
مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

سري

اشتكى  فبينما  يحزنون،  هم  وال  أغلبية  ال 
من  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس 
لشكر،  إدريس  األغلبية  في  حليفه  تصرفات 
لوزير الداخلية، أكدت بعض املصادر أن لشكر 
حزب  ضد  إعالمية  خرجات  بتنظيم  يكتف  لم 
طلبا  وجه  إنه  بل  اإلعالم،  في  والتنمية  العدالة 
للقاء وزير الداخلية لفتيت، غير أن طلب لشكر ظل 
معلقا حتى إشعار آخر، في الوقت الذي يواصل فيه 
»الكاتب األول« الدعاية ملشروع اكتساح انتخابي 
عبر األقاليم في االنتخابات املقبلة، لصالح االتحاد 

االشتراكي، والبداية من مراكش)..(.
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ســبــق ملــصــدر   دبــلــومــاســي كــبــر أن صـــرح لــــ»األســـبـــوع«،  أن 
»انــشــغــال دونــالــد تــرامــب عــن املــغــرب بــأمــور أخــــرى، أفضل 
بــكــثــر مـــن انــشــغــالــه بـــاملـــغـــرب«، وكـــــان ذلــــك عــلــى هــامــش 

خالل  بالرباط،  ألمريكا  سفر  تعيني  تأخر  عن  تعليقه 
والية الرئيس ترامب، وها هي واليته قد أشرفت على هنايتها، ما 

يعين أن مشاريع دونالد ترامب إزاء مشال إفريقيا)..(، لن تنفذ 
املنافس  املرشح  مواجهة  يف  أخــرى  بوالية  فــوزه  حالة  يف  إال 

املبادالت  إن  وقــال  مراكش  إىل  جاء  أن  سبق  الــذي  بايدن،  جو 
التجارية ارتفعت بـ 350 يف املائة، بعد توقيع اتفاق التبادل 

احلر، غر أن املغرب كان هو اخلاسر األكرب.. 
هل سربح املغرب مع بايدن، أم مع ترامب؟ هذا هو السؤال 

ستجيب  األمريكية، الــــذي  الرئاسية  االنتخابات  عنه 
ــــع إجــــــراؤهــــــا خــــــالل شـــهـــر نـــونـــرب  ــــزمـ املـ

ــــل، لــــكــــن جــــــل الـــتـــخـــمـــيـــنـــات  ــبـ ــ ــقـ ــ املـ
مـــع  الــــــتــــــعــــــاطــــــي  أن  تـــــــرجـــــــح 
الــقــضــايــا املــغــربــيــة مــرتــبــط 

العميقة  »الــدولــة  بسياسة 
يف أمريكا«، حيث ال تعترف 

الـــــــعـــــــالقـــــــات اخلـــــارجـــــيـــــة 
بلغة  إال  األمريكية 

املصاحل)..(.

ترامب        بايدن 

�أيهما ي�صلح للمغرب؟ 

ملف العددتحت األضواء 310- 9- 8

حقوق اإلنسان والصحراء يثيران المملكة

�ملغرب يف »�إمييالت« 
هيالري  كليـتون
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�لو�صايا �لأخرية 
لقطب �حلركة 

�لأمازيغية يف �ملغرب 

�ل�صباط �لأغنياء 

و�جلنود �لفقر�ء

24الحقيقة الضائعة

التفاصيل  يف  ركن  
»بني السطور«  

ص   2

12-13تحليل إخباري

هل ميتد �لتحـقيق مع 
�صـاركوزي يف  فرنـ�صا 

�إىل ح�صد روؤو�س مغـربية؟ 



من 22 إلى 28 أكتوبر 22020 العدد: 1094  كـواليـس األخبــار

    

املغرب بني نوايا »بايدن« 
وتغريدات »ترامب«

ــدأت ُتسلط  ــواء ب ــام، وهــا هــي األضـ مــرت األيـ
وأحــداث  أمــور  شيئا فشيئا، على  جــديــد،  مــن 
كل  أن  رغم  لـ»الكوفيد«،  اليومية  الحصائل  غير 
الثالث  خــالل  العالم  سيعرفها  التي  األحـــداث 
أو  - ستتعلق،  األقــل  على   - الــقــادمــة  ســنــوات 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصفة  سواء  ستجرى، 

بفعل تداعيات »كورونا«)...(.
األحــداث:  هذه  أول  أبــواب  على  إذن،  نحن  ها 
بدأ  الــذي  السباق  هــذا  األمريكية،  االنتخابات 
فعليا من خالل املناظرة التلفزية التي جمعت قبل 
بايدن،  والديمقراطي  ترامب  الجمهوري  أيام بني 

والتي بدت أشبه بمعركة للتراشق بالحجارة.
واألمريكان  يساري،  والثاني  يميني  األول 
أو  لهذا  ميلهم  حسب  االختيار  لهم  سيكون 
وسياسات،  وشعوب  دول  من  الباقي  أما  ذاك، 
بما فيها املغرب)...(، فإنها ستبقى في الوسط، 

وفي رتبة »متفرج«.
متفرج، لكن ليس دون عواقب... ففي الوقت الذي 
بعيد)...(،  زمن  ومنذ  املغاربة،  نحن  فيه  نعرف 
الخارجية)...(،  سياستنا  في  الركود  من  نوعا 
وخصوصا في عالقتنا مع دول الشمال)...(، وعلى 
هذا  املتحدة  الواليات  مصير  فإن  فرنسا،  رأسها 
سيؤثر بالتأكيد، على تموقع املغرب في الخريطة 

السياسية املقبلة)...(.
سنوات  أربــع  بعد  الــذي  ترامب،  دونالد  فبني 
املغاربة  عنه  يعرف  ولم  يسمع  لم  الرئاسة،  من 
جمعته  الثمانينات،  من  تبدو  قديمة،  صورة  إال 
على  إضافة  الــثــانــي)...(،  الحسن  له  باملغفور 
أجل  من  »الفيفا«،  تجاه  سنتني  قبل  تهديداته 
على   2026 ملونديال  الشمالية  أمريكا  تنظيم 
حساب املغرب، وأيضا، الجلسة التي جمعت قادة 
الذكرى  2018، إلحياء  بباريس خالل سنة  الدول 
والتي  األولــى،  العاملية  الحرب  النتهاء  املائوية 
قبل  حتى  التباعد)...(  من  نوعا  آنــذاك  فرضت 
تغريداته  عبر  الثقيل  مزاحه  ثم  الفيروس،  قدوم 
الطاجني  أكلت  التي  ابنته  »تويتر«، وأخيرا  على 

وارتدت القفطان، فقط !
هذه  كتابة  حدود  إلى  يتقدم،  الذي  بايدن،  أما 
الحالي،  الــجــمــهــوري  الــرئــيــس  األســطــر، عــلــى 
ترامب  فوز  أن  )رغــم  الــرأي  استطالعات  حسب 
أربع سنوات،  الرئاسة األمريكية قبل  بانتخابات 
أثار شكوكا تتعلق بإمكانية الوثوق باستطالعات 
الرأي(، فبايدن هذا، على األقل، سبق له أن وضع 
العالقات  على  وأثنى  الوطني،  ترابنا  فوق  رجله 
املتحدة  الــواليــات  بني  تربط  التي  االقتصادية 
األمريكية واملغرب، حيث وصف املغرب بالشريك 
االقتصادي الهام، وبأنه بوابة بالده نحو القارة 
العاملية  القمة  هامش  على  ذلك  وكان  اإلفريقية، 
كان  حيث   ،2014 سنة  بمراكش  األعمال  لريادة 
بنفس  واحتفل،  أوبــامــا،  للرئيس  نائبا  حينها 

املناسبة، بعيد ميالده هناك.
مجموعة من االلتفاتات التي قد تبدو لنا شرفية 
لم تكن دون تأثير، حيث  أو سطحية فقط، لكنها 
- تبقى سياسة من بني  الحال  - كيفما كان  أنها 
رفع حجم  في  ما  نوعا  التي ساهمت  السياسات 
والتي  عظمى،  قــوة  وأول  بالدنا  بني  املــبــادالت 
أما  املائة،  في   350 بنسبة  ارتفاعا  آنذاك  عرفت 
صادرات املغرب نحو الواليات املتحدة، فكانت قد 

عرفت تضاعفا بأكثر من مرتني.
الثالث  اقتراع  انتظار  لألمريكان، وفي  بالنسبة 
من نوفمبر، هناك الكثير من العوامل املعّقدة التي 
ستتدخل هذه املرة )وخصوصا هذه السنة(، في 
نوايا التصويت، أمور يصعب على االستطالعات 
حسابها، أما نحن، فقد نساهم إلى حدود الساعة، 
وعدد  املشاهدة  نسب  في  )وقليال(،  فقط  ربما 
للموضوع،  املتطرقة  اإللكترونية  املواقع  زيارات 
أجل  مــن  للخلف  »خــطــوة  يخصنا:  فيما  لكن 
الفلسفة  هي  كعادتنا  تظل  لــألمــام«..  خطوات 

الوحيدة للتمييز وحسن االختيار)...(.

بقلــم:

الطيب العلوي

حقوق الإن�سان اأ�سبحت »عقوق الإن�سان«
 والنقل حتول اإىل »نقر« واملجتمعات �سارت رقمية 

األسبوعكاريكاتير

الشكدالي أستاذ علم االجتماع يعطي الدروس للصحافيين 

الرباط. األسبوع

قال مصطفى الشكدالي، أستاذ 
»مــفــهــوم  إن  االجـــتـــمـــاع،  عــلــم 
في  ــك  وذل تغير«،  قــد  التشهير 
مداخلة له بندوة نظمها املجلس 
مــؤخــرا،  للصحافة،  الــوطــنــي 
بحي  واالتصال  اإلعــالم  بمعهد 

العرفان في الرباط.
ــي فــي  ــدالـ ــكـ ــشـ وأوضـــــــح الـ
»األســبــوع«،  بــه  خــص  تصريح 
يكمن  بمداخلته  املــقــصــود  أن 
يتحدثون  ــنــاس  ))ال كــون:  فــي 
اإلنسان،  حقوق  بمرجعية  أكثر 
»عقوق  هــنــاك  ــأن  ب ويــتــنــاســوا 
لعبا  لــيــس  ــذا  ــ وه اإلنـــســـان«، 
هو  »العقوق«  إن  بل  بالكلمات، 
نتحدث  لذلك  الفهم،  في  قصور 
وما  االجتماعية،  املعرفية  عن 
يحصل اآلن على مستوى مواقع 
الرقمي،  االجتماعي  التواصل 
هو أنه أعطانا معرفية اجتماعية 
إلى  النقل  من  مجتمعنا  حولت 
السيء  وكأنه تحول من  »النقر« 
بالنقر  يكتفي  فهو  األســوأ،  إلى 

دون تمحيص ودون تفكير((.

ما  أن  ــي  ــشــكــدال ال وأضــــاف 
جزء  أصبح  »تشهيرا«  نسميه 
ال يتجزأ من حياة املتصلني في 
درجــة  إلــى  الرقمية،  الوسائط 
هو  دائــمــا  ليس  الصحافي  أن 
في بعض  بل  باآلخر،  يشهر  من 
تشهير  هناك  أصبح  الــحــاالت 
يسمى  ما  يقدمون  كمن  ــي،  ذات
»روتيني اليومي«، أو يتفاخرون 
وهذا  مختلفة،  جنسية  بميوالت 
اجتماعية  مــعــرفــيــة  ــع  م ظــهــر 
ــع الــتــواصــل  ــواق ــم مــرتــبــطــة ب
قول  حسب  الرقمي،  االجتماعي 

الشكدالي.
املعطى  أن  أكــد  نفسه  املصدر 
عنه  تفصلنا  تعد  لــم  الــرقــمــي 
يؤثث  بــات  فالرقمي  مسافات، 
واملجتمع  الــيــومــيــة،  حــيــاتــنــا 
للمجتمعات،  عـــابـــرا  ــح  أصــب
خارق ومخترق لها، فاملحتويات 
املغربي  الطابع  ذات  الرقمية 
ــون خــارقــة  ــك الــخــالــص، قـــد ت
مجتمع  هذا  أخــرى..  ملجتمعات 
املجتمع  مفهوم  وقد سقط  رقمي 
بصيغته التقليدية، بل إن مفهوم 
املجتمع أصبح، من وجهة نظري 

يتمدد،  النفس،  علم  في  كباحث 
هو  املرقمن  املجتمع  أن  وأعتقد 
مجتمع بخصائص معينة، فأزيد 
من 6 ماليير من البشر من أصل 
ويعيشون  متصلون  ماليير،   8

داخل مجتمع رقمي..
أن  الشكدالي  مصطفى  ــال  وق
التغييرات،  يــواكــب  مــن  هــنــاك 
يستعمل  الزال  مـــن  ــاك  ــنـ وهـ
فعندما  قــديــمــة،  مصطلحات 
املهنة،  أخالقيات  عــن  نتحدث 
معها  وتغيرت  تغيرت  فاألخالق 
وأصبحنا  املجتمعية،  القيم 
نعيش رجة، وعندما نتحدث عن 
نؤشر  وكأننا  نبدو  األخالقيات، 
ــات، ومــا  ــي عــلــى غــيــاب األخــالق
معرفية  نكتسب  أن  هو  أقترحه 
الــصــحــافــي  وأن  اجــتــمــاعــيــة، 
من  ــة،  ــام ع بصفة  واإلعـــالمـــي 
ملعرفية  ــس  ــؤس ي أن  واجـــبـــه 
الفكر  عــلــى  تبنى  اجــتــمــاعــيــة 
وهذا  التشهيري،  وليس  النقدي 
تكوين  خــالل  من  إال  يتأتى  لن 
بانخراط  مستمر  وتكوين  أولي 
االجتماع  وعلماء  النفس  علماء 

واألنتروبولوجيون.

الشكدالي

الدولة لن تمول رقمنة 
التعليم في المغرب

الرباط. األسبوع

 4 بـــ  زيـــادة  الحكومة  قـــررت 
رقمنة  ــل  أج مــن  درهـــم  ماليير 
وهو  الــجــائــحــة،  بعد  التعليم 
مبلغ ضعيف، فيما يؤكد مصدر 
املبلغ  نــفــس  أن  »األســـبـــوع«، 
سنة  فــي  الــحــكــومــة  خصصته 
القطاع  ميزانية  لتكون   ،2019
مليار   72 ــدود  ح فــي  التربوي 
امليزانية  كانت  أن  وسبق  درهم، 
في حدود 68 مليار درهم، ولذلك، 
التعليم   لقطاع   2021 زيادة  فإن 
أي  تحمل  وال  وعــاديــة،  دوريـــة 
جديد في رقمنة التعليم املغربي.
املغرب  وظــف  فقد  ولــإشــارة، 
أستاذ،  ألفي  الجائحة،  سنة  في 

حسب املصادر الرسمية.

�سيوخ قبائل ال�سحراء يهددون الوزير اأمزازي:

إما تخصيص 80 في المائة من المقاعد الدراسية ألبناء الصحراء أو إغالق المؤسسات 
الرباط. األسبوع

شيوخ  ــن  م شيخا   22 وجـــه 
ملتمس  العيون،  بمدينة  القبائل 
سعيد  ــى  إل استعجالي  تــدخــل 
العالي  التعليم  وزيــر  أمـــزازي، 
األطر  وتكوين  العلمي  والبحث 

بالرباط. 
وطالب الشيوخ في هذا امللتمس 
من   %  80 بتخصيص  الوزير، 
املقاعد ألبناء الصحراء باملدرسة 
للتكنولوجيا  العليا  الوطنية 

الوطنية  ــدرســة  وامل بالعيون، 
بالداخلة  والتسيير  للتجارة 
االختصاصات  متعددة  والكلية 
بــالــســمــارة، وأيــضــا بــاألقــســام 
وكلية  بــالــعــيــون  التحضيرية 
فتح  على  املقبلة  بالعيون  الطب 
أبوابها، وكذلك بمعاهد التكوين 
املهني، أو إغالق هذه املؤسسات 
معايير  على  معتمدة  بقيت  إن 
ألنها  التسجيل،  فــي  إقصائية 
وأهلها،  للمنطقة  جــدوى  بــدون 
من  تــواجــدهــا  مضمون  وتــفــرغ 

محتواها.
أمزازي



العربي«،  »الــقــدس  جــريــدة  حسب 
لستة  املــغــاربــة  ترشيح  ملفات  ــإن  ف
تم  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد  فــي  مناصب 
التشريعي  املجلس  مكتب  إلى  نقلها 
من  فيها،  للنظر  املخول  والقانوني 
البوليساريو)..(،  جبهة  ممثل  طرف 
وتجمع اآلراء على أنه مقابل االستياء 
على  الــجــزائــر  هيمنة  مــن  اإلفــريــقــي 
لجنة األمن والسلم اإلفريقي، لم تملك 
ترشيحات املغاربة أي حظوظ بسبب 

الكواليس)..(.

لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مصدر  كشف 
البرازيل،  مع  األخيرة  املفاوضات  أن 
واألمن  الفالحي  بالقطاع  والخاصة 
العادة،  بخالف  تزعمها،  الغذائي، 

وزير الخارجية ناصر بوريطة)..(.

بفترة  األمازيغية  الفعاليات  تمر 
وفاة  حــدود  عند  تقف  لم  حزينة، 
فالقطب  الــدغــرنــي،  حــمــاد«،  »دا 
املحجوبي  ــغ«  ــزاي »ال األمــازيــغــي 
بمرحلة  حاليا  يمر  أحــرضــان، 
واملــاس،  مدينة  في  حرجة،  صحية 
الــصــحــي سجل  الـــوضـــع  ونــفــس 
امللكي  للمعهد  عميد  ألول  بالنسبة 
للثقافة األمازيغية، محمد شفيق)..(.

بطنجة  نيسان«   - »رونــو  اسم  عاد 
قصاصات  في  مؤخرا  الــتــداول  إلــى 
ــار، ليس فــي ارتــبــاط مــع تهم  األخــب
الهارب  الرئيس  إلى  املوجهة  الفساد 
كارلوس غصن، بل بفساد صغير على 
الــدرك  ضبط  أن  بعد  محلي،  مقاس 
امللكي في منطقة ملوسة، شاحنة وهي 
بصدد تهريب قطع غيار بـ 300 مليون 
تتواصل  وبينما  املصنع،  من  سنتيم 
تزيد  املتهمني،  على  القبض  عملية 
ألن  كبيرة،  رؤوس  بسقوط  التوقعات 
تورط  دون  تنفيذها  يصعب  العملية 

مسؤولني كبار)..(.

أكد مصدر لـ»األسبوع«، أن تدني ثمن 
الحبوب والبترول والسكر في السوق 
درت  »كورونا«،  بفعل جائحة  الدولية 
ماليير   6.2 مبلغ  الدولة  خزينة  على 
في  مالية  سنة  آخر  وبرمجت  درهــم، 
)السجل  رحلت  التي  الحكومة  عمر 
االجتماعي املوحد( للحكومة القادمة، 
لدعم  درهــم  مليون  و540  مليارا   12
املواد الثالثة، السكر والدقيق والغاز 
وتيرة  في  االنخفاض  رغــم  املنزلي، 
واستهلك  ــواد،  ــ املـ ــذه  هـ اســتــهــالك 
الدعم  من  درهــم  مليار   2.3 املغاربة 
 3 عوض  الجائحة  في  فصلي  كمعدل 
وانخفض   ،2018 درهم سنة  مليارات 
بملياري  الجائحة  قبل  االستهالك 

درهم في سنة 2019.

املستشارين صباح  مجلس  استفاق 
يوم األربعاء املاضي، على وقع إغالق 
البناية امللحقة به، غير بعيد عن شارع 
بعض  تتحدث  حيث  الخامس،  محمد 
املوظفني  بعض  إصابة  عن  األوســاط 

بفيروس »كورونا«)..(.

لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
الدفاع  وزير  زيارة  وفي  املغرب،  أن 
أعطى  لبالدنا،  إسبر  مارك  األمريكي 
املغرب  لجوء  بعدم  وعدا  مسئولوه 
الخامس  الجيل  طائرات  شراء  إلى 
إسبانيا  جعل  ما  وهو  روسيا،  من 
الوصول  سباق  لدخولها  تضطرب 

إلى »ف 35«.

ما خفي
كان  أعظم
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»دا حماد«،  إلى جوار ربه  انتقل 
املحامني  كبار  أحد  الدغرني،  أحمد 
بالرباط، وزعيم الحركة األمازيغية، 
وفاته  وكانت  املاضي،  اإلثنني  يوم 
في ذات املنزل الذي ولد فيه بمدينة 
مجموعة  حــرص  أن  بعد  تيزنيت 
وصيته  تنفيذ  على  األصــدقــاء  من 
األخيرة، حيث كان يتمنى املوت في 
مسقط رأسه، كما أن نفس املجموعة 
ــاء)..(، حــرصــت على  ــدقـ مــن األصـ
به  أوصى  كما  الدفن  مكان  احترام 
»دا حماد«، ومكان الدفن ليس بعيدا 
بن  »وكاك  )ضريح(  دفن  مكان  عن 
أحد  وگــاگ(«،  )تنطق  اللمطي  زلو 
إلى  املــرابــطــيــة  ــة  ــدول ال مؤسسي 
جانب املؤسس عبد هلل بن ياسني.

الدغرني  أحمد  دفــن  يخلو  وال 
عبد  نسيدي  إكرار  دوار  مقبرة  في 
من  تيزنيت،  قرب  بآكلو،  الرحمان 
أسسه  الــذي  آكلو  فرباط  رســائــل، 
»وكاك بن زلو« هو بمثابة املدرسة 
بــالــنــســبــة لــعــبــد هلل بـــن يــاســني 
مــؤســس الـــدولـــة الــعــلــويــة، ومــن 
رفض  »وكاك«  أن  املنسي،  التاريخ 
كما  عربي  اســم  إلــى  اسمه  تغيير 
فعل عبد هلل بن ياسني)..(، أليست 
في  التعريب  خصومات  أولى  هذه 

املغرب؟
العزاء  وكل  حماد«  »دا  هلل  رحم 
وعائلته،  والحسني  حميم  لولديه 
حالت  قد  »كورونا«  ظروف  وكانت 
رمــوز  مــن  كبير  عــدد  حضور  دون 
الحركة الثقافية األمازيغية لتشييع 
جنازته، ومع ذلك، فقد حرص بعض 
أعضاء »منظمة إزرفان« على وضع 
الراحل  قبر  فوق  األمازيغي  العلم 

)الصورة(.
اشتهر أحمد الدغرني بكونه رائد 
األمازيغي  »الحزب  تأسيس  فكرة 
غير   ،2005 سنة  منذ  املــغــربــي« 
من  جــذريــا  رفضها  تــم  فكرته  أن 
رفعت  التي  الداخلية  وزارة  طرف 
بينما   ،2007 سنة  ضــده  دعـــوى 
مرتبطا،  يكن  لم  الفكرة  نجاح  عدم 
فقط،  باملساطر  الــدغــرنــي،  حسب 
ــال فــي حـــوار ســابــق مع  ــه ق بــل إن
الذين  األشخاص  ))إن  »األسبوع«: 

الحزب  فكرة  على  يشتغلون  كانوا 
ــم الــذيــن  ــي املــغــربــي، ه ــغ ــازي األم
وتم  إغـــراءات  منهم  للكثير  قدمت 
أسماءهم،  أكشف  ولن  استقطابهم، 
مناصب  من  املستفيدين  من  ألنهم 
معروفة  أسماء  وهناك  الدولة،  في 

أبرمت معها صفقات..((. 
غيره  عن  الدغرني  أحمد  يتميز 
األمازيغية،  للهموم  الحاملني  من 
حتى  الزمن،  تدوير  على  بقدرته 
في  حوله  يجمع  أن  استطاع  أنه 
الحركة  شتات  األخيرة  السنوات 

جناحها  إلى  وصوال  األمازيغية، 
أن  غرابة  ال  لذلك،  املتطرف)..(، 
ال يكون هناك خالف حول صداقة 

»دا حماد« للجميع.
رشيد  املناضل  جــريــدة  وكتبت 
الشيخ  بن  أمينة  واألســتــاذة  رخــا 
»العلم األمازيغي« عن وفاة الدغرني 
فقط  هناك،  موت  من  ))ما  يلي:  ما 
تبديل عوالم((، وأضافت: ))وداعا 
روحــك  لترقد  الــدغــرنــي،  حماد  دا 
أيها  أبديني  واطمئنان  ســالم  في 
الشامخ الذي ال يشبه سوى نفسه، 
شرطه  غير  يعش  لم  الذي  الشامخ 
باملغرب  الحالم  الرجل  التاريخي، 
ــه  ــعــدد، الـــذي يــحــضــن ذاكــرت ــت امل
ويروي جذوره ويحضن كل أحفاده 
خبر  ونحلهم،  مللهم  اختالف  على 
ــم الــســيــاســي مــؤمــنــا بــه مذ  عــوال
االتحاد  في  رفضه  بكامل  انخرط 
الوطني لطلبة املغرب ببهو جامعة 

وبكامل  بالرباط  الخامس  محمد 
املغرب،  كتاب  اتحاد  في  احتجاجه 
حتى بداية األلفية، وهو يبحث عن 
مستقبل لرؤاه السياسية بانشغاله 
ــحــزب الــديــمــقــراطــي  بــتــأســيــس ال

األمازيغي الذي تم حله((.
من  واحــد  وهــو  الدغرني،  وكــان 
العام  الرأي  يشاركون  كانوا  الذين 
أجرى  قد  »األسبوع«،  عبر  أفكارهم 
أجاب  مطوال  حــوارا  الجريدة  مع 
فكرة  حول  تساؤالت،  عدة  عن  فيه 
وعالقته  املغربي  األمازيغي  الحزب 

))إن  قال:  حيث  امللك،  بمستشاري 
ــحــزب األمــازيــغــي  الــحــكــم عــلــى ال
لم  فإنه  تــم  ومــن  ينفذ،  لــم  بالحل 
الدغرني  إن  بل  مــوجــودا((،  يعد 
األمازيغي«  »الحزب  أن  يعتقد  كان 
يــتــفــوق على  أن  املــمــكــن  مــن  كـــان 
وتبقى  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
لـ»األسبوع«،  قدمها  كما  أجوبته، 
تفكير  طريقة  على  واضحا  دليال 

الراحل »دا حماد« وهي كما يلي: 
ــزب  ــحـ »الـ أن  تــعــتــقــد  هـــل   
سيتفوق  كان  املغربي«  األمازيغي 

على حزب األصالة واملعاصرة؟
ــل إن  ــ ــط، ب ــقـ ــذا فـ ــ  لـــيـــس هـ
منشغلني  كانوا  الذين  األشخاص 
ــغــي  ــازي ــزب األم ــحـ بــتــأســيــس »الـ
للكثير  قدمت  الذين  هم  املغربي«، 
استقطابهم،  وتــم  إغـــراءات،  منهم 
ولـــن أكــشــف عــن أســمــائــهــم اآلن، 
مناصب  من  املستفيدين  من  ألنهم 

معروفة  أسماء  وهناك  الدولة،  في 
أبرمت معهم صفقات)..(.

 أي نوع من الصفقات؟
 هناك من أخذ مناصب، وهناك 
لذكر  أحتاج  ال  امتيازات،  أخذ  من 
في  تمعنتم  إذا  ولكنكم  األســمــاء، 
لحزب  املــؤســســة  ــاء  األســم بعض 
واملعاصرة ستجدونها من  األصالة 
األمازيغي،  للحزب  املؤسسني  بني 
وزارة  في  يعتقد  كــان  من  وهناك 
الحزب  هذا  تأسيس  أن  الداخلية 
ــى إفـــــراغ األحــــزاب  ــ ــؤدي إل ــيـ سـ

املغربية.
لكونه  مــنــع  حــزبــكــم  ــن  ــك ول  
ويقسم  »عرقية«  مرجعية  ذي  حزبا 

املواطنني إلى أمازيغ وعرب)..(.
وزارة  بكالم  شبيه  كالم  هذا   
منهم  طلبنا  نحن  ولهذا  الداخلية، 
أن يفسروا لنا معنى العرق، وهذه 
جعلت  التي  بالضبط  النقطة  هي 
الحكم،  بهذا  تقبل  ال  العدل  وزارة 
محمد  الـــراحـــل  ــأويــل  ــت ل وطــبــقــا 
الوطني  املؤتمر  رئيس  بنيحيى، 
)عمل  االشتراكي  لالتحاد  الثامن 
كمستشار في وزارة العدل(، فإنه ال 
املغرب،  في  واضح  عرق  أي  يوجد 
مفهوم  جلبت  التي  هــي  ــة  والــدول
العرق، واملحكمة عجزت عن تفسير 

ذلك.. وكلمة عرق ال أصل لها)..(.
 ما فائدة وجود حزب أمازيغي 
من  يــجــعــل  الــدســتــور  أن  ــا  ــامل ط

األمازيغية لغة رسمية؟
له برنامج سياسي   هذا حزب 
يمكنه أن يتكلم أي لغة، ولكنه حزب 
من  تتحققوا  أن  ويمكن  آخـــر)..(، 

وجوده ومن مناضليه)..(.
 ما رأيك في املعارك التي تجري 

باسم القضية األمازيغية؟
 املعركة عمرها طويل من أجل 
املغرب  في  األمازيغ  حقوق  إثبات 
معركة  وهــي  إفريقيا،  شمال  وفــي 
وقبلهم  العرب،  دخــول  منذ  قائمة 

الرومان والفينيقيون)..(.
يطلب  ــاذا  مـ واضـــح،  بشكل   

األمازيغيون في نظرك؟
وهو  واحـــدا،  شيئا  يطلبون   
وليس  الــســيــاســي  الـــوجـــود  حــق 
بهم  واالعــتــراف  الثقافي،  الوجود 

كمكون أساسي)..(.

تحت األضواء

الوصايا األخيرة لقطب الحركة األمازيغية في المغرب 

دفن »دا حماد« قرب �سريح م�ؤ�س�س الدولة املرابطية 

هل يك�شف الزمن الئحة 

امل�شتفيدين الكبار 

من م�شروع »احلزب 

الأمازيغي املغربي«؟ 

 الراحل أحمد الدغرني

صالة الجنازة على الراحل الدغرني
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جريدة الرئي�س اأردوغان تتهم ال�ضرائب 
املغربية باإ�ضرار االقت�ضاد الرتكي

الرباط. األسبوع

التركية، اململوكة  »حرييت«  أفادت صحيفة 
رئيسة  عن  نقال  أردوغــان،  التركي  للرئيس 
مجلس إدارة جمعية رجال األعمال في املنطقة 

بمدينة  »فيدميرتاش«  املنظمة  الصناعية 
بورصة، أنها قلقة بسبب الضرائب التي 
 1200 على  املغربية  اململكة  فرضتها 
ستضر  إنــهــا  ــت،  ــال وق تــركــي،  منتج 
الطويل،  املــدى  على  البالد  باقتصاد 

وفــي هــذا الــصــدد، كــان املغرب قد 
أصدر بيانا أعلن فيه فرض 

بنسبة  إضافية  ضرائب 
90 % على 1200 منتج 

تركي.
رئيسة  وعلقت  هذا، 

مجلس إدارة جمعية 
ــال  ــمـ رجـــــال األعـ

فـــــي املــنــطــقــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة 

ــة  ــ ــم ــ ــظ ــ ــن ــ امل

»فــيــدمــيــرتــاش« نــيــلــوفــر تــشــفــيــكــال، على 
إلى  املــغــرب  عليها  أقــدم  التي  ــراءات  ــ اإلج
جانب املقاطعة السعودية للمنتجات التركية، 
لالقتصاد،  واملؤذية  جدا  باملقلقة  ووصفتها 
كــمــا عــرجــت عــلــى أواصــــر الــعــالقــات 
قالت  إذ  املغرب،  مع  االقتصادية 
»سيتم فرض ضرائب  تشفيكال: 
السلع  على  املغرب  في  إضافية 
وخاصة  تركيا،  من  املستوردة 
والجلود  واملالبس  املنسوجات 
والخشب  واملعادن  والسيارات 
واملواد الكهربائية، في حني 
السعودية  رفــضــت 
ــل مــع  ــامـ ــعـ ــتـ الـ
السوق التركية«، 
رئيسة  وشــددت 
على  الجمعية 
أن املقاطعة 
وفــــــرض 
ضــرائــب 
فية  إضا

خاصة  ألضرار جسيمة،  املصنعني  سيعرض 
في ظل املشاكل االقتصادية التي تعاني منها 
تفشي  عن  والناجمة  األخرى،  والدول  تركيا 
»الحجم  أن  موضحة  »كـــورونـــا«،  جائحة 
االقتصادي الذي تم تحقيقه مع كال البلدين، 

ليس رقما يمكن املخاطرة به بسهولة«.
»فيدميرتاش«  جمعية  رئيسة  وأضــافــت 
قائلة أنه »تمت زيادة معدالت الضرائب التي 
تم تطبيقها تدريجيا بعد أن كان معدلها 0 % 
في العام املاضي، ثم علمنا مؤخرا بأن هناك 
 ،%  27 إلى  املعدل  هذا  لرفع  ُبذلت  جهودا 
ستبدأ  املمارسات،  هذه  استمرت  حال  وفي 
عمليات التسريح، وبالتالي، ستزداد البطالة 
العاملة  التركية  الشركات  انسحاب  فــور 
الصداقة  تدهور  إلى  باإلضافة  املنطقة،  في 

والعالقات التجارية بني البلدين«.
ووفقا لألرقام الصادرة عن مجلس املصدرين 
األتراك، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى املغرب 
2019، و قد شكلت  2.2 مليار دوالر في عام 
هذه  حجم  إجمالي  نصف  نحو  املنسوجات 
الصادرات، في حني بلغت حصة البورصة من 

هذا الرقم، 416 مليون دوالر.

وتعليقصــورة

قانون المالية أم قانون الضرائب؟

العثماين يتزعم م�ضروعا للت�ضعيد ال�ضريبي يف مواجهة ال�ضعب
الرباط. األسبوع

حينما  مؤخرا،  املغاربة  تلقاها  جديدة  صدمة 
العثماني،  الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  أفصح 
تسمى  ــدة،  جــدي ضريبة  قــانــون  مــشــروع  عــن 
ستفرض  االستهالك،  على  الداخلية  الضريبة 
على  مركبة  كانت  ولو  املطاطية  اإلطــارات  على 

أطواق.
أكتوبر   19 اإلثــنــني  يــوم  العثماني،  وأحـــال 
القانون  مشروع  البرملان،  مجلسي  على   ،2020
مشروع  يندرج ضمن  والذي  أعاله،  إليه  املشار 
التدبير  يهدف  2021، حيث  لسنة  املالية  قانون 
الجديد، إلى إعادة فرض الضريبة الداخلية على 
ولو  املطاطية  اإلطارات  على  املطبقة  االستهالك 
لكل  دراهــم   3 بسعر  أطــواق،  على  مركبة  كانت 
كيلوغرام واحد، بعد أن تم حذف هذه الضريبة 
ُعلل  وقد   ،2002 لسنة  املالية  قانون  إطار  في 

املساعي  إطار  في  يندرج  بكونه  التضريب  هذا 
الرامية إلى حماية البيئة، بالنظر ملا لهذا النوع 
من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع 
أو بعد االستعمال، وذلك على غرار ما هو معمول 
به في العديد من الدول، كما هو الحال في كندا 

وبلجیكا والجزائر.
يطفو  جديد  سجال  بــدأ  متصل،  سياق  وفــي 
على السطح نتيجة تسريب خبر ضريبة جديدة 
املوظفني،  على  فرضها  املغربية  الحكومة  تود 
املقبل،  للعام  املالية  قانون  مشروع  خالل  من 
من  شهرية  اقتطاعات  بفرض  ــر  األم ويتعلق 
باإلضافة  سنة،  امتداد  على  املوظفني  رواتــب 
الخاضعة  الشركات  أربــاح  من  اقتطاعات  إلى 
النقابات  غضب  أثار  التسريب  هذا  للضريبة، 
للشغل،  املغربي  االتحاد  لواء  تحت  املنضوية 
املساس  رفضها  عن  األخيرة  هذه  عبرت  حيث 
للموظفني،  واملــعــنــويــة  ــة  ــادي امل باملكتسبات 

باإلضافة إلى رفضها للتدابير التقشفية ملشروع 
قانون مالية 2021، ومحاولة فرض اقتطاع 150 
كما  الوطني،  التضامن  باسم  شهر  كل  درهما 
بأنها تعارض أي تحميل  النقابة كذلك  صرحت 
لتكاليف إضافية تثقل كاهل املوظفني، في الوقت 
ُتغدق أموال باهظة على أرباب الشركات،  الذي 
وتعفى ثرواتهم الكبرى من املحاسبة، األمر الذي 
يشجع هؤالء على التملص والتهرب الضريبيني.
اإلطارات  ضريبة  محصول  وسيخصص  هذا، 
االجتماعية  الحماية  دعــم  لصندوق  املطاطية 
والتماسك االجتماعي، وذلك على غرار الضريبة 
الجديدة التي ستفرضها الحكومة على الشركات 
باقتطاع  الخاص  القطاع  وأجــراء  واملوظفني 
هذا  في  للمساهمة  أجورهم  من   %  1.5 نسبة 

الصندوق.
لدن  مــن  الضريبي  التصعيد  هــذا  ويــأتــي 
الحكومة، في عز األزمة االقتصادية التي يمر 

وبعد  الجائحة،  تداعيات  بسبب  العالم  منها 
املواطنني  من  العديد  خــروج  عن  قليلة  أيــام 
املزرية  املعيشية  األوضـــاع  على  لالحتجاج 
على  للقضاء  العاملي  لليوم  تخليدا  والصعبة، 
الفقر والذي يتوافق مع 17 أكتوبر من كل سنة، 
حيث عرفت العديد من املدن وقفات احتجاجية 
املغربية«  االجتماعية  »الجبهة  إليها  دعــت 
وفروعها املحلية في أكثر من 20 مدينة، ورفع 
فيها املحتجون عددا من الالفتات والشعارات 
املواطنني  وحماية  الكريم  بالعيش  املطالبة 
العيش، وقد صرح أعضاء املنظمة  من شظف 
خــالل هــذه الــوقــفــات، بــأن حــوالــي 5 ماليني 
املالي،  بالدعم  تطالب  مغربية  عائلة  ونصف 
ناهيك عن معاناة الطبقة العاملة التي تتعرض 
إذ  وانتهاك حقوقها،  التجاوزات  ملجموعة من 
جرى تسريح أكثر من 625 ألف عامل وعاملة، 

استغالال لحالة الطوارئ الصحية.

ما بعد »كتاب الديبشخي«
جملـ�س النواب ي�ضـفي 

معـا�ضات البـرملانيـني
الرباط. األسبوع

أفــــــاد بـــالغ 
ــن  صـــــــــادر ع
ــس  ــ ــ ــل ــ ــ ــج ــ ــ م
الـــنـــواب، بــأن 
االجتماع الذي 
الحبيب  جمع 
رئيس  املالكي 
ــس،  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ املـ
ــوم األربــعــاء  ي
ــر  ــوب ــت أك  14
مــع   ،2020
الفرق  رؤســاء 
واملــجــمــوعــة 
ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــور  ــضــ ــ ــح ــ وب
بـــــــــعـــــــــض 
املـــســـؤولـــني 
ــدوق  عـــن صــن
اإليــــــــــــــــداع 
قد  والتدبير، 
خـــلـــص إلـــى 
على  اإلجــمــاع 

بالتصفية  الكفيلة  اإلجـــراءات  تنزيل  في  الشروع 
النهائية لنظام معاشات النواب البرملانيني.

ومما جاء في البالغ: »من روح النقاش الوطني الذي 
النواب، سواء  أعضاء مجلس  معاشات  عرفه موضوع 
املالية  لجنة  داخــل  أو  املختلفة  املجلس  مكونات  بني 
في  والرغبة  بالواقعية  املطبوعة  االقتصادية  والتنمية 
طي ملف املعاشات، اتفق رئيس املجلس ورؤساء الفرق 
واملجموعة النيابية، على الشروع في تنزيل اإلجراءات 
الكفيلة بتصفية نظام املعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق 
مع أجهزة املجلس املختلفة، والعمل على صياغة اإلطار 
هذه  ضــوء  وعلى  الــغــايــة«،  هــذه  لتحقيق  القانوني 
القطرية  »الجزيرة«  لقناة  املالكي  صرح  اإلجـــراءات، 
غير  »من  بأنه  حــدود«،  »بال  الحواري  برنامجها  في 
النواب  معاشات  منظومة  إعادة طرح إصالح  املناسب 
في الوقت الحالي، بسبب تداعيات كورونا االقتصادية 
يحظى  ال  امللف  »هــذا  قائال:  وأضــاف  واالجتماعية«، 
باألولوية لدى الرأي العام في املغرب، كما أنه شخصيا 
كمسؤول  ولكني  الصندوق،  هــذا  تصفية  يعارض  ال 
برملاني، من حقي أن أدافع عن حاضر ومستقبل النائب 
البرملاني«، مشددا على أنه يجب توفير بعض الشروط 
املغاربة  للبرملانيني  املحترم  االعتباري  الوضع  ليستمر 

كما هو الشأن في العديد من الدول الديمقراطية.
وكانت تصريحات إدريس األزمي، النائب البرملاني 
كبرى  ضجة  أثارت  قد  والتنمية،  العدالة  حزب  عن 
بغيتو  »واش  بــالــقــول:  املــغــاربــة  خــاطــب  أن  بعد 
على  االحتجاج  من  كنوع  وذلــك  بيليكي«،  نخدمو 
منتقديه  وصــف  كما  البرملانيني،  معاشات  إلــغــاء 

بـ»الديبشخي« و»الشعبويني«.

أردوغان

مضيان

بعد السماح بإلقاء خطبة اجلمعة 
داخل املساجد بتطوان، مل يتخذ 

املواطنون اإلجراءات الوقائية 
ومسافات التباعد اجلسدي كما هو 

ظاهر يف الصورة من مسجد 
احلسن الثاين، لتبقى األيام 

املقبلة كفيلة بأن تظهر 
تضخم حجم اإلصابات 

بتطوان واملدن 
املجاورة هلا.

مضيان: ابحثوا عن الريع في مقالع 
الرمـال والضـرائب

تقاعد الوزراء بـ 4 ماليني: حرام

الرباط. األسبوع

دعا رئيس الفريق االستقاللي، نور الدين مضيان، مؤخرا في مجلس 
أن  يمكن  ال  بأنه  وقال  الوزراء،  معاشات  وإلغاء  توقيف  إلى  النواب، 
درهم،  بأي  فيه  يساهم  لم  وهو  تقاعد  ماليني   4 من  الوزير  يستفيد 
أن  رغم  درهــم،   3000 تبلغ  التي  االقتطاعات  مصير  عن  تساءل  كما 
صندوق املعاشات توقف عن صرفها منذ سنة 2017، ودعا أيضا إلى 
الرمال والضرائب، وطالب  »الريع« في مقالع  القضاء على ما أسماه 
بمراجعة األجور العليا التي يتلقاها كبار املوظفني ومدراء املؤسسات 

العمومية، والتي لم تتأثر بجائحة »كورونا«، على حد قوله.

مضيان

منوذج لسخرية »الفيسبوك« 
من تصرحيات األزمي

�ضالة »كورونا«



4 أجيال و 100 سنة من ا�بتكار
تحتفل مجموعة OCP بالذكرى المائوية لتأسيسها. 100 سنة

من التطورات بفضل تظافر جود نساء ورجال استثنائيين.

اكتشفوا إنجازاتم على :
https://centenaire.ocpgroup.ma
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األقلية المعارضة 
للــقضـاء  تلـجأ 

اإلداري ضد بوعيدة
كلميم. األسبوع

مجلس  دورة  بوعيدة  امباركة  أنهت 
جهة كلميم وادنون، بالتصويت على عدد 
من االتفاقيات، بفضل األغلبية التي باتت 
لم  صغيرة  مجموعة  مقابل  عليها  تتوفر 
أشغال  من  االنسحاب  تجد سبيال سوى 
كلميم  جهة  ملجلس  االستثنائية  الــدورة 
وادنون  املنعقدة  يوم اإلثنني 19 أكتوبر 

الجاري.
ــاء انــســحــاب فــريــق حـــزب رئيس  وجـ
ملجلس  االستثنائية  الــدورة  من  الحكومة 

لتأكيد  ــون،  ــ وادن كلميم  موقفه جهة 
ــه خـــالل  ــل ــج الــــــذي س

من  األولــى  الجلسة 
ــدورة  ــ ــال الـ ــغـ أشـ
لشهر  الــعــاديــة 
ــر، الــتــي  ــوب ــت أك
ــوم  انـــعـــقـــدت ي
  05 اإلثــــنــــني 
الحالي،  أكتوبر 
انسحابه  بإعالن 
نحو  واالتـــجـــاه 

أشغال  في  الطعن 
الدورة لدى القضاء 
بحجة  اإلداري، 

ــدم قــانــونــيــة  عـ
انـــعـــقـــادهـــا 

)لــــــعــــــدم 
ــاد  ــقـ ــعـ انـ
لـــجـــنـــة 
املالية(.

البوليساريو: انصر أخاك ظالما أو مظلوما

اجلي�ش اجلزائري يتورط يف  اإحراق �صابني �صحراويني 
داخـل حفـرة للتنقـيب عن الـذهب

عبد اهلل جداد. العيون

وقعت  جريمة  ألبشع  العام  الرأي  اهتز 
بمخيمات  الــذهــب  عــن  التنقيب  حفر  فــي 
شابني  تصفية  تمت  حيث  الداخلة،  واليــة 
التنقيب  حفر  بــإحــدى  علقا  صــحــراويــني 
الجزائري،  الجيش  طرف  من  الذهب،  عن 
الجزائريني  يعتبرون  البوليساريو  أن  رغم 
فيهما،  عمدا  النار  بإشعال  وذلك  »خــاوة«، 
والصغير، خاصة  الكبير  استنكره  ما  وهو 
أوالد  الركيبات  لقبيلة  ينتمي  أحدهما  وأن 

موسى.
وقد أصدرت لجنة حقوق اإلنسان بحركة 
املعارضة  السالم«  أجل  من  »صحراويون 
اللهجة  شديد  بيانا  البوليساريو،  لجبهة 
الــجــزائــري  الــجــيــش  تصفية  أعــقــاب  فــي 
لشابني صحراويني كانا بصدد التنقيب عن 
الذهب حرقا جنوب والية الداخلة بمخيمات 

تندوف، يوم اإلثنني املاضي.
املفوضية  اإلنسان  حقوق  لجنة  وحملت 
ترك  مسؤولية  الالجئني،  لغوث  السامية 
دون  الــالجــئــني  بمخيمات  الــصــحــراويــني 
تدابير  مــن  تمكينهم  ــدم  ع وكـــذا  حماية، 
ما  ــل  وك املــخــيــمــات،  فــي  وفــعــالــة  منصفة 
اإلنسان  حقوق  احــتــرام  ضمان  شأنه  من 

األساسية.
كما أبرزت هذه اللجنة أن حرق املواطنني 
بتلك الطريقة البشعة، يعد انتهاكا صارخا 
لحق من حقوق اإلنسان األساسية واملتمثل 
يخضع  ال  والـــذي  الــحــيــاة،  فــي  الحق  فــي 

والولوج  التنقل  ولحرية  كان  أي  الستثناء 
من  تمكن  التي  االقتصادية  الحقوق  إلــى 
على  مشجعة  غير  بيئة  في  الحياة  أسباب 

العيش بكرامة.
وقالت اللجنة، أن أصل الحادثة األليمة، 
منع  على  البوليساريو  سلطات  دأب  مرده 
مزاولة  من  باملخيمات  الصحراوي  الشباب 
الخاضعة  األراضي  في  الذهب  عن  التنقيب 
لها، وإقبار أي محاولة تحسني سبل العيش 
على  املحتجزين  يجبر  مما  املخيمات،  في 
أن  ــرى، مضيفة  أخـ أمــاكــن  ــى  إل االنــتــقــال 
بئر  قبل يومني في منطقة  مناوشات وقعت 
أم اكرين املوريتانية، بني شباب صحراويني 

حول  وموريتانيني  املخيمات  من  قادمني 
أحقية التنقيب في املنطقة.

آلــيــات  اإلنــســان  حــقــوق  لجنة  ــت  ودعـ
في  مسؤولياتها  تحمل  إلى  املتحدة،  األمم 
حاثة  البشعة،  الجريمة  هذه  في  التحقيق 
على  الالجئني  لغوث  السامية  املفوضية 
لحماية  األساسية  الدولية  املعايير  تطبيق 
 1951 اتفاقية  أحكام  وفق  الالجئني  هؤالء 
مع  تعاطفها  عن  معربة  باللجوء،  الخاصة 
دعمها  مؤكدة  وذويهم،  الضحايا  عائالت 
مستقل  تحقيق  بفتح  املتضررين  ملطالب 
لكشف  املتحدة  األمم  إشــراف  تحت  وعــادل 

حقيقة ما جرى وترتيب املسؤوليات.

الصـــــــــــــــــــــــحراء من 
تلكس 

تجديد  على  الداخلية  وزارة  وافقت 
»أوزون«  وشركة  العیون  جماعة  عقد 
االشتغال  عن  توقفت  التي  للنفايات، 
فيه  تجندت  كامال،  شهرا  يقارب  ملا 
مصالح بلدية العيون ملواجهة أزيد من 
150 طنا من النفايات يوميا، وتسابق 
الجماعة الزمن إلنجاز مركز جدید لفرز 
تجھیزه  تم  املنزلیة،  النفایات  وتثمین 
بأحدث اآللیات التكنولوجیة في عمیلة 
الفرز، من كامیرات للمراقبة، وساحات 
كفاتح  للفرز  وتــجــھــیــزات  خــضــراء، 
إلى  باإلضافة  النقل،  وأحزمة  األكیاس 
إدارة تتولى تسییر ھذا املرفق، ومطعم 

ومستودع للمالبس. 

فتح الباب اأمام اخلوا�ش لإجراء حتاليل »كورونا«

العيون. األسبوع

تعزز العرض الصحي بجهة العيون 
وزارة  باعتماد  الــحــمــراء،  الساقية 
للتحليالت  »القمر«  مختبر  الصحة 
فحص  ــون، إلجــراء  ــي ــع ــال ــة ب ــي ــطــب ال
فحص  املستجد،  »كــورونــا«  فــيــروس 
الجهات  في  وحيد  كمعتمد   PCR الـ 

الجنوبية الثالث.
وجاءت هذه الخطوة، كقيمة إضافية 
املستشفات  عــلــى  الــعــبء  لتخفيف 
الطبية  بالتحاليل  املكلفة  العمومية 

19«، ويضاف املختبر  املتعلقة بـ»كوفيد 
مستشفيات  مختبرات  إلــى  ــور  ــذك امل
تتوفر  التي  وكلميم  والداخلة  العيون 
عــلــى مــعــايــيــر خــاصــة تــعــتــمــد لــهــذه 
املستوفية  املختبرات  إلشــراك  الغاية، 
الفحص  إجراء  في  الفنية  للمواصفات 
الخاص بفيروس »كورونا« )كوفيد 19(.
ــصــدد، أكــد الــدكــتــور  وفــي هــذا ال
املختبر  أن  لـ»األسبوع«،  القمر  محمد 
وزارة  تــحــمــالت  ــتــر  ــدف ل ــجــاب  اســت
صارمة  شروطا  وضعت  التي  الصحة 
املواصفات العتماد املختبرات  وبأعلى 

الخاصة.

عودة رجال الأعمال املغ�صوب عليهم اإىل موريتانيا

األسبوع

االنفتاح  سياسة  بدأت 
ــي نــهــجــهــا الــرئــيــس  ــت ال
ولد  الجديد  املوريتاني 
الغزواني، ترخي بضاللها 
في  األمل  من  جزء  وتمنح 
الحرية وعودة »املغضوب 
املوريتانيني  من  عليهم« 
بالدهم،  إلــى  الخارج  في 
تنميتها،  في  للمساهمة 
وبفضل هذا االنفتاح، حط 
املوريتاني  األعمال  رجل 
ولد  املصطفى  املــعــارض، 
اإلمــــام الــشــافــعــي، يــوم 
ــاضــي، الــرحــال  ــد امل األحـ
الدولي  نواكشوط  بمطار 
ــعــاصــمــة  قـــادمـــا مـــن ال

القطرية الدوحة.
ــد رجـــل األعــمــال  ووجـ

ولد  املصطفى  املــعــارض 
ــد من  ــعــائ ــشــافــعــي، ال ال
عشر  من  أزيد  بعد  املنفى 
استقباله،  فــي  ســنــوات، 
ــال املــعــارض  ــم رجــل األع
ــد ولـــد  ــم ــح ــق م ــابـ ــسـ الـ
له  سبق  الــذي  بوعماتو، 
قبل  ملوريتانيا  ــعــودة  ال
منفاه  مــن  قــادمــا  أشــهــر 

ــرار  ــك بــعــد ق أيــضــا، وذلـ
الـــقـــضـــاء املــوريــتــانــي 
مذكرات  بإلغاء  القاضي 
بــحــث دولـــيـــة صــــادرة 
فـــي حـــق رجــــال أعــمــال 
مــعــارضــني إبــــان فــتــرة 
عبد  ولــد  محمد  رئــاســة 
مّهد  الذي  الشيء  العزيز، 

الطريق أمام عودتهم.

عنا�صر البولي�صاريو ت�صتفز اجلي�ش املغربي
العيون. األسبوع

من  عــنــاصــر  تــقــتــرب  مـــرة  ألول 
وعسكريني،  مدنيني  البوليساريو، 
املرابطة  امللكية  املسلحة  القوات  من 
ــي الــحــزام األمــنــي، حــيــث كشف  ف
ــدام  إق وصـــور  فيديوهات  تسريب 
محتجني موالني لجبهة البوليساريو 
على استفزاز القوات املسلحة امللكية 
على  األمني  الجدار  من  مقربة  على 
البعثة  عناصر  مــن  ومسمع  ــرأى  م
األممية »املينورسو« الذين يرصدون 

الوضع.
املحتجني  ــدام  إق الفيديو  ويبني 
البوليساريو  جبهة  بهم  زجت  الذين 
في مواجهة القوات املسلحة امللكية، 
وهم يعمدون إلى االعتداء لفظيا على 
املغربية  املسلحة  الــقــوات  عناصر 
والــســب  نــابــيــة  ــاظ  ــف أل باستعمال 
الستفزازهم،  محاولة  في  والشتم 
الجيش  الــشــريــط  يظهر  بــاملــقــابــل، 
وضبط  بالشجاعة  متحلني  املغربي 

لالستفزازات  منساقني  غير  النفس 
التي تقوم بها جبهة البوليساريو.

سيارات  كذلك،  الفيديو  وُيظهر 
في  »املــيــنــورســو«  األمــمــيــة  للبعثة 
رصدهم  أثناء  امهيريز  قرب  املنطقة 
الذي  ذلك  املسبوق،  غير  لالستفزاز 
بني  النار  إطــالق  وقــف  اتفاق  يهدد 
في  يندرج  إذ  والبوليساريو،  املغرب 
سياق محاولة الجبهة توتير املنطقة 
مع  بالتزامن  استقرارها  وتهديد 
مناقشات مجلس األمن الدولي حول 
الشهر،  هذا  خالل  الصحراء  قضية 

للملف  االنــتــبــاه  لــفــت  بغية  ــك  وذلـ
الصحراء  نزاع  من  وفرض تصورها 
األمن  ومجلس  املتحدة  األمــم  على 

الدولي.
امللتقطة  الفيديوهات  وأمــاطــت 
تتحلى  الــذي  االنضباط  عن  اللثام 
امللكية،  املسلحة  القوات  عناصر  به 
والوقوف  بالحضور  اكتفوا  حيث 
توثيق  ــم  ث املــحــتــجــني،  أمـــام  ســـدا 
محاوالت  من  الرغم  على  االستفزاز 
وتوجيه  معهم  االشتباك  املحتجني 

ألفاظ نابية إليهم.

بوعيدة
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ابن الراشيدية عمر 
العلوي في مهمة 
عسكرية فرنسية 

جنوب المحيط الهندي 

القناص

للخروج من كساد »كورونا« 

»أفرويس 5« الفرنسية تمول 
بورصة الدار البيضاء

ــنـــك  ــبـ ــدم الـ ــ ــق ــ ــت ــ ي
الفرنسي  الــعــمــومــي 
للتمويل »أفرويس 5«، 
التمويل  مــؤســســات 
إلنــــجــــاح مـــشـــاريـــع 
خطة  ضــمــن  املـــغـــرب 
فيها  يــضــع  إفــريــقــيــة 
الــدار  بــورصــة  تأهيل 
ــاء ضــمــن  ــضــ ــ ــي ــ ــب ــ ال
أولــويــاتــه فــي الــقــارة 

السمراء.
ويــــــــــرى تــقــيــيــم 
الفرنسية،  املؤسسة 
املــغــرب  »قــــــدرة  أن 
الستعادة  ستستجيب 

دور بورصة البيضاء، 
وتـــأهـــيـــل وضــعــهــا 
لها  مخطط  ــداف  ــ أله
ومــــؤكــــدة لــتــمــويــل 

التمويل  مــن  جــوانــب 
املباشر لشركات كبرى 
ديناميكية  في  ترغب 

تمويل جديدة«.

البعثة  فــي  البيئة  مدير  مساعد 
ــى جــنــوب املــحــيــط  ــ الــفــرنــســيــة إل
الهندي، املسماة اختصارا »فازوي«، 
حامال  الراشيدية،  مدينة  إلى  يعود 
الوحيد  وهــو  الفرنسية،  الجنسية 
الفرنسي  الجيش  لــه  سمح  الـــذي 
بني  حساسة  مهمة  فــي  باملشاركة 
إشــراف  تحت   2020 أكتوبر  و7   5
السكرتير  دوســي،  تييري  الجنرال 

العام ألراضي ما وراء البحار.
غير  الـــخـــطـــوة  هــــذه  وشــكــلــت 
العسكرية  للثقة  رسالة  املسبوقة، 
أصول  من  املجنسني  الفرنسيني  في 
»إنهم  مــاكــرون  ــول  ق بعد  مغربية 
فرنسا«  روح  تمثيل  على  القادرون 
عسكرية  لجنة  داخــل  له  جملة  في 

لالستخبارات.

قيادة مالي تطلب من 
الفرنسيين مشاركة 
المغرب في العمليات 
الموجهة ضد اإلرهاب

»حمزاتا«  بتوقيع  تقرير  آخر  حمل 
لالستخبارات  الخفيفة  الوحدة  من 
في تابوكا بمالي، أن املاليني يرغبون 
في مباشرة مسلمني لبعض املهمات، 
متفهمون  ألنهم  املغاربة،  واقترحوا 
في  واملاليون  الفرنسيون  يريده  ملا 
وفق  لــإرادتــني،  مخل  غير  ــوازن  تـ

تعبير التقرير.
ويقول مصدر »األسبوع«، أن قيادة 
مالي أيضا ترى أن مشاركة العناصر 
أكثر  ساهمت  املغربية  العسكرية 
البعثة  داخــل  التوترات  خفض  في 

األممية.
وطلبت قيادة مالي من األمم املتحدة، 
قوات  في  االنتشار  أولوية  تكون  أن 
البعثة، لقوات صديقة ومساعدة على 

األمن، يتقدمهم املغاربة.

ماكرون يفكر في اجتماع 
لدول غرب إفريقيا 
من الدار البيضاء 

جون إيف أوليفييه يدافع 
عن المغرب في موسكو

فضل املفاوض جون إيف أوليفييه، 
الخاصة،  الدبلوماسية  في  العامل 
ودكار،  أبيدجان  زيارته  والذي شملت 
مغربية  ملفات  عن  الدفاع  يكون  أن 

ضمن أجندته قبل زيارة موسكو.
وحــســب مــصــدر »األســـبـــوع«، فإن 
تنسيق  على  يعمل  الــذي  أوليفييه 
يفضل  إفريقيا،  غرب  في  املواقف  في 
الدفاع عن امللفات املغربية من منظوري 
ساحل العاج ودكار، وبالتالي، باريس، 
لكن  الصحراء،  قضية  في  خصوصا 
املناورة  من  مساحة  إيجاد  هو  املهم 
خصوصا  الرسميون،  ينفذها  ال  التي 
الطويل مع بوغدانوف عن  اللقاء  بعد 

الخارجية الروسية.

ــة  ــجــاري ــلـــقـــاءات ال ــس الـ ــي ــوال فـــي ك
في  مــاكــرون  دافــع  بــاريــس،  لدبوماسية 
هذه الظروف، عن إطالق مبادرة سياسية 
إعادة  أجل  من  إفريقيا،  دول غرب  تجمع 
وإنــجــاح  الــفــرنــســيــة  األوراق  تــرتــيــب 

محاصرة روسيا والصني.
لـ»األسبوع«،  الفرنسي  املصدر  وقــال 
مشكلة  هناك  وأن  متخذ،  القرار  هذا  أن 
لدى ماكرون، ألنه يريد أال يكون االجتماع 
مدينة  في  وال  كونفيرانس«،  بـ»الفيديو 
تعرفها  ــدالالت  ل البيضاء،  ــدار  ال خــارج 
باريس جيدا، وال تكشف عنها في ظرف 

االستعدادات، يوضح املصدر.
فرن�سا تخطط ال�ستعادة اإطالق التنمية
 من مراك�ش يف مرحلة ما بعد »كورونا«

الوزير الفرنسي السابق للبيئة جون 
لويس بورلو، والوزير املنتدب للتجارة 
ريستر،  فرانك  الفرنسي،  الخارجية 
في  والحضور  املساهمة  على  متفقان 
مغرب ما بعد »كورونا«، ليس فقط عبر 
العقار مع شركة »إيفاج« وشراكتها مع 
»الروح«  إعادة  عبر  وإنما  »باملوري«، 
من  انــطــالقــا  الــفــرنــســي،  لالستثمار 
»فاعلة«  قاعدة  اعتبرها  التي  مراكش 

الستعادة مغرب ما بعد »كورونا«.
ــوع«، أن  ــبـ ويــوضــح مــصــدر »األسـ
مراكش تعرف قاعدة »متقدمة« ملخطط 
الفرنسية،  املبادرة  ستقوده  تنموي 
الشأن،  هذا  في  كامال  مخططا  وهناك 
الصينيني  ملنع  فرنسية  محاولة  وهذه 
من الوصول إلى صفقة »تي. جي. في« 

الدارالبيضاء ـ مراكش بشكل نهائي.

المعارض الموريتاني السابق مصطفى الشافعي:

 كنا دائما في اتصاالت مع المغرب
ــحــظــات األزمــــــة، حــاولــنــا  ــي ل ــ »ف
املــغــرب«،  مــع  قنواتنا  على  ــقــاء  اإلب
املعارض  الشافعي،  مصطفى  يقول 
املوريتاني الذي عاد إلى بالده بعد 12 

سنة من اللجوء.
قادة  مع  اتــصــاالت  الشافعي  وقــاد 
بني  متوازنة  عالقات  لخدمة  أفــارقــة 

موريتانيا وباقي األطراف.
ذهاب  قبل  األخيرة  املرحلة  وعرفت 
ولد عبد العزيز، اتصاالت مع العاصمة 
معرفة  إفريقية  دول  وحاولت  الرباط، 
وجهة نظر املعارضة فيما يجري، لكن 
الجيش  أن  الشافعي،  حسب  املهم، 
للدولة في وقت حساس  التوازن  أعاد 

ومتوتر.
الشافعي

ماكرون

أوليفييه
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ذكر المغرب في 226  »إيميال« أو رسالة إلكترونية من أصل 35575 
رسالة، وفيها تحليل حول تصدر حزب العدالة والتنمية النتخابات 2011 
تحت الرقم »س 5784979«، بأن الحزب هو »الرابح الكبير«، ولم تتمكن 
الخارجية األمريكية من التنبؤ بتعيين بن كيران، وبـ 13 محلال لمخابرات  »السي. 
آي. إي«،  »لم يكن ممكنا القول أن رئيس الحكومة سيكون هو بن كيران، ألن الملك 

لديه اختيار الوزير األول من الحزب  الفائز«.
وانطالقا من الرباط  »إم. إن: 11 الرباط 1210« بتاريخ 26 نونبر 2011 تحت 
الرقم   تحت  المملكة،  في  األمريكية  السفارة  ومن  نونبر«،   2615567« الرقم 
»11 الرباط 406« و »393« و »1208«، فإن  »الواليات المتحدة اعتمدت على 
إحصائيات الداخلية «، ومنذ سنة 2011، تؤكد البرقية على  »وجود صعوبات للحزب 

الفائز في تشكيل الحكومة«، وهو ما حدث.

وتكشف  »اإليميالت« على التعاون مع ضباط »السي. آي.إي« ورجال الخارجية تحت الرقم  
»س 05789094«، وفي سنة 2012، جرت بروتوكوالت جديدة بين الجهاز والمملكة.

ونتيجة الهدوء النسبي في المغرب، فإنه ال أثر الحتجاجات 20 فبراير في تأجيل أي أجندة 
أمنية، أو لمناورات »األسد اإلفريقي« في المملكة، ويعتبر الحلف األطلسي المملكة شريكا 

آمنا لكل العمليات، رغم كل الظروف والحسابات والخلفيات التي ينطلق منها.
ويعد  »إيميل« جاكوب سولفيان، الموجه إلى هيالري كلينتون، بشأن زيارة راسموسن، 

في  حقيقي  تغيير  أي  استبعدوا  األمريكيين  أن  يؤكد  ما  وهو  إيجابية،  إشارة 
المغرب أو تأثير حركة الشارع على تغيير القيادات، إذ جاء محدودا، فيما تبقى 
حساسية عالقة أمريكا والمغرب، حول نقطتين: الصحراء وحقوق اإلنسان، تقول 

الوثيقة تحت الرقم  »س05780239«.
أعد الملف: عبد الحميد العوني

حقوق اإلنسان والصحراء 
يثيران المملكة

املـغـرب
 يف »اإمييالت« 

هـيالري 
كلينـتون

لوبي في الخارجية األمريكية تجاوب مع 
البنتاغون في طلب تفاصيل عن خطة 

الحكم الذاتي قبل أن يتقرر تأجيل المبادرة

توضيح كبير للنقطتين الحساستين 
في عالقة المغرب واألمريكيين، 

في رسالة وليام بورنز

ــإن  بــشــكــل مــخــتــزل وواضــــــح، ف
تتعلقان  الــحــســاســتــن  النقطتن 
ــم وجــود  ــان« رغـ ــسـ ــوق اإلنـ ــق ـــ»ح ب
النافذة،  هذه  في  واقتراحات  وعــود 
الحكم  »مخطط  هي  الثانية  والنقطة 

الذاتي«)1(.
ــن  ــادل م الـــدولـــة  ــرة  ــي ــرت ســك إن 
أولبرايت، ناقشت املسؤولن املغاربة 
حول مخطط الحكم الذاتي، وقد يسير 
سابقه  نهج  على  روس  كريستوفر 
دولة  استقالل  أن  على  فالسوم،  بيتر 
غير  واقعيا،  ليس حال  الصحراء  في 
أن األمريكين بحثوا في سنة 2008 
هذا  بــدأ  وقــد  مخطط،  أو  خطة  عــن 
األمر تحت إدارة بيل كلينتون، وتأكد  
تحت إدارة بوش، وأيضا تحت إدارة 

أوباما.
السيطرة  األمــريــكــيــون  ــحــاول  وي
ال  كــي  الــصــحــراء،  ملف  إدارة  على 
يعود املشكل بوابة لنفوذ روسي في 
دعم  السوفياتي  االتحاد  ألن  املنطقة، 

بؤرة صراع حقيقية في هذه املنطقة.
في  والصينيون  الـــروس  ودخـــل 
شراكة استراتيجية مع املغرب، ليكون 
الصحراء  لقضية  األمــريــكــي  الحل 
ــرورة، واملــخــطــط  املــغــربــي غير  ــ ض
طرف  من  نقاشه  فإن  ولذلك،  مفصل، 

األمريكين يثير الحساسية.
األمريكيون  املــســؤولــون  ويفضل 
النقطتن  هاتن  على  الضغط  عــدم 
ما  عهد  أن  يتأكد  فيما  الحساستن، 
الذي  فبراير،   20 وحــراك   2011 بعد 
يعد جزء من الربيع العربي، لم يعدل 

من نظرة اململكة إلى هذين امللفن.
البرقية  أو  لـــ»اإليــمــيــل«  وطبقا 
»املغاربة  فــإن   ،»05795390 »س 

ــالري كــلــيــنــتــون، وكــل  ــي يــحــبــون ه
املسؤولن الكبار في اململكة مهتمون 
ـ  األمريكي  االستراتيجي  بالحوار 
املغربي بعد مرور 30 سنة على خلق 
البلدين  بــن  استراتيجية  عــالقــات 
مختلفة«،  أبعاد  وفي  وجهويا  ثنائيا 
املــســؤولــون  يتبادله  العمق  وهـــذا 
لهم  تبدى  أن  »يمكن  الذين   املغاربة، 
مالحظات خارج ملفي حقوق اإلنسان 
والصحراء«، ولذلك، فإن هذين امللفن 
ألنها  املشتركة،  البيانات  تتجاوزهما 

نقاش  دون  املسكوكة  العبارات  تضع 
وجود  حال  في  إال  جديدة  لتفاصيل 

تطورات.
ويــعــتــقــد املـــســـؤولـــون املــغــاربــة 
الــحــوار  بــأن  على أعــلــى مــســتــوى، 
االستراتيجي تطور طبيعي لسنوات 
االتفاق  بعد  خصوصا  الشراكة،  من 
يجري،  ما  وبالطبع  الحر،  التجاري 
قالت  فيما  واقـــعـــي«،  ــطــور  »ت ــو  ه
بدأ  مسار  »نتيجة  أنه   عنه  هيالري 

منذ 15 سنة وشهد تمكينا للمرأة«.
الخطابن  فــي  ــراه  نـ بــمــا  وعــمــال 
األمريكي واملغربي، فإن الدبلوماسية 

األمريكية ترى مع ذلك:
1( ضرورة التدخل الرسمي لتمثيل 

كل الحساسيات في املغرب)2(.
ــوار  ــحـ والـ ــة  ــراكـ الـــشـ ــح  ــت ف  )2
ــجــي لــيــشــمــل الــحــوار  ــي ــرات االســت

االجتماعي.
الخارجية  داخـــل  مــن  العمل   )3
األمريكية على إعادة ترتيب األولويات 
في املغرب، كي يتمكن األمريكيون من 

مناقشة امللفن الحساسن.
تفاهما  هناك  أن  البرقية،  ــرى  وت
العليا  املستويات  وبن  كلينتون  بن 
املحادثات  ــإن  ف لــذلــك،  اململكة،  فــي 

تشكل  أن  ويمكن  استراتيجية،  هي 
اإلقليم  على  تؤثر  لعالقات  قــاعــدة 
مع  النموذج  تقدم  أن  معها  تستطيع 
شمال  دول  لباقي  واملــغــرب  تونس 
البرقية  أوضحت  وقد  القارة،  غرب 
أن اإلدارة الديمقراطية أبعدت امللفن 
لدبلوماسية  املعروفن  الحساسن 
كلينتون  هــيــالري  وركـــزت  اململكة، 
على املعركة الواحدة التي تؤمن بها 
والخاصة  املغاربة،  املسؤولن  مع 
النسائي  العمل  ألن   املــرأة،  بتمكن 
على  القادر  هو  الدولة  داخل  الجديد 

سد الفجوة.
وال يمكن في نظر هيالري كلينتون 
الحديث عن حقوق اإلنسان دون هذا 
التمكن، حسب تقديرات تجعل املرأة 
أن  رغم  التنمية،  قطب  هي  املغربية 
برقية أخرى تشير إلى خروج اآلالف 

من الشباب لالحتجاج.
النظرة  طبيعة  فــإن  ولـــإشـــارة، 
إدارة  مع  األمريكية،  لإدارة  الجديدة 
نسائية للخارجية، تختلف عن الرؤية 
فكان  األمريكية،  للمؤسسة  التقليدية 
من  وهناك  هيالري،  ذهــاب  ضروريا 

رآها أبعد عن قيادة دولة.
للخارجية  تقدير  هناك  جهة،  من 

أصبح متمايزا عن املؤسسة الرسمية 
فــي مــوضــوع مــحــدد، وهــو مــا يفقد 

التوازن في النظرة مثال إلى:
ــوازن الــنــظــرة« بــن املــرأة  ــ 1( »ت
والـــشـــبـــاب كــمــحــركــن لــتــغــيــيــر 

املجتمعات.
2( املنظمات األهلية غير الحكومية 
مع  العالم  توحد  أن  استطاعت  التي 

املعايير األمريكية.
وليس واضحا إن كانت األمور في 
على  إي«  آي.  و»الــســي.  الخارجية 
نفس املسافة، وبالتالي، فإن ما يكرس 
ليس  الديمقراطية  التنمية  أو  التقدم 
مجاال لنقاش صريح، بل بالعكس، إذ 
قررت إدارة أوباما توسيع صالحيات  
»املينورسو « ملراقبة حقوق اإلنسان، 

»الفيتو«  البنتاغون  يستعمل  أن  قبل 
على هذا القرار.

»حــقــوق  مــلــف  مناقشة  عـــدم  إن 
واعــتــبــاره  واســـع  بشكل  ــســان«  اإلن
اإلدارة  ــع  دفـ ــذي  ــ ال هــو  حــســاســا، 
النقاش  هــذا  فصل  ــى  إل األمريكية 
الصحراء،  في  مثيله  عن  اململكة  في 

ولذلك، فإن إدارة كلينتون دفعت 
امللفات  ــرح  ط ــادة  إعـ ــى  إل
معها  يمكن  بما  الحساسة 

والعثماين كلينتون 
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الشريك،  لتفهم  التواصل  من  املزيد 
اختزال  كلينتون  هيالري  قررت  ولقد 
حقوق  في  اإلنسان  حقوق  موضوع 
ــصــورة سيحل  ال بــهــذه  ألن  ــرأة،  ــ امل
الجزء الصلب من املشاكل التي تراها 

معقدة.

»الحرب على المرأة 
هي سمة الشرق األوسط« 

حسب هيالري كلينتون
 

إن املعركة على االستبداد لن تنجح 
االستبداد  وجــوه  باقي  إبعاد  دون 
من  الكثير  يفرض  الذي  االجتماعي، 
السياسية،  الحياة  على  الصعوبة 
األمريكية  ــراءة  ــق ال ــإن  ف وبــالــتــالــي، 

شديدة التعقيد.
من جهة، هناك تطورات في الحياة 

السياسية الحزبية تبدأ من تمكني 
وليس  الالئحة،  أعطى  الذي  املرأة 
تمكني الشباب، وإنما تسليمهم ما 
املؤسسات  في  بتواجدهم  يسمح 
إلى  منهم  الكثيرين  ــوة  دعـ بعد 

مقاطعتها، وإحداث التغيير الواسع، 
املجتمع  قــدرة  فإن  ثانية،  جهة  ومن 
ــحــزبــي أضــعــف من  الــســيــاســي وال
ال  لذلك  الحساسيات،  هذه  استيعاب 
بد من تمثيلها، حسب رؤية كلينتون، 
املسؤولون  معها  يختلف  لــم  التي 
وزير  أي  مع  يحدث  كما  األمريكيون، 
املتحدة  لــلــواليــات  ســابــق  خارجية 

األمريكية.
طاقمها،  من  كلينتون  طلبت  وقــد 
حول  أجندتها  تحقيق  في  املساعدة 
إلى تحقيق  الوصول  املرأة، من أجل 
القضايا  تبعد  أن  على  أهــدافــهــا، 

الحساسة عن الطاولة.
ــار، ســيــكــون من  ــ ــذا اإلطـ ــي هـ وفـ

الطبيعي القول:
السياسي  الــوضــع  ــة  رؤيـ أن   )1
والحزبي غير املندمج مع حقوق املرأة 

والحقوق االجتماعية، يعد قاصرا.
في   تجد  اإلدارة  ــإن  ف وبــالــتــالــي، 
مرة،  ألول  االجتماعية«  »املعطيات 

التوافق مع  القرار، وأصبح  جزء من 
أي حكومة ال يكون إال بمدى احترامه 

لحقوق املرأة.
املغربية  الرسمية  املؤسسة  أن   )2
التمثيل  معركة  ربح  من  بدا  تجد  لم 
ــن خــالل   ــان م ــرمل ــب ــي ال الــنــســائــي ف
»الكوطا« إلى جانب الشباب الحزبي 

في  املنتفضة  الــفــئــة  هـــذه  لتمثيل 
الشارع.

3( أن املؤسسة اإلعالمية جزء من 
التغيير.

4( أن السياسات العمومية ليست 
قادرة على الوصول إلى أهدافها دون 

مقاربة النوع.
5( أن نجاح مشروع  »األلفية« هو 

نجاح للحكامة املناهضة للفساد.
وانــطــالقــا مــن هـــذه املــالحــظــات، 
كلينتون  هــيــالري  برقيات  أن  نجد 
»سري  أو تحمل   أسرار  فيها  ليست 
أقل،  تصنيف  تحت  هي  بل  للغاية«، 
الخطيرة  الحساسة  املعلومات  ألن 
»اإليميالت«  فهذه  لــذلــك،  تنشر،  ال 

مغربلة.
ويــســتــشــف املـــالحـــظ مـــن خــالل  
وأن  التفاصيل،  بعض  »اإليميالت« 

بريد  من  أدق  األمريكية  الخارجية 
خاص وصلت بعض الرسائل إليه.

بتقارير  كــلــيــنــتــون  تــتــوصــل  لــم 
بل  الــخــاص،  بريدها  على  حساسة 
وقناعتها  أجندتها  خدمة  إلى  سعت 
الدبلوماسية  خــالل  من  الشخصية 
يقبله  ال  وهـــذا  لــبــالدهــا،  الرسمية 

الكثيرون.
وتبعا لهذه  »اإليميالت «، فإن هناك 

مالحظات منها:
الحوار  فصل  ربــح  املغرب  أن   )1
بخصوص  أمريكا  مع  االستراتيجي 
ومــن  جــهــة،  ــن  م الــصــحــراء  قضية 
املسؤولني  اإلدارة  منعت  ثانية،  جهة 
الشأن  فــي  التدخل  مــن  األمريكيني 

للمملكة، ليكون ملف حقوق  الداخلي 
اإلنسان ضمن هذه الخانة.

إبعاد  حول  مباشرة  األمور  وتبدو 
حول  الحوار  قبل  الحساسني  امللفني 
أي  عــلــق  وإن  ــر،  آخــ ــوع  ــوض م أي 
مسؤول أمريكي على القضيتني، قد ال 

يكون هناك رد.
مرة  ربــح  الرسمي  املغرب  أن   )2
عن  االجتماعي  الحراك  فصل  أخرى 
»النوع  مقاربة   وتسعى  السياسي، 
ــدم االهــتــمــام  ــى عـ ــاعــي« إلـ ــم االجــت
و»الحزبي«  اإليديولوجي«  بـ»النوع 

وغيرها من التصنيفات.
ــي املــغــرب  وبــقــيــت الــتــغــيــيــرات ف
السفارة  تقييم  في  الشك  مثار بعض 
األمريكية في العاصمة الرباط، ويبدو 
الذي  املدى  جيدا  تدرك  واشنطن  أن 
ستبلغه اإلصالحات في الحكومة وإن 

كانت لديها أرضية واقعية لإلنجاز.
 وبناء عليه، فإن إعالن املغرب عن 
 ،2011 حراك  بعد  الدستورية  امللكية 
كثيرا  إلى منظومة ال تختلف  انتهى 
عن باقي امللكيات العربية، خصوصا 

الكويتية واألردنية منها.
وإقرار املغرب لـ »ملكية دستورية« 
هــي فــي االصـــطـــالح األنــجــلــفــونــي  
مسألة  تحكم«،  وال  تسود  »ملكية 

البرقية  حسب  للشك،  دائما  مثيرة 
لذلك،   ،»5781481 »س  الرقم   تحت 
غضاضة  الــديــمــقــراطــيــون  يجد  لــم 
لربط  املالية  املساعدات  خفض  في 
الرئيس  عهد  في  األمريكية  األمــوال 

أوباما بالتقدم الديمقراطي.
املتخذة  املغربية  اإلجــراءات  وكل 
ذاتي،  بتمويل  كانت   ،2011 سنة  في 
ألنها تدوير لنفس الحالة، فيما يطلب 
املعيارية  ــى  إل ــوصــول  ال ــرون  اآلخــ
املنتخبة  السلطة  إدارة  في  الجديدة 
للقرار السياسي واالقتصادي، فجرى 
الصحية،  املساعدات  على  التركيز 
وخصوصا السيدا، وهو ما تضمنته 

برقية في املوضوع)3(.
ــوجــهــات، فــإن  ــت ــهــذه ال وتــبــعــا ل
أكبر،  محلية  املغربية  االنتخابات 
ليس لها التأثير الواسع في إقليمها، 
والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب  ــجــاح  ون
له  ليس  ائتالفية،  لحكومة  ــه  وإدارت
التحوالت  إطــار  في  الكبير  الصدى 

الجارية في الشرق األوسط.
سيكون  األســـــاس،  هـــذا  ــى  ــل وع

واضحا الذهاب أبعد في:
الــذي  املحلي  اإلطـــار  ترسيخ   )1

تجري فيه االنتخابات.
املسلمني«  لــــ»اإلخـــوان  ليس   )2
يرأسها  وحكومة  تأثير،  املغرب  في 
يختلف  ال  والتنمية  العدالة  حــزب 
السلم«  مجتمع  »حركة  مشاركة  عن 
)حـــمـــس( فـــي بــعــض الــحــكــومــات 

العشرية  طــوت  الــتــي  الــجــزائــريــة 
السوداء.

إن مشاركة اإلسالميني املغاربة في 
صفحات  طي  على  يساعد  السلطة 
الجزائر،  في  السوداء  العشرية  مثل 
وصفحة بن علي في تونس، وحراك 

20 فبراير في املغرب.
واملساعدة التي يقدمها اإلسالميون 
املغاربيون ملزيد من استقرار املراحل 
تخدم  رئيسية  مساعدة  االنتقالية، 
وحسب  التحول،  وليس  االستقرار 
نفس القراءة، فإن املغرب انتهى إلى 
تأخرت  التي  املخططات  كل  تمرير 

بفعل الخوف من الحراك الشعبي.
فإن هناك  الحسابات،  لهذه  وتبعا 
املسلمني«  ــوان  ــ »اإلخـ بـــني   فــصــال 
والجزائر  املغرب  في  واإلسالميني 
ومصر،  ليبيا  بني  ما  عكس  وتونس 

سيطرة  مــن  الحد  ممكنا  يكن  ــم  ول
بالجمعيات  إال  اإلسالمية  الجماعات 
التعامل  اختارت  مصر  لكن  األهلية، 
أثر  ما  وهو  الوضع،  مع  العسكري 
األهلية،  املنظمات  نشاط  على  حاليا 
جماعات  وتنافس  تحاصر  قد  ألنها 
اإلسالم السياسي، لكنها ال تصل إلى 
السطة، فالذين قادوا كل التظاهرات، 
لم يكونوا إسالميني حصدوا القواعد 

والسلطة.
أمريكا  تمويل  فــإن  عليه،  وبناء 
بطريقة  يــضــخ  ــي،  ــدن امل للمجتمع 
األحــزاب  صناديق  في  مباشرة  غير 
ليبرالية،  تكون  أن  دون  »اإلسالمية« 
السلطة  نــحــو  تــقــدمــت  كلما  فــهــي 
ناخبيها  وخاطبت  محافظة  ازدادت 
السياسية،  املزيد من األصولية  على 

وفعال، رأت هيالري كلينتون أن:
1( رفض بعض املجتمعات الشرق 
للجمعيات  أمريكا  لتمويل  أوسطية 
املبرر  لــه  وجــد  لــإلصــالح،  الداعمة 
الكافي في أن  »ما يجري هو تمويل 
لــخــط يـــصـــادم املــجــتــمــع املــحــافــظ 
على  املحافظة  العسكرية  واملؤسسة 

حد سواء«.
2( أن صناديق دعم الديمقراطية ال 
يبدأ عملها من التنمية السياسية، بل 
يشرع في رهانه من مقدمة واضحة: 

العمل املدني.
3( دينامية املجتمع املدني انتهت 
يمكن  وال  لوبيات،  إلى  بالجمعيات 
استدعاء ميكانيزم »االستقاللية« في 
لم  الحر  الفكر  ألن  األوســط،  الشرق 

يصبح ممارسة بعد.
في  املساهمني  عند  مفهوم  واألمر 
لدى  فليس  مختلف،  مجتمع  بناء 
واقعهم،  إلــى  ــرب  أق نموذج  العرب 
النبي  حفيد  قتل  واقعة  حدثت  لقد 
بقي  مــا  وهــو  عــلــي(،  بــن  )الحسني 

مخياال اجتماعيا.

الربيع العربي »غير صحيح« 
عند البعض.. لكنه
 »المشكوك فيه« 

عند األمريكيين

يريد  الــشــعــب  ــن  م ــزء  ــزال جـ ــ ي ال 
استقرار الحكم عبر الجيش، خصوصا 
وأن العمليات الخاصة كانت جزء من 
عن  املتظاهرين،  ضد  املعركة  إدارة 

طريق الشرطة أو الجيش.
للربيع  املــدمــر  السيناريو  وكـــان 
العربي هو »وجود مناطق قتل « ضد 
الشرطة  عناصر  ضد  أو  املتظاهرين 
هذه  مثل  فوجود  ولــذلــك،  والجيش، 

املناطق هو إعالن عن وفاة الربيع.
الذي  الحراك  أن  الجميع  رأى  وقد 
ــع غــيــر صــحــيــح«، فيما  ــي حـــدث »رب

»مشكوك  أنه  األمريكية  اإلدارة  رأت 
يسعون  الذين  الفاعلني  بسبب  فيه«، 

لالستقرار على األوضاع الحالية.
مستنقع،  إلــى  ســوريــا  وتــحــولــت 
وبالتالي،  معاكس،  تحول  إلى  ومصر 
فإن قدرة األنظمة على االنتحار بالدول 
عــاديــا،  جــاء  الصفر،  ــى  إل إلعــادتــهــا 
فمصر قادت حربا في سيناء ال تختلف 
املقاطعات  إحـــدى  على  الــحــرب  عــن 
السورية، وزاد إعالم امللكيات العربية 
من تعزيز الشكوك حول التحول، فيما 
على  التحول  ببعض  جميعها  اقتنع 

صعيد السياسات العامة.
ــة  ــأل ــس ـــ»امل ب ــرة  ــامـ ــغـ املـ وزادت 
االقتصادية« إلى حد بعيد، وقد جاءت 
قاسية  العربي  الربيع  بعد  اإلجراءات 
في  الشعبية  االختيارات  أن  لتأكيد 

حراكها السلمي غير ذات جدوى.
وللدفاع عن عدم االنحراف في هذه 
األمريكية  التقديرات  جاءت  املواجهة، 
أقل تفاؤال منذ عدم التحكم في رد فعل 

األنظمة املتحالفة مع موسكو.
كان  وإن  التغيير،  أمريكا  سهلت  وقد 
ألمريكا،  الحليفة  الــدول  في  مكتمل  غير 
لكنها لم تستطع أن تمارس أي ضغط في 
املناطق التي ال زالت تحت سيطرة روسيا.
لم يكن بوتني داعما وال مقتنعا بما 
يحدث في الربيع العربي، وعندما قدم 
إلى   انحرف  دمشق،  إلى  الربيع  هذا 
»مناطق قتل« بدأت في رد فعل القذافي، 

وبقي في نفس املربع والعقلية.
البقاء  هامش  األنظمة  كل  ووجدت 
من خالل املغامرة الروسية التي دعمت 
املواجهة الدموية ضد املتظاهرين في 
أن يسقط  الروس  كل مكان، ولم يقبل 

بشار األسد على شاكلة القذافي.
ومن جهتها، دخلت امللكيات العربية 
يكن  لم  إذ  روســيــا،  مع  شــراكــات  في 
في  أمنيا  بل  استراتيجيا،  السبب 
ضد  قاتل  فعل  رد  إلــى  الحاجة  حــال 

املتظاهرين.

أنصاف  فــإن  للمغرب،  وبالنسبة 
اإلجــراءات  وأنصاف  األمنية  الحلول 
تدوير  إعــادة  إلى  انتهت  السياسية، 
التأويل اإليجابي لصالح نظام الحكم، 
وانتقلت الشكوك من الطفرة والتحول 
فيما  يجري  ما  خطورة  إلى  املغربي 

سمي بعدها بـ»الثورة املضادة«.
الــجــديــدة من  املــوجــة  لقد واكــبــت 
الحريات  من  أخــرى  موجة  التحرير 
أن  للديمقراطيني  وظــهــر  الــديــنــيــة، 
منفصلة  تــكــون  ال  الدينية  الــحــريــة 
وبالتالي،  السياسية،  الحريات  عن 
هذه  على  تؤكد  عديدة  برقيات  فــإن 

الخالصة.
ــرت تــوقــعــات فــي املــغــرب هي  وجـ
رأى  إذ  حاليا،  اململكة  تعيشها  التي 
ما  كــل  سابق  وقــت  فــي  األمريكيون 
يجري حاليا، وقد بدأوا بالتشكيك في 
معايير امللكية الدستورية في العاصمة 
الرباط بنفس شكهم في معايير الحكم 

الذاتي املوجه للصحراء.
متطابقة  األمور  كانت  عليه،  وبناء 
التي  األمريكية  التوقعات  مع  للغاية 
رأت تسارع التطبيع مع إسرائيل كلما 
األوســط،  الشرق  في  االستقطاب  زاد 
يشكلون  قد  إسرائيليون  قادة  فهناك 
مع  بيريز  شمعون  كحالة  االستثناء، 
مع  دائما  بقيت  كيمياء  إنها  املغرب، 
ومع  املــغــرب،  في  الحاكمة  األوســـاط 
املغربية  ـ  اإلسرائيلية  فاللقاءات  ذلك، 
لم تعد إلى سكتها السابقة في 2010، 
الخصوص حسب  بهذا  نقاش  وجرى 
برقية تعود إلى 18 أكتوبر 2010)4(.

تزال،  االقتصادية وال  النافذة  كانت 
هي التي جرت املغرب إلى إسرائيل منذ 
قمة البيضاء مع شمعون بيريز وإلى 
دايفوس، ويعرف الجميع أن التطبيع 
اقتصادي وغير  املغربي  ـ  اإلسرائيلي 
والرباط  أبيب  تل  تجدد  وال  سياسي، 
من السير على نهج العالقات: شمعون 

بيريز منذ لقائه الحسن الثاني. 
أن  واإلمـــارات  البحرين  رأت  وكما 
يكون االتفاق تحت مسمى  »إبراهيم«، 
كما هي فكرة الحسن الثاني في االسم، 
وبورقيبة هو أول من صاغها وطرحها 

على العرب.
ــراك  ــد حـ ــت إســـرائـــيـــل ضـ ــفـ ووقـ
كان  »االحتجاجات  أن   رغم  املغاربة، 
محمد  امللك  وليس  الــبــرملــان  هدفها 

السادس«)5(.
متوافقا  فبراير   20 حراك  جاء  لقد 
األمريكية،  ـ  اإلسرائيلية  األهداف  مع 
اإلسالميني  بعض  مشاركة  جعل  مما 
اآللة  الغرض  لهذا  فتعززت  ضعيفة، 
فبراير   28 برقية  وحسب  األمنية، 
حرف  الليبي  املثال  فــإن   ،)6(2011
لكن  الكثير،  دمرت  مغامرة  في  املسار 
نتيجة  دمرته،  ما  بناء  ليبيا تستطيع 
غناها، لكن التكالب الدولي على نفطها 

خلق املشكل.
يـــدور حــول ضــرب الجيوش  ــا  وم
لكن  مقبولة،  مقولة  تكن  لم  للشعوب، 
االنحراف،  بهذا  سمح  العربي  الربيع 
نقل  كــامــل  بشكل  يكرسه  يـــزال  وال 
الوضع إلى »عسكرة إضافية« للمشهد 

العام.
املتحدة  ــات  ــوالي ال كــانــت  وبعدما 
داعمة للتحوالت، جاءت إسرائيل لتعيد 
تعريف مصالح األنظمة لدى الواليات 
األمريكية، ونجحت مع عودة  املتحدة 
ورغم  والسلطة،  الحكم  إلى  الجيوش 
في  العربية  العسكرية  املؤسسة  فشل 
بني  االختيار  فإن  نجاح،  أي  تحقيق 
منطقيا،  ليس  واإلسالميني  الجيوش 
امللكية  إلى  العودة  البعض  اقترح  إذ 
وفشلت  ليبيا،  وأيضا  الــعــراق،  في 
العراق  عودة  في  الخليجية  املنظومة 
املغربية  امللكية  فيما  امللكية،  ــى  إل
في  تتدخل  ولــم  إفريقيا،  في  وحيدة 
ــن عــبــد هلل  ــد إدريــــس ب ــودة »ســي ــ ع

السنوسي« إلى عرش ليبيا.
 54 ذات  الشخصية  هــذه  وفــكــرت 
سنة عام 2011 في تغيير ليبيا، حيث 

لعدم  معقدة،  ــور  األم بقيت 

استطاعت واشنطن إدارة معركة اإلرهاب من خالل 
احلوار االسرتاتيجي بني اجلزائر واملغرب 
لم تترك واشنطن أي فرصة الستفادة المتطرفين من التوتر 
»الجامد والمنخفض« بين المغرب والجزائر، ولذلك، قادت حوارا 
استراتيجيا مع الرباط والجزائر تحول إلى حوار جزائري ـ مغربي 

استراتيجي غير مباشر.
لكنها  حساسة،  أمــور  على  كلينتون  هيالري  وثائق  وكشفت 

قدمت المغرب من زوايا مختلفة تبدأ من المعركة 
الواحدة لحقوق المرأة وال تنتهي فوق مائدة 

الحوار االستراتيجي.

الطيب الفاسي الفهري بعد الوزير بنعيسى، اسمان حوال العالقة إىل عالقة 
شخصية مع مسؤولني من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.

الفهري الفاسي 



لم  التي  العربية  امللكيات  دعم  وجود 
ملكية  إلى  العراق  تحول  أن  تستطع 
على جوارها الجغرافي، فكيف بليبيا.

لألمريكيني  بالنسبة  مهما  كــان 
أمريكا  فراقبت  املغرب،  موقف  معرفة 
وقبيلة  الـــربـــاط  بـــني  ــاالت  ــصــ ــ االت
أعلنت  التي  بنغازي،  في  العبيدات 
توقفت  األمور  لكن  للسنوسي،  والءها 
تغيير  على  امللكيات  جــرأة  عدم  على 

الخرائط.
أن  الـــوالءات،  من  واضحا  كان  لقد 
)الــقــوى  الكبار  سيحسمها  ــور  األمـ
العظمى( في ليبيا، فانسحب الجميع 
في  وفرنسا  العراق،  في  أمريكا  أمام 
أن  قبل  بالهينة  ليست  لفترة  ليبيا، 
العراق،  في  واشنطن  طهران  تالعب 
وتالعب تركيا فرنسا في ليبيا، وتتعقد 

املشكلة أكثر.
من املهم أن تسير األوضاع، حسب 
املغاربي،  العامل  بتحريك  األمريكيني، 
تعقيدا  أكــثــر  أصبحت  ــور  األمـ لكن 
اإلقليمي  العمل  أن  ــا:  زواي ثالثة  من 
واألمريكي  الفرنسي  الشريكني  بني 
ـ  املغاربي  العمل  وأن  واضـــح،  غير 
الشأن  كذلك  غموضا،  أكثر  الخليجي 

مع السياسة املصرية في ليبيا.
البعد  أن  قـــالـــوا  واألمــريــكــيــون 
في  األمريكية  للسياسات  الرئيسي 
عهد اإلدارة الديمقراطية، مؤسس على  
»إدارة التحول بما يناسب عدم سقوط 

املنطقة في املزيد من عدم االستقرار«، 
عقدة  تشكل  قد  بنغازي  فــإن  ولذلك، 
تدعم  اآلن  إلى  وهي  العربي،  املغرب 
على  السيطرة  في  وترغب  الفيدرالية 
العاصمة  وتحويل  ليبيا  جيش  قيادة 

إلى مدينة سرت.
ــذه  ــهــت واشـــنـــطـــن إلــــى ه ــب ــن وت
ملوضوع  مقاربتها  منذ  الصعوبات 
السنوسي،  وعودة  الفيدرالية،  امللكية 
القضية،  هــذه  مــن  املــغــرب  ومــوقــف 
ليبيا  في  التحول  ربط  وأن  خصوصا 
التطورات تجاه حل  وارد بما تعد به 
قضية الصحراء من خالل حل فيدرالي.
تقول البرقية املرقمة بـ»س 05780083«، 
طرابلس  في  األفــارقــة  »املرتزقة  بــأن 
يمرون بمطار سبها )410 ميل جنوب 
املوالني  نفوذ  يستمر  حيث  طرابلس( 
وتشاد  نيجيريا  ليدخلوا  للقذافي 
والبوليساريو«،  الجزائر،  من  قادمني 
ــواردة  ــ وحــســب هـــذه املــعــطــيــات الـ
واالستخبارية، فإن  »املغرب لن يدخل 
إال  الليبية  القضية  في  واســع  بشكل 
يناقض  نظام  عودة  عدم  يناسب  بما 

مصالحه«.
الطرح،  هــذا  املتحدة  األمــم  وتعزز 
ولذلك،  إفريقيا،  جنوب  تعارضه  فيما 
الحادث بني جنوب  التفاهم  فإن سوء 
وليس  »استراتيجي  واململكة  إفريقيا 

خالفا سياسيا«.
قيادة  مــع  مباشرة  ــوارات  حـ وفــي 
اململكة، فإن كل املواضيع تناقش، وفي 
املغربي،  للجانب  املناسبة  الساعات 
ولذلك، فإن كثيرا من التفاصيل تسير 
بترك  التفاهم«  مــن  »املــزيــد  باتجاه 
اإلنسان  )حقوق  املقلقني  املوضوعني 
املتعاون  وبالتفكير  ــصــحــراء(،  وال
»تصليب  على  القادر  واالستراتيجي 

الشراكة مع أمريكا«.
وجدنا  الـــروح،  هــذه  من  وانطالقا 
في  امللكية  عودة  أن  أساسيني:  أمرين 
العرش  مع  عميقا  نقاشا  فتحت  ليبيا 
املغربي، إلى جانب السعوديني، الذين 
بتأمني إضافي ألمن  يهتموا سوى  لم 
ليبيا  فيما  إيــران،  مقابل  في  الخليج 
في  تحديا  قــريــب  وقــت  إلــى  شكلت 

الصحراء وفي إفريقيا.
ومن البديهي القول أن القذافي شكل 

عودة  إلــى  الــوصــول  في  قويا  عائقا 
إيجابية للمغرب إلى االتحاد اإلفريقي، 
أما األمر الثاني، فيذهب باتجاه آخر: 
املنظومة  على  الحفاظ  على  الــقــدرة 
الوراثية في الوطن العربي بعيدا عن 
تحويل الجمهوريات إلى حكم وراثي، 
وهو ما خلق أزمة خطيرة في املنطقة.

لم يرغب امللكيون املغامرة في ليبيا 
األســر  وأن  خصوصا  الــعــراق،  وفــي 
بعضها،  تعارض  التاريخية  امللكية 
ومخيف،  واســع  بشكل  تتنافس  وقد 

فاالنتصار لهذه الروح صعب للغاية.
فإن  القناعة،  ــذه  ه مــن  وانــطــالقــا 
منسجم،  غير  العربي  الوراثي  الحكم 
حسم  ــى  إل الــوصــول  يمكنه  ال  لــذلــك 
فبعد  املنظومة،  يفيد  بشكل  خالفاته 
مبادرة امللك عبد هلل الثاني في تجميع 
اتحاد  في  وإدخالها  العربية  امللكيات 
تيار  ظهر  الخليجي،  التعاون  مجلس 
يدعو  الــذي  الــجــديــد،  امللكي  الجيل 

أو  املغربة  أو  البحرنة  أو  للسعودة 
األردنة.

قيم  عــلــى  الــجــيــل  هـــذا  وسيعمل 
أخرى تبدأ من بناء منظومة مختلفة، 

الثالث:  اإلقليمي  الالعب  تحت  لكنها 
إسرائيل، في مقابل تركيا وإيران.

وتأسيسا على هذه الروح، سيكون 
أجـــواء  ــي  ف التفكير  للغاية  مهما 
منظومة  من  تبدأ  أخرى  جيوسياسية 

باقي  مقابل  في  خليجية  ـ  إسرائيلية 
املهم  من  لذلك،  اإلقليمية،  املنظومات 
القول أن االختراق الخارجي واالنعزال 
أو العزل، كلها أدوات تستخدم حاليا 

في الخارطة العربية بدءا من:
1( تأمني انتقال السلطة.

قوى  مع  ردع  منظومات  خلق   )2
إقليمية في مقابل أخرى.

ــل املــحــاور،  ــ الــعــمــل مــن داخ  )3
لفترة أن تتقدم من  واستطاعت مصر 

خارج املحاور.
تغير  قــد  هجومية  ــدرة  ق بناء   )4

قواعد اللعبة.
سيكون  سبق،  ما  على  وتأسيسا 
من  إيجابية  أكــثــر  امللكيات  وضــع 
غيرها، إن لم تعرف صراعا من داخل 
فاستقرار  لذلك،  الحاكمة،  العائالت 
شراكتني  على  مؤسس  املغرب  ملكية 
فرنسا  مــع  مهمتني  استراتيجيتني 

والواليات املتحدة.
االستراتيجية  الشراكة  مبدأ  وبناء 

املطور إلى حوار استراتيجي، معروف 
املبني  ــحــوار  ال وســيــكــون  اآلن،  مــن 
لصالح  الحظ  راسما  الشراكة  على 
الجانبني، املغربي مع الشريك األوروـ 

أمريكي أو األطلسي.

اإلدارة الديمقراطية في عهد 
أوباما ضغطت بشأن حزمة 

واحدة: حقوق اإلنسان
 في الصحراء عبر توسيع 
صالحيات  »المينورسو «، 

بينما أنصار هيالري كلينتون 
عارضوا هذه الخطوة 

في  األمــريــكــيــة  اإلدارة  انقسمت 
ــس بني  ــي ــني، ل ــي ــراط ــق ــم ــدي ــد ال ــه ع
مسألة  فــي  والخارجية  البنتاغون 
توسيع صالحيات  »املينورسو «، بل 
انقسمت الخارجية نفسها، إذ اعتبروا 
ــذه الــخــطــوة مــســاســا بــالــشــراكــة  هـ
وجاءت  الطرفني،  بني  االستراتيجية 

خارج مائدة الحوار االستراتيجي.
ـ  األمريكية  العالقة  تثمني  إعادة  إن 
االستراتيجي،  الحوار  عبر  املغربية 
بعض  عــن  بعيدا  أمريكية  خــالصــة 
هيالري  عالقة  طبعت  التي  الجزئيات 
مع  الخيرية  ومؤسستها  كلينتون 

جذور مفترضة في اململكة.
كخالصة  حاليا  قــولــه  يمكن  ــا  وم
املغرب  خدمت  كلينتون  أن  أولــيــة: 
من  تقدم  لم  مساهمة  أي   عن  بعيدا 
املغرب إلى مؤسسة كلينتون الخيرية.

الــعــالقــة   أن  ــا  ــحـ واضـ ــح  ــبـ وأصـ
األمريكيةـ  املغربية لم تعد استراتيجية 
إدارة  »مؤسسي« حاولت  بمجهود  إال 
بإرسال  طبيعته  من  تغير  أن  ترامب 
الثوابت  لكن  املغرب،  إلى  أعمال  رجل 
األمريكية  ـ  املــغــربــيــة  الــعــالقــة  ــي  ف
تجاوزت، حسب  »اإليميالت «، الطابع 
املدى، ألن  البعيد  الطابع  إلى  الظرفي 
األمن القومي املغربي منذ عهد بوش، 
جزء من األمن القومي األمريكي، وهو 
مرتني  األمريكية  املؤسسة  أظهرته  قد 
األمــن  مستشار  بولتون،  جــون  ضــد 

القومي األمريكي السابق.
ومن هذه الزاوية، فإن قدرة املغرب 
ــي مــربــعــه، رغــم  ــرار ف ــم ــت عــلــى االس
هيالري  لصالح  ميل  مــن  حــدث  مــا 
كلينتون، بدت واضحة، وإدارة ترامب 
انتقاد  بأي  تقم  لم  لكنها  تتقبله،  لم 
حقوق  ملفي  فــي  تصعيد  أو  ــدي  ج
اإلنسان والصحراء، أو حقوق اإلنسان 
النقطة  تعتبر  والتي  الصحراء،  في 

الحساسة، حسب  »اإليميالت«.
ــابــت  ــث ــى هــــذا ال ــل ــا ع ــس ــي ــأس وت
والحوار  الشراكة  في  االستراتيجي 
على  القدرة  فإن  املغربي،  ـ  األمريكي 
يعدل  قد  التعاون،  من  آخر  جيل  بناء 

اتفاقية التبادل الحر.
بني  الشراكة  تعديل  من  مناص  وال 
املــتــحــدة، لتكون  ــات  ــوالي املــغــرب وال
الجمهوريني  اصطفاف  رغم  متوازنة، 
التعديل«  »عدم  وراء  والديمقراطيني 

مع  قصور  »التفعيل«. 
ــالت « هــيــالري  ــي ــم تــتــضــمــن  »إي
بعض  تكشف  قد  تفاصيل  كلينتون 
املستور أو تكمل بعض نواقص أسرار 
محددة، وبالتالي، فإن هناك ترتيبات، 
باتجاه:  تذهب  كلينتون،  إدارة  حسب 
مفصلة  خطة  إعطاء  إلى  املغرب  دفع 
لحكم ذاتي في الصحراء، والعمل على 
تقييم  في  الدولي«  »املعيار  استعادة 
حـــاالت االعــتــقــال وحــقــوق اإلنــســان، 
ويمكن اإلجابة عن الطرحني، كي تزيد 
متانة عالقته مع الخارجية األمريكية.

ومن املهم في نظر هيالري كلينتون، 
دعم البنتاغون لبناء حوار استراتيجي 
الحوار  خــالل  من  جــزائــري  ـ  مغربي 
والبلدين  أمريكا  بني  االستراتيجي 
املغاربيني، ونجحت واشنطن في خلق 
وعدم  اإلرهــاب،  ملحاربة  فعال  تنسيق 
املنخفض  للتوتر  املتطرفني  استغالل 

بني البلدين.
ــد، ســتــكــون  ــصــعــي ــذا ال ــ وعــلــى ه
مفيدة  املغاربية،  ـ  األمريكية  العالقات 

للمغرب وملصالحه على املدى البعيد.

1 - Case N° f 2014 – 20439 doc N°  C 05780239, date : 2/ 
26/ 2016. 
2 - Case N° f2014 – 20439 doc N° C05795390 from 
edward, 6 sep 2012. 
3 - DOC N° C 05798011. 

4 - Doc N° C 05772525. 
5 - Doc N° C 5777986 (small islamist thinking part, the 
main target of the protest was parliament not king 
mohammed VI). 
6 - Doc C 05780083, 28/ 2/ 2011. 

هوامش

امللفان احلساسان 
اللذان تكشفهما  

»إمييالت « كلينتون، 
هما  »حقوق 

اإلنسان« و »ملف 
الصحراء «، ولذلك 

يفضل املسؤولون 
املغاربة عدم 
مناقشتهما.
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السفارة األمريكية تعد اإلصالحات املغربية 
»مشكوكا فيها« مع بدء حراك 20 فرباير

اإلصالحات في المغرب مشكوك فيها

 حوار اسرتاتيجي بأفكار جديدة تبدأ من تعزيز دولة القانون، 
وبالتايل، سينطلق إجراء احلوار املكثف مع احلموشي، وهو 

سر لقاء وزير اخلارجية األمريكي مع مدير األمن



التطواني  املــغــرب  ــاراة  ــب م ــادت  قـ شرطية 
وأوملبيك خريبكة

الصباح
شرطية يف إدارتها، وقاضية يف امللعب.

لن نصل بعد ألفضل تشكيلة وأفضل خطة
الناخب الوطني خاليلوزيتش
كاع  تيفوت  خليك  ــاح،  ص على  ــة  زرب ال 

!2022 كأس العالم 

مهمتي انتهت مع النادي القنيطري
املدرب الصحابي
للقسم األول. تبارك اهلل عليك طلعتيهم 

كيلوغرامات  يملكون  الالعبني  بعض  هناك 
زائدة

الناخب الوطني خاليلوزيتش
عليهم؟ معيط  عاش 

الكوكب املراكشي يدخل مرحلة الخطر 
جرائد

راه سنوات وهو عايش يف اخلطر...

الرجاء ونهضة بركان يلتمسان من الجامعة 
باملنتخب  االلتحاق  الدوليني من  إعفاء العبيهم 

الوطني
صحف
كيلعبوا  الدوليني  ــاع،  ك دولــيــني  مــن  آش 

فأوروبا...

»املاط« يطالب بإلغاء طرد العبه الحسناوي
املساء
»املاط« واّل »الفيزيك«.. آش هاذ امليوعة، 

التطواني... املغرب  سميتو  راه 

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي
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لقجع

األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

نهاية اأ�سبوع �سوداء للوداد والرجاء...

هذا

بر
لخ
ا

التحاد  املسير  املكتب  فعله  ما  حسنا 
الكفء،  الوطني  لإلطار  بتعيينه  طنجة، 
إدريس ملرابط، مديرا تقنيا ومشرفا عاما 

على الفريق.
إدريس ملرابط، ليس غريبا عن الفريق، 
فهو ابن الدار، ترعرع وقدم خدمات جليلة 
كالعب، منذ صعوده ألول مرة في تاريخه 
إلى القسم الوطني األول سنة 1988، حيث 
املنتخب  إلى  ذلك  بعد  عليه  املناداة  تمت 
الوطني، وشارك في نهائيات كأس إفريقيا 
لألمم بالسنغال سنة 1992 بفضل تميزه 

الكبير في البطولة الوطنية آنذاك.
ــي الــفــريــق،  ــوات طــويــلــة ف قــضــى ســن
ليحترف بالبرتغال، وفي بعض البطوالت 
فريقه  إلــى  ذلــك  بعد  ليعود  الخليجية، 
من  للعديد  مساعد  ومــدرب  كمؤطر،  األم 
تدريب  فرصة  له  تمنح  أن  قبل  املدربني، 
أن  بعد   ،2018 موسم  في  األول  الفريق 
غادر الناخب الوطني السابق بادو الزاكي 

الفريق وهو في وضعية صعبة.
املدرب ملرابط، تحمل مسؤوليته كاملة، 
من  الفريق  إنقاذ  فقط  منه  ُطلب  أن  بعد 
النزول، غير أن ابن الفريق استطاع، وأمام 
ذهول الجميع، أن يرفع اتحاد طنجة إلى 
أول  البوغاز،  لفارس  ويهدي  األعــالــي، 
كان  ولــألســف،  لكن  تاريخه،  في  بطولة 
اإلقالة  املوالي،  املوسم  بداية  مع  مصيره 
ظلما وعدوانا، ليعود الفريق إلى التخبط 
املكتب  فشل  حيث  املــشــاكــل،  نفس  فــي 
املسير غير ما مرة في تعيني مدرب وطني 
إلى  الفريق  إعــادة  على  قــادر  أجنبي  أو 

تألقه.

لفريقه،  العاشق  طنجة  اتحاد  جمهور 
املدرب  لهذا  استثنائيا  حبا  يكن  والــذي 
قوي،  وبشكل  ندد  مدينته،  على  الغيور 
املسير  املكتب  على  غضبه  جــام  وصــب 
موسمني،  بعد  حـــاول،  ــذي  الـ للفريق، 
التكفير عن خطئه الجسيم، وذلك بإعادة 
اإلطار الوطني ملرابط إلى بيته، وتعيينه 

كمدير تقني ومشرف عام على الفريق.
كل ما نتمناه، هو أن يبعد املسؤولون 
أكثرهم(،  )ومــا  الفريق  عن  السماسرة 

حتى يشتغل ملرابط بكل أريحية.
البار  بابنها  طنجة  التــحــاد  فهنيئا 

والوفي، إدريس ملرابط.

اتحاد طنجة

الإطار الوطني اإدري�س ملرابط يعود اإىل بيته
حينما تكون ال�سيا�سة �سببا يف موت الريا�سةوالله عيب

شبـاب الحسيـمة نمـوذجا
املوسم  نهاية  في  الحسيمي،  الريف  شباب  فريق  غادر 
مباشرة  متوجها  الثاني  الوطني  القسم  الحالي،  الكروي 

إلى قسم الهواة، أو قسم املظاليم.
شباب الريف الحسيمي كان باألمس القريب فريقا يقام له 
ويقعد، حينما عاد إلى قسم األضواء، وفرض نفسه كفريق 
يتوفر على املال والجاه، بفضل رجال أعمال »آخر ساعة«، 
من  للتقرب  بل  الفريق،  عيون  لسواد  ليس  هرولوا  الذين 
زعيم حزب األصالة واملعاصرة آنذاك، إلياس العماري، ابن 
الذين  الذي استقطب عددا هائال من الوصوليني  املنطقة، 
يريدون االختباء وراء زعيم من ورق، سرعان ما تراجع إلى 

الوراء، واختفى عن األنظار، وتلك قصة أخرى...
فريق شباب الحسيمة، عاش انتكاسة كبرى، بعد أن فقد 

رئيسه الفعلي، وكل من كان يدور في فلكه.
كلنا وال شك نتذكر الرئيس املنتدب للفريق، نور الدين 
البوشحاتي، الذي كان يصول ويجول داخل البطولة، بل 
استطاع أن يصل إلى منصب لم يكن يدور في باله، وهو 
في  يرتد  لم  الذي  الرجل  وهو  الوطنية،  املنتخبات  مدير 

حياته بدلة رياضية.
الوطني،  املنتخب  أوراق  كل  بعثر  الذي  الشخص  هذا 
الجرأة،  به  وصلت  وقد  والناهي،  اآلمــر  هو  كان  حينما 
بادو  آنذاك،  الوطني  الناخب  مع  عراكه  إلى  الوقاحة،  بل 
تقنية  ــور  أم فــي  أنفه  حشر  بقوة  رفــض  ــذي  ال الــزاكــي، 

ولوجستيكية يجهلها.
بعد  فــيــه،  مــرغــوب  الغير  الشخص  هــذا  رحــيــل  منذ 
الريف  العماري، وفريق شباب  إلياس  هروب ولي نعمته، 
األخــرى،  تلو  والضربات  املشاكل  من  يعاني  الحسيمي 
الوطني  القسم  مغادرة  إلى  املطاف  نهاية  في  به  أودت 
األول، ليغادر مباشرة بعد ذلك، القسم الثاني نحو الهواة.
نستنتج من واقع الحسيمة، أن الرياضة من املفروض 
الذين  والوصوليني  السياسويني  عن  منأى  في  تبقى  أن 

على  املقيتة  أهدافهم  إلى  ويصلوا  يتسللوا  أن  يريدون 
حساب الرياضة.

ما  أدراك  السطاتية وما  النهضة  فريق  فأين هو حاليا 
قوة  بفضل  الثمانينات  فترة  في  استأسد  فريق  النهضة؟ 
الذي  البصري،  إدريس  القوي،  الداخلية  وزير  وجبروت 
الفرق  أقــوى  »النهيضة«  املفضل  فريقه  ينافس  أن  أراد 
املتأصلة كالوداد، الرجاء، الجيش امللكي، املغرب الفاسي، 
وفرق أخرى حيث فرض على أقوى املؤسسات العمومية 
مساعدة الفريق السطاتي ودعمه بكل الوسائل، لكن وبعد 
نجم  أفل  باريس،  إلى  ولجوئه  الـــوزارات  أم  من  إبعاده 
»النهيضة« وابتعد عنها كل من كان يتوسل بالرجل القوي، 
لتسقط سقطة مدوية، أدت بها إلى غرفة اإلنعاش، أي إلى 

قسم الهواة.
رجاء، اتركوا الرياضة للرياضيني الحقيقيني، ألن حبل 

الكذب قصير، وال يصح إال الصحيح.

ونهضة بركان تتأهل لنهائي »الكاف« للمرة الثانية على التوالي
أن  بــعــد  مــهــتــزة،  بمعنويات 
سجله  في   21 الرقم  اللقب  فقد 
الــوداد  فريق  خــاض  التاريخي، 
ــريــاضــي نــصــف نــهــايــة كــأس  ال
عصبة األبطال لألندية البطلة ضد 
بتشكيلة  املصري،  األهلي  نظيره 
للمصريني  روح، مستسلما  بدون 
على  سيطرتهم  بسطوا  الــذيــن 

املباراة منذ الوهلة األولى.
فريق األهلي املصري تمكن من 
تسجيل الهدف األول منذ الدقيقة 
فــادح  خطإ  ــر  إث على  السابعة، 
للمدافع جبران الذي أهدى فرصة 
من ذهب لخصمه املصري الذي لم 

يرفض هذه الهدية الثمينة.
الفريق البيضاوي، لم يقم بأي 
إلى أن جاءته ضربة  شيء يذكر، 
جــزاء فــي األنــفــاس األخــيــرة من 
برعونة  ضيعها  األول،  الشوط 
الوقت  في  أووك،  بديع  املهاجم 
الذي كان الجمهور الودادي ينتظر 
االختصاص،  صاحب  ينفذها  أن 

يحيى جبران، ليكفر عن غلطته.
فريق األهلي املصري سيواصل 
التائه،  الــوداد  دفاع  على  ضغطه 
ليتصيد ضربة جزاء، كان وراءها 
مرة أخرى جبران، الذي ارتطمت 
التونسي  ليضع  بــيــده،  ــكــرة  ال
معلول حدا لكل أحالم الوداديني، 
املطالبني أكثر من أي وقت مضى، 
ــم، وأن  ــهـ ــراجــعــوا أوراقـ بـــأن ي
مستوى  في  العبني  عن  يبحثوا 

هذا الفريق املرجعي.
على عكس الوداد، خاض نادي 
ضد  مباراته  الرياضي  الــرجــاء 
بالفوز  منتشي  وهــو  الــزمــالــك، 
يمني  كان  حيث  البطولة،  بــدرع 
النفس بالخروج بنتيجة إيجابية 
له لعب مباراة اإلياب بكل  تخول 

أريحية.
يكن  لم  املصري،  الزمالك  فريق 
اآلخر  هو  أكد  بل  سهال،  خصما 
بلده  إلى  العودة  على  عزمه  عن 

محمد  مركب  من  الخسائر  بأقل 
الخامس.

وعلى  الجميع،  استغراب  أمام 
ــر هــجــوم مــرتــد، تمكن هــداف  إث
الزمالك، املغربي أشرف بنشرقي، 
في  الوحيد  الهدف  تسجيل  من 
رأسية  ضربة  إثــر  على  املــبــاراة 

بديعة.
الضغط  الــرجــاويــون  حـــاول 
لترجيح الكفة، إال أن جل الالعبني 
في  الدفاع،  إلى  ركنوا  املصريني 
هذه  على  الحفاظ  منهم  محاولة 

النتيجة.
للتذكير، فإن الحكم الكاميروني 
ــرجــاء مــن ضــربــة جــزاء  حــرم ال
تـــم إســقــاط  أن  بــعــد  واضـــحـــة 
مربع  في  بـ»وحشية«  الرحيمي 

عمليات الزمالك.
ــى  األول الجولة  انتهت  هكذا 
املصرية،  املغربية  املواجهة  من 
انتظار  فــي  الــفــراعــنــة،  بتفوق 
ــي نــهــايــة  ــة فـ ــي ــان ــث الــجــولــة ال
األسبوع، والتي ستحدد الفريقني 
كأس  نهائي  سيخوضان  اللذين 

عصبة األبطال لألندية البطلة.
ــرســم نــصــف نــهــائــي كــأس  وب
تمكن  القدم،  لكرة  الكونفدرالية 
من  الــبــركــانــيــة  النهضة  فــريــق 
للنهائي،  التأهل  بطاقة  حجز 
على  مثيرة  مباراة  في  فوزه  بعد 
قدم  الــذي  أكادير،  حسنية  فريق 
الغيابات  من  بالرغم  متميزا  أداء 
الكثيرة التي عرفها بسبب إصابة 

العبيه بوباء »كورونا«.
الفريق البركاني خرج منتصرا 
للمرة  ليتأهل  لــواحــد،  بهدفني 
نهاية  إلى  التوالي  على  الثانية 
هذه املسابقة، حيث سيواجه فريق 
على  املنتصر  املصري،  بيراميدز 
حوريا الغيني بهدفني نظيفني في 
املباراة التي جمعتهما أول أمس 
محمد  الرياضي  باملركب  الثالثاء 

الخامس بالدار البيضاء.

إدريس لمرابط

إلياس العماري أدار 
ظهره للفريق

من لقاء الوداد البيضاوي ضد األهلي املصري

لقطة من مباراة الرجاء ضد الزمالك

من لقاء هنضة بركان ضد حسنية أكادير

البوشحاتي خرج ولم يعد



املـــشـــؤومـــة)..(  ــار  ــبـ تــقــف األخـ ال 
نحو  التوجه  حــدود  عند  فرنسا  في 
املسلمني،  مــع  عالقتها  فــي  املجهول 
وأخبار  الحوادث  أخبار  من  انطالقا 
ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  تصريحات 
بل إن ما يحدث في فرنسا من تغييرات 
مسبوق  غير  تطور  عنه  نتج  كبرى، 
الفرنسي  الرئيس  مع  التحقيقات  في 
يعد  الذي  ساركوزي،  نيكوال  األسبق، 

صديقا للمغرب)..(.
فقد قالت وسائل اإلعالم الدولية، أن 
النيابة املالية في باريس وجهت تهمة 
الرئيس  إلى  إجرامية  عصابة  تشكيل 
ساركوزي،  نيكوال  األسبق،  الفرنسي 
في إطار التحقيق في احتمال أن يكون 
لحملته  ليبي  تمويل  على  حصل  قد 
وجــاء   ،2007 الــعــام  فــي  االنتخابية 

توجيه التهمة بعد جلسات استجواب 
هذه  تضاف  حيث  أيــام،  أربعة  دامــت 
املالحقة الجديدة إلى ثالث تهم أخرى 
امللف  إطار  في  ساركوزي  إلى  وجهت 

نفسه في شهر مارس 2018.
ــرات الــصــحــف  ــشــ ــ وأوضــــحــــت ع
أن  القصاصة،  نفس  ــت  تــداول الــتــي 
عبر  الــقــرار  على  علق  ))ســاركــوزي 
قد  بـــراءتـــه  أن  ــدا  ــؤك م الــفــيــســبــوك، 
بهذه  ))صعقت  مضيفا:  امتهنت((، 
بــراءتــي  امتهنت  الــجــديــدة،  التهمة 
على  دليل  أي  يقدم  ال  بــقــرار  مــجــددا 

تمويل غير مشروع((.
قد  األسبق  الفرنسي  الرئيس  وكان 
عندما  »مــؤامــرة«،  ضحية  أنــه  اعتبر 
و»اختالس  »الفساد«  تهم  إليه  وجهت 
قانوني  غير  و»تمويل  عامة«  أمــوال 

 ،2018 الــعــام  فــي  انتخابية«  لحملة 
محامي  برينغارث،  فانسان  قال  حيث 
جمعية »شيربا ملكافحة الفساد«، وهي 
مدعي بالحق املدني في إطار هذا امللف: 
مسبوق  غير  قرار  أنه  يرى  ))الجميع 
املنجزة،  التحقيقات  مــع  يتماشى 
متواصلة،  القانونية  ــراءات  ــ واإلجـ
سنوات  سبع  خالل  املحققون  وجمع 
إلى هذه  أفضت  املؤشرات  سلسلة من 
ملسؤولني  شهادات  ومنها  الفرضية، 
في  لــالســتــخــبــارات  ــق  ــائ ووث ليبيني 
أنه  إال  وســيــط،  واتــهــامــات  طرابلس 
أن  مع  حّسي،  دليل  أي  على  يعثر  لم 
مالية مشبوهة أفضت حتى  تحويالت 
وكــان  اتــهــامــات،   9 توجيه  ــى  إل اآلن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي األســبــق وكــلــود 
أورتوفو،  وبريس  فورت  وإريك  غيان 

حكومته،  فــي  ســابــقــون  وزراء  ــم  وه
باستثناء  االتهام  إليهم  وجــه  الذين 
إجـــراءات  عــدة  فــي  طعنوا  ــر،  األخــي
ورفضت  التحقيقات،  بهذه  متعلقة 
غالبية  باريس  في  االستئناف  محكمة 
ساركوزي  بها  تقدم  التي  الشكاوى 
ومقربون منه طعنا في التحقيق حول 
ليبي  تمويل  بحصول  شبهات  وجود 
وكان  الرئاسية،  االنتخابية  لحملته 
الواردة  منه  مقربني  وعدة  ساركوزي 
لجأوا  قــد  التحقيق،  فــي  أســمــاؤهــم 
أكدت  التي  االستئناف  محكمة  إلــى 
قبل  بوشر  الذي  التحقيق  مشروعية 
ثماني سنوات في هذا امللف املتشعب 

جدا(( )املصدر: عدة وكاالت(.
قد  الــقــذافــي  لعنة  وكــانــت 
أصابت ساركوزي قبل وفاته، 
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إعداد
سعيد الريحاني

قطع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، زيارته إلى المغرب، يوم الجمعة الماضية، وعاد فورا إلى باريس، بعد صدور أخبار تتحدث عن 
حادثة قطع رأس أستاذ ضواحي باريس، وكانت النيابة العامة لمكافحة اإلرهاب في فرنسا، قد أفادت أنها قامت بفتح تحقيق إثر قطع رأس رجل 

في »كونفالن سان أونورين«، قرب باريس، وإصابة المشتبه به بجروح بليغة برصاص الشرطة في مدينة مجاورة أدت إلى مقتله، كما أكدت 
الشرطة الفرنسية أن الرجل الذي تعرض لالعتداء، أستاذ للتاريخ عرض مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.

هل ميتد التحـقيق مع �سـاركوزي
 يف  فرنـ�سا اإىل ح�سد روؤو�س مغـربية؟ 

الرئيس  ساركوزي.. 
األسبق  الفرنسي 

يوقع كتابه األخري: 
»زمن العواصف«

أسبوع األخبار المتشائمة في بالد األنوار 



تلفزيونية:  مقابلة  ــي  ف قـــال  حــيــث 
))عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية 
وأنا  نقودا،  إلي وطلب  أتى   ،)2007(
في  ــاز  ف وبفضلي  أعطيته،  ــدوري  بـ
قال   ،2016 سنة  وفي  االنتخابات((، 
اللبناني  الــفــرنــســي  األعــمــال  رجـــل 
))أحضر  إنه  الدين،  تقي  زيد  األصل، 
5 ماليني يورو من ليبيا إلى ساركوزي 

أواخر 2006((.
التحقيق  في  تطور  أخطر  هذا  ويعد 
تشكيل  تهمة  فتوجيه  ساركوزي،  مع 

ــى الــرئــيــس  ــ ــة إجـــرامـــيـــة إل عــصــاب
وقد  خطيرة،  تهمة  تعد  ســاركــوزي، 
تتسبب في فتح تحقيقات أخرى بشأن 
الصفقات الكبرى التي لعب فيها دورا 
كبيرا، والكل يعلم الدور الذي لعبه في 
صفقة القطار فائق السرعة في املغرب 
جهات  عدة  وكانت  املثال،  سبيل  على 
في«  جــي.  »تـــي.  أحــاطــت صفقة  قــد 
سكوت  مع  بدأت  السكوت،  من  بهالة 
مجموعة »سطوب تي. جي. في«، حيث 
برملانيا  بالفريج  عمر  زعيمها  أصبح 
فيما بعد)..(، ووصلت إلى حد تجاهل 
التقارير والكتب الخطيرة التي صدرت 
الفرنسية  الشركة   ،»alstom« حــول 
صاحبة املشروع، ويدخل في ذلك، التكتم 
حول الكتاب الفرنسي الذي يتحدث عن 
»30 سنة من التي. جي. في« في فرنسا، 
أن  رغم   ،MARC FRESSOZ لصاحبه 
املؤلف  هذا  تضمنها  التي  املعطيات 
وتتطلب  صادمة   ،2011 سنة  الصادر 
بعض  نشر  )سبق  تحقيق  من  أكثر 

تفاصيله من طرف جريدة األسبوع(.
في  صعوده  ))بمجرد  مــارك:  يقول 
 ،2007 لسنة  الرئاسية  االنتخابات 
وضع الرئيس نيكوال ساركوزي نفسه 
في خدمة »األبطال الوطنيني«، ويقصد 
مثل  العمالقة  الفرنسية  الشركات  بهم 

تحظى  والتي  و»أريــفــا«،  »ألستوم«، 
الدولية، من أجل  بالدعم على الساحة 
تشجيع قدرتها التنافسية((، ويوضح 
باعت  التي  »ألستوم«  ))مجموعة  بأن 
مهددة  كانت  للمغرب،  السريع  القطار 

 ،2000 سنة  منذ  بــاإلفــالس 
بعدة  قــام  ســاركــوزي  ولكن 
مــجــهــودات إلنــقــاذهــا منذ 
تــعــيــيــنــه مـــن طـــرف جــاك 
شيراك رئيسا للحكومة((.

أن  أكــد  نفسه،  الــكــاتــب 
بمثابة  كانت  »ألــســتــوم« 
ــة مــدلــلــة لــدى  ــوع ــجــم م
النقاشات  رغم  ساركوزي، 
ــت  ــق ــادة الـــتـــي راف ــحــ ــ ال
عــمــلــهــا، مــثــل مـــا حــدث 
األوروبية،  اللجنة  داخل 
ــني الــعــمــدة الــســابــق  بـ
وماريو  »نويي«،  لدائرة 
االقتصاد  وزيــر  مــوتــي، 
الذي  اإليطالي،  واملالية 
هذه  بتفكيك  يطالب  كان 

الشركة.
من خــالل كــالم مــارك، 
املجموعة  أن  يــتــضــح 
بصفقتي  ــازت  فـ الــتــي 
ــرامــواي فــي الــدار  ــت ال
ــاط،  ــربـ ــبــيــضــاء والـ ال
جي.  ــي.  ــت »ال وصفقة 
فــــــي«، وصـــفـــق لــهــا 
ــت في  ــان املــغــاربــة، ك
على  شــركــة  الحقيقة 
حــــافــــة اإلفــــــــالس، 
دعم  على  فـــ))زيــادة 
الدولة  قامت  األبناك، 
ــشــراء  ــفــرنــســيــة ب ال
نسبة 21 في املائة من 
»ألستوم«،  رأســمــال 
 720 ضــخ  يعني  مــا 
في  أورو  مــلــيــون 
باملقابل  صناديقها، 
ــرون،  ــام بــاتــريــك ك ق

للشركة  العام  املدير 
في تلك الفترة واملقرب من ساركوزي، 
كــان  الـــذي  ــعــبء  ال ــن  م بالتخلص 
يسببه االشتغال في بعض املجاالت، 
مثل توزيع الطاقة واملوانئ، واحتفظ 
ببناء املحطات الكهربائية والسككية 
إنقاذ  تم  وبذلك  فــي«،  جــي.  لـــ»تــي. 
يرمي  كــان  سيناريو  مــن  املجموعة 

»سيمانس«  شركة  في  إدماجها  إلــى 
رقم  هبط  ذلــك،  ــر  إث وعلى  األملــانــيــة، 
أورو  مليار   17 من  أقل  إلى  املعامالت 
 24 يساوي  كان  أن  بعد   ،2007 سنة 
ــرور هــذه  ــصــف.. وبــعــد مـ مــلــيــارا ون
الدوامة، عادت الدولة لتبيع حصتها في 

ــوم«  ــســت »أل
مليار   1 تتجاوز  مضافة  قيمة  محققة 
البيع  وجـــرى  أورو،  مليون  و200 
لصالح شركة »بويغ« التي كان يديرها 
األخير  هذا   ،2007 بويغ سنة  مارتان 
رأس  من  املائة  في   25 نسبة  اشترى 
إلى  ذلك،  وراء  من  يسعى  وكان  املال، 

الشركة،  اهتمامات  في  التنويع  عملية 
من خالل االستثمار في مجال مقاومة 
الحراري،  لالحتباس  املسببة  الغازات 
سياق  في  خصوصا  الكتاب،  حسب 
ــا«،  ــف الــتــقــارب بــني »ألــســتــوم« و»أري
الطاقة  مجال  ولوج  من  سيمكنه  مما 
فإن  النقل،  قطاع  فــي  أمــا  الــنــوويــة، 
أوراقــا  تملك  »ألستوم« 
توقعت  وقــد  حقيقية، 
من  مجموعة  تــقــوم  أن 
الدول بالتحول من قطاع 
قطاع  ــى  إلـ ــارات  ــي ــس ال
الــفــائــقــة، ومن  الــســرعــة 
العربية  الــدول:  تلك  بني 
ــبــرازيــل،  الــســعــوديــة، ال
الهند،  املتحدة،  الواليات 
أقل  دوال  إن  بل  وروسيا، 
بـ»تي.  يقينا  تحلم  غنى 
املغرب((  مثل  فــي«  جــي. 
مارك  كتاب  من  )مقتطف 

فريسوز(.
فــــي املـــــغـــــرب، كــانــت 
تطالب  أطــراف  عــدة  هناك 
ــروع »تـــي.  بــإيــقــاف مـــشـ
بعض  في  ممثلة  في«  جي. 
»مــبــادرة  مثل  الجمعيات، 
»كابديما  إس«،  دي.  ــي.  ب
ــاق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  ــ ــ آف
الرشوة«،  »محاربة  جمعية 
املغرب«،  »ترانسبارانسي 
ــرب«،  ــغ ــل امل ــدائ »مــنــتــدى ب
و»الشبكة  املــغــرب«،  ــاك  »أط
العالم  ديــون  إللغاء  العاملية 
جي.  »تــي.  أن  إال  الثالث«.. 
ــوق  ــر ف ــي مـ ــس ــرن ــف فــــي« ال

الجميع..
الكتاب  يستحق  ذلك،  ورغم 
مــارك فريسوز،  الــذي أصــدره 
ــن وقــفــة لــلــتــأمــل، بل  أكــثــر م
األطـــراف  دخـــول  يتطلب  ــه  إن
الخط،  على  باملشروع  املعنية 
املعطيات  تكذيب  أو  لتصحيح 
الخطيرة الواردة فيه، وربما لن 
يقبل أحد ذلك االستفزاز عندما 
سنوات  ثــالث  ))بــعــد  كتابه  فــي  قــال 
ــن الــتــمــلــق عــلــى حــســاب أعــصــاب  م
الفرنسيني، كان هناك ارتياح كبير في 
توقيع  تم  عندما   ،2010 سنة  دجنبر 
العام  املدير  بني  في«  جي.  »تي.  عقد 
غــالب..((  وكريم  »ألستوم«،  لشركة 
أبريل  الصحفي/5  األسبوع  )املصدر: 

.)2014
صاحب  به  صرح  ما  أخطر  ويبقى 
فرنسا  أن  كيف  هو  املذكور،  الكتاب 
تفلت  ال  كي  الوسائل  كل  استعملت 
ــن بني  ــي« مـ ــ ــي. ف ــ ــي. ج ــ صــفــقــة »تـ
ستعزز  كانت  وأنها  السيما  يديها، 
الدولة  لهذه  الجيوستراتيجي  البعد 
أليست  املتوسط،  جنوب  دول  تجاه 
»اتــحــاد  فــكــرة  صاحبة  هــي  فرنسا 
أطلقه  الذي  املشروع  ذلك  املتوسط«، 
هنري،  ساركوزي،  الرئيس  مستشار 
استعملت  الفرنسية  الدولة  أن  علما 
أجل  من  الشيكات«،  »دفاتر  أسلوب 
صاحب  قــول  حسب  الشيفرات،  فــك 
الكتاب، الذي لم يشرح املقصود بهذا 

األسلوب)..(.
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يقول مارك: ))بمجرد صعوده في االنتخابات الرئاسية 
لسنة 2007، وضع الرئيس نيكوال ساركوزي نفسه 

في خدمة »األبطال الوطنيين«، ويقصد بهم الشركات 
الفرنسية العمالقة مثل »ألستوم«، و»أريفا«، والتي 
تحظى بالدعم على الساحة الدولية، من أجل تشجيع 

قدرتها التنافسية((، ويوضح بأن ))مجموعة »ألستوم« 
التي باعت القطار السريع للمغرب، كانت مهددة 

باإلفالس منذ سنة 2000، ولكن ساركوزي قام بعدة 
مجهودات إلنقاذها منذ تعيينه من طرف جاك شيراك 

رئيسا للحكومة((.

ال تقف األخبار 
املشؤومة)..( يف فرنسا 

عند حدود التوجه نحو 
اجملهول يف عالقتها 

مع املسلمني، انطالقا 
من أخبار احلوادث وأخبار 

تصريحات الرئيس 
الفرنسي ماكرون، بل إن 
ما يحدث يف فرنسا من 

تغيريات كربى، نتج عنه 
تطور غري مسبوق يف 

التحقيقات مع الرئيس 
الفرنسي األسبق، نيكوال 

ساركوزي، الذي يعد 
صديقا للمغرب)..(.

هل يتم التحقيق يف »تي. جي. يف«.. اأكرب امل�شاريع 
الفرن�سية التي كان وراءها �ساركوزي يف املغرب؟ 

الكتاب املثري للجدل، الذي 

فضح العالقات اخلفية 

بني ساركوزي وشركة 

الفرنسية »ألستوم« 
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قواعد  على  التوفر  فيه  يشترط  بنيان  السياسة 
أساسية للبناء، من أرض وتصميم وهندسة ومواد 
وعمال، وهي خمسة أركان ال بد منها لتشييد صرح 
العاصمة  افتقدته  األســف  مع  الــذي  البنيان  ذلك 
»باطلة«،  تكون  السياسة  كادت  عقود، حتى   3 منذ 
اتهامات  وتالحقهم  أمجاد  بــدون  والسياسيون 
إلى غضب عارم من  وانتقادات سرعان ما تحولت 

مكونات األركان.
مرفق  انتخابات  فاجأتنا  فقد  السياق،  هذا  وفي 
اجتماعي في أهدافه سياسي في توجهاته وتسييره، 
العمومية،  اإلدارات  موظفي  تعاضديات  مرفق  إنه 
وهم  املتعاضدين،  املوظفني  بانقالب  زلــزل  الــذي 
وهي  مدتها،  املنتهية  الهيئة  على  الحكومة،  خدام 
لفائدة  وصوتوا  الحكومة،  هذه  دواليب  رحم  من 

املستقلني واملعارضة الحكومية الرزينة.
فإذا كان هذا موقف كاتمي أسرار ومنفذي أوامر 
من  الشعب  شرائح  بباقي  بالكم  فما  الحاكمني، 
تجار وصناع وطلبة وعمال وخدماتيني وعاطلني... 
إلى  اآلراء  نوجه  أو  األحـــداث  نستبق  ولــن  إلــخ، 
من  الدرس  استخالص  نحاول  فقط  معينة..  وجهة 
ونعتبرها  الحكومة«،  »خدام  بها  لوح  قوية  إشارة 
مؤشرا  »مــتــقــاعــد«،  سياسي  كــل  يعتبرها  كما 
املقبلة  االستحقاقات  في  منتظر  لتغيير  واضحا 
من  الهيئات  بعض  بدأت  وقد  األبــواب،  على  وهي 
اللوائح  في  والطعن  والتنديد  االحتجاج  في  اآلن 
درسوا  الثانويات  في  التالميذ  وحتى  االنتخابية، 
بل  الجماعية،  املجالس  تعدها  اللوائح  هذه  بأن 
وتنتدب  مضمونها،  وفي  فيها  وتقرر  وتترأسها 
القوائم  وتنقيح  لـ»فحص«  سنة  كل  عنها  ممثلني 

االنتخابية.
كالم  مجرد  إال  القوائم  هذه  شماعة  إشهار  وما 
لتسوية  ومعقول  جاد  حــوار  غياب  ظل  في  شــارد 
مثل  عنها،  ومسكوت  مفضوحة  انتخابية  ثغرات 
املستشفيات،  ونــزالء  واملرضى  املعاقني  تصويت 
التحمالت  دفتر  وتعميم  بالوكالة،  والتصويت 
الهيئات  وبني  جهة،  من  واملنتخبني  الناخبني  بني 

ومرشحيها من جهة ثانية.
أبدا، وقد  2021 لن تكون كسابقاتها  فانتخابات 
املقبلة،  السياسية  الخريطة  هل علينا هالل مؤشر 

وسنوضحها أكثر عندما يكتمل »القمر«.

م�ؤ�شر اخلريطة 
ال�سيا�سية املقبلة
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

القوانني االنتخابية خلدمة املواطنني ولي�س لتحويله اإىل اآلة
تكن وصية  لم  الداخلية  وزارة 
البعض  ينعتها  كما  أحــد  على 
ولكنها  واجــبــاتــهــا،  لــتــقــزيــم 
بها  أناط  ما  حدود  في  مسؤولة 
ألي  خاضعة  غير  وهي  املشرع، 
في  مقترحة  وال  حــزبــي  تأثير 
جهة  مــن  حكومية  تشكيلة  أي 
طرف  مــن  معينة  بــل  سياسية، 
ويحمي  العام  الــرأي  يمثل  من 
أي هجوم  مــن  والــعــبــاد  الــبــالد 
إما  إنسانه  وعلى  أراضيه  على 
الهدامة  بالدعاية  أو  باألسلحة 
وسلطاته،  خيراته  على  للهيمنة 
ــرســوم  إلثــقــالــه بــالــضــرائــب وال
منطلق  من  الجائرة  والــقــرارات 
تفصيال  فــصــلــت  ــات  ــع ــري ــش ت
خصوصا  امتيازاتهم،  لحماية 
منها ما يتعلق باالنتخابات التي 
وأخطرها  أهمها  املناصب،  توفر 
الجماعات:  في  والتحكم  الحكم 
القلب النابض لكل مدينة وقرية.

منها،  الــشــامــلــة  فــالــنــهــضــة 
فشلها  مــن  ــعــامــة  ال ــوة  ــب ــك وال
بــقــوانــني  ــرة  ــؤط م تــكــن  ــم  ل إذا 
ــزمــة  ــة ومــل ــحــ ــة وواضــ ــارمـ صـ
في  واألحــســن  األفضل  بتحقيق 
ــوارد،  امل وتحسني  امليادين،  كل 
مـــع منح  ــات،  ــق ــف ــن ال ــد  ــرشــي وت
إلى  للتقييم  التقديرية  السلطة 
الرأي العام، الذي يؤدي ضرائبه 

الطمأنينة  أو  املحن  إما  ويعيش 
يسيرون  ــذيــن  ال منتخبيه  مــع 
فصحيح  جــمــاعــاتــه،  ــرون  ــدي وي
منه  يصوت  ال  الــعــام  الــرأي  أن 
إما  ــك  وذل األقلية،  من  ــل  األق إال 
النصوص  مع  مهامه  لتعارض 
لعدم  أو  لالنتخابات،  املنظمة 
ملــواقــف  أو  بــجــدواهــا،  إيــمــانــه 
ــضــة الســتــغــالل صــوتــه في  راف
ــت واســتــطــالــت  ــة« طــال ــوع ــي »م

الديمقراطية  منها  تضررت  حتى 
الجمعوي،  والعمل  والسياسة 
وخلفت بدال من »متهمني« أثرياء 
نحن  وهم  وفقرائها،  االنتخابات 
الذين يدافعون عن قوانني جديدة 
وتسيير  االنــتــخــابــات  لتنظيم 
اقتراح  من  قوانني  الجماعات، 
ــرأي  ال ــام  أم املسؤولة  الـــوزارة 
هيئات محدودة  من  وليس  العام 
من  املستفيدين  فــي  التمثيلية 

ومعنويا،  ماديا  القوانني  هــذه 
اإلنصات  عليها  ــوزارة  الـ فهذه 
أقلية،  وهم  يصوتون  الذين  إلى 
اللوائح  في  للمسجلني  وأيضا 
أصال،  املقيدين  وغير  املمتنعني 
ومن منعتهم وظائفهم من اختيار 
أبنائهم  مستقبل  على  أوصياء 
اجتماعي  وأمن  مدنهم  وازدهــار 

ألسرهم.
ــاتــوريــة«  ــدكــت لــقــد غــيــبــت »ال
من  كبيرة  شــرائــح  االنتخابية 
يهمها،  فيما  قــراراتــهــا  اتــخــاذ 
األقلية،  قــرارات  على  واقتصرت 
لذلك فهي تشرع ما يوافقها وبها 
الضرائب  وتفرض  علينا  تحكم 
وتتناوب  الخيرات  في  وتتمتع 
عليها بكل تراض فيما بينها، إال 
سيقول  املقبلة،  االنتخابات  في 
العاصمة  في  هنا  العام  ــرأي  ال
كــلــمــتــه، وســيــنــاضــل بــكــل قــوة 
خاص  بقانون  العاصمة  لتمتيع 
بها يجعل حدا لتجار االنتخابات 
وناهبي  الصفقات  وســمــاســرة 
املشروعية  وفــاقــدي  امليزانيات 
الشعبية: بائعو الكالم واألوهام.
والصورة املرفقة تعبر عن وعي 
مواطنيها  على  فرضت  جماعة 
في  العشب  على  الجلوس  عــدم 
أرض  إال  هي  وما  معينة  حديقة 

جرداء.

شهادات من
الرواد
شهادة من الرائد الدكتور حمداتي شبيهنا 
في  بمهمة  مكلفا  آنذاك  وكان  العينني،  ماء 
العلمي  املجلس  ورئيس  امللكي  الــديــوان 
لجهة الغرب الشراردة، شارك بها في أعمال 
 ،2002 أبــريــل   29 ليوم  العلمية  الــنــدوة 
واستخرجناها من كتاب: »االرتباط الثقافي 
بمناسبة   ،13 ص:  وصحرائه«  املغرب  بني 
قرب عيد املسيرة الخضراء، حيث قال فضيلة 
العالم الجليل: )).. ويمكن الكالم عن الشعر 
من  املغربية  بالصحراء  والحساني  العربي 
خالل  من  وتحديده  أكــاديــر،  إقليم  جنوب 
أولها،  طبقات:  ثالث  في  التاريخي  املنهج 
مؤسسة وناقلة، والثانية، مؤصلة ورابطة، 
فهو  الثانية  أما  تحوال،  تجسد  والثالثة: 
املنهج الفني الذي تحدد من خالله األغراض 
والخصائص واملكانة األدبية للشعر العربي 
مغربية  اجتماعية  بمؤثرات  تميزت  ملنطقة 
خاصة((  صحراوية  بدوية  وظروف  عامة، 

انتهى.
حفظ هلل علماءنا األجالء الذين تركوا لنا 

كنوزا من العلوم تنير طريقنا. 

أرشيف  الربـاط
صــــــــــورة تــــاريــــخــــيــــة تــــــؤرخ 
لــــــعــــــمــــــق الـــــــــــــروابـــــــــــــط بــــن 
املــمــلــكــة والـــواليـــات املــتــحــدة 
األمـــريـــكـــيـــة، الــتــقــطــت ســنــة 
مـــحـــمـــد  شــــــــــــارع  يف   1957
اخلـــامـــس عــنــد زيــــــارة نــائــب 
ــذاك،  الــرئــيــس األمــريــكــي آنــ
ترأس  الــذي  نيكسون،  ريشار 
 1969 ســــنــــة  مــــــن  أمـــــريـــــكـــــا 
إلــى  وقـــد قــدمــه   ،1974 إلـــى 
اســـتـــقـــبـــال  يف  الــــربــــاطــــيــــن 
جــــمــــاهــــيــــري، ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ــذاك، املــغــفــور لـــه احلــســن  ــ آنــ
من  إذن  مفاجأة  فال  الثاني، 

اهتمام الشعب املغربي باالنتخابات التي ستجري بعد أيام يف القطر الصديق وقد كنا أول 
بلد يف العالم يعترف باستقالله وسيادته على أراضيه، ويف الرباط توجد ساحتان كبيرتان 

حتمالن اسم الرئيسن األمريكين أبراهام لنكولن وروزفيلت.

امتياز  حــق  قــانــونــيــا  الــجــمــاعــة  تملك 
مباشر  بتدبير  إما  والكهرباء،  املاء  توزيع 
كاهل  تثقل  ال  حتى  جماعية  وكــالــة  عبر 
والرسوم،  والضرائب  باألرباح  املستهلكني 
»شركة تجارية«  اليوم، بتكليف  أو كما هو 
أكدته  االستغالل«  »واجــب  بمقابل  ولكن 
 )51-30-40-10-42( مادتني  في  امليزانية 
و)43-10-40-36-51(، إال أنهما، واسمعوا 
أيها املواطنون الذين أنهكهم لهيب فواتير 

االستهالك، فارغتان إال من األصفار. 

بدفتر  امللتزمة  الطرامواي  خدمات  بخالف 
العاصمة  »طــوبــيــســات«  تعمل  الــتــحــمــالت، 
بعشوائية واضحة من خالل مواقفها ومحطاتها 
إشـــارات  فــال  الــعــواصــم،  ــأم  ب تليق  ال  الــتــي 
وال  »املحطاتية«،  األرصــفــة  على  لالتجاهات 
املشروع  ذلــك  على  نص  كما  خاصة  ممرات 
سيارات  عبر  يتنقلون  املنتخبني  وألن  امللكي، 
»التيه  بهذا  لهم  علم  ال  فهم  هلل«،  »جابها 
الطوبيسي« الذي يتجه - ال قدر هلل - إلى الهاوية.

  
قطاعان مهددان باإلفالس وتشريد آالف 
»كــورونــا«،  جائحة  بسبب  مستخدميه، 
وأيضا بسبب جحود من كانوا يتوصلون 
فقطاع  سنة،  كــل  ورســمــا  ضريبة   14 بـــ 
املقاهي وكان يدفع ضريبة واحدة للجماعة 
الفنادق  مليون، وقطاع  مليار و800  قدرها 
و200  مليارا  لها  يــؤدي  اآلخــر  هو  وكــان 
يلزم  وهذا  الزبائن،  إقامة  على  كرسم  مليون 
اتخاذ قرار شجاع بفرض تأمني على الطوارئ 

لفائدة كل من يؤدي الضرائب للجماعة. 

تعاقدهم  إلــى  منتخبونا  ينتبه  أن  نتمنى  كنا 
امليزانيات  بها  تحفل  التأمينات  من  »خردة«  مع 
متنوعة  تأمينات  منها  املجالس،  ملختلف  الجماعية 
مثل  طــارئ،  أي  من  العاصمة  لتحصني  وكأنها 
تأمني واحد مبلغه 18 مليونا من مجلس واحد يقول 
إنه لـ»الحريق واملسؤولية املدنية«.. هذه املسؤولية 
كل  املجلس  هذا  ضد  الصادرة  األحكام  تعريها 
سنة بغرامة مليار كتعويض للمتضررين، فأين هي 

املسؤولية املدنية؟

الرباطيون غاضبون على تبذير أموالهم

ن�سف ميزانية العا�سمة تر�سد للريع والكماليات
إذا كانت الوثيقة املالية الرسمية للعاصمة 
املساطر  بعد  تجتز  لم  املقبلة،  السنة  عن 
االنعكاسات  ــإن  ف بــالــقــانــون،  املــفــروضــة 
 ،»19 »كوفيد  وباء  التي خلفها  االقتصادية 
لفقرات  وعميقة  شاملة  مراجعة  تفرض 
والريع،  بالكماليات  املثقلة  النفقات  بنود 
وتكاد تكون عامة بأكثر من نصف امليزانية، 
مما  مليار،  مائة  من  مليارا   50 تقريبا  أي 
الجماعية  املالية  إلنقاذ  تلقيحها  يستوجب 
من الجائحة التي عششت في أركانها منذ 
عقود، ولن تستمر وتصمد أمام سد األزمة 
لكل  واملانعة  بمصائبها  الزاحفة  القاتلة 
نشاط، والشاهرة لسيف اإلفالس في وجه 
كل املقاوالت، باستثناء اإلدارات الحكومية 
ومن  املقاوالت  هذه  من  املمولة  والجماعية 
السخرية  من  وسيكون  املواطنني،  عموم 
ألجور  الضامنة  اإلدارات  هذه  تتعمد  أن 
من  موظفيها  ــازات  ــي ــت وام وتــعــويــضــات 
طعنات  توجيه  الجائحة،  ضحايا  جيوب 
أداء  أجل  من  الضحايا  هــؤالء  إلى  أخــرى 
ضرائب ورسوم على سنة الوباء والخوف 
واملوت واإلفالس، ليستفيد منها الحاكمون 
ورهــن  املكيفة،  مكاتبهم  فــي  الجالسون 
التي  هلل«،  »جابها  ســيــارات  إشــاراتــهــم 
تنفق عليها الجماعة لصيانتها وإصالحها 

وتأمينها مع مصاريف بنزينها وضريبتها، 
وكراء  التلفونات  فواتير  تكاليف  وتتحمل 
ملصالحها،   - أعلم  والـله   - يقال  بنايات، 
املــاليــني،  بمئات  سنة  كــل  إصالحها  مــع 
عن  حتى  املختلفة  بالتعويضات  و»تتبرع« 
املالية  ــدادات  ــاإلم وب الشاقة«،  »األشــغــال 
ملؤسسات، وبالدعم املادي لشركات، واملنح 
على  عالوة  ملتعاقدين،  واألجور  لجمعيات، 
هي  مصاريف  يكلفون  ما  بكل  موظفيها 
نفقات  إلى  إضافة  اإلطــالق،  على  األضخم 
الدراسات واألتعاب واملشاورات والتكوين، 
فقط  ــذخ،  ــب ال هــذا  مــن  الجماعة  لتجني 
على  املحكمة  طــرف  من  أذنيها«  »تجبيد 
في  عليها  حكمت  وقــد  ارتكبتها،  أخطاء 
من  بالرغم  مليار،  بغرامة  املاضية  السنة 
على  التأمينات  من  »خردة«  في  انخراطها 
سنة  كل  تؤدي  ذلك  ومع  والحجر،  البشر 
اإلنارة  تكاليف  أما  »هفواتها«،  على  مليار 
واملاء ملقرات الجماعة وشوارع الرباط، فإن 
البحث  تستوجب  الباهظة  املالية  قيمتها 
عن  تحقيق  فتح  تتطلب  كما  والــتــحــري، 
هذين  تفويت  امتياز  من  الجماعة  حقوق 
املقال  ألم نعنون هذا  القطاعني للخواص.. 
للريع  ترصد  العاصمة  ميزانية  بـ»نصف 

والكماليات«؟
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مريرت ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية
محطة تطهير السائل تتسبب في روائح مزعجة

م�شوؤولون اغتنوا من م�شروع يزكم الأنوف مبريرت 

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
والتتبع  املراقبة  لجان  حلول  قبل 
داخــل  والتعقيم  النظافة  ألوضـــاع 
تستعد  بتطوان،  الرياضية  األنــديــة 
املعدات  جميع  لتوفير  األندية  بعض 
منعدمة،  كانت  بعدما  لذلك  املخصصة 
وإلزام املدربني بارتداء الكمامة، وذلك 
تسرب  التي  اللجنة  استقبال  أجل  من 
خبر زيارتها لبعض األندية الرياضية 
داخل  من  تسرب  الــزيــارة  خبر  وكــأن 

اللجنة نفسها.

منح  الداخلية  وزارة  منعت  بعدما 
بسبب  السلطة  ــال  ــرج ل ــازات  ــ اإلجـ
قانون  إجراءات  تنفيذ  على  إشرافهم 
العديد  يف  املفعول  الساري  الطوارئ 
من املدن من بينها جهة طنجة تطوان 
اإلجازة  تطوان  عامل  منح  احلسيمة، 
تعرفه  ما  رغم  السلطة  رجال  لبعض 
املدينة من االنتشار املتزايد للفيروس 
وارتفاع عدد املصابني، حيث حل محل 
ــازة  اإلج على  حصلوا  الذين  ــؤالء  ه
قياد من املقاطعات املجاورة، مما قلص 
خصوصا  واملراقبة،  التتبع  عملية  من 
وأن عامل اإلقليم فرض على أصحاب 
العاشرة  يف  اإلغـــاق  ساعة  ــات  احمل
القرار  هــذا  على  يشرف  فمن  ليا، 
السلطة  ــال  رجـ لبعض  منح  بعدما 

إجازة سنوية يف هذه الظرفية؟

ــد مـــن املــواطــنــني  ــدي ــع يــشــتــكــي ال
ــارع املـــأمـــون، من  بــحــي الــبــاريــو شـ
املخدرات  وبائعي  املنحرفني  انتشار 
لها، حيث صار هذا الحي  واملتعاطني 
بالنسبة  ــوداء  سـ نقطة  ــام  األيـ ــذه  ه
سلوكات  من  تعاني  التي  للساكنة، 

واألفعال اإلجرامية لهؤالء.

الشركة  ــديــس«،  ــان »أم تــرفــع 
املاء  قطاع  تدبير  لها  املفوض 
بني  الشمال،  بجهة  والكهرباء 
فواتيرها  من  واألخــرى،  الفينة 
فبعدما  باالستهالك،  املتعلقة 
تــخــفــضــهــا شــهــرا واحـــــدا إال 
املقبل،  الــشــهــر  ــي  ف وتــرفــعــهــا 
وهــذا مــا حــدث مــؤخــرا بعدما 
ــوب  ــر جــي ــيـ ــواتـ ــفـ ألـــهـــبـــت الـ
إثر  على  وتدخل  الطنجاويني، 
أجل  من  طنجة،  جهة  والي  ذلك 
بقانون  والــعــمــل  مــراجــعــتــهــا، 
كانت  الــتــي  ــدادات  ــعـ الـ ــراءة  ــ ق
الصحي،  الحجر  خالل  متوقفة 
غير  املتخذة،  التدابير  إطار  في 
بجهة  املواطنني  من  العديد  أن 
بثمن  فوجئوا  تطوان،  ـ  طنجة 
يتجاوز  شتنبر  شهر  فــاتــورة 
من  العديد  لــدى  املعهود  الحد 
استغربوا  الذين  املستهلكني، 
لفواتير  الصاروخي  لالرتفاع 
املاء والكهرباء دون قيامهم بأي 

نشاط يذكر، من تشغيل املعدات 
لترتفع  اإلضافية  الكهربائية 

الفواتير بني شهر وآخر.
»أمانديس«،  قامت  باملقابل، 
عليها  املـــفـــروض  ــن  مـ الـــتـــي 
القائمة  لحساب  العداد  ــراءة  ق
يمكن  وعــنــدهــا  االســتــهــالكــيــة 
على  بناء  الفاتورة  استصدار 
الشهر  بداية  مع  )قامت(  ذلــك، 

املنصرم، بإنجاز الفواتير بشكل 
العداد، وفق  قراءة  دون  تقديري 
املتضررين،  من  العديد  تعبير 

سواء بمدينة طنجة أو تطوان.
ــرف شــهــر يــونــيــو كــذلــك  ــ وع
اعتماد  بسبب  مهوال  ارتفاعا 
الطريقة التقديرية للفواتير دون 
ساكنة  أخرج  مما  العداد،  قراءة 
وبالتالي،  لالحتجاج،  طنجة 

وإعطائه  الجهة  والـــي  تــدخــل 
الشهر  فواتير  بمراجعة  األمــر 
إال  املعنية،  الشركة  من  املذكور 
خالل  تكرر  السيناريو  نفس  أن 
ــذي عــرف  الــشــهــر املــنــصــرم، الـ
ارتفاعا صاروخيا للفواتير، لكن 
ما قامت به »أمانديس«، هو أنها 
تفاديا  توزيعها،  عملية  أجلت 
الذين  املواطنني  غضب  ملواجهة 
الشهور  فواتير  يــؤدون  الزالــوا 
غالئها  بسبب  مقسمة  املنصرمة 

دون نقصان من مبلغها.
مؤخرا،  طنجة  ساكنة  ودعــت 
احتجاجا  األضــواء  إطفاء  إلــى 
تطالب  كما  الفواتير،  غالء  على 
في  تحقيق  بفتح  املعنية  الجهة 
املسؤولني  ومحاسبة  املوضوع 
وإعادة  مراجعتها  عوض  عنها 
فقدوا  ألنهم  ــدادات،  ــع ال قـــراءة 
لها  املفوض  الشركة  في  الثقة 

تدبير قطاع املاء والكهرباء.

مواطنون يطالبون بفتح تحقيق في فواتير الماء والكهرباء

المواطنون يقومون مقام الجماعة في تنظيف واد مارتيل من األزبال
مارتيل  واد  تــحــول  بــعــدمــا 
ــرة فــي  ــاشـ ــبـ ــذي يـــصـــب مـ ــ ــ ال
لرمي  مــطــرح  ــى  إلـ ــشــاطــئ،  ال
النفايات وجميع مخلفات البناء 
وغيرها،  السيارات  ــارات  وإطـ
الــوادي  هــذا  جنبات  أن  علما 
تصب  املدينة  وســط  املتواجد 
الصرف  مجاري  من  العديد  فيه 
بشكل  أنشئت  الــتــي  الصحي 
من  العشرات  تجند  عشوائي، 
ضفتيه  لتنظيف  املنطقة  شباب 
ــدات الــالزمــة،  ــع رغــم غــيــاب امل
هذه  فــي  بحياتهم  مخاطرين 
األيام التي تشهد زيادة في عدد 

اإلصابات بفيروس »كورونا«.
الترابية  الجماعة  غياب  فبعد 
األمــاكــن  تنظيف  عــن  ملــارتــيــل 
بها  املنوط  العمل  وهو  العامة، 
تدبير  لها  املفوض  وبالشركة 
قــطــاع الــنــظــافــة بــاملــديــنــة، لم 

نعيشها  التي  الظرفية  تمنع 
العديد   ،»19 »كوفيد  وباء  جراء 
بهذه  القيام  من  املواطنني  من 
العديد  تحولت  بعدما  املبادرة، 
من األحياء إلى مطارح للنفايات 
غياب  نتيجة  أصنافها  بجميع 
الحجر  بداية  منذ  الجماعة  دور 
الصحي، وكذلك انتشار مختلف 
ــواع األعـــشـــاب والــنــبــاتــات  ــ أن
على  خطرا  تشكل  التي  الضارة 
بسبب  األحــيــاء  بعض  ساكنة 
انــتــشــار األفـــاعـــي والــعــقــارب 
الضارة،  الحشرات  من  وغيرها 
لهذه  العام  املنظر  أن  عن  فضال 
املدينة الجميلة أصبح مشوها.

نشير  ــســيــاق،  ال هـــذا  وفـــي 
لعمالة  التابعة  مارتيل،  أن  إلى 
تعاني  ــفــنــيــدق،  ال ـ  املــضــيــق 
ــرة  ــل بــيــئــيــة ظــاه ــشــاك ــن م مـ
حيث  واضحة،  بصورة  للعيان 

املطرية  التساقطات  استطاعت 
ضعف  حجم  تظهر  أن  األخيرة 
ألحقت  وقــد  التحتية،  البنية 
على  تدخل  بالساكنة  أضــرارا 
لتقديم  املــديــنــة  شــبــاب  إثــرهــا 

املياه  غمرت  للذين  املساعدة 
ــم، وكـــذلـــك أصــحــاب  ــه ــازل ــن م
سلعهم،  فسدت  الذين  الدكاكني 
أكواما  األمطار  هذه  خلفت  كما 
طينية بأحياء وشوارع املدينة.

شجيع محمد

مدينة  فــي  وأنـــت  صــفــوك  يتعكر 
الكريهة  بــســبــب الــروائــح  ــرت،  ــري م
السائل  تطهير  محطة  من  املنبعثة 
»التصفية«،  باسم  محليا  املعروفة 
وانتشرت  األنـــوف  أزكــمــت  ــتــي  وال
ــاء املــديــنــة واملــنــاطــق  ــ ــي جــل أرج ف
ــواء غير  ــه املــجــاورة، مــمــا جــعــل ال
الحشرات  تكاثر  إلى  إضافة  صالح، 
ــا لـــلـــوضـــع مــن  ــ الــــضــــارة، مــــع م
خطورة حاليا ومستقبال على الصحة 
الشيوخ واألطفال  العامة، خصوصا 

واملصابني باألمراض التنفسية.
الوصية  السلطات  عــجــزت  وقــد 
حلول  ــة  أي إيــجــاد  عــن  واملنتخبني 
ما  منذ  ــورة  ــذك امل للمحطة  ناجعة 
سبق  الزمن، حيث  من  عقد  عن  يزيد 
الخصوص،  بهذا  لقاءات  عقد  تم  أن 

ــعــديــد  ــة ال ــضــاف ــا اســت ــه ــم خــالل تـ
ــة، وكـــذا بعض  ــن ــدي ــن ســاكــنــة امل م
التابعني  الجماعيني  املستشارين 
تمثيلية  إطار  الترابية في  للجماعة 
من  القريبة  واألحياء  املدينة  سكان 
في  عهدناه  وكما  »التصفية«،  محطة 
مدينتنا، فإن املنتخبني واملستشارين 
ألنهم  فقط،  أنفسهم  سوى  يمثلون  ال 
بل  املسؤولية،  مستوى  في  ليسوا 
التخلص  محاولة  هو  الوحيد  همهم 
لهم ظانني  منتقد  أو  أي معارض  من 
أن هاته املنطقة إرث لهم وبأسلوبهم 
ــاء على  ــض ــق ال يــســتــطــيــعــون  ــذا  ــ ه
إعطاء  مرة يتم  من  فكم  املنتقدين.. 
الترقيعية  والــحــلــول  الــشــروحــات 
تحمي  أنظمة  كإنجاز  األوهام،  وزرع 
شيء  ال  الــروائــح، لــكــن  انبعاث  مــن 
ال  منطقة  فــي  سيتحقق  أو  تحقق 
يملثها مسؤولوها، وال يتم االعتراف 
بساكنتها إال خالل املواسم االنتخابية 

في  تساهم  فاشلة  نخبا  تفرز  التي 
جديد  أي  ــاب  ــي وغ ــوضــع  ال ــم  ــأزي ت
عقد اللقاءات  سوى  نسمع  فال  يذكر، 
لكن دون  والــدراســات،  واملــشــاورات 

جدوى، لتبقى األمور على حالها.
فاملواطن املريرتي اليوم يجد نفسه 
أمام أخطار بيئية ذات أثر سلبي على 
محطة تصفية  إنــشــاء  منذ  املنطقة 
عواقب  عنها  تنجم  والتي  السائل، 
حاليا  السكان  صحة  على  وخيمة 
بالقرب  تواجدها  بفعل  ومستقبال، 

من عدة أحياء سكنية.
يسميه  ما  تاريخ  إلــى  وبالعودة 
محطة  »مشروع إنشاء  املنتخبون 
 ،2002 التطهير«، والذي يعود لسنة 
األولــى  اللبنات  إعــطــاء  أثــنــاء  فإنه 
لوثائق  ــرجــوع  ــال وب املــحــطــة  لــهــذه 
ــروع املـــتـــواجـــدة فـــي حـــوزة  ــشـ املـ
أنها  ملريرت، نجد  الترابية  الجماعة 
املدينة  عن  كيلومترات  بثالث  تبعد 

بينما  بالسكان،  اآلهلة  املناطق  وعن 
الواقع يثبت عكس ذلك، ألنها تتواجد 
السكنية،  األحــيــاء  من  العديد  قــرب 
والضبابية، وقد  التالعب  يثبت  مما 
اإلعالمية  املنابر  من  للعديد  سبق 
ــارت  ــة أن أشـ ــيـ ــورقـ والــصــحــف الـ
تشكله املحطة،  الـــذي  إلــى الــضــرر 
علما  البيولوجية،  األبحاث  وأكدته 
هائلة  ثــروة  أغــدق  املشروع  هذا  أن 
كانت  الــتــي  الــلــوبــيــات  بعض  على 
للمثل  تبعا  األمــور،  زمام  في  تتحكم 
القائل »مصائب قوم عند قوم فوائد« 

وال زال العاطي يعطي إلى يومنا هذا، 
مشروع  أي  فــإن  معروف،  هو  وكما 
باملدينة يعد مصدر الغنى و»كنز علي 
هي  وهــذه  املسؤولني،  بابا« لبعض 
على  وعينا  أن  منذ  مريرت  مشاريع 
الدنيا، ذلك أن معظم املسؤولني  هذه 
تزيدهم  حلوب،  منها بقرة  يجعلون 
تسير  املــديــنــة  بينما  ــراء،  ــ وث غنى 
ــزداد أوضــاعــهــا  ــول وت ــجــه نــحــو امل
تفاقما على جميع األصعدة، ولم يبق 
ضحايا  االسم وساكنتها  سوى  فيها 

بائعي األوهام. 



سطات

نور الدين هراوي

وأحــيــاء  شـــوارع  معظم  تحولت 
مستباح  ملك  ــى  إل ســطــات  مدينة 
لالحتالل الدائم، ليس لألرصفة فقط، 
بل حتى األماكن املخصصة للمركبات 
ــارات، لــيــمــتــد اســتــيــطــان  ــيـ ــسـ والـ
ألبواب  أيضا  »الفراشة«  واستعمار 
كدرب  بالسكان،  آهلة  أحياء  منازل 
بام،  وحي  و15   14 والدائرتني  عمر، 
وغيرها  املدينة،  ووسط  خالد  وزنقة 
وطأة  تحت  ترزح  التي  املناطق  من 
وجه  بغير  العمومي  امللك  احتالل 
الشديد،  حق، ويحصل هذا، لألسف 
في زمن »كورونا« والظرفية الصعبة 
تفشي  جراء  الجميع  يعيشها  التي 
أن  املفترض  من  حيث  الوباء،  هذا 
القانون واعتماد  يتم احترام سيادة 
كل التدابير الوقائية لتفادي انتشار 
الــفــيــروس  زال  ال  حــيــث  الـــعـــدوى، 
أرقاما  مخلفا  بضحاياه  يتربص 

مرتفعة باملدينة.
األحياء  وقد حطمت مجموعة من 

الرقم  املقاطعات،  ألغلب  التابعة 
الفاضح  ــالل  االحــت فــي  الــقــيــاســي 
العمومي،  للملك  املــبــني  ــزو  ــغ وال
دون  الـــســـلـــطـــات،  أمـــــام صــمــت 
الصحية  السالمة  معايير  احترام 
املضمن  ــمــاعــي  االجــت ــاعــد  ــب ــت وال
الداخلية  ــي  وزارتـ إرســالــيــات  فــي 
كل  ينسف  الــذي  الشيء  والصحة، 
بها  تقوم  التي  املبذولة  املجهودات 
مستوى  عــلــى  املنتخبة  السلطة 

لإلدارات  املتكرر  والتطهير  التعقيم 
ووســائــل  ــســاحــات  وال العمومية 
العمومي واألسواق ومختلف  النقل 
من  املزيد  دون  للحيلولة  املــرافــق، 
مصادر  بلغة  الفيروسية،  العدوى 
من  املتضررين  السكان  من  متعددة 
الظاهرة لـ»األسبوع«، والتي اتضح 
الشكايات  كثرة  أن  بامللموس  لها 
لدى الجهات املعنية لم تحرك ساكنا 
املذيلة  الــشــكــايــة  مــن  ــمــوذج  ــن وال

عليها  تتوفر  الــتــي  بالتوقيعات 
»األسبوع« والتي وضعتها الساكنة 
الثانية  اإلداريــة  للمقاطعة  التابعة 
مدة  منذ  بــام«  »بمقاطعة  املعروفة 
والتي تجاهلتها – لألسف - السلطة 
منشغلة  أنــهــا  بــذريــعــة  املــعــنــيــة، 
التدابير  وبتنفيذ  الطوارئ  بقانون 
محليا  مستجداتها  وكل  االحترازية 
وباء  انتشار  مواجهة  في  ووطنيا 
يضيف  ومــحــاصــرتــه،  ــا«  ــورونـ »كـ
ظاهرة  لتبقى  املتضررون،  السكان 
السمة  الــعــمــومــي  ــك  ــل امل ــالل  ــت اح
ــتــي تقض  ال ــارزة والــســلــبــيــة  ــبـ الـ
مضجع السطاتيني في معظم أحياء 
املشكلة  هذه  إلى  لتنظاف  املدينة، 
في  تتجلى  أخرى  العويصة، ظاهرة 
بكل  املهنية  املحالت  أصحاب  كون 
أصنافها، بمجرد إغالقهم لدكاكينهم 
املفروضة،  القانونية  الساعة  على 
ــم إلــى  ــ ــدوره ــ ــوا ب ــضــم ــن حــتــى ي
»الفراشة« ما دام أن قانون الطوارئ 
ال  وضع  في  الجميع  على  يسري  ال 

يطاق، وفق تعبير نفس املصادر.
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ســوسيةأصـــــداء
تمراغت  منطقة  ساكنة  استنكرت 
هدم  أكادير،  مدينة  شمال  أوريــر  بجماعة 
واعتبروا  عتيق،  ملسجد  الوالئية  السلطات 
ذلك مهزلة وتخريبا لتراث تاريخي باملنطقة، 
املسجد  بمحيط  جرافات  حلت  بعدما  وذلــك 
هدم  عمليات  وبــاشــرت  فــجــرا،  يومني  قبل 
املاضي  القرن  لستينيات  يعود  الذي  املسجد 
بالقرار،  الساكنة  علم  دون  تيسالوين،  بحي 
فيما أوضح مصدر مسؤول، بأن عملية الهدم 
قرار وقعه والي جهة سوس  إثر  جاءت على 
ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بناء على 
ورأي  العمومية،  التجارب  ملختبر  ــة  دراس
األوقــاف  لــوزارة  التابعة  املختصة  اللجنة 
تعد  لم  املسجد  كون  اإلسالمية،  والشؤون 
إمام  وفاة  بعد  الخمس  الصلوات  فيه  تقام 
مما  بجواره،  كبرى  مساجد  وبناء  املسجد، 
والخراب  مهجورا،  العتيق  املسجد  جعل 
ــه وأســقــفــه، الــشــيء الــذي  ــدب فــي جــدران ي
جعل اللجنة املختلطة تحسم في قرار الهدم. 

بأكادير  االشتراكي  االحتاد  فرع  طالب 
إغالق  توقيت  مبراجعة  ســوس،  جهة  والــي 
ــد« والـــذي  ــ ــتــجــاري »ســـوق األح ــب ال ــرك امل
زواال،  اخلامسة  يف  اليقظة  جلنة  حددته 
ــرورة  الــفــريــق عــن حــرصــه على ض وأعـــرب 
يتعلق  فيما  التشاركية  املــقــاربــة  اعتماد 
كبيرة  شريحة  متس  التي  الــقــرارات  ببعض 
من الساكنة كما هو احلال يف املركب التجاري 
الذي  املركب  هذا  جتار  بأن  مؤكدا  املذكور، 
من  يعانون  الهيكلة،  إعــادة  عملية  يشهد 
بعضهم،  محالت  وإغــالق  جتارتهم  تراجع 
بسبب  املركب  على  املواطنني  إقبال  وضعف 
الذي  اإلغالق  قرار  فجاء  »كورونا«،  جائحة 
لكن  الوباء،  انتشار  الحتواء  اجلميع  ثمنه 
زواال  اخلامسة  يف  ــالق  اإلغ موعد  حتديد 
قوتهم  يف  ويهددهم  التجار  مبصالح  يضر 
التجارية  احلركية  انطالق  أن  علما  اليومي، 
ــل املــركــب تــتــزامــن مــع أوقـــات مــغــادرة  داخـ
مبختلف  إســـوة  عملهم،  ملــقــرات  املــوظــفــني 
توقيت  لها  حــدد  الــتــي  باملدينة  ــق  ــراف امل
من  لشكر  رفــاق  التمس  كما  ليال،  العاشرة 
واملــرافــقــني  للتجار  الــســمــاح  اجلــهــة،  والـــي 
الرحيم  عبد  شارع  مبحاداة  سياراتهم  بركن 
مساحة  لقلة  نظرا  اجلانبني،  على  بوعبيد 
فضاء  إلــى  منها  جــزء  حتويل  بعد  املــراكــن 
اجلارية  األشغال  بسبب  مؤقتا  اخلضر  لبيع 
القرار  هذا  شأن  من  بأن  مؤكدين  باملركب، 
اقتصاد  رواج  يف  نسبي  بشكل  ولو  يساهم  أن 

املدينة.

الشديد  االســتــيــاء  مــن  حــالــة  تــتــواصــل 
باملستشفى اإلقليمي بإنزكان، بعد إصابة أكثر 
»كورونا«،  بفيروس  14 شخصا، مؤخرا،  من 
ضمنهم أفراد من األطقم الطبية والتمريضية 
املناولة، وهذا  لشركة  تابعني  وكذا شخصني 
العاملني  واحتقان  بغضب  املقرون  االستياء 
أن  بعد  يأتي  االستشفائية،  املؤسسة  بهذه 
سبق ودفع زمالؤهم ثمنا باهظا منذ انطالق 
19«، محذرين  عملية مواجهة جائحة »كوفيد 
مما ستؤول إليه األوضاع بعد احتمال وقوع 
غياب  ظــل  فــي  خصوصا  أســـوأ،  سيناريو 
السابقة،  النقابية  لتنديداتهم  استجابة  أي 
وضعف  العمل  أجــواء  كارثية  في  املتمثلة 
والسالمة  الوقاية  ومستلزمات  ــراءات  إجـ
وحتى  والتمريضية،  الطبية  لألطر  الصحية 

املتدربة منها العاملة باملستشفى.

اتفاقية  توقيع  املاضي،  يوم اخلميس  مت 
شراكة يف والية جهة سوس ماسة، بني شركة 
 »SAPST« تــغــازوت  محطة  وإنــعــاش  تهيئة 
)جهة  املــؤســســاتــيــني  الــشــركــاء  ومختلف 
لالستثمار،  اجلــهــوي  املــركــز  مــاســة،  ــوس  س
ونادي  واخلدمات،  والصناعة  التجارة  غرفة 
برنامج  إطار  وذلك يف  بأكادير(،  املستثمرين 
الدفع بعجلة  إلى  الرامي   »ECO6 »مضائف 
املشاريع،  يف  األمام واالستثمار  إلى  السياحة 
 Madaëf عنوان:  حتت  األولــى  دورتــه  خالل 
Eco6 Taghazout Bay Edition، وذلك بغية 
الترويج للبرنامج بني مختلف جهات النسيج 
املرشحني  ومــرافــقــة  ــي،  ــل احمل ــادي  ــص ــت االق
مشاريعهم،  تنفيذ  يف  بالبرنامج  الفائزين 
وتسهيل اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بذلك، 
وجعلهم على تواصل مباشر مع شبكة اخلبراء 

واملهنيني على مستوى منطقة سوس ماسة.

الوجه اآلخر للجائحة

احتالل ال�شوارع وامللك العام بدعوى الطوارئ يف زمن »كورونا«

الأطباء الداخليون يحتجون داخل امل�شت�شفى اجلهوي
بوطيب الفياللي

 
التابعون  الداخليون  األطباء  نظم 
بــأگــاديــر،  الــجــامــعــي  للمستشفى 
املستشفى  داخــل  احتجاجية  وقفة 
بأگادير،  الثاني  الحسن  الجهوي 
للتنديد  وذلــك  املاضي،  اإلثنني  يوم 
وسد  التسويف  »سياسة  سموه  بما 
تضمنها  التي  مطالبهم  أمام  اآلذان« 
في  لخصوها  والتي  املطلبي،  ملفهم 
والسكن  ــل  األك توفير  فــي  بيانهم، 
ــذيــن يــعــتــبــران حــقــا مــشــروعــا  ــل ال

وقانونيا للطبيب الداخلي.
ــاء  األطــب جمعية  أصــــدرت  كــمــا 
للمستشفى  التابعني  الــداخــلــيــني 
الجامعي بعد ذلك، بيانا آخر، قرروا 
أول محطة نضالية  تنفيذ  من خالله 
ضمن أشكال نضالية هددوا باللجوء 
إليها في حالة إهمال مطالبهم، وهو 
شعارات  رفعوا  حيث  بالفعل،  تم  ما 
منددة بعدم االستجابة النتظاراتهم، 
وحملوا الفتات توضح بعضا من نقط 
ملفهم املطلبي، سواء لوزارة الصحة 

والجهوية،  اإلقليمية  ملرافقها  أو 
حيث عرفت هذه الوقفة االحتجاجية 
استجابة واسعة لألطباء الداخليني، 
الذين أبانوا عن حس تنظيمي عال، 
االحترازية  للشروط  تــام  واحــتــرام 

التي فرضتها الظروف الوبائية.
محلية  إعالمية  منابر  روجــت  وقــد 
سوس  جهة  والــي  تدخل  خبر  سابقا 
القضية،  هذه  في  حجي،  أحمد  ماسة، 
عندما تمت اإلشارة إلى تخصيص مركز 

والرياضة  للشبيبة  التابع  االستقبال 
كحل  بأكادير  الثاني  الحسن  بشارع 
استجابة  عدم  أن  غير  السكن،  ملشكل 
وزارة الصحة لبقية املطالب، ربما دفع 
التمسك  إلى  الداخليني  األطباء  هؤالء 
بقرار تنظيم الوقفة االحتجاجية.. فهل 
سواء  الصحة،  مسؤولو  سيستجيب 
واملحليون،  الجهويون  أو  املركزيون 
ملطالب هاته الفئة، أم أن صراخ هؤالء 

ونداؤهم سيكون كصيحة في واد؟

تلكــــس
أن  يمكن  مستبعد  غير  خــيــار 
األيام  في  سطات  عمالة  إليه  تلجأ 
املقبلة، يتعلق بإقرار مرحلة جديدة 
مــن الــحــجــر الــكــلــي ملــدة يــوم في 
األسبوع في فترة زمنية ستحددها 
السبت  يــوم  وهــو  اليقظة،  لجنة 
يتداوله  مــا  حسب  األرجـــح،  على 
واســع،  نــطــاق  على  السطاتيون 
وبلغة مصادر مقربة من أهل القرار 
للحالة  املخيفة  التطورات  ظل  في 
تزايد  في  أصبحت  التي  الوبائية 
التحكم  أجل  من  األقل  على  مقلق، 
الصحة  مــنــظــومــة  وإنــقــاذ  فيها 
وكذا  باإلقليم،  وشيك  انهيار  من 
اإلمكانيات  إكــراهــات  كــل  تــجــاوز 
ما  وإذا  وغيرها،  واملادية  البشرية 
أصحاب   يلتمس  القرار،  هذا  طبق 
أن  أصنافها،  بكل  املهنية  املحالت 
بعض  من  املحلية  السلطة  تخفف 
السابقة  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج
بخصوص  الــتــوقــيــت  ومــراجــعــة 
اإلغالق املبكر، وكذا فتح الحمامات 
تضرر  والتي  املواطنني،  وجه  في 

أصحابها بشكل كبير.

أكادير

الصويرة

شاهد من عين المكان

كـل �شـيء جامـد مبدينـة ال�شويـرة اإل الـرياح
عزيز الفاطمي

   
ــوع  ــنــي عــطــلــة نــهــايــة األســب أخــذت
إحدى  الصويرة،  مدينة  إلى  املاضي 
حيث  آسفي،  مراكش  جهة  مكونات 
الجديدة  بالصويرة  اإلقــامــة  كانت 
ألسباب  »الغزوة«،  بمنطقة  املعروفة 
الرطوبة  نسبة  قلة  أهمها  خاصة 
»الغزوة«  تبعد  التام، حيث  والهدوء 
عشر  بحوالي  املــركــز  املدينة  عــن 
مدينة  ــاه  ــج ات ــي  ف كــيــلــومــتــرات 
متوفرة  النقل  ووســائــل  أكــاديــر، 
وســيــارات  الــحــضــري  النقل  مــن 
والتسعيرة محددة  األجرة الكبيرة 
ــم، ثــم ســيــارات األجــرة  فــي 5 دراهـ
تسعيرتها  ارتفعت  التي  الصغيرة 
10 دراهـــم حسب  ــى  إل 7 دراهـــم  مــن 
سنة  للصويرة  بها  قمت  زيــارة  آخر 
مما  ليال،   تزداد ارتفاعا  وقد   ،2018

الطبقة  مــن  وأغلبهم  املواطنني  دفــع 
هذا  مقاطعة  إلى  الهشة،  االجتماعية 

الصنف من النقل العمومي.
الصويرة  تفتقر  أخرى،  ناحية  ومن 
ــق الــعــمــومــيــة  ــرافـ الــجــديــدة إلــى املـ
الرابعة  األمــنــيــة  بــاســتــثــنــاء الــدائــرة 
انعدام  تسجيل  مع  املهام،  املــحــدودة 
األمنية وعناصر  الــدوريــات  تــواجــد 
التي  املرور  وشرطة  الحضرية  الهيئة 
ال تنتقل من املنطقة األمنية بالصويرة 
واملدرسة  الرسمية،  املناسبات  في  إال 
لجامعة  التابعة  للتكنولوجيا  العليا 
القاضي عياض، ومركز صحي حضري 
من الدرجة األولى الزال في عطالة منذ 
انتهاء األشغال به، وال وجود ألي مركز 
إلى  أضــف  بنكية،  وكــالــة  أو  بــريــدي 
والفضاءات  القرب  مالعب  غياب  هذا، 
ــيــهــيــة الـــخـــاصـــة بـــاألطـــفـــال،  ــتــرف ال
في  املنال  قريبة  غير  والحدائق، فهي 
بعد  الفرس  مربط  لكن  الراهن،  الوقت 

جرى  حــوار  في  يكمن  التوطئة،  هــذه 
داخل سيارة أجرة صغيرة أقلتني نحو 
»الغزوة«، حيث صادفت شابني  منطقة 
صويريني كان أحدهما يتكلم مع سائق 
بنبرة  مطبوعا  حديثه  وكــان  السيارة 
تتدافع  أفكاره  الحاد،  واأللــم  الحسرة 
عن  يتوقف  فلم  األخـــرى،  تلو  ــدة  واح
الرحلة، حيث طرح  انطالق  منذ  الكالم 
الوضعية  حــول  تتمحور  قضايا  عــدة 
املزرية التي تعيشها موغادور ومعاناة 
املسؤولني  في  أملهم  وخيبة  السكان 
واملنتخبني الذين لم يقدموا ما ينتظره 
منهم املواطنون، حسب تعبير املتحدث، 
ليسترسل في الحديث عن شباب املدينة 
وارتفاع  واألحالم  املتاهات  في  الغارق 
أنواعها،  بكل  املخدرات  عدد مستهلكي 
ولم تسلم املدينة من انعكاسات جائحة 
السياحية  الحركة  فعجلة  »كــورونــا«، 
والخارجي  الــداخــلــي  املستوى  على 
الشق  على  سلبا  أثــر  مفرملة، مما 

االجتماعي للسكان بفقدانهم أهم مورد 
مالي من القطاع السياحي.

باملدينة،  تجولي  فأثناء  وفــعــال، 
ضرب  حيث  شامال،  ركــودا  الحظت 
أن  ذلــك  اقــتــصــادي،  ــار  دم الصويرة 
وفنادق  زبائن،  بال  واملقاهي  املطاعم 
موصدة األبواب والنوافذ.. إنه الكساد 
السياحية  املدينة  هذه  يطوق  العام 
مسؤولوها،  عجز  بعدما  الجميلة، 
إخراجها  عن  والحاليون،  السابقون 
من دائرة الهامش والهشاشة، كما أن 
مشاريع تثمني املدينة املعروضة على 
غير  تعثرات  تعرف  امللك،  أنظار 
الصويريني  مع  لنتساءل  مفسرة، 
الغيورين والتواقني لرجة قوية كي 
تستفيق املدينة من سباتها العميق 
موغادور:  بأرض  طويال  عمر  الذي 
من  أو  بالصويرة،  يقع  ــذي  ال مــا 
الكارثية  الوضعية  عن  املــســؤول 

التي تعيشها املدينة؟
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للحي  العامة  املؤسسة  أعلنت 
الثقافي »كتارا« بالعاصمة القطرية 
املــشــاركــات  قائمة  عــن  الــدوحــة، 
للرواية  »كــتــارا«  بجائزة  الفائزة 
الــســادســة،  دورتــهــا  فــي  العربية 
أدبية  أعمال  ثالثة  ضمت  والتي 

مغربية.
املنشورة،  غير  الرواية  فئة  ففي 
سعيد  املغربي  الروائي  تتويج  تم 
»عذراء غرناطة:  العالم عن روايته 
من  املستلهمة  مدينتني«،  بني  حب 
تاريخ األندلس، وفي فئة الدراسات 
التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، 
عبد  املغربيني،  الناقدين  تتويج  تم 
املالك أشهبون عن دراسته »صورة 
ــر فــي مــرايــا روايـــات  األنـــا واآلخـ
عن  النحال  ومصطفى  الهجرة«، 
السرد  في  الواقع  »تمثيل  دراسته 

الروائي: دراسة نظرية ونصية«.
وجــــاء اإلعـــــالن عـــن األعــمــال 
في  السنة،  هــذه  بـــدورة  املتوجة 
ــراف  ــراضــي تــحــت إشـ ــت حــفــل اف

والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة 
والعلوم »األلكسو«.

ــز فئة  ويــبــلــغ مــجــمــوع جــوائ
ألف   300 املنشورة،  الــروايــات 

من  فائز  كل  فيها  يحصل  دوالر، 
جائزة  على  الخمسة،  الفائزين 
ألف دوالر، وعن   60 قدرها  مالية 
املــنــشــورة،  غير  الـــروايـــات  فئة 
تمنح خمس جوائز بمجموع 150 
دوالر  ألف   30 بقيمة  دوالر  ألف 

لكل فائز.
وبالنسبة لفئة الدراسات النقدية 
والتقييم  )البحث  املنشورة  غير 
والــنــقــد الـــروائـــي(، تــقــدم خمس 
جوائز قيمة كل منها 15 ألف دوالر 

بمجموع 75 ألف دوالر .
الحي  مؤسسة  تتولى  لإلشارة، 
الخمس  الروايات  ترجمة  الثقافي 
إلى  فئة،  كل  عن  الفائزة  املنشورة 
وتسويق  ونــشــر  طــبــاعــة  جــانــب 
الروايات والدراسات وروايات فئة 

الفتيان غير املنشورة.

اتحاد ناشري المغرب 
يقاوم من خالل القراءة

لناشري  املــهــنــي  االتــحــاد  يــعــتــزم 
فعل  ــراءة  ــق »ال عملية  إطــالق  املــغــرب 
شهر  من  السادس  في  وذلك  مقاومة«، 
ستقام  مــبــادرة  وهــي  الــقــادم،  نونبر 
للمسيرة   45 الــــ  لــلــذكــرى  تــخــلــيــدا 
أشــكــال  ــن  م آخـــر  كشكل  ــخــضــراء  ال
عليه  يطلق  والذي  واملسيرة،  املقاومة 
خالل  مــن  »املــقــاومــة  الــكــتــاب:  مهنيو 

القراءة«.
يشارك  التي  العملية،  هذه  وتهدف 
سلسلة  في  املتدخلني  من  العديد  فيها 
بما  القراء،  إلى  الناشرين  من  الكتب، 
والتي  والكتبيني،  املؤلفني  ــك  ذل فــي 
 ،2020 دجنبر   20 غاية  إلى  ستستمر 
القراءة  بفعل  النهوض  إلى  )تهدف( 
جميع  في  املغاربة،  من  عدد  أكبر  لدى 
حركة  في  وإدماجهم  اململكة،  جهات 
إلنقاذ  املعركة  في  وأخوية،  تضامنية 
بالغ  في  االتحاد  أكده  الكتاب، حسبما 

صحفي.
أنه  االتحاد  أعلن  السياق،  هذا  وفي 
خاصة  تخفيضات  تخصيص  سيتم 
في  يرغبون  الــذيــن  لجميع  بالنسبة 
الحصول على هذه الكتب اعتمادا على 
مؤكدا  املبادرة،  هذه  خالل  املشتريات 
تعهدت  الشريكة  املكتبات  جميع  أن 
باحترام اللوائح الصحية املعمول بها.

تتويج ثالثة أعمال أدبية مغربية بجائزة »كتارا« في الدوحة

جمعية إقالع بني عمار تخلد أربعينية الحكواتي أحمد العزوزي
بني  ــة  ــصــب ق ــقـــدت  فـ
عــمــار زرهـــون مــؤخــرا، 
املشهود  أبنائها  أحــد 
الجمعوي  بالعمل  ــه  ل
ــفــنــي من  الــثــقــافــي وال
املبكر  انخراطه  خــالل 
في كل األنشطة الثقافية 
تنظم  ــتــي  ال والــفــنــيــة 
عقود،  منذ  بالقصبة 
ــان الــفــقــيــد أحــمــد  ــ وك
ــزوزي املـــعـــروف  ــ ــع ــ ال
منخرطا  بـ»محمود«، 
ــرح  ــل حـــمـــاس ومـ ــك ب
دورات  ــاح  ــجـ إنـ ــي  فـ
عمار  بــنــي  مــهــرجــان 

زرهـــون اإلثــنــي عــشــر، كما 
املؤسس  باملكتب  كان عضوا 
العيساوية  »الفرقة  لجمعية 
ــى آخر  الــعــمــاريــة«، وظــل إل
جمعية  ــي  ف كعضو  ــه  ــام أي
املتكاملة«  للتنمية  ــالع  »إقـ
ــروحــه  ل وفــيــا   ،)ARDI(
االستثنائي  ولحبه  الجمعوية 
للثقافة والفن، حيث استضاف 
املشاركني  الفنانني  منزله  في 
ــوان بني  ــ ــ »أل ــرة  ــاه ــظ ت فـــي 
الجمعية  نظمتها  التي  عمار« 
املاضي،  غشت  و10   6 بني  ما 
املرض  من  يعاني  وهــو  حتى 
واأللم، وعرف الفقيد بانفتاحه 

في  مشاركا  الجميع،  مع  الطيبة  وبعالقاته 
مختلف أنشطة الجمعيات املحلية ومنخرطا 

في أفراح وأحزان السكان.
لكل هذا، واعترافا وعرفانا منها بما أسداه 
مساهمات  من  راكم  وما  أعمال،  من  الراحل 
ــاء لــروحــه الــطــاهــرة، تخلد  وحــضــور، ووفـ
جمعية ARDI أربعينية الحكواتي والزجال 
الفقيد  واملــرح،  املحبوب  واإلنسان  والفنان 
وذلك  افتراضيا،  )محمود(  العزوزي  أحمد 
التاسعة  في   2020 أكتوبر   30 الجمعة  يوم 
الجمعويني  الفاعلني  من  عدد  بمشاركة  ليال، 
الفنانني  مــن  ــدد  وع والــزراهــنــة  العماريني 
خصال  بعض  خاللها  يسترجعون  املغاربة، 

الفقيد ومناقبه وذكرياتهم برفقته.

»لغات الجنوب« تطلق »لينا وآدم«
»لــغــات  الــنــشــر  دار  أعــلــنــت 
الجنوب« عن إطالق »لينا وآدم«، 
للرسوم  جــديــدة  سلسلة  ــي  وه
محتوى  تقترح  األبــعــاد،  ثالثية 
لألطفال  ومسليا  بيداغوجيا 
 3 الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

و8 سنوات.
بالغ  في  النشر،  دار  وأوضحت 
من  ــأخــوذة  امل السلسلة  أن  لــهــا، 
مجموعة كتب األطفال »لينا وآدم«، 
برنامج  مــن  بــدعــم  تطويرها  تــم 
للوكالة   »Afrique Créative«
يكافئ  الــذي  للتنمية،  الفرنسية 
املشاريع ذات اإلمكانات التعليمية 
ــة والــتــأثــيــر  ــي ــعــال ــة ال ــوي ــرب ــت ال
االجــتــمــاعــي الـــقـــوي، وأنــجــزهــا 
أجل  من  اإلفريقية  القارة  مبدعو 
إلى  مشيرة  العالم،  وباقي  القارة 
للحلقة  األول  قبل  ما  العرض  أن 
ــى، ســيــتــم تــقــديــمــه خــالل  ــ ــ األول

اليوم  افتراضية  مستديرة  مائدة 
الساعة  على  أكتوبر   22 الخميس 

18:30 مساء.
التعلم  فإن  البالغ،  ذات  وحسب 
وآدم«  »لــيــنــا  ــع  م ــاع  ــمــت واالســت
الجديدة  السلسلة  )شخصيتا 
ما  هو  األبــعــاد(،  ثالثية  للرسوم 
على  الــجــنــوب«  »لــغــات  تقترحه 
هذه  وأن  والــقــارة،  املغرب  أطفال 

التي  الجديدة،  املغربية  السلسلة 
طرف  من  بثها  يتم  أن  إلى  تهدف 
شركاء منخرطني في تربية وتعليم 
والقارة،  املغرب  ناشئة  وتثقيف 
ــة الــشــبــاب  ــي ــوع ــي ت ــم فـ ــســاه ت
الهامة  باملواضيع  وتحسيسهم 
التراث  في  املتجسدة  واألساسية 
املجتمع  ــا  وقــضــاي ــة  ــاف ــق ــث وال

الكبرى.

أي دور للصحافيين الشباب في إعالم الغد؟ 
وحــقــوق  ــالم  ــإلع ل الــوطــنــي  »املــركــز  ينظم 
لإلعالم  الدولي  »املنتدى  مع  بتعاون  اإلنسان« 
الشباب،  للصحافيني  تدريبية  دورة  والتنمية«، 
حول »دور الصحافيني الشباب في إعالم الغد«، 
فنادق  بأحد   ،2020 أكتوبر   29 الخميس  يوم 

العاصمة الرباط.
وتهدف هذه الدورة التدريبية، التي سيؤطرها 
الشعبي  إبراهيم  اإلعالميني  الخبيرين  من  كل 
اإلعــالم  قضايا  في  والباحثة  عامري  ومهدي 
الحقوقي  والناشط  األشهب  سعاد  واالتصال 
التفكير  إلـــى:  بنطالب،  عثمان  والــجــمــعــوي 
واالتصال  اإلعالم  في مستقبل  املنظم  الجماعي 

للوطن  العام  الصالح  لخدمة  وطنية  روح  لبناء 
املد  ملواجهة  االستعداد  وكيفية  واملواطنني، 
الخصوصية  على  الحفاظ  مع  القوي  الرقمي 

والهوية الوطنية.
التي  التدريبية،  الـــدورة  هــذه  فــي  يــشــارك 
املتميز،  اإلعــالمــي  شــرف  كضيف  سيحضرها 
»ميد  بإذاعة  األخبار  مدير  الرمضاني،  رضوان 
وصحافيا  صحافية  عشر  ثمانية  راديــــو«، 
الجنسني،  بني  املناصفة  ملبدأ  تام  احترام  في 
جميعهم من طلبة أو خريجي املعاهد واملدارس 
الصحفي  التكوين  فــي  املتخصصة  العليا 

األكاديمي.
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األمن  مجلس  عقد  تاريخ  اقترب  كلما 
ــامــة بعثة  ــدورة مــن أجـــل تــمــديــد إق ــ ل
أو  املغربية  بالصحراء  »املينورسو« 
وحدتنا  أعــداء  ســارع  مهامها،  إنهاء 
ــام بــمــنــاوشــات  ــي ــق ــة إلـــى ال ــي ــراب ــت ال
أو  املجلس  انــعــقــاد  على  للتشويش 
مــحــاولــة اكــتــســاب بــعــض األصـــوات 
عناصر  بعض  تعود  وقــد  لصالحهم، 
املنطقة  اخــتــراق  على  البوليساريو 
العازلة، الخالية من السالح، وذلك على 
البعثة  هذه  أعضاء  من  ومسمع  مرأى 
األممية، فكان املغرب يحّكم ضبط النفس 

وعدم االنفعال أمام هذه االستفزازات.
ــم تــكــرار هــذه االخــتــراقــات، ظل  ورغ
املغرب متشبثا بمواقفه الرزينة حتى ال 
يجر املرتزقة إلى تصادم ال تحمد عقباه، 
البوليساريو  جبهة  يشجع  الذي  األمر 
منطقة  واختيار  عملياتها  تطوير  على 
ذات حساسية بالنسبة لبالدنا وبالنسبة 
فاستعمال  موريتانيا،  لجارتنا  أيضا 
بالنسبة  والحيوي  الحساس  املمر  هذا 
االقتصادي،  والنشاط  التجاري  للتبادل 

أصبح تحت مراقبة هؤالء املرتزقة.
السكوت  يمكننا  ال  خطير  أمر  وهذا 
عليه، ألنه يمس بسيادة الوطن وبحرية 
بــلــدان  بــن  ــاس  ــن وال الــبــضــائــع  تنقل 
وتجدر  القارة،  وباقي  العربي  املغرب 
املرحوم  به  يقوم  كان  ما  إلى  اإلشــارة 
الحسن الثاني، وهو رجل دولة معروف 
ورغبة  السياسية،  وحكمته  بحنكته 
مع  صحرائنا  مشكلة  إنــهــاء  فــي  منه 
الرئيس  مع  اجتماعن  عقد  جيراننا، 
بومدين،  الهواري  املرحوم  الجزائري 
االتفاق   هذا  وكــاد  وبــإفــران،  بتلمسان 
وصداقة  أخوة  معاهدة  إلى  يتحول  أن 
الثاني  الطرف  أن  إال  الجوار،  وحسن 
مناطق  تشمل  توسعية  رغبة  عن  أبان 
الــصــحــراء الــشــرقــيــة، كــمــدن الــتــوات 
يــزال  ال  حيث  والــقــنــادســة،  ــدوف  ــن وت

قــرارات  تنفيذ  عن  يمتنعون  جيراننا 
األمم املتحدة التي أمرت بإحصاء سكان 

تندوف.
ــقــراء فــي الــصــورة،  وحــتــى يــكــون ال
الثاني  الحسن  املرحوم  تصريح  نتذكر 
وكلماته التي تنم عن الخبرة والتجربة 
اللتن كان ينفرد بهما هذا امللك الهمام، 
لم يجعل  الذي  لـله  ))الحمد  حيث قال: 
ــا بــالــتــراب  ــارن ــه مــنــابــع أوديــتــنــا وأن
املاء  من  منعونا  كانوا  وإال  الجزائري 
حتى  ــذا  ه لكم  ــوق  وأسـ الـــشـــروب((، 
تعلموا مدى عناد وتنطع جيراننا، وهو 
أبشع نموذج للجحود ونكران الجميل.

املغربي  الــشــعــبــن  أن  املــعــلــوم  ــن  م
االستعمار  وقـــت  فــتــحــا،  والــتــونــســي 
التحرير  لجيش  حدودهما  الفرنسي، 
الشباب  مــن  ثلة  أن  كما  ــري،  ــجــزائ ال
في  للجهاد  تطوعوا  والتونسي  املغربي 
سبيل تحرير الجزائر، وال أدل على ذلك 
أن جبهة تحرير الجزائر حظيت بنصيب 
الحربية  واملــعــدات  األسلحة  من  األســد 
التي تبرعت بها مصر لتحرير الجزائر.

وقد تم إنزال الكمية األولى من السالح 
املغاربة  حمله  حيث  الناظور،  بميناء 
إلى  ليال  إليصاله  الحمير  ظهور  على 
مدينة وجدة وبركان، وتم تسليمه لقادة 
بهذه  ونذكر  الجزائرية،  التحرير  جبهة 

باألسلحة  الرسمي  املزود  أن  املناسبة، 
مغربي  مــواطــن  هــو  التحرير  لجبهة 
الذي  بنصايلة،  رمضان  أحمد  اسمه 
كان يبعث السالح مخبئا بإحكام تحت 
شاحنات  ظهر  على  السردين  صناديق 
الـــدار  ــن  ب ــا  م طــويــلــة  مــســافــة  تقطع 
الجزائرية  املغربية  والحدود  البيضاء 

لتصل إلى جبال األوراس.
عما  نتساءل  أن  اليوم  لنا  حق  وقد 
األمــن  دعــاهــا  الــتــي  األطـــراف  تحمله 
العام لألمم املتحدة إلى االجتماع حول 
واملغرب  الجزائر  تضم  واحــدة  طاولة 
البوليساريو،  عن  وممثلن  وموريتانيا 
الــصــحــراء،  قضية  بــشــأن  ــا  ــواي ن مــن 
عمر  قد  صحرائنا  ملف  أن  علمنا  وإذا 
أهمية  أدركــنــا  ســنــة،   45 أي  طــويــال، 
الصحراء  قضية  ألن  املنتظر،  اللقاء 
املغربية أصبحت قضية شعب برمته ال 
شبر  عن  بالتنازل  املناقشة  حتى  يقبل 
الجميع  ويعلم  الجنوبية،  أقاليمه  من 
الصحراوية  أقاليمنا  سكان  عــدد  أن 
حسب اإلحصاء الذي قامت به إسبانيا 
يتعدى  ال  لصحرائنا،  مغادرتها  قبل 
كلها  املــدة  هــذه  قضوا  نسمة  ألــف   74
شروط  أبسط  إلى  تفتقد  مخيمات  في 

العيش والكرامة.
ملئات  بالنسبة  العدد  هذا  قيمة  فما 
مدننا  فــي  الــيــوم  تعيش  التي  اآلالف 
الجنوبية، ترفل في بحبوحة من العيش 

الكريم؟ 
هذه معطيات يجب على ممثل بالدنا 
يكون  وأن  االعتبار،  بعن  يأخذها  أن 
صارما في موقف املغرب أمام ما يحدث 
في منطقة »الكركرات«، وأن ال يتردد في 
املفاوضن  من  األخرى  األطراف  إخبار 
بأن بالدنا لن تبقى مكتوفة األيدي أمام 
على  وأننا  املعبر،  هــذا  في  يجري  ما 
درسا  املشاغبن  لتلقن هؤالء  استعداد 

عسكريا قاسيا، وقد أعذر من أنذر.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

الشعب بين »الكركرات« والتنازالت

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

وفي  والعشرين،  الحادي  القرن  من  العالم،  عبر  استثنائية  سنة  في 
السادس،  محمد  امللك  املغربي  للعاهل  التوالي  على  الثالث  الخطاب 

تواصل أزمة جائحة فيروس »كورونا« في املغرب الحضور بقوة.
أمام مخاطر  العالم  اقتصادات  تواصل وضع   »19 »كوفيد  إن جائحة 
إلنعاش  خطة  عبر  عاجال،  تحركا  مغربيا  يتطلب  ما  لالنهيار،  حقيقية 

االقتصاد الوطني، وحمايته من استمرار ضربات الجائحة.
فمهما طالت أزمة الجائحة ستنتهي، ولكن ال بد من ضربات استباقية 
لتقليل حجم الخسائر، تجنبا ألن تكون فادحة في تداعياتها على املغاربة.
محمد  العاهل  كشف  الجديدة،  التشريعية  السنة  افتتاح  خطاب  ففي 
السادس عن رؤية تستهدف إخراج االقتصاد املغربي من غرفة التنفس 
االصطناعي إلى انطالقة جديدة في الحياة، ولو من وسط دمار تسببه 
ورش  لتنزيل  وتطلع  الشغل،  فرص  من  جديد  جيل  خلق  مع  الجائحة، 
على  مرة  ألول  والصحية  االجتماعية  التغطية  لتعميم  ضخم  اجتماعي 
املغاربة، وفي الوقت الذي يرى كثيرون أن تعافي االقتصاديات العاملية 
سيأخذ وقتا طويال، أعتقد أن االنبعاث من جديد من املمكن، ولو من رماد 
األزمة، حيث قدم امللك وصفة عالج لالقتصاد املغربي من تأثيرات أزمة 
فيروس »كورونا«، باستهداف التشغيل واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة، 
أي استهداف لإلنسان، ألن اإلنسان أوال وأخيرا هو الركن األساسي في 

االقتصاد الناجح.
عن  كشفت  »كــورونــا«  فيروس  أزمــة  بــأن  املغربي  العاهل  ويعترف 
الطب،  لغة  في  يقولون  فكما  املغرب،  في  العجز  مظاهر  وعن  اختالالت 

التشخيص الجيد هو أول خطوة في العالج الناجح.
اثنن،  التقريب بن مسارين  املغربي االشتغال على  العاهل  ويواصل 
اإلمكان:  قدر  ومتوازين  متقاربن  لجعلهما  متباعدين،  تاريخيا  بقيا 
بحوالي  مضافة،  قيمة  خلق  على  املغرب  ويراهن  واإلنسان،  االقتصاد 
مناصب  وإحداث  الخام،  الداخلي  الناتج  من  سنويا  إضافيتن  نقطتن 
شغل جديدة خالل السنوات املقبلة، في طريق الخروج من أزمة »كورونا« 

في قطاع الفالحة.
وفي ورقة العالج من تداعيات أزمة »كورونا«، يعتبر العاهل املغربي 
اجتماعي  لعقد  التأسيس  تتطلب  االقتصادي  اإلنعاش  خطة  نجاح  أن 
وتفرض  العقليات،  في  حقيقي  تغيير  إحــداث  إلى  تحتاج  كما  جديد، 

مغربيا تطوير أداء املؤسسات الحكومية.
السادس  محمد  امللك  يراهن  املغربي،  باإلنسان  اإليمان  منطلق  ومن 
على املواطن املغربي في إنجاح أي خطوة إصالحية، ألن كل شيء يبدأ 

وينتهي بمشاركة فعالة من املغاربة.

وصفة ملكية لعالج »كورونا«:

 االقتصاد واإلنسان
عادل الزبيري

مما ال شك فيه أن فيروس »كورونا« املستجد 
من  الكثير  وبعثر  الحسابات،  من  العديد  أربك 
حجمها  بمختلف  العالم  بلدان  عبر  التوقعات 
مطلع  مع  ظهوره  بداية  ففي  تقدمها،  ودرجــة 
هذه السنة، ثار الجدل حول استعمال الكمامات 
املنظومات  كثير من  بن مؤيد ومدحض، وحتى 
تدابير  الوقت  مرور  مع  أصبحت  التي  الوقائية 
والــرد  األخــذ  معطيات  من  تفلت  لم  احترازية، 
ومحاولة الرفض والتمرد، واليوم، يعود النقاش 
التطبيقات  بعض  جدوى  حول  ليدور  جديد  من 
من  الحد  في  للمساهمة  استحدثت  التي  الذكية 

انتشار الوباء.
وفي إطار االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، 
خالل  باملغرب،  العمومية  الصحة  وزارة  أعلنت 
تنزيل تطبيق  نيتها في  املنصرم، عن  شهر ماي 
وابتداء  الفيروس،  انتشار  أعراض  لتتبع  ذكي 
بإطالق  2020، صرحت رسميا  يونيو  فاتح  من 
التعرض  باحتمال  لــإلشــعــار  هاتفي  تطبيق 
لعدوى فيروس »كوفيد 19« تحت اسم »وقايتنا« 
التطبيق  بال«.  على  نبقاو  »بوقايتنا،  وبشعار: 
كان  كيفما  الذكية  الهواتف  على  مجانا  يحمل 
نوعها، ويشغل بطريقة »البلوتوث«، مع اعتباره 
من  للحد  اإللزامية  غير  الحماية  إجــراءات  أحد 
انتشار جائحة فيروس »كورونا«، بتتبع الحاالت 

املخالطة والتكفل بها.
بن  الشراكة  إطــار  في  إنجازه  تم  التطبيق 
الداخلية،  ووزارة  العمومية  الصحة  وزارة 
ووكالة التنمية الرقمية ADD، والوكالة الوطنية 
تطوعية  ومساهمة   ،ANRT املواصالت  لتقنن 
الخبيرة  املغربية  الشركات  طرف  من  ومجانية 
في هذا املجال، كما تم اعتماده من طرف اللجنة 
الطابع  ذات  املعطيات  حماية  ملراقبة  الوطنية 
أنظمة  مديرية  وأعلنت   ،CNDP الشخصي 
بالغ  في  الداخلية،  بوزارة  واالتصال  املعلومات 
مغربي  ابتكار  بأنه  التطبيق،  طــرح  عقب  لها 
تطويره  في  ساهم  بأنه  مؤكدة  باملائة،  مائة 
القطاعات  مختلف  مــن  مهندسا   40 حــوالــي 
مواطناتي،  طابع  ذو  وهو  والخاصة،  العمومية 
بشكل  املواطنن  طرف  من  مجانا  تحميله  ويتم 
اختياري، ويشير البالغ نفسه إلى أن حوالي 80 
ذكية،  هواتف  على  يتوفرون  املغاربة  من  باملائة 

باملائة   60 النسبة  هــذه  وتبلغ 
بالعالم القروي.

ــاد املــتــحــدث  ــ ــن جــهــتــه، أف ومـ
بوزارة الصحة العمومية، بأن هذا 
تشخيص  من  سيمكن  التطبيق 
للمصابن  املــخــالــطــة  الــحــاالت 
بــالــفــيــروس والــتــكــفــل بــهــا قبل 
وتفادي  عليها  األعـــراض  ظهور 
والحد  والــوفــيــات،  املضاعفات 
ألشخاص  الفيروس  انتقال  من 
املجتمع،  فــي  وتفشيه  آخــريــن 
في  التحكم  سهولة  وبــالــتــالــي، 
شهر  آخر  وفي  العدوى،  انتشار 

بأن  العمومية  الصحة  وزارة  أخبرت  يونيو، 
التطبيق تجاوز مليوني تحميل.

إحداث  إلى  العالم  بلدان  من  العديد  اتجهت 
وعلى  الفيروس،  انتشار  ملراقبة  ذكية  تطبيقات 
الخصوص تلك املتطورة في مجال التكنولوجيا 
إلى  سباقة  الجنوبية  كوريا  وكانت  الرقمية، 
الذكية،  الهواتف  على  يحّمل  تطبيق  ــداث  إح
للوقاية  االحــتــرازيــة  التدابير  ضمن  وفرضته 
السنة  مطلع  مع  إليه  اللجوء  تم  الفيروس،  من 
كلفت  الصحيح،  الوجه  على  ولتنفيذه  الحالية، 
شخص   20000 حــوالــي  املختصة  السلطات 
الرقمي،  التطبيق  باستعمال  املخالطن  لتعقب 
التي  الصن  وفي  هامة،  نتائج  العملية  وأعطت 
كانت أول بلد ظهر به الفيروس، استخدمت عدة 
مثل  متطورة  تكنولوجيات  باستعمال  تطبيقات 
»جي. بي. إس«، على صعيد محلي وجهوي، وتم 
توظيفها في إطار أمني ملراقبة تحرك األشخاص 
البلد  هذا  في  السلطات  تقوم  حيث  املصابن، 
ورغم  كبير،  بشكل  الشخصية  البيانات  بجمع 
غالبية  فــإن  موافقتهم،  دون  البرنامج  إطــالق 
من  له  ملا  النظام،  هذا  يعارضون  ال  الصينين 
انتشار  من  الحد  في  تساهم  إيجابية  جوانب 

الوباء.
 »Stop-covid« وفي فرنسا التي أطلقت تطبيق
عسيرة،  مناقشات  بعد  املنصرم،  يونيو   2 منذ 

ــم رفــضــه مــن طــرف أحــزاب  وت
الهيئات  املعارضة، والعديد من 
هذا  فتئ  ما  للحكومة،  املناوئة 
فشله  عــن  أعــلــن  أن  التطبيق 
من  أشهر   4 حوالي  مــرور  بعد 
التطبيق  ــذا  وهـ اســتــخــدامــه، 
الــفــرنــســي أنــتــج بــتــعــاون مع 
وأملانيا،  سويسرا  من  خبراء 
ــالل شــهــر أكــتــوبــر، صــرح  وخـ
في  الــفــرنــســي  األول  الـــوزيـــر 
تصريح لقنوات تلفزية، بأنه لم 
لعدم  هاتفه  على  بتحميله  يقم 
جدواه، وأعلن عن منتوج جديد 
تحت اسم »أنتي كوفيد« )Anti- covid(، سيتم 
رئيس  اعترف  كما  األسبوع،  هذا  خالل  تنزيله 
التطبيق  بفشل  ــدوره  ب الفرنسية  الجمهورية 
جريدة  نظمته  صحافي  لــقــاء  أثــنــاء  صــراحــة 

»لوفيغارو« على املباشر يوم 14 أكتوبر.
يتم  لم  »وقايتنا«  تطبيق  فإن  املغرب،  في  أما 
املعنية  السلطات  أن  كما  تحميله،  على  اإلقبال 
اإلحصائيات  وتقديم  له،  بالترويج  تستمر  لم 
املتوقع  من  كان  التي  للنتائج  املدعمة  والتقارير 
وزارة  إحجام  إلــى  باإلضافة  إليها،  التوصل 
العام  ــرأي  الـ ــاة  مــواف عــن  العمومية  الصحة 
التطبيق،  تحميل  بمستوى  املتعلقة  باملعطيات 

وهي مطالبة بذلك.
تحميل  توسيع  عــن  ــعــزوف  ال أســبــاب  ــن  وم
جـــدواه،  ــدم  ع تثبت  أن  قبل  حتى  التطبيق، 
في  االستمرار  عن  املسؤولة  الجهات  وصمت 
التي  النتائج  نشر  عن  واإلحجام  له،  الترويج 
األمــر  يعود  حيث  تحقيقها،  املتوقع  مــن  كــان 
املعطيات  لكشف  التعرض  مــن  التخوف  إلــى 
خطواتهم  وتعقب  ملستعمليه،  الخصوصية 
عليهم  والتجسس  مكاملاتهم،  على  بالتنصت 
الشخصية،  والرسائل  الصور  اختراق  من حيث 
وإن كانت وزارة الصحة قد صرحت من جهتها 
بأن هذه االحتماالت كلها مجرد شائعات كاذبة، 
بأنه  املعلومات  تكنولوجيا  في  خبراء  وتأكيد 

التطبيق،  هذا  إطالق  ومنذ  أنه  إال  آمن،  تطبيق 
مواقع  عبر  التدوينات  مــن  العديد  ــزول  ن بــدأ 
واالمتناع  ملقاطعته  تدعو  االجتماعي  التواصل 
عن تحميله، بدعوى كون الهاتف يصبح مخترقا 
ويسهل مراقبة املكاملات، ويحد من حرية التعبير 
مباشرة  جــاء  ظهوره  وأن  خاصة  والتواصل، 
 22.20 أثارها مشروع قانون  التي  بعد الضجة 
املتعلق باستعمال شبكات التواصل االجتماعي، 
وشبكات البث املفتوح والشبكات املماثلة، الذي 
يهدف  لكونه  ــواه«،  األفـ تكميم  بـ»قانون  عــرف 
دفع  مما  الرقمي،  التواصل  حرية  من  الحد  إلى 
باملتلقن إلى التشكيك في كون التطبيق الجديد 
جاء لتنزيل مشروع القانون املثير للجدل بطريقة 
أخرى، الشيء الذي زاده غموضا والتباسا، كما 
أن استخدام »البلوتوث« ملدة طويلة، يؤدي إلى 
في  وخاصة  بسرعة،  البطارية  شحن  استهالك 
الصحة  ــوزارة  ف ذلــك،  على  زيــادة  السفر،  حالة 
واملعني  الرئيسي  املحتضن  بصفتها  العمومية، 
في  تستمر  لــم  تحميله،  وتوسيع  بانتشاره 
باملعطيات  واإلخبار  مستعمليه،  مع  التواصل 
نزوعها  وإن  املحققة،  والنتائج  اإلحصائية 
للصمت بخصوصه، أحال على التشكيك في عدم 
جدواه، بل دعم فرضية فشله، وبما أن تطبيقات 
في  ملموسة  نتائج  عن  أبانت  أخرى  بلدان  في 
تشخيص وتتبع الحاالت املخالطة بن املصابن، 
كان من املفروض القيام بتعديل التطبيق املغربي 
وتغيير وظائفه في إطار التعامل املبكر الكتشاف 
الفيروس باستخدام الهواتف الذكية في تحقيق 

االلتزام بالتباعد الجسدي.
عن  لإلخبار  الفيروس  مسالك  تتبع  عملية  إن 
التي  األماكن  في  وخاصة  مصابن،  مخالطن 
تعج باالزدحام، ومحالت العمل، واملدارس وغير 
غير  الشخصي  االنضباط  عنصر  دام  ما  ذلــك، 
فيها  ظهر  التي  املفاجئة  للظرفية  نظرا  موجود، 
ومتطور  فعال  تطبيق  إيجاد  إلى  تدعو  الوباء، 
واالتــصــال،  املعلومات  تكنولوجيا  باستغالل 
ويكون  عليه،  التوافق  يتم  قانون  بإصدار  وذلك 
على  الــحــفــاظ  مــع  استعماله،  لتنظيم  ملزما 
في  وحريتهم  لألفراد،  الشخصية  الخصوصية 
يمكن  ال  القيود  فــرض  ألن  الرقمي،  التواصل 

استساغه بسهولة.

أحمد لعيوني

لماذا فشل تطبيق »وقايتنا«
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بوشعيب حمراوي 

ــور  ــت ــرج الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي ودك خـ
جديد  بتصنيف  األزمي،  إدريس  الكيمياء، 
أن  بــدهــائــه  اكتشف  أن  بعد  للمغاربة، 
باملؤثرين  وصفهم  املغاربة  من  فئة  هناك 
سوى  لسبب  ال  املشوشني،  االجتماعيني 
البرملانيني  النواب  بتخلي  يطالبون  ألنهم 
تقاعدهم  عن  الشعب(  لخدمة  )املتطوعني 
بتعويضات  واالكتفاء  السمينة،  وأجورهم 

مالية تغطي أنشطتهم.
خــرجــة الــقــيــادي فـــي حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، تؤكد حقيقة ما يخفيه الرجل من 
أنانية وتسلط وعدم تقبل الرأي اآلخر، فلم 
ينتبه األزمي، رئيس املجلس الوطني لحزب 
العدالة والتنمية، أنه هاجم جزء من الشعب 
سقف  تحت  يمثله،  أنه  املفروض  املغربي 
قبة البرملان التي أعدت للدفاع عن مصالح 
بصفات  ونعتهم  لسبهم  وليس  الشعب، 
منهم  وتــجــعــل  وطنيتهم،  مــن  تــجــردهــم 
انفصاليني وخصوما للوطن، ولم ينتبه إلى 
مغاربة،  االجتماعيني«  »املؤثرين  هؤالء  أن 
يمتلكون نفس الحقوق التي يتمتع بها كل 
كل  ورفــض  قبول  في  الحق  ولهم  مغربي، 
ما يجري ويدور داخل بلدهم، وأن ما أقدم 
ونعتهم  حقهم،  في  وتهجم  سب  من  عليه 
التصدي  على  والتحريض  بـ»الشعبوية«، 
في  البرملان  وأهــداف  ملهام  هو ضرب  لهم، 
التشريع واملراقبة، وتسلط واضح على فئة 
والحجر  التضييق  ومحاولة  الشعب،  من 

عليها.
رئيس  على  الواجب  من  كان  ذلك،  مقابل 
حدوده  ويلزمه  يوقفه  أن  النواب،  مجلس 
وليس  الشعب  عن  الدفاع  في  املحصورة 
أنه  تناسى  أو  نسي  فالرجل  إليه،  اإلساءة 
مطالب  يوصل  أن  وعليه  للشعب،  ممثل 
بأغلبيته  الشعب  كــل  الشعب  ومــعــانــاة 
وأقليته، ال أن يهاجمه ويستعرض عضالت 
في  ــرار  اإلق فرض  ويحاول  ولسانه،  يديه 

مواضيع ليس عليها إجماع. 
كنا نأمل أن يتوقف املسكني عند صراخه 

األمــر  أن  واعــتــبــار  ــبــرملــان،  ال قبة  داخـــل 
الشيخوخة  مــرض  بأعراض  ربما  يتعلق 
)ألزهايمر(، التي جعلته يهدي بدون وعي 
كامل، لكنه عاد ليؤكد نفس الهجوم والغباء 
في رده على منابر إعالمية، بتجريد هؤالء 
»املؤثرين االجتماعيني« من وطنيتهم، حيث 
قال إنه ال يقصد املواطنني الناخبني الذين 
ينتقدون العمدة والبرملاني والوزير، بمعنى 
أن كل من ال يعطيه صوته فهو ليس بمغربي، 
والبالد، وأن  العباد  له في شؤون  رأي  وال 
كل من ال يعجب األزمي فهو ضمن فئة الذين 
والسياسيني  للسياسة  التبخيس  امتهنوا 

واملنتخبني واملجتمع املدني. 
بذكائه  لنا  يكشف  ــي  األزمـ »الخبير« 
الخارق )من الخروق(، أن األجور )وليست 
املنتخبون  يتقاضاها  التي  التعويضات( 
ــدت  أع ــان،  ــرمل ــب وال املنتخبة  بــاملــجــالــس 
لتحصينهم ضد الفساد، وكأن البالد ليست 
ثم  املفسدين،  ــردع  ل ومحاكم  قوانني  بها 
يعود ليوضح أنه ال يعقل أن يعمل املنتخب 
أجل  من  الشهر  نهاية  أجــرا  يتقاضى  وال 
لالنتخابات  الترشح  فهل  أســرتــه..  عيش 
خدمة  أجل  من  تطوع  األصل  في  هو  الذي 

الترشح  إلــى  قــادر  بقدرة  تحول  الشعب، 
األزمي  جرأة  بلغت  وكيف  توظيف؟  ملباراة 
املنتخب  بأن  املبطن  التهديد  يشبه  ما  إلى 
أمام خيارين فقط، عند تأكيده أن للمنتخب 
عن  بالحديث  ــال،  امل لجمع  أخــرى  طريقة 
تجزئة  بإحداث  ترخيص  على  التوقيع  أن 
مالي  مبلغ  من  املنتخب  يمكن  قد  سكنية 
تعويضات  مــن  يجمعه  قــد  مــا  يــضــاهــي 
ما توصل  فهل هذا  28 سنة؟  رسمية طيلة 
إليه األزمي ورواد حزب »املصباح«؟ أليس 
من مهامه أن يبحث عن قوانني وتشريعات 
محاربة  فــي  ــة  ــدول ال عمل  تــقــوي  جــديــدة 
التي  االرتــشــاء  عمليات  وتمنع  الفساد، 
التعمير؟  قطاع  في  الطاولة(  )تحت  تتم 
منتخب  تلقي  بإمكانية  ــرار  اإلق يعتبر  أال 
ملهامه  أدائــه  في  قصورا  ضخمة  لرشاوي 

هو وكل البرملانيني بمختلف تلويناتهم؟  
)املدراء،  املوظفني  فئة  األزمي  أقحم  ملاذا 
في  ــوالة...(  ــ ال العمال،  األقــســام،  رؤســـاء 
حديثه عن املنتخب والوزير؟ وما هي أوجه 
أطر  عن  الحديث  بني  والتالقي  التشابه 
الوظيفة العمومية وبني مهمتي منتخب أو 
وزير، وهما مهمتان ال عالقة لهما بالوظيفة 
وال  الولوج  مسطرة  حيث  من  ال  العمومية 
من حيث املهام التي تدخل في إطار العمل 
التطوعي، وال يمكن بأي حالة من األحوال 
وتمتيعهما  املوظفني،  خانة  في  يدرجا  أن 
الشغل  مــدونــة  وحــقــوق  شهرية  بــأجــور 

والتقاعد؟  
بمثابة  اعتبارها  يمكن  ــي  األزم خرجة 
أزمــي  تنموي  لــنــمــوذج  الــطــريــق  خــارطــة 
والتسلط  التهجم  بني  جمع  وفريد،  جديد 
أبدع  الحريات،  على  والتضييق  واألنانية 
على  دخيلة  كلمات  بتبنيه  إخراجها  في 
استعمارية  لفترات  وتؤرخ  العربية  اللغة 
من  حــاول  والتي  الديبشخي(،  )بيليكي، 
شخصه،  في  السوقي  الوجه  إبراز  خاللها 
والتأكيد أن لديه كذلك دكتوراه في الشغب 
وأنه  الزنقوي،  والعنف  الفكري  واإلرهــاب 
أجل فرض  من  أنيابه  للتكشير عن  مستعد 
ما تفرزه غرائزه املكبوتة لفرض سياسيته.  

نجيبة بزاد بناني 

الذي  املالي  الدعم  عن  األخيرة  اآلونة  في  الحديث  كثر 
توصل به بعض الفنانني من طرف وزارة الثقافة، واملبلغ 
و400  بمليار  يتعلق  فاألمر  خيالي،  الجميع،  علم  كما 
مواقع  في  الدعم  هــذا  عن  إال  حديث  وال  درهــم،  مليون 
وحتى  الشوارع،  في  املقاهي،  في  االجتماعي،  التواصل 

البيوت.
خالل  قوية  ضربة  تلقى  الثقافي  النشاط  بــأن  يقال 
جائحة »كورونا« التي تركت الكثير من الفنانني دون أي 
لحقت  التي  األضرار  فحجم  الرعاية،  في  أفق  وال  وجهة 
والسينما،  واملسرح  األغنية  ذلك  في  بما  الفني،  بالقطاع 
بسبب هذا الوباء، دفع املسؤولني  في وزارة الثقافة إلى 
تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع 
املشاريع الفنية والثقافية في كثير من املجاالت كاملسرح 
ملواكبة  وذلك  التشكيلية،  والفنون  واألغاني  واملوسيقى 
الذي  السؤال  أن  امليادين، غير  الفاعلني في هذه  مختلف 
تسمح  بالدنا  تعيشها  التي  الظروف  هل  نفسه:  يطرح 
الفنانني وتخصيص هذا املبلغ الضخم  للحديث عن دعم 

للنهوض باملنتوج وإنتاج أغاني وأفالم ومسرحيات؟
ماذا سنفعل  ويتساءلون:  يفكرون  حائرون،  املواطنون 
بهذه األغاني وهذه املسرحيات واألفالم ونحن في حاجة 

إلى العالج، وإلى ما نسد به رمق أطفالنا؟ 
عالوة على ذلك، فهذا الدعم الذين تتحدثون عنه، أعطي 
الرخاء والرفاهية وال  الفنانني يعيشون في  ملجموعة من 
ادعموا  الدعم،  تريدون  فحني  األمــوال،  بهذه  لهم  حاجة 
معاناتهم  عن  للتخفيف  والبؤساء  واملساكني  الفقراء 

اليومية.
املوسيقية  املهرجانات  نتحدث عن  فيما مضى  كنا  لقد 
األزمة  وسط  بالدنا  في  تنظم  كانت  التي  والسينمائية 
كان  التي  الوخيمة  النتائج  وعن  واملالية،  االقتصادية 
والحصول  للمواطن  الشرائية  القدرة  على  كبير  أثر  لها 
تفشي  ذلك،  من  أخطر  بل  األسعار،  وارتفاع  الشغل  على 
كبير  عدد  في  املناصب  بعض  عن  واالستغناء  البطالة 
القطاع  من الشركات واملعامل واملصانع واملؤسسات في 
العام والخاص، ومما زاد الطني بلة، أن جائحة »كورونا« 
فتأزمت  العالم،  دول  باقي  ــرار  غ على  املــغــرب  ضربت 
بقاع  كل  في  الخطر  ناقوس  ودق  فأكثر،  أكثر  الوضعية 
ناجعة،  حلول  إليجاد  صارمة  إجراءات  واتخذت  الكون، 
على  والحرص  األمــوال  تبذير  وعــدم  التقشف  كسياسة 
على  الناس  وحــث  األســعــار،  ورفــع  والتوفير  االقتصاد 
طلب  إلى  مضطرة  الدولة  تكون  ال  حتى  الضرائب،  أداء 

مساعدات مالية تغرقها في الديون والقروض والفوائد.
شهر  منذ  نعيشها  التي  الصعبة  الظرفية  هذه  وفي 
مارس، والفيروس يحصد أرواح املواطنني ويبعث بآخرين 
إلى املستشفيات، نرى األطباء واملمرضني مجندين يؤدون 
هذه  في  بمسؤولياتهم  ويقومون  أداء،  أحسن  واجبهم 
التشجيع  يستحقون  فهؤالء  القاتل،  الوباء  ضد  الحرب 

واملساندة.
في كل هذه الظروف القاسية، أيحق لنا أن نتحدث عن 

الغناء والطرب والرقص واملوسيقى واملسرح واألفالم؟
مواطنني  مع  الثقافية  األنشطة  عن  نتكلم  أن  أيعقل 

فقدوا عملهم ومورد رزقهم؟
أن  ونخبرهم  الثقافية  األنشطة  عن  نتكلم  أن  أيعقل 
الوزارة خصصت مبلغ مليار و400 مليون في إطار دعم 

الفنون؟
فنون  أي  وعن  تتحدثون؟  ثقافة  أي  عن  عليكم،  بالـله 
تتكلمون؟ فهناك فئات اجتماعية مهمشة تعاني من الفقر 

والحرمان في حاجة ماسة إلى الدعم.
كانت املهرجانات التي تنظم في بالدنا تستنزف أمواال 
طائلة ومصاريف متعددة من أجل استقدام فنانني أجانب 
وممثلني عامليني، يتوافدون من كل أنحاء املعمور لحصد 
الجوائز ألفالمهم وأغانيهم، فأين هي تلك األموال؟ ملاذا لم 
تخصص لصندوق جائحة »كورونا«؟ ملاذا لم تعط للفقراء 
واملساكني وأبناء السبيل؟ ميزانية ضخمة نحن في حاجة 

إليها اآلن.
أن  الثقافة  وزارة  في  املسؤولني  على  باألحرى  كــان 
أسئلة  عن  للجواب  مستديرة  طاولة  إعــداد  في  يفكروا 
املخصص  املالي  الدعم  هــذا  فائدة  وشــرح  املواطنني، 
أهدافه  على  الضوء  وإلقاء  الثقافية،  املشاريع  لتشجيع 
واملستفيدين منه، ولكن لألسف، لم تراع الوزارة الوصية 
الظروف التي يعيشها العالم، فأغلب املواطنني ال تهمهم 
اآلن األنشطة الثقافية وال إبداع فني وال أغاني، بل همهم 

الوحيد اآلن هو العالج وتمدرس األطفال. 
لسنا ضد النهوض باملجال الثقافي، ولكن هناك أولويات 
قبل  فيها  التفكير  من  بد  ال  عويصة  اجتماعية  ومشاكل 
فسح املجال للرقص والغناء والطرب، يجب علينا جميعا 
الشعب  انشغاالت  في  التفكير  خاصة،  املسؤولني  وعلى 
التفكير  قبل  بكل مسؤولية  ومشاكله ومعاناته وتطلعاته 
في التسلية وهدر األموال في الترفيه، فهاته األموال كانت 
بمجموعة  النهوض  أجل  من  أساسية  لبنة  تكون  سوف 
املستوى  في  يكون  بلد  وبناء  االجتماعية،  القطاعات  من 

املطلوب ويصبح أجمل بلد في العالم كما يقال عنه.

عن أي ثقافة تتحدثون؟
النموذج التنموي األزمي الجديد.. 

»بيلـيــكي«  و »ديبــشـخي« 

تكاد العبارات التي تشكل مضمون 
بجائحة  املتعلقة  االحترازية  التدابير 
19«، أن تكون معدودة، فضال  »كوفيد 
عن أنها واضحة، لكن مع كل ذلك، فقد 
كما  الوصول  البني عن  تجلى عجزها 
من  عريضة  فئة  سلوك  إلــى  ينبغي، 
الناس، بحيث تؤدي املطلوب وزيادة، 
سبعة  مــن  أزيـــد  مـــرور  مــن  فبالرغم 
أشهر على تفعيل تلك التدابير، الزالت 
كثيرة،  تطالها  الــتــي  ــات  ــراق االخــت
تستهدفها  التي  الصارخة  والتمردات 

عديدة، رغم أنها قواعد صحية ال تحتاج إلى جهد مكلف، وال 
تتطلب عناء مضنيا، لذا، فإن الوصالت التحسيسية عينها ال 
تفتأ تتوجه بال كلل، وال ملل، إلى املواطنني على نفس الوتيرة 
وكأن ال حياة ملن تنادي! وفي هذا إشارة واضحة ينبغي أن 
تلتقطها في الدرجة األولى املناهج، واملقررات الدراسية، فإلى 
جانب تركيز الجهود على تنويع املحتوى التعليمي، وتطوير 
طرق التدريس، يتحتم على املكلفني بالتأليف املدرسي، االنتباه 
الكلي إلى الجوانب التربوية داخل هاتيك املناهج، واملقررات، 
التربوية  للقيم  واملتضمنة  بعناية،  املختارة  فالنصوص 
املتمدرس، وتخوله  أن تعد  التحسيسية، من شأنها  واألبعاد 
تعامله  في  إليها  يحتاج  التي  الحميدة،  السلوكات  استيعاب 
الدراسية،  البيت، وفي الشارع، ومع األقران بالفصول  داخل 
وفي الساحة، وأمام التلفاز، وفي حضرة الحاسوب، وما إلى 
يدرس،  وما  يقرأ،  ما  ضمن  جيد  بشكل  تبث  أن  فيكفي  ذلك، 
املقاصد  عن  واملعبرة  لألنظار،  الالفتة  بالصورة  مصحوبة 
بدون مبالغة أو تشويه يحولها إلى صورة ساخرة، ال تجنى 
منها إال االبتسامة الفاترة! وهكذا، باإلمكان أن تجد التوعية 
اإلساءة  بأخطار  والتحسيس  جوانبها،  باختالف  الصحية 
إلى البيئة، واالنتباه إلى أهمية احترام قانون السير، وغيرها 
كثير، مكانا لها في رحاب املقررات على تنوعها، بحيث تقدم 
وإحساسا،  عقال،  الكامل  االستيعاب  في  تساهم  فعالة  بطرق 
فتصير مع مرور الوقت أعماال تؤدى عن وعي مسؤول، ينمو 
وفي  األفضل.  للغد  الوطن  يعده  الذي  املتمدرس  ذاك  بنمو 

التمثيل  عالم  يأتي  الثانية  الدرجة 
األعمال  من  فالكثير  والتشخيص، 
تيار  يجرفها  املجال،  هذا  في  الفنية 
على  الدوس  إلى  فيها  املبالغ  اإلثارة 
النبيلة،  والتصرفات  التربوية،  القيم 

داخل هذا العمل الفني أو ذاك.
ــا الـــذي ســيــفــقــده الــشــريــط أو  م
املسلسل إذا هو أظهر املمثل غاضبا 
بدل  مالمحه  على  التركيز  خالل  من 
تلو  السيجارة  يدخن  وهو  تصويره 
األخرى، كما لو أنها املسكن واملهدئ؟ 
قوي  نسف  املجانية  اإلشهارية  اللقطات  هذه  مثل  في  أليس 
ملئات املواعظ والدروس، والتوجيهات التي تستهدف الحد من 
آفة التدخني؟ وقس على ذلك، اللقطات التي تصور الشخصيات 
الجماعة،  وسط  االنتظار  أسبقية  حق  يحترم  ال  تدافع  في 
املتلقي،  فإن  الفكاهية،  الجوانب  يخدم  هذا  كان  ولو  حتى 
هذه  مثل  طواعية  عن  يتشربون  الصغار،  الخصوص  وعلى 
إليه الصحافيون  ينتبه  أن  املعيبة، وهو ما يجب  التصرفات 
في اإلعالم املرئي حينما يعدون التقارير املصورة، فال ينبغي 
الرغبة امللحاحة في إيصال املعلومة، أو الخبر،  أن تصرفهم 
عن االنتباه إلى بعض املظاهر داخل الصورة املعروضة التي 
يمكن أن يكون تأثيرها على املشاهد أبلغ من مضمون التقرير 

نفسه!
إن السلوك املدني املتحضر في مختلف املجاالت، لن يتأتى 
للوصالت اإلشهارية والدعائية أن تبلغ به إلى أقصى الحدود، 
ما لم تسبق ذلك أسس تربوية متينة تقيمها وتتعهدها على 
في  التعليمية،  املؤسسة  ودرايــة،  حكمة  وعن  بثبات،  الدوام 
العقلية،  واملدارك  العمرية،  املرحلة  تراعي  تصاعدية  جرعات 
لها  صار  التي  بالصورة  ارتباط  له  ما  ذلك  كل  في  يساندها 
عاملها الساحر الذي بات يستهوي الصغير والكبير على قدم 
املساواة، ويترك أثره الواضح الذي يعسر على األيام إزالته.. 
األفراد  في حياة  ملموسة  ومنافعه  إيجابيا،  األثر  ذلك  فليكن 

والجماعات.

من أجل سلوك 
مدني متحضر

عثمان محمود 

»اخلبري« األزمي يكشف 
لنا بذكائه اخلارق )من 

اخلروق(، أن األجور )وليست 
يتقاضاها  اليت  التعويضات( 

املنتخبة  باملجالس  املنتخبون 
لتحصينهم  أعدت  والربملان، 

ضد الفساد، وكأن البالد 
ليست هبا قوانني وحماكم 
لردع املفسدين، مث يعود 

ليوضح أنه ال يعقل أن يعمل 
املنتخب وال يتقاضى أجرا 

هناية الشهر من أجل عيش 
أسرته..
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أن  بالرباط  الوطنية  للمكتبة  سبق 
»استقاللية  احتضنت يوما دراسيا حول 
ــادرة قيمة  ــ ب ــة«، وهـــي  ــام ــع ال الــنــيــابــة 
أهمية  من  بــدءا  مستوى،  من  أكثر  على 
وانتهاء  املكان  برمزية  ومرورا  املوضوع 

بنوعية املتدخلني. 
جهود  تظافرت  الــدراســي،  اليوم  في 
وجريدة  اإلنسان  بحقوق  يعنى  تنظيم 
حول  الجمع  والتأم  الوطن،  بهم  التزمت 
املنظومة  في  االتهام  سلطة  موقع  سؤال 

القضائية.
عـــن سلطة  ــســاءل  ــت ن كــنــا  ــاألمـــس،  بـ
القضـاء  بــأن  الفقهاء  فذكرنا  القضاء، 
الــدســتــور،  نــص  بصريح  سلطة  ليس 
واعتبر بعض املهتمني آنذاك أن القاضي 
رئيسه  لتنقيط  يخضع  موظف  مجرد 
ــان، يأمره  ــي ــي غــالــب األح املــبــاشــر، وف
باالنتقـال  إرادتـه  بمحض  العدل  وزيــر 
اعتبار  دون  أخرى  إلى  مدينة  من  مؤقتـا 
ينقله  أو  والعائلية،  الشخصيـة  ظروفه 
بجرة  العامة  النيابة  إلــى  الرئاسة  من 
األعلى  املجلس  انعقاد  انتظار  في  قلم 
للقضاء قصد املصادقة على قرار الوزير، 
تكن  لم  التي  القضاء  سلطة  منظور  ومن 
انتقلنا  السابق،  الدستور  في  مكانة  لها 
القضاء، وسال مداد  إلى سؤال استقالل 
امللتبس،  املــوضــوع  هــذا  حــول  بــغــزارة 
معاهد  في  مصراعيه  على  النقاش  وفتح 
الحقوقية،  والجمعيات  القانونية  العلوم 
املحامني،  هيئات  جمعية  مقدمتها  في 
موضوع  في  توصياتها  إلى  رجعنا  ولو 
لوجدنا  تأسيسها،  منذ  القضاء  استقالل 
امــتــداد  على  املــتــكــررة  التوصيات  مــن 
مؤتمراتها ما يشفي الوجدان وال يشفي 

الغليل.
نتساءل  يبدو،  ما  على  نعد  لم  واليوم، 
ــقــضــاء ســلــطــة أو هــل الــقــضــاء  هــل ال
مستقل؟ وإنما ابتدعنا أسلوب التصنيف 

النيابة  استقالل  عن  نتساءل  وأصبحنا 
استقالل  عن  نتساءل  قد  وغــدا  العامة، 
استقالل  عــن  غــد  وبعد  الضبط،  كتابة 
الفرقة  مقدمتها  وفي  القضائية  الشرطة 
الــوطــنــيــة الــتــي ظــفــرت مــؤخــرا بصفة 
لها  نجد  ال  أننا  رغم  القضائية  الشرطة 
مكانا في املسطرة القانونية، وهي إحدى 

األلغاز التي يتعني فكها؟
لم يكن موضوع استقالل النيابة العامة 
بالشأن  املهتمني  و  الفقهاء  بال  يشغل 
على  تعرفنا  وإنما  قبل،  من  القضائي، 
هذه العبارة في ندوات »إصالح العدالة« 
ويذكر  العدل،  وزارة  عليها  أشرفت  التي 

وجه  على  أكادير  ندوة  في  أنه  املهتمون 
سوء  السطح  على  طفـى  الــخــصــوص، 
له  يشهد  الذي  امللك  وكالء  أحد  بني  فهم 
العدل  ووزير  والخبرة  بالكفـاءة  الجميع 
والحريات، حول بعض جوانب مداخلته، 
غريزة  الــوزيــر  ذهــن  في  اختلطت  حيث 
املسطرة،  في  لها  مكان  ال  التي  الرئاسة 
أن  يجب  التي  الفكرية  النزاهة  ومفهوم 

يتحلى بها كل من حمل رسالة املعرفة.
فما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد، 
من  الوطنية  املكتبة  في  املتدخلني  من  أن 
ومنهم  عالية،  ميدانية  خبرة  على  يتوفر 
من يجمع بني العمل السياسي في حلته 
الجديدة والنزعة الحقوقية على ما يبدو، 
العدل  بهاجس  مصابون  وصحفيون 

والحرية.
بعدة  أتى  الجديد  الدستور  أن  صحيح 
السلطات  تعزيز  شأنها  من  إصالحات 
الثالث وفي مقدمتها سلطة القضـاء، لكن 
أغلب هذه املكاسب الدستورية لن تعرف 

طريقها إلى التطبيـق لسببني: 
- أوال: حرص املشرع على وضع العديد 
التي  التنظيمية  القوانني  متاريس  من 
متناهية  وخبرة  طويل  وقت  إلى  تحتاج 

في مجال التشريع.
- ثانيا: غياب اإلرادة السياسية إن لم 
تكن الكفاءة امليدانية لتدبير الشأن العام 
الحكام  عليها  يتوفر  ال  ما  غالبا  والتي 
صناديق  مــن  أسماؤهم  خرجت  الــذيــن 

االقتراع.
ــكــاســب  ــل امل ــزي ــن ــز ت ــج ــد ع ــي ــأك ــت ول
الــدســتــوريــة مــن طـــرف الــقــائــمــني على 
بني  التالية  العينة  نورد  العباد،  شؤون 
جريمة  بوجود  يقضي  جنائي  قرار  يدي 
التزوير في محرر ال وجود له طيلة جميع 
أطوار املسطرة، وحني تبحث عن دواعي 
املتابعة واإلدانة، تجد رسالة عامل جعل 
وبوأها  املتابعة  صك  العام  املدعي  منها 

وما  ــصــدارة،  ال مكان  الجنائي  الــقــرار 
على  ينطبق  العامل  رسالة  على  ينطبق 
من  النوع  وهذا  الشرطة،  جميع محاضر 
املستندات نجده حاضرا بقوة في جميع 
األثار  إلى  افتقارها  رغم  االتهام  صكوك 
ممثل  مصادقة  وعفوية  لإلجرام،  املادية 
ال  القضائية  الشرطة  لعمل  العام  الحق 
ال  الــذي  القاضي  تلقائية  إال  تضاهيها 
املدعي  ملرافعة  الحكم  جلسة  في  يحتاج 
العام حني يتبنى جملة وتفصيال ما جاء 
في محضر الشرطة.. فهل يجدر، في هذه 
الحالة، النبش في بنود استقالل النيابة 
الجديد،  الدستور  بها  أتى  التي  العامة 
في  الفعلية  سلطته  فرض  على  حثه  أم 
وأمر  الترابية  نفوذه  دائرة  من  شبر  كل 
أدوات  باستعمال  القضائية  الشرطة 
أهل  إشراك  إغفال  دون  الحديثة  البحث 
وبعد  تهمة،  ألي  توجيهه  قبل  الخبرة 
الحكم  جلسة  في  وقوفه  ــرورة  ض ــك،  ذل
على قــدم املــواســاة مــع مــن قــرر وضعه 
اقتناعه  عن  للتعبير  االتهام  قفص  في 
الصميم باإلدانة أو البراءة إحقاقا للحق 

وترسيخا لقيم العـدل والحرية. 
أي شكل  مع  القطع  بعض شروط  هذه 
استقالل  ميزة  ألن  التبعية،  أشكال  من 
التشريع  مــن  تكتسب  ال  الــعــام  املــدعــي 
بقدر ما تكتسب باملمارسة الفعلية ملهمته 

القضائية. 
بــاإلصــالح  املكلفة  اللجنة  أطــلــت  لــو 
العامة  النيابة  عمل  نماذج  بعض  على 
عن  االطالع  عناء  أحيانا  نفسها  وكلفت 
التي  الجنائيـة  القضايا  سير  على  كثب 
بامللموس  لوقفت  العام،  املدعي  يحيلها 
على قرائن التبعيـة وأدركت أن مصدرها 
هشاشة البراهني النابعة من النقـص في 
الخبرة والتكويـن ال في غموض القوانني.

* محامي بهيئة الرباط

المكتبة الوطنية وسؤال القضاء

�ضلـطـة االتهـام يف املـنظـومة القــ�ضائـية

ذ. عبد الصمد المرابط * 

»كورونا«  وبــاء  انتشار  خــالل 
ــذي تــعــانــي مــنــه اإلنــســانــيــة  ــ ال
لألمم  الــعــام  ــني  األم حــث  عامليا، 
املتحدة الدول التي تعيش حروبا 
التوقف  على  مسلحة،  وصراعات 
ــحــروب درءا  ــذه ال عــن خــوض ه
لكن  لـ»كورونا«،  الوبائية  للحرب 
تتبعنا  املاضي،  األسبوع  خــالل 
أرمينيا  ــني  ب املــســلــح  الــصــراع 
»ناغورني  إقليم  وأذربيجان حول 
العرقي  الصراع  هــذا  بــاغ«،  قــره 
من  ألزيــد  استمر  الــذي  والديني 
إريــفــان عاصمة  ــني  ب قـــرن  ربـــع 
أرمينيا، وباكو عاصمة أذربيجان، 
دون وجود حل لها من قبل األمم 
األوروبـــي،  االتــحــاد  أو  املتحدة، 
اإلســالمــي،  الــتــعــاون  منظمة  أو 
الحرب،  لهذه  هدنة  وقعت  فكلما 
إال واحتدم الصراع من جديد بني 
البلدين األرميني واألذري، كما هو 
الشأن اآلن، حيث الحرب مشتعلة 
حل  إيجاد  في  أمل  وال  جديد  من 
تعاني  الذي  املفتعل  املشكل  لهذا 
والذي  أذربيجان  جمهورية  منه 

يمس وحدتها الترابية.
إن مشكل هذا النزاع يتجلى في 
»كراباخ«  إلقليم  أرمينيا  احتالل 
قــرن،  ربــع  مــن  ــد  أزي منذ  بالقوة 
التراب  داخل  يوجد  اإلقليم  وهذا 
بني  الحدود  على  ال  األذربيجاني 
أرمينيا  استولت  حيث  البلدين، 
املعروفة  الجبلية  األراضــي  على 
أن  بعد  باغ«  قره  »نافرون  بإقليم 
فتكت بسكان اإلقليم قتال وتهجيرا 
عرقيا  وتطهيرا  وقهرا  وتشريدا 

األرثوذكسية  فأرمينيا  وعقائديا، 
صــراع  فــي  املسلمة  وأذربــيــجــان 
دائم ومناوشات عسكرية تتخللها 
بعدها  تحتدم  ما  سرعان  هدنات 
اشتباكات جديدة، كما هو الشأن 
بني  وساطات  إيجاد  دون  حاليا، 
النزاع،  موضوع  لتسوية  البلدين 

مصالح  تغذيه  النزاع  هذا  إن  بل 
الدول التي تنحاز لهذا الطرف أو 
املعنية  الــدول  وأن  سيما  ال  ذاك، 
بهذا الخالف، مثل روسيا - علما 
كانت  جمهورية  أذربيجان  بــأن 
السوفياتي  ــحــاد  ــاالت ب عــضــوا 
هذا  إلغاء  بعد  عنه  استقلت  ثم 

االتحاد - وإيران وتركيا.. تتناغم 
مصالحها،  بحسب  سياستها 
نفطية  دولة  أذربيجان  ألن  نظرا 
على  وأمريكا  روسيا  عني  هامة 
دمية  إال  أرمينيا  وما  البلد،  هذا 

في هذا الصراع املفتعل.
تهدف  أرمينيا  جمهورية  إن 

جمهورية  مع  حروبها  وراء  من 
أذربيجان إلى إنشاء دولة مستقلة 
املحتلة  »كــرابــاخ«  أراضــي  على 
األرتساخ«  »جمهورية  اسم  تحت 
الجارة  تحاول  كما  عليها  تهيمن 
»دولة صحراوية«  الجزائر إنشاء 
تصفية  ــدعــوة  ب عليها  تهيمن 
االستعمار، وكأن املغرب مستعمر 
النزاع  فأساس  وتــرابــه،  ألرضــه 
وأذربيجان،  أرمينيا  بني  املفتعل 
املحتلة،  كراباخ  ألرض  بالنسبة 
والجزائر  املغرب  بني  نفسه  هو 
فالنزاع  للبوليساريو،  بالنسبة 
حيث  الترابية،  بالوحدة  يتعلق 
بوحدتها  أذربــيــجــان  تتمسك 
املــغــرب  يتمسك  كــمــا  الــتــرابــيــة 

بوحدته الترابية.
ــيــجــان واملــغــرب  ــك، فــأذرب ــذل ل
الترابية  بــالــوحــدة  متمسكان 
منهما  أي  يتخلى  ال  لبلديهما 
كانت  مهما  تــرابــه  مــن  شبر  عــن 
الترابية  الوحدة  أعداء  محاوالت 

ومناوراتهم.
البلدان  أقـــام  املنطلق،  هــذا  مــن 
اإلســالمــيــان املــغــرب وأذربــيــجــان، 
مستوى  على  دبلوماسية  عــالقــات 
عالقات  توطيد  إلى  تهدف  السفراء 
بني  وتــعــزيــزهــا  الوثيقة  الــتــعــاون 
بما  املــجــاالت  مختلف  في  البلدين 
والشعبني  البلدين،  مصالح  يخدم 
يخص  فيما  وخــاصــة  الشقيقني، 
الوحدة الترابية للمغرب وأذربيجان.

* الكاتب العام لجمعية الصداقة 
المغربية األذربيجانية سابقا

في القوقاز

احلرب امل�ضتعلة بني اأرمينيا واأذربيجان 

حرب من اأجل الوحدة الرتابية
الدكتور عبد الرحيم بن سالمة *

لو أطلت اللجنة املكلفة 
باإلصالح على بعض مناذج عمل 

نفسها  وكلفت  العامة  النيابة 
أحيانا عناء االطالع عن كثب 

على سري القضايا اجلنائيـة 
اليت حييلها املدعي العام، لوقفت 

التبعيـة  قرائن  على  بامللموس 
وأدركت أن مصدرها هشاشة 

الرباهني النابعة من النقـص يف 
اخلربة والتكويـن ال يف غموض 

القوانني.
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املرتقب  باملغرب  التشريعية  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
السياسية  األصوات  بعض  تظهر   ،2021 يونيو  في  إجراؤها 
من الداخل في محاولة الستقطاب مغاربة العالم إلى صفوفها، 
وفي مفاجأة غريبة تحمل في طياتها نوعا من الغزل السياسي، 
30 مقعدا ملغاربة العالم، مما  اقترحت هذه األخيرة تخصيص 
يطرح العديد من األسئلة في الداخل والخارج، ملاذا هذا الرقم 
بالذات؟ وهل املغرب في حاجة إلى املزيد في عدد مقاعد البرملان 
في هذه الظرفية؟ وهل مغاربة العالم سيستفيدون منها فعال؟ 

اإلشكالية املطروحة والتي تثير االستغراب، وتبني أن النخبة 
السياسية ببالدنا تغرد خارج السرب، وال تنتمي لهذا الواقع، 
واملغاربة  العالم،  مغاربة  فيه  ينتظر  كان  الــذي  الوقت  ففي 
عموما، إجابات وحلوال استعجالية لألزمة االقتصادية الخانقة 
الديون  وتراكم  »كورونا«،  جائحة  بسبب  البالد  بها  تمر  التي 
الخارجية التي بلغت 334 مليار درهم، والداخلية أكثر من 181 
ترشيد  ينتظر  الجميع  فيه  كان  الذي  الوقت  وفي  درهم،  مليار 
من  والكثير  البرملان  مقاعد  عدد  بتقليص  العمومية  النفقات 
طريق  عن  املــال  هدر  من  والحد  لها،  دور  ال  التي  املؤسسات 
التعويضات واالمتيازات الخيالية لبعض الوزراء واملسؤولني، 
نجد أن األحزاب تقترح شيئا آخر خارج هذا السياق تماما، أو 
لنقل بصراحة على عكس اإلرادة الشعبية، هو الزيادة في عدد 

املقاعد بالبرملان متسترين تحت اسم وشجرة مغاربة العالم.
حاجة  فــي  فعال  املــغــرب  فهل  األولـــى،  باإلشكالية  لنبدأ 
نقارن  أن  يجب  علمية،  بمنهجية  ولإلجابة  املقاعد؟  هذه  إلى 
االنتخابية  العملية  في  سبقتنا  التي  الــدول  ببعض  أنفسنا 
وتفوقه  مساحة  املغرب  تفوق  والتي  بقرون،  والديمقراطية 
البرملانيني  عدد  يتجاوز  ال  مثال،  إسبانيا  فالجارة  ديمغرافيا، 
بها 350 مقعدا، وبجوارها فرنسا بـ 348 مقعدا، أما ببلجيكا، 
فال نجد سوى 115 برملانيا )بسبب صغر حجمها وعدد سكانها 
أقل من مساحة وسكان املغرب بالنصف بفارق قريب(، أما إذا 
القارة األمريكية، فنجد أن كندا على كبر مساحتها  إلى  ذهبنا 
الكبرى،  املفاجأة  بل   ،338 بها  البرملان  مقاعد  عدد  يتجاوز  ال 
أننا نجد أن الواليات املتحدة األمريكية على كبر حجمها وكثرة 
والياتها، والتي هي بحجم بعض الدول، ال تتجاوز املقاعد 438.
واألكيد أيضا، أن مشاكل هذه الدول وتحدياتها وتوافقاتها 
أن  يمكن  ال  والعرقية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
تكون أقل شأنا من التحديات التي يواجهها املغرب، حتى نعطي 
اقتصادية  ظرفية  في  بالبرملان  املقاعد  عدد  من  لنزيد  مبررات 
التي  »كورونا«  أزمة  ومخلفات  املتراكمة  الديون  بسبب  هشة، 
أضرت حتى بالدول العظمى التي بدأت بكل صرامة في ترشيد 

نفقاتها تحسبا ملا هو قادم.
العالم  مغاربة  يطرح  أخــرى  ناحية  ومــن  ناحية،  من  هــذا 
السياسية  املشاركة  بورقة  التلويح  يتم  ملاذا  التالي:  التساؤل 
هذا  في  جــادة  السياسية  األحــزاب  هل  اآلن؟  العالم  ملغاربة 
املهمشة؟  الفئة  أنها مجرد محاولة الستقطاب هذه  أم  املطلب، 
أنه  أم  وانتظاراتها،  العالم  وهل هذه فعال هي مطالب مغاربة 
إلسكاته  الخارج  من  املزعج  الصوت  هذا  على  التحايل  سيتم 

بـ»كوطا« ال تمثله في الواقع؟
مسؤول  أي  على  واإلشكاليات  التساؤالت  هذا  تطرح  عندما 
ملغاربة  السياسية  املشاركة  بأن  يجيبك  حزبي،  أو  سياسي 
))يتمتع  يقول:  الذي   17 بالفصل  دستوريا  مضمونة  العالم 
املغاربة املقيمون بالخارج بحقوق املواطنة كاملة، بما فيها حق 
يكملون  ال  ولكنهم  االنتخابات...((،  في  والترشيح  التصويت 
نص هذا الفصل من الدستور، وكأنهم يقرؤون قول هلل تعالى: 
))ويل للمصلني(( دون إكمال باقي السورة، فإذا أتممنا باقي 
مزايدات  دون  فعله  يجب  ما  بوضوح  17، سنرى  الفصل  جمل 
إلهاء  البالونات لالختبار، أو  أو مناورات، أو هذه هي إطالق 
قضايا  على  فارغة  وتجاذبات  صراعات  في  الخارج  مغاربة 
عجاف،  سنوات  أجلها  من  ناضلوا  انتظارات  جوهر  تمس  ال 

وهناك من أفنوا أعمارهم في انتظارها ولم تأت بعد.
الكامل  التطبيق  هو  حقيقة،  العالم  مغاربة  ينتظره  فما 
فيه:  جاء  الذي   17 الفصل  ومنطوق  ومدلول  وفحوى  لنص 
لالنتخابات  باألهلية  الخاصة  املعايير  القانون  ويحدد   ...((
وحاالت التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات املمارسة الفعلية 
اإلقامة((،  بلدان  انطالقا من  الترشيح  التصويت وحق  لحق 
تغيير  أو  تحوير  أي  تقبل  ال  تماما  واضحة  األخيرة  فالجملة 
قانون  إصــدار  على  قطعية  بداللة  وتنص  عكسية،  بتأويالت 
يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الدستوري، الذي هو 
ليس منة من األحزاب السياسية أو ورقة انتخابية، الستغالل 
وبالتالي  املقاعد،  من  املزيد  نيل  فرص  لتوسيع  الورقة  هذه 
املزيد من إثقال كاهل ميزانية الدولة بمزيد من النفقات، كما أن 
مكونات مغاربة العالم ال تهدد مصالح األحزاب في االنتخابات، 
ألنها ليست قوة اقتراعية، وبالتالي، ليس هناك صوت بالبرملان 
يضغط ليتم تنزيل هذه الفقرة الحاسمة منذ إقرارها في دستور 
2011 الذي استبشروا به خيرا بإنصافهم بمنطوق نص صريح 

ال يقبل التأويل أو املناورة على هذا الحق الدستوري.

المشاركة السياسية لمغاربة 
العالم بين الحقوق الدستورية 

محمد الحراق *والمناورات الحزبية

* كاتب وباحث مقيم ببروكسيل

مبادرة الحكم الذاتي: الحل السياسي األمثل لنزاع الصحراء 
به  تقدم  ــذي  ال الــذاتــي  الحكم  مقترح  صــار 
ــر حــول  ــدائ املــغــرب كــحــل ســيــاســي لــلــنــزاع ال
الصحراء املغربية، يجد له أصداء إيجابية لدى 
األنسب  الحل  فيه  يرى  الــذي  الدولي  املجتمع 
أمام  الباب  يغلق  أن  شأنه  من  الــذي  واألمثل 
يقف  ومن  للبوليساريو  االنفصالية  الدعوات 
في  الصحراوي  الشعب  بحق  املطالبة  وراءهم، 

تقرير املصير.
الذاتي  للحكم  املغربية  املبادرة  جــاءت  فقد 
كحل سياسي، لتكريس حقيقة استحالة تطبيق 
فيه كل  ترغب  الذي  بالشكل  املصير  تقرير  مبدأ 
املبادرة  تلك  البوليساريو،  وجبهة  الجزائر  من 
الدولي عندما  أيدها أعضاء مجلس األمن  التي 

أكدوا على دعمهم الكامل للمسلسل السياسي الذي يجري تحت 
الرعاية الحصرية لألمم املتحدة منذ سنة 2007.

لألمم  العليا  التنفيذية  الهيئة  باعتباره  ــن،  األم فمجلس 
املتحدة، واضح للغاية في هذا الصدد، حيث أكد في قراره رقم 
2494 الصادر في 30 أكتوبر 2019، على أسبقية مبادرة الحكم 
األمني  فإن  ذلك،  عن  فضال  املغربية،  السيادة  إطار  في  الذاتي 
العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير عرض على 
 2019 يوليوز  فاتح  من  املمتدة  الفترة  يغطي  العامة،  الجمعية 
السياسي  الحل  بشكل حصري  فيه  ذكر   ،2020 غشت   31 إلى 
املستديرة  واملوائد  املغربية،  للمبادرة  املؤيد   2494 والقرار 
املحدثة بمقتضى قراري مجلس األمن رقم 2414 و2440، التي 
يشارك فيها املغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، كآلية 

مثلى في اتجاه حل سياسي توافقي.
كما خصص غوتيريس فقرة من تقريره للخطاب امللكي في 6 
والتي  الخضراء،  للمسيرة   44 الذكرى  بمناسبة   ،2019 نونبر 
أكد فيها امللك محمد السادس أن املغرب سيواصل العمل بصدق 
وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية املعتمدة حصريا من طرف 
منظمة األمم املتحدة، وقرارات مجلس األمن، من أجل التوصل 

إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي.
وخارطة  مرجعا  يعد   ،2494 رقــم  الــقــرار  فــإن  وبالتالي، 
يكون  أن  إال  يمكن  ال  الذي  الصحراء،  النزاع حول  لحل  طريق 
سياسيا وواقعيا ودائما، وحل وسط يمكن أن يتبلور عن طريق 
النقاشات الجدية والنوايا الحسنة في إطار املوائد املستديرة 
ومراعاة التقدم الذي أحرزه املبعوث الشخصي السابق لألمني 
السبيل  يشكل  ذلك  كل  كوهلر،  هورست  املتحدة،  لألمم  العام 

الحصرية  السياسية  العملية  لقيادة  الوحيد 
لألمم املتحدة حتى نهايتها.

لقد اختار املجتمع الدولي طريق الشرعية من 
خالل اختيار ال رجعة فيه لحل سياسي وواقعي 
الذاتي،  الحكم  مبادرة  تجسده  ودائم،  وعملي 
ومصداقيتها  جديتها  على  التأكيد  تم  التي 
األمم  لدى  األمن  مجلس  اتخذها  قــرارا   16 في 
مجلس  فاجتماعات   ،2007 عام  منذ  املتحدة 
املغربية،  املبادرة  أهمية  كشفت  األخيرة  األمن 
املغربية  الصحراء  ملف  حول  النقاش  وصــار 
داخل املجلس يتجه إلى اعتماد خارطة الطريق 

التي رسمتها املبادرة املغربية للحكم الذاتي.
الحكم  مــبــادرة  ــم جــديــة ومــصــداقــيــة  ورغـ
املجتمع  قبل  من  تثمينها  وتم  املغرب،  بها  تقدم  التي  الذاتي 
الدولي، فإنها مازالت تواجه عقبة املوقف الجزائري، واملوقف 
االنفصالي، الذي يحاول عرقلة التفاوض بكل الوسائل املمكنة، 
الدولي  املجتمع  مساعي  يعرقل  قد  ما  وهــذا  إفشاله،  بهدف 
وتعقيد املفاوضات داخل املوائد املستديرة التي حققت - على 

أي حال - تقدما نسبيا في اتجاه الحل التوافقي.
العراقيل، يمضي  رغم هذه  املغرب،  أن  إلى  باإلشارة  وجدير 
الدولي،  أمام املجتمع  العادلة  الوطنية  قدما في تثبيت قضيته 
في  تواجده  وشرعية  الترابية  وحدته  على  بالحفاظ  والتمسك 
أقاليمه الجنوبية، وتعزيز مكانة هذه األقاليم وتنميتها في ظل 
تمثل  وقد  املوسعة،  بالجهوية  تعزيزه  سيتم  تنموي  مشروع 
ذلك في إحداث جهتني في الصحراء، هما جهة العيون الساقية 
السيادة  مبدأ  إطار  في  الذهب،  وادي  الداخلة  وجهة  الحمراء 
لكن،  األمر،  يكلفنا  مهما  عنها  التنازل  يمكن  ال  التي  الوطنية 
ومع األسف، تبنت الجزائر استراتيجية مختلفة، حيث توجهت 
نحو البرملانات واملجتمع املدني والجامعات واإلعالم، وخاضت 
واالتحاد  املغرب  بني  البحري  الصيد  باتفاقية  تتعلق  معركة 
األوروبي، إذ وضعت ثقلها كله لنسف االتفاقية والحيلولة دون 
املصادقة عليها، أو الضغط على مجلس حقوق اإلنسان العتماد 
األقاليم الصحراوية، باإلضافة  آلية مراقبة حقوق اإلنسان في 
إلى محاوالت متعددة تتجه نحو إقصاء الحل السياسي املقترح 
من قبل املغرب، غير أن هذا لن يثني املغرب عن التشبث بمواقفه 
السياسي  وبالحل  الدولي،  املنتظم  أمــام  والواقعية  الجدية 

للنزاع كحل أمثل ومقبول من قبل أعضاء مجلس األم.

د. خالد الشرقاوي 
السموني *

في الحاجة إلى جمعية حقوقية في مجال التغطية الصحية واالجتماعية
في جميع  »كورونا«  فيروس  انتشار  إن 
مجتمعات العالم كان حدثا زاخرا بالدروس 
والعبر، فموازاة مع ما أحدثه من تحسيس 
باألهمية البالغة للوقاية والنظافة في حياة 
اإلنسان، أبان بالواضح عن حدة الهشاشة 
التغطية  مجال  فــي  الجنوب  بــلــدان  فــي 
هذا  أعتبر  وعليه،  واالجتماعية،  الصحية 
املقال بمثابة أرضية موجزة لفتح النقاش 
هذين  في  التأمني  صناديق  منخرطي  بني 
ببالدنا  يتحقق  أن  آمال  الهامني،  املجالني 
التدبير  في  واالستحقاق  التوازن  من  نوع 
والتكفل  ــتــواصــل  ال أســالــيــب  وتــطــويــر 

والعناية الالئقة باملواطنني.
في  سباقا  املغرب  كان  الشأن،  هذا  في 
تشريع  أسمى  جعل  إلى  الجديد  دستوره 
في البالد يخصص فقرة هامة شكلت أهم 
مواد مضمونه: ))تعمل الدولة واملؤسسات 
العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة 
أسباب  لتيسير  املــتــاحــة  الــوســائــل  كــل 
قدم  على  واملواطنني،  املواطنات  استفادة 
والعناية  العالج  في  الحق  من  املساواة، 
والتغطية  االجتماعية  والحماية  الصحية 
املنظم  التعاضدي  والتضامن  الصحية 
الدستور  من   31 )املادة  الدولة((  لدن  من 
الخطاب  شكل  كما   ،)2011 لسنة  املغربي 
امللكي يوم 30 يوليوز 2004 إنذارا مبكرا 
استباقيا، وناقوس خطر عم رنينه كل بقاع 
تفعيل  يجب  كما   ...(( الوطني:  التراب 
والتغطية  االجتماعية  الحماية  وتوسيع 
الفقر  أشــكــال  كــل  الــصــحــيــة، ومــكــافــحــة 
واإلقصاء، وترسيخ التضامن بني األجيال 
واملستعجلة  الــالزمــة  التدابير  باتخاذ 
فوات  قبل  التقاعد،  أنظمة  مستقبل  إلنقاذ 
األوان((، وملك البالد يثابر بكل ما لديه من 
قوة لضمان العناية الصحية واالجتماعية 
مخصصا  املــغــربــي،  املجتمع  أفـــراد  لكل 
املجال،  لهذا  الخطابات  من  هامة  أجــزاء 
مختلف  في  املنخرطني  واجــب  من  ليبقى 
املؤسسات املختصة، التعبير عن الحماس 

القطاع  تدبير  لعقلنة  الالزمني  واإلرادة 
الشأن،  هذا  في  املثير  لكن  شموليته،  في 
ووعيها  الــدولــة  وإرادة  نباهة  كــون  هــو 
نجاعة  توازيها  ال  املستقبلية  بالتحديات 
في بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج في 

هذا املجال.
التعاضدية  مندوبي  انتخاب  إجراء  إن 
العامة ملوظفي اإلدارات العمومية، أبرز أن 
ما تصبو إليه الدولة ال يمكن إنجازه بالقوة 
السعي  خالل  من  إال  املطلوبة  والنجاعة 
حقوقية  جمعوية  منظمة  لخلق  الجماعي 
التغطية  مجال  في  الوطني  املستوى  على 
فروعها  وتعميم  واالجتماعية،  الصحية 
)مكاتب  الترابية  الجماعات  مختلف  على 
والجهوية(،  واإلقليمية  املحلية  الفروع 
والــدفــاع  التحسيس  دور  تلعب  جمعية 
الصناديق  كل  في  املنخرطني  حقوق  عن 
تشاركية  وأدوارا  واملبرمجة،  املحدثة 
وتفعيل  بلورة  نجاعة  من  للرفع  ورقابية 

البرامج والسياسات في هذا املجال.
إحداث  على  نص  قد  القانون  كان  فإذا 
خمسة أنظمة للتأمني اإلجباري األساسي، 
يتم تحديد كل واحد منها بقواعد مشتركة 
وقواعد خاصة، ونص إضافة إلى ذلك، على 
للساكنة  املكتسبة  الحقوق  وتعزيز  حماية 
املستفيدة من التغطية الصحية، فإن تعزيز 
الخاضعني  إزاء  تمييز  لكل  املطلق  املنع 

الصحية  التغطية  أنظمة  من  نظام  لكل 
األساسية، يتطلب خلق إطار جديد يضمن 
توسيع مشاركة كل املعنيني بهذه الخدمات 
فما  واألمم،  الشعوب  حياة  في  الجوهرية 
السابقة وطنيا الختيار  عرفته االنتخابات 
وبإقليم  الذكر،  سالفة  التعاضدية  مندوبي 
اليوم  يعتبر  كــنــمــوذج،  سليمان  سيدي 
مدنية  مؤسسة  في  للتفكير  كافيا  مبررا 
الحقوق  بــني  مــا  ــتــوازن  ال لخلق  جــديــدة 
وقد  للمنخرطني،  بالنسبة  والــواجــبــات 
سجل هؤالء عدة مالحظات كانت سببا في 
منها:  االنتخابية،  املشاركة  نسبة  تقليص 
الترشيح،  لفترة  اإلشهار  غياب  أو  ضعف 
تخصيص مكتب وحيد بمندوبية التشغيل 
تحيني  وعدم  وإداراته،  بجماعاته  باإلقليم 
لوائح املنخرطني بحيث وجد كل املنتقلني 
أنفسهم  سليمان  سيدي  إقليم  إدارات  إلى 
منه،  انتقلوا  الــذي  اإلقليم  لوائح  ضمن 
الوحيد  االقتراع  مكتب  رئيس  ليواجههم 
بضرورة اإلدالء بوثيقة رسمية تثبت أنهم 
يزاولون مهامهم باإلقليم، الشيء الذي دفع 
العديد منهم إلى عدم املشاركة بسبب عناء 

التنقل وبعدهم عن املكتب.
ــات الــدولــة، ومــا  ــان وبــاســتــحــضــار ره
مشاكل  من  املوجودة  الصناديق  تعيشه 
تأسيس  يبقى  وتدبيرية،  وتطبيقية  تقنية 
القطاعات  ــل  ك تمثل  حقوقية  جمعية 
املنخرطة  املجتمعية  والفئات  التعاضدية 
في كل الصناديق املعنية أو التي ستنخرط 
مستقبال في الصناديق املبرمجة، ذا أهمية 
بالغة، ألنها الشريك الضروري الذي يجب 
التدبير  وشفافية  تخليق  في  يساهم  أن 
الخدمات  ونجاعة  مــردوديــة  من  والــرفــع 
املنخرطني  ثقة  تحويل  وبالتالي،  املقدمة، 
في تدبير مؤسساته الساهرة على صحته 
وحياته وطمأنينته إلى رافعة تمكن الدولة 
من ربح الوقت والرفع من جودة الخدمات 

بأقل التكاليف.

* أستاذ بكلية الحقوق بالرباط وبالمعهد العالي لإلعالم واالتصال

الحسين بوخرطة



بين القضاء والمحاماة 
في المغرب ومصر 

لنور الدين الرياحي
مذكرات ساخنة

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

سري

ينتظر أن يفرج خالل األيام القليلة املقبلة، 
عقب الدخول السياسي، عن الئحة جديدة 
لتعيينات مسؤولني كبار قد تكون بمثابة 
اإلعــفــاءات  عــدد  مــن حيث  جديد  زلـــزال 
التي سترافقها، وستكون الفرصة مواتية 
إلى  لألمن  األعلى  املجلس  تشكيلة  إلخــراج 
املفاجآت،  أكبر  إحــدى  تكون  وقــد  الــوجــود، 
عودة بعض رموز وزارة الداخلية إلى مواقع 
للوزيرين  بالنسبة  الحال  هو  كما  املسؤولية 
والشرقي  الــشــرقــاوي  الطيب  اضريس)..(.الــســابــقــني، 

عند االختالف، تقول القاعدة الذهبية في حزب العدالة والتنمية، وهي القاعدة »الـدوخـة الـكـربى«اختيارات السقوط عند العثماني 

الموروثة من أيام الراحل عبد الله باها: »إن الرأي حر والقرار ملزم«، غير أن إيمان 

المنتسبين لهذا الحزب بهذه القاعدة، لم يعد مطلقا، ذلك أن »الرأي الحر لم يعد 

يناقش..«، وهي عبارة وردت في مبادرة الدعوة إلى مجلس وطني استثنائي والتي 

وقع عليها أزيد من 300 عضو في الحزب، األمر الذي أربك حسابات سعد الدين 

العثماني الذي كان يحلم بأن يصبح رئيس حركة دعوية هي »التوحيد واإلصالح«، 
فإذا به يجد نفسه رئيسا لحكومة المغرب)..(.

تيار  مع  فتماهيه  مفترق طرق،  أمام  اليوم  العثماني  يكون  أن  لذلك، ال غرابة 

أن قوة  االستوزار خفض من أسهمه داخل حركة »التوحيد واإلصــالح«، ومعلوم 

الحزب تأتي من العمل االنتقائي الذي تقوم به الحركة في الخفاء)..(، ورغم أنه قضى 

األخير ال يحول  لهذا  السياسي  التقاعد  أن  إال  بن كيران«،  ظاهريا على »ظاهرة 

وقرارات الحزب)..(.بينه وبين إمكانية ممارسة »الدعوة«، والتأثير في الحركة، ولم ال التأثير في نتائج 

للحزب ذلك أيضا، لذلك تحول  المنتسبين  العثماني يعرف ذلك، ويعرف أغلب 

والسقوط  للتراجع،  داخلية  دعــوات  إلــى  والتنمية  العدالة  حــزب  داخــل  النقاش 

االختياري)..( مقابل دعوات أخرى لتغيير القيادة الحالية للحزب، علما أن االختيار 

الديمقراطي للمغرب كانت له أيضا كلفته على المستوى الدولي، فهل مازالت البالد 
مستعدة لدفع التكلفة عند كل محطة انتخابية)..(؟

تحالف  بناء  بين  العثماني،  بيت  في  الكبرى«  »الدوخة  وإنها  الطرق،  مفترق  إنه 

هجين مع حزب األصالة والمعاصرة، أو العودة إلى التحالف مع أقطاب الكتلة وعلى 

رأسها حزب االستقالل، أو انتظار ما ستسفر عنه تحركات »الحركة التصحيحية 

داخل الحزب«، وهي المبادرة التي تحمل عنوان »مبادرة النقد والتقييم«.

سقوط العدالة والتنمية 

عودة حزب االستقالل 

عودة بن كريان وسقوط القيادة 

التحالف مع »البام« 
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الحقيقة الضائعة

24

جمزرة ال�صخرياتباملخدرات الرتكاب عندما مت اإطعام اجلنود 

3

هيكلة احلزب يف ال�صحراءووهبي يعد �صفرية فرن�صا باإعادة املخابرات الفرن�صية ت�صيد بـ»البام« هل هو حزب فرنسا في المغرب؟

تحت األضواء

االستقالة

خماطر تاأ�صي�س 
اأول فرع جلبهة 

البولي�صاريو  يف  
مدينة العيون

تحليل إخباري
1213

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

»معالي الوزير« هو فيلم من بطولة الفنان 

تم  حيث  زكي،  أحمد  الراحل  املصري 

بالغلط)..(،  الحكومة  في  وزير  تعيني 

لكن هذا الفيلم حصل فعال مع حكومة 

تعيني  تم  حيث  العثماني،  الدين  سعد 

لتسليم  حفل  وأقيم  الحكومة  في  وزير 

السلط، لكن اسم الوزير املفترض لم يظهر في 

التعيينات النهائية، لتبقى هذه الحكاية محاطة بسرية 

تامة بني قلة قليلة من املسؤولني الكبار، وهي حكاية 

بني  الصراع  احتدام  مع  األيام  هذه  للعلن  تخرج  قد 

الطامعني في رئاسة الحكومة، بعد االنتخابات)..(.

  

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

3

13

24

12

هل هناك مافيا لل�صفقات يف وزارة ال�صحة 

اأم اأن الوزير يف دار غفـلون؟

الأخطاء القـاتلة لـحزب العـدالة 

والتنـمية قـبيل النـتخابات

دور الوزراء املرت�صني يف حماولة 

النقالب على احل�صن الثاين 

فريو�س »كوفيد 19« يحمي الطبيب 

العثمـاين من الـ�صقوط

بين فراغ الصناديق وفراغ العقول 

المـسـرح 

السـيا سـي
التفاصيل ص ٢

تحت األضواء

تحليل إخباري

الحقيقة الضائعة

كواليس

5
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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

23 من 22 إلى 28 أكتوبر 2020 منوعـــاتالعدد: 1094 

يتبع

املصري،  العدل  وزير  يذكرون جواب  واملحامني  القضاة  من  لعل مجموعة 
تحت  املصري،  للعدل  بدرع  منزلي  في  كرمني  الذي  الزند،  أحمد  املستشار 
أنظار قضاة ومحامني زمالء، منهم النقيب والصديق األستاذ حسي، والنقيب 
وأنا  مشاركتهما  على  اللذين حرصت  ودرا،  عمر  األستاذ  والصديق  الرئيس 
قاضي، الستضافة خاصة بالقضاة في حفل خاص بمنزلي، دليال على العالقة 
الشفافة واألخوية التي تجمع بني املحامني والقضاة كعائلة واحدة ال يفرقها 
اختالف وجهات النظر وال تغيرها املواقف وال تؤثر عليها املصالح والتي ال 

تحتاج كاملرأة الشريفة إلظهار عفتها دليال على شرفها كما يقول املثل.
الرفيع  عبد  األستاذ  الكبير،  الشاعر  املحامي  زميلي  مشاركة  وذكرتني 
الجواهري، على الخاص كعادته املحمودة، لكلمة رئيس جنايات كفر الشيخ 
األدبية  لقيمتها  القضية، أوال،  في  حكمه  يصدر  أن  قبل  للمحامني  املصري 
الرفيعة والتي أدركها دون شك برقته الشاعرية وإلهامه الكبير صاحب »القمر 
األحمر« الذي ذكرته يوما في منزل النقيب الصديق األستاذ إبراهيم صادوق 
بلخياط  الهادي  عبد  األستاذ  والصديق  الكبير  للفنان  املشهورة  بالواقعة 
رائعة  ملحن  عامر  السالم  عبد  األستاذ  املرحوم  املقتدر  وامللحن  هلل،  شافاه 
»القمر األحمر«، عندما زارا املوسيقار محمد عبد الوهاب وأهدياه أسطوانة 
األغنية واستمع إليها وبقيا ينتظران بلهفة كبيرة جوابه على القيمة الفنية 
لألغنية املغربية، فما كان ملحمد عبد الوهاب أن أجاب: ))إن هذه األسطوانة 
كلمة ولحنا  املوسيقية  الوهاب  أن تجد مكانا في خزانة محمد عبد  تستحق 
عبد  واألستاذ  بلخياط  الهادي  عبد  الفنان  بها  اعتز  شهادة  وهي  وأداء((، 
األحمر«  »القمر  صاحب  عامر  السالم  عبد  واملــرحــوم  الجواهري  الرفيع 

و»راحلة« وغيرها من روائع الفن املغربي األصيل. 
وثانيا، للقيمة املهنية للعالقة التي يجب أن تجمع بني القضاة واملحامني 
الذين هم بحكم القانون، أسرة واحدة، وأذكر الوكيل العام لدى محكمة النقض 
األستاذ  الفرنسية  النقض  محكمة  ورئيس  ندال،  األستاذ  الصديق  الفرنسية 
كانيفي، ورئيس محكمة النقض اإلسبانية الصديق املرحوم فرنانديز، يوما في 
مراكش، وتحت أنظار األستاذ إدريس الضحاك، رئيس املجلس األعلى، وهو 
الناطقة  النقض  محاكم  مؤتمر  في  الفرنسية  للجمهورية  وسام  بأكبر  يوسم 
)أذكر( بأن  باللغة الفرنسية والذي ترأسه الرئيس السنغالي عبدو ضيوف، 
كبار القضاة األجانب الحاضرين كانوا يقدرون حرص قضاة النقض املغاربة 
املحامني،  تقديم  عند  لقصير،  ميلود  األستاذ  القاضي  رأسهم  وعلى  املنظمني 
بني  وتواجده  العائلة  في  أصيل  عضو  هو  للقاضي  بالنسبة  املحامي  بأن 
القضاة  كانوا يقدرون إصرار  أفراحهم وأقراحهم، كما  له دالالت في  القضاة 
القضاة،  قبل  املحامني  الجلوس،  بروتوكوالت  في  يشرفوا  أن  على  املغاربة 
أن  الخمس  القارات  في  النقض  محاكم  رؤساء  عشاء  موائد  في  ومشاركتهم 
يكون قاضيا ومحاميا في كل مجمع، مما أثار إعجاب كل املدعوين في ذلكم 
املجمع القانوني العاملي الذي أدخل املغرب إلى حظيرة جمعية محاكم النقض 
لـ»النهر  باجتهاد  ولكن  معربا،  قضائنا  كون  من  بالرغم  بالفرنسية،  الناطقة 
إدريس  األستاذ  سنوات،  عشر  منذ  مذكراتي  إحدى  في  سميته  كما  العظيم« 
مزدوجي  النقض  محكمة  قضاة  كبار  من  مجموعة  استنفر  عندما  الضحاك، 
اللغة، بغيرته الوطنية وبعد نظره في العالقات اإلنسانية، وطلب منا ترجمة 
قبل  الفرنسية  إلى  العربية  اللغة  من  الشعب  من مختلف  قرار   1400 حوالي 
بعدما  املجموعة  إلى  لالنضمام  املغرب  لطلب  شفيعة  لتكون  املؤتمر،  انعقاد 
وروح  النقض  تقنية  تحفظ  ترجمة  ترجمتها  عن  الرسميون  التراجمة  عجز 
الكلمة باللغة العربية، وفعال تم ذلك بمساهمة من محامني  االجتهاد ومعنى 
وأساتذة جامعيني أصبحوا قضاة، وقضاة أصيلني، ونشرت ترجمة القرارات 
ونجحت لدرجة أن رئيس محكمة النقض الفرنسية وهو يطلع على قرار شهير 
في مادة املصادرة للمجلس األعلى )la confiscation(، طرز حيثياته الفقيه 
والقاضي الجنائي الكبير، األستاذ عبد الرحيم صبري، وقيدوم قضاة التحقيق 
األستاذ أحمد لكسيمي أطال هلل عمرهما، والذي تشرفت بترجمته ونشر في 
على  املغرب  قضاة  بقدرة  إعجابه  يخف  األعلى، ولم  املجلس  ودفاتر  مجالت 
استنباط القواعد االجتهادية من النصوص التي يرجع بعض أصلها للقضاء 
االجتهاد  وخروج  النقض  وسائل  استلهام  في  املحامني  ومساهمة  الفرنسي 
في حلة قانونية تدل على علو كعب املؤسسة التي أصدرتها، وهي حسنة من 
الحسنات الكبيرة التي خدم بها األستاذ الضحاك قضاء ومحاماة بالده في 

صمت القضاة األجالء وتواضع العلماء وحنكة املحامني الحكماء.

املجد ال يبنيه مال وال الزيف ي�صنع الرجال!

مغاربة ومصريون في صراع على مواقع 
التواصل االجتماعي بسبب ملكة جمال المغرب

حول رد فعلها املثير للجدل وسخريتها 
من فتيات مصر بسبب منع حفل الفنان 
خلفية  على  بالقاهرة،  ملجرد  سعد 
مــتــابــعــتــه فــي قــضــيــة اغــتــصــاب 
جمال  ملكة  بفرنسا، خرجت 
مومني،  ابتسام  املــغــرب، 
بـــتـــصـــريـــحـــات جـــديـــدة 
وقـــالـــت: »الــفــنــان 
فنان  ملجرد  سعد 
عـــربـــي ومــغــربــي 
واآلن  ــي،  ــ ــاملـ ــ وعـ
الــقــضــيــة مــجــرد 
يثبت  ولــم  تهمة، 
عــلــيــه حتى  ــيء  شـ
اآلن، وأنا كوني فنانة 
مــغــربــيــة، وتــقــديــرا 
لـــفـــنـــه، وقـــفـــت مــع 
البعض  الحق، ألن 
هاجموه 

بدون أي سبب )ال أعمم(«.
هي  شقيقة  ــالد  بـ »مــصــر  ــافـــت:  وأضـ
الثقافة  ــالد  ب هــي  وشعبها،  ونــســاؤهــا 
اتخذوا  الذين  قصدت  وأنــا  والحضارة، 
القرار بمنعه، وكذلك قصدت الجزء البسيط 
أقصد  أكن  ولم  وبناته  املغرب  الذي هاجم 

التعميم، ألن التعميم لغة الجهالء«.
حسابها  عبر  نشرت  قد  مومني  وكانت 
مثيرة  تدوينات  »إنستغرام«  موقع  في 
أنتوا  »يعني  إحــداهــا:  في  قالت  للجدل، 
مفكرين الفنان سعد ملجرد رح ينزل الحفل 
يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال«، لكنها 
تعرضت على إثر ذلك النتقادات من معلقني 
مصريني، وتسببت تصريحاتها في دخول 
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  بعض 
وصــراع،  خالف  في  واملصريني،  املغاربة 
التواصل  مواقع  حديث  باتت  أنها  كما 
بمصر،  اإلعـــالم  ــل  ووســائ االجــتــمــاعــي، 

وبالعالم العربي على حد سواء.

ــت  ــ ــل ــ ــق ــ ــت ــ ان
ــى عــفــو اهلل  إلـ
مرضية  راضية 
سال  ــة  ــن ــدي مب
ــة،  ــ ــق ــ ــري ــ ــع ــ ال
بكرم  املرحومة 
ــدة  ــي ــس ال اهلل 

رقية  ــة  ــاج احل
بنموسى عن سن ناهز 83 عاما، حيث 
وبطيبة  اخلــلــق  بــدمــاثــة  اشــتــهــرت 

الطوية.
وبحزن  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
جندد  ــداد،  احل أيــام  وخــالل  عميق، 
إلى  املواساة  وأصدق  احلارة  التعازي 
أبناؤها  طليعتها  ويف  املوقرة،  أسرتها 
احلسني  السيد  األعــز  األخ  الــبــررة، 
وسعيد وحسن السماللي، راجني لهم 
الصبر والسلوان، وتغمد اهلل الفقيدة 
الواسعة  برحمته  واحملبوبة  العزيزة 
رب  يا  آمــني  جناته،  فسيح  وأسكنها 

العاملني.
عن أسرة علي العلوي لطف اهلل به

معرض جماعي بمشاركة مغاربة
 في موسم »إفريقيا 2020« بفرنسا

مغاربة  فــنــانــون  ــشــارك  ي
إطــار  فــي  جماعي  بمعرض 
 »2020 ــا  ــي ــق ــري »إف ــم  ــوس م
تحت  فرنسا  في  سيقام  الذي 
متوهجة«  »مــســافــة  شــعــار: 
 ،Distance Ardente
نونبر   8 من  الفترة  خالل 
القادم إلى 21 مارس 2021، 
للفن  الجهوي  باملتحف 
املــعــاصــر/أوكــســيــتــانــي/
)مراك  املتوسط  البرينيه- 
ــانـــي( بــمــديــنــة  ــتـ ــيـ أوسـ

سيرينان.
ــرض  ــعـ ــم املـ ــضـ ــيـ وسـ
ــن 10  الــجــمــاعــي أزيـــد م
مغاربة،  أغلبهم  فنانني، 
من  بــكــل  ــر  األمـ ويتعلق 
السوعلي،  زيد  أبو  مريم 
وزينب  أكريم،  ومصطفى 
أرجدال،  ومحمد  عندليب، 
عــيــوش، وحسن  وهــشــام 
فتاكة،  وسمحمد  بورقية، 
وفتيحة  النماوي،  وخليل 
الزموري، كما يشارك فيه 
معتز  املــصــري  الفنانان 
دياجي  والسنغالي  نصر 

ديوب.
وحسب الجهة املنظمة، 

يركز  ــذي  ال املعرض  فــإن 
ــوار  ــوع حــ ــوضــ ــ عـــلـــى م
ــات  ــوي ــه الـــذكـــريـــات، ال
ــات، يــعــتــبــر  ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ وال
الجماهير  لجميع  »دعــوة 
يثرينا:  بــمــا  لــإحــتــفــال 

التنوع«.
إفريقيا  »موسم  ويهدف 
يتمحور  الـــذي   ،»2020
الرئيسية  التحديات  حول 
للقرن الحادي والعشرين، 
الرئيس  من  مبادرة  وهو 
ــل  ــوي ــان ــم الــفــرنــســي إي
املعهد  نــفــذهــا  مـــاكـــرون 

تقديم  ــى  إلـ ــرنــســي،  ــف ال
املجتمع  نــظــر  وجـــهـــات 
وجاليتها  بالقارة  املدني 
ــي جــمــيــع  ــ الـــحـــديـــثـــة ف
القطاعات، حيث سيتبادل 
ــاء،  ــم ــل ــع الـــفـــنـــانـــون، ال
األعمال  ورجــال  املفكرون 
األفارقة، خالل هذا الحدث 
الجمهور  مع  االستثنائي، 
من  سلسلة  الــفــرنــســي، 
وضعية  ــول  حـ األســئــلــة 
ــا واملــجــتــمــعــات  ــي ــق ــري إف

املعاصرة.
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حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

ويعوزها  الجوهر  ينقصها  لكن 
كمحاولة،  فشلت  لذلك  اإليــمــان، 
ضباطه  في  الجيش  أمل  وخيبت 
ــاء، أو كــمــا قــال  ــيـ الــكــبــار األذكـ
حديثه  فــي  ــر  ــي ــق أوف ــرال  ــجــن ال
رابع  في  ماتش«  »بــاري  لجريدة 
كــانــوا  ))لـــقـــد  يوليوز:  وعشرين 
املزدوج  املعنى  ورغم  محــــرا((، 
محمد  للجنرال  املوجز  للتصريح 
ــإن كــا املــعــنــيــن ال  ــر، فـ ــي ــق أوف

يشكان تناقضا على اإلطاق.
الكولونيل  عصبية  تهضم  لم 
بقيت  التي  الصفعة  تلك  عبابو 
نقل  والتي  ــام،  األي مــدى  توجعه 
بعدها إلى القيادة العليا، ثم إلى 
وكانت  أهرمومو،  مدرسة  مديرية 
لتاهلة  أهرمومو  جــوار  عوامل 
ــدة،  ووجـ والحسيمة  ــول  ــن وألك
واالجتماعي  العائلي  امللتقى 
والجنرال  الشلواطي  للكولونيل 
السياسين  وبــعــض  املـــذبـــوح، 
في  ملحة  رغبة  لهم  الزالت  الذين 
الثأر ملا حدث بالريف سنة 1957، 
األول  املمهد  العوامل  هذه  كانت 

للتفاهم واالتفاق.
املستحيل  يعمل  املذبوح  وأخذ 

لتعين عبابو في الباط امللكي 
قيادة  على  أو  العسكري، 

الغرباوي،  بدل  الدبابات 
دائما  عبابو  يقدم  وكان 
على  العليا  لــلــدوائــر 
املثالي  الضابط  ــه  أن
يتحمل  بــأن  الخليق 
في  عليا  مسؤوليات 

الجيش.
وعـــنـــدمـــا حــصــل 
ضــرورة  على  االتفاق 
كان  ــاع،  األوضـ تغيير 

وجد  ذكي،  جد  املخطط 
السرية  أن  ورغــم  متقن، 

نــوايــا  ــم، ألن  ــه ت تــكــن  لــم 
الضباط جميعا لم تكن تخفى 

املذبوح  عبقرية  فــإن  أحــد،  على 
جعلته  مرتبته،  وسمو  ودهــاءه 
اجتماعيا  برنامجا  بنفسه  يسطر 
الدهاء  من  وعسكريا  وسياسيا 
بما كان، بحيث ال يمكن ألي أحد 

آخر مزاولته غير املذبوح نفسه.
لقد أخذت الشائعات تطلق منذ 
االعتداء  محاوالت  حــول  سنتن 
على امللك، وحول غضبة الشعب، 
عن  وبعدا  عزلة  يزداد  امللك  فكان 

الشعب وعن االتصال به.
النشاط  لبلورة  مخططا  وأعــد 
والسهرات  الــبــاط،  فــي  الليلي 
القصر  وأصــبــح  والـــحـــفـــات.. 
املغنين  لــكــبــار  ملتقى  املــلــكــي 
والراقصن  واملغنيات  الشرقين 
تتصرف  وقــت  في  والــراقــصــات، 
كل  لتوصل  الخفية  ــدي  األي فيه 
الشعب..  أسماع  إلى  التفاصيل 
التعليق،  الكام وعن  املمنوع عن 

من  بسياج  الحكومة  وأحيطت 
ومنع  الطغيانية،  والهالة  الوقار 
ــاد، وأصــبــح  ــق ــت ــن االن ــاس م ــن ال
وإن  كــاآللــهــة  مقدسن  ــوزراء  ــ ال
من  ــى  أدن تصرفاتهم  في  كانوا 
األجهزة  بعض  ولكن  الشياطن، 
الشعب  تــبــلــغ  ــت  ــان ك ــة  ــســري ال
ــوة  تــفــاصــيــل الــفــســاد والـــرشـ
في  األخاقي  املستوى  وانحطاط 

الحكومة وما يجاور الحكومة.
وتبلورت لعبة الكولف.. وتولى 
املذبوح بنفسه القيام بهذه املهمة، 
الكولف،  على  املايير  فصرفت 
حتى أصبح عبادة قبل عبادة هلل، 
الحكومية،  املصالح  قبل  ومهنة 
كراسي  ــى  إل للصعود  ووسيلة 
السباق  أصــبــح  حــتــى  الــحــكــم، 
وأدوات  الكولف  أزياء  شراء  إلى 
الكولف، الشغل الشاغل ملجموعة 

من الوزراء واملستوزرين.
ومنعت  االنتخابات،  وزورت 
السكر،  ثمن  في  وزيــد  الصحف، 
ــد  ــدة، وزي ــزبـ ــي ثــمــن الـ وزيـــد ف

ــفــعــت  ــمــن الـــدقـــيـــق، وارت فـــي ث
أنابيب  فتحت  بينما  املعيشة، 
وأصبح  سعتها..  على  الغنى 
بــاملــايــيــر،  يتكلمون  ــة  ــغــارب امل
يتكلمون  كــانــوا  آبــاؤهــم  بينما 
بعد  والسنتيم  بــالــســولــدي)...( 
الحسني، والقصور في سويسرا، 
والشعب  أمريكا،  في  والشركات 
املسكن يموت من الجوع، وأحيط 
للملك  األربعينية  الذكرى  احتفال 
بسياح   1969 يوليوز  تاسع  في 
من العظمة، وصرفت فيها األموال 
فمه  الشعب  فغر  كالسواقي حتى 
كله  ذلك  وكــان  رأى،  ما  هول  من 
الكولونيل  مخطط  ــي  ف ــا  داخـ
القصر  فــي  املتصرف  ــوح،  ــذب امل

امللكي.

املخطط  كان  الوقت،  نفس  وفي 
مغمورا  آخــر  طــريــق  فــي  يسير 
بالتغاضي محفوفا بالروتن، فتم 
ليرأس  عبابو  الكولونيل  اختيار 
الفرقة العسكرية التي شاركت في 
الجيش  استعراض  في  الجزائر 
الجزائرية،  الثورة  لعيد  الشعبي 
مهمة  في  نفسه  املذبوح  ورشــح 
معمر  الــرئــيــس  لـــدى  ســيــاســيــة 
الثورة  مجلس  رئيس  القذافي، 

الليبية.
ثم اقترب موعد تنفيذ االنقاب، 
ــم املـــذبـــوح عــلــى الــوضــع  وحــك
فساد  إلــى  حاجة  في  الزال  بأنه 
إلى  فاتجه  أكبر..  وانهيار  أكثر 
ــي أواخـــر  الـــواليـــات املــتــحــدة ف
عملية  اكتشف  وصــدفــة   ،1970
بعض  طرف  من  للنفوذ  استغال 
كانوا  الــذيــن  املــغــاربــة  ــوزراء  ــ ال
يبعثون سمسارا لهم إلى الواليات 
الحكومة  باسم  ليتدخل  املتحدة 
ويطلب  األمريكية،  الشركات  لدى 
الــوزراء،  بعض  بأسماء  عموالت 
وتارة باسم امللك نفسه.. وتسرب 
العاملية  الصحافة  ــى  إل الخبر 
)صدفة(، ثم إلى املغرب، حيث 
تم توقيف الوزراء املتهمن، 
عمر  السمسار  واعتقال 
من  ولــكــن  بنمسعود، 
أيضا،  الصدفة  بــاب 
ــراح  ــاق سـ ــ ــم إطـ تـ
املعتقل  السمسار 
ــة  ــم ــاك ــح م دون 
القضية  ــرت  ــب وأق
وثبت  مهدها،  في 
املهتمن  عقول  في 
امللك  أن  بــالــوضــع 
أمر  الذي  هو  نفسه 
الفضيحة،  بــإقــبــار 
مراعاة لكون السمسار 
بـــنـــمـــســـعـــود صـــديـــق 

لصديق امللك جديرة.
الــظــروف  زادت  ــا  ــدم ــن وع
الشائعات  أطلقت  ــعــدادا،  اســت
ــوح من  ــذب فــي أعــقــاب رجـــوع امل
عند  دخل  بأنه  املتحدة  الواليات 
الوضع،  إصاح  منه  وطلب  امللك 
وطــلــب  عــلــيــه  غــضــب  املـــلـــك  ))وأن 
شــــؤونــــه  يف  يــــتــــدخــــل  ال  أن  مــــنــــه 
اخلـــاصـــة، ويــدخــل ســـوق راســــو(( 

)نشر يف أوانه(.
إلى  يتسرب  شــيء  كــل  ــان  وكـ
بــأخــرى،  أو  بطريقة  الــشــعــب.. 
بن  اتــســاعــا  ــوة  ــه ال وازدادت 
الشعب وحاكمه، ونضجت الفكرة 
أو  قوسن  قاب  الوضع  وأصبح 
الحت  وهنا  االنفجار،  من  أدنــى 
في األفق مواقع الخطوات األولى 
املذبوح  واجتمع  الثورة،  لهيكل 
وبعض  والــشــلــواطــي  وعــبــابــو 
الخامس  محمد  نزل  في  املدنين 
يوم  تحديد  وقــرروا  بالحسيمة، 

مارس،  ثالث  عيد  يوم  الضربة، 
ــاورات  ــن حــن ســيــرأس املــلــك امل
الــعــســكــريــة بــالــحــاجــب، والــتــي 
تنظيم  عــلــى  عــبــابــو  ســيــشــرف 
املذبوح موقنا  جانب منها، وكان 
على  يتم  أن  بد  ال  شــيء  كل  بــأن 
كله،  الجيش  من  ومسمع  مــرأى 
نفسية  يــعــرف  ــه  وأنـ خصوصا 
ويعرف  ضباطه،  مــن  ــد  واح كــل 
أشرف  الذين  الضباط  أولئك  أن 
رتبة  إلــى  ترقيتهم  على  بنفسه 
مدينن  يبقون  ســوف  جــنــراالت، 
ــه بــهــذا الــفــضــل الــكــبــيــر، وأن  ل
الضباط اآلخرين، بحكم ظروفهم، 
الجيش  وأن  الــركــب،  سيتبعون 
وحده هو القادر على حكم الباد 

بعد اإلطاحة بالنظام امللكي.
واتـــخـــذت االســـتـــعـــدادات في 
الحاجب على بعد مائة وخمسن 
لتنظيم  أهرمومو،  من  كيلومترا 
وفوجئ  امللكي،  الجيش  مناورة 
البارد  الصباح  ذلك  في  املدعوون 
غريب  بتنظيم  مــارس،  ثالث  من 
مرة  فـــأول  املــدعــويــن،  ملنصات 
في  كاألغنام  املدعوين  توزيع  تم 
املدعوين  مواقف  وكانت  السوق، 
الحديدية،  األقفاص  بها  تحوط 
الدبلوماسين،  أقــفــاص  فــهــذه 
وهذه  الحكومين،  أقفاص  وهذه 
كان  العادين،  املدعوين  أقفاص 
أن تستعمل  على  مهيئا  كل شيء 
بالرصاص  املــحــشــوة  الــبــنــادق 
تطويق  في  للمناورة  واملحضرة 
من  بدال  امللك  واعتقال  املدعوين، 
أن تطلق رصاصها في املناورات، 
وقبل دقائق قليلة من بدء العملية، 
منظم  عبابو،  على  املذبوح  أقبل 
في  بــأن  جانبا  وكلمه  املــنــاورة، 
تنفيذ  مــعــه  يمكن  ال  ــا  م األمـــر 
امللك في األخير  لقد قرر  العملية، 
تغيير  الضباط،  لتكاثف  نتيجة 
االستعراض،  وإلــغــاء  البرنامج 
رأسا  يتوجهوا  أن  الجنود  وعلى 
وفوجئ  املـــنـــاورة،  مــواقــع  إلــى 
أول  وكــانــت  األمـــر،  بهذا  عبابو 
عصبيته،  فــي  يتلقاها  صــدمــة 
يلف  استفهام  نقطة  أول  وكانت 
الذي  املذبوح،  الجنرال  عنق  بها 
فيه  بامللك  أن احتكاكه  ال شك من 
على  الشخصي  العطف  بعض 
الخير  له  الذي أسدى  الرجل  هذا 

الكثير.
وفعا، تمت املناورات في ظروف 
وتحفها،  الضباب  يغمرها  غامضة 
ــل شـــيء، مــظــاهــر الــطــاعــة  ــم ك رغـ
امللك  وعاد  التام،  والــوالء  العمياء 
القصر  إلى  ورعايته  هلل  حفظ  في 
الكولونيل  عاد  بينما  بفاس،  امللكي 
عبابو إلى بيته في مدرسة أهرمومو 
وتؤرقه  الظنون  تتقاذفه  العسكرية 

الحسرة.

التي  الصحافية  الــنــدوة  فــي 
في  الثاني  الحسن  امللك  عقدها 
يوليوز  لعاشر  الــثــالــث  الــيــوم 
إعداد  أن  للصحفين:  قال   ،1971
وأن  سنتن،  إلى  يرجع  املؤامرة 
املذبوح  بأن  تنبئه  أخذت  نفسه 
لم يبق كما كان، وأن نفسه بدأت 

تشمئز منه في األيام األخيرة.
أحاط  حادث  كل  أن  والحقيقة، 
ضباط  من  بضباط  أو  بالجيش 
لانقاب  يهيئ  ــان  ك الــجــيــش، 
ــل تصرف  لـــه، وكـــان ك ويــمــهــد 
يمهد  اجــتــمــاعــي  أو  ســيــاســي 
وكانت  له،  ويعد  لانقاب  أيضا 
السنوات  فــي  الحكم  تصرفات 
يــقــوم كل  مــدعــاة ألن  ــرة  ــي األخ
محاولة،  بأي  شجاعة  نفس  ذي 
كما  انتحارية،  كانت  ولو  حتى 
األخيرة  النماذج  في  ذلك  تطور 
بالبلد،  للخروج  »داعش«  ملنظمة 
الذي  املزري  الوضع  بلد، من  أي 
الرشوة  طريق  عن  إليه  وصلت 
االقتصادي  واالنهيار  والفساد 
والسهرات،  باملاهي  واالنشغال 
التي  التصرفات  هي  هــذه  فهل 

تبرر االنقاب؟
ــن مـــن كـــان يــتــصــور أن  ــك ول
األغنياء  الضباط  من  مجموعة 
وال  لهم،  شعبي  رصيد  ال  الذين 
السياسية،  العناصر  مع  ارتباط 
في  أمـــل  رمــشــة  لــهــم  سيضمن 

التأييد الشعبي.
املحاولة  لهذه  واحــد  تفسير 
املجموعة  هذه  أن  هو  اليائسة، 
الذين  الــضــبــاط  مــن  الصغيرة 
يوليوز،  عاشر  بمحاولة  قاموا 
من  مصالحهم  على  خافوا  إنما 
شعبية  ثــورة  ضحية  تذهب  أن 
رؤوسهم  على  وخافوا  حقيقية، 
في  سياسية  أيد  تقطعها  أن  من 
الظروف  تحتمها  حقيقية  ثورة 
التي يعتبر أولئك الضباط أدرى 
فأسرعوا  بحتميتها،  غيرهم  من 
على  واالستياء  األحداث  لسبق 
ومحكمة،  ذكية  بطريقة  الحكم 

بقلــــم:
مصطفى العلوي

كان كل شيء يتسرب 
إلى الشعب.. بطريقة أو بأخرى، 
وازدادت الهوة اتساعا بين الشعب 

وحاكمه، ونضجت الفكرة وأصبح الوضع قاب 
قوسين أو أدنى من االنفجار، وهنا الحت في 
األفق مواقع الخطوات األولى لهيكل الثورة، 
واجتمع المذبوح وعبابو والشلواطي وبعض 

المدنيين في نزل محمد الخامس 
بالحسيمة، وقرروا تحديد

 يوم الضربة

الحلقة

الثامنة

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

عندما وصف أوفقير االنقالبيين بالحمير


