرب على صواب في خطته، أم يكون 
قد اشترى »الحوت فالبحر« مقدما »الفرح بليلة«.. 
املوضوع  في  للدول  األخيرة  التصريحات  فمعظم 
االستياء،  من  نوعا  يكن  لم  إن  الغموض،  يلفها 
كالتأكيد  والشفافية)...(،  النزاهة  باب  من  قادم 
بوريس  الــبــريــطــانــي،  الــــوزراء  لرئيس  األخــيــر 
جونسون، الذي أوضح هذا األسبوع، أنه ال يجب 
اعتبار حصول بالده على لقاح ناجع ضد فيروس 
وجود  رغــم  مضمونا،  أمــرا  املستجد  »كــورونــا« 
مؤشرات تبعث على األمل، قائال: ))ال أريد تخييب 
أحد، لكن يجب علينا البقاء واقعيني في ما يخص 
هذا املوضوع، هناك حظوظ جيدة لحصولنا على 

لقاح، لكن ال يمكن اعتبار ذلك أمرا مضمونا((.

بقلــم:

الطيب العلوي

حزب اال�صتقالل ي�صف حمتجزي تندوف
 بـ »الالجئني ال�صحراويني« 

األسبوعكاريكاتير

لغة جديدة في التعاطي الحزبي مع قضية الصحراء 

الرباط. األسبوع

 في تطور جديد للغة السياسية املستعملة 
في التعاطي مع قضية الصحراء، حيث طاملا 
مصطلح  السياسيون  املسؤولون  استعمل 

»املــحــتــجــزيــن 
ــني  ــصــحــراوي ال
ــدوف«  ــنـ ــي تـ ــ ف
عند الحديث عن 
الوهمي  الكيان 
 ، يو ر ليسا للبو
ــزب  ــ خـــــــرج ح
االســــتــــقــــالل 
ــادة  ــ ــع ــ عــــن ال
ــرة،  ــ ــ ــذه امل ــ ــ ه
فـــــي رســـالـــة 
ــى  ــا إل ــه ــه وج

ــولـــي،  ــاسـ ــد سـ ــ ــي ــ داف
استعمل  حيث  األوروبـــي،  البرملان  رئيس 
»الالجئني  مصطلح  االســتــقــاللــي  الــفــريــق 
حديثه  في  »املحتجزين«  بدل  الصحراويني« 

عن املوضوع.
الفريق  رئــيــس  وقــعــهــا  ــتــي  ال ــة  ــراســل امل
الدين  نــور  ــنــواب،  ال بمجلس  االستقاللي 
مساعدات  من  كبيرا  جزء  أن  أكدت  مضيان، 
»الالجئني  سمتهم  ملــن  األوروبـــي  االتــحــاد 
يشتبه  تندوف«،  مخيمات  في  الصحراويني 
فــي اخــتــالســهــا مــن قــبــل مــســؤولــي جبهة 

ضباط  من  محتملة  بمساعدة  البوليساريو 
يتم  أنــه  املحتمل  ومــن  الجزائري،  الجيش 
بيعها في السوق السوداء، والقيام بتحويلها 

ألغراض شخصية أو عسكرية.
في  مألوفة  الغير  املصطلحات  وبنفس 
السياسيني  لسان  وعلى  املغربي،  ــالم  اإلع
ــال  ــة، ق ــاربـ ــغـ املـ
ــدة  ــوح ــق ال ــري ف
أنه  والتعادلية 
ــج مــن  ــ ــزع ــ ــن ــ »م
املمارسات  هــذه 
القانونية،  غير 
تتالعب  والــتــي 
ــدات  ــ ــاع ــســ ــ ــامل ــ ب
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
لالجئني  املوجهة 
الـــصـــحـــراويـــني، 
يعيشون  ــن  ــذي ال

ــة داخـــــل فـــــــي ظـــــــروف  ــ ــي ــاســ ــ ق
مخيمات تندوف تحت مراقبة مشددة من قبل 

البوليساريو والجيش الجزائري«.
ــدت أن هــذه األمــور تم  الــرســالــة، أك نفس 
املكتب  تقرير  من خالل   ،2015 تأكيدها سنة 

ومؤخرا  الفساد،  ملكافحة  ــي  األوروب
عبر جلسات استماع وأسئلة من 

 »DEVE« زمالء لكم من لجنة
ــي  األوروبـ للبرملان  التابعة 

تؤكد  حــيــث  بــروكــســيــل،  ــي  ف
وجود  والــشــهــادات  التقارير  هــذه 

الختالس  وممنهجة  متوالية  مــمــارســات 
وبمساعدة  البوليساريو  قبل  من  املساعدة 
على  الجزائري  الجيش  ضباط  من  محتملة 
أمر  وهــو  األخــيــريــن،  العقدين  خــالل  ــل  األق
املتحدة  الواليات  في  صــادرة  تقارير  أكدته 
بحث  ومراكز  منابر  عدة  قبل  من  األمريكية، 

منذ سنوات.
الغذاء  أن برنامج  الفريق االستقاللي  وأكد 
يوميا  غذائية  حصصا  يخصص  العاملي، 
لـ134 ألف شخص، لكن التقارير على األرض، 
عدد  أن  تظهر  للمخيمات،  الجوية  والــصــور 

 60 يتجاوز  ال  يكاد  الالجئني 
تقدير،  أبعد  على  ألفا   70 أو 
وتــبــقــى الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
تتحمل  أن  ــك،  ذل من  للتأكد 
الجزائر مسؤوليتها بموجب 
اتفاقية جنيف وتقوم بتحديد 
وإحصائهم  الالجئني  هوية 
بانتظام  بذلك  يطالب  كما 

األمن  مجلس  وبقوة 
ــره  ــريـ ــقـ فـــــي تـ

ــوي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
نفس  )حــســب 

املصدر(.

حتى يزيد 

ون�صميوه �صعيد

مضيان

»البيليكي« يثير سخرية 
عارمة ضد األزمي 

الرباط. األسبوع

القيادي  هجوم  يكن  لم 
ــي حــــــزب الـــعـــدالـــة  ــ فـ
األزمي  إدريس  والتنمية، 
عــلــى »الــفــيــســبــوكــيــني« 
منه،  السخرية  دون  ليمر 
بغيتو  »واش  قال:  حيث 
والحكومة  البرملانيني 
والــــــــــوالة والـــعـــمـــال 
والــــرؤســــاء واملــــــدراء 
ــخــدمــو  ــني ي ــ ــف ــ ــوظ ــ وامل
أجــر،  وبـــدون  بيليكي، 

وفي نهاية الشهر ما يلقاو ما يوكلو 
»الشعبوية  سماه  ما  إلى  إشــارة  في  لوالدهم«، 
االجتماعي«،  التواصل  مواقع  على  املنتشرة 
مؤثرين  من  نخافو  »مخصناش  قائال:  وتابع 

اجتماعيني. ما الذي صنعه لنا هؤالء؟«.
هو  األزمــي،  تصريح  بعد  هــؤالء  ما صنعه  لكن 
التواصل  مواقع  للسخرية على  مادة  إلى  تحويله 

االجتماعي، ومن ذلك الصورة املرفقة للمقال.

بعدما أصبح نائب األمين العام لـ»البام«

توقعات بتعيني الباكوري وزيرا للطاقة يف امل�صتقبل
الرباط. األسبوع

لـ»األسبوع«،  كشف مصدر حزبي 
الباكوري، رئيس جهة  أن مصطفى 
في  يرغب  سطات  البيضاء  الــدار 
وزير  ليكون  طموحه  وأن  الــوزارة، 
عند  ســرا  يعد  لــم  ــقــادم،  ال الطاقة 
مع  تقاربه  فيما  القريب،  محيطه 
زخم  من  يزيد  وهبي،  اللطيف  عبد 
كونه عمليا نائب األمني العام لحزب 
التحالفات  واملعاصرة، ألن  األصالة 
وصول  عدم  وتخدم  تتشكل  بــدأت 

أنصار  في  املتمثل  القديم  الحرس 
إلى  وبنشماس  العماري  إلــيــاس 

التكتل.
خالل  من  الرجلني،  تعاون  وبــدأ 
لجهود  للحزب،  العام  األمني  تزكية 
الباكوري، بعد حصول املغرب على 
مؤشر  في  عربيا  التاسعة  املرتبة 
 2020 لسنة  للطاقة  »تريليما« 
والصادر عن مجلس الطاقة العاملي، 
الــلــطــيــف وهبي  بـــارك عــبــد  ــد  وقـ
»مــازن«  رئيس  الباكوري  لصديقه 

للطاقة الشمسية، هذا اإلنجاز.
الباكوري



حزب  أن  مطلعة  مصادر  قالت 
تعيني  اقترح  والتنمية  العدالة 
الــقــيــادي املــثــيــر لــلــجــدل، عبد 
العالي حامي الدين، في منصب 
تسريب  ــار  ــ أث بينما  ســفــيــر، 
املقترح جدال كبيرا، بغض النظر 

عن قبوله أم ال.

مفاجئة  ملكية  زيـــارة  تسببت 
لفضاء مدينة الهرهورة الشاطئية، 
استنفار  حالة  خلق  في  مؤخرا، 
ــي صــفــوف املــســؤولــني  كــبــرى ف
الكبار وعلى رأسهم والي الجهة، 
األوامر  اقتضت  حيث  اليعقوبي، 
الحزام  على  التطاول  أثــار  محو 
الطبيعي  املتنفس  وهو  األخضر، 
الحسن  الراحل  امللك  فرض  الذي 
تمارة  بني  عليه  الحفاظ  الثاني 

والرباط)..(.

مكانهم  يراوحون  املغاربة  الزال 
اإلفريقي،  االتحاد  أجهزة  داخــل 
لم يدخل بعد عدد كبير من  حيث 
التقريرية  األجهزة  داخل  املغاربة 
عدة  تحالفت  وقد  املنظمة،  لهذه 
املغرب  مشاركة  لتقزيم  أصــوات 
ليتم  الــتــقــريــريــة،  ــزة  ــه األج ــي  ف
قبول  عــلــى  ــؤخــرا  م ــتــصــار  االق
ترشيح مغربي واحد، هو محمد 
لوزارة  العام  الكاتب  الصديقي، 
تزكية  تــمــت  حــيــث  ــاحــة،  ــف ال
في  املسؤولية  لتولي  ترشيحه 

لجنة فاحية)..(.
 

والــــي  ــاح  ــ ــج ــ ن ــان  ــ ــ ك إذا 
مستوى  عــلــى  املـــغـــرب  بــنــك 
ــات األمــريــكــيــة  ــف ــي ــن ــص ــت ال
أحسن  مــن  ــدا  واحـ باعتباره 
العالم  فــي  البنوك  محافظي 
)تقرير غلوبال فاينانس(، فإن 
باملقابل،  تكرس  اإلشــادة  هذه 
عن  املغرب  بنك  والــي  ابتعاد 
املغرب،  في  الفرنسي  اللوبي 
الجواهري  ينظر  ال  ملــاذا  ويفسر 
لجنة  عمل  لطريقة  الرضى  بعني 

النموذج التنموي الجديد)..(.

التي  املــشــاريــع  بعض  تــزال  ال 
الرباط  في  ملكية  بعناية  تحظى 
تــتــخــبــط فــي بــعــض املــشــاكــل.. 
الطرقية  املحطة  من  والنموذج 
يحسم  لــم  حيث  العاصمة،  فــي 
ستشرف  الــتــي  الجهة  فــي  بعد 
تعدد  بــســبــب  تــســيــيــرهــا،  عــلــى 

املتدخلني)..(.

في سابقة هي األولى من نوعها، 
بأكادير،  اإلداريــة  املحكمة  قضت 
 ،2020 أكتوبر   09 الجمعة  يوم 
ــأداء  ب جامعيني  أســتــاذيــن  على 
غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم 
عن كل ساعة تأخير في تسليم نقط 
مادة الفيزياء ونقط نهاية تدريب 
الوطنية  املدرسة  إلدارة  الطلبة 
وجاء  بأكادير،  التطبيقية  للعلوم 
هذا الحكم بعد الدعوى القضائية 
األستاذين  ضــد  رفعها  تــم  التي 
على خلفية رفضهما تسليم النقط 

للطلبة.

ما خفي
كان  أعظم
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الرباط. األسبوع

ــد قــدمــنــا إلـــى الــقــضــاء مــن طــرف  ــق ))ل
امللكي(  الـــدرك  إدارة  )املــقــصــود  اإلدارة 
واهية،  أدلة  إلى  استنادا  االرتشاء  بتهمة 
لم يعترف بها القضاء الذي برئنا ابتدائيا 
ونحن  النقض،  محكمة  ولدى  واستئنافيا 
وأمل  آمالنا  معلقني  ببرائتنا،  متشبثون 
أسرنا في حكمتكم البليغة، وعقلكم الراجح 
بإرجاعنا  تنصفونا  كي  الثاقبة  ونظرتكم 
فائق  منا  تقبلوا  الختام،  وفي  عملنا،  إلى 
عبارات التقدير واالحترام((، بهذه الطريقة، 
خاطب ستة دركيني قائد الدرك امللكي سنة 
2017، بعد أن حصلوا على البراءة في ملف 
اتهامهم باالرتشاء، ولكن األحكام لم تصلح 
ألي شيء، حيث استمر توقيفهم عن العمل، 
رغم حكم القضاء، لتتحول القضية برمتها 
الجنرال  تدخل  تنتظر  إنسانية  قصة  إلى 
قد  الذي  امللكي،  الدرك  قائد  حرمو،  محمد 
الجنرال حسني  عهد  في  ما حصل  يصلح 

بنسليمان مع هذه املجموعة.
حصلوا  الذي  املتضررين  هؤالء  من  واحد 
حكى  االرتشاء،  تهمة  من  بالبراءة  حكم  على 
لـ»األسبوع« قصته، بعد أن وجد نفسه مطرودا 
أبطلها  بتهمة  امللكي  الــدرك  بجهاز  عمله  من 
في  العمل  من  سنة   20 قضى  وقــد  القضاء، 
الدرك امللكي، وتم تسريحه بدون مقابل ودون 
تعويضات، حيث قال )ا. ب(: ))إن امللف يرجع 
إلى سنة 2015، وقد كنت وقتها في العرائش، 
مجموعة  بتصوير  حافلة  صاحب  قام  عندما 
ولكن  باالرتشاء((،  إياهم  متهما  الدركيني  من 
لم   ،26 عددها  والبالغ  املتهمة  املجموعة 
املصدر،  نفس  حسب  متورطة،  كلها  تكن 
نال  أنــه  أكــدت  التسجيات  أن  أكــد  ــذي  ال
البراءة بعدما تم تسجيله وهو يقول  حكم 
))والـله ما ناخذ شي ريال((، باإلضافة إلى 
إرشاء«  »محاولة  محضر  حرر  الذي  زميله 
يؤخذ  لم  ولكنه  الحافلة،  صاحب  حق  في 
إال  إال قضائيا،  االعتبار، ولم ينصف  بعني 
هو  كان  املتهمني،  بني  املشترك  املصير  أن 

الطرد من العمل رغم حكم البراءة.
لـ»األسبوع«، أنه يعيش  نفس املصدر أكد 
ظروفا مالية صعبة، ومعاناة كبيرة مع ابنته 
على  يقوى  وال  السكري،  بداء  أصيبت  التي 
القضية  أن  علما  كبده،  لفلذة  العاج  توفير 
باالعتقال  املذكورة تتضمن شقا آخر يتعلق 
ــم اعــتــقــال الــدركــيــني  الــتــعــســفــي، حــيــث ت
دون  »تامسنا«  في  يوما   23 مدة  املذكورين 
مبرر قانوني، ودون مراعاة التدابير املعمول 
مصدر  يقول  حيث  النظرية،  للحراسة  بها 

»األسبوع« أن امللف الزال يراوح مكانه)..(.
منهم من حصل على وثائق الهجرة إلى 
هو  هذا  للخارج،  سافر  من  ومنهم  أمريكا 
حال هذه املجموعة من الدركيني، ومنهم من 
يلتمسون  وكلهم  الفقر،  عتبة  تحت  يعيش 
اإلنصاف، في هذا العهد الجديد، وقد سبق 
قصص  إلى  تطرقت  أن  الوطنية  للصحافة 
كتبت  الــذي  ب(،  )ا.  قصة  مثل  بعضهم، 
»تجميد  عنوان:  تحت  مقاال  الصحافة  عنه 
في  وحكت  براءته«،  رغم  دركي  تعويضات 
امللكي  الــدرك  ))تعاضدية  أن  التفاصيل، 
التأمني  عن  التعويضات  واجبات  جمدت 
بفرقة  سابق  لدركي  املرض  عن  اإلجباري 
الوقت  في  بالعرائش،  النارية  الدراجات 
العمر  من  البالغة  ابنته  فيه  تعاني  الــذي 
عاجها  وتتابع  مزمنا،  مرضا  سنة،   11
بالبراءة  حكم  على  حصل  كما  باستمرار، 
املــوارد  مديرية  لكن  االرتــشــاء،  شبهة  من 

إدالئــه  رغــم  وظيفته،  من  عزلته  البشرية 
خال  ســواء  بالبراءة،  نهائية  بأحكام 
أو  االستئنافية  أو  االبتدائية  املرحلة 
مصدر  وكشف  النقض((..  محكمة 
جريدة »الصباح«، أنه ))رغم حصول 
نهائي  حكم  على  ب(  )ا.  ــي  ــدرك ال

للدرك  العليا  القيادة  أن  إال  بالبراءة، 
امللكي طردته من منزله الوظيفي، واعتمدت 
القضاء،  ــام  أم فيها  مشكوك  وثائق  على 
أنه  والحقيقة  متقاعد،  الدركي  أن  ضمنها 
لم يصل بعد لعدد السنوات املحددة في 21 

سنة للحصول على التقاعد النسبي، 
وكانت تعاضدية الدرك تقتطع 
تبرير  جــرى  كما  راتــبــه،  من 
بأنه  للمحكمة  حضوره  عدم 
إيطاليا  إلــى  سفر  فــي  كــان 
والحقيقة،  تبليغه،  لحظة 
وطــأت  أن  يسبق  ــم  ل أنـــه 

قدماه أرض املهجر((.
اإلعامية  املصادر  نفس 
أكدت  الصباح(،  )جريدة 
للملك  الــعــام  الوكيل  أن 
االستئناف  محكمة  لدى 
مؤخرا  أحــال  بــالــربــاط، 
شكاية ضد جنرال سابق 
ــني  ــف ــوظ ــحــة امل بــمــصــل
للدرك  العليا  بالقيادة 
قائد  جانب  إلى  امللكي، 
املتنقل  ــدرك  ــ الـ ثــكــنــة 
بــتــامــســنــا ســـابـــقـــا، 
كولونيل،  برتبة  وهــو 
حاليا  يشغل  وقبطان 
شفشاون،  سرية  قائد 
على الوكيل العام للملك 
لدى املحكمة العسكرية، 
ــحــث فــيــهــا،  ــب قــصــد ال
تــداول  بعدما  مباشرة 
فيها رفقة نوابه، حول 
إداريا  دركيني  اعتقال 
بثكنة تامسنا، مدة 23 

يوما، في الوقت الذي كانت 
ضد  جارية  تمهيدية  أبحاث  فيه 

العام  الوكيل  من  بتعليمات  الدركيني 
الذي  الوقت  وفــي  بالقنيطرة،  للملك 
معالجة  في  العامة  النيابة  فيه  شرعت 
الشكاية، تدخلت الوزارة املنتدبة املكلفة 
عبد  محمد  وراسلت  اإلنسان،  بحقوق 
مطالبة  العامة،  النيابة  رئيس  النباوي، 
على  دخل  كما  املوضوع،  في  برد  إيــاه 
 الخط املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
محامني  ضجة  بعد  املشتكني  واستقبل 
تقرير  بإحالة  ووعدهم  بالرباط،  كبار 
ــى جـــهـــات عــلــيــا،  ــل ــي املـــوضـــوع ع فـ
إذ  أخــرى،  رسمية  مؤسسات  ومراسلة 
املسطرة  خــرق  قطعية  بصفة  لــه  تأكد 
الجنائية، وتجاوز مدة الحراسة النظرية 
و72  ســاعــة،   48 فــي  قانونيا  ــحــددة  امل
ذلك. في  العامة  النيابة  رغبت  إذا   ساعة 
الوكيل  ))أمر  فقد  املصادر،  نفس  وحسب 
الوطنية  الفرقة  بــالــربــاط،  للملك  الــعــام 
الدرك  لجهاز  التابعة  القضائية  لألبحاث 
واملحاضر  املعطيات  بجميع  بمده  امللكي، 
دخول  إثر  باملوضوع،  املتعلقة  والوثائق 
أشهر  وبعد  الخط،  على  رسمية  مؤسسات 
العام  الوكيل  فاجأ  القضية،  دراســة  من 
بالعاصمة املشتكني واملشتكى بهم، بإحالة 
العسكرية،  العامة  النيابة  على  النازلة 
محاضر  أن  الــضــحــايــا  اكــتــشــف  بــعــدمــا 

التمهيدية  األبــحــاث 
التي أنجزها املركز 
للدرك  القضائي 
امللكي بالقنيطرة، 
تاريخ  لم تتضمن 
واإلحالة،  اإليقاف 
مــــدة  أن  رغــــــــم 
الحراسة النظرية ال 
ساعة،   48 تتجاوز 
 24 إليها  وتــضــاف 
ساعة إذا رغبت 

بة  لنيا ا
الــعــامــة 
فــــــــــــــي 
تـــعـــمـــيـــق 
الــــبــــحــــث، 
أن  ويـــمـــكـــن 
ــى  ــ ــل إلـ ــ ــصـ ــ تـ
فــي  يـــومـــا   12
املرتبطة  القضايا 
لكن  ــاب،  ــ ــاإلرهـ ــ بـ
اعتقال  ــة  نــازل فــي 
تجاوزت  الدركيني، 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع(( 

)نفس املصدر(.
ــال  ــ ــق ــ ــت ــ بـــــني االع
واملعاناة  التعسفي 
ــة، يــطــرح  ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
ســــــــؤال: ملــــــاذا تــصــلــح 
يتم  لم  إذا  البراءة  أحكام 
اإلدارة  ضحايا  إنــصــاف 
الخاطئة؟  الـــقـــرارات  مــن 
على  معقودا  األمــل  ليبقى 
لحل  حرمو،  الجنرال  تدخل 
هذا  وأن  خاصة  امللف،  هــذه 
النوع من امللفات يمكن أن يسيء 

لصورة املغرب في الخارج.

تحت األضواء

لماذا تصلح أحكام البراءة إذا كانت ال تنصف المتضررين؟

دركيون طردوا يف عهد اجلرنال بن�سليمان 
يلتم�سون الإن�ساف يف عهد اجلرنال حرمو

الجنرال حرمو
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بن كريان يتو�سط لبنعبد اهلل عند العثماين 
لأغـرا�ض انتـخابية

الرباط. األسبوع

رئيس  والعثماني،  كــيــران  بــن  يتفق  ال 
رفضهما  من  أكثر  شــيء  على  الحكومة، 
القانون  على  املقترحة  التعديالت  لبعض 
العدالة  حــزب  جعل  ما  وهــو  االنتخابي، 
بنعبد  نبيل  ليشرع  أكثر،  يتوحد  والتنمية 
في  واالشتراكية،  التقدم  حزب  زعيم  هلل، 
اتصاالت مع بن كيران، لقيادة توافق بشأن 
النقط العالقة، كي ال يزيد إحراج العثماني 
التعديالت،  هذه  على  وافق شخصيا  الذي 

مع رفض حزبه لها.
ــإن نبيل  وحــســب مــصــدر »األســـبـــوع«، ف
بنعبد هلل أكد مرتني على األقل، أن بن كيران 
وزارة  اقترحته  ما  كل  األخير  في  سيقبل 

الداخلية بشأن االستحقاقات املقبلة.
بالتحركات  صــلــة  ذي  ــوضــوع  م وفـــي 
تغيير  »الكتاب«  حزب  اقترح  التشريعية، 
الفصول  وأحكام  السادس  الفرع  عنوان 
الفرع  عــنــوان  وكــدا  و488،  و487   485
السابع والثامن من القانون الجنائي لسنة 

1962، رغم وجود قانون جديد في البرملان، 
مما جعل هذه الدعوة »ال معنى لها«، حسب 

مصدر »األسبوع«.
مغتصبي  حرمان  أن  بلة،  الطني  زاد  وما 

األطفال من أي عفو، العفو العام والخاص، 
وتقرر  الحزبي،  باالجتماع  أزمة  في  سبب 
التعديالت،  عن   النقطة  هذه  إبعاد  بعدها 

ليرفع الحزب العقوبة إلى ثالثني سنة.

أتالتي

االتحاد اإلفريقي 
يعود أليام اليوسفي 

الرباط. األسبوع

تكنولوجيات  إعطاء  مبكرا  املغرب  قــرر 
من  العلميني  غــيــر  للخريجني  مجانية 
على  تساعد  الطريقة  وهـــذه  جــامــعــاتــه، 
تقول  دولــة،  أي  ملواطني  الرقمي  التأهيل 
التحتية  للبنيات  اإلفريقية  املفوضية 

والطاقة.
وفي تقييم 6 أكتوبر 2020 ألماني أبو زيد، 
املفوضة اإلفريقية لشؤون البنيات التحتية 
االتحاد  تقرير  يشير  والسياحة،  والطاقة 
مشروعا  أوقــف  املغرب  أن  إلــى  اإلفريقي 

»ناجعا« في هذا املجال انطلق مع 
حكومة االشتراكي الراحل، عبد 
الرحمان اليوسفي، وأن القدرة 
لها  يكن  لــم  مواصلته  على 

والتخطيط  الحماس  نفس 
إلى  داعيا  بعده،  الكافي 

ــى نفس  الــعــودة إل
السياسة.

السعودية تشجع الصناعات العسكرية 
بمخططين إضافيين في المغرب

الرباط. األسبوع

بني  األخيرة  االتصاالت  بعد 
العسكري  واملصنع  الرياض 
»ســــافــــران« حــــول تــطــويــر 
الــصــيــانــات املــتــقــدمــة، جــاء 
للصناعات  ــران«  »ســاف قــرار 
شخصي  وبقرار  العسكرية، 
من رئيسها، بإطالق مخططني 
ــني في  ــي ــاف تــصــنــيــعــيــني إض
املــــغــــرب، تــأســيــســا عــلــى 

رؤيـــــة أمــريــكــيــة تــحــاصــر 
الروسية  الشراكتني:  تمدد 
املغربية،  والصينية  املغربية، 
ــول إلـــى تــعــاون  ــوصـ مـــن الـ
ملا  تبعا  عسكري،  تكنولوجي 
الدفاع  ــر  وزي علنا  بــه  صــرح 
األمريكي،  في جولته املغاربية 
التي شملت العاصمة الرباط.

وقد أسر مصدر مرافق ملارك 
أن  قائال  لـــ»األســبــوع«  إسبر 
عن  القيود  كل  رفعت  »أمريكا 
التصنيع املزدوج في املغرب«.

المغرب يلجأ للقمح الروسي لحل أزمة الجفاف 

تاأهـيل ا�ستخـباراتي للبحـرية املغـربية
الرباط. األسبوع

أن  »أفريكوم«،  في  مسؤول  أكد 
القوات  في  االستخبارات  مديرة 
يوم  انتهت  إلفريقيا،  األمريكية 
لتقدم  خطة  من  املاضي،  الثالثاء 
اململكة  مع  االستخباراتي  العمل 
املتابعة  يشكل  بــمــا  املــغــربــيــة، 
الكافية ملعلومات صادرة في دول 
محددة  متابعات  تشمل  الساحل، 

وتأمني تطوير عمليات بحرية في 
املستقبل القريب.

ــرال  ــيـ ــرة، األدمـ ــمــدي ــل وتــبــعــا ل
منصة  »تأهيل  فإن  بورغ،  هايدي 
االستخبارات  صعيد  على  املغرب 
الــبــحــريــة، ســتــكــون مــصــدر قــوة 

لألمريكيني«.
البحرية  تخطط  جهتها،  ومــن 
البحرية  مــع  لتمرين  الفرنسية 
املــغــربــيــة فـــي الــبــحــر األبــيــض 

موثوق  مصدر  يقول  املتوسط، 
منها  إيذانا  وذلــك  لـ»األسبوع«، 
التعاون  في  جديدة  حقبة  بميالد 

بني البلدين.
وزيرة  أجلت  السياق،  هذا  وفي 
ــاع الــفــرنــســيــة فــلــورانــس  ــدفـ الـ
حني  إلــى  التوصية  هــذه  بــارلــي، 
نقل  فيما  املناسب،  الظرف  إيجاد 
الرغبة  هــذه  فرنسيون  جنراالت 

ملسؤولني مغاربة.

الرباط. األسبوع

لـــ»األســبــوع«،  موثوق  مصدر  أكــد 
ــم املــغــرب،  أن مــوســكــو قـــررت دعـ
جائحة  وتداعيات  الجفاف  ملواجهة 
بتخفيف  بالسماح  وذلك  »كورونا«، 
طرف  من  قمحها  استيراد  تضريب 

التي  الشراكة  اللتزامات  طبقا  اململكة، 

تجمع البلدين، وجاء هذا القرار الذي تناقشه 
روسيا،  فيدرالية  في  املختصة  الجهات 
معدالته  ترتفع  فالحي  لتبادل  تشجيعا 

بني البلدين.
وتبقى هذه الخطوة سياسية وموجهة 
بني  االقتصادية  العالقات  رقم  لتحريك 
الدولتني، في وقت يدعو فيه وزير الدفاع 

األمريكي علنا إلى تقليصها.

الرباط. األسبوع

ــن طــرف  بــعــد الـــقـــرار املــتــخــذ م
الــســلــطــات املــغــربــيــة واملــتــعــلــق 
الذين ظلوا عالقني  املغاربة  بإعادة 
يزيد  ما  منذ  املحتلة  سبتة  بمدينة 
أشرفت  حيث  أشــهــر،  سبعة  عــن 
املحتل  الــثــغــر  ســلــطــات  بــمــعــيــة 
خالل  هـــؤالء  إلجـــالء  عملية  على 
جميع  تشمل  ولم  املاضية،  األشهر 
تلتها عملية أخرى خالل  العالقني، 
من  أغلبها  كان  املاضي،  األسبوع 
النساء وذوي االحتياجات الخاصة 
تم إجالؤهم من سبتة إلى املغرب، 
ــن األشــخــاص  غــيــر أن الــعــديــد م
البالغني وحتى القاصرين امتنعوا 

مطالبني  املغرب،  إلى  العودة  عن 
لكن  إســبــانــيــا،  نحو  بتهجيرهم 
ذلك  رفضت  اإلسبانية  السلطات 
كانوا  الذي  املكان  بإخالء  وطالبت 
تم  التي  املــدة  خــالل  فيه  يقيمون 
»باب  الحدودي  املعبر  إغالق  فيها 
سبتة«، وتدخلت الشرطة اإلسبانية 
وقامت بطردهم بالقوة إلى الشارع، 
يفترشون  األيام  هذه  حيث صاروا 

األرض ويلتحفون السماء.
ــة  وحــــســــب مـــــصـــــادر خـــاصـ
بـ»األسبوع«، فإن مندوبة الحكومة 
ــر  وزي ــت  راســل املــحــتــلــة،  بسبتة 
حل  إيجاد  أجل  من  بلدها  داخلية 
املغربية  السلطات  مــع  بتنسيق 

إلعادة العالقني نحو املغرب.
وتضيف ذات املصادر، أن مندوبة 

طلب  تنفيذ  عن  امتنعت  الحكومة 
أجل  من  ترخيصا  بمنحهم  هــؤالء 
االنتقال إلى الضفة األخرى للعيش 
حكومة  رد  انتظار  في  بإسبانيا، 
وستكون  الخصوص،  بهذا  مدريد 
لنقل  مضطرة  اإلسبانية  املسؤولة 
هؤالء إلى إسبانيا من أجل تخفيف 
عبء املصاريف على االقتصاد الذي 

تعاني منه املدينة املحتلة.

ــظــم األشـــخـــاص الــذيــن  ــذا، ون ــ ه
وقفة  للمغرب،  الرجوع  عن  امتنعوا 
 09 الجمعة  يوم  صباح  احتجاجية 
أكتوبر الجاري، مطالبني بتهجيرهم 
نحو إسبانيا، مرددين أنهم ال يريدون 
العودة للمغرب، حسب تصريحاتهم 
أنهم  كما  بسبتة،  اإلعــالم  لوسائل 
وشعارات  اإلسباني  العلم  رفعوا 

تقول »تعيش إسبانيا«.

مغاربة عالقون يف �سبتة يرف�سون العودة اإىل املغرب

هل هو استغالل »كورونا« ألغراض سياسية؟ »مناجم« تغير 
سياستها في 

إفريقيا
الرباط. األسبوع

فضل  الــســودان،  حادثة  بعد 
تــكــون  أال  »مــــدى«  هــولــديــنــغ 
في  مباشرة  املنجمية  سياسته 
»مناجم«  وستتحرك  إفريقيا، 
غير  بايا«،  »أنــدري  شركة  عبر 
أن  يؤكد  »األسبوع«  مصدر  أن 
هذه السياسة ستحمي املصالح 
ستفقدها  أنها  رغــم  املغربية، 

هامشا مهما من األرباح.
ــدري  »أن شركة  توصلت  وقــد 
فوق  للعمل  بتسهيالت  بايا«، 
ــة بــدون  ــري ــجــزائ األراضـــــي ال

تحفظ.

بنعبد اهلل وبنكيران

اليوسفي



اليوسفي
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هل هي اأزمة تنظيمية حلزب العدالة والتنمية بالعيون؟
 عبد اهلل جداد. العيون

خرجت مرة أخرى خديجة أبالضي، 
عن  الحكومة،  رئيس  بحزب  القيادية 
املعارضة  لفريق  وانتقادها  صمتها 
مشتتة  أصبحت  التي  العيون،  بجماعة 
بالصوت  تدوينة  خالل  ومن  ومتهالكة، 
صفحتها  عــلــى  نــشــرتــهــا  ــورة  والـــصـ
من  أعــضــاء  ))إن  قــالــت:  التواصلية 
املواقف..  متأرجحي  أصبحوا  فريقها 
ــاك، لــيــســوا من  ــل هــن رجـــل هــنــا ورجـ
أنهم  رغــم  األغلبية  من  وال  املعارضة 
اخـــتـــاروا كــرســي املــعــارضــة، وهــنــاك 
والتنمية  الــعــدالــة  مــن  أعــضــاء  ثــالثــة 
تارة يوقعون ورقة الحضور ويغادرون 
قدماه  تطأ  لم  من  ومنهم  يتغيبون،  أو 
من سنة ونصف  ألكثر  الجماعة  دورات 
غياب.. ملاذا ال يتم استفسارهم من طرف 
املتكررة؟((،  الغيابات  هذه  عن  الحزب 
بعضو  يليق  وال  عيب،  ))هذا  مضيفة: 
بمن  والتنمية  العدالة  لحزب  ينتمي 
باإلقليم  األول  الحزبي  املسؤول  فيهم 

تتكرر هو اآلخر غياباته((.
وبالرغم من محاولة خديجة أبالضي 
تبرير معارضتها، فقد سقط القناع وعم 
سخط النساء املهمشات بعد رفض حزب 
العدالة والتنمية نقطا متعلقة بمشروع 

يخص بناء مقر عامالت النظافة، ومنهم 
أبالضي، حيث يوضح أجدود إبراهيم، 
بالعيون  الــجــمــاعــي  املــجــلــس  عــضــو 
خبر  وانتشار  الدورة  نهاية  بعد  قائال: 
تصويت عضوي حزب العدالة والتنمية 
برفض نقاط تهم دعم مستشفى باملهدي، 
وخلق فضاء لنساء »املوقف«، وتفويت 
وغيرها  املدينة،  حرفيي  لفائدة  بقع 
وهو  الساكنة،  تهم  التي  النقاط  من 
التبرير  جاء  باملدينة،  الغضب  أثار  ما 

»فيسبوكية« أظهرت مما  عبر تدوينات 
ازدواجية الخطاب  للشك،  ال يدع مجاال 
واالرتباك الواضح في جواب العضوين 
»الضعيف«  فالعضو  الــذكــر،  سالفي 
على  بالرفض  التصويت  قرار  أن  يقول 
شكل  ــدورات،  الـ كل  في  النقاط  جميع 
يصفه  ما  بسبب  تبنيه  تم  احتجاجي 
بـ»إقصاء املعارضة من تمثيلية معتبرة 
هو  للمجلس«  املوضوعاتية  اللجان  في 

كالم مردود عليه، حسب نفس املصدر.

رئاسة روسيا لمجلس األمن 
تبدأ بمناقشة إكراهات

 عمل »المينورسو«
العيون. األسبوع 

في  جرى  ما  كبير،  باهتمام  العام،  الــرأي  تابع 
املخصصة  األمــن  ملجلس  ــى  األول الجلسة  أشغال 
للدول املساهمة بقوات البعثة األممية »املينورسو« 
في الصحراء، والتي انعقدت عن ُبعد تحت الرئاسة 
الروسية الشهرية ملجلس األمن الدولي، حيث بحث 
كولن  الخاص،  وممثله  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
ستيوارت، وقائد قوات البعثة، ضياء الرحمان، رفقة 
البعثة، آخر مستجدات  املساهمة في  الدول  ممثلي 

قضية الصحراء والبعثة األممية.
وقد بسطت األمانة العامة لألمم املتحدة تصورها 
لعمل البعثة ودورها في مرافقة العملية السياسية 
األممي  املبعوث  استقالة  بعد  تعثرت  وإن  للنزاع 
التقرير  ضوء  على  وذلك  كوهلر،  هورست  األملاني 

األخير لألمني العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريس.
ــوات  ق ــي  ف املــســاهــمــة  الــــدول  ممثلو  وبــحــث 
وبــاء  بتفشي  املتعلقة  ــراهــات  اإلك »املــيــنــورســو« 
على  وانعكاسه  املاضية  املــدة  طيلة  ــا«  ــورون »ك
السفر  قيود  بسبب  لواليتها  البعثة  عناصر  تنفيذ 
تواجه  الــتــي  اإلكـــراهـــات  عــن  فضال  املــفــروضــة، 
التمويل  شق  في  خاصة  للصحراء،  األممية  البعثة 
تواجهها  التي  األمنية  التحديات  وكذا  وامليزانية، 
ونشاطها  واإلرهــــاب،  املنظمة  الجريمة  بسبب 

ملواجهة األلغام.
ــوات  ــي ق ــدول املــســاهــمــة ف ــ ــدد مــنــدوبــو ال وشـ
على  املتحدة،  لألمم  العامة  واألمانة  »املينورسو« 
سياق  في  البعثة  به  تقوم  الــذي  املحوري  ــدور  ال
اململكة  بني  املوقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق  مراقبة 
الحاسم  ــا  ودوره البوليساريو،  وجبهة  املغربية 
بني  توتر  أي  فتيل  ونزع  النزاعات  نشوب  منع  في 
الجانبني، سواء شرق أو غرب الجدار العازل، وكذا 
أجل  من  املنطقة،  واستقرار  أمن  حفظ  على  عملها 
تيسير الظروف املالئمة إلحياء العملية السياسية. 

أبالضي

الكركرات. األسبوع

مـــحـــاولـــة إغـــــالق املــعــبــر 
يتوافق  »الكركرات«  الحدودي 
ألحــداث  العاشرة  الــذكــرى  مع 
وهو  إيــزيــك«،  ــم  ــدي »إك مخيم 
اختياره  يكن  لم  الذي  التاريخ 
مجموعة  ــام  قـ حــيــث  عــبــثــيــا، 
املنتمني  ــني  ــصــحــراوي ال مـــن 
بإغالق  البوليساريو،  لجبهة 
هــذا املــعــبــر فــي خــطــوة تــروم 
النفسية  الحرب  فتيل  إشعال 
ملف  تــحــريــك  بـــدعـــوى  أوال، 
ــي دهــالــيــز األمــم  الــصــحــراء ف
الجبهة  رأي  وفــرض  املتحدة، 
بتعيني ممثل لألمني العام، مما 
األممية  املنظمة  يعتبرونه عجز 
عن إيجاد وتعيني مبعوث أممي 

ملنطقة الصحراء.

الثاني  اإلغالق  هذا  ويعتبر 
»الــكــركــرات«  ملعبر  نــوعــه  مــن 
»كــورونــا«،  جائحة  بــدء  منذ 
والــــــذي شــهــد فـــي األعـــــوام 

الوقفات  مــن  العديد  األخــيــرة 
ــراد  أف بحضور  االحتجاجية 
اكتفت  التي  »املينورسو«  بعثة 
بمراقبة الوضع وفتح حوار مع 

املحتجني من أجل فتح املعبر.
ــدر مــطــلــع  ــ ــص ــ وأفـــــــــاد م
بـ»الكركرات«، أن املوالني لجبهة 
الــبــولــيــســاريــو، الــقــادمــني من 
استقروا  قد  تندوف،  مخيمات 
في منطقة »الكركرات«، وعددهم 
من  تمكنوا  أشخاص،  ثمانية 
إلى  ليعمدوا  للمعبر  الوصول 
3 خيام غير بعيد  بناء  محاولة 
عــن طــريــق املــعــبــر فــي اتــجــاه 

البوابة املوريتانية 55.
أن  املـــتـــحـــدث،  ــاف  ــ ــ وأضـ
املعنيني  بني  حدثت  مناوشات 
ــجــار في  ــت ــعــض ال بـــاألمـــر وب
»قــنــدهــار«،  املــســمــاة  املنطقة 
تصفية  إلــى  أسبابها  تــرجــع 
من  القادمني  أحد  مع  حسابات 
تندوف، لينتهي األمر باالعتداء 

على أحدهم بالضرب والجرح.

�شـرب وجـرح ومنـاو�شات على اأبـواب »الكـركرات«

سفير المغرب يلتقي وزير الخارجية الموريتاني
العيون. األسبوع

في الوقت الذي انطلقت فيه 
الدولي  ــن  األم مجلس  أشــغــال 
ــصــحــراء  ملــنــاقــشــة قــضــيــة ال
وتــمــديــد الــواليــة االنــتــدابــيــة 
للبعثة األممية »املينورسو« في 
الصحراء، بادر من جديد سفير 
بموريتانيا،  املغربية  اململكة 
ــراء  ــ ــى إج ــ ــار، إل ــبـ حــمــيــد شـ
الجمعة  يوم  ثنائية،  محادثات 
املاضية، جمعته بوزير الشؤون 
الخارجية، إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، همت بالخصوص مسار 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
بتعزيزها  الكفيلة  اآلليات  وكذا 
وفقا ملصالح البلدين املشتركة، 
النظر  تبادل وجهات  فضال عن 
ذات  اإلقليمية  القضايا  حــول 
غــرار  على  املشترك  االهتمام 
في  والــوضــع  الصحراء  ــزاع  ن

ليبيا.
توجد  موريتانيا  كانت  وإذا 

ــي فـــوهـــة الـــصـــراع وظــلــت  فـ
وتحركاتها  بالحياد،  متمسكة 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــاص من  تــحــظــى بــاهــتــمــام خـ
يتعلق  ــا  م وخــاصــة  املــغــرب، 
لتندوف،  عسكري  وفد  بزيارة 
يتميز  املــغــربــي،  السفير  ــإن  ف
يجعله  ــا  م بــالــديــبــلــومــاســيــة 
املوريتانية  الدوائر  من  قريبا 

اململكة  تــصــورات  كل  ومقدما 
القاضي  ومقترحها  لــلــنــزاع، 
يحظى  الــذي  الــذاتــي  بالحكم 
على  مشددا  الدولية،  باإلشادة 
إيجابي  بشكل  املغرب  انخراط 
للملف  السياسية  العملية  في 
سياسي  لحل  الــوصــول  قصد 
منتصر  ال  ومقبول  دائــم  عــادل 

وال منهزم فيه.

ا�شتياء من اإهمال ملف �شركة للنقل 

العمومي على طاولة العثماين
كلميم. األسبوع

»سهل  عــبــر مــقــربــون مــن شــركــة 
ــي  ــوم ــم ــع ــل ال ــق ــن ــل ــراء« ل ــ ــح ــصــ ــ ال
الالمباالة  من  استيائهم  بكلميم، عن 
ــس الــحــكــومــة  ــيـ ــا رئـ ــداهـ الـــتـــي أبـ
العثماني تجاه هذا امللف وما وصفوه 

تحول  التي  املفتعلة«  بـ»العراقيل 
تمديد  على  التأشير  دون 

العمومي  النقل  اتفاقية 
كلميم  إقليم  جماعات  بني 
هذا  تدبير  لها  املفوضة 
املجلس  طــرف  املرفق من 
والشركة  املعني  اإلقليمي 

املذكورة.
ذات  ــدت  ــ أكـ ــد  ــ وق

املـــصـــادر، أنـــه تم 
الدين  سعد  إطــالع 
على  ــي  ــان ــم ــث ــع ال
ــع حــيــثــيــات  جــمــي
اإلشـــكـــال الــقــائــم 
الخصوص،  بــهــذا 
ملف  وضــــع  وتــــم 

ومدى  يديه،  بني  االتفاقية  عن  كامل 
التمديد  بنود  بتنفيذ  الشركة  التزام 
أجل محدد، وتسليمه  لالتفاقية خالل 
املجلس  ــة  مــصــادق جــلــســة  ملــحــضــر 
وإخباره  للتمديد،  لكلميم  اإلقليمي 
وادنـــون  كلميم  جهة  واليـــة  بتلكئ 
بــالــتــأشــيــر عــلــى الــتــمــديــد ألســبــاب 

مجهولة وغير مفهومة.
وحسب نفس املصادر، فإن الشركة 
تستغرب من الحيف الذي تتعرض 
رغم  سنوات،   3 من  أكثر  منذ  له 
بعثتها  التي  الكثيرة  املراسالت 
للجهات الوصية، إال أنها ال تلقى 
أن  التذكير  مع  آذان صاغية،  أي 
من  مهما  عـــددا  تــوفــر  الــشــركــة 
في  باإلقليم  الشغل  فــرص 
تعاني  ــذي  ال الوقت 
فــيــه املــنــطــقــة من 
مستشرية  بطالة 
تحتل  جــعــلــتــهــا 
ــى  ــة األولـ ــب ــرت امل
باعتراف  وطنيا 

تقارير رسمية. العثماني



الشراكة العسكرية 
اإليفوارية ـ الفرنسية 
تصبح ثالثية مع المغرب

القناص

7 من 15 إلى 21 أكتوبر 2020 كـواليـس األخبــارالعدد: 1093 

السفير الجزائري صالح البديوي يكشف
 عن اتفاقية تجارية جديدة مع المغرب 

غير  تــقــريــر  نــقــل 
منشور لـ»أدابس«، 
عبد  ــادة  ــيـ قـ أن 
ــون  ــب املـــجـــيـــد ت
ــى  ــل ــع ع ــجـ ــشـ تـ
العالقات  تطوير 
االقـــتـــصـــاديـــة 
ــة ـ  ــ ــري ــ ــزائ ــ ــج ــ ال
ألن  ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
يتعلق  ال  املشكل 

بالتبادل 

إن  بل  الجوي،  أو  البحري  التجاري 
لن  البرية  الحدود  إغــالق  مشكلة 
تتطور إلى أي تعقيد في التجارة 
للبلدين  فــرصــة  وهــي  البينية، 
األمم  في  الصحراء  مشكل  لعزل 

املتحدة.
وأظهر السفير الجزائري صالح 
البديوي، موقفا متقدما عندما قال: 
على  والجزائر  املغرب  توقيع  إن 
اتفاقيات تجارية جديدة سيمكن من 
بني  االقتصادي  التعاون  دعم 
يخدم  ما  وهو  البلدين، 
في نظره مصالح 
في  ــن  ــدي ــل ــب ال
ــا  ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ إف
جـــــــنـــــــوب 

الصحراء.

العملياتية  الــشــراكــة  ــار  إطـ ــي  ف
والتي  وفرنسا،  العاج  ساحل  بني 
املــغــرب،  مــع  ثالثية  ــى  إل ستتحول 
البحرية   »43 »الكتيبة  انتشار  جاء 
الفرنسية، حيث تضمنت ورقة تخص 
مع  العمل  في  الرغبة  الكتيبة،  عمل 
املغرب من نفس الشراكة، انطالقا من 

القاعدة البحرية »جوانييه«.
ــوع« إلــى  ــبـ ــار مــصــدر »األسـ وأشــ
األمم  قوات  ضمن  املغربية  املشاركة 
ما  وهــو  العاج،  ساحل  في  املتحدة 
دعم هذا اإلجراء عندما كان التعاون 
ضابطا   16 تكوين  في  »العملياتي« 
كبيرا، وهي إحدى املهام التي يحافظ 
عليها العاجيون وبحريتهم، و5 منهم 
في مناصب حساسة )سي. أو(، وهم 
الشراكة  هذه  لجعل  يشجعون  حاليا 

العملياتية مفتوحة على املغرب.

تطوير ميناء عسكري 
إلى جانب التجاري في 

نواديبو تعارضه باريس 
من أجل المغرب 

تطوير  املوريتاني  الرئيس  قــرر 
امليناء  جانب  ــى  إل عسكري  ميناء 
ردا  نواديبو،  في  واملدني  التجاري 
على ميناء الداخلة، لكن التخوف، من 
عسكري  سباق  إلى  الوضع  تحويل 
للحفاظ  تحفظها  تعلن  باريس  جعل 
املنطقة،  في  الحالي  االستقرار  على 
الغزواني  ولــد  الرئيس  من  وتطلب 
تأجيل خطته حول ميناء عسكري في 

نواديبو.
إلى  »األســبــوع«،  مــصــدر  ويشير 
الجيش  يوليها  كــان  التي  األهمية 
خليج  في  متقدمة  لقاعدة  املوريتاني 
إذ  الداخلة،  ميناء  على  ردا  نواديبو 
التوتر  ملنع  الفرنسي  التدخل  جــاء 
يريد  التي  النقطة  هــذه  بخصوص 
يتطور  ال  كي  تجاوزها  الفرنسيون 
ــربــاط ونــواكــشــوط،  الــخــالف بــني ال
املوريتاني  الرئيس  يــزال  ال  بينما 
مصرا على قاعدة عسكرية بحرية في 

خليج نواديبو.

إقفال نقاشات ضم المغرب 
إلى المنظمة االقتصادية 
لغرب إفريقيا »إيكواس« 

جوزيف بوريل يزعم 
أن سكوت السالح في 

الصحراء سيكون نهائيا 
مع نهاية 2020 

في ندوة الساعة الثالثة من مساء يوم 
بوريل،  جوزيف  قال   ،2020 أكتوبر   8
والسياسة  الخارجية  الشؤون  مسؤول 
األمنية في االتحاد األوروبي، أن »منطق 
سيكون  الصحراء  في  السالح  سكوت 
وهو   ،2020 بنهاية سنة  نهائيا  أيضا 
إلنجازه،  األممي  الحل  يدعم  نزاع  آخر 
في  تساعد  أن  يجب  املتحدة  فــاألمــم 
تسريع الحل كي يلتزم االتحاد بإسكات 

البنادق بنهاية 2020«.
ــق مـــصـــدر  ــ ــل ــ ــع ــ وي

قائال:  »األســبــوع« 
ــة  ــ ــل ــ ــداخ ــ م إن 
واضحة،  بوريل 
مناظره  وسكت 
ــري،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
مجلس  مفوض 
واألمن  السلم 
اإلفريقي، عن 

التعليق.

»إيــكــواس  التضامن  لجنة  زيـــارة  فــي 
املــتــحــدة  ـ األمـــم  ــي  ــق ــري ـ االتـــحـــاد اإلف
للدبلوماسية الوقائية« إلى ساحل العاج، 
جاءت مداخلة عضو »اإليكواس« واضحة 
في أحد مقاطعها بالقول: إن ملف انضمام 
املغرب انتهى إلى إغالق كل نقاش في هذا 
املوضوع، وبالتالي، فإن موقف املغرب من 
بعض أحداث »الوضع اإلفريقي« ال يمثل 
موقف مرشح لعضوية هذه املنظمة، نقال 
بأن  أضاف  الذي  »األسبوع«،  مصدر  عن 
األخيرة:  املرة  في  قال  »إيكواس«  رئيس 

هذه مسألة لن تناقش مرة أخرى.

»كوفيـد 19« يف الـجي�ش املغـربي 
ــرت الــــواليــــات  ــشــ ــ ن
مساعداتها  كل  املتحدة 
عبر  إفــريــقــيــا  لــجــيــوش 
كان  لـ»أفريكوم«،  نشرة 
الثاني  العطاء  آخــرهــا 
السابع  في  لبوتسوانا 
لكن   ،2020 أكتوبر  من 
أمريكية  مــســاعــدة  أي 
لــم تــرد فــي لــوائــح نشر 
ــوات األمــريــكــيــة في  ــق ال
نشرها  رغـــم  إفــريــقــيــا، 
في  الكاملة  ملساعداتها 

القارة السمراء.

وعـــنـــد ســـؤالـــنـــا عن 
أسماء  نشر  عــدم  سبب 
املــغــرب،  ضمنها  دول 
واضحة  اإلجابة  جــاءت 
مــن مــصــدر »األســبــوع« 
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــ ــأن »ه ــ بـ
ــن األســـــــــرار فــي  ــمـ ضـ
ولذلك،  ــدول«،  ــ ال بعض 
دون  قائم  التعاون  فــإن 
بعض  بــنــشــر  الــســمــاح 
خصوصا  الــتــفــاصــيــل، 
العسكري  الطاقم  وأن 
يــزال  وال  ــارك  ش الطبي 

مــشــاركــا فـــي مــجــهــود 
جائحة  لــوقــف  الــدولــة 
ــا« ومــعــالــجــة  ــ ــورون ــ »ك

املصابني.
ويــتــلــقــى الــعــســكــري 
ــدم  ــى قـ ــلـ املـــغـــربـــي عـ
ــي  ــدن ــع امل ــاواة مـ ــســ ــ امل
ــول  ــوكـ ــروتـ ــبـ نـــفـــس الـ
اللقاح  ويشمل  الصحي، 
للجيش  املنتسبني  كــل 
مصدر  يــقــول  املــغــربــي، 
ــوع«، وهـــو ما  ــ ــب ــ »األس
تؤكده أيضا »أفريكوم«.

بمنظومة اتصاالت متفوقة لبحرية الرباط 

مناورة عملياتية أمريكية تربط المغرب والسنغال
التي  التدريبات  كل  بعد 
مع  مؤخرا  أمريكا  قادتها 
الــبــحــريــة املــغــربــيــة، قــال 
سفينة  قائد  غــراي،  ديفيد 
وليامز«:  وودي  »هــرشــل 
يعمل  األزرق  الطاقم  »إن 
مهني  عملياتي  ربط  على 
فـــي الــقــيــادة واإلشـــــارة 
الــتــكــتــيــكــيــة واتـــصـــاالت 
مناورة  في  املغرب  شملت 
املغرب  ربــطــت  عملياتية 

والسنغال«.
»األسبوع«،  مصدر  وأكد 
تقوم  ــتــي  ال األجــنــدة  أن 
األمريكية  البحرية  عليها 
ــوم«  ــكـ ــريـ مـــن خــــالل »أفـ

وخـــارجـــهـــا، تــكــشــف عن 
في  البحرية  املغرب  قــدرة 
املناورة الجيدة واملشتركة 
في خليج غينيا، وأن جودة 
تعمل  ــي  ــت ال ــاالت  ــصـ االتـ
متفوقة  منظومته  عليها 
الشركاء  من  غيرها  على 

األفارقة.
قائال:  املصدر  ويضيف 
االتــصــاالت  منظومة  »إن 
متفوقة لدى بحرية الرباط، 
وهو ما يجعلها مشاركة في 
األمريكية،  التمارين  بعض 
مشاركة  في  تساهم  ألنها 
في  اإلفريقية  القدرة  هذه 

بعض التمارين املتقدمة«.

بوريل

البديوي

ولد الغزواني
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 »القاسم االنتخابي« معركة 
ستسقط حزب العدالة 

والتنمية من رئاسة الحكومة 

حول  تدور  االنتخابات  معركة  كل 
موضوع  وهو  االنتخابي«،  »القاسم 
ــن حــزب  ــاف بــن األحـــــزاب وبـ خـ
ألن  والــداخــلــيــة،  الحكومة  رئــيــس 
تمسك البعض بضرورة تغيير عملية 
احتسابه على أساس عدد املسجلن، 
احتساب  اآلن،  إلــى  يــجــري،  فيما 
أســاس  على  االنتخابي«  »الــقــاســم 
األصوات الصحيحة، وسيكون العمل 
في  حقيقيا  انقابا  الطريقة  بهذه 

األرقام والنتائج.
ــم يــشــاركــوا أو  ويــمــكــن لــلــذيــن ل
التصويت ألسباب سياسية،  قاطعوا 
مشاركون  وهــم  رسائلهم،  توجيه 
وخسارة  اسم  انتصار  في  بغيابهم 

آخر.
وهذه اللعبة تفيد:

وهــو  األول،  ــحــزب  ال ــاك  ــه إن  )1

رئيس  موقع  إضــعــاف  مــن  يزيد  مــا 
الحكومة.

الثاني  الحزب  بمشاركة  الدفع   )2
الفائز  أن  أي  القادمة،  األغلبية  في 
بما  قريبن  سيكونان  والثاني  األول 
التي  الفجوة  تكريس  لعدم  يكفي 
فا  االنتخابية،  املنافسة  في  حدثت 
تشكيل  فــي  الثاني  الــحــزب  يــدخــل 
الحزب  ــإن  ف كــذلــك،  األول،  الــحــزب 
الثاني لن يكون بالضرورة االنتخابية 

في املعارضة.
التي  الــحــالــة  ــرار  ــك ت يمكن  وال 
في  واملعاصرة  األصالة  جعلت حزب 
املعارضة ما بعد 2021، بعد استهاك 
اإلسامين نهائيا إلى جانب أنصار 
واحدة،  دفعة  املتوحشة،  الليبرالية 
بقيادة  اليسار  حكم  فــإن  وحاليا، 
ــعــاصــرة خــيــار جــدي  األصــالــة وامل
وسيكون   ،2021 استحقاقات  ملرحلة 
تصلبا،  األكثر  كيران  بن  جناح  ضم 
كيران  بن  تيار  ألن  اللعبة،  من  جزء 
إبعاد  أجل  من  وهبي  وصــول  يدعم 
أخنوش ورجال األعمال من الحكومة.

أخنوش  بــن  السياسي  ــأر  ــث وال
فإن  وكذلك،  قليا،  ليس  كيران  وبن 
تعميم  لحكومة  األعمال  رجال  إدارة 
لكل  والــتــقــاعــد  الصحية  التغطية 
لن  طفل،  لكل  والتعويضات  مغربي، 
يمكن  ولذلك  مفهومة،  مسألة  تكون 
للدولة، بإجراءاتها التي قررتها تحت 
والــتــي أظهرت  »كــورونــا«  ضــغــوط 
بشكل واضح،  االجتماعية  الهشاشة 
أن تستثمر في عودة اليسار إن أرادت 
االنتخابي«  »الكنز  هــذا  تسلم  أو 
قريبة  فترة  إلــى  كــان  لحزب  الــدائــم 
قبل  السلطة  حزب  ثم  الدولة،  حزب 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  يعود  أن 
الحالي ألحرار الحسن  العهد  نسخة 

الثاني، إلى املربع األول.
أحزاب  خلق  اململكة  واستطاعت 
بمناورات  الحياة  هامش  أعطتها 
وحاليا،  أجندتها،  تمرير  في  تساهم 
فإن وهبي يتمسك عمليا بعزل حزب 
كل  وهبي  لنقض  والتنمية،  العدالة 
دفوعات الحزب الذي يرأس الحكومة 

ومنها:

يخالف  الــجــديــد  ــراء  ــ اإلج أن   )1
ــة ال  ــدول الــدســتــور، مــن واقـــع أن ال
يمكنها أن تقرر مكان غائب لعدم بناء 
املسؤولية على رافض إلجراء تعاقدي 

محدد لم يقم به املعني.
2( أن املسؤولية عينية. 

ــاســم  ــق ــأن »ال ــ ــع وهـــبـــي ب ــدفـ ويـ
االنتخابي« ضمن اختصاص السلطة 
على  تشرع  أنها  وحيث  التشريعية، 
قضايا  في  الغائب  وتدين  الغائب، 
القانون  على  بتصويتها  مــحــددة 
االنتخابي  القانون  فــإن  الجنائي، 
بدوره ضمن واليتها، ويمكن للغائب 
على  التنصيص  االســتــشــارة،  عــن 
محددا  تشريعيا  وضــعــا  يفيد  مــا 

باعتباره قانونيا.
ــدإ »االنـــفـــراد  ــب ــا مــن م ــطــاق وان
نص  ــأي  ب املقيد  غير  التشريعي« 
دستوري، فإنه لدى البرملان الحق في 
اختيار ما يراه مناسبا، فيما الواقع 
املقترحة  السلطة  بأن  الجاري يشهد 
بعيدا  الداخلية،  هي  التعديل،  لهذا 

عن رئيس الحكومة.

تجدد صراع الداخلية ورئيس 
الحكومة المتواتر منذ استقالة 
عبد اللطيف الفياللي في عهد 

الملك الراحل الحسن الثاني 

بعد  املغربية  السياسة  تشكلت 
رئيس  تحويل  منذ  الثاني،  الحسن 
من  منتخب  منصب  إلــى  الحكومة 
من  الحكومة  رئــيــس  اخــتــيــار  خــال 
االنتخابات  في  الفائز  األول  الحزب 

التشريعية.
وتبعا لتكريس هذا العرف، الذي دفع 
الرحمان  عبد  الراحل  السياسي  ثمنه 
املسمى  الشهير  بيانه  في  اليوسفي 
الديمقراطية«،  املنهجية  عن  »الخروج 
وإلى بن كيران الذي لم يستطع تشكيل 
حكومته، فإن هناك ترتيبا حاليا يذهب 

باتجاه الوصول إلى:
1( تعديل موازين القوى انطاقا 

من البنية الحزبية.
2( عدم النظر في التقطيع 
في  طــرأ  ما  ألن  االنتخابي، 

المعطيات  وحسب  السياسة،  إلى  ينظر  ال  المغرب  في  الكل   
الرسمية لوزارة المالية، فإن االقتصاد المغربي تحسن في الفصل 
وإن  المائة،  في   4.8 بـ  الكساد  فانتقص   ،2020 سنة  من  الثالث 
إلى  استمرت نفس المؤشرات اإليجابية في التصاعد، فإن المغرب سيصل 
الدرجة صفر وإعادة االنطالق نحو المؤشر اإليجابي، وأي تاريخ يبدو تحديا 

محتمال الستعادة السنة المالية لـ 2021.
إجراءاته  الخام، بسبب  الداخلي  الناتج  لربح نقطتين في  المغرب  ويطمح 
لمحاربة الرشوة، فيما يؤكد األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة، أن القضاء 
ليس عليه أي تفتيش، بما يجعل كل اإلجــراءات ضد الفساد في المملكة، 

محدودة، حسب مصدر حزبي كان إلى وقت قريب أقرب إلى دوائر القرار.
وجاءت تصريحات عبد اللطيف وهبي خالل نقاش مشروع قانون لتوسيع 
جلسة  في  والفساد  الرشوة  من  الوقاية  على  المشرفة  الهيئة  صالحيات 
ساخنة لم تخل من نفس انتخابي يربك العالقة مع حزب العدالة والتنمية 
بشأن القاسم االنتخابي، وأيضا ضد رجال األعمال في الحكومة، ألن الفساد 

يبدأ من هذه النقطة.
وانتصارا منه لوزارة الداخلية وسلطتها على االنتخابات، جاء دفاع وهبي 
عن رؤية الوزارة للقاسم االنتخابي في العملية االنتخابية المرتقبة في سنة 
أكد  والذي  الحكومة عبر حزبه،  أبداه رئيس  الذي  التحفظ  رافضا   ،2021
من خالله إبقاء الوضع القانوني لالنتخابات على ما هو عليه، فيما يرغب ثاني 
حزب في خسارة مقاعد بنفس قدر حزب العدالة والتنمية في االستحقاق 
المقبل، على أمل تعيين رئيس الحكومة خارج أعضاء حزب العدالة والتنمية.
وحسب مصدر حزبي، فإن وهبي يعرف أنه »ال كاريزما جديدة في العدالة 
والتنمية يمكن أن تقود المرحلة بعد العثماني، ألن الرميد لن يقود«، وقرر 

تيار بن كيران المشاركة في حكومة يرأسها عبد اللطيف وهبي، 
وهي رغبة تيار من حزب العدالة والتنمية في إبعاد أخنوش بأي 

ثمن، حسب تقرير فرنسي سري قد تعتمده جهات رسمية.
أعد الملف: عبد الحميد العوني

تيار بن كيران يدعم وصول وهبي لرئاسة الحكومة القادمة

وهبي لفتيت

تفاصيل تقرير سري فرنسي 

حتالف حزب 

الأ�صالة واملعا�صرة 

والداخلية  لإبعاد 

رجال الأعمال 

عن اأغلبية 2021 



من 15 إلى 21 أكتوبر 2020 العدد: 1093  ملف األسبوع9

فعل  رد  من  جزء  جاء  الحسيمة، 
إقليمهم  حرمان  على  الساكنة 

الترابية  جهتهم  قيادة  من 
ــي الــنــظــام الــجــهــوي  فـ

القديم.
ــل  ــش ف عــــــــدم   )3
التقطيع  على  االعتماد 
لتعديل  االنــتــخــابــي 
االنتخابية  الخارطة 
الســتــقــرار الــجــهــات 
يعد  لم  إذ  وتنظيمها، 
للمناورة  هامش  هناك 

ســـوى نــمــط االقــتــراع، 
وهو لن يمس، لكن هناك 

تعديال تقنيا قد يؤثر كثيرا 
ــزاب  ــ األح ــر  أثـ تقليص  فــي 

الكبرى وليس بالضرورة لصالح 
أجل  من  وإنما  الصغرى،  األحـــزاب 

ربح متوازن لألحزاب الكبرى، بما يفيد 
األحــزاب  خــالل  من  األغلبية  تشكيل 
وعدم  األولـــى،  الخمسة  إلــى  الثالثة 
دخول  من  االنتخابي  السباق  حرمان 

الحزب الثاني املنافس في الحكومة.
وال يرغب وهبي حاليا في اصطناع 
الـــذي سمع  أزمـــة حــزبــيــة وهـــو  أي 
االستقطاب  رفــض  الــقــرار  دوائــر  من 
على  انتخابية  وإجراء حملة  الثنائي، 
أساس حزب واحد في مقابل األحزاب.

الثمانية  مجموعة  لعبة  أن  معروف 
احتراق  بعد  انتهت  مــزوار،  عهد  منذ 
إلى  األحـــرار  إدخــال  وأعيد  ورقتها، 
امللغوم  االنــســحــاب  بــعــد  الــحــكــومــة 
وبقي  الحكومة،  من  االستقالل  لحزب 
خارجها، رغم رغبة بن كيران في دخول 
وحاليا،  تشكيلته،  إلــى  الحزب  هــذا 
الحكومة  رئيس  حزب  من  جزء  يفكر 
فقد  وإن  الحكومة  في  استمراره  في 

الرئاسة بمبررات متعددة.

وهبي يفكر جديا في رئاسة 
الحكومة القادمة 

تشجيع  املغرب  في  دوائــر  تفضل 
الحكومة  لرئاسة  تؤهل  التي  النظرة 
القادمة، وسيبقى التنافس جديا بني 
ـ  أخنوش   - البركة  املرحلة:  ثالثي 

وهبي.
إدارة  املرحلة،  برنامج  ويشجع 
حزب االستقالل للحكومة القادمة، ألن 
الرئيس السابق للمجلس االقتصادي 
األسبق،  املالية  ووزيــر  واالجتماعي 
االستقاللي، قادر على تنفيذ البرنامج 
مع  الشأن  كذلك  للدولة،  االجتماعي 
قريب،  وقت  إلى  الدولة  حزب  رئيس 
وقد انطلق من كون برامج هذا الحزب 
يتبنى  أن  قبل  ــة  ــدول ال بــرامــج  هــي 

الديمقراطية االجتماعية.
لحزب  العام  األمــني  رقــم  وأصبح 
اللطيف  عبد  واملــعــاصــرة،  األصــالــة 
وهبي، ضمن ترشيح رئاسة الحكومة 
اململكة  في  الثاني  الحزب  من  ليس 
من  وإنما  األول،  الحزب  مقابل  في 
منطق آخر، أنه يواجه رجال األعمال 
وأبــاطــرة  املتطرفني،  والليبراليني 
السوق، بعد أن سببت لهم »كورونا« 
وأيضا  التوريدية،  لسالسلهم  مأزقا 

لطريقتهم في اإلدارة.
العثماني  حاليا  وهبي  ويــواجــه 
في  لوضعها  االنتخابات،  معركة  في 
أخنوش  يهاجم  كما  الداخلية،  يــد 
في  األعمال  رجال  ومواقع  والعلمي، 
التدبير  تحرير  لضرورة  الحكومة، 
الــعــمــومــي مــن هـــذا الــضــغــط، فمن 
أداء  في  الخاص  القطاع  فشل  جهة، 
وظهر  »كــورونــا«،  معركة  في  مهامه 
املغرب أكثر هشاشة، وكذلك لم تتمكن 
الخوصصة من تحسني موقع املغرب 

االقتصادي.
وفي هذا السياق، ال بد من حكومة 
فــي هذه  األعــمــال  رجــال  عــن  بعيدة 
الحكومة  أهــداف  تنسق  كي  الفترة، 
ما  طرأ  وبالتالي،  الدولة،  أجندة  مع 
لم يكن في الحسبان، إذ الحظ الجميع 
»دولة  تعزيز  إعــادة  في  رغبة  وجود 
القانون« كجزء من خارطة املستقبل، 
الديمقراطيون  وصــل  إن  خصوصا 

وإدارة جو بايدن لحكم أمريكا.

خروج رجل األعمال 
دونالد ترامب من 
البيت األبيض هو 

خروج لرجال األعمال 
من حكومة المملكة 

أمريكا  فــي  التحول  سيساعد 
من  األعمال  رجال  خروج  تسريع  في 
الحكومة املغربية، ألنهم رهنوا القرار 
السياسي لصالحهم، وال يمكن الذهاب 
من  بدأ  الــذي  املسار  نفس  في  بعيدا 
في  وفشل  املاضي  القرن  سبعينات 

إصالح املنظومة االقتصادية تحديدا.
يؤطر  أن  الطبيعي  من  وسيكون   

اللعبة القادمة:
جانب  ــى  إل االســتــقــالل  دخـــول   )1
دينامية  خلق  في  واملعاصرة  األصالة 
مع وزير مالية سابق على رأس حزب 
االســتــقــالل، وكــذلــك الــشــأن فــي حال 

قيادة نزار البركة للوضع القادم.
ــقــالل  االســت ــزب  حــ ــة  ــارك ــش م  )2
الرؤية  من  جزء  واملعاصرة  واألصالة 
وقع  ما  منذ  السلطات،  قررتها  التي 
اندفعت  وقد  كيران،  وبن  شباط  بني 
ألن  معروفة،  صعوبات  إلــى  األمـــور 
على  عرض  واملعاصرة  األصالة  حزب 
الحكومة  إلــى  الدخول  االستقالليني 
يدخلوا  أن  يمكن  وال  »البام«،  برئاسة 
أي حكومة أخرى خارج هذا التحالف.

ومــا يــحــدث حــالــيــا، هــو جــزء من 
حسابات ال يعارضها البركة، وبالتالي، 
االســتــقــاللــيــون  يــتــحــالــف  أن  ــرر  ــق ت
في  جديد  »رقــم«  لخلق  و»الباميون« 
اململكة، تريده السلطات، وليس هناك 
االستقالل  حزب  وصول  في  مانع  أي 
حزب  ومشاركة  الحكومة  رئاسة  إلى 
األصالة واملعاصرة فيها، وأيضا قيادة 
وهبي للحكومة ومشاركة االستقالليني 
حزب  الحالتني  في  يشارك  ولم  فيها، 
لعبة رقم االحتياط  األحرار، ألن هناك 
مع االستقالل، إذ يشغل هذا الحزب أو 
ذاك نفس املناصب، وبالتالي، ال يمكن 

لهما أن يكونا في حكومة واحدة.
ومن املؤكد أن فوز االستقالليني أو 
إبعاد األحرار عن  »الباميني« يبدأ من 
خالل  من  اليسار  وحضور  املشاركة، 
الكتلة بالنسبة لالستقالل أو من خالل 
حزب  في  السابقني  اليساريني  بوابة 

األصالة واملعاصرة.
حكومة  ــول  حـ الـــســـؤال  ويــطــرح 
فيها  يـــشـــارك  لـــن  الــتــي  ــنـــوش  أخـ
واليسار  واالستقالليون،  »الباميون« 
التي  الجبهة  في  مواقعه  عن  يتخلى 

يقودها حزب األحرار.
ستكون  الـــرؤيـــة،  ــذه  ــه ل وتــبــعــا 
بني  االنتخابية  املــعــركــة  اســتــعــادة 
العدالة  وحــزب  واملعاصرة  األصــالــة 
في  ضروريا  جزء  الحاكم،  والتنمية 

تمرير املعركة االنتخابية.

وبدأ 
ــي انــتــقــاد وهــــبــــي  فـ

الجميع، بدءا من اتهام رئيس الحكومة 
بشأن  الخالف  موضوع  برفع  وحزبه 
ــى مستوى  إل االنــتــخــابــي«  »الــقــاســم 
امللكية،  السلطة  مجال  ضمن  يدخل 
تمررها  التي  ــراءات  ــ اإلج هــذه  فيما 
اللتزامه  رئيسها،  عن  بعيدا  الحكومة 
قانونية،  غير  تعد  حــزبــه،  بموقف 
القول  إلى  تفضي  اإلجرائية  واملسألة 
االختصاص  في  يدخل  املوضوع  أن 
مذكرة  حسب  للحكومة،  التشريعي 
حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة، ورئيس 
سياسيا  مــســؤوال  يبقى  الــحــكــومــة 
وتنظيميا تجاه هذا الخيار، وال يمكنه 
مطلقا أن يدعي أن املوضوع يخرج عن 

مجال اختصاصه.
الحكومة  رئيس  على  وببساطة، 
بخصوص  املتخذ  اإلجــراء  يوقف  أن 
التعديل  ألن  االنــتــخــابــي«،  »الــقــاســم 
محكوم بقراره، وال يقبل حزب األصالة 
الدين  سعد  يتنصل  أن  واملــعــاصــرة 
العثماني من التزامه، ويعرف الجميع 
أن يعارض  الحكومة يمكنه  أن رئيس 
ــد تصبح  ــتــي ق بــعــض الـــقـــرارات ال

سيادية.
عن  والتنمية  العدالة  حزب  ودفــاع 
النمط القديم يثبت املزيد من املحافظة، 
ويــدعــم نــزوعــه غير اإلصــالحــي، ألن 
اإلجــراء محسوب على ما يسمى  هذا 

»اإلصالحات«.
في  اآلن  العثماني  فإن  عليه،  وبناء 
حزبه  من  تكون  تكاد  عزلة  مواجهة 
قــدر  بنفس  مــوقــعــه  عــلــى  الــضــاغــط 
ــزاب لــه مــن داخــل املــواالة  عــزل األحـ

واملعارضة.

إبعاد القصر عن معركة 
»القاسم االنتخابي« وعدم 
جرأة رئيس الحكومة على 

إدارة القرار السياسي 
للداخلية، يشكالن الخطوة 

السلبية التي قد تؤثر 
على كل المسار 

لألصالة  البرملانيني  الفريقني  إن 
متفقان  والتنمية  والعدالة  واملعاصرة 
عــلــى رفـــض قـــرار الــداخــلــيــة إعــالن 

»القاسم االنتخابي« على قاعدة 
قاعدة  على  وليس  املسجلني 
املدلى  الصحيحة  ــوات  األصــ
في  العثماني  يرغب  وال  بها، 
تحمل املسؤولية، بل يريد وضع 
البرملاني  الفريق  أمام  الداخلية 
مثل  البرملان  يمرر  ولــن  لحزبه، 
أخرى،  لفرق  بالنسبة  اإلجــراء  هذا 
أهمها الفريق البرملاني لحزب األصالة 

واملعاصرة.
ومع ذلك، فإن وهبي يرفض احتكار 
استفاد  التي  الديمقراطية  التمثيلية 
منها الحزبان األوالن، أو ما يطلق عليه 

بـ»الثنائية القطبية املزيفة«.
الــداخــلــيــة مــن هــذه  وإن تــخــوفــت 
الثنائية، فإن حزب األصالة واملعاصرة 
استراتيجية  جــانــب  إلـــى  ــارب،  ــح ي
لفتيت، هذه الظاهرة، وكذلك الشأن مع 
شخص العثماني الذي يقف ضد هذه 
القطبية املزيفة، ومع ذلك، فإن الظاهرة 
متناسلة، ألن املغرب وداخليته ال ترغب 
بنى  أنه  رغم  حزبية،  أقطاب  بناء  في 
األخير،  الحكومي  التعديل  في  أقطابا 
لــذلــك، فــالــقــدرة على الــوصــول إلــى: 
»إبعاد القصر عن الداخلية في أجرأة 
االنتخابات«، و»رفض القطبية الحزبية 
التعددية،  عن  و»الــدفــاع  املزيفة«،  أو 
هي  الديمقراطية«،  الخيارات  ضمن 
ثوابت في السلوك السياسي املغربي، 
فالبقاء في رئاسة الحكومة أو الطموح 
تحمل  سلوك«  »مدونة  يتطلب  إليها، 
ــراءات  ـــ»إجـ اإلجـــــراءات املــعــتــمــدة كـ

استراتيجية«.

انتصار الحزب الثاني لرؤية 
الداخلية يخرجه عدديا من 

السباق نحو رئاسة الحكومة، 
فيما يسهل القرار »سياسيا« 

وصول وهبي إلى المنصب 

واملعاصرة  األصــالــة  تحالف  يكاد 
املناسب  الطريق  يخلق  أن  والداخلية 
رئيس  منصب  ــى  إل وهــبــي  لــوصــول 
الحكومة، من واقع أن هذه الترتيبات 

تجري على قدم وساق، من أجل:
1( العمل على أغلبية في استحقاقات 
حكومة  بعيد  حد  إلــى  تشبه   ،2021
من  كثير  بمشاركة  الوطني  اإلنــقــاذ 

األحزاب فيها.
إال  يكون  لن  تحول،  أي  إقــرار   )2
بتجريب األصالة واملعاصرة في الحكم 
رغم سيطرته غير املباشرة على بعض 

الحكومات منذ سنة 2007.
عباس  منذ  االستقالليون  وسمح 

الفاسي، بهذا التكتيك مع »البام«.
ــة  ــزب األصــال ــا، يــدافــع حـ ــي وحــال
إلنجاح  التحالف،  هذا  عن  واملعاصرة 
تدوير التحالف مع حزب االستقالل في 
الحكومة القادمة التي لن تقصي جناح 

بن كيران من تشكيلها.
من  واســع  جزء  غضب  وامتصاص 
الحزب الذي يرأس الحكومة السابقة، 
هو تكتيك حدث مع مشاركة االتحاديني 
اليوسفي،  إقــالــة  بعد  الحكومة  فــي 
ــا مـــن ضمن  ــه ويـــعـــرف الــجــمــيــع أن
املغربية،  للعبة  الكالسيكية  الثوابت 
وقد اعتبرت مرحلة العثماني جزء من 
هذه التهدئة التي ال ترغب الدولة فيها 

بمواجهة أي حزب.
وحاليا، نالحظ، بشكل غير مسبوق، 
خصوصا  الكبرى،  ــزاب  األح انقسام 
حول  اململكة  في  الكبيرين  الحزبني 
»الــقــاســم االنــتــخــابــي«، وجـــرى عزل 

الحزب الذي يرأس الحكومة.
»الشجاعة  إلــى  وهــبــي  دعـــوة  إن 
الــعــثــمــانــي بشأن  ــن  م الــســيــاســيــة« 
استخدام »الفيتو« على ما يرفضه، هو 
ما يطابق العدالة والتنمية، فيما يرى 
رئيس  من  الخطوة  هــذه  أن  البعض 
سياسيا  انتحارا  ستكون  الحكومة، 
ليس للعثماني، بل لحزبه، ألن األعراف 
السابقة قد ال تسمح لرئيس الحكومة 
الحالي بوالية أخرى، وليس أمام حزبه 

سوى املشاركة.
دينامية  كسر  فإن  األمر،  واقع  وفي 
الجانب  وفــي  اإلعـــالم،  في  كيران  بن 
الحقوقي واملدني، انتهت إلى إضعاف 
للعثماني  املؤسسات  داخل  من  جديد 
الذي لم يستطع مواجهة داخلية لفتيت 

من موقع رئيس الحكومة.
ــة  ــعــدال ــزب ال ــاحــا حــ وخــســر جــن
بالقريب،  ليس  وقــت  منذ  والتنمية 
وهذه نتائج ما حدث في قلب األدوار، 
العثماني،  أخــذه  كــيــران  بــن  فموقع 
بن  فــراغ  ملء  يستطع  لم  والعثماني 
كيران في الحزب وخارجه، كذلك، فإن 
السابق تقاعد نتيجة  الحكومة  رئيس 
معها  يستطع  لم  التي  املادية  ظروفه 
آالف  عشرة  تخصيص  سوى  الحزب 
سابق،  حكومة  لرئيس  شهريا  درهــم 

مما جعل القصر يتدخل.
وفعال، خسر حزب العدالة والتنمية 
سابق  حكومة  رئيس  تأهيل  إعـــادة 
نحو القيادة مجددا، وال يمكن قانونيا 
لرئيس  الشهري  واألجر  التقاعد  أخذ 
كيران  بــن  عــودة  حــال  فــي  الحكومة 

لتشكيل حكومة 2021.
الــعــدالــة  ــزب  ويــبــدو جــلــيــا أن حـ
ــرض »تــآكــل  ــم ــب ب والــتــنــمــيــة أصــي
ــده،  ــواع ــن ق الــســلــطــة«، إذ ابــتــعــد ع
ــه  إدارت فــي  وظــهــرت نتائج مــحــدودة 
بسبب أزمات الجفاف و»كورونا« التي 
مؤسسة  خارج  إلى  القرار  ثقل  نقلت 

رئيس الحكومة في املشور.
ــر من  ألكــث الــعــثــمــانــي  يــطــمــح  وال 
مصير ال يختلف عن بن كيران، ولذلك، 
»الكاريزما«  فراغ  من  يعاني  فالحزب 

ــعــد ضعف  ب الـــقـــيـــادة  ــي  فـ
املزيد  وســيــكــون  شعبيته، 
لبعض  ضمانا  البلقنة  مــن 

وهيب يرفض »حكومة 
رجال األعمال« و»حكومة 

التكنوقراط«، ويتمسك 
باألحزاب الصغرية، إلطالق 

اليسار من جديد بقيادة حزبه، 
وهو يهندس ملا بعد حزب 

العدالة والتنمية.

قوس الربيع 
العريب سينتهي يف 

انتخابات 2021 يف املغرب، 
ولن يكون إسالميون يف 
رئاسة احلكومة، على 

األقل حسب دوائر 
أجنبية.

قد تسعى الدولة إىل أن 
يقوم على أجندهتا حزب معروف 

بطبيق سياستها دون تعليل أو تعقيب، 
وال ميكن لنتائج اجتماعية كالتقاعد 

والتغطية الصحية لكل املغاربة 
والتعويضات العائلية لكل أطفاهلم، 

أن تكون لصاحل حزب غري 
األصالة واملعاصرة.

قد تسعى الدولة إىل أن 
يقوم على أجندهتا حزب معروف 

بتطبيق  سياستها دون تعليل أو 
تعقيب، وال ميكن لنتائج اجتماعية 

كالتقاعد والتغطية الصحية لكل 
املغاربة والتعويضات العائلية لكل 

أطفاهلم، أن تكون لصاحل حزب 
غري األصالة واملعاصرة.
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هوامش

ملف األسبوع

العدالة  فحزبا  السياسية،  الحيوية 
أثبتا  واملعاصرة  واألصالة  والتنمية 
تعطي  ال  التي  التنظيمية  صرامتهما 

أي حيوية.
الذي  الدينامية  مستوى  خفض  إن 
بدا وظهر في املؤسسات، هو ما دفع 
إلى إحداث تغيير، وقد يكون شخص 
واحد مثل بال فريج مثال، أكثر حضورا 
فالداخلية تريد  من حزب كبير، كذلك، 
االنتخابي«،  »القاسم  احتساب  تغيير 
إلدخال أسماء تضمن الحد األدنى من 

دينامية املؤسسة التشريعية.
التي  الحقيقة  هــذه  مــن  وانطالقا 
من  املزيد  فإن  الحالي،  الوضع  تطبع 
الجارية  الحسابات  في  أولى  البلقنة 
حدها  على  والحفاظ  اللعبة  لـ»تأمني 
األدنى« بعيدا عن  القطبية املصطنعة.
ويقاتل املغرب، منذ االستقالل، ضد 
قطبية  ضد  وحاليا  الوحيد،  الحزب 
بني  والخلط  اإللحاق  وهذا  »حزبني«، 
و»الحزبني  الوحيد«  »الحزب  مقولة 
تفصيل  هو  الكبيرين،  أو  الوحيدين« 
بهذا  إال  الداخلية  لـــوزارة  يسمح  ال 
تغيير  أي  إقرار  يمكن  ال  إذ  الهامش، 
واسع في التقطيع االنتخابي، ويجب 
الحفاظ على نفس الدوائر في النظام 
وقد  والبرملاني،  والجهوي  الجماعي 
للحسابات  مفيدة  زعزعتها  تكون  ال 

الجارية على األرض.

بفضل »كورونا«.. وزارة 
الداخلية عادت أقوى من 

عهد البصري، وظهر فائض 
قوتها في مقابل مؤسسة 
رئاسة الحكومة، التي جاء 

حراك 20 فبراير ودستور 2011 
لتقويتها

التي  السياسية  املوجة  انتهت  لقد 
الذي  املؤسسات  قوة  بفائض  جــاءت 
من  باملزيد  الحكومة  لرئيس  يسمح 
األمور  وعــادت   ،2011 بعد  السلطات 
فرضتها  التي  األمنية  الحاجة  بفعل 
الداخلية  إلى وزارة  »كورونا«  جائحة 
ــرض حــالــيــا عــلــى رئــيــس  ــف ــي ت ــت ال
وال  لالنتخابات،  مقاربتها  الحكومة 
يريد العثماني أن يخسر عالقات حزبه 
مع باقي املؤسسات، خصوصا وزارة 
الداخلية، رغم أن صراع حزبه مع هذه 
نفسه  العثماني  وأتى  مكرر،  الــوزارة 
هذه  إثــر  على  الحكومة  رئاسة  إلــى 

املعركة التي عزلت بن كيران.
انتصار  تــكــرار  الداخلية  تريد  ال 
على  الحكومة  رئيس  موقع  من  حزب 
كيف  الجميع  الحــظ  وقــد  الداخلية، 
العثماني  ضــد  حربه  وهبي  خــاض 
جيدة  عالقات  على  حافظ  الذي  وهو 
مع بن كيران، فانتحار العثماني إلبقاء 
موقع رئاسة الحكومة قويا في مقابل 
املؤسسات،  يدعم  شــيء  الداخلية، 
طموحا شخصيا  لديه  وأن  خصوصا 
حكومية  والية  إلى  القاعدة  كسر  في 

أخرى.
والتنمية  العدالة  حــزب  يريد  وال 
بها  التي  القوة  مصادر  آخر  تسليم 
وسيكون  الداخلية،  إلى  فبراير  حراك 
إلى  الصالحيات  كل  عــودة  مفهوما 
القصر كما كان عليه األمر سابقا، لكن 
إشكاال  تطرح  بقوة،  الداخلية  عــودة 

حقيقيا في واقع املمارسة.
 

آخر التنازالت التي تدفن 
مرحلة 2011 

في  والتنمية  العدالة  حــزب  بقي 
آلخر  دفنه  حني  إلى  الحكومة  رئاسة 
املمارسات املستخلفة عن مرحلة 2011، 
الداخلية من  ولذلك، فمواجهة مبادرة 
طرف كل األحزاب، خصوصا الصغيرة 

ستسمح  املبادرة  هذه  أن  يفيد  منها، 
فور  األحـــزاب  لبعض  أكــبــر  بتمثيل 
فقدان شعبيتها، ويعتقد حزب العدالة 
لكن  تمس،  لم  شعبيته  أن  والتنمية 
دورات  أن  إذ  قادته،  سيصدم  الواقع 
من  أكثر  وفــي  الجزئية،  االنتخابات 
وبعد  للحزب،  شيئا  تحقق  لم  منطقة، 

أزمة خروج بن كيران، انتهى »الحزب 
من  أخــرى  مرحلة  وبــدأت  الشعبوي« 

»الحزب السلطوي«.
ــذي رأس  ونــجــح »الــبــيــجــيــدي« الـ
اآلن،  إلى  العربي  الربيع  من  الحكومة 
كل  أنهت  متوالية  تنازالت  تقديم  في 

تميز عن مرحلة الحكم السابقة.
التشبث  ــة  ــحــاول م فـــإن  ــك،  ــذلـ ولـ
للسياسة  العددية  وبالنظرة  باملقاعد 
ــعــزل حــزب  ــات مــقــصــود ل ــس ــؤس وامل
ــوع إلــى  ــدفـ الــعــدالــة والــتــنــمــيــة املـ
الخارجية  السياسة  في  تصريحات 
غير  كاملة  كــيــران  بــن  تركها  الــتــي 
وفيما  املــغــربــي،  للعاهل  منقوصة 

بعض  منها  يحقق  أن  العثماني  أراد 
الثقل، إال أن الحقيقة أظهرت أن هناك 
ال  ألنها  الخرجات،  بعض  في  خسائر 
تنسجم مع متوالية هندسية يصنع من 
خاللها العثماني الكاريزما الضرورية 

لـ»مواصلة فوز حزبه«.
قواعد  تغيير  الداخلية  تريد  اليوم، 
العدالة  لحزب  يسمح  ال  بشكل  اللعبة 
الحالي  الرقم  إلى  بالوصول  والتنمية 
وهناك  أبـــدا،  البرملانية  املقاعد  مــن 
تفكير جدي في جعل أرقام االنتخابات 

األخيرة هي »التي ال يمكن تكرارها«.
ويساهم الجميع في ذلك، ألن حزب 
ال  وهبي،  بقيادة  واملعاصرة  األصالة 
تعنيه األرقام، بل تعنيه السياسة التي 

تؤطر وصوله إلى رئاسة الحكومة.
لقد دخل وهبي ليؤكد أنه ال يتعاطى 
يريد  إنــه  بل  كبير،  كحزب  حزبه  مع 

استثمار موقع حزبه.

»األصالة والمعاصرة يراهن 
على نتائج منتخبة لتحريك 

العجلة السياسية للحزب« هو 
ما استقاه الحزب من خطاب 

الملك في افتتاح السنة 
التشريعية 

تعتقد الدوائر الفرنسية، أن »البام« 
القادمة  املرحلة  إدارة  على  األقدر  هو 
سيكون  ألنــه   ،»19 »كوفيد  أزمــة  بعد 
ــة،  ــدول ال إلجـــــراءات  حــرفــيــا  مطبقا 
إدارتها  في  الداخلية  عن  ــع  داف وقــد 
على  الطريق  قطع  مع  لالنتخابات، 

العثماني الستنساخ تجربة بن كيران 
الحكومة  رئــيــس  تشمل  لجنة  بــني 
لم  واليوم،  والداخلية،  العدل  ووزيــر 
يعد ممكنا تحريك ورقة االتحادي في 
من  العثماني  ويتخوف  العدل،  وزارة 
إرباك املشهد، ألنه لم يأت من أجل هذه 

األجندة.

ــام« عــن تحميل  ــب ــع قــائــد »ال ودافـ
والقانونية  السياسية  املسؤولية 
رئيس  إلــى  الداخلية  وزيــر  لــقــرارات 
هامش  للعثماني  وليس  الحكومة، 

املناورة املفترض.
العدالة والتنمية  وقد يخسر حزب 
تحصينها،  لعدم  فقط،  االنتخابات 
وعدم وضوحها كما كان األمر مع بن 
كيران، لذلك، فاللغة الخشبية التي لم 
هذه  خالل  ومؤيدوه،  الحزب  يألفها 
الفترة، تضع وهبي أمام خطاب جديد 
في  املصداقية  مــن  يطور  أن  يمكن 
و»املعقول«  لألحرار  »أغراس«  مقابل 
ــران، وورثـــة  ــيـ ــذي أبـــدعـــه بـــن كـ ــ ال
على  ــدر  أق حاليا  ووهــبــي  أخــنــوش، 
مع  كما  تماما  صفقة  إلــى  الــوصــول 
حدث مع وصولهما إلى األمانة العامة 

لحزبيهما.
معركته  وهــبــي  أدار  جــهــة،  فمن 
البروباغاندي،  ـ  القانوني  بتغليب 
ليس  السرية،  القنوات  رجــل  وهــو 
فقط مع حزب رئيس الحكومة، وإنما 
فاملخابرات  لذلك،  أخرى،  أحزاب  مع 
الفرنسية تعتقد أن الحوار بني وهبي 
الشخصية  والكيمياء  ــوش،  وأخــن
األمور  تجعل  بينهما،  املوجودة  غير 
أكثر تعقيدا أمام مشاركة »البام« في 

حكومة يرأسها أخنوش أو العكس.
وعلى  حاليا،  نقيض  وجهي  إنهما 
حليفيه،  أحد  بني  يختار  أن  النظام 
ألنهما لن يتفقا، ولو على الحد األدنى.
يريد  وهبي  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
حزب  مــع  ــم«  ــدائ ال التصعيد  »عـــدم 
يقبل تسجيل  لكنه  والتنمية،  العدالة 

»القطبية  فــي  السقوط  دون  النقط 
يتمكن  فهل  سماها،  كما  املصطنعة« 
من  أرخبيل  مع  التحالف  من  الحزب 

الصغيرة  ــا فــعــل األحـــزاب  ــمـ كـ
ــوش  ــ ــ ــنـ ــ ــ مــــع أخـ
الــــحــــركــــة 

الــشــعــبــيــة 

واالتـــحـــاد االشـــتـــراكـــي واالتـــحـــاد 
الدستوري؟

لم  الداخلية  وزارة  واستراتيجية 
تبدأ اليوم، بل إنها جاءت وفق نتيجة 
وتشكيل  كيران  بن  إلبعاد  سياسية 
تدور  صغيرة  ــزاب  أح من  الحكومة 
الوضع  أضحى  إذ  األحــرار،  فلك  في 
أحزاب   3 بوجود  وانتهى  مكشوفا، 

صغيرة على األقل داخل الحكومة.
ويدعم أخنوش االستراتيجية التي 
تعمل عليها الداخلية، ويسابق وهبي 
تحاصر  التي  املقترحات  قبول  في 

حزب العدالة والتنمية مرة أخرى.

ال قرار لدى العثماني 
في معارضة داخليته 

العدالة  لحزب  األخيرة  املعركة  إن 
والتنمية هي معركة »القاسم املشترك«، 
وقد يذوب في حال فشله، ليس إلدارة 
لحسابات  وإنما  فحسب،  العثماني 
درس  فيها  يتكرر  أن  يمكن  ال  أخــرى 
االقتراع  فنمط  كيران،  بن  مع  البارحة 
اليوسفي،  الراحل  مرحلة  منذ  يزال  ال 
إحدى الثوابت ملنع تزوير االنتخابات.
السياسة  أن  القول  يمكن  وحاليا، 
الجديدة هي أن يحاول الجميع تمرير 
اإلجراءات األخيرة إلنجاح االنتخابات 
القادمة من »التقطيع االنتخابي« وإلى 

»القاسم االنتخابي«.
العتبة  مــعــركــة  ــت  ــان ك بـــاألمـــس، 
»القاسم  مسألة  وحاليا،  االنتخابية، 
املسجلني،  كل  يعني  الذي  االنتخابي« 
جديدة  سلطة  هناك  فــإن  وبالتالي، 
ــا من  ــيــة انــطــالق ــداخــل تــمــارســهــا ال

االنتخابات ومرورا بكل تفاصيلها.

وهبي لن يقرر تحالفاته
 قبل االنتخابات 

من املهم في التقرير، أن النظام يعتقد 
لقيادة  وهبي  إلــى  املحتمل  باللجوء 

الحكومة املقبلة، ألن هذه الشخصية:
في  كبير  غــمــوض  هــامــش  لها   )1
والبراغماتية،  الــتــردد  بني  مواقفها 
ينطلق في  املقاربة  بهذه  التمسك  وأن 
أحيان كثيرة من موقف املحامي وليس 

السياسي في أمور تقنية بحتة.
السياسية،  وهبي  تحالفات  أن   )2

تكتيكية.
3( أن هامش الغموض املتوقع دائما 
عن  بعيدا  يذهب  السياسية،  في حركته 
رئاسة  فإن  لذلك،  التقليدية،  تحالفاته 
العثماني  تكرر  قد  وهبي  مع  الحكومة 
كيران  بــن  مــن  أكــثــر  الفاسي  وعــبــاس 

واليوسفي.
إنه بقاء دائم في الخطوة األخيرة قبل 
الصدام دون العمل عليه أو التراجع عنه، 
على  املعتمد  التقرير  به  يصف  ما  وهو 
املتوقع  الشخصيات األربعة، والتي من 
أخنوش،  وهبي،  االقــتــراع:  تواجه  أن 

البركة دون ذكر الشخصية الرابعة.
وتبعا للمعطيات التي يؤكدها التقرير 
ليست  الحكومة  رئاسة  فإن  وهبي،  عن 
هدية الدولة لحزبها األصالة واملعاصرة 
كما يعتقد كثيرون، بل إن هناك من يرى 
ضرورة أن يغير النظام السياسي جلده 
عبر حليف تقليدي يواجه سياسيا وليس 

إيديولوجيا حزب العدالة والتنمية.
وألول مرة، نجد محاميا ورجل أعمال 

واقتصادي في مبارزة سياسية.

المحامي وهبي مثل حركة 
محامي العدالة والتنمية 

مصطفى الرميد

بنفس  لوهبي  الــحــزب  اختيار  كــان 
ــدى مصطفى  ــاورة الــتــي ل ــن هــامــش امل
اآلن  هو  الرميد  لكن  حزبه،  في  الرميد 
في طريقه للخروج من السياسة، ووهبي 
في طريق دخولها وقد يصل إلى رئاسة 
الحكومة، ألنه ورقة ال يمنعها سوى أن 
املسافة بني انتخابه أمينا عاما للحزب 
وبني رئاسة الحكومة، ليست كبيرة، ولم 
تكرس اسمه إال داخل األوساط  النافذة، 
أجل  من  عاما  أمينا  وضعه  من  وهناك 

رئاسة الحكومة.
»موقع  ينعته  فمن  دقيقة،  الحسابات 
»رفــيــق«)1(  بأنه  رسمي،  الشبه   »360
»جون  تؤكد  اليساري،  بماضيه  يذكره 
لحزب  والءه  أن  جهتها،  مــن  أفــريــك« 
األصــالــة واملــعــاصــرة)2( وهــي رسالة 
خصوصا  املوقع،  إليه  ذهب  ملا  مضادة 
مع  لقائه  بفعل  التوجه  هذا  زكى  وأنــه 
نزار البركة)3(، إلثبات أنه قائد الوسط 
العماري  كسابقيه  يساريا  قائدا  وليس 
برفضه  خياره  اختزل  وقد  وبنشماس، 
بأنه  وإيمانه  التكنوقراط)4(،  حكومة 
أن  االنتخابات  مسطرة  وعلى  منتخب، 

تسري على كل األحزاب.
ــق لــألصــالــة  ــســاب ــد ال ــائ ــق خـــرج ال
الصغيرة)5(،  البوابة  من  واملعاصرة 
لم  وهبي  تلقاه  الذي  الدعم  فإن  ولذلك، 
األعيان  بني  وسط  حل  ألنه  عاديا،  يكن 
املحافظني، واليسار القادم من قاعديته، 

وربما تطرفه.
وأيضا، قد يكون وهبي حال وسطا بني 
مختلف الحساسيات، فهو مناور إلى حد 
لحزب  حاسمة  قيادته  تكون  وقد  بعيد، 
عرف بأنه »حزب الدولة« ألجندة الدولة: 
على  الصحية  والتغطية  التقاعد  تعميم 
املغاربة إلى جانب التعويضات العائلية 
إن  األجندة  هذه  تتحقق  ولن  ألطفالهم، 
استمر رجال األعمال في الحكومة، لذلك 
فإن رفض وهبي لـ«حكومة التكنوقراط«، 
رسالة  هي  األعمال«،  رجال  ولـ«حكومة 
لن  »كــورونــا«  بعد  مــا  مرحلة  أن  ــى  إل
بل  األعــمــال،  رجــال  أو  تقنيون  يقودها 
ساسة من تيار الوسط يتجاوز املحافظني 

واليساريني.
على  للتأكيد  الــوضــع  هــذا  ويــؤهــل 
تقارير  حسب  وهبي،  اللطيف  عبد  أن 
ــة، ضــمــنــهــا الــفــرنــســيــة،  ــاري اســتــخــب
الــغــامــض إلدارة  تــرشــح هـــذا االســـم 
ــراءات  اإلج بني  تجمع  غامضة  مرحلة 
تفرضها  التي  واملتطلبات  االجتماعية 

املرحلة.

األصالة واملعاصرة 
هو احلزب الوحيد 

الذي مل يرأس 
احلكومة، وال ميكن أن 

يبقى يف املعارضة 
»احملسوبة« لفرتة 

أخرى قد ينتهي 
معها.

 احملامي وهبي يقابل حمامي العدالة والتنمية، 
وهو ما أبعد الرميد عن أي سياق بعد التأكد من 

عدم شعبية العثماين وتقاعد بن كريان.
لقد كان انتخاب وهبي ضربة مدروسة 

حلزب العدالة والتنمية وتعويض احلزب الثاين 
باألول.

كوكتيل األحزاب الصغرية يف احلكومة القادمة، إحدى اخليارات التي 
تعيد صياغة األغلبية، لكن األحزاب الكبرية قد تغري كل املعادلة، 

لذلك، فإن املعضلة ثالثية األبعاد: التكنوقراط ـ رجال األعمال ـ األحزاب 
الصغرية، وهناك رفض واسع حلكومة التكنوقراط يف املرحلة القادمة.

الرميد



الالعبون استحضروا فيما بينهم »الريمونتادا« 
بعد التعادل الصعب مع بركان )2 - 2(

السالمي، مدرب الرجاء 
وأنت آش استحضرت؟

درع البطولة يتحكم في مصير السالمي مع 
الرجاء

األخبار
اهلل يخلف على احلافيضي...

ارتفاع مهول ملنح الفوز في املباريات بسبب 
قرب انتهاء املوسم الكروي

جرائد
هذا من سعد الالعبني مساكن.

لست »ماكينة« أهداف
اإليفواري كنادو، مهاجم الجيش امللكي
أنت غير »ماكينة« ديال ضياع األهداف...

»ديربي« بنسبة فتك عالية
الصباح
راه  فــتــك،  ــذوب، آش مــن  ــك ال مــن  ــا  ــاراك ب

الكراكيز... ديال  ديربي 

الجائحة فرضت على الناخب الوطني إعالن 
الئحته عن بعد

املنتخب
لكن  بــعــد،  عــن  يــدربــهــم  كــرهــش  مــا  راه 

»الشهرية« عن قرب.

املحمدية  شباب  إلى  لالنتقال  أحداد  صفقة 
مازالت معطلة

صحف
راه رديتو هاذ أحداد ماني أو رونالدو...

لن أقول لكم ما أعرفه عن الوداد الرياضي
السويسري فايلر، مدرب األهلي املصري

اهلل يرحم باك، آش كتعرف؟

املدرب الركراكي في مفكرة الترجي التونسي
جرائد
فالتخلويض،  واعرين  التوانسة  وايــاك، 

الرباطي. للفتح  بحالك  ارجع 

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

من 15 إلى 21 أكتوبر 2020 العدد: 1093 

لقجع

في موسم كروي شاق واستثنائي

هنيئـا   للرجـاء الريـا�ضي  بالبـطولة
األسبوع  نهاية  في  الستار  أسدل 
بطولة  وأغــرب  أطول  على  املاضي، 

عرفناها منذ االستقالل.
بطولة هيتشكوكية بكل املقاييس، 
الذي  »كورونا«  زاد في حدتها وباء 
بأسره  العالم  يغزو  ومــازال  غزاها 

لحد اآلن.
بطولة دامت 13 شهرا، ولم نتعرف 
في  بل  الدقائق،  في  إال  البطل  على 

الثواني األخيرة من آخر دورة.
فخالل الشوط األول من مباريات 
أسفي  بــركــان ضــد  نهضة  مــن  كــل 
بحكم  البطل  هو  الوداد  كان   )1-0(
الدقيقة  وحــتــى  الــعــامــة،  النسبة 
أن  األحمر  الفريق  بإمكان  كان   ،87
 )1-1( بـ  التعادل  بعد  بطال  يتوج 
للرجاء أمام الجيش، لكن الرجاويني 
على  الطاولة  يقلبوا  أن  استطاعوا 
تاريخيا  انتصارا  ويحققوا  الجميع 
ــفــوزوا  فــي الــثــوانــي األخـــيـــرة، وي

بالبطولة رقم 12 في تاريخهم.
هما  كــانــا  ــارة،  ــ واإلثـ التشويق 

خصوصا  األخيرة،  ــدورة  ال عنوان 
حسمت  فيما  املقدمة،  صعيد  على 

األمور بالنسبة لألندية التي غادرت 
 ،29 ــدورة  ــ ال منذ  الــكــبــار  حظيرة 
خريبكة  أوملبيك  على  حكمت  التي 
ورجاء بني مالل بالنزول إلى القسم 

الوطني الثاني.
البطولة،  بلقب  للرجاء  هنيئا 
وهــنــيــئــا لـــلـــوداد ونــهــضــة بــركــان 
آخر  ــى  إل بحظوظهما  بإيمانهما 
تحية  وألف  الصراع،  هذا  من  نفس 
للفتح الرباطي والجيش امللكي على 
ومنافستهما  الرياضية،  روحهما 

الشريفة.
أن  البيضاويني  للفريقني  ويبقى 
يركزا على نصف نهاية كأس إفريقيا 
ستجرى  ــتــي  ال األبـــطـــال  لعصبة 
بني  األســبــوع،  نهاية  في  أطــوارهــا 
بينما  املــصــري،  ــي  واألهــل ــوداد  ــ ال
سيواجه الرجاء الزمالك املصري في 

مواجهة مغربية مصرية.
حظ سعيد للفريقني.

مالك تطفئ 
شمعتها األولى

الكتكوتة  احتفلت 
الجميلة والرائعة مالك 
روماني، بعيد ميالدها 
لها  أقــام  حيث  األول، 
جميال،  حفال  والداها 
شمعتها  ــأت  ــ ــف ــ وأط
األولــــــى بـــني أهــلــهــا 

وأحبائها.
ــذه املــنــاســبــة  ــهـ وبـ
بأحر  نتقدم  السعيدة، 
إلى  القلبية  تهانينا 
روماني،  أنور  والدها 
ــا لــيــلــى  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ووالـ
مكناوي، وعمها أشرف 

عز  وصديقنا  )الرجاوي(، 
ــى  ــن جــدهــا، وإل ــدي ال
عائلتها،  أفراد  جميع 
ــى لــهــا  ــن ــم ــت كـــمـــا ن
مليئة  سعيدة  حياة 
واملسرات  بــاألفــراح 
ــي كنف  ف والــنــجــاح 

والديها الشابني.

هذا

بر
لخ
رباعي مغربي يغزو األندلسا

المغربية في إشبيلية الكتيبة  أسامة اإلدريسي يعزز 
بعد غزو األندلس بني 711 و718م 
األمازيغي  املسلم  القائد  طــرف  من 
جيشه  سيطر  الذي  زيــاد،  بن  طارق 
وتوغل  املنطقة،  هذه  على  الباسل 

اإليبيرية  الــجــزيــرة  شــبــه  ــي  ف
لسنوات طويلة، جاء جيل جديد 
ليقتحم  املغربي  الشباب  مــن 
األنــدلــســيــة،  إشبيلية  مــديــنــة 

كل  بعيدة  سلمية،  بطريقة 
البطل  فعله  عما  البعد 

طارق بن زياد.
املغربي  الشباب 
ــذي فــرض نفسه  ال
املدينة،  هــذه  فــي 
نجاح  طريق  عن 
مــمــثــل املــديــنــة، 
وفــــــــوز فـــريـــق 
بكأس  إشبيلية 

بفضل  األوروليغ، 

الحارس  الــرائــع:  املغربي  الثالثي 
الــنــصــيــري، ومنير  يــوســف  بــونــو، 

الحدادي.
ــق األنـــدلـــســـي  ــريـ ــفـ الـ
»ُأغــــــــرم« بــالــعــروض 
الكبيرة التي يقدمها هذا 
الدخول  ليقرر  الثالثي، 
في مفاوضات جادة مع 
نجم  وهو  آخــر،  مغربي 
الهولندي،  ألكمار 
أســـــــــــامـــــــــــة 
اإلدريـــــســـــي، 
أعجب  ــذي  ــ ال
ــروع  ــشــ ــ ــم ــ ب
فــــــــريــــــــق 
 ، شبيلية إ
واقـــتـــنـــع 
ت  بدفوعا
 ، طنيه ا مو

من  أكثر  معهم خالل  استشار  الذين 
الفريق  لهذا  التوقيع  قبل  مناسبة، 

بمبلغ 12 مليون أورو.
له  تنبأت  الذي  اإلدريسي  أسامة 
زاهر  بمستقبل  الهولندية  الصحافة 

الجميع  صدم  البرتقالي،  بالقميص 
الوطني  للمنتخب  اللعب  باختياره 

املغربي.
في  اإلدريسي  ألسامة  سعيد  حظ 

تجربته الجديدة بإقليم األندلس. اإلدريسي أسامة 

شباب المحمدية والمغرب الفاسي 
يعودان إلى قسم األضواء

ــطــاع كـــل مـــن فــريــق  اســت
وشباب  الفاسي  املــغــرب 
ــودة إلــى  ــع املــحــمــديــة ال
الحقيقي، وهو  مكانهما 

القسم الوطني األول.
ــاســي،  ــف الـــفـــريـــق ال

في  كبيرة  معاناة  وبعد 
العزم  عقد  الثاني،  القسم 
في بداية هذا املوسم على 
جــمــهــوره  حــلــم  تحقيق 
ــذي لــم يكن  ــ الــكــبــيــر، ال
راضيا على ما وصل إليه 
العلمية  العاصمة  ممثل 
ــن صــراعــات وخــالفــات  م

شخصية بني مسيريه طوال 
السنوات األخيرة.

غرق  ــذي  ال املحمدية،  شباب 
القدم  كرة  خارطة  من  ينمحي  أن  الـــوطـــنـــيـــة، وكاد 

ولألسف،  لكن  ويقعد،  له  يقام  كان  الذي  الفريق  وهو 
عانى هو اآلخر بسبب املعارك والحروب التي خاضها 
كل املسيرين الذين تعاقبوا عليه، ليعيش الجحيم ملدة 
الوطني  والقسم  الهواة  أقسام  بني  قضاها  سنة   11
الثاني، لكن الفريق وبإرادة مكتبه الجديد، استطاع أن 
إلى  الصعود  ورقة  ويكسب  الواجهة،  إلى  بقوة  يعود 

بطولة الكبار.
فهنيئا للفريقني معا بهذه العودة امليمونة.

بعد المبارتين الوديتين

عمل كبري ينتظر الناخب الوطني
املغربي  املــنــتــخــب  خـــاض 
الجاري،  أكتوبر  و13   9 يومي 
من  كــل  وديــتــني ضــد  مبارتني 
والكونغو  السنغالي  املنتخب 
للجولتني  تأهبا  الديمقراطية، 
تصفيات  من  والرابعة  الثالثة 
كأس إفريقيا لألمم سنة 2022 
الشهر  فـــي  ســتــجــرى  ــي  ــت ال

القادم.
في  ــدم  ق املغربي  املنتخب 
السنغال  ضد  األولــى  مباراته 
بعض  من  محروما  كان  الــذي 
نجومه، )قدم( مستوى مقبوال، 
ــرت بــعــض الــعــنــاصــر  ــهـ وأظـ
القوية  للمباريات  استعدادها 
ــحــارس بــونــو،  ــة، كــال ــادم ــق ال
ــع  ــداف وامل حكيمي،  ــرف  وأشــ
ــس، كما  الــصــلــب غــانــم ســاي
باملستوى  املباراة  هذه  تميزت 
آخــرون،  به  ظهر  الــذي  الجيد 
عليهم  املــنــاداة  تمت  ــذيــن  ال
مؤخرا، كبرقوق وأمالح، بينما 
صالحيتهم،  انتهت  آخــريــن 
خاليلوزيتش  املــدرب  ــازال  وم
عليهم،  ــاداة  ــن امل على  مــصــرا 

كمنديل والقادوري...
ضــد  األول  ــار  ــصــ ــ ــت ــ االن
يكن  لــم  السنغالي  املنتخب 

خــالل  ذلـــك  ــد  ــأك وت مطمئنا، 
منتخب  ضد  الثانية  املــبــاراة 
الذي  الديمقراطية،  الكونغو 
ــف  ووق عــنــيــدا،  خصما  كـــان 
الند للند أمام تشكيلة مغربية 
الناخب  بــأن  أبــانــت  تــائــهــة، 
عمل  ينتظره  مــازال  الوطني 
بشكل  الحسم  وعليه  كبير، 
الذي  »الكومندو«  في  نهائي 
من  القادم  في  عليه  سيعتمد 

االستحقاقات.
ــتــصــار ضـــد الــســنــغــال،  ان
أمام  الهزيمة  بطعم  وتــعــادل 

حصيلة  الــكــونــغــو،  منتخب 
كثرة  مــع  مقارنة  متواضعة، 
عليهم  يتوفر  الذين  الالعبني 
لحد  ومازال  الوطني،  الناخب 
كتابة هذه السطور، لم يوظفهم 
كما ينبغي، ومازال يبحث عن 

أشياء ال يعلمها إال هو...
الوطني  فاملنتخب  للتذكير، 
األولــى  مــبــاراتــه  فــي  انتصر 
بحصة  السنغالي  نظيره  ضد 
بالتعادل  اكتفى  بينما   ،)1-3(
منتخب  ــام  ــ أم ملــثــلــه  ــدف  ــه ب

الكونغو الديمقراطية.

رئيس الجامعة فوزي لقجع يسلم درع البطولة للعميد متولي

الرائع الثالثي 
بونو،  الحارس 

النصيري 
والحدادي



بناء  في  املسلمني ساهموا  أن  رغم 
فرنسا، بل إن آالف املسلمني املغاربة 
على سبيل املثال، حاربوا مع فرنسا 
في  للمشاركة  تجنيدهم  تم  عندما 
أن  حيث  األولـــى،  العاملية  الــحــرب 
))مشاركة الجنود املغاربة في الحرب 
القوات  جانب  إلــى  ــى  األول العاملية 
املحطات  أهــم  مــن  تعد  الفرنسية، 
بني  املشترك  الــتــاريــخ  فــي  ــارزة  ــب ال
املغرب وفرنسا، والوثائق التاريخية 
الفرنسي،  األرشــيــف  فــي  املــوجــودة 
الجنود  هــؤالء  عدد  كثرة  إلى  تشير 
الحرب  هذه  في  املشاركني  املغاربة 
املدمرة، وبلغ عددهم 45 ألف جندي، 
في  الشجاعة  من  كبيرا  قدرا  أظهروا 

كل املعارك، خصوصا معركة »المارن« 
في 5 سبتمبر 1914، وهجمات أرتوا 
وغيرها  ــردان،  ف ومعركة  وشامبان، 
تحرير  عن  أسفرت  التي  املعارك  من 
هذه  كلفت  وقــد  الفرنسي،  الــتــراب 
للجنود  كبيرة  خــســارة  التضحية 
في  بهم  يرمى  كــان  الــذيــن  املغاربة 
الضربات  لتلقي  األمامية  الصفوف 
األولى، ما يربو عن 12 ألف شهيد((.
مساهمة  مـــاكـــرون  نــســي  ــا  ــم ورب
مسلمون،  وهم  املستعمرات،  جنود 
أي  يجد  لم  لذلك  فرنسا،  تحرير  في 
حرج في فرض »التوقيع على ميثاق 
تطلب  جمعية  كل  على  للعلمانية« 
أكثر  القادم  يكون  وقد  الدولة،  دعم 

إثارة للجدل، حيث قال ماكرون: ))إن 
على  مشددا  إشرافا  ستفرض  فرنسا 
وتحد  الدينية،  الخاصة  ــدارس  املـ
الدراسي  التعليم  من  صــارم  بشكل 

املنزلي((.
عن  كلمته  فــي  مـــاكـــرون  وأعــلــن 
جمعية  أي  إرغــام  مثل  عــدة،  تدابير 
التوقيع  الدولة،  من  مساعدة  تطلب 
عــلــى مــيــثــاق لــلــعــلــمــانــيــة، وفــرض 
إشراف مشدد على املدارس الخاصة 
من  ــارم  صـ بشكل  والــحــد  الدينية 
أن  املنزلي، واعتبر  الدراسي  التعليم 
السلطات الفرنسية تتحمل قسما من 
املسؤولية، إذ سمحت بتطوير ظاهرة 
وقال:  معازل«،  إلى  األحياء  »تحول 

بموجب  السكان  بتجميع  ))قمنا 
أصولهم، لم نعمد إلى إحالل ما يكفي 
من االختالط، وال ما يكفي من إمكانية 
واالجتماعي((،  االقتصادي  االنتقال 
بــنــوا  املــســلــمــني  ))إن  ــاف:  ــ ــ وأض
مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا((.
يبقى أخطر ما في كالم ماكرون، هو 
التطرف«  »ظاهرة  بني  تمييزه  عدم 
ــان وخــارج  األدي كافة  في  املــوجــودة 
اإلسالمي،  الدين  وبني  األديـــان)..(، 
عدة  ملعتنقيه  يوجه  أن  اختار  الذي 
أي  عن  الحديث  عدم  مقابل  اتهامات 

ديانة أخرى.
مــاكــرون  كــالم  يمر  ال  وقــد 
بعدما  خاصة  الكرام،  مرور 
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إعداد
سعيد الريحاني

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضية، ويوم الجمعة يوم مقدس عند المسلمين، ليقول أنه على فرنسا التصدي لما سماها 
»االنعزالية اإلسالمية«، زاعما أنها تسعى إلى »إقامة نظام مواز« و»إنكار الجمهورية، أن اإلسالم ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم«.

وبلغة أكثر عملية، قال ماكرون: ))ال أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط لألمور، لكن ال بد لنا من اإلقرار بوجود نزعة إسالمية راديكالية تقود 
إلى إنكار الجمهورية((، مشيرا إلى ))التسرب المدرسي(( و))تطوير ممارسات رياضية وثقافية خاصة بالمسلمين((، و))التلقين العقائدي وإنكار 

مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء((.

هل يح�ضر الرئي�س ماكرون لطرد 

امل�ضلمني املغاربة من فرن�ضا؟ 

مظاهرة سابقة ضد 
اإلسالموفوبيا 

يف فرنسا

فرن�ضـا ترجـع للـوراء 



ــي قــطــع  ــ ــم الــــشــــروع ف ــ ت
املغرب  بني  الديني  »الخيط 
ــررت  ــ ــه«، فــقــد ))ق ــت ــي وجــال
السلطات  منع  الفرنسية  الرئاسة 
املقبلة،  السنة  من  ابتداء  املغربية، 
األمن  على  السهر  في  املساهمة  من 
مليون مغربي   1.3 الروحي ألكثر من 
مقيمني في الديار الفرنسية، ومحاربة 
التي  املتشددة  والجماعات  التطرف 
التنظيم  ظاهرة  بــروز  منذ  تحاول 
 ،2014 ســنــة  »داعــــش«  اإلرهـــابـــي 
املغاربة  الشباب  وتجنيد  استقطاب 
فرنسا خاصة، وأوروبا عامة((،  في 
ليس هذا فحسب، بل ))إن الحكومة 
التخلص  فــي  ستشرع  الفرنسية 
ــة واملــرشــديــن  ــم ــن األئ تــدريــجــيــا م
في  املــكــونــني  واملعلمني  الدينيني 
ــة »تــقــلــيــص  ــعـ ــحــت ذريـ ــرب ت ــغـ املـ
التأثير األجنبي الديني فوق التراب 

الرئيس  كشفه  ما  هــذا  الفرنسي«. 
أثناء  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
اإلجــراءات  من  مجموعة  عن  حديثه 
الجديدة إلعادة تأهيل الحقل الديني 
محاربة  بهدف  فرنسا،  في  اإلسالمي 
ما سماه »االنفصال اإلسالمي«، وهو 
صكته  )االنفصال(  جديد  مصطلح 
إلى  لــإشــارة  الفرنسية  الحكومة 
و»التطرف«  و»التشدد«  »االنعزالية« 
في فرنسا(( )املصدر: اليوم 24/ 21 

فبراير 2020(.
ملاذا سكت  إلى هنا، يطرح سؤال: 
تطاول  تسميته  يمكن  عما  املغاربة 
الديانة  على  الفرنسية  الرئاسة 
اإلعالم  وسائل  لتقول  اإلسالمية؟ 
ظلت  املــغــربــيــة  الــفــعــل  ردود  إن 
فـ))في املغرب، اختارت  محتشمة، 
اإلسالمية  والحركات  الجمعيات 
اآلن((،  حــتــى  الــصــمــت  الـــتـــزام 
بــالدي«،  »يــا  ملوقع  تصريح  وفــي 
رئيس  الشيخي  الرحيم  عبد  قال 
التي  واإلصــالح«  »التوحيد  حركة 
العدالة  لحزب  الدعوي  الذراع  تعتبر 
لم  التنفيذي  ))املــكــتــب  والتنمية: 
يجتمع بعد للنظر في هذه املسألة((.

وقتنا  ))سنأخذ  موضحا:  وتابع 
الرئيس  على خطاب  للتعليق  الكافي 
خطاب  على  الرد  يجب  ال  الفرنسي، 
ال  النوع،  نفس  من  بخطاب  سياسي 
على  سيكون  املوضوع  هذا  أن  شك 
جدول أعمال اجتماعنا ليوم الثالثاء، 
إذا  املقام األول ما  حيث سيتقرر في 
أم ال((  الخطاب  هذا  على  كنا سنرد 
)املصدر: موقع »يا بالدي«: 5 أكتوبر 

.)2020
الدعوية  الحركة  هكذا سكت رئيس 
والتنمية  الــعــدالــة  لحزب  املــوازيــة 
املنفعة  أن  ــواضــح،  وال الــكــالم،  عــن 
الحكومية أبعدت الحزب وحركته عن 

الخوض في هذا املوضوع.
في  أطــراف  عدة  تحركت  باملقابل، 
العالم ممن يعرفون خطورة مثل هذه 
إلدانــة  املستقبل،  في  التصريحات 
كالم الرئيس الفرنسي، الذي يحاول 
على  بــالــركــوب  جــدد  ناخبني  حشد 
التركي  الرئيس  قال  حيث  اإلســالم، 
السياق  مع  الخالف  )رغم  أردوغــان، 

يــحــاول  ــرون  ــاك م ))إن  املــغــربــي(: 
تعيشها  التي  األزمــة  على  التغطية 
فرنسا، من خالل قوله إن اإلسالم في 
أزمة((، وأضاف أن ))حديث ماكرون 
أدب،  قلة  اإلسالم،  تشكيل  إعادة  عن 
لحدوده((،  معرفته  عدم  على  ويــدل 
من  يتهربون  الذين  أن  إلــى  مشيرا 
مواجهة العنصرية وكراهية اإلسالم، 

يرتكبون أكبر إساءة ملجتمعاتهم.
وفي غياب رأي أي مؤسسة مغربية، 
املاضي،  السبت  يوم  األزهــر،  صرح 
))تصريحات  بأن  املثال،  سبيل  على 
مشاعر  وتــؤجــج  عنصرية  مــاكــرون 
في  ذلك  جاء  وقد  مسلم((،  ملياري 
اإلســالمــيــة  الــبــحــوث  ملجمع  بــيــان 
شيخ  رفض  من  يومني  بعد  باألزهر، 
تصريحات  الطيب،  أحمد  ــر،  األزهـ
مصطلح  عن  تحدث  فرنسي  مسؤول 
»اإلرهاب اإلسالمي«، وأوضح البيان 
أن ))ماكرون اتهم اإلسالم باتهامات 
هذا  بصحيح  لها  عــالقــة  ال  باطلة 
إصــرار  البيان  واستنكر  الــديــن((، 

الزائفة  التهم  إلصاق  على  البعض 
ــره مــن األديــــان،  ــي بـــاإلســـالم أو غ
مؤكدا  واالنــعــزالــيــة،  كاالنفصالية 
بني  معيب  ))خلط  اإلصــرار  هذا  أن 
حقيقة ما تدعو إليه األديان من دعوة 
األرض،  وعمارة  البشر  بني  للتقارب 
وبني استغالل البعض لنصوص هذه 
أغراض  لتحقيق  وتوظيفها  األديــان 

هابطة((.
لقنت  حيث  مصادفة،  من  لها  ويا 
لن  درســا  ماكرون  الرئيس  الظروف 
عما  حديثه  بعد  فمباشرة  ينساه، 
أسماه »أزمة اإلسالم«، ذهب ليستقبل 
بعد  مالي،  من  عائدة  فرنسية  رهينة 
يكن  لــم  ولكنه  عسيرة،  مفاوضات 
أمــامــه،  إســالمــهــا  تعلن  أن  يتوقع 
))أعلنت  اإلعـــالم:  وســائــل  لتكتب 
الفرنسية  الرهينة  بترونني  صوفي 
إسالمها،  مؤخرا،  مالي  من  املحررة 
تطور  في  مريم،  إلى  اسمها  وتغيير 
مثيرة  تصريحات  من  أيام  بعد  جاء 
ماكرون،  إيمانويل  للرئيس  للجدل 
أزمات  يعيش  اإلســالم  إن  فيها  قال 
عبر عدة مناطق في العالم((، ونقلت 
بترونني  عن  فرنسية،  إعالم  وسائل 
إلى  وصولها  فور  مثيرة  تصريحات 
بالدها، تقول فيها: ))من أجل مالي، 
ألنني  والــرحــمــة  البركة  هلل  أســال 
تنادونني صوفي ولكن من  مسلمة.. 
أمامكم هي مريم((.. وكانت بترونني 
قد وصلت ليلة الخميس الجمعة إلى 
أربعة  اإلفراج عنها بعد  باماكو بعد 
أعوام من اختطافها بإحدى املناطق 
في  تعمل  كانت  حيث  مالي  شمال 
الــدرس  هــذا  ليبقى  اإلغــاثــة،  مجال 
للتاريخ ودرسا شخصيا ملاكرون في 

انتظار تطورات أخرى.

من 15 إلى 21 أكتوبر 2020 تحليل إخباريالعدد: 1093 

ماكرون يفاجأ بإسالم رهينة فرنسية تمت استعادتها من مالي

يا لها من مصادفة، حيث لقنت الظروف الرئيس ماكرون 
درسا لن ينساه، فمباشرة بعد حديثه عما أسماه »أزمة 

اإلسالم«، ذهب ليستقبل رهينة فرنسية عائدة من مالي، 
بعد مفاوضات عسيرة، ولكنه لم يكن يتوقع أن تعلن 
إسالمها أمامه، لتكتب وسائل اإلعالم: ))أعلنت صوفي 

بترونين الرهينة الفرنسية المحررة من مالي مؤخرا، 
إسالمها، وتغيير اسمها إلى مريم، في تطور جاء بعد أيام 

من تصريحات مثيرة للجدل للرئيس إيمانويل ماكرون، قال 
فيها إن اإلسالم يعيش أزمات عبر عدة مناطق في العالم((

يبقى أخطر ما يف 
كالم ماكرون، هو عدم 

متييزه بني »ظاهرة 
التطرف« املوجودة 

يف كافة األديان 
وخارج األديان)..(، 

وبني الدين اإلسالمي، 
الذي اختار أن يوجه 

ملعتنقيه عدة 
اتهامات مقابل عدم 
احلديث عن أي ديانة 

أخرى.

�ملر�أة �لفرن�سية �لتي �أعلنت 
�إ�سالمها �أمام �لرئي�س ماكرون 
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  بــالــعــودة إىل ســرتــكــم الــذاتــيــة، جنــد أنــك 
الزمالة  على  وحــاصــل  الــطــب،  جمــال  يف  اشتغلت 
العربية  والزمالة  األمريكية  والزمالة  الكندية 
يف طــب األطـــفـــال، كــمــا ســبــق لــك أن كــنــت مــديــرا 
ألحــــد أكــــر املــســتــشــفــيــات يف الـــســـعـــوديـــة، وهــو 
مــســتــشــفــى املــلــك فــهــد، وبـــذلـــك يــكــون أول ســـؤال 
ميكن  كيف  هو  املتلقي،  عليكم  يطرحه  أن  ميكن 
لــرعــايــة  مــنــظــمــة  رأس  عـــلـــى  يـــكـــون  أن  لــطــبــيــب 

)اإلسيسكو(؟ والثقافة  والعلوم  التربية 
أطباء،  منهم  دول  رؤســاء  هناك  )يبتسم(   
مجال  على  دائــمــا  عمله  يقتصر  ال  والطبيب 
شعراء  هــم  مــن  األطــبــاء  مــن  هناك  تخصصه، 
أي  مثل  والطبيب  ومبتكرون،  ومفكرون،  وأدباء 
شخص آخر يمكن أن يتحمل مسؤوليات كبرى، 
يكون  ملــاذا  نتساءل  أن  يمكن  الصدد،  هذا  في 
املهندس أو شخص تقني على رأس منظمات أو 
في  نفسه  يكتشف  قد  فاإلنسان  كبرى؟  وزارات 
مسار التعليم أو في مسار الثقافة أو في مسار 
األدب.. رغم كون أساس اشتغاله في البداية كان 

طبيبا..
عندما رشحت للعمل في وزارة التعليم، كنت قد 
شاركت في عدة أعمال تعليمية وشاركت في إلقاء 
يقوم  عمله  خالل  من  فالطبيب  محاضرات،  عدة 
على  الطب  مهارات  وتعليمهم  الناس  بتدريب 

سبيل املثال، ما يجعله باألساس معلما، فنجد أن 
قضايا التعليم قد تستمر في حياة الطبيب حتى 

وإن لم يكن يمارسه بطريقة مباشرة..

اإلدارة  مــســؤولــيــة  توليتم  أنــكــم  تــاحــظ  أال    
العامة لإلسيسكو يف مرحلة صعبة، بالنظر إىل 

بني  واخلــافــات  الــصــراعــات  تفاقم 
وإســامــيــة،  عــربــيــة  دول  عـــدة 

ــا هــــي الـــتـــحـــديـــات الـــي  ــ ومـ
ذلك؟ يفرضها 

رشحت  عندما   
للمهمة،  نــفــســي 
 50 ــور  ــضــ ــ ــح ــ ب
دولة وافقت كلها 
ركزت  باإلجماع، 
ــض  ــع عــــلــــى ب
أولها  املــبــادئ، 
سياسة  ال  ــه  أنـ
تــســيــيــس  وال 

اإلسيسكو،  ــي  ف
ــدخــل  ت إن  ــا  ــمـ فـ

الـــســـيـــاســـة إلـــى 
سيختلف  املــنــظــمــة، 

نحو  ــتــجــه  وت ــا،  ــ ــ دوره
يجب  فقلنا  أخرى،  اتجاهات 

األساسي،  املبدإ  على  نحافظ  أن 
سياسي  مجال  أي  فــي  ندخل  أال  وهــو 

املنظمة، وهي  عمل  على مجاالت  التركيز  مقابل 
والبيئة..  واالقتصاد  والعلوم  والثقافة  التربية 
وما إلى ذلك، باملقابل، الجوانب السياسية يمكن 
التعاون  كمنظمة  أخرى  منظمات  في  تطرح  أن 

اإلسالمي، والجامعة العربية، وغيرها..

يف  ســيــســاهــم  األمـــــر  هــــذا  أن  تـــعـــتـــقـــدون  أال    
إبعادكم عن قضايا كرى؟

التعليم  قضايا  أن  نعتقد  نحن  بالعكس،   
تعاون  جسر  هي  تكون  قد  والعلوم  والثقافة 
السياسية  القضايا  بعض  تحل  وقد  مشترك، 
ــي يــخــتــلــف عــلــيــهــا بــعــض الــســيــاســيــن،  ــت ال
فاإلسيسكو عبارة عن قوة ناعمة، إذا استخدمت 

بن  جدا  كبيرة  عالقات  تبني  قد  مجاالتها  في 
الشباب واملفكرين واملثقفن وصناع القرار الغير 
مباشرين، وهذا يتيح إمكانيات كبيرة للتعاون.. 
ولكنها  سياسية،  مشاكل  من  هناك  كانت  وكم 
أو  الفنية  أو  الثقافية  العالقات  بسبب  انتهت 

العلمية..

 هـــــل نـــفـــهـــم مـــــن كـــامـــك 
ــو  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ اإلسـ عــــــمــــــل  أن 
اجتــــــــــــــاه  يف  يـــــــــصـــــــــب 
حمــــو احلــــــــدود بــني 

الدول؟
هـــــــــــذا   
ويدخل  صحيح 
فــــــي مـــجـــال 
 ، صها ختصا ا
نحاول  فنحن 
بــــــشــــــتــــــى 
الـــــوســـــائـــــل 
ــع  ــمـ ــجـ نـ أن 
ــن املــثــقــفــن  ــ بـ
واملـــــفـــــكـــــريـــــن 
والعلماء  والشعراء 
اإلســالمــي،  العالم  فــي 
ــن في  ــديـ ــال الـ ــ ــن رجـ ــ وب
اإلسالمي  العالم  تخدم  جوانب 
للعالم  نوضح  أن  ونريد  أجمع،  والعالم 
ودين  تسامح،  دين  اإلسالمي  الدين  أن  أجمع 

ثقافة، ودين فكر، ودين علم.. 

معينة  صـــعـــوبـــات  عـــن  احلـــديـــث  ميــكــن  هـــل    
تعترض هذا العمل؟

 الحمد لـله، منظمة اإلسيسكو تحظى بدعم 
كبير من جاللة امللك محمد السادس، وهذا األمر 
داعمة  أيضا  املغربية  والحكومة  للعيان،  ظاهر 
للمنظمة، فما إن وطأت قدماي  بشكل كبير جدا 
أرض املغرب، حتى وجدت كل التقدير واالحترام 
واالهتمام الكبير جدا من القيادات املغربية، من 

أدباء ومثقفن وصحفين مغاربة..
أما الصعوبات، فعندما يأتي مدير جديد، مهما 

كانت املنظمة، فإنه ال بد أن تكون له رؤية جديدة 
التنفيذي،  املجلس  على  يطرحه  معن  وتصور 
وما  عليه،  املوافقة  تمت  إذا  به  بالعمل  وينطلق 
طرح، كان بمثابة رؤية حداثية لتحديث وتجديد 

ومواكبة املتغيرات التي يشهدها العالم..

بعملكم  املــعــنــيــة  ــــدول  الــ أن  تــعــتــقــدون  هـــل    
ــزام واحلـــمـــاس  ــتــ تــســر بــنــفــس الــــدرجــــة مـــن االلــ

والتطلعات؟  
 دول العالم اإلسالمي مختلفة، فهناك الدول 
الغنية والدول الفقيرة واملتوسطة، لكن كل الذين 
طرحنا عليهم رؤية اإلسيسكو الجديدة واألفكار 
التي تحدثنا عنها، نجد أنهم يؤيدون ذلك بشكل 

كبير جدا.

حل  يف  دورا  تلعب  أن  ملنظمتكم  ميــكــن  هــل    
بعض املشاكل اإلقليمية، أم أهنا ستبتعد؟

 نحن نبتعد تماما عن ذلك، حيث أننا أصبحنا 
نعتمد على مبدأين أساسين أولهما: »ال سياسة 
»مبدأ  وثانيهما:  اإلسيسكو«،  في  تسييس  وال 
ال  أننا  حيث  العمل«،  في  واملصداقية  الشفافية 
أمام  املواضيع  كافة  ونطرح  شــيء،  أي  نخفي 
كمنظمة  اإلسيسكو  نقدم  أن  ونحاول  الجميع، 
العالم،  في  يحدث  ما  كل  تواكب  وفتية  شابة 
املنظمات  بعض  عــن  مختلف  بمظهر  وتظهر 
بناء  في  واملساهمة  األحداث  استباق  خالل  من 

املنظمات التربوية والثقافية..

  أمل تلمس أن املغرب ذو طبيعة خمتلفة عن 
باقي الدول بتعدد روافده الثقافية؟

ال  ــا  أن شخصيا،  شيئا  لكم  أقـــول  دعــنــي   
دولية،  كمنظمة  لإلسيسكو  يكون  أن  أتصور 
مكان آخر أفضل من املغرب، لعدة أسباب، أولها 
التموقع الجغرافي، والتنوع الثقافي املوجود في 
املغربية،  القيادة  الالمحدود من  والدعم  املغرب، 
بن  والعالقات  املعيشية،  التكلفة  إلى  باإلضافة 
األدباء واملثقفن الذين يشكلون جسرا بن الدول 
ما  وهذا  اإلسالمي،  العالم  دول  وبن  األوروبية 
أعطى لإلسيسكو تميزا مختلفا تماما عن بعض 

املنظمات األخرى.   

المدير العام لـ»اإلسيسكو« سالم بن محمد المالك في حوار مع

»ال �ضيا�ضة وال ت�ضيي�س« و�أف�ضل مكان ميكن
 �أن تتو�جد فيه »�الإ�ضي�ضكو« هو �ملغرب

منذ  المالك،  محمد  بن  سالم  يحاول 
التربية  منظمة  رأس  على  تعيينه 
ــوم اإلســيــســكــو، في  ــعــل والــثــقــافــة وال
جديد  وجــه  رســم  األخــيــرة،  الشهور 
بعناية  تحظى  الــتــي  المنظمة  لــهــذه 
ــمــغــرب أو في  ال مــلــكــيــة، ســــواء فـــي 
»قــوة  بمثابة  فــهــي  ــة)..(،  ــســعــودي ال
بن  سالم  الدكتور  يقول  كما  ناعمة« 
محمد المالك، المدير العام الذي باشر 
المنظمة بعد تغيير  عمله على رأس 
بن  العزيز  عبد  السابق،  العام  المدير 

عثمان التويجري..
يحرص  الــمــغــرب،  ــى  إل مجيئه  منذ 
الــنــأي  الــمــالــك عــلــى  ــن محمد  ســالــم ب
السياسية،  الصراعات  عن  بالمنظمة 
وال  سياسة  »ال  مقولة:  دائمة  ويــردد 
ويــشــرح  اإلســيــســكــو«،  ــي  ف تسييس 
المبدأ  في حــواره مع »األســبــوع« هذا 
أي مجال  فــي  ندخل  ))نــحــن ال  قــائــا: 
مجاالت  على  التركيز  مقابل  سياسي 
والثقافة  التربية  وهي  المنظمة،  عمل 
إلى  وما  والبيئة..  واالقتصاد  والعلوم 
فيمكن  السياسية،  الجوانب  أما  ذلــك، 
أن تطرح في منظمات أخرى كمنظمة 
العربية،  والجامعة  اإلسامي،  التعاون 

وغيرها..((.
بالمغرب،  إعــجــابــه  إلــى  وبــاإلضــافــة 
الدردشة  هذه  في  المالك  سالم  يؤكد 
أن  يمكن  مكان  أفضل  أن  القصيرة، 

تكون فيه اإلسيسكو، هو المغرب.

حاوره: سعيد الريحاني 

سامل بن حممد املالك:
 »ال أتصور أن يكون لإلسيسكو 

كمنظمة دولية، مكان آخر أفضل 
من املغرب، لعدة أسباب، أوهلا التموقع 

اجلغرايف، والتنوع الثقايف املوجود يف 
املغرب، والدعم الاحمدود من القيادة 

املغربية، باإلضافة إىل التكلفة املعيشية، 
والعاقات بني األدباء واملثقفني الذين 

يشكلون جسرا بني الدول األوروبية 
وبني دول العامل اإلسامي«
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على  قدرتها  وعــدم  الجماعية  املجالس  ضعف 
عامة  ظاهرة  أصبح  وقراها  مدنها  نهضة  تحقيق 
املصالح  وقودها:  وكان  األخيرة،  اآلونة  في  تفشت 
من  السياسي  للتأطير  التام  والغياب  الشخصية 
الغياب  وأيــضــا  منتخبيها،  زكــت  التي  الجهات 
والتقني  اإلداري  التسيير  الستراتيجيات  الكامل 
ــذا األمــر  ــســاوى فــي هـ ــت ــة.. وي بــنــكــهــة ســيــاســي
الحاكمون  فال  املعارض،  والفريق  الحاكم  الفريق 
و»نــواعــرو«،  وإكراهاته  الحكم  لقواعد  ضابطون 
وال املعارضون متفهمون ألدوارهم التي تكاد تكون 
أجسم من مهام زمالئهم، فهم حراس على التسيير 
يقومونه كلما حاد عن النهج القويم، بمقارعة الرأي 
باالقتراح،  واالقتراح  باملشروع،  واملشروع  بالرأي، 
املصححني  األساتذة  وضع  في  يكونون  بذلك  وهم 
ألخطاء »طالبهم«، وقد افتقدنا مثل هؤالء املسيرين 
منذ تسعينات القرن املاضي، عندما كانت املعارضة 
للفئة  ومدرسة  وتوجيهية وضبطية،  اقتراحية  قوة 
بداية  مشوار  في  تكون  ما  كثيرا  التي  الحاكمة 
الناخبني،  عند  بيضاء  الجماعي، وصفحتها  عملها 
تكون  لن  والتي  حاليا  املعارضة  تجارب  بخالف 
بتدبيره،  واحترقت  الحكم  مارست  إذا  إال  كذلك 
أفكارها،  لترميم  املعارضة  »شــرف«  إلــى  فنزلت 
اطالعها  ذلك  في  مستغلة  الجدد  الحاكمني  ملجابهة 
فاملجلس  التعبير،  وحرية  والخبايا  امللفات  على 
القوي املعطاء يستمد تلك القوة من معارضته، التي 
تكون أقوى، واملجلس الضعيف يكون ضعيفا، ليس 
باالمتيازات  معارضته  مرض  من  وإنما  حكامه  من 
صــارت  حتى  والتوظيفات  واألســفــار  واملناصب 
»الوزيعة«.. هذه الوزيعة  جزء من املدعوين لوليمة 
ولكم  بالسياسيني،  وفتكت  السياسة  قتلت  التي 
مكاتبها  فتركيبة  دليل،  خير  العاصمة  مجالس  في 
وسياراتها  ولجانها  خيراتها  وتــوزيــع  املسيرة 
وهواتفها وتعويضاتها على غير »الحاكمني«، أكبر 

خسارة ملبدأ املعارضة.
نخرت  الــتــي  الخبيثة  الــجــرثــومــة  هــي  وهـــذه 
الــســيــاســي وقـــد حـــل محله  الــعــمــل  وشـــوهـــت 
االرتجالي  العمل  والتراضي«:  »التوافق  باسم 
»اعطيني  بسياسة  والعمل  والنفعي  والعشوائي 
»املعارضة  بقاعدة  التقيد  إذن من  بد  نعطيك«، فال 
مناضلة بدون أي امتياز«، فهي املوكول لها فضح 
وعندما  والتدبير،  التسيير  وسوء  والفساد  الريع 
من  ومستفيدة  واحد  بمنصب  ولو  مشاركة  تكون 
»خائنة«  الوصف،  عن  ونعتذر  فهي،  امتياز،  أي 
لواجبها السياسي، واسألوا الشعب عن موقفه من 

معارضة مجالس اليوم.

�ضعف املجال�س 
اجلماعية من 

»مر�س« معار�ضتها
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادات من
الرواد
شهادة بليغة من الرائد الدكتور محمد احميدة 
مناسبة  في  كانت  وإن  طفيل،  ابــن  جامعة  من 
موالي  املرحوم  األستاذ  الشعر«  »أمير  تأبني 
املاستر  طلبة  عن  ــاع  دف فإنها  الصقلي،  علي 
يصطدمون  الــذيــن  وأســاتــذتــهــم  ــوراه  ــت ــدك وال
بمفاجأة يوضحها كالتالي: ))إن اإلرث الشعري 
للوطن، وكنت دائما في الجلسات  الصقلي إرث 
شاعرنا  يا  لــه:  أقــول  بالراحل  جمعتني  التي 
الكبير، إن هناك العديد من األساتذة الجامعيني 
الذين يرغبون في توجيه بعض طلبتهم لدراسة 
أو  املاستر  شهادة  تحضير  إطــار  في  أشعارك 
جلها،  بغياب  يصطدمون  لكنهم  الــدكــتــوراه، 
أكثر  تحمل  بابتسامة  يجيبني  هلل  رحمه  فكان 
من داللــة: رجــاء أخــرجــوا هــذا الــتــراث )وهنا 
األحــرار«  فـ»منبت  الراحل(،  أسرة  إلى  يتوجه 
الشاعر  هذا  سيخلدون  الذين  بالباحثني  مليء 
بدراساتهم و»منتدى السؤدد وحماه« ينبغي أن 

يبقى الصقلي »ذكر كل لسان«(( انتهى.
املصدر: كتاب »أبحاث ودراسات« ص: 62.

أرشيف  الربـاط
بــلــديــة  ــيــــس  رئــ ــة ألول  ــيـ ــخـ ــاريـ تـ صـــــــورة 
التقطت  أنها  ونعتقد  الــربــاط،  للعاصمة 
بــاشــا  ــان  كــ ــوقـــت  الـ نــفــس  1913، ويف  ســنــة 
املـــديـــنـــة، املـــرحـــوم بــرحــمــة اهلل، الــصــديــق 
بــركــاش، وقــد عينه وعــن أعضاء مجلسه، 
يــوســف، بشرط  مــوالي  املــرحــوم  السلطان 
ــؤهــــات عـــالـــيـــة وكـــفـــاءة  ــم عـــلـــى مــ ــرهـ ــوفـ تـ
والتسيير،  الــتــدبــيــر  شـــؤون  يف  واســتــقــامــة 
ــة« مــن  ــلـــديـ ــبـ ــاء »جلـــنـــة الـ ــل أعــــضــ وكــــــان كــ
الـــكـــفـــاءات الــعــالــيــة والـــصـــفـــات الــشــريــفــة، 
الرباط يف  »بلدية  حسب ما جاء يف كتاب 
الفاسي،  اهلل  عبد  لألستاذ  احلماية«  عهد 
تــغــمــدهــم اهلل بـــواســـع رحــمــتــه وأســكــنــهــم 

فسيح جناته.  

واملحتاجني  املعاقني  من  اآلالف  مئات 
واملسنني يعانون في صمت من الالمباالة 
والتهميش هنا في العاصمة التي تضم مقر 
وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن، و8 
مجالس جماعية، كلها تذكرهم في أوراقها 
الوثائق:  وحسب  تطبيقها،  في  وتنساهم 
»املاليير ملساعدة املعاقني عبر جمعيات«، 
من  يتعذبون  املتعففني  املــعــاقــني  لكن 
جحود  ظل  في  اليد،  ذات  وقلة  الحرمان 
مجالس ال تهتم إال باملاليير املوجهة إليهم 
بحقهم  تبالي  وال  الضرائب،  طريق  عن 
املعاق  أصبح  حتى  الكريم،  العيش  في 
املتسولون  »يكتريه«  كاآللة  البعض  عند 
»السعاية«،  فــي  الستغالله  املحترفون 
فهم  وغــيــرهــم،  املسنني  املحتاجني  ــا  أم
على  للحفاظ  منازلهم  يلزمون  بتعففهم 
وبفعل  بالجوع  يموتوا  لم  وإن  كرامتهم، 
أداء  ومــن  مساكنهم  من  ــراغ  اإلف دعــاوى 
فإنهم  امللتهبة،  والكهرباء  املــاء  فواتير 
صمت،  وفي  املزمنة  باألمراض  يموتون 
القبور  تقديم  في  املجالس  تسابق  من  إال 
وهذه  امليت«،  »عشاء  وطقوس  واألكفان 
وباملاليير  وبالقانون،  مسؤولة،  املجالس 
التي تحت تصرفها لرعاية هؤالء وأولئك، 
حتى أن مجلسا واحدا من الثمانية، ينفق 
املساكني  ــواء  إلي مليارين،  زهــاء  سنويا 
مليونا،   65 تكلف  بــأدويــة  وتطبيبهم 

تصرخوا  أال  ونرجو   - التي  وتغذيتهم 
زيادة  مليونا،   550 تكلف   - املفاجأة  من 
 25 على العناية بنظافة مالبسهم وتكلف 
مليونا... إلخ، وهذا فقط دعم مباشر ملركز 

واحد من مجلس واحد.
هو  ما  بني  الفرق  تلمسون  أنتم  وهــا 
في  معاش  هو  ومــا  الوثائق  في  مكتوب 
الواقع  من طرف الفئات الهشة من املجتمع 
الضرائب  ــأداء  ب يضحي  الــذي  الرباطي 
املحتاجني،  أوضــاع  لتحسني  والــرســوم 
جمعيات  لدعم  املاليير  املجالس  فيسلم 
ومراكز وخيريات، حتى يعتنوا باملساكني، 
بينما الواقع غير ذلك، إذ تكونت مجالس 
وتشكلت  اجتماعي،  مركز  كل  في  إداريــة 
جمعيات إحسانية في كل مقاطعة حتى أن 
للمحتاجني«،  »صديقة  أنها  قالت  جمعية 
كانت  وقد  معها  حربنا  تتذكرون  شك  وال 
واحد  مجلس  من  واحدة  بمنحة  تتوصل 
بعد  إلغاؤها  فتم  مليون،   200 مبلغها 

الفضيحة.
حقيقية  اجتماعية  مؤسسة  بناء  يجب 
اجتماعيني  متخصصني  مــن  بتأطير 
واملسنني  واملحتاجني  باملعاقني  للتكفل 
واألكل،  وبالتطبيب  سكناهم،  مقرات  في 
عليهم  تصرف  أنها  يقال  التي  فاملاليير 
اليوم من املجالس، تطير من جيوبنا وال 

نعرف وجهتها.

يزكيه  الصفحة،  لهذه  الرئيسي  املــوضــوع 
الفقرة:  246 بهذه  القانون اجلماعي يف مادته 
ويحددها  للقرب«  قضايا  مصاريف  »تغطية 
االجتماعية  والبرامج  والثقافة  الرياضة  يف 
املوجهة للطفولة واملرأة واملعاقني أو األشخاص 
ففرضها  صعبة،  وضعية  يف  يوجدون  الذين 
بصفة شمولية ولم يجعل وسيطا بني اجلماعة 
على  نص  بل  »جمعيات«،  مثل  واملستفيدين 

العالقة املباشرة بني »الراعي والرعايا«.

»مؤسسة  في  الرباطيني  باسم  الجماعة  تنخرط 
اسم  بإطالق  وشرفتنا  الجماعات«،  بني  التعاون 
سنويا  كلفنا  »التشريف«  وهــذا  عليها،  العاصمة 
في  مليون  و800   2017 سنة  في  مليون   600 بني 
تدبير  في  تساهم  دائما،  وباسمنا  املاضية،  السنة 
بينما  مليونا،  و160  ماليير   3 بمبلغ  األزبال  معالجة 
توصلت  فقد  األزبال،  هذه  وبفضل  النظافة،  شركات 
2017 و22 مليارا في السنة  26 مليارا في سنة  بـ 
املاضية.. هذه نفقات أزبالنا، أما مداخيلها »ال شيء«.

ميوله  جماعي  اجتماعي  مركز  ميزانية  يف 
أثار  »املساكني«،  لرعاية  بضرائبهم  الرباطيون 
»التغذية«  هي:  بنود   3 مبالغ  ارتفاع  انتباهنا 
الــفــارطــة،  الــســنــة  عــن  ميلونا   550 وكــلــفــت 
مليونا،   320 بـ  و»النظافة«  اخلاصة  واحلراسة 
املــاء«  »استهالك  يف  تكمن  الكبرى  والطامة 
معروفة  فالحية  منطقة  يف  مليونا  ـــ120  بـ
كاف  واحــد  وببئر  اجلوفية،  مياهها  بجودة 
لتلبية حاجيات النزالء، سواء كانوا »مساكني« 
فاتورة  مــرات   3 يفوق  املبلغ  وهــذا  غيرهم،  أو 
 300 بـ  العاصمة  يف  مقاطعة  أكبر  استهالك 

ألف نسمة. 

نصل إلى بيت القصيد ونتساءل: من املسؤول عن 
الجماعي  القانون  من   272 املادة  لتجيبنا  املراقبة؟ 
وهي واضحة في نصها، وربما الوحيدة التي فرضت 
على  ))يجب  بـ:  النص  استهلت  حيث  »الوجوبية«، 
اعتماد  مجلسها،  رئيس  ــراف  إش تحت  الجماعة، 
وتقديم  واالفتحاص  الداخلية  واملراقبة  ألدائها  التقييم 
حصيلة تدبيرها، ونشر هذه التقارير بجميع الوسائل 
»كل  يهم  طبعا  وهذا  العموم((،  عليها  ليطلع  املالئمة 
الشؤون الداخلية للجماعة«، وفي العاصمة الرباطيون 

هم حراس تدبير شؤون هذه الجماعة.

2000 مليار ترتقي بالرباط اإىل »اأم العوا�ضم«
ــرة  ــؤام تــتــذكــرون م ال شـــك 
»تهريب« الرباط إلى الضواحي 
من  المسؤولة  قــرارات  بموجب 
حــســرة«،  ــا  »ي منتخب  مجلس 
وذلك »أيام الغفلة« حني تراضى 
»الكنز  بتوزيع  آنذاك  منتخبوه 
مــا بــني كبارهم  فــي  الــربــاطــي« 
وقرروا خنق عنق املدينة و»لّيه« 
نحو أراضيهم التي كانت قروية 
الحضري  ــدار  ــامل ب فألحقوها 
حسب  لتعميرها  ــدادا  ــع اســت
»رباط  ستهمش  كانت  تصاميم 
الفتح« القديمة وساحلها وضفة 
التاريخية  وأحيائها  واديــهــا 
ــه طـــريـــق بــحــرهــا  ــشــوي ــع ت مـ
واملقابر  والجوطيات  بالبراريك 
الضيقة  والـــشـــوارع  املنسية 
املشروع  تقرر  لذلك،  املحفرة، 
امللكي األول، وكان بمثابة ثورة 
العاصمة،  وجه  على  إصالحية 
معقدة  جد  »جراحية«  بعمليات 
يستقيم  حــتــى  مــكــلــفــة  ــد  وجــ
كسائر  الــبــحــر  نــحــو  وجــهــهــا 
املدن الساحلية، مع رد االعتبار 
ــاء  واألحــي ــاورة،  ــجـ املـ للضفة 
العتيقة، ثم جاء املشروع امللكي 
بالطرقات  تكلف  الــذي  الثاني، 

املقاطعات،  عزلة  وفك  والقناطر 
وربطها  اليوسفية  مقاطعة  مثل 
ــارة، ومــقــاطــعــة  ــ ــي ــ ــرق س ــطـ بـ
ممرا  أصبحت  التي  السويسي 
والشرق  الجنوب  بني  رئيسيا 
ــي املــقــاطــعــات  ــاق ــي، وب ــغــرب امل
النسيج  ــي  ف انــصــهــرت  الــتــي 
االقتصادي بقوة، مثل مقاطعات 
حسان ويعقوب املنصور وأكدال 
الرياض، بفضل نقل الطرامواي 
املريحة،  الجديدة  والطوبيسات 
الثالث،  امللكي  املــشــروع  فحل 
السكك  مــحــطــات  أنــجــز  الـــذي 

بهندسة  والطرقية  الحديدية 
راقــيــة، أمــا املــشــروع الــرابــع، 
الثقافية،  بالشؤون  اعتنى  فقد 
نوعه  من  الفريد  املسرح  مثل 
املنتظرة  الفنية  ــرة  ــجــزي وال
عددها  ــاق  ف الــتــي  واملــتــاحــف 
ــحــدائــق ومــالعــب  الــســتــة، وال
القرب ومواقف السيارات تحت 
أرضية واألسواق، ورد االعتبار 
تم  ومؤخرا،  العتيقة،  للمدينة 
والــجــوالن  السير  مشكل  حــل 
املدينة  مدخل  عند  نفق  بإنجاز 
وآخر بساحة باب األحد، لذلك، 

عند  أمانة  هي  املشاريع  فهذه 
حوالي  وقيمتها  الرباطيني 
التفكير  يــجــب  مــلــيــار،  ألــفــي 
فـــي صــيــانــتــهــا ومــواكــبــتــهــا 
املنتخبني  طرف  من  باإلصالح 
التباري  إلى  سيتقدمون  الذي 
فمستقبل  املقبلة،  لالنتخابات 
باختيار  مــرهــون  الــعــاصــمــة 
على  سيحافظ  ملن  الرباطيني 
وإذا  املــكــتــســبــات،  ــذه  هـ كــل 
االنتخابات  مــن  ــدغــوا«  »ل مــا 
السابقة، فما عليهم إال املطالبة 
للعاصمة يحمل  بقانون خاص 
تلك  صيانة  مسؤولية  الوالي 
فالرباط  وغــيــرهــا،  املــنــجــزات 
»أم  ــاف  ــصـ مـ ــى  ــ إلـ ــت  ــ ــق ــ ارت
فكيف  اإلفريقية..  العواصم« 
تــحــافــظ عــلــى هـــذا االرتــقــاء؟ 

القرار بني يدي الرباطيني.
ملقهى  هي  املرفقة  والــصــورة 
األوداية سنة 1934، وقد تشبث 
الرباطيون بها كمعلمة تاريخية 
ــا هو  ــ وتـــــراث إنـــســـانـــي، وه
املشروع امللكي يتكلف بترميمها 

وإنقاذها من االندثار.

في العاصمة »يا حسرة«..

املعاقون واملحتاجون وامل�ضنون يعانون يف �ضمت 
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كواليس جهوية

اأنفـاق املـوت تـودي بحـياة عـامل اآخـر ب�ضـواحي خنيـفرة
 

شجيع محمد

9 أكتوبر  ضحية جديدة تنضاف ليلة الجمعة 
وجد  ــذي  ال املــوت  أنفاق  إلــى ضحايا  الــجــاري 
حيث  عوام«،  »جبل  إلى مناجم  من جديد  طريقه 
كان  والــذي  مصرعه  الرابع  عقده  في  شاب  لقي 
للمناجم  املستغلة  الشركة  في  حياته  قيد  يعمل 
املناجم،  املوت بهذه  أنفاق  أن  غير  املــذكــورة، 
شاءت له أن يكون ضحية كباقي الضحايا الذين 
ذهبت أرواحهم في أعماق األرض، بعد أن سقط 
بالحفر  يهم  كان  ملا  مترا  أربعني  بعمق  بئر  في 
الحادث  هــذا  خلف  حيث  املتفجرات،  ووضــع 
سكان  من  غفير  عــدد  وســط  وذهــوال  استنكارا 

املدينة واملناطق املجاورة.
وارتباطا بنفس املوضوع، فإن الشركة املنجمية 
بدأت تستغل هذه املناجم منذ التسعينات من القرن 
املاضي، وتعرف العديد من املشاكل والخروقات، 
احتجاجية  مسيرات  في  يدخلون  العمال  جعلت 
غالبا  مكثفة  أمنية  إنزاالت  تصاحبها  المتناهية 
ما تنتهي بحوادث واعتقاالت، وال يمر شهر دون 
سقوط ضحايا داخل املنجم املذكور، حيث أضحى 

هذا املنجم معروفا بخنيفرة بـ»نفق املوت«، وهو 
الصمت  أمام  املحلي  العام  الرأي  هز  الذي  األمر 
وقفت  التي  املسؤولة  والجهات  للنقابات  املريب 
صامتة ومكتوفة األيدي تجاه الحوادث واملآسي 
الظروف  عن  النظر  بغض  املتوالية،  الخطيرة 
داخل  عملهم  العمال  فيها  يزاول  التي  الصعبة 
هذه األنفاق، علما أن حياة العمال يهددها خطر 
حقيقي في كل وقت وحني.. فكم من ضحية تم 
انتشالها من تحت األكوام والرمال والصخور، 
آخر  إلى معركة وحرب من نوع  العمل  وتحول 
ارتفاع عدد  عن  الحديث  دون  األرواح،  تحصد 

املعطوبني.
ويتساءل أحد املواطنني: بما أن املنجم يعد من 
الذهب  باملنطقة، ألنه يحتوي على  املناجم  أغنى 
والفضة والزنك والرصاص.. ملاذا تنتهج الشركة 
وأبناء  العمال  التفقير في حق  أسلوب  املستغلة 
التي  الهزيلة  لــأجــور  بالنظر  ــك  وذل املنطقة، 
وانعدام  بحياتهم  املخاطرة  مقابل  يتقاضونها 
الحد  إلى  أجر ال يصل  أجل  السالمة من  شروط 
إلى  إضــافــة  قانونيا،  عليه  املــتــعــارف  األدنـــى 
التشغيل بعقود عمل تجعلهم معرضني للطرد في 

أي وقت؟

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
قالت أسرة من حي جبل درسة، أنها نقلت 
قريبا لها ملستشفى »سانية الرمل« بتطوان 
مضاعفات  بسبب  الــعــالج  تلقي  أجــل  مــن 
أصابته نظرا لكبر سنه، لكن حني عودتهم في 
اليوم املوالي، لم يجدوا أثرا للمريض، مما 
أيام  أربعة  مرور  وبعد  عنه،  للبحث  دفعهم 
من البحث والتقصي، أرشدهم أحد العاملني 
تسجيل  مكتب  إلــى  بالتوجه  باملستشفى 
أن  ليجدوا  املقابر،  بباب  املتواجد  األموات 
قريبهم دفن باملقبرة املعنية منذ أربعة أيام، 
املستشفى..  لدخوله  املوالي  اليوم  في  أي 
أن  أم  املوضوع،  في  تحقيق  فتح  يتم  فهل 

حالة الطوارئ تحول دون ذلك؟

ظهر مسؤول جماعي مبدينة طنجة 
املجلس  دورة  يناقش  املاضي،  األسبوع 
حيث  طبيعية،  غــيــر  حــالــة  يف  وهـــو 
يخشى  ال  أنــه  مداخلته  خــال  أكــد 
اإلعـــام  ــل  ــائ وس أو  التفتيش  جلـــان 
املجلس،  فضائح  يف  والتنقيب  للبحث 
على  املواطنني  من  العديد  علق  لذلك 
التواصل  مواقع  على  املنتشر  الفيديو 
كان  املنتخب  ــذا  ه ــأن  ب االجــتــمــاعــي، 
حالة  يف  وهــو  اجلماعة  ــور  أم يناقش 

سكر طافح.

بمدينة  األحياء  من  العديد  ساكنة  تعاني 
تطوان، من غياب اإلنارة العمومية، فبعضها 
معطل وبعضها ال تتوفر على أعمدة اإلنارة 
املــارة  على  خطرا  يشكل  مما  كلي،  بشكل 
بهذه األحياء، ويتعلق األمر بشارع املأمون 
التي تعرف تجمعا  الفداء،  زنقة  وخصوصا 
الخمور،  وشاربي  املخدرات  ملتعاطي  دائما 
للصراعات  مسرح  إلــى  املكان  يحول  مما 
وإزعاج  النابي  بالكالم  والتلفظ  والصراخ 

الساكنة في ساعات متأخرة من الليل.

تبادل االتهامات بين عامل تطوان ورئيس الجماعة حول انتشار البناء العشوائي
الشمال،  بجهة  املواطنني  من  العديد  استغرب 
تم  الــتــي  املــراســلــة  تــطــوان،  بمدينة  وخــصــوصــا 
الرقم  تحت  واملسجلة  املاضي،  األسبوع  تسريبها 
6775 )تتوفر »األسبوع« على نسخة منها(، والتي 
الكاملة  املسؤولية  تطوان  إقليم  عامل  فيها  حمل 
أحياء  في  انتشر  الذي  العشوائي  بالبناء  املتعلقة 
تطوان خالل هذه الفترة، لرئيس الجماعة الترابية 

لتطوان.
ــطــوان أزاح  ــة، فـــإن عــامــل ت ــراســل وحــســب امل
املسؤولية عن رجال السلطة بكافة رتبهم في مراقبة 
الضبط  محاضر  وإنجاز  العشوائي،  البناء  ظاهرة 
فترة  استغلت  التي  املافيا  حق  في  واملخالفات 
الحجر الصحي وحالة الطوارئ لتحويل العديد من 
األحياء إلى مسرح لهذه الظاهرة، خصوصا بحومة 
وجبل  البهروري  وسيدي  سمسة  وطريق  ــواد  ال
العام  حديث  أصبحت  التي  األحياء  هــذه  درســة، 
والخاص باملدينة، بينما العامل علل هذه الظاهرة 
كون رئيس الجماعة هو السبب في التشجيع على 
للتزويد  شواهد  منحه  عبر  السري  البناء  انتشار 

باملاء والكهرباء لبنايات غير مرخص لها.
داخل  من  بـــ»األســبــوع«  خــاص  مصدر  وحسب 
والكهرباء  املاء  قطاع  تدبير  لها  املفوض  الشركة 
املاء  عــداد  إضافة  أو  تزويد  طريقة  فإن  بتطوان، 
والكهرباء تتم عبر منح املستفيد استمارة من أجل 

عبر  املحلية  السلطة  وبموافقة  باملعلومات  ملئها 
أجل  من  املعنية  البناية  له  التابعة  القائد  تأشيرة 
تزويدها بالعداد )تتوفر »األسبوع« على نموذج من 

هذه االستمارة(.
ــب املــحــامــي والــنــاشــط الــحــقــوقــي خالد  وطــال
مواقع  في  صفحته  عبر  له  تدوينة  عبر  بورحايل، 
التواصل االجتماعي، بإيفاد لجنة مركزية من أجل 
تطوان  بمدينة  العشوائي  البناء  في  تحقيق  فتح 

الذي أثر على البيئة واإلنسان بشكل كبير.
لـ»األسبوع«،  تصريح  في  الجماعة  رئيس  وقال 
املاء  بعداد  للتزود  تراخيص  تمنح  ال  الجماعة  أن 
والكهرباء، ألن هذا من اختصاص الشركة املفوض 
أن  وأكد  املحلية،  والسلطة  القطاع  هذا  تدبير  لها 
الجماعة ال تمنح االستفادة للتزود باملاء والكهرباء 
املكان،  بعني  السكن  معاينة  بعد  إال  شخص  ألي 
والتأكد من أن األسرة املعنية تقطن فعال بالعنوان 
تقتصر  البنايات  هذه  أن  إلى  مشيرا  الطلب،  مكان 
واألحياء  الهيكلة،  إلعــادة  الخاضعة  األحياء  على 
ولم  تجزئات،  األصل  في  تعتبر  ال  التي  الهامشية 
تكن تتوفر على طرق أو إنارة عمومية أو تجهيزات 
األحياء  تجهيز  إطــار  في  وذلــك  الصحي،  الصرف 
أحياء  جل  في  وليست  امللكية  باالتفاقية  املشمولة 
الجماعة،  رئيس  تعبير  حد  على  تطوان،  مدينة 

محمد إدعمار.

جماعات شفشاون ترقع الطرق والمواطنون يصفون
 المبادرة بحملة انتخابية

املواطنني  من  العديد  استغرب 
الجماعات  بعض  قيام  بشفشاون، 
بترقيع  لإلقليم،  التابعة  الترابية 
تعيشها  الــتــي  املختلة  األوضـــاع 
بالغربال  الشمس  وتغطية  املنطقة 
من  ألكثر  مسؤولوها  غــاب  بعدما 
أربع سنوات حتى أشرفت واليتهم 

على االنتهاء.
الترابية  الجماعة  قــامــت  وقــد 
من  ــعــديــد  ال بتعبيد  لــشــفــشــاون 
الشعبية  األحــيــاء  داخــل  الطرقات 
لسنوات،  وإهمالها  إقصائها  بعد 
مــن حي  ــصــورة  ال فــي  يظهر  كــمــا 
حميوش، حيث األشغال جارية على 
الطرقات  هــذه  لتزفيت  وســاق  قــدم 
االنتخابي، وذلك  املوسم  قبل حلول 
الحضري  التأهيل  اتفاقية  إطار  في 
جماعة  مـــع  ــة  ــشــراك ب لــلــمــديــنــة، 

وإعداد  اإلسكان  ووزارة  شفشاون 
ومؤسسة  املدينة  وسياسة  التراب 
الجماعات  بعض  أن  كما  العمران، 
من  املنوال  نفس  سلكت  املــجــاورة 
الطرقية  املسالك  بعض  فتح  أجــل 
وتعبيد بعضها، وهذا حسب العديد 

من املراقبني، من أجل إعادة جزء من 
الثقة التي تم فقدانها في املنتخبني 
فشلوا  وأنهم  خصوصا  باملنطقة، 
برنامجهم  تنزيل  في  ذريعا  فشال 
االنتخابي على أرض الواقع قبل أن 
تفوض وزارة الداخلية مجموعة من 

بالجماعات  املتعلقة  االختصاصات 
ــال، مــمــا قــلــص من  ــم ــع ــوالة وال ــل ل
لم  الذين  املنتخبني  اختصاصات 
املجالس  داخل  فعال  دور  لهم  يعد 
فواتير  استنزاف  عدا  ما  الجماعية 
واستغالل  واملــحــروقــات  الهواتف 
أوقــات  خــارج  الجماعات  ســيــارات 
للشأن  العمال، وفق تعبير متتبعني 

املحلي.
املواطنني  من  العديد  ويتساءل 
بشفشاون، عن املعايير املعتمدة في 
مثل هذه املشاريع، وهل تنجز بناء 
للمراقبة  وتخضع  ــات  دراسـ على 
املعنية،  الجهات  طرف  من  والتتبع 
كما  األمــطــار  مياه  تجرفها  ال  كــي 
املاضيني  األسبوعني  خــالل  حــدث 
حملة  أنــهــا  أم  الــجــبــهــة،  بــقــيــادة 

انتخابية سابقة ألوانها؟



سطات

نور الدين هراوي

وبلدية  عمالة  مقر  فضاء  تحول 
أماكن  يشبه  ما  إلى  مؤخرا  سطات 
احتجاجية  وقفات  لتنظيم  رئيسية 
بــالــجــمــلــة، بــســبــب مــجــمــوعــة من 
اإلجـــــراءات والــتــدابــيــر الــجــديــدة 
السلطة  طرف  من  املتخذة  املشددة 
التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  املحلية 
التفشي  تــداعــيــات  جـــراء  ــفــوري  ال
في  »كورونا«  لوباء  واملرتفع  الحاد 
والتي  السطاتية،  الساكنة  صفوف 
املدينة  عمالة  خاللها  مــن  ألــزمــت 
التجارية  املحالت  أربــاب  مختلف 
واملهنية  باإلغالق الكلي ملدة أسبوع 
اآلخــر  والــبــعــض  للتجديد،  قابلة 
الساعة  بدل   8 الساعة  من  باإلغالق 

10 ليال، كأصحاب املقاهي.
فقد  »األســبــوع«،  مصدر  وحسب 
خالل  من  املتضررون  هؤالء  وصف 
املــتــكــررة،  االحتجاجية  وقفاتهم 
املواقع  بعض  ــك  ذل تــداولــت  وكما 

ــوا( قـــرارات  ــف اإللــكــتــرونــيــة، )وص
الــســلــطــة املــكــلــفــة بـــ»املــجــحــفــة« 
من  ستزيد  التي  وبـ»االرتجالية« 
وكساد  االقتصادية  الحياة  شلل 
أزماتهم  مــن  وستعمق  تجارتهم، 
خاصة  واالجــتــمــاعــيــة،  النفسية 
كبيرة  مالية  تراكمات  لديهم  وأن 
بذمتهم،  وفواتير  األكرية  وواجبات 
حجم  مــن  سيفاقم  ــذي  الـ ــشــيء  ال

ــب والــويــالت  ــصــائ األعـــطـــاب وامل
واملصير املجهول الذي سيلحق بهم، 
أصابع  موجهني  تعبيرهم،  حد  على 
وقراراتها  اليقظة  لجنة  إلى  االتهام 
وفق  واالنــفــراديــة،  البيروقراطية 
أو  اســتــشــارتــهــم  دون  تعبيرهم، 
برأيهم،  ــذ  واألخـ إليهم  اإلنــصــات 
ــول وصيغ  حــل بــإيــجــاد  مــطــالــبــني 
الجميع  ترضي  وتوافقية  مناسبة 

متشددة  احــتــرازيــة  ــراءات  إجـ بــدل 
تخنق أنشطتهم.

ــم الــتــجــاوب اإليــجــابــي مع  ورغـ
العمالة،  طرف  من  املحتجني  مطالب 
الحقا،  بالتصعيد  يــهــددون  فإنهم 
وفي سياق العالقة املتسمة بالتوتر 
والــغــضــب املــخــيــم عــلــى أصــحــاب 
الــقــطــاعــات املــتــضــررة املــوجــوديــن 
استغل  ــدان،  ــســن وال املــطــرقــة  بــني 
هذه  املتجولون  والباعة  »الفراشة« 
وإغالق  للجائحة  الخاصة  الظرفية 
ــشــطــة، واحــتــلــوا  ــن األن الــعــديــد م
ــشــارع الــعــام، وبــدأوا  األحــيــاء وال
ــذه الــوضــعــيــة  يــســتــفــيــدون مــن هـ
بكل  التجارية  أنشطتهم  ويروجون 
وال  حسيب  دون  وتسيب  فوضوية 
رقيب، في إخالل تام بكل اإلجراءات 
والتوقيت  الــجــديــدة  ــة  ــرازي االحــت
القانوني غير املطبق عليهم، الشيء 
تتحول  املحالت  بعض  جعل  الــذي 
إغالقها  بعد  أيضا  عشوائيات  إلى 

في مظهر من مظاهر السيبة.
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ســوسيةأصـــــداء
استغرب املرضى وحتى الزوار عن 
باستمرار  »شبح«  تواجد عون سلطة  سر 
السوسي«  »املختار  اإلقليمي  باملستشفى 
بمدينة بيوكرى حاضرة إقليم اشتوكة أيت 
التحق  الغريب األطوار،  »املقدم«  باها، هذا 
يمارس  أن  دون  ورق  على  املنصب  بهذا 
باإلجراءات  املباشر  رئيسه  يقوم  أو  مهامه 
ظل  في  الغياب  وتحريك مسطرة  القانونية 
العاطلني  اإلقليم  شباب  من  البعض  حاجة 
آفة  ملحاربة  املناصب،  هذه  ملثل  العمل  عن 

الفقر املدقع.

أمن  مبنطقة  الشرطة  عناصر  متكنت 
من  املــاضــي،  اخلميس  يــوم  صباح  إنــزكــان، 
سنة،   36 العمر  مــن  يبلغ  شخص  إيــقــاف 
احملطة  داخل  مشبوهة  حقيبة  يحمل  كان 
عملية  ــت  مت حــيــث  ــان،  ــزك ــإن ب الــطــرقــيــة 
اإليقاف بعد عملية مراقبة وترصد فعلتها 
احلضرية،  للهيئة  التابعة  األمــن  عناصر 
من  احلقيبة  تفتيش  عملية  متكن  أن  قبل 
حجز  يف  متثلت  مــدويــة،  مفاجأة  تفجير 
الشيرا  مــخــدر  مــن  ونــصــف  كيلوغرامني 
مالية  مبالغ  جانب  ــى  إل نقالة  وهــواتــف 
احملظور،  نشاطه  من  حتصيلها  يف  يشتبه 
األمنية  الــعــنــاصــر  يقظة  تــكــون  ــذا  ــه وب
من  مكنت  قد  املذكورة،  باحملطة  املرابطة 

إحباط هذا املخطط اإلجرامي.

الفرار  مــن  شهور  ثالثة  حــوالــي  بعد 
عناصر  تمكنت  ــظــار،  األن عــن  ــواري  ــت وال
األســبــوع  بــدايــة  بــأكــاديــر،  امللكي  ــدرك  الـ
الجاري، من اعتقال رئيس جمعية حقوقية 
على  بــاالعــتــداء  متهم  بــأكــاديــر،  معروفة 
نتج  سنة،   15 العمر  من  تبلغ  فتاة قاصر 
شهر  قد اهتزت  وكانت املدينة  حملها،  عنه 
مدوية  فضيحة  وقع  املاضي على  يوليوز 
قام  معروفة،  حقوقية  جمعية  رئيس  بطلها 
طويلة  مدة  جنسيا  قاصر  فتاة  باستغالل 

قبل أن ينكشف أمره. 

بإنزكان  احمللي  الشأن  متتبعو  يتداول 
شرسة  حملة  ــن  ع ــارا  ــب أخ األيــــام،  هـــذه 
املشردين،  حق  يف  معنية  جهات  بها  قامت 
إلبعادهم سرا خارج اإلقليم)...( بدال من 
واستفسارهم  منهم  واالقتراب  مساعدتهم 
ما  أو  والنفسية،  الصحية  أحوالهم  حــول 
هم  وهل  معينة؟  مشاكل  لديهم  كانت  إذا 
ملركز  الذهاب  أم  طبية،  ملساعدة  حاجة  يف 
يأويهم، خصوصا ونحن مقبلون على فصل 

الشتاء والبرد القارس؟

النخيل  بــثــانــويــة  ــاذة  ــت أس تــعــرضــت 
ضواحي  بلفاع  جماعة  بمركز  التأهيلية 
طــرف  ــن  م ــســاج«  ــري »ك لعملية  أكـــاديـــر، 
نارية  دراجــة  يمتطيان  ملثمني  شخصني 
ــصــادر مــحــلــيــة، فــإن  بــيــضــاء، وحــســب م
قاصدة  املنزل  من  خروجها  وفور  األستاذة 
باالمتحان  التالميذ  لحراسة  املؤسسة 
ــا، اعــتــرض  ــوري ــال ــك ــجــهــوي لـــأولـــى ب ال
دراجــة  مــن  على  كانا  شخصان  سبيلها 
األبيض  السالح  بواسطة  وهدداها  نارية، 
بالخبر،  توصلها  وفــور  حقيبتها.  وسرقا 
بحملة  ببلفاع  امللكي  الدرك  عناصر  قامت 
تمشيطية واسعة بمحيط املؤسسة، وقامت 

بتوقيف عدد من املشتبه فيهم.

قرارات الإغالق ب�سبب »كورونا« تعمق لغة 

الحـتجاجـات يف �سطـات

أيت ملول

مئات املواطنني يت�سامنون �سد توقيف عون �سلطة
أصداء آزمور

● على خطى ورزازات التي أصبحت تلقب 
العتيقة  املدينة  أصبحت  املغرب«،  بـ»هوليود 
السينمائيني  املخرجني  تستهوي  ــور  ألزمـ
حيث  املغربية،  والدراما  املسلسالت  وصناع 
حولوا أزقتها ودروبها إلى بالطوهات مفتوحة 
واملسلسالت  السينمائية  أعمالهم  لتصوير 
التلفزية، خاصة وأن مدينة أزمور حباها هلل 
كنهر  الناظرين  تسر  خالبة  طبيعية  بمناظر 
والغابات  والسهول  والكورنيش  الربيع  أم 
التي  التاريخية  واملآثر  األطلسي  واملحيط 
هذه  مجد  تجسد  والتي  خلت  لقرون  تعود 
ما  أعطت  التي  الخالبة،  السياحية  املدينة 
وسفراء  وزراء  من  الدولة،  رجاالت  من  يكفي 
مفكرين  إلــى  إضافة  الــدولــة،  موظفي  وكبار 

وأدباء وفنانني في مختلف املجاالت الفنية. 

بأزمور  الثالثاء  سوق  تفويت  ومت  سبق 
إلى أحد املقاولني العقاريني، بهدف إقامة سكن 
بإجناز  املقاول  هــذا  قــام  وبالفعل  اجتماعي، 
أرض  من  جــزء  على  اقتصادية  سكنية  شقق 
السوق، وكان هذا يف عهد املجلس الذي تزعمه 
احلالي،  املجلس  مع  لكن  الدستوري،  االحتــاد 
طلب من األعضاء عقد دورة للمجلس البلدي، 
السوق  أرض  من  املتبقي  اجلزء  حتويل  بهدف 
أعضاء  رفضه  الذي  األمر  فاخرة،  فيالت  إلى 

املجلس.

● »نوارس مولينيس« هو عنوان مجموعة 
عبد  شكيب  ــي  ــروائـ والـ لــلــقــاص  قصصية 
يهود  عن  روايـــات  تتضمن  والتي  الحميد، 
أزمور، و»مولينيس« هو اسم ضريح »أبراهام 
العتيقة  املدينة  به  تشتهر  الــذي  مولينيس« 
ألزمور على ضفة وادي أم الربيع والذي يأتيه 

اليهود من كل بقاع األرض. 
متناول  فــي  أصبح  مولينيس«  ــوارس  »نـ
في  توقيع  الجمهور، وستنظم بشأنه حفالت 

مختلف املؤسسات الثقافية.

الصفيح  ومباني  اخليام  إقامة  منع  يجب    
يف  يسبب  أن  شــأنــه  مــن  مــا  ــل  وك واملــتــالشــيــات 
أضرار  من  تشكله  ملا  املنازل،  سطوح  يف  احلرائق 

خطيرة على األحياء السكنية.

بأزمور  السعيدي  بــدرب  حريق  اندلع   ●
يسفر  لم  لـله،  والحمد  البوطان،  غاز  بسبب 

الحادث عن خسائر في األرواح.

التعليمية اخلاصة  الزالت بعض املؤسسات 
الذي  بالطباشير،  السبورة  على  تكتب  أزمور  يف 
سواء  التعليمية  املؤسسات  معظم  عنه  استغنت 

العمومية أو اخلاصة.

بوطيب الفياللي
 

هي   األرزاق«  تقطعوا  وال  األعــنــاق  »اقــطــعــوا 
قطع  قساوة  األولـــني،  من  صاغها  من  أكــد  قولة 
عون  حال  وهو  مــادي،  واستقرار  نعيم  بعد  رزق 
بأيت  الثانية  للمقاطعة  تابعا  كان  سابق  سلطة 
من  ســنــوات  بعد  العمل  عــن  توقيفه  فتم  مــلــول، 
ألوامر  الصارم  والتنفيذ  الــذات  ونكران  العطاء 
املهني داخل  رؤسائه، والتي يشهد عليها نشاطه 
لبقية  تام  احترام  وفي  ــة،  اإلداري ملحقته  منطقة 
املواطنني بها، سواء الزائرين ملقر املقاطعة لقضاء 
العاديني،  املواطنني  من  خارجها  أو  أغراضهم، 
انخراط  إلى  للملحقة،  تابعة  أحياء  دفع  ما  وهو 
ساكنتها في حملة توقيعات )تتوفر األسبوع على 
املوقوف،  السلطة  عون  مع  تضامنا  منها(  نسخة 
عامل  وجهتهم  فكانت  للعمل،  بإرجاعه  واملطالبة 
أحد،  عنده  يظلم  ال  الذي  ملول  أيت  إنزكان  عمالة 
العمل على  يلتمسون من خالله  من خالل ملتمس 

املادية  الحالة  إلى  والنظر  األسباب،  كل  تجاوز 
املتدهورة للمعني ولعائلته، وهو الذي يرعى ابنا 
يعاني مرضا مزمنا يتطلب مصاريف باهظة، وذلك 
هاته  ظل  في  خصوصا  لعمله،  إرجاعه  أجل  من 
الظروف الوبائية التي عانى ويعاني منها الكثير، 
البالد،  الدولة املغربية بقيادة عاهل  والتي جعلت 
ماديا  ــراد  واألف األســر  مساعدة  على  العزم  تعقد 
العيش،  وشظف  الصعاب  تخطيهم  تيسير  قصد 
في  العامل  تدخل  يكون  أن  الجميع  أمل  كان  لهذا 
السلطة  عون  عائلة  إخراج  وبالتالي،  اإلطار،  هذا 

من عنق الزجاجة االقتصادي واملادي.
ولإلشارة، فقد تعدى عدد املوقعني على امللتمس، 
الحرش  ألحــيــاء:  أغلبهم  ينتمي  مــواطــن   500
هذا  ملول،  بآيت  املستشفى  وحي  الجديد  والعهد 
دون نسيان طلب إعادة النظر في قرار العزل الذي 
اإلقليم،  عامل  إلى  املوقوف  السلطة  عون  أرسله 
الرحمة  بعني  »النظر  خالله  مــن  يطلب  والـــذي 

والشفقة لحالي«، حسب ما جاء بذات الطلب. 

نقـابة حتـذر من عـواقب طـرد م�ستخـدمني بـدار التلـميذ
محمد الحنصالي

التلميذ  بــدار  مستخدمتني  توقيف  قــرار  أثــار 
إلقليم  التابعة  بوعزة  موالي  بجماعة  شعو  أيت 
خنيفرة، من طرف رئيس جمعية مبادرات للتنمية 
القروية، موجة غضب  عارمة في صفوف العاملني 

بالقطاع وساكنة املنطقة.
الوطنية  النقابة  أصـــدرت  السياق،  ذات  وفــي 

ملستخدمي مؤسسات الرعاية االجتماعية، املنضوية 
بيانا  باملغرب،  للشغالني  العام  االتحاد  لواء  تحت 
غير  الطرد بـ»الطرد  قــرار  خالله  وصفت  إنذاريا  
املقنع«، مطالبة املسؤولني محليا ومركزيا بـ»التدخل 
لتصحيح الوضع وإرجاع املطرودتني إلى عملهما«.

»الطرد  أن  لها،  بيان  في  املذكورة  النقابة  وقالت 
فيها  النقاش  حسمنا  التي  األمور  من  الطريقة،  بهذه 
حيث  الوطني،  التعاون  ومدير  التضامن،  وزيــرة  مع 

القطع  على ضرورة  سابقة،  تنسيق  لقاءات  في  اتفقنا 
نهائيا مع هذه التصرفات، وإيالء كل االحترام للعاملني 
معتبرة  لهم«،  االشتغال  ظروف  وتوفير  االجتماعيني 
الطريقة  بهذه  املستخدمني  ومعاملة  الطرد  »قــرار  أن 
التقرير  وتوصيات  مخرجات  يضرب  االستفزازية، 
العام الذي أصدرته وزارة التضامن سنة 2013، والتي 
من بينها االهتمام بالعنصر البشري، خاصة الوضعية 

املادية والتكوين املستمر وتوفير ظروف االشتغال«.

خنيفرة

مدير مدرسة ابتدائية ينجو من موت محقق
● هشام الهواري 

تعرض مدير مدرسة »النهضة« التابعة للمديرية 
اإلقليمية ببنسليمان، لحادثة سير خطيرة أصيب 
جراءها برضوض على مستوى الرأس والكتف، تم 
لبنسليمان  اإلقليمي  للمستشفى  إثرها  على  نقله 

حيث تلقى اإلسعافات الضرورية.
وقــد نجا املــديــر املــذكــور مــن مــوت محقق 
بني  الرابطة  اإلقليمية  الطريق  مستوى  على 
بنسليمان وإثنني الطوالعة، وذلك أثناء عودته 
لوازيز  بحي  ملنزله  متوجها  عمله  مقر  مــن 
ضواحي املدينة، بعدما انحرفت سيارة مسرعة 
املدير  بسيارة  مباشرة  لتصطدم  مسارها  عن 

الذي كان يستعد لتغيير اتجاهه، حيث خلفت 
الحادثة خسائر مادية فادحة، فيما لم تسجل 

أية خسائر في األرواح.

بنسليمان
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مكتب الحافيظي يثير حفيظة المواطنين في الحسيمة
الحسيمة

أمزيان فاطمة

السكان  مــن  مجموعة  يشتكي 
إنه  قــالــوا  مما  الحسيمة  بمدينة 
فواتير  في  الصاروخي«  »االرتفاع 
ــا«،  ــورون »ك جائحة  ظــل  فــي  املـــاء 
للزيادة  استغرابهم  عــن  معربني 
استخالص  ثمن  هــذا  في  الكبيرة 
ــادتـــني  ــم لــهــاتــني املـ ــه ــالك ــه اســت
مع  يتناسب  ال  بشكل  الحيويتني 

معدل استهالكهم العادي.
ــن املــتــضــرريــن  وتــقــاســم عـــدد م
بمجرد  اإلطـــار،  هــذا  فــي  تذمرهم 
املتعلقة  الفواتير  على  اطالعهم 
بــاســتــهــالكــهــم الــشــهــري لــلــمــاء 
يستنكرون صفعهم  وهم  والكهرباء 
ظرفية  ــي  ف صــاروخــيــة  بــفــواتــيــر 
العديد  تأثر  بسبب  بالهينة  ليست 
بينما  بالجائحة،  القطاعات  مــن 
استفسر البعض اآلخر عن املعايير 
أجل  من  عليها  االعتماد  التي جرى 

ما  الفواتير،  تلك  أســعــار  تحديد 
في  تجد صعوبة  عريضة  فئة  جعل 
املالية  قيمتها  إلى  بالنظر  أدائها 
األسر  بعض  وأن  خاصة  املرتفعة، 
فقدت مصدر رزقها بسبب تداعيات 

الفيروس القاتل.

ــتـــضـــررون مــقــارنــة  ووضــــع املـ
والكهرباء  املاء  فواتير  بني  بسيطة 
ألسر تقطن بمنازل مساحتها كبيرة 
ــرى تقطن  وبــني فــواتــيــر أســر أخـ
أن  قبل  املساحة،  صغيرة  بمنازل 
وأن  الصارخ،  التفاوت  لهم  يتبني 

املنزل  صاحب  الضعيف«  »العبد 
بنيران  يكتوي  مــن  هــو  الصغير 

فاتورة ملتهبة.
يتساءل  الوضعية،  هذه  وحيال 
الحقوقيني  الفاعلني  من  مجموعة 
السبب  عن  باملنطقة  والجمعويني 
كاهل  أثقل  الذي  االرتفاع  وراء هذا 
موجهني  الوباء،  عز  في  املواطنني 
للماء  الوطني  املكتب  إلــى  الــلــوم 
رأسه،  على  يوجد  الذي  والكهرباء، 
مطالبني  الحافيظي،  الرحيم  عبد 
حل  إليجاد  التدخل  بضرورة  إيــاه 

عاجل للمشكل املطروح.
عند  يقفوا  أن  هــؤالء  يفت  ــم  ول
االستهالك  معدل  احتساب  حقيقة 
من عدمه، قبل أن يلقوا الضوء على 
املستهلكني  مد  عــدم  وراء  السبب 
وتسجيل  مــراقــبــة  تثبت  بــوثــائــق 
معرفة  لهم  يتسنى  حتى  العدادات 
ريب،  أو  شك  دون  االستهالك  مبلغ 
من  الكثير  ــع  رف أن  بعد  سيما  ال 
من  العديد  متفرقة،  بمدن  املواطنني 

الشكايات إلى الجهات املعنية.
وقال أحد املتضررين، إنه حرص 
على  الصحي،  الحجر  فترة  طيلة 
ال  والكهرباء، كي  املاء  تكاليف  أداء 
يقع في أي مشاكل مع املكتب املكلف 
فــوجــئ خالل  ــه  أن غير  بــالــخــدمــة، 
التعريفة  بارتفاع  الحالي،  الشهر 

ملبلغ لم يقم بتأديته من قبل.
أنه  على  نفسه  املتحدث  وشــدد 
حاول التواصل مع مسؤولي مكتب 
مرة  كــل  فــي  ُيطالب  أنــه  إال  املـــاء، 

باألداء قبل تقديم شكايته.
الكهرباء  توزيع  شركات  وكانت 
قراءة  تعليق  إلى  لجأت  قد  واملــاء 
ــخــاصــة بــزبــنــائــهــا  ــدادات ال ــ ــع ــ ال
فيروس  انتشار  مــن  الحد  بهدف 
بتقدير  واالكـــتـــفـــاء  ــا«،  ــ ــورون ــ »ك
مــؤشــرات االســتــهــالك، وذلــك على 
أساس متوسط االستهالك الحقيقي 

املسجل قبل فترة الحجر الصحي.

تلكــــس

يدق  العمومي  امللك  احتالل 
بعد  بــإنــزكــان،  اخلطر  نــاقــوس 
فوضوي،  وبشكل  استحوذ  أن 
ــالت  ــاب احمل ــح ــن أص الــعــديــد م
معظم  أرصــفــة  على  التجارية 
سافر  حتــد  يف  املدينة،  شـــوارع 
الوضع  أصــبــح  حتى  لــلــقــانــون، 
بشكل  وتــفــاقــم  ــل  ب ــاق،  ــط ي ال 
مقلق، حيث عمد املترامون على 
منع  عالمات  وضع  إلى  األرصفة 
موجب  دون  الــســيــارات  وقـــوف 
الطريق  مستعملو  وأصبح  حق، 
يعانون  والراكبني  الراجيلن  من 
أمام  وذلــك  الوضع،  هذا  بسبب 
األمر،  يعنيهم  من  ومسمع  مرأى 
السيطرة،  الوضع خارج  ليبدو 
وأصبح يتطلب تدخال رادعا من 
عامل اإلقليم ووزارة الداخلية .

مراكش

دروب احلي ت�س�ألني: اأيـن �سـافر امل�سـوؤولون؟

عزيز الفاطمي

باب  بحي  الــدقــاق  درب  سكان  يعيش 
جملة  بمراكش،  املدينة  بمقاطعة  دكالة 
زمنية  مــدة  منذ  املجتمعية  املشاكل  من 
كل حسب  املعنية،  الجهات  بتماطل  طالت 
أدى  مما  املــواطــنــني،  تجاه  مسؤوليته، 
نتيجة  واالستياء  بالغضب  الشعور  إلى 
مشاكل قنوات املياه العادمة التي قد يكون 
إلى  اإلشارة  مع  منتهيا،  صالحيتها  عمر 
التي  القنوات  هذه  لتجديد  عملية  آخر  أن 

لسنة  تعود  الــدقــاق،  درب  منها  استفاد 
2002، ما يعني 18 سنة من العمل بنفس 
القنوات، مما يؤكد انتماءها للجيل القديم 
املتجاوز، حسب املعايير الجديدة املعتمدة 
هذا  في  املتخصصني  الخبراء  طرف  من 

املجال.
»الــواد  قنوات  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
متهالكة،  أصبحت  الدقاق،  بدرب  الحار« 
إنسانية  كارثة  في  تسبب  قد  ومخاطرها 
هــذه  ــي  ــزك ي مـــا  ــل  ــع ول  - قـــدر هلل  ال   -
املستمرة  االختناق  حاالت  هو  األطروحة، 
التحتية  البنية  على  الظاهرة  واألضــرار 

تسربات  بفعل  املنازل  وواجهات  للدرب 
األمر  الظاهر،  من  أعظم  خفي  وما  املياه 
للوكالة  تابع  فريق  تدخل  يستدعي  الذي 
املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء باستمرار، 
حيث يتم استخدام مضخة تشتغل بمحرك 
ــدران املــســاكــن املــجــاورة  ــوي يــحــرك جـ ق
استياءا  خلف  مما  مزعجا،  صوتا  وينتج 
كبيرا لدى السكان، الذين يرفضون الحلول 
الترقيعية املتبعة من طرف الجهة املعنية.

بــال  يشغل  فــالــوضــع  ــعــمــوم،  ال عــلــى 
اإلشارة  مع  املساكن،  بنية  ويهدد  السكان 
إلى الرسالة املوجهة للمدير العام للوكالة 
بمراكش  والكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة 
لزبناء  املخصص  اإللكتروني  البريد  عبر 
 ،2020.09.21 بتاريخ  املستقلة  الوكالة 
اليوم،  هذا  فلحدود  الشديد،  لألسف  لكن 
على  الحال  ليبقى  املوضوع،  في  جديد  ال 

ما هو عليه.
درب  فسكان  ذكره،  سبق  ما  على  وبناء 
مراكش  جهة  والي  من  يلتمسون  الدقاق 
آسفي عامل عمالة مراكش، صاحب القرار 
معاناتهم،  إنهاء  أجل  من  التدخل  األول، 
وذلك بتجديد قنوات املياه العادمة حفاظا 

على سالمة السكان واملساكن.

الصويرة

من اأ�سبوع الفر�س اإىل اأ�سبوع االحتج�ج�ت والوقف�ت يف زمن »كورون�«
  

 حفيظ صادق

بمدينة  القطاعات  كل  »هشاشة 
ضد  يــمــارس  وتعسف  الــصــويــرة، 
تعيشها  مزرية  وأوضــاع  الساكنة، 
بسبب  أمرها،  على  املغلوب  األســر 
تسديد  وضــــرورة  ــون  ــدي ال ــم  ــراك ت
ــر املــاء  ــي ــوات واجـــبـــات الـــكـــراء وف
ــدخــول  ــكــهــربــاء ومــصــاريــف ال وال
الوضع  يطبع  ما  هــذا  املــدرســي«.. 

العام بمدينة موغادور.
فبعدما كنا نسمع أسبوع الفرس، 
هـــا نــحــن الـــيـــوم نــعــيــش أســبــوع 
الوقفات واالحتجاجات، فاملسؤولون 
املنتخبني  املحلي وبعض  الشأن  عن 
الصويرة،  وأعيان  السلطة  ورجــال 
ــيــة عــمــا يقع  املــســؤول يــتــحــمــلــون 
السكان  أغــلــب  أن  ذلـــك  بــاملــديــنــة، 
والظلم،  والفقر  الهشاشة  يعيشون 
مجموعة  طـــرح  إلـــى  يحيلنا  مــمــا 
وإغــالق  الصمت  هــل  األسئلة:  مــن 

أبواب كل مسؤول هي سمة املرحلة 
الراهنة؟ ملاذا نشاهد في كل الوقفات 
الوافدين  قدوم  ومنذ  واالحتجاجات 
املتواضع،  السلطة  رجــل  الــجــدد، 
وهو  إطفاء،  رجل  جعيدة،  مصطفى 
عن  للمحتجني  املــبــاشــر  املــحــاور 
الوضعية التي تعيشها الساكنة؟ أين 
الصالونات  في  والكالم  الوعود  هي 

واالجتماعات؟ ومن يحاسب من؟ 
ــال  ــســاء ورجـ ــج.. ن ــحــت فــالــكــل ي
ــذ، ومــمــونــو  ــي ــالم ــت الــتــعــلــيــم، وال
ــخــدمــو قــطــاع  الـــحـــفـــالت، ومــســت
ــالت  ــامـ ــال وعـ ــ ــم ــ الـــســـيـــاحـــة، وع
ــارة  )ســم الــســمــك  تصبير  مــعــمــل 
ــتــجــار،  ولـــومـــان(، والـــصـــنـــاع وال
 14 شقق  مــن  املستفيدين  وكــذلــك 

وتجار  الرياضية،  والفرق  مليون، 
وأصحاب  بالجملة،  السمك  ســوق 

البزارات... والقائمة طويلة.
أال  الصويرة؟  بمدينة  يقع  مــاذا 
يوجد مــســؤول؟ ومــن املــســؤول عن 
من  العليا؟  للجهات  التقارير  رفــع 
الساكنة؟  من  املدينة  إلفــراغ  يخطط 
ملجئا  ــرة  ــصــوي ال أصــبــحــت  ــد  وقـ
واملحتجني  الشغل  وفاقدي  للمرضى 
وأجانب يبيتون في الشارع وأطفال 
واقع  على  يحتجن  ونساء  مشردين 
يضرب  كــان  ملدينة  وأســود  غامض 
والطمأنينة  الــهــدوء  في  املثل  بها 
والسكون وحب الجار للجار والخير 
األمــر،  في  الغريب  ليبقى  الوفير.. 
الذي  واإلقصاء  التهميش  ظل  وفي 
التهيئة  تصميم  هو  املدينة،  تعيشه 
إنجاز  على  يعتمد  الـــذي  الــجــديــد 
فنادق 5 نجوم بالجريفات على طول 
هو  املشروع  هذا  البحر،  كورنيش 
اآلخر ولد أعرج.. فهل استشرتم أهل 

االختصاص؟

وتعليقصورة

الصورة التي أمامنا هي ملتقطة صباح أحد هذه األيام الخريفية 
من تجزئة تينمل بأيت ملول، وقبل دقائق فقط من توجه التالميذ 
نصادفه  ما  عادة  الذي  املشهد  وهو  التعليمية،  مؤسساتهم  إلى 
أن  دون  ما  أو قضاء غرض  للعمل  املنزل سواء  من  الخروج  عند 
التي  الظاهرة  هذه  بمحاربة  املختصة  للجهة  تحرك  أي  نشاهد 
تهدد السالمة الجسدية لألطفال وغيرهم.. فهل ينتظر املسؤولون 
مخيفة،  بأعداد  تتجمع  التي  الكالب،  هاته  تنهش  أن  ملول  بأيت 

جسد طفل أو طفلة - ال قدر هلل - كي تتحرك بعد فوات األوان؟
تجعلهم  باملسؤولية  شعور  لــهــؤالء  يكون  أن  فأملنا  لــهــذا، 

يتحركون بسرعة ويقوموا بواجبهم تجاه املواطنني امللوليني.

غزوة الكالب 
في بالد تينمل !
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ــه األحـــزاب  ــن ورائـ ــنــواب وم ال يــوجــد مجلس 
تمثيل  في محك حقيقي، بسبب مطلب  السياسية، 
تحقيقه  البعض  يقترح  ــذي  ال الــخــارج  مغاربة 
التي  الجائحة  فال  الــنــواب،  ــداد  أع في  بالزيادة 
وال  الحالي،  الشعبي  املــزاج  وال  املغرب،  تضرب 
عن  مخيالهم  في  املواطنون  كونها  التي  الصورة 
يسمحون  النواب،  مجلس  وعن  التشريعي  العمل 
بمثل هذا الترف أو بمثل هذه املجازفة، وخصوصا 
تجتازها  التي  العصيبة  الــظــروف  هــذه  ظل  في 
بالدنا، سواء كان ذلك على الصعيد االجتماعي أو 
االقتصادي، حيث تطلب الحكومة وخلفها، بطبيعة 
الحال، النخبة السياسية، من عموم الشعب، تفهم 
للقرارات  واالستعداد  الحزام  وشد  املرحلة  دقة 

الصعبة.
أن هذه  إذا عرفنا  أكثر  النواب  يستفحل موقف 
كما  نفسها  األولى  الغرفة  عليها  ستؤشر  الزيادة 
يتوقع ذلك دستور 2011، وبالتالي، ستكون بمثابة 
صف  في  يكون  لن  »كورونا«  زمن  في  سيء  مثل 
هذه  السائد  والتضحية  والتآزر  التضامن  خطاب 
إشــارة  سيكون  تحقق،  إن  املنحى  فهذا  األيـــام، 
في  املــيــدان  فــي  تجاهد  التي  ــر  األط لكل  سلبية 
املدفوعة  العطالة  مع  وخصوصا  الوباء،  مواجهة 
الحجر  شهور  خالل  البرملانيني  طالت  التي  األجر 
الصحي، برملانيون لم يغادر أغلبهم دوائرهم، ومع 
قليل  عدد  خالل  من  التشريع  عملية  استمرت  ذلك 

جدا من نواب النواب.
قد  والثقوب،  االختالالت  يعري  الذي  »كورونا« 
وضح لنا إذن، أننا نعيش تخمة النواب أيضا، إذ 
ال معنى اآلن لكل هذه الجموع الغفيرة منهم، وقد 
الجائحة،  البرملان ظل قائما خالل  الحظنا أن دور 
فريق  داخل  نائبا   70 عنه  يعبر  أن  يستطيع  فما 
واقتراحات،  أفكار  من  املثال  سبيل  على  نيابي 
50 و40 نائبا وربما أقل، فما  يمكن أن يعبر عنه 
التي  الريع  ثقافة  تغلغل  هو  حقيقة،  منه  نعاني 
أصبحت املؤسسات املنتخبة عرابها األول إلرضاء 
الغنائم على  الترضيات وتوزيع  وبذل  الطموحات 

األتباع والفئات.

لقد تحولت مناصب قيادات األحزاب إلى مصعد 
بحيث  بينها،  عليه  متوافقا  يكون  يكاد  اجتماعي 
ال تتورع عن ابتداع الوصفات االنتخابية إلرضاء 
أكبر عدد منها، بمن فيهم حتى من يعجز عن حصد 
بحجم  ــرة  دائ على  للتربع  الضرورية  األصــوات 
مقهى، فهذه السلوكيات تضر ضررا بليغا بمفهوم 
وقيمة املواطنة وخدمة الصالح العام في الشعور 
الجمعي، وتخلق شعورا عاما بعدم تكافؤ الفرص.
الصلة  لتستمر  ضروري  العالم  مغاربة  تمثيل 
مهم  خزان  وأنهم  خصوصا  الوطن،  وبني  بينهم 
للعملة الصعبة وللعقول املبدعة املفكرة التي تنقل 
مع  أهمية  األمر  هذا  ويزداد  العاملية،  الخبرة  لنا 
في  به  القيام  الجاذبة،  الكبرى  ــدول  ال تنوي  ما 
املستقبل القريب بخصوص منع ازدواج الجنسية 
املهجر،  لــبــلــدان  نــهــائــي  بشكل  واســتــقــطــابــهــم 

وخصوصا األدمغة منهم.
لتقليص  شك،  وال  سيصوت،  املغربي  البرملان 
عزم  وهناك  املقبلة،  للسنوات  العمومية  النفقات 
على وقف التوظيف في أغلب القطاعات باستثناء 
له  يمكن  فكيف  والتعليم،  كالصحة  منها  الحيوية 
النواب  نفقات مجلس  الزيادة في  لنفسه  يبيح  أن 

من خالل رفع هذا األخير لعدد أعضائه؟
يجعل  ما  هو  املفارقة،  وهــذه  التناقض،  هــذا 
بل  حسنا،  قبوال  الزيادة  هذه  يتقبلون  ال  املغاربة 

ويعد هذا النقاش نفسه نشازا وخذالنا للمواطنني 
في مثل هذا الظرف الدقيق.

تجاه  رغبة صادقة  والنواب  لألحزاب  كانت  إذا 
مجلس  أعضاء  عدد  من  فليقلصوا  العالم،  مغاربة 
الحالية على  املقاعد  ولينفقوا نصيبا من  النواب، 
أضعف  سيكون  وذاك  مهاجرينا،  لتمثيل  األقــل 

االنخراط في الحرب ضد الوباء.
ملغاربة  ننظر  أن  مالئما  يعد  لم  وباملناسبة، 
العوملة  تأثير  مع  خصوصا  كمهاجرين،  العالم 
بوسائل  نعيشه  الذي  املفتوحة  السماوات  وعصر 
الحياة  قــلــب  ــي  ف فــهــم  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
وال  حقيقية  دوائــر  فهم  نعيش،  التي  السياسية 
لهم  حقا  يطلبون  بل  أحد،  من  تمثيال  يستجدون 

طال إنكاره.
وأن  بالعفة،  النواب  مجلس  يتحلى  أن  نتمنى 
يظنونه  لتشريع  عضويتهم  الــنــواب  يستغل  ال 
ملصلحتهم الفردية، بينما قد ال يكون كذلك للعديد 
ويقترحوا  إذن،  الوطن  مصلحة  فليغلبوا  منهم، 
التقليص من عدد األعضاء أو التقليص على األقل 
النواب  أن يكون  إذ ال يعقل  البرملانيني،  من أجور 
بصدد  الناخبون  أو  األمة  وتكون  لألمة،  ممثلني 
سياق صعب، ويظل املنتخبون في رغد تعويضات 
يكابد  أن  معنى  فال  »كورونا«،  قبل  ما  وامتيازات 
لنوابهم  وتكون  الوباء  وشظف  ضراء  الناخبون 

السراء فقط.
املغربة  للجالية  مقاعد  تخصيص  أيضا  ينبغي 
ومنع  العمومية،  املــيــزانــيــة  كــاهــل  إثــقــال  دون 
وحظر  متتابعتني،  واليتني  من  ألكثر  الترشيح 
القرارات  هذه  فمثل  انتداب،  من  أكثر  بني  الجمع 
الذي  الحزبي  اإلصالح  عملية  ستدشن  الضرورية 
لصناديق  وتعيدهم  املواطنني  وستطمئن  ننتظره، 

االقتراع.
إصرار  مجرد  سيكون  وغيره  املطلوب،  هو  هذا 
على الريع وأكل للسحت وقتل لألمل في النفوس.. 
للنواب موعد مع التاريخ، فهل سيكونوا في املوعد، 
إننا  القديمة؟  عادتها  على  حليمة ستواظب  أن  أم 

منتظرون.

البرلمانيـون  والتشريـع  في  زمن  الجائحة 

خالد فتحي

نافذة للرأي

وهي  االنتخابي،  بالقاسم  يسمى  ما  عن  الحديث  كثر   
طريقة حسابية لألصوات املعبر عنها في العملية االنتخابية، 
إشكالياتها  وأهم  الطريقة  هذه  على  القارئ  نعرف  أن  وقبل 
،ال بد أن نتفق أوال أن املغرب بعد دستور 2011، عرف دخول 
حزب  في  واملتمثل  للحكومة  السياسي  للتسيير  جديد  وافد 
األولى  باملرتبة  يظفر  أن  استطاع  الذي  والتنمية،  العدالة 
أحزاب  بني  السياسي  املشهد  هندسة  لتتم  االنتخابات،  في 
إشكاالت  نتيجة  الديمقراطية  العملية  في  فشلت  تاريخية 
املشهد  سمة  وكانت  ضيقة،  حزبية  وصــراعــات  داخلية، 
السياسي،  الخطاب  في  املعتدل  التيار  بروز  هي  السياسي 
إلى  أقرب  كان  أنه  إال  الشعبوية،  من  بنوع  اتسم  أنه  رغم 
التصويت  إلى  ذلك  ترجمة  ليتم  وآمالهم،  املواطنني  هموم 
على األحزاب الجديدة، وخاصة حزب »املصباح« و»الجرار«.

عن  آنذاك  الحديث  بدأ  االنتخابية،  العملية  في  النوعي  التحول  هذا  أمام 
ثنائية قطبية سياسية، لكن سرعان ما اندثر هذا النقاش بعد تعيني الحكومة 
وانخراط أحزاب سياسية محسوبة على اليسار واليمني والوسط ليتم تشكيل 
حكومة بن كيران التي كانت بمثابة حكومة ائتالف وطنية، ونفس األمر حصل 
مع حكومة العثماني، حيث تم تشكيل حكومة متعددة التيارات ببرنامج متفق 
األغلبية،  على  بالتوافق  مرتبطة  املغربي  السياسي  املشهد  بنية  لتبقى  عليه، 
وعدم القدرة على الوصول إلى التيارات القطبية القوية التي يمكن أن تدفع إلى 
اعتماد  املتسرع حول  فالحديث  باملغرب، ولذلك  الحقيقي  الديمقراطي  التحول 
للفاعلني، وبداية نقاش  إلى شل الخطاب السياسي  القاسم االنتخابي، يهدف 
حول منهجية االختيار، لكن البد أن نسجل أن الدستور املغربي املعتمد أساسا 
للدفع  الوطنية  املؤسسات  صالحيات  من  وسع  التمثيلية،  الديمقراطية  على 
طريقة  عن  الحديث  فعوض  لذلك،  املؤسسات،  وفعالية  الديمقراطي،  باالنتقال 
االحتساب، كان األجدى أن نتحدث عن منهجية ومعيرة االختيار ملمثلي األمة 
ومازال  الرقمنة  زمن  في  أننا  يعقل  فال  والترابي،  التشريعي  املستوى  على 
املستوى الدراسي للعديد من ممثلي األمة ال يتجاوز الباكلوريا، ونحن نتحدث 
عمل  على  الرقابة  بدور  تقوم  برملانية  لجن  في  وممثلني  انتخاب مشرعني  عن 

الحكومة ومؤسساتها؟
التام  واالحترام  التقليدية،  السلوكات  مع  القطيعة  إلى  يحتاج  فاألمر  إذن، 
مليثاق الديمقراطية والتي تبنى على أسس علمية وموضوعية، فعوض الحديث 
االنتخابات،  األول في زمن  الخاسر  أن نستحضر  االنتخابي، البد  القاسم  عن 
بدونه  والــذي  ككل،  االنتخابية  العملية  في  للمواطن  السياسية  الثقة  وهو 
الدستوري  إلى املستوى  النقاش  العملية برمتها ال شيء، ولذلك نرفع  تصبح 
لنتحدث عن مدى دستورية احتساب األصوات االنتخابية على أساس القاسم 
قاعدة  على  تتوفر  ال  التي  األحزاب  على  املقاعد  توزيع  أن  ظانني  االنتخابي، 
شعبية وجماهيرية، من شأنه أن يخلق نوعا من استمرارية املشهد السياسي 
على  نقضي  املنهج،  بهذا  ونحن  التعددية،  وبنفس  الوضعية  بنفس  ككل 
عملية حسابية  وليست  وتوجه،  وقرار  اختيار  الديمقراطية  ألن  الديمقراطية، 

لتوزيع املقاعد بمزاجية.
القاسم  إن  قلنا  قسمني:  إلــى  املغربية  التجربة  يقسم  االنتخابي  القاسم 
الذي يحتسب على أساسه توزيع  املعدل  االنتخابي هو  الحاصل  أو  االنتخابي 
فإذا  صحيح،  بشكل  عنها  املعبر  األصــوات  أســاس  على  وُيحتسب  املقاعد، 
صحيح  بشكل  عنها  املعبر  واألصــوات  ألف،   100 هو  املسجلني  عدد  مثال  كان 

فالقاسم  مقاعد،   3 عليها  املتنافس  املقاعد  وعدد  ألفا،   30 هو 
 10000 على  فالحصول   .10000 أي   ،3/30000 هو  االنتخابي 
النتائج  أن  ولنفترض  واحد،  مقعد  على  الحصول  يعني  صوت 
 250000 على  حصلت  »أ«  الالئحة  اآلتــي:  الشكل  على  كانت 
والالئحة  صــوت،   15000 على  حصلت  »ب«  والالئحة  صــوت، 
من  الطريقة  هــذه  فاعتماد  صــوت،   12000 على  حصلت  »ت« 
التوافق  زمن  مع  بدأت  التي  املغربية  التجربة  يقسم  أن  شأنه 
فالحزب  ولذلك  التمثيلية،  الديمقراطية  إلى  املغربي  والتحول 
عدد  في  سياسيا  األول  باعتباره  السياسية  العملية  يقود  الذي 
الرهان  عدم  االستراتيجية  مواقفه  من  كان  االنتخابية،  املقاعد 
على االكتساح السياسي، ألن التخوف الذي كان من طرف املخزن 
واألحزاب املشاركة هو سيطرة اإلسالميني، سواء الذين شاركوا 
من  الجدد  املحتملني  امللتحقني  وحتى  السابقة،  االنتخابات  في 
جماعة »العدل واإلحسان« وبعض التيارات السابقة، فالخوف من السيطرة على 
املقاعد أمر مستبعد على اعتبار أن العدالة والتنمية ال يفكر بالزعامة السياسية 
الحزب،  تماسك  على  يؤثر  أن  شأنه  من  التفكير  هــذا  أن  باعتبار  الوطنية، 
مواجهتها،  عن  غنى  في  هو  مؤسسات  مع  سياسية  مواجهات  في  واستنزافه 
على  زعامات سياسية مسيطرة  يحتمل وجود  ال  املغربي  السياسي  املشهد  ألن 
النسق السياسي، ورغم أن القاسم االنتخابي في قناعتي الذاتية سيريح الحزب 
حزب  لتجربة  املجال  سيفتح  ألنه  السياسية،  العملية  على  السيطرة  من  القوي 
آخر للتسيير، من شأنه أن يجعل هذا الخيار يؤثر في معرفة الخريطة السياسية 
للحزب املغربي بصفة عامة، وقد كان األجدر أن يفتح نقاش وطني حول تجربة 
الحديث عن تعديل دستوري في  أفق  املقبلة في  2011 واألوراش  تنزيل دستور 
العديد من املجاالت، غير أن أثار جائحة »كورونا« خيمت على الوضع االجتماعي 

واالقتصادي، مما يبقي نقاشا في هذا املستوى مؤجال لوقت الحق.
القاسم  العتماد  الرافضة  األحزاب  موقف  تبرر  التي  التحليالت  كثرت  لقد 
نتائج  على  يؤثر  أن  شأنه  من  والــذي  املسجلني  عدد  أساس  على  االنتخابي 
االنتخابات املقبلة، لكن رغم ذلك، فان هذا املنهج يمكن أن يقدم أحزابا جديدة 
في التسيير، ويحيي أحزابا أصبحت في طي النسيان، مما سينعش العملية 
السياسية في املغرب رغم أنها تعد كلفة باهظة ومثقلة على األحزاب الشعبية، 
التي تعتمد على السند الشعبي، وهذا ما ذهب إليه موقف حزب االستقالل من 
امتيازا ألحزاب معينة على حساب أخرى،  االقتراع يعطي  النظام من  أن هذا 
لتقوية  املسجلني،  عدد  باحتساب  املتعلق  املقترح  الحزب  دعم  إلى  مشيرا 

التعددية السياسية وإلنصاف األحزاب الصغرى.
مشاورات  في  للجدل  املثيرة  النقاط  أهم  إحدى  االنتخابي  القاسم  ويعتبر 
وزارة الداخلية مع األحزاب السياسية حول املنظومة االنتخابية، حيث طالبت 
واملعاصرة،  واألصالة  والتنمية  العدالة  باستثناء  السياسية،  األحــزاب  كل 
باعتماد القاسم االنتخابي على أساس األصوات الصحيحة وليس على أساس 
حزب  أي  تحقيق  أمام  الطريق  لقطع  وذلك  االنتخابية،  اللوائح  في  املسجلني 
لنتيجة كبيرة، وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، 
معمقة  نقاشات  على  مبنيا  يكون  أن  يجب  االقتراع  نمط  في  »تغيير  أي  أن 
وتشاور بني جميع الفرقاء«، مشيرا إلى أن النقاش حول هذا امللف االنتخابي 

سياسي وليس مسألة تقنية كما قد يظهر للبعض.

النموذج  سوى  ليسوا  نعيمة،  عدنان،  إكرام، 
كل  وفي  العالم  عبر  األطفال  يلحق  ملا  املغربي 
من  وغيرهم  هم  للطفولة،  انتهاك  من  العصور، 
خانهم  أو  الحظ  حالفهم  إن  ندري  ال  األطفال، 

حتى أصبحت قضاياهم قضايا رأي عام.
بمراحل،  مــرت  أنها  نقول  أن  يمكن  ظاهرة 
حيث بدأت على شكل تحرش يتعرض له الطفل 
أبالغ  أن  أريد  ال  األقارب،  وخاصة  محيطه،  من 
إن قلت أن عددا من الراشدين وإن كان من باب 
يحملونها  مشابهة  حوادث  عن  يحكون  املزاح، 
مقتصرا  يكن  لم  فعل  ذاكرتهم، وهو  رفوف  بني 

على الرجال فقط.
الظاهرة  جعل  مما  بالتكتم،  مرفوق  تحرش 
تنتقل ملرحلة االغتصاب الفعلي بعد التغرير به 
بقطعة حلوى أو إيهامه أن والديه في انتظاره.

أكثر بشاعة من  أمام مرحلة  اليوم، نحن  لكن 
مرفوقا  يكون  االغتصاب  أن  حيث  سابقاتها، 
من  الخوف  بدافع  العمد  والقتل  باالختطاف 
من  املرحلة  هذه  إلى  وصلنا  فكيف  االنكشاف، 

الوحشية في أوج ازدهار حقوق اإلنسان؟
مرحلة ساهمت فيها أسباب مباشرة وأخرى 
القضاء  أبــرزهــا ضــعــف  ــن  م مــبــاشــرة  غــيــر 

وهشاشة األمن.
الجنائي  الــقــانــون  مــن   471 الفصل  ينص 
أو  العنف  استعمل  ))مـــن  أن  على  املغربي 
دون  قاصر  الختطاف  التدليس  أو  التهديد 
الثامنة عشر عاما، أو الستدراجه أو إغرائه أو 
فيها من طرف من  التي وضع  األماكن  نقله من 
له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه 
خمس  من  بالسجن  يعاقب  غيره،  بواسطة  أو 
الفصل  ينص  وأيــضــا  ــوات((،  ســن عشر  إلــى 
484 على أنه ))يعاقب بالحبس من سنتني إلى 
خمس سنوات، من هتك دون عنف أو حاول هتك 
عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو 
عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه 

العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى((.
وبعد  املغربي،  القضاء  فإن  معلوم،  هو  وكما 
تصنيف الجرائم، يطبق العقوبة القصوى على 
الجاني، هذا األخير الذي يمكن أن يحالفه الحظ 
أشهر  بعد  طليقا  حــرا  ليصير  بعفو  ويحظى 

قليلة.
كافية  سابقا  إليها  املــشــار  العقوبات  فهل 
هي  حتى  أو  وذويهم،  الضحايا  غليل  لتشفي 
وخير  ال،  هو:  الجواب  العام؟  للرأي  ُمطمئنة 
لها  تعرض  اعتداءات  من  تسجيله  تم  ما  دليل 
السجناء  طرف  من  السجون  داخل  مغتصبون 
 ،2017 سنة  وقع  كما  خارجه  حتى  أو  نفسهم، 
حني تم تداول فيديو في مكناس لشخص ينزف 
مادة  بتذويب  الشباب  بعض  قــام  بعدما  أملــا 
ضبطه  بعد  التناسلي،  جهازه  على  البالستيك 

وهو يحاول اغتصاب طفلة.
الذي  النفسي  الضرر  أحــد  على  يخفى  وال 
يلحق الضحية وأسرتها على مر السنني، وكيف 
أما  جاني،  إلى  الضحية  يتحول  أن  املمكن  من 
لسنني  ظلت  فقد  حرة«  »أنا  رواية  بطلة  أمينة، 
وأنفاسه  بها  املتحرش  الوحش  تتذكر  عديدة 

الكريهة.
غابة،  إلى  مجتمعنا  يتحول  أن  وقبل  لهذا، 
ــاف نزيف  ــق ــام األمــــور، إلي ــزم ــذ ب وجـــب األخـ
وتكييف  بتحيني  وذلك  املتكررة،  االغتصابات 
بما  القانون  في  عليها  املنصوص  العقوبات 
املواثيق  وخاصة  الظاهرة،  خطورة  مع  يتالءم 
الدولية لحقوق اإلنسان، أما فيما يخص األمن، 
التبليغ  بعد  مباشرة  الشرطة  قوات  تتحرك  لو 
ساعة،   24 مرور  انتظار  من  بدال  االختفاء  عن 

لكان عامال مباشرا في تقليل عدد الضحايا.
الظاهرة فيما سبق  وال يسعنا حصر أسباب 
اإلباحية  املواقع  ولوج  وسهولة  فانتشار  فقط، 
املــحــارم  زنــى  قضايا  مختلف  تــعــرض  الــتــي 
في  ساهم  طبيعية،  حــاالت  وكأنها  والــشــذوذ 
أمر  وهو  املثليني،  بزواج  الدول  بعض  اعتراف 

بعيد عن الطبيعة.
أن  علينا  البعوض،  بقتل  االنشغال  من  وبدال 
أنتجت  التي  املستنقعات  تجفيف  على  نعمل 
باألسرة  واالهتمام  الخبيث،  املــرض  هــذا  لنا 
داخــل  انــشــقــاقــات  تحصل  فــقــد  وتــمــاســكــهــا، 
ــة، فــمــاذا عــن األســر  ــادي الــعــائــالت ألســبــاب م
دوامها  ساعات  بفعل  التي  مــاديــا،  املستقرة 
الطفل  يجعل  املستمر،  اآلبــاء  وغياب  الطويلة 
أكثر عرضة لالنحراف وفريسة سهلة للوحوش 

اآلدمية التي تعيش بيننا؟

القاسم االنتخابي والخاسر االنتخابي 

رضوان بوسنينة *

تحييـن القانون 
الجنائي  لصـالح 

نجمة الرفاعيالــبـــراءة

 *رئيس مؤسسة تراحم للدراسات واألبحاث
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 »Etienne Dinet« أطلقت جمعية
بمدينة  توجد  التي  دينات(،  )إتيان 
فرينوز ضواحي العاصمة باريس، 
الجديد،  الــدراســي  املوسم  مطلع 
برنامجا تربويا وتعليميا طموحا، 
وآدابــهــا  العربية  اللغة  لتعليم 
سنوات  األربــع  من  بــدءا  لألطفال 

وانتهاء بالبالغني.
الجمعية  بــرنــامــج  واستقطب 
من  نــخــبــة  عليها  يــشــرف  ــتــي  ال
فرنسا،  في  العالم  مغاربة  خيرة 
وتلميذة،  تلميذا   170 يقارب  ما 
واألديــان،  الجنسيات  مختلف  من 
يومي  ــدراســة  ال على  يتناوبون 
على  يشرف  كما  واألحــد،  السبت 
هذا البرنامج الدراسي، الذي خلف 

تجاوبا واستحسانا من قبل الرأي 
التالميذ،  وأولــيــاء  املحلي  العام 
خبرة  ذوات  ومــربــيــات  معلمات 
ملنطقة  ينتمني  عــالــيــة،  وتــجــربــة 
يضمن  ما  وضواحيها،  »مــانــت« 
للمتمدرسني تعليما بجودة كبيرة.
تأسست  الجمعية  أن  إلى  يشار 
سنة 2013، ويسهر على تسييرها 
طموحون  مــغــاربــة،  كلهم  شباب 
ــون،  ــان ــق ومــتــشــبــعــون بــــروح ال
والثقافتني  األخــالقــيــة  وبالقيم 
ويبذلون  والفرنسية،  املغربية 
العقبات  لتجاوز  جهدهم  قصارى 
التي  واملالية  والقانونية  اإلدارية 
تنزيل  أجل  من  سبيلهم،  تعترض 

برامج وأهداف الجمعية.

جمعية »إتيان دينات« بباريس تطلق برنامجا طموحا للغة العربية

مصير عقوبة اإلعدام  في أفق القرن الحادي والعشرين
سهام ودغيري

عن مطبعة »دار السالم« بالرباط، صدرت مؤخرا 
الطبعة الثانية من كتاب »مصير عقوبة اإلعدام في 
أفق القرن الحادي والعشرين« للدكتور عبد الرحيم 
من  370 صفحة  في  الكتاب  هذا  ويقع  بن سالمة، 
الخصوص  وجــه  على  ويتناول  الكبير،  الحجم 

املوضوعات التالية:
اإلسالمي  التشريع  في  والعقوبة  الجريمة   -

والقانون الوضعي. 
والديانات  القديمة  العهود  في  اإلعدام  عقوبة   -

املختلفة.
- عقوبة اإلعدام في الفكر الحديث.

- عقوبة اإلعدام بني أنصارها وخصومها.
اإلعدام  لعقوبة  املؤيدين  آراء   -
هــذه  ــاء  ــغ ــإل ب ــبــني  املــطــال وآراء 

العقوبة.
منظور  مــن  اإلعـــدام  عقوبة   -

السياسة العقابية باملغرب.
التي  الــجــرائــم  مــن  نــمــاذج   -
وخارجه  املغرب  داخــل  ارتكبت 
مرتكبها  ــى  عــل ــم  حــك ــتـــي  والـ

باإلعدام .
ــعــرض،  ــذا ال ويــهــمــنــا فـــي هـ
آراء  إلــى  باختصار  نتطرق  أن 
عقوبة  عــلــى  اإلبـــقـــاء  أنــصــار 
اإلعدام وآراء املطالبني بإلغائها، 
لكن قبل ذلك، علينا أن نقدم رأي 
في  نيتشه،  األملاني  الفيلسوف 
اإلعدام  عقوبة  دامت  ما  املوت، 
املوت  بعقوبة  البعض  يسميها 
))املوت  يقول:  حيث  العظمى، 
وهو  طبيعي،  ــوت  م ــوعــان:  ن

البشر وال  التي قدرها هلل على  الطبيعية  الظاهرة 
ثم  منها،  والهروب  دفعها  في  للمرء  حيلة  وال  مفر 
موت إرادي، كاالنتحار أو ارتكاب جريمة عقوبتها 
مرتكب  حق  في  اإلعــدام  هذا  ينفذ  حيث  ــدام،  اإلع
رميا  سواء  والوسائل،  الطرق  بمختلف  الجريمة 

بالرصاص أو شنقا أو خنقا إلى غير ذلك((.

أنصار عقوبة اإلعدام وخصومها:

الوحيد  العقوبة يرون فيها السالح  أنصار هذه 
الشريرين  املــجــرمــني  املجتمع  بــه  يــرهــب  الـــذي 
األطفال  وخاطفي  األعـــراض  ومنتهكي  قتلة  من 
فإن  ولذلك  وتعذيبهم،  الدماء  وسافكي  وقتلهم، 
نزع  الذي  حياة  ))انزعوا  قال:  كانط،  الفيلسوف 
هؤالء،  نظر  في  اإلعدام  فعقوبة  اآلخرين((،  حياة 
هـــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
خطير  مجرم  على  للقصاء 
وأمنه  املجتمع  ويهدد  هدد 

وسالمته.
هذه  خصوم  يــرى  بينما 
غير  عقوبة  أنها  العقوبة، 
إنسانية وغير صالحة وغير 
مهينة  عقوبة  فهي  منطقية، 
للفرد تلغي إنسانية اإلنسان 
كما  الــحــيــاة،  فــي  وقدسيته 
أنها عقوبة خطيرة ظاملة تهدر 
أقدس حق في الحياة بإزهاق 
روح بشرية واستئصال الفرد 
حني  في  املجتمع،  من  نهائيا 
أن الذي يمسك األرواح هو هلل 

تعالى، وليس البشر.
وفي نظر هؤالء، فإن الدولة 
في  اإلعدام  عقوبة  تنفذ  عندما 
حق املحكوم عليه بها، تكون قد 

ارتكبت هي األخرى فعال جرميا ال يقل خطورة عن 
فعل املنفذ فيه عقوبة اإلعدام.

ووسائل  بطرق  تكون  اإلعـــدام  عقوبة  وتنفيذ 
املتحدة  الــواليــات  ففي  ألخــرى،  دولــة  من  تختلف 
األمريكية، وهي بلد الحريات وحقوق اإلنسان، التي 
العقوبة حتى اآلن من معظم والياتها،  لم تلغ هذه 
بواسطة  فيها  يــكــون  العقوبة  ــذه  ه تنفيذ  ــإن  ف
باملقصلة،  أو  بالسم  والحقن  الكهربائي،  الكرسي 
عليه  املحكوم  في  اإلعدام  تنفذ  أخرى  دول  وهناك 
إما رميا بالرصاص أو شنقا أو رجما حتى املوت 

)la lapidation( أو بحد السيف.
عقوبة  بها  تنفذ  التي  الوسيلة  كانت  وكيفما 
اإلعدام، فمنظرها رهيب ومشمئز ومخيف، وعلينا 
حق  في  شنقا  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  هنا  نتذكر  أن 

الرئيس العراقي صدام حسني.
الهامة  املوضوعات  من  اإلعــدام  عقوبة  وتبقى 
املفكرين  ــان  أذهـ تشغل  زالـــت  وال  شغلت  الــتــي 
كل  ــي  وف املجتمعات،  مختلف  فــي  والحقوقيني 
قائما  بشأنها  الجدل  ومازال  واألحقاب،  العصور 
العقوبة  لهذه  املناهضون  يطالب  حيث  اآلن،  حتى 
تأخذ  التي  بالدول  الجنائية  القوانني  من  بإلغائها 
اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  صدور  فمنذ  بها، 
القانون  يكلفه  الحياة  في  اإلنسان  الذي جعل حق 
باعتباره من الحقوق األساسية التي يجب حمايتها 
لكن  اإلعدام،  عقوبة  بإلغاء  يطالبون  والحقوقيون 
زالت  ال  اإلسالمية،  الشريعة  تطبق  التي  ــدول  ال
القرآن  بتعاليم  عمال  اإلعـــدام  بعقوبة  متمسكة 
الكريم مصداقا لقوله تعالى: ))وكتبنا عليكم فيها 
باألنف  واألنف  بالعني  والعني  بالنفس  النفس  أن 
واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص..((، 
األلــبــاب((،  أولــي  يا  حياة  القصاص  في  ))ولكم 
بالحق((  إال  هلل  حرم  التي  النفس  تقتلوا  و))وال 

صدق هلل العظيم.

الغائب الحاضر في الثقافة الحسانيةالشعر الصحراوي تاريخ وحضارة 
بدعم من وزارة 
والشباب  الثقافة 
ــة /  ــاضــ ــ ــري ــ وال
الثقافة،  قــطــاع 
جهة  ومــجــلــس 
الساقية  العيون 
الـــــحـــــمـــــراء، 
وتــــفــــعــــيــــال 
للمكون الثقافي 
مـــن الــنــمــوذج 
ــوي  ــ ــم ــ ــن ــ ــت ــ ال
لــــألقــــالــــيــــم 
ــة،  ــي ــوب ــن ــج ال
جمعية  تنظم 
أصـــــــدقـــــــاء 
الــــــــتــــــــراث 

الحسانية،  والثقافة  والبيئة 
الصحراوي«،  الشعر  »خيمة 
ــوم 15  ــداءا مــن يـ ــتـ ــك ابـ ــ وذل
بــاملــديــريــة   2020 ــر  ــوب ــت أك

ــة  ــجــهــوي ال
لـــلـــثـــقـــافـــة 
بـــالـــعـــيـــون 
تحت شعار: 
ــر  ــ ــع ــ ــش ــ »ال
وي  ا الصحر
تــــــــاريــــــــخ 

وذاكرة«.
وســـتـــقـــدم 
»خيمة الشعر 
الصحراوي« 
بـــرنـــامـــجـــا 
املــواد  متنوع 
ــد  ــصــائ مــــن ق
ومـــســـاجـــالت 
شـــــعـــــريـــــة، 
ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
ــات الــداعــمــة  ــجــه لــتــكــريــم ال
النشاط  هــذا  فــي  واملساهمة 

األدبي.

بدعم من وزارة 
الثقافة والشباب 
ــة،  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
جهة  ــس  ــل ــج وم
الساقية  العيون 
الــــــحــــــمــــــراء، 
للمكون  وتفعيال 
الـــثـــقـــافـــي مــن 
النموذج التنموي 
ــون  ــعــي ــة ال ــجــه ل
الحمراء،  الساقية 
ــة مــع  ــ ــراك ــ ــش ــ وب
املـــركـــز الــجــهــوي 
ــن الـــتـــربـــيـــة  ــهـ ملـ
بجهة  والــتــكــويــن 

تعلن  الـــداخـــلـــة، 
الشعر  ــاء  إلحــي »طــمــوح  جمعية 
ببوجدور«  والــتــدويــن  الحساني 
الثانية  تنظيم النسخة  أنها تعتزم 
من امللتقى الدولي »ِتِفْسِكي للثقافة 

شعار:  تحت  والتراث« 
في  الحاضر  »الغائب 
ــة الــحــســانــيــة  ــاف ــق ــث ال
ــكـــون الــصــنــهــاجــي  املـ
دورة  ــا«  ــ ــوذجـ ــ ــمـ ــ نـ
أحمد  ــد  املــرحــوم ســي
سيد  ولد  إبراهيم  ولد 
التروزي، وذلك  أحمد 
و22  يـــــــومـــــــي 21 
2020 بمدينة  أكتوبر 

بوجدور.
وســــــيــــــشــــــهــــــد 
أعالم  امللتقى تكريم 
املنطقة،  ــرة  ــ ذاك ــن  م
ونــــــــــدوات فــكــريــة 
وورشات  شعر،  وخيمة  افتراضية 
تكوينية، ومسابقات شعرية تراعي 
بها،  املعمول  االحترازية  الظروف 
ينشطها ثلة من الباحثني واملبدعني 

الوطنيني والدوليني .



21المنبر الحر من 15 إلى 21 أكتوبر 2020 العدد: 1093 

د. إدريس الفينة

اتفاقية  تعديل  على  مــؤخــرا  الحكومة  صــادقــت 
التبادل التجاري مع تركيا، بعدما أثارت جدال كبيرا 

بني املتابعني والفاعلني االقتصاديني.
فهذه االتفاقية التي وقعت منذ سنة 2004 ودخلت 
حيز التنفيذ سنة 2006، لم تكن متوازنة املنافع، ألن 
على  كثيرا  منها  استفاد  الذي  هو  التركي  الجانب 
أكثر من مستوى حسب األرقام املتوفرة، فالصناعات 
التركية تبقى جد متطورة وأكثر تنافسية من نظيرتها 
املغربية، سواء في قطاع النسيج أو قطاع التجهيزات 
ذلك  الصناعات،  الخدمات، وباقي  وقطاع  املنزلية 
للتصنيع  شاملة  استراتيجية  على  تتوفر  تركيا  أن 
اململكة  اقتصاد  بينما  املــغــرب،  عكس  والتصدير 
أصبح يستنزف منه سنويا أكثر من  ملياري دوالر، 
كما أن املغاربة جعلوا من تركيا محطة متميزة للسفر 
األسفار  لوكاالت  املغرية  العروض  بسبب  والتبضع، 
التركية، وهو ما استنزف كثيرا املخزون املغربي من 
العملة الصعبة، لكن اإلشكال املطروح كذلك على هذا 
املستوى، مرتبط بأنواع االستثمارات التي يقوم بها 
األتراك في املغرب، حيث جلها مرتبط بقطاع التجارة، 
لهذه  يسمح  ما  وهو  والخدمات،  واملطاعم  البيع  أي 
مستوى  على  متقدمة  رمح  رأس  بتشكيل  الوحدات 
أن  يعني  ما  التركية،  للبضائع  القسري  االستيراد 
رؤوس األموال التي تبعث بها تركيا للمغرب ال تعمل 

إال على تكريس العجز التجاري تجاه هذا البلد. 
على كل، فالحكومة املغربية استفاقت متأخرة بعد 
الــدوالرات  من  املاليير  التركية  السلع  استنزفت  أن 
وأضاعت اآلالف من فرص الشغل على الشباب املغربي 
عبر هذه االتفاقية غير املتوازنة، وهي االتفاقية التي 
الجانب  من  جيد  بشكل  مدروسة  تكن  لم  أنها  يظهر 
املغربي قبل التوقيع عليها، وليس في صالح املغرب 
شكله  في  املجحف  االتفاق  هذا  على  اإلبقاء  اليوم 
كبيرة  ســوق  إلــى  سيتحول  االقتصاد  ألن  الحالي، 
والكورية  الصينية  السوق  بعد  التركية  للبضائع 
الجنوبية واليابانية واألوروبية واألمريكية، علما أن 
كل هذا، لن يسمح للصناعة املغربية الفتية بالتطور.

أي مصير التفاقية 
التبادل الحر بين 
المغرب وتركيا؟

إعداد الطبيب والدكتور 
أنس بن سالمة

فإن  ومحيطه،  منزله  بنظافة  أحدنا  اعتد  مهما 
امليكروبات املوجودة في هذا املنزل تعد باملليارات، 
العلماء أن كل غرام واحد من تراب األرض  ويقدر 
إجمالي  أن  أي  ميكروب،  مليون   40 على  يحتوي 
يفوق  املجهرية  الحية  الكائنات  هــذه  كتلة  وزن 

إجمالي وزن ما في العالم من نبات وحيوان.
مجموعات  ــى  إل املــيــكــروبــات،  العلماء  ويقسم 
اليومية،  حياتنا  إلــى  بالنسبة  أهمها  مختلفة، 
ببضعة  ــقــاس  ت ــتــي  ال )الــبــكــتــيــريــا(  الــجــراثــيــم 
أصغر  هي  التي  والفيروسات  فقط،  ميكرومترات 
بكثير من الجراثيم، وتكاد تكون عبارة عن كبسوالت 
أنواع  بعض  كانت  وإن  جينية،  مواد  على  تحتوي 
مثل  للصحة،  مفيدة  حتى  أو  حميدة،  الجراثيم 
األمعاء وتساعد على هضم  في  املوجودة  الجراثيم 
تتسبب  منها  كثيرا  فإن  الجسم،  وتغذية  الطعام 
من  العالج  على  أصعب  وهــي  الفيروسات،  فيها 
العادي،  الزكام  املثال  سبيل  على  ومنها  غيرها، 
واإلنفلوانزا، واإليبوال، وجذري املاء، ونقص املناعة 
الجراثيم  من  الوقاية  سبل  أما  وغيرها،  املكتسبة، 
املجهرية  الكائنات  من  غيرها  وحتى  والفيروسات 

كالفطريات واألوالي، فهي واحدة تقريبا.

أين توجد الجراثيم والفيروسات؟

الجراثيم والفيروسات في كل مكان دون  توجد 
استثناء يستحق الذكر، وإن كان كثير يعرفون أن 
الجراثيم تحتشد بشكل خاص في إسفنجة غسل 
النفايات،  ومستودع  املياه  ودورة  الطعام  أواني 

جراثيم  وجــود  تــؤكــد  الحديثة  ــدراســات  ال ــإن  ف
في  أخطر  تنوع  وذات  أكبر  بأعداد  وفيروسات 
أماكن ال تثير حذرنا كما ينبغي، ومنها على سبيل 
املثال: مقابض األبواب في املباني العامة، وأوراق 
الكبرى،  املتاجر  في  التسوق  وعــربــات  العملة، 
واملجالت في عيادات األطباء، وحتى قوائم الطعام 

في املطاعم.

كيف تنتقل إلينا 
الفيروسات والجراثيم؟

من  كثيرا  يحمل  أن  يمكنه  الــهــواء  الــهــواء:   -
الجراثيم ويوصلها مباشرة إلى الرئتني.

ولكن  خطرا،  ليس  ذاته  بحد  اللمس  اللمس:   -
العيون  امللوثة  بأيدينا  نلمس  عندما  هو  الخطر 
داخل  إلــى  الجراثيم  فنوصل  الفم،  أو  األنــف  أو 

أجسامنا.
سعال شخص  من  الهواء  في  املتطاير  الرذاذ   -
األكــثــر شــيــوعــا النتقال  الــوســيــلــة  مــريــض، هــو 

فيروسات اإلنفلونزا والزكام مثال.

غسل األيدي بالماء والصابون 
للوقاية من الجراثيم

األيدي  غسل  أن  العالم،  أطباء  عند  إجماع  ثمة 
من  الوقاية  أشكال  إحــدى  هو  والصابون  باملاء 
»كــورونــا«،  كمرض  املعدية،  بــاألمــراض  اإلصابة 
ويشدد  والفيروسات،  الجراثيم  بها  تسببت  التي 
املاء  ألن  الصابون  استعمال  وجــوب  على  هــؤالء 
التي  الجراثيم  تكاثر  يعزز  قد  بل  يكفي،  ال  وحده 

تحتضنها املواد الدهنية على الجلد، ويجب غسل 
استعمال  بعد  وبعده،  الطعام  تناول  قبل  األيدي: 
مثل  ملوث  شيء  أي  مالمسة  وبعد  املياه،  دورة 
املذكورة سابقا، وفي حال وجود شخص  األشياء 
مصاب بمرض جرثومي أو فيروسي في محيطنا، 
املعقم،  الصابون  استعمال  املستحسن  من  يصبح 
األيــدي  »منشفة«  استعمال  عــدم  على  والحرص 

التي يستعملها اآلخرون.

اللقاحات

باستمرار  اللقاحات  الئحة  تكبر  الطب،  بتقدم 
لوباء  لــقــاح  عــن  البحث  فــي  الــشــأن  هــو  كما   -
باتت  قد  اللقاحات  بعض  كانت  وإن  »كــورونــا«- 
خاصة،  لألطفال  الصحية  الحماية  ضــرورات  من 
وكبار السن الذين يمكنهم أن يكونوا بحاجة إلى 
بعض أنواع اللقاحات، السيما املصابني بأمراض 

مزمنة، بناء على استشارة ونصائح األطباء.

سبل الوقاية األخرى

- الحرص على النظافة املنزلية وأماكن الدراسة 
والعمل.

- تالفي االتصال عن قرب باألشخاص املصابني 
بمرض جرثومي أو فيروسي.

وخاصة  بـــ»كــمــامــة«،  ــف  واألنـ الــفــم  تغطية   -

إلى  العدوى  انتقال  )ملنع  والعطس  السعال  عند 
اآلخرين(.

- تالفي ملس األعني واألنف والفم.
املناديل املعقمة حيث يتعذر وجود  - استخدام 

املاء والصابون.
وبشكل  الغذائية،  املواد  نظافة  على  الحرص   -

خاص، اللحوم والخضر والفواكه الطازجة.
- عدم تناول طعام في مكان ال يلتزم بالشروط 
الذي  نفسه  هو  الطعام  معد  يكون  كأن  الصحية، 
كانت  سواء  النقدية،  العملة  الزبائن  من  يتسلم 

ورقية أو معدنية.

الحاالت التي تستوجب تدخل الطبيب

تصبح املساعدة الطبية ضرورية في الحاالت اآلتية:
يجب  أجله  من  محتمل  لوباء  إنسان  تعرض   -

تدخل طبيب.
- سعال يدوم ألكثر من أسبوع.

- تقيؤ الطعام ألكثر من مرة على التوالي.
- إسهال معوي يدوم ألكثر من يومني.

حرارة  بارتفاع  مصحوب  جلدي  طفح  ظهور   -
في الجسم.

األدويــة  تعالجه  ال  الــذي  ــحــرارة  ال ارتــفــاع   -
املسكنة خالل ثالثة أيام.

- صعوبة في الرؤية أو ضعف في النظر.
- صداع حاد أو غير مألوف.

من أجل الحماية من مرض »كورونا«:

للـوقاية خطة عـملية 
 مـن الـجراثيم والـفيروسات

في  أهمية  ازداد  قد  اإلعــالم  دور  كان  إذا 
أو  التقليدي  منه  ســواء  الحاضر،  عصرنا 
نقل  على  يقتصر  يعد  لــم  حيث  الــبــديــل، 
فحسب،  واملــعــلــومــات  ــصــور  وال ــار  األخــب
منظومة  فــي  أســاســيــة  لــركــيــزة  بتشكيله 
وتكوين  واالخــتــيــارات  القناعات  صياغة 
العام  الرأي  وصناعة  واالنطباعات  الرؤى 
الوعي  نشر  عن  فضال  التوجهات،  وبلورة 
بقضايا  املرتبطة  والتعليم  والتثقيف 
مختلف شرائح املجتمع وقضاياهم، فإن فئة 
األشخاص في وضعية إعاقة ببلدنا ال تزال 
عالقتها بالسلطة الرابعة ملتبسة ويشوبها 
الفهم، بل والحيف أحيانا،  الكثير من سوء 
واملهتمون  النشطاء  يقف  آلخــر،  حني  فمن 

على  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  حقوق  ومناصرو  اإلعاقة  بمجال 
االتجاهات  رفد  عوض  التي  هلل،  سامحهم  اإلعالميني  لبعض  خرجات 
اإليجابية للتمثيالت املجتمعية تجاه اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة، 
تأتي بعض املواد الصحفية وفي منابر مرموقة أحيانا، بعيدة كل البعد 

عما خلص إليه التدافع الفكري املفاهمي العاملي لإلعاقة منذ عقدين.
وتتقاطع  تتشابك  التي  املفاهيم  من  الكثير  مثل  اإلعاقة، هو  فمفهوم 
فيها العديد من العلوم اإلنسانية واالجتماعية، هذا التدافع الذي خلص 
للمقاربة الحقوقية التي تبنتها االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي إعاقة، 
كخلفية تعرف اإلعاقة بكونها ترتبط بالبيئة املحيطة بالشخص املعاق 
أكثر من ارتباطها بالشخص ذاته، بحيث لم تعد اإلعاقة مشكلة صحية 
التركيز  نقلت  اإلنسان  حقوق  على  املبنية  االجتماعية  فاملقاربة  فردية، 
محيطه  إلى  الفرد  من  اإلعاقة  على  االشتغال  خالل  أو  الحديث  على 
وبيئته، وأصبحت اإلعاقة تتحدد من خالل عالقة تفاعلية بني الشخص 
بكل خصوصياته العضوية، ومحدودية النشاط الوظيفي وبني عوامل 
املحيط التي قد تكون ميسرة أو حاجزا أمام املشاركة الكاملة والفعالة، 
املبادئ  أحد  وهي  البشري،  التنوع  من  جزء  اليوم  اإلعاقة  تعتبر  كما 
اململكة  عليها  صادقت  التي  الدولية  االتفاقية  في  األساسية  الثمانية 

املغربية.
وتتجه املقاربات الحقوقية التنموية اليوم إلى اعتبار اإلعاقة قضية 
واملحلية،  الوطنية  العمومية  السياسات  توجهات  صلب  في  تندرج 
2011، بشكل  الدستور املغربي لسنة  34 من  املادة  وهو ما أكدت عليه 
التخطيط  على  العمومية  السلطات  حث  خالل  من  وإلــزامــي،  صريح 
القبلي ملعالجة قضايا اإلعاقة في كل السياسات واملخططات والبرامج 
العمومية، والعمل على تفادي كل تمييز أو إقصاء على أساس اإلعاقة، 

من شأنه املس بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة.
وإذا كانت طبيعة عالقة اإلعالم باإلعاقة ترتبط بالتطورات املجتمعية 
النفسية  وبالتطورات  إعاقة(  وضعية  في  للشخص  املجتمع  )نظرة 
في  فاعل  كعنصر  لنفسه  املعاق  )نظرة  أخــرى  جهة  من  والحقوقية 
اإليجابية،  التراكمات  كل  رغم  الفجوة،  أن  املؤسف  من  فإنه  املجتمع(، 
تكرسه بعض  وما  مكتسبات حقوقية  من  ما سبق  بني  مهولة  زالت  ما 
حتى  أو  واالجتماعية  السياسية  القضايا  لبعض  اإلعالمية  املعالجات 

في  عالقة  دونما  تستعمل  التي  الرياضية، 
أحيان كثيرة عناوين تستعمل فيها اإلعاقة كذم 
بالسوء  عنصر  توصيف  بها  يقصد  وشتيمة 
ذات  مهينة  عبارات  تضم  وجمل  والسلبية، 
الشخص  بكرامة  وتمس  تسيء  قدحيه  حمولة 
عنونة  مثال  نصف  فكيف  إعاقة،  وضعية  في 
سياسيني  تيارين  لتحالف  تكهنات  حول  مقال 
تربطهما  وال  متصارعتني  إيديولوجيتني  من 
سيئة  معينة  وضعيات  ويعيشان  أواصر  أية 
في تقديره بعنوان من قبيل »املكفوف يتحالف 
مع املشلول« هكذا)...(؟ فأين نحن من نضوج 
الفكر اإلنساني وتوسع مفهوم حقوق اإلنسان 
وأين  واملساواة؟  االجتماعية  العدالة  ومبادئ 
نحن من دور الصحافة في تصحيح ما رسخته 
األعمال الدرامية قديما في التلفزة والسينما واملسرح، من صور سلبية 
تمييزية تغذي النظرة السلبية النمطية والدونية عن هذه الشريحة، ال 
إعاقة كشخص منفرد، بل كشخص ينتمي  تنظر للشخص في وضعية 
التطبيع  إلى  املفضي  البديهي  بالعجز  بالوسم  مرتبطة  مجموعة  إلى 

وتقبل إقصائهم وتهميشهم؟
إن استمرار بعض اإلعالميني في تبني مقاربة متجاوزة وغارقة في 
السلبية املجانية، إنما يرهن هذه الفئة بالتمثالت واملعتقدات السلبية 
قضايا  معالجة  فسطحية  واملقاولة،  واإلدارة  املجتمع  في  السائدة 
اإلعاقة وتوظيف توصيفات وتعبيرات ذات مدلوالت تمتح من املقاربات 
تشجع  ال  ثقافة  وتكرس  تشكل  لألسف،  األشياء،  هذه  كل  اإلحسانية، 
بشكل  العامة  الحياة  في  املشاركة  على  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
عادل ومنصف، الشيء الذي يعيق إدماجهم ودمجهم الشامل، ويجعل 
األخرى  املكونات  بقية  جانب  إلى  الرئيسي  دوره  عن  يبتعد  اإلعــالم 
وأسرهم  إعاقة  في وضعية  األشخاص  لدى  الحقوقي  الوعي  إذكاء  في 
وكافة الفئات املجتمعية وبناء ثقافة تحترم االختالف وتزيح الحواجز 
أو  الجمعي  الشعبي  املخيال  في  كانت  سواء  السلبية،  واالتجاهات 
التعليم أو األسرة أو الشارع أو اإلعالم، والتي تتعامل مع األشخاص 
وكونهم  مشكلة( يجب حلها،   = )املعاق  أنهم مشكلة  على  اإلعاقة  ذوي 

مجرد مستقبلي خدمات يحتاجون للرعاية واملساعدة والوصاية.
ويجدر بنا التذكير هنا، بأن املعنيني بهذا اإلشكال، يمثلون باملغرب 
6.8 % حسب البحث الوطني حول اإلعاقة لسنة 2014، والذي من ضمن 

نتائجه أيضا، أن كل أسرة من أصل أربعة باملغرب، معنية باإلعاقة.
فمتى يا ترى يؤدي اإلعالم بكل أطيافه )سمعي، بصري، إلكتروني، 
املستويات  الصورة على كل هذه  دوره في تصحيح هذه  اجتماعي...( 
مباشرة  آلية  بصفته  املنتج  والترافع  الواعية  املناصرة  من  كنوع 
الجيد  للتمثل  ممتهنيه  بتملك  بدءا  واملجتمعات،  بالجماهير  لالتصال 
بزوايا  مرورا  اإلعاقة،  لقضية  الحقوقية  املقاربة  على  املبنية  لألدبيات 
ورجال  نساء  نظرة  اتجاهات  تعديل  على  العمل  يحتم  مما  تناولها، 
في  الشخص  لتحسني صورة  الضروري  املهني  أدائهم  وتقوية  اإلعالم 

وضعية إعاقة في اإلعالم.
*محاضر وناشط حقوقي في مجال اإلعاقة

األشخاص في 
وضعية إعاقة 

بالمغرب وظلم 
المعالجة اإلعالمية 

عبد الرحمان المودني*
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ال شك أن إصالح الحقل الثقافي، في جانبه 
املتعلق بالسلوكيات، يشكل أهم مفاتيح األمان 
والتغطية  االجتماعية  الحماية  مــجــال  فــي 
الصحية، فثقافة االحترام واالنضباط والوقاية 
والحوادث،  باملرض  اإلصابات  من  واالحتياط 
الصحية  الــتــغــطــيــة  تــحــصــن  ــاس  ــ أس هـــي 
جهة،  من  الغش  من  وحمايتها  وديمومتها 

والالمباالة من جهة أخرى.
هذا  فــي  الثقافة  أهمية  عــن  نتكلم  فحن 
سلوكات  هناك  أن  جيدا  نــدرك  فإننا  املجال، 
استنزاف  في  تتسبب  الإرادية  وأخرى  إرادية 
ميزانيات التغطية الصحية وصناديق الحماية 
الفساد  الخصوص:  على  ومنها  االجتماعية، 
دون  لالستفادة  امللفات  وتــزويــر  ــرشــوة،  وال
الخدمات  من  املشروع  غير  االغتناء  أو  حق، 
االجتماعية  الحماية  منظومات  تقدمها  التي 
والالمباالة  الجهل  وكذلك  الصحية،  والتغطية 

والشعوذة والدجل...
التدابير اإلجرائية ضرورية، لكنها تبقى غير 
إلى  ترمي  ثقافية  تنمية  غياب  في  ذات جدوى 
تعزيز حسن السلوك واألخالق واعتبار الغير، 
وهذا دور منظومة التربية والتعليم والتكوين، 
في  األســرة  دور  يصاحبها  مقرراتها،  وعقلنة 
تقوية التوعية لدى األبناء، الكتساب وترسيخ 
الصغر  منذ  صحية  ومــمــارســات  سلوكيات 
األمراض  من  للوقاية  اليومية  التعامالت  في 
الصحة  قطاع  ميزانيات  تثقل  التي  والحوادث 

وصناديق الحماية الصحية واالجتماعية.
)الباكتيريا،  العدوى  سببها  أمراض  هناك 
يمكن  والفيروسات(،  الطفيليات  امليكروبات، 
تجنبها بثقافة الوقاية، وخصوصا الفيروسات 
التي يعجز الطب، لحد اآلن، عن إيجاد مضادات 
حيوية تقضي عليها، واإلصابة بالبعض منها 

تتطلب عالجا مدى الحياة.

إلى  ــؤدي  ي قــد  الوقاية  ثقافة  إهــمــال  إن 
يعني  ما  الفتاكة،  ــراض  األم بهذه  العدوى 
أو  متوسط  أو  قصير  ــالج  ع فــي  ــدخــول  ال
الصناديق  هذه  يورط  ما  وهو  املــدى،  بعيد 
الحياة،  مــدى  العالج  ميزانيات  صــرف  في 
الشيء الذي يمكن تجنبه بالوقاية والشروط 

االجتماعية املرتبطة بها ال غير.
مع  اآلن  الحظنا  ــد  وق للوقاية،  املستقبل 
اللقاح  يتجه نحو  الطب  أن  »كورونا«،  جائحة 
قبل الدواء، ما يعني أن املستقبل للوقاية، وأن 
األولوية  تعطي  الكونية  الصحية  املنظومة 
العالج  على  االعتماد  وأن  العالج،  قبل  للقاح 
االحتياط،  وثقافة  بالوقاية  االهــتــمــام  دون 
يعتبر تخلفا، وعدم القدرة على إعداد مواطنن 
شروط  مع  للتفاعل  الالزمة  املعرفة  يكتسبون 
الصحة التي يفرضها »النظام الصحي الجديد« 
بروتوكوالته  في  مهما  جــزء  يخصص  ــذي  ال
تؤهل  التي  الوقاية،  ثقافة  لترسيخ  الصحية 
املواطن، ليس فقط لتجنب األمراض، بل كذلك 
اجتماعيا،  العيش  مستوى  من  للرفع  لتأهيله 
تقلص  كلما  وتوسعت،  الثقافة  نمت  فكلما 
الجهل والتسيب والفساد والرشوة، خصوصا 
األولية تعتبر عنصرا من عناصر  الوقاية  وأن 

قياس درجة التطور والرقي للمجتمعات.
بشكل  مرتبطة،  والبشرية  الثقافية  فالتنمية 
قوي، بتحسن شروط العيش )املسكن، املهنة، 
الدورية،  الفحوصات  ونــوعــا...(،  كما  الغذاء 

النظافة،  البيئة،  الــلــقــاح،  الــعــائــلــة،  طبيب 
التشخيص املبكر...

عموما، يشكل الولوج واملشاركة الفعلية في 
الحماية  الثقافية مقاربة أساسية في  األنشطة 
ويساهم  الفقر،  تقليص  وفــي  االجتماعية، 
يجعل  حاضن،  مجتمع  إنشاء  في  كبير  بشكل 
اإلحساس  وعلى  الفقر  على  يتغلبون  مواطنيه 
الستثمار  املــجــال  بفسح  ــك  وذلـ بــاإلقــصــاء، 
داخل  فرد  بكل  املتعلقة  والطموحات  اإلرادات 

املجتمع.
يحد  الوقائية  الثقافة  في  االستثمار  أن  كما 
ومن  املعدية،  بــاألمــراض  اإلصــابــات  عــدد  من 
املهنية،  األمــراض  ومــن  الشغل  حــوادث  عــدد 
وإنتاجية  صحة  على  فقط  ليس  فوائد  ولــه 
األجراء، بل حتى على صحة وإنتاجية املجتمع 
إلى  تصبو  ميكانيزمات  بخلق  وذلــك  برمته، 
تقليص مخاطر األمراض املعدية وغير املعدية، 
الطبية  وباملراقبة  العمل  ظــروف  وبتحسن 

والتدخل االستباقي.
الحماية  مستوى  مــن  الــرفــع  يجب  لــذلــك، 
لثقافة  حقيقية  بتنمية  األولويات،  من  وجعلها 
على مستوى  وكذلك  العمل،  أماكن  في  الوقاية 
األسرة، مما يتطلب مشاركة مختلف املتدخلن 
في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشغل 
على  يجب  كما  والترفيه،  والرياضة  والثقافة 
فروع  لكل  الدعم  توفر  أن  العمومية  السلطات 
تعطي  وأن  وسياساتها،  االجتماعية  الحماية 

بحماية  املتعلقة  الوقائية  للمقاربات  األولوية 
املــقــاوالت  على  تفرض  وأن  األجـــراء،  صحة 
املقاربات  كل  تشجيع  في  واملساهمة  االهتمام 
أنظمة  ديــمــومــة  الــوقــائــيــة، وتــقــوي عــوامــل 

الحماية االجتماعية.
أولويات  أن تكون من  الوقاية يجب   فثقافة 
ــتــاجــيــة، لــيــس فقط  تــدبــيــر املــؤســســات اإلن
حقوق  مــن  حقا  باعتبارها  بــل  كـــإجـــراءات، 
املتدخلن،  كل  تحسيس  وجب  لذلك،  اإلنسان، 
مدني،  ومجتمع  ــاوالت  ــق وم ــام  ع قــطــاع  مــن 
االستثمار  أن  علما  الوقاية،  ثقافة  لتكريس 
تكلفة  من  أكبر  فوائد  يمنح  الوقاية  ثقافة  في 

االستثمار.
العمل،  أماكن  في  الصحية  الثقافة  تعزيز  إن 
ملموسة  نتائج  تحقيق  على  املــقــاوالت  يساعد 
اقتصاديا، ألن األمراض املعدية وغير املعدية تؤدي 
إلى خسائر إنتاجية وتؤثر على النمو االقتصادي، 
للمقاوالت،  إضافية  تكلفة  فــي  كذلك  وتتسبب 

وبصفة عامة، للمجتمع ومؤسساته اإلنتاجية.
أتت  العالم  يعيشها  التي  الــتــحــوالت  إن 
بأخطار جديدة، تتطلب مقاربات جديدة، وهذه 
عمق  فــي  اإلنــســان  تضع  أن  يجب  املــقــاربــات 
القدرة على  بتأهيله ومنحه  اهتماماتها، وذلك 
إعدادها،  في  واملشاركة  والتمييز  املالحظة 
نفسه  في حماية  املسؤولية  من  وتحميله جزء 
بنفسه، على األقل في الجانب املتعلق بالوقاية، 
فهناك ثقافات وسلوكات قد تفوت الفرصة على 
اإلنساني  بالركب  لاللتحاق  املجتمعات  بعض 
الكوني،  املستوى  على  التغيير  ألن  الكوني، 
كالقطار، يمر بدون رجعة وال يعطي فرصة ثانية 
تأخر ومن  تردد  اجتاز ومن  لركوبه، من صعد 
يتطلب شروطا  أن صعوده  علما  رسب،  رفض 
ال  والثقافة  الثقاقة،  عبر  إال  اكتسابها  يمكن  ال 
تباع وال تشترى، وال يمكن الحصول عليها في 

بضعة أيام.
*عضو المجلس اإلداري
 للوكالة الوطنية للتأمين الصحي

الحماية االجتماعية في حاجة إلى حماية ثقافية

مالي أرى دعما وال
 أرى فنا؟

ُمـــــــــــــنـــــــــــــكــــــســــــٌر الـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــَب  إنَّ  َقـــــــــــــــــِريـــــــــــــــــَضـــــــــــــــــك  اْنــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــْر 
ـــٌر ـــ ــــــ ـــ ـــدِح ـــ ــــ ـــ ـــنــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــ ـــ ُمـ الـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــنَّ  إن  َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاًء  واْبــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــْث 
شـــــــــــــــــــــــــــاَخـــــــــــــت أغـــــــــــــــــــــــــــــــــاين أْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍس مـــــــــــــــــــــــــــــــــاَت نــــــــــاِظــــــــــُمــــــــــهــــــــــا
َوَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر بـــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــى  ِبـــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــام،  ـــــــــــــــــِعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُق  الـــــــــــــــــنَّ َرجَّ 
أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــــُجــــــــــول ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرقـــــــــــــــــــــــــراٍق وشـــــــــــــــــاِطـــــــــــــــــئـــــــــــــــــِه
ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا وُعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــوٌن زاَنـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوٌر أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــسَّ
َثـــــــــــــــــــــــِمـــــــــــــــُل مـــــــــــــــــــــــــــــوُجـــــــــــــــــــُه  عـــــــــــــــظـــــــــــــــيـــــــــــــــٌم  ذاك  رْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُق 
ِمـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــنــــــــِج ِبـــــــــــــــــــــــْنـــــــــــِت َضـــــــــــــــــــــــبـــــــــــاٍب ِعـــــــــــــــــْشــــــــُقــــــــهــــــــا َقــــــــــَمــــــــــٌر
َنــــــــــــــــــــــــــْظـــــــــــــــــُم الـــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــواِهـــــــــــــــــــر ِشـــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــرا زاَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َنـــــــــــــــــَغـــــــــــــــــمٌ 
ُدَرٌر ِبـــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــْت  َحـــــــــــــــــــــــــــــفَّ قــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــرا  لـــــــــنـــــــــا  أْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــاُل راحـــــــــــــــــــــــلـــــــــــة َغـــــــــــــــــــــــــــْيـــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــهــــــــــْل َنـــــــــــــــــــِســـــــــيـــــــــْت
َفـــــــــــــــــَتـــــــــــــــــٌر لــــــــــــــــــــــــــــــــُه  مـــــــــــــــــــــــــــــــا  ودمـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــســـــــــــــــــاء  ذاك 
َشـــــــــــــــــــــِحــــــــــٌب ورُده  إذ  عـــــــــــــــــــاِشـــــــــــــــــــِقـــــــــهـــــــــا  لـــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــــَف  يــــــــــــــــــــــــــا 
يـــــــــــــــــْبـــــــــــــــــكــــــــي رحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَل َحـــــــــــــــــبــــــــيــــــــب َدْمـــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــه َهـــــــــــــــــِمـــــــــــــــــٌر
ــٌر ــ ــمــ ــ ــ ـــ ــ قــ جــــــــــــْت  ُتـــــــــــــــــــــــــوِّ أن  بـــــــــــــــــعــــــــَد  الـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــيــــــــَفــــــــُة  تـــــــــــــــلـــــــــــــــَك 
ســـــــــــــــــلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــانــــــــًة ِلـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــاين ِســـــــــــــــــــحـــــــــــــــــــُرهـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌر
ثـــــــــــــــــــــــــــــمَّ اْرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْت نـــــــــــــــَغـــــــــــــــمـــــــا أرواُحـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا وَســـــــــــــــــمـــــــــــــــــْت
أســـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــاُعـــــــــــــــنـــــــــــــــا بــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــنـــــــــــــاٍء َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــْرُفــــــــــــــــــــــــــه َأِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر
ألـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــاُنـــــــــــــــــــــــه َدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌق أوزاُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُمـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــٌج
ُغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرٌر أْســـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــاؤه   ٌ ُلـــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــع  ألـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاُظـــــــــــــــه 
ولَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى زَمــــــــــــــــــــــــــاُنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُم واْنـــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــدَّ َصــــــــــــــــــــــــــْرُحـــــــــــــــــُهـــــــــــــــــُم
ـــــــــــــــــعــــــــُر والـــــــــــــــــِعـــــــــــــــــَبــــــــُر أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَن الـــــــــــــــــِغـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاُء وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــشِّ
َنــــــــــــــَغــــــــــــــٍم؟ فـــــــــــــــــــي  َيـــــــــــــــــــــــــــــــْنـــــــــــــــَدسُّ  َصـــــــــــــــــــَخـــــــــبـــــــــا  أرى  مـــــــــــــــــــــــاِلـــــــــــي 
َمـــــــــــــــــــطـــــــــٌر؟ ِبـــــــــــــــــــــــه  َيـــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــُمـــــــــو  َيـــــــــــــــــــَبـــــــــــــــــــًســـــــــا  أَرى  مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــي 
فـــــــــــــــــــاِرُســـــــــهـــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــاَخ  أْم  ُمـــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــٌر  ــــــــــــَمــــــــــــْت  ُعـــــــــــــــــــــــــقِّ هــــــــــــــــــــــــــل 
َســـــــــــــــــَكـــــــــــــــــٌر؟ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُؤُه  َقـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــٍض  َنــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــُع  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر  أم 
ِمـــــــــــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــــــــــــــَن عـــــــــــــــــابـــــــــــــــــثــــــــٌة بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــُعـــــــــود يــــــــــــــــــــــــــا َولـــــــــــــــــــِهـــــــــي
وِق يــــــــــــــــــــــــــا َوَتـــــــــــــــــــــــــــٌر مــــــــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــــــــــن َمـــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــَســـــــــــدٌة لـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــذَّ
ــــــــــاي يـــــــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــغــــــــِفــــــــي ِمـــــــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــاِصـــــــــــمـــــــــــٌة لـــــــــــــــــــــلــــــــــنَّ
َيــــــــــــــــــــبـــــــــــــِكـــــــــــــي ُبــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــاَء َيـــــــــــــــِتـــــــــــــــيـــــــــــــــٍم َعـــــــــــــــْيـــــــــــــــُشـــــــــــــــه ُقــــــــــــــــــــَتـــــــــــــٌر
ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن َنـــــــــــــــــــــْظـــــــــــــــــــــُم كــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم تـــــــــــــــــــاِفـــــــــــــــــــه َنــــــــــــــــــــــــــــــــِزٍق
ـــــــــــــــــــــــاُقـــــــــــــــه ِبـــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــايـــــــــــــــيـــــــــــــــٍن ِبـــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــا َهـــــــــــــــــــــــــــَتــــــــــــــــــــٌر ُعـــــــــــــــــــــــشَّ
نـــــــــــــــــــــــــــــاَحـــــــــــــــــــْت َمـــــــــــــــــســـــــــــــــــاِمـــــــــــــــــُعــــــــنــــــــا َتـــــــــــــــــــــــــــــْرثـــــــــــــــــــي َمـــــــــــــغـــــــــــــاِنــــــيــــــهــــــا
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌر تــــــــــــــــــــــــــْرثـــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن ُنـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــوٍم َغـــــــــــــــمَّ
ــا ــ ــ ــــ ــ ــ ــِدنـ ــ ــ ــــ ــ ــ َغـ ِفـــــــــــــــــــي  َنـــــــــــْســـــــــــغ  َفــــــــــــــا  َنـــــــــــــــــَغــــــــًمــــــــا  َنــــــــــــُصــــــــــــْن  لـــــــــــــــــــْم  إْن 
ُُنـــــــــــــــــــــــُثـــــــــــــــــــــــٌر ِشــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــُره  مــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا  فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــِه  ُروَح  ال 

رمضان مصباح اإلدريسي

يشكل الولوج واملشاركة الفعلية يف األنشطة الثقافية مقاربة 
أساسية يف احلماية االجتماعية، ويف تقليص الفقر، ويساهم 

بشكل كبري يف إنشاء جمتمع حاضن يجعل مواطنيه يتغلبون على 
الفقر، وعلى اإلحساس باإلقصاء..

ســامــحــيــنــا يــا نــعــيــمــة، ألنــك 
مريضة،  وألنـــك  بــريــئــة،  طفلة 
الفيافي  تلك  في  تعيشن  وألنــك 
هذا،  كل  ومع  والفقيرة،  البعيدة 
وعبثوا  الطريقة،  بتلك  قتلوك 
الوحشية  بتلك  املالئكي  بجسدك 
أنينك  يرحموا  ولــم  والبشاعة، 

وتوسالتك.
بعد  ألننا  نعيمة،  يا  سامحينا 
ستن عاما من االستقالل، ما زال 
زالت  وما  آدميون،  جنون  بيننا 
تنبت في بالدنا وحوش بشرية، 
ليست  أمــوال  اغتصاب  يريدون 
على  الحصول  ــدون  ــري وي لــهــم، 
جهد،  وال  عمل  وال  كد  بال  كنوز 

وبأي ثمن، وبأية طريقة، حتى لو 
املالئكة،  دماء  بسفك  األمر  تعلق 
لشياطينهم  قــرابــن  وتقديمها 

وخرافاتهم وجهاالتهم البغيضة.
كل  فرغم  نعيمة،  يا  سامحينا 

ورغم  ديارنا،  في  املدنية  مظاهر 
كل أحاديثنا الثقافية، ونقاشاتنا 
املتعالية، ما زال الكثير منا غارقا 

منا  الكثير  زال  الخرافة، وما  في 
الحاكمن،  الــجــن  لغة  يتحدث 
على  املــســيــطــريــن  واألبـــالـــســـة 
مدخرات األرض والسماء، ما زال 
ويرى  ويفسر  يفكر  منا  الكثير 
ويعيش بالشعوذة، ما زال بيننا 
من يخاف الجن أكثر من خوفه من 
هلل، ويخشى الشياطن ويقدسها 
لـله،  وتقديسه  خشيته  من  أكثر 
على  يقوى  من  هلل  يعرف  وهــل 
قتل األطفال، واغتصاب البراءة؟

زال  فما  نعيمة،  يا  سامحينا 
الطفل  عــن  يــتــحــدث  مــن  فــيــنــا 
»الزوهرية«،  »الزوهري« والطفلة 
بدمائهما  ليفتدي  عنهما  ويبحث 
حسب  تحميها،  كنوزا  املالئكية 
جهاالتهم القذرة، جنة وشياطن، 
كل  مــع  هــذا،  كــل  عندنا  زال  مــا 
ونفاخر  نبنيها،  التي  مساجدنا 
ووعاظنا  علمائنا  كل  ومع  بها، 
كل  ــع  وم العلمية،  ومجالسنا 
وخالفاتنا  الخاصة  نقاشاتنا 
اإلســالم  مقاصد  حــول  املتعالية 

وفلسفته وحضارته.
سامحينا يا نعيمة، ألنك طفلة، 
تعيشن  ــك  وألن مريضة،  ــك  وألن
الفقيرة والبعيدة،  القفار  في تلك 
أماكن  لدينا  زالت  فما  سامحينا، 
أحد،  عنها  يتحدث  ال  مجهولة، 
وال  أحد،  أهلها  بحياة  يهتم  وال 
االنــتــخــابــات،  فــي  إال  نتذكرها 
أهلها  أصــوات  إلى  نحتاج  حن 
أماكن  لدينا  زالت  ما  الدراويش، 
واللصوص  الجبناء  يــرتــادهــا 
يتربصون  ــن  ــذي ال والــخــبــثــاء، 
وبالطيبن  واألبرياء  بالضعفاء 

من األطفال والنساء.
سامحينا يا نعيمة.. سامحينا.

يا نعـيمة.. سامحـينا 

إبراهيم أقنسوس



بين القضاء والمحاماة 
في المغرب ومصر 

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

 ÜõM ..á«°SÉ«°S áë«°†a ÊÉªã©dÉH ±Î©j ’ QGôMC’G

 äÉbÉ£ÑdG øe ójóL π«Lø`«æWGƒª`dG ∫ƒ`ëj á`«æWƒdGá«ªbQ äÉæFÉc ¤EG

2

3

ملف العدد

تحليل إخباري
10-9-8

13-12

 ¢†aôJ ÖeGôJ IQGOEG ájôëÑdG Ohó◊G º«°SôJáµ∏ªª∏d Iójó÷G

 •ƒ≤°S ó¡Á π`g É«Ñ«d ‘ ÎØM ∫GÔ÷G?äGô`«î°üdG ¤EG IOƒ©∏d

التحدي الذي لم تكمله الحسابات 
السرية للحسن الثاني

مؤشرات فشل مبادرة السيسي 
إلنقاذ حفتر 

الحقيقة الضائعة
24

AÉ`«MC’G Pƒ`Øfh äGƒ`eC’G á`côH ø`«H

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)..( ؟

س
لي

وا
ك

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
24
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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

بهاء  للمستشار  أدبية  مقطوعة  الشعراء،  املحامني  األصدقاء  أحد  لي  بعث 
فيها  اتهم  قضية  في  بمصر،  الشيخ  بكفر  الجنايات  محكمة  رئيس  املــري، 

محامون بالتزوير.
اضطر  عظمة  مصر،  في  واملحاماة  القضاء  عظمة  إلى  ترجعنا  الكلمة  هذه 
فيها شيخ املحامني والقضاة املصريني، األستاذ عبد العزيز فهمي، يوما عندما 
أن  املصرية  الديمقراطية  عادة  من  وكان  املصرية،  النقض  ملحكمة  رئيسا  كان 
األثير،  شبكات  عبر  العام  الــرأي  يتابعها  للحكومة  أسئلة  األمة  نواب  يوجه 
وحصل في ذلك الوقت أن تقدم أحد النواب املصريني بسؤال إلى وزير الحقانية 
آنذاك )العدل(، باعتباره وصيا على ميزانية العدل في الحكومة متعلق بماهية 
رئيس محكمة النقض، وما كان من وزير الحقانية أن أجابه على الفور بصفة 
خبرة  عدم  األمة  نائب  استغل  ولربما  مباشرة،  األثير  شبكات  وعلى  تلقائية 
الوزير السياسية التي تفرض عليه، وإن كان وزيرا للعدل، احترام ذلكم الخيط 
في  التدخل  وبني  الحكومة  في  كعضو  السياسي  عمله  بني  يفرق  الذي  الرقيق 
السياسية،  املعارضة  في  األمة  نائب  كان  ولربما  عنه،  مستقلة  قضائية  سلطة 
فاستغل موقفه ورمى، كما يقول املثل الفرنسي، بقشرة موز في طريق الوزير، 
الكبيرة  األجرة  وانتقاد  هيجانه  في  الشعب  إليها  يطمح  التي  الشفافية  باسم 
صادق  الــذي  هو  األمــة  أو  الشعب  مجلس  أن  متناسيا  القضائي،  للمسؤول 
عليها قبل ذلك، وكان على الوزير أن يرد عليه بحدس السياسي الذكي ويرضي 
املستمعني والبرملانيني في نفس الوقت بالقول: ))سيدي نائب األمة املحترمة، 
للبرملان  الداخلية  اللجن  اختصاص  من  أمور  وهذه  األثير،  أمواج  على  نحن 
التي ناقشتموها معنا، فأنتم تعلمون أكثر مني قيمتها، ثم إن كنتم تريدون أن 
يطلع عليها العموم، فهناك آليات من جملتها تقارير لجن التشريع التحضيرية 
املاضية،  للسنة  القديمة  امليزانية  في  نشرها  وكذا  القوانني،  مع  تنشر  التي 
وهي متواجدة في األوراق والجرائد الرسمية، وإنني وإن كنت وزيرا للحقانية، 
فواجب التحفظ يمنعني من التصريح بذلك عالنية، بل أخاف أن يفسر من طرف 
للنائب  جديد  من  املوز  بقشرة  ويرمي  في سلطتهم((،  تدخل  أنه  على  القضاة 
محترفيها، كما  بني  والقانونية  السياسية  املبارزة  وتكمل  املحنك،  السياسي 
كان يقع في برملانات كان فيها محامون كبار وقضاة سابقون مارسوا املحاماة 
يضطلعون بالنيابة عن األمة، وكانت سجاالتهم السياسية على أثير الراديو في 
األمثال  زالت مضرب  ال  وعبارات  قانونية  مدارس  عن  عبارة  والتلفزة،  املغرب 
األستاذ  املرحوم  أمثال  وتأثيرها،  الكلمة  وهيبة  البيان  وسحر  الفصاحة  في 
النقيب املعطي بوعبيد واألستاذ املرحوم محمد التبر واألستاذ املرحوم امحمد 
نقاشات  في  األيام  أحد  في  توجه  الذي  األخير  طويلة، هذا  والالئحة  بوستة 
ملتمس الرقابة بعبارته الشهيرة لوزير الداخلية والتي اهتز لها البرملان وقال: 
وزير  عليها حتى  ابتسم  أن  فتئ  ما  الوزير«،  مخدومة سيدي  انتخاباتكم  »إن 

الداخلية نفسه.
وأضيفت هذه العبارة إلى املصطلحات السياسية التي تحمل طابع األستاذ 
أمام عدسات  املراكشية وحركة يديه وأصابعه وتقطب حاجبيه  بلكنته  بوستة 
الثاني ويرتب عنها  الحسن  املرحوم  امللك  يتتبعها مباشرة  كان  التي  الكاميرا 

قرارات سياسية وإدارية وقضائية كبيرة.
وزير  كشف  عندما  مصر،  في  واملحامني  القضاة  شيخ  موقف  إلى  ونرجع 
وعقد  محكمته  إلى  ذهب  ما  سرعان  الرئيس، إذ  ماهية  املتمرس  الغير  العدل 
على  النقض  إليها قضاة محكمة  دعا  املصري،  الشعب  باسم  اآلخر  جلسة هو 
))إن  التسجيل:  الضبط  كتابة  رئيس  من  وطلب  نفسه،  اليوم  في  استعجال، 
استقالته  يقدم  فهمي،  العزيز  عبد  األستاذ  املصرية،  النقض  محكمة  رئيس 
كشف  عندما  العدل  وزير  شخص  في  التنفيذية  السلطة  تدخل  على  احتجاجا 
ماهية الرئيس في الجواب عن سؤال لنائب األمة مباشرة على األثير((، وحرر 
امللكي املصري وقدم استقالته مللك  الديوان  إلى  محضرا بذلك، وذهب مباشرة 

مصر. 
وأذكر مرة أني سألت أحد الرؤساء املصريني ملحكمة النقض وبعض قضاة 
تلك  أثــار  عن  بمنزلي،  ضيافتي  في  كانوا  الذين  العدل،  في  ووزيرها  مصر 
خلق  فهمي،  العزيز  عبد  الرئيس  موقف  بأن  فأجابوني  التاريخية،  االستقالة 
أزمة حكومية سياسية اضطرت معها الحكومة بعد ذلك بوقت قصير، أن تقدم 

هي األخرى استقالتها.

املجد ال يبنيه مال وال الزيف 

ي�صنع الرجال! 

حفل  في  مشاركته  خبر  تــداول  فور 
شو«  »كــايــرو  بمسرح  استعراضي 
بالقاهرة، شنت نخبة من الجماهير 
سعد  الفنان  ضــد  حملة  املصرية 
وعــدم  مقاطعته  أجــل  مــن  ملــجــرد، 

الحضور لسهرته.
مغرضة  حملة  »املعلم«  ويواجه 
الذين  املصريني  بعض  طــرف  من 
ــن مسرح  ع ــني  ــســؤول امل ــبــوا  طــال
ملجرد  حفل  بإلغاء  شــو«،  »كــايــرو 
حصوله  حني  إلى  استضافته  وعدم 
املتابع  االغتصاب  تهمة  من  البراءة  على 

بها بفرنسا منذ سنة 2016. 
ــوان بــوزيــد، مــديــر أعمال  وتــحــدث رضـ
ــات الــخــاصــة، عن  ــ ــدى اإلذاعـ ــجــرد، إلحـ مل
سعد  إن  قائال  الحفل،  أثارها  التي  الضجة 
»كايرو  بمسرح  املسؤولني  طالب  من  هو 
من  للحفل  الترويجي  اإلعالن  بسحب  شو« 
مواقع التواصل االجتماعي، بدعوى أنهم لم 

يوقعوا أي عقد رسمي مع املنظمني.
الضجة  أن  بوزيد في تصريحه،  وأوضح 
التي أثارها بعض املصريني، سابقة ألوانها، 
خاصة وأن ملجرد لم يحسم في مصير الحفل 

وال في عقده مع املسؤولني عن التظاهرة.

مصريون 
يشنون حملة 
لمقاطعة سهرة 
سعد لمجرد 
بالقاهرة

ريهانا تعتذر 
للمسلمين

اعـــتـــذرت املــغــنــيــة ريــهــانــا 
لحديث  إدراجها  بعد  للمسلمني، 
الترويجي  ــالن  اإلعـ فــي  نــبــوي 
بالعاصمة  نظمت  الذي  للعرض 
للمالبس  ــس  ــاري ب الــفــرنــســيــة 
ــحــضــرات  الـــداخـــلـــيـــة ومــســت

التجميل.
 Savage x ــة ــ ــ ــرك ــ ــ ونـــشـــرت ش
ريهانا،  تملكها  الــتــي   Fenty
حقا  ))نعتذر  فيه:  جاء  اعتذارا 
عــن األغــنــيــة الــتــي ظــهــرت في 
 ،Savage x Fenty عــرض 
كان من املفروض أن ال نستخدمها، 
ــم اســـتـــبـــدال املــوســيــقــى  ــت وســي
لتعديل  أخرى  بموسيقى  واألغنية 

وطرحه  العرض 
ُنكن  جديد،  من 
أقصى درجات 
االحــــــتــــــرام 
للعالم  والحب 
اإلسالمي((.

ال�صاحة الفنية املغربية حزينة
 على وفاة �صعد اهلل عزيز

توفي صباح يوم الثالثاء 13 أكتوبر 
حيث  عزيز،  هلل  سعد  الفنان   ،2020
بالدار  بمنزله  لبارئها  ــروح  ال أسلم 
البيضاء، عن عمر ناهز السبعني سنة، 

بعد صراعه مع مرض السرطان.
النور  رأى  ــذي  ال الــراحــل،  وخلف 
 ،1950 سنة  البيضاء  الـــدار  بمدينة 
من  الكثير  في  تمثل  قيما،  فنيا  إرثــا 
املسرح  في  ســواء  الناجحة،  األعمال 
التلفزيون،  فــي  أو  السينما  فــي  أو 

األفــالم،  مــن  العديد  وكتب  قــدم  حيث 
»كاريكاتير«،  ثالثة«،  »تلفزيون  الكوميدية  السلسلة  أعماله  بني  ومن 
ــة فــاطــمــة« )لــثــالثــة مــواســم( ــ ـــــف«، و»الل ــواق  »صـــور ضــاحــكــة«، »مـــ
ونال الراحل جائزة أفضل م  مثل في مهرجان مونتريال بكندا، ومهرجان 
باستيا بفرنسا، كما أخرج للسينما فيلم »زمن اإلرهاب«، وقدم مسرحياته 
»مـسرح  فرقـة  وأسـس  وكندا،  وأمريكا  وأوروبـــا  العربي  العالم  في 
الثمانني« صحبة زوجته املمثلة خديجة أسد التي تشاركه أغلب أعماله.

رحمه هلل وإنا لـله وإنا إليه راجعون.

مسابقة  مــوعــد  تــقــرر  بــعــدمــا 
لألغنية   »2020 ــون  ــزي ــي »األوروف
الشبابية، التي ستقام في فارسوفيا 
ببولونيا يوم 29 نونبر 2021 داخل 
التلفزية  األســتــوديــوهــات  إحـــدى 
 »19 »كوفيد  جائحة  تفشي  بسبب 
املسابقة،  هذه  تاريخ  في  مرة  ألول 
العمومي  اإلسباني  التلفزيون  أعلن 
»إر. تي. في. إي«، أن أغنية »بالنت« 
ــي مــن  ــ الـــتـــي ه
وتلحني  إعــداد 
ــة  ــ ــان ــ ــن ــ ــف ــ ال
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
هــــــــاجــــــــر 
 ، لصبيحي ا

إسبانيا  ستمثل  بـــ»آشــا«،  امللقبة 
مسابقة  مــن  القادمة  النسخة  فــي 
لألغنية   »2020 ــون  ــزي ــي »األوروف
هذه  بــأداء  تقوم  حيث  الشبابية، 
تلحينها  فــي  ساهم  التي  األغنية 
املوسيقي  الفنان  أيضا  وتوزيعها 
فالفيردي،  وبــرونــو  روس  ســيــزار 

الفنانة سوليا فرنانديز.
هاجر  الفنانة  ــإن  ف وللتذكير، 
ولدت  التي  سنة(   23( الصبيحي 
ــد تم  ــي املــغــرب، كـــان ق ــشــأت ف ون
عشرة  الثانية  في  وهي  اختيارها 
أداء  ــي  ف للمشاركة  عــمــرهــا،  مــن 
ــي هي  ــت ــدا« ال ــ أغــنــيــة »بــكــرة ـ غ
والسالم  بالحرية  تحتفي  أنشودة 
وهي  واملحبة،  ــل  واألم والتسامح 
إعدادها  على  أشــرف  التي  األغنية 
بالتعاون  كمنتج  جونز  كوينسي 
ــعــاملــي »ريـــــدوان«. ــفــنــان ال  مــع ال

الفنانة المغربية هاجر الصبيحي تمثل 
إسبانيا في مسابقة »أوروفيزيون«



 

م�ؤامرة ال�ضباط الكبار �صد �صغار اجلي�ش

خلفيات هجوم الصخيرات
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حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

أن أمــزيــان هــذا أصــبــح مــارشــاال 
أول  أصبح  بل  املغربي،  للجيش 
أن  بعد  املغربي  للجيش  مارشال 
رئيسا  يعينوه  أن  اإلسبانيون  كاد 
»فرانكو«،  الجبار  بجانب  عليهم، 
جحيم  اإلســبــانــيــن  أذاق  الـــذي 
العذاب والتصفية في إطار الحرب 

املدنية اإلسبانية.
انضموا  الــذيــن  الضباط  ــان  وك
عدم  ملجرد  املغربي،  الجيش  إلــى 
التأخر عن الركب، ال يحلمون غداة 
مما  أكثر  يكونوا  بــأن  االستقالل 
فأخذهم   ،1953 سنة  عليه  كانوا 
وأغناهم  ورقاهم  املغربي  الحكم 
والــجــالل،  الهيبة  عليهم  وأغـــدق 
وجعلهم موضع ثقته ومحط آماله.. 
دونــه  يــمــوتــوا  أن  بديهيا  وكـــان 
وحبا  تضحية  الجميل  له  ويــردوا 
واستماتة.. وكانت هذه هي الفكرة 
الشبهات  كل  جعلت  التي  املهيمنة 
الصغار،  الــضــبــاط  حــول  تــحــوم 

الذين التحقوا  وحول الضباط 
مشاركتهم  بعد  بالجيش 

ولم  التحرير..  جيش  في 
الكبار  الــضــبــاط  يــكــن 

بإحاطة  فقط  يكتفون 
الــضــبــاط الــصــغــار 
وقــــــدمــــــاء جــيــش 
من  بسياج  التحرير 
واملتابعة،  الرقابة 
ــم اتــهــمــوا  ــه بـــل إن
به  يستهان  ال  عــددا 
جيش  ضـــبـــاط  ــن  مـ

الــتــحــريــر وألــصــقــوا 
ــم الــــوشــــايــــات  ــ ــه ــ ب

ــوا  ــل ــع الـــخـــطـــيـــرة وج
مسكنا  السحيقة  السجون 

قضى  من  ومنهم  لهم،  دائما 
يعرف  أحد  ال  من  ومنهم  نحبه، 

مصيره.
الجنرال  محيط  في  سرا  فليس 
ديكتاتوريا  أن أصبح  بعد  أوفقير، 
ــذا لـــأوامـــر  ــف ــن ــي الـــخـــفـــاء، م فـ
الفرنسية بشأن تسيير املغرب بعد 
االستقالل، بدءا بمعاقبة املسؤولن 
وإسبانيا  فرنسا  طرد  عن  املغاربة 
سياسيا في شخص أقطاب الحركة 
شخص  فــي  وعسكريا  الوطنية، 
وجه  فــي  الــســالح  حملوا  الــذيــن 
أعلنوا  الذين  أولئك  االستعمار، 
في  الحدودية  املناطق  في  الحرب 
استولت  التي  املغربية  الصحراء 
عليها الجيوش الفرنسية، وأصبح 
كل الذين أسهموا في تحرير املغرب 
السالح  وحملوا  االستعمار  مــن 
اإلسباني  االحتالل  استمرار  ضد 
املغربي،  للنظام  أعداء  والفرنسي، 
عرف املغرب انطالقا من سنة 1958 
منهم  الكثيرين  وإعدام  محاكماتهم 
املهدي  مثل  الــهــاربــن،  ومتابعة 
من  والكثير  هو  إلعدامه  بنبركة، 

أمثاله في أراضي املنفى.
الكبار  الضباط  أولئك  كان  وإذا 
الفرنسي  الجيش  مــن  الــقــادمــون 

لنظام  حــمــاة  أصــبــحــوا  ــن  ــذي وال
ــزون عــلــى مــراتــب  ــف ــق ــغـــرب، ي املـ
البهلوانيون،  يفعل  كما  الترقي 
فـــإن الــضــبــاط الــصــغــار وضــبــاط 
جيش التحرير كانوا محرومن من 
البهلواني،  القفز  هذا  مزاولة  حق 
رتبه  منه  تنزع  كانت  من  منهم  بل 

العسكرية ليتأخر إلى الوراء.
الرسمية  الــقــائــمــة  فبمراجعة 
امللكية  املسلحة  القوات  إلطــارات 
بقائمتهم  ومقارنتها   1957 سنة 
سنة 1970، تجد أن بعض الضباط 
سنة  حدود  إلى  ليوتنان  رتبة  من 
جنراالت  رتبة  في  أصبحوا   ،1961
من  هائل  عــدد  بينما   ،1970 سنة 
 1961 سنة  اليوتنان  ــب  رت ذوي 
سنة  ــى  إل الرتبة  نفس  فــي  بقوا 
الكومندان  مثال  وهــنــاك   ،1970

الــخــصــاصــي، أحــد قــدمــاء جيش 
حيث   ،1963 سنة  اعتقل  التحرير، 
السري  املعتقل  فــي  معه  قضيت 
املقري« حوالي ثالثة  »دار  املسمى 
داعمر،  الكومندان  بجانب  شهور، 
عنهما  أفــرج  سنوات،  ثالث  وبعد 
برتبة  لكن  الجيش،  إلــى  وأعــيــدا 

ليوتنان.
الثاقب،  الفكر  ينطلق  هنا  مــن 
ليهيم في عالم التباعد املوجود بن 
ثقته،  الحكم  أوالهم  الذين  الضباط 
وأغدق عليهم رضاه وقربهم واطمأن 
الصغار  الضباط  عالم  وبن  إليهم، 
وأفقرهم،  وراقبهم  أبعدهم  الذين 
كل  وتناسى  تناساهم  وبالتالي، 
إلى  مطمئنا  عنهم  يصدر  قد  خطر 
أن الضباط الكبار هم سادة املوقف، 
بالوسيلة  غيرهم  مــن  أدرى  ــم  وه
الكفيلة بالقضاء على كل مفكر ثوري 

في صفوف الضباط الصغار.
ــبــري فــكــرة الــجــشــع  ــن وهــنــا ت
بعدم  القائلة  ــيــة  األزل اإلنــســانــي 

لتأخذ  ــاء،  ــف ــت االك وعـــدم  الــشــبــع 
الكبار  الضباط  أدمغة  في  مكانها 
الذين لم يكتفوا بما لهم من نفوذ، 
ورأوا ما رأوا من حقهم أن يكونوا 
أهال له.. حتى إذا ضربوا ضربتهم 
الرأي  فوجئ  يوليوز،  عاشر  يوم 
بهر  بما  والعاملي  املغربي  العام 

العقول وبدد الشكوك..
تتعمد  العيون  بعض  كانت  وإذا 
ارتكب  ومــا  يرتكب  عما  االنغالق 
أخطاء،  مــن  الجيش  صفوف  فــي 
وعما كان يقصده الناس أو بعض 
ــك الــتــغــاضــي، فإن  الــنــاس عــن ذل
متيقظا  كان  وقد  بنبركة،  املهدي 
أكثر من عدد كبير من الناس، كتب 
ــكــــذا..  ))وهــ يلي:  ما   1963 سنة 
تـــوجـــد إمـــكـــانـــيـــة أخـــــرى تــكــمــن يف 
كـــون الــركــن الـــذي يــظــن احلــكــم أنــه 
ــلـــيـــه، وهـــــو اجلــــيــــش، لــن  يــعــتــمــد عـ
يــفــلــت زمـــامـــه فــقــط مـــن بـــن يــديــه، 
بل إنه قد يصبح أكثر من ذلك، 
خـــــطـــــرا عــــلــــى وجــــــــــود ذلــــك 
)انظر  نــفــســه((  احلـــكـــم 
ديبلوماتيك،  لوموند 
غشت   .209 ــدد  ــ ع

.)1971
ــال  بـــنـــبـــركـــة قـ
االستنتاج  هـــذا 
ــي  ــ ــف ــ ــس ــ ــل ــ ــف ــ ال
قـــبـــل حــــــوادث 
الـــصـــخـــيـــرات 
ــوات،  بــســت ســن
يحكم  كــان  ولكنه 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــى الـ ــ ــل ــ ع
ــذي  ــاســي الـ ــســي ال
ــاء  ــدمـ اســـتـــعـــمـــل قـ
ــرنــســي  ــف الـــجـــيـــش ال
وتطويع  ــغــرب  امل لحكم 

املعارضة.
ورأينا طبقة من الضباط الكبار 
والفساد  والغنى  الترف  في  غارقة 
العرش،  ضد  رهيبة  معركة  تقود 
وأطعمها  الشر  عنها  درأ  أنه  رغم 
وكان  خوف،  من  وآمنها  جوع  من 
وقفة  الجميع  يــقــف  أن  بديهيا 
املتفرج، بما في ذلك ضباط الجيش 
الصغار، ولم تكن املعركة إذن أكثر 
من تصفية حساب بن طبقة معينة 
من املسؤولن من أجل التنازل عن 
تسجل  لم  ولهذا  والنفوذ،  السلطة 
يوليوز  عاشر  عشية  املعلومات 
لتضامن  صادقة  ظاهرة  أية   1971
بل  االنــقــالب،  مدبري  مع  الشعب 
على  هلل  يحمد  أخــذ  الشعب  إن 
هؤالء  هم  املنتصرون  يكون  ال  أن 
أوال  وطنهم  خانوا  الذين  الضباط 
قبل االستقالل، وخانوا ملكهم بعد 
سيخونون  محالة  وال  االستقالل، 

شعبهم لو قدر لهم النجاح.
ــقــول بــأن  ــكــن، مــن الــخــطــإ ال ول
ــوادث الــصــخــيــرات غــيــرت من  حــ
كانت  الــتــي  الــحــســابــات  أهــمــيــة 
ــة فـــي أذهـــــان أولــئــك،  ــوضــوع م
الــفــادح  الخطإ  مــن  بــل  ــؤالء..  ــ وه

اعتقاد  أو  منتهيا،  األمــر  اعتبار 
مــنــاورة  مــجــرد  يكن  لــم  األمـــر  أن 
الراغبن  لبعض  بالنسبة  تجريبية 
ومجرد  الحكم،  على  االستيالء  في 
في  للمفكرين  بالنسبة  أولي  درس 
االستيالء على هذا الحكم، ومجرد 

تجربة لم تكلفهم الشيء الكثير.
ــزة عن  ــوجـ ــرة املـ ــظ ــن وهــــذه ال
الجيش  على  املهيمنة  املعنوية 
وأثناءها  الصخيرات،  قبل حوادث 
التاريخ  مــن  تمحي  ال  وبــعــدهــا، 
الصخيرات،  في  جــرى  ما  حقيقة 
أخرى  مرة  إعادتها  تفادي  ليمكن 
الحاكمون  استقاه  ما  أساس  على 
عوامل  هناك  ألن  معلومات،  مــن 
أخرى اجتمعت لتجعل من محاولة 
انقالب الصخيرات سابقة تاريخية 
لتاريخ  بالنسبة  بالغة  أهمية  ذات 

املغرب، القديم والحديث. 
الصخيرات  انــقــالب  فمحاولة 
عسكرية  خيانة  مــن  أكــثــر  كــانــت 
الضباط  ــن  م طبقة  عــن  ــادرة  صــ
املنزهن، ألنه لو كان األمر كذلك، ملا 
عناء  نفسه  املذبوح  الجنرال  كلف 
بإمكانه  كان  لقد  بغيره،  االستعانة 
هو  كما  لبيته  امللك  يستدعي  أن 

املعهود، ليصفي معه الحساب.
محظوظن  كـــانـــوا  ــرون  ــاضـ حـ
حكوا  الحياة،  قيد  على  بالبقاء 
كيف كان عدد من الضباط، وقد قال 
الحسن الثاني شخصيا أنهم كانوا 
يطلقون  املــخــدرات،  تأثير  تحت 
املغطاة  املأكوالت  موائد  على  النار 
ــاش املــشــويــة والــصــحــون  ــب ــاألك ب
منها،  ينتقمون  وكأنهم  املحشوة 
إال  الــواقــع  فــي  ينتقمون  هــم  ومــا 
املــدرســة  فــي  املعيشية  لظروفهم 
ظــروف  بحكم  والــتــي  العسكرية، 
امليزانية العصيبة، كانوا ال يطعمون 
التالميذ اللحم إال مرة في األسبوع: 
))شـــخـــصـــيـــا، وقـــفـــت مـــشـــدوهـــا أمـــام 
املـــــأدبـــــة الـــغـــنـــيـــة، ولــــزمــــي شــخــص 
الـــكـــافـــيـــار  بـــــن  الـــــفـــــرق  يل  ــــرح  ــــشـ يـ
والـــســـومـــون والــانــغــوســت، والــشــبــان 
ــــة  ــــرويـ املــــــهــــــامجــــــون مـــــــن أوســـــــــــــاط قـ
دفــن  حــقــد  لــديــهــم  الصفيح  ومـــدن 
ومـــــتـــــوارث ضــــد الــــبــــورجــــوازيــــن(( 

)مذكرات الرايس(.
أكثر  الصخيرات  محاولة  وكانت 
من مجرد عملية انتقامية سبق لها 
تالميذ املدرسة العسكرية الصغار، 
ليشفوا غليلهم في الطبقة األخرى 
من املحظوظن لفائدة جزء من تلك 

الطبقة نفسها.
ــالب  ــقـ وكــــانــــت مـــحـــاولـــة انـ
ــاورة  ــن ــر مــن م ــث الــصــخــيــرات أك
عملي  ودرس  مجانية  تدريبية 
الراغبن  من  طبقة  لفائدة  مفيد، 
نفسه،  الحكم  يجهلها  الحكم،  في 
دبــروا  الــذيــن  الضباط  ويجهلها 
التالميذ  أولئك  ويجهلها  االنقالب 
الــدرس  ذلــك  بإلقاء  كلفوا  الــذيــن 

للنظام.

الــتــي  االنـــقـــالبـــات  ــت  ــان ك إذا 
ذلك  في  العصر  موضة  أصبحت 
الزمان، وكان آخرها ذلك االنقالب 
ليبيا،  فــي  الــقــذافــي  دبـــره  الـــذي 
حدثا  السنوسي،  بالعرش  وأطاح 
بعد،  النسيان  بؤرة  في  يسقط  لم 
املتوالية  االنــقــالبــات  أمثلة  فــإن 
كلها  كانت  اإلفريقية،  القارة  في 
الكبار  الضباط  تجعل  بأن  كفيلة 
الجيش  في  املهيبن  والجنراالت 
لبس  كــل  عــن  بعيدين  املــغــربــي، 
ــان  ــل ريــــب.. وك ــن ك مــجــرديــن ع
إلى  األنــظــار  تتوجه  أن  بديهيا 
ال  الذين  أولئك  الصغار..  الضباط 
بأذهانهم،  يدور  ماذا  أحد  يعرف 
ويعرفون هم بدون شك، ماذا يدور 

في أذهان رؤسائهم..
ــان الــوضــع االجــتــمــاعــي عند  ك
هــؤالء  يجعل  املــغــربــي  الــجــيــش 
ــار فـــي صــفــوف  ــب ــك ــاط ال ــب ــض ال
منه،  طرفا  يكونوا  لم  إن  الحكم، 
غير  في  يجدوا  لن  أنهم  وطبيعي 
أن  أيضا  وطبيعي  نصيرا،  الحكم 
فهو  إليهم،  مطمئنا  الحكم  يكون 
الخيانة  بــؤرة  من  انتقاهم  الــذي 
لوطنهم  والــتــنــكــر  ــة  ــرجــعــي وال
أيام  إسالمهم  وحتى  وعروبتهم، 
كــانــوا خداما  حــن  االســتــعــمــار، 
مسلطة  وسيوفا  االستعمار،  لذلك 
الحكم  وجــاء  املغرب،  شعب  على 
ليجعلهم  االستقالل  بعد  املغربي 
يسوطونه  كانوا  لشعب  أسيادا 
ألوامــر  تنفيذا  االستعمار،  ــام  أي
فأصبحوا  املستعمرين،  سادتهم 
السادة  ألوامــر  تنفيذا  يسوطونه 
ــن ذلـــك، فــإن  ــد م ــع ــدد.. وأب ــجـ الـ
الحقيرة  رتبهم  من  رقاهم  الحكم 
أليس  الجيش،  مرتبات  أعلى  إلى 
رفض  الــذي  هو  أمزيان  املارشال 
أن يزال اسمه من قائمة ميزانيات 
وأن  اإلسباني  الجيش  في  األجور 
ينضم إلى الجيش املغربي، بشرط 
على  محسوبا  ــره  أجـ يبقى  أن 
هذا  كان  وإذا  اإلسباني؟  الجيش 
أقل  ال  نموذج،  مجرد  وحده  املثل 
وال أكثر، فإن النموذج كامل، حيث 

بقلــــم:
مصطفى العلوي

الحلقة

السابعة

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

بمراجعة القائمة الرسمية 
إلطارات القوات المسلحة الملكية سنة 

1957 ومقارنتها بقائمتهم سنة 1970، تجد 
أن بعض الضباط من رتبة ليوتنان  إلى حدود 

سنة 1961، أصبحوا في رتبة جنراالت سنة 1970، 
بينما عدد هائل من ذوي  رتب  اليوتنان سنة 1961 
بقوا في نفس الرتبة إلى سنة 1970، وهناك مثال 

الكومندان الخصاصي، أحد قدماء جيش التحرير، 
اعتقل سنة 1963، حيث قضيت معه في المعتقل 

السري المسمى »دار المقري« حوالي ثالثة 
شهور، بجانب الكومندان داعمر، وبعد ثالث 

سنوات، أفرج عنهما وأعيدا إلى 
الجيش، لكن برتبة ليوتنان.


