
مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

سري

في  املعلوم  املحامي  يحاول  بينما 
حزب األصالة واملعاصرة بيع قطعة 
أرضية في طريق زعير باملاليير)..(، 
قيام  عــن  املــصــادر  بعض  تتحدث 
ببيع  الكبار  »الــبــام«  أعيان  بعض 
ممتلكاتهم، بدعوى وجود ضائقة مالية 
سبب  عن  السؤال  ليطرح  تحاصرهم، 
األزمة التي جعلت كبار األغنياء يبيعون 
أراضيهم وعقاراتهم، وهل هي محاولة 

للخروج نهائيا من السياسة ؟
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عودة شـبــاط والعــمــاري 

»ترامب« و»بايـدن« املغربيان

الحقيقة الضائعة 24ملف العددتحت األضواء 510-9-8

ــإن الــمــغــاربــة أيــضــا لهم  ــد تــرامــب، ف ــال ــان ألمــريــكــا دون إذا ك
عاد  وقد  ترامب،  الرئيس  حلفاء  من  واحد  وشباط  »شباطهم«، 
إلى المغرب بالتزامن مع المعركة االنتخابية في أمريكا، ليخوض 
حملته االنتخابية، بعد صفقة سياسية مفاجئة ومبهمة)..(، غير 
أمريكا، قد ال  التي جمعت بين ترامب وبايدن في  المواجهة  أن 

وإلياس  بين شباط  األمــس  دائــرة صــراع  المغرب عن  تخرج في 
العماري، الذي يشبه بايدن من حيث الشكل وليس الخطاب..

لشباط  السياسي  الهروب  عن  الوطنية  الصحافة  كتبت  وطالما 
بين ألمانيا وتركيا، والهروب السياسي إللياس العماري في إسبانيا، 

ولكن »المصلحة االنتخابية« اقتضت عودتهما حتى إشعار آخر.

2بين السطور

قـرار اإعـادة 
احلـجر الـذي لـم 
عا )...( ـِ يجـد ُموّق

احلفـلة امللـكية 
التي �سبقت جمزرة 

ال�سخريات 

هل يجوز لوزير العدل اأن 
يخربمتقا�سيا بتعذر تنفيذ 

حكم �سادر با�سم امللك؟

»كـورونا« تـنـهي 
خطـاب املـعـار�سة 

بقـرار ر�سـمـي

شباطالعماري
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قرار اإعادة احلجر الذي 

عا )...( مل يجد ُموقِّ
فترتها  فــي  فرنسا  فيه  شرعت  ــذي  ال الــيــوم  منذ 
دجنبر  فاتح  غاية  إلى  الصحي،  الحجر  من  الجديدة 
قد  األخيرة  هذه  تكون  للتجديد)...(،  قابلة  املقبل، 
انطالق موسم جديد وُمنتظر)...(  أعلنت رسميا عن 
تحت اسم »املوجة الثانية« من فيروس »كوفيد- 19«.
دون  العالم،  عليها  اتفق  تسمية  الثانية..  املوجة 
والتي  قدومها،  قبل  حتى  تكذيب)...(،  وال  خصام 
التي  تلك  متوقعة،  الغير  البحر  أمــواج  فعال  تشبه 
يعرف  ال  حيث  والطحالب)...(،  األزبال  معها  تحمل 
في  ويستمر  يواجهها  كــان  إذا  ما  فيها  يسبح  من 
سباحته، أم يغادر البحر)...(، كونها لم تجلب معها 
توقعات متشائمة تنذر - صحيا - بمخاوف من شتاء 
عصيب فحسب، بل جلبت معها أيضا ما لم يكن في 
بعد  الواجهة  إلى  اإلرهــاب  موجة  عــودة  الحسبان: 
عدوين  أمام  العالم  وضعت  ومتتالية،  دامية  أحداث 
في نفس الوقت، األول مرئي والثاني غير مرئي)...(، 

ا ال ُيستهان به. مما يثير قلقا عاّمً
وإذا كانت دول كفرنسا التي عانت األمرين، لحد 
اآلن، قد »دقت باب األحمق« بنفسها، وكان للحديث 
لجريدة  السطور«  »بــن  ركــن  )انــظــر  ســبــق)...( 
ليلة  الــصــادر   2020 أكتوبر   29 عــدد  األســبــوع 
لـله،  والحمد  املغرب،  في  فنحن  نيس..(  هجمات 
وْضُعنا األمني مستقر، ما دمنا لم ندق أي باب من 
األبواب)...(، ولم نؤذ أحًدا، وتظل مشاكلنا »ْعلى 
إذا  فمثال،  ْجْهدنا«،  ْقْد  »على  ْعَقْلنا«، ووتيرتنا  ْقْد 
ألقينا نظرة خاطفة على ما جرى قبل أيام، مباشرة 
كمحاولة  مــجــددا  الــبــالد  إغــالق  فرنسا  ــرار  ق بعد 
فإننا  »كــورونــا«،  فيروس  تفشي  لكبح  منها  ثانية 
حواسهم  تحريك  في  بــدأوا  قد  املغاربة  أن  نالحظ 
الخمس)...(، مرتقبن اإلعالن عن قرار أو بالغ)...( 
صحي  عزل  فرض  قصد  املغربية  للسلطات  وشيك 
ولو  تابع،  أو  اهتم  من  كل  أن  أساس  على  جديد... 
منذ  املغرب  ينهجها  التي  االستراتيجية  القليل، 
بنفسه،  استنتج  قد  يكون  للجائحة،  التصدي  بداية 
بل  شيء،  في  تبرع  ولم  شيئا  تبتكر  لم  دولتنا  أن 
قرار  لكل  واللصق)...(  النسخ  تقنية  على  تقتصر 
يأتي به مستعمره السابق بالحرف محترمة بدورها 
أسبوع  في  واملقدر  املّرة)...(،  هذه  الزمني  التباعد، 

أو أسبوعن، بن قرار وقرار)...(.
يوم  مساء  اصطحبته  ــذي  ال هــذا،  املغاربة  انتظار 
السبت، أصداء تَناَسلت حول همسات تم اقتراحها على 
طاولة دهاليز صنع القرار باملغرب، وربما حتى املوافقة 
تام  إغــالق  عن  لإلعالن  قوي  احتمال  عن  عليها)...(، 
للبالد مجددا، وفرض عزل صحي شامل ملدة شهر كامل، 
ذات  املعلومة  حد  عند  تقف  لم  أصــداء  للتمديد..  قابل 
تسريب  مباشرة  تبعها  بل  فقط)...(،  املصداقي  الُبعد 
عودة  عن  يتحدث  العثماني،  بتوقيع  حكومي،  بــالغ 
الحجر الصحي بعموم التراب الوطني، نفاه السي سعد 
خبر  أنه  على  مشددا  املوالي)...(،  الصباح  في  الدين 
كاذب وال أساس له من الصحة )بمعنى أن فكرة الحجر 
الصحي خبر زائف(، مصحوب هو اآلخر ببالغ تكذيبي 
نفسه  الحكومة  رئيس  السيد  عاد  ثم  نشره،  َتّم  رسمي 
 48 من  أقل  بعد  أي  الثالثاء،  يوم  املستشارين،  أمــام 
ساعة، مشيًرا إلى أنه ال يستبعد عودًة للحجر الصحي..
من  على  أختصر  ولكي  مــدهــشــا..  يبقى  مــا  لكن 
ولو  بتوقيع،  إذن  جاء  »الزائف«  البالغ  يالحظ:  لم 
التكذيبي،  البالغ  أما  الحكومة،  لرئيس  مفبرك)...( 
»املفبرك  األول  البالغ  وشكل  توقيع!  أي  يحمل  فلم 
إذن«، يستجيب لكل متطلبات و»جماليات وكماليات« 
الرسمي،  التقديمي  البالغ  أمــا  الرسمية،  التقديم 

فيبدو خاَتمه، وبمحض الصدفة، مفبرًكا !  
ــات)...(،  ــوجــ ــ ــت امل ــ ــروس، وازدوجـ ــي ــف انــتــشــر ال
واختلطت  التوقُّعات،  وتضّببت  األحــداث،  وتنوعت 
أحد  يعد  ولم  اإليقاعات،  وتسارعت  التوِقيعات)...(، 

يفقه شيئا، ومن فهم.. ليتفضل مشكورا.

بقلــم:

الطيب العلوي

ميالد حركة ت�ضحيحية �ضد الأمني العام لـ»البام«

األسبوعكاريكاتير

من عثرة إلى أخرى

الرباط. األسبوع

يعيش حزب األصالة واملعاصرة 
مــخــاضــا جـــديـــدا بــعــد مــيــالد 
على  جــديــدة  تصحيحية  حــركــة 
»الــفــيــســبــوك«، تــطــالــب بــإعــادة 
مشروع الحزب لسكته الصحيحة، 
املخالفة  اآلراء  أمام  املجال  وفتح 
بهدف  وذلـــك  الــحــالــيــة،  للقيادة 
الحفاظ على القواعد التي تأسس 
منذ  عنها  ودافـــع  الــحــزب  عليها 
ــذي جعل  ــ ال تــأســيــســه، الــشــيء 
التصحيحية  الــحــركــة  نــشــطــاء 
يخرجون للعلن ويقررون التصدي 
ــفــردي  ــوه »الــتــســيــيــر ال ــا أســم مل
ــاء املــمــنــهــج لــأصــوات  ــصـ واإلقـ
املعارضة من قبل األمانة العامة«.

وقد انتقد نشطاء حركة »ال محيد« 
طريقة  اسمها،  وهذا  التصحيحية، 
تدبير الحزب من قبل األمانة العامة، 
وعدم إشراك املناضلن وفتح باب 
تقوية  بهدف  والتشاور،  الحوار 
الداخلية،  الخالفات  وطي  الحزب 
هي  املقبلة  السنة  وأن  خــاصــة 
تتطلب  مهمة  استحقاق  مرحلة 
الداخلية  الهيئات  جميع  تقوية 
الباب  وفــتــح  الصفوف  وتعزيز 
قبل  الشابة  واألطر  الكفاءات  أمام 

دخول االنتخابات.
وفي ذات السياق، راسل قياديون 

من حركة »ال محيد« رئيسة املجلس 
الوطني لحزب األصالة واملعاصرة، 
من  املــنــصــوري،  ــزهــراء  ال فاطمة 
أجل عقد دورة للمجلس، عن بعد، 
األنترنيت  شبكة  باستعمال  سواء 
الجديدة،  التواصل  تقنيات  أو 
يمر  التي  املرحلة  مناقشة  قصد 
من  العديد  وطــرح  الحزب،  منها 
اإلشــكــاالت واملــواضــيــع، خاصة 
مسار  يلف  غموضا  هناك  وأن 
نشطاء  حسب  حــالــيــا،  الــحــزب 
الحركة، يتطلب الوضوح من قبل 

القيادة الحالية.
وأكــــــــدت رســــالــــة الـــحـــركـــة 
التصحيحية، أن مبادرتهم تندرج 

في إطار املساهمة في إطار الفعل 
ــذي  ال والتنظيمي،  الــســيــاســي 
السياسية  األحزاب  قانون  يكفله 
ــظــام الــداخــلــي  ــن املــغــربــيــة، وال
ــع األوضـــاع  لــلــحــزب، تــفــاعــال م
بنيوية  أزمة  عرت  التي  الداخلية 
السياسي  التنظيم  داخل  عميقة 

لـ»الجرار«.
واعتبر الغاضبون أن »األوضاع 
الداخلية عرت أزمة بنيوية عميقة 
التدبير  نتيجة  الــحــزب،  داخــل 
والذي  العامة،  لأمانة  الكارثي 
خلف استياء وردود فعل وأشكاال 
نضالية كثيرة«، دفعت الكثير من 
املناضلن واملناضالت في مختلف 

إلى  وخــارجــهــا،  اململكة  جهات 
التصحيحية  بالحركة  االلتحاق 
ــذي  ال التنظيمي  ــار  ــ اإلط وفـــق 
األساسي  والنظام  القانون  يكفله 
املجلس  رئيسة  ملطالبة  للحزب، 
وطني  اجــتــمــاع  عقد  ــضــرورة  ب

وكشف أسماء األعضاء.
محيد«  »ال  ــة  حــرك ووصـــفـــت 
يحصل  ــا  م أن  التصحيحية، 
التدبير  نتيجة  هو  الحزب،  في 
والذي  العامة،  لأمانة  الكارثي 
خلف استياء وردود فعل، وأشكاال 
بيانات  ترجمتها  كثيرة  نضالية 
ــظــرا لــخــطــورة  ومـــنـــشـــورات، ن

األوضاع وما تمليه املسؤولية.

نقل مقاعد الدراسة 
في حاويات األزبال

الرباط. األسبوع

التواصل  تداول نشطاء على مواقع 
نقل  وفيديوهات  صورا  االجتماعي، 
حــاويــات  مــن  على  ــة  دراســي مقاعد 
ــال، يـــوم الــخــمــيــس املــاضــي،  لـــأزبـ
بإنزكان  تعليمية  ملؤسسات  إليصالها 
في  ماسة(،  سوس  )جهة  ملول  أيت 
عطلة مدرسية، وفي تلك الظروف بعد 
شهرين على انطالق الدخول املدرسي 
2021/2020، الذي يصفه املسؤولون 

بأنه »جيد ومتحكم فيه وناجح«.
تعليقاتهم،  فــي  ــؤالء  ه واستغرب 
كيف يعقل أن يتم نقل مقاعد دراسية 
جديدة كلفتها املالية تتراوح بن 750 
و900 درهم  للمقعد الواحد، على من 
إيصالها  قصد  األزبال  لنقل  حاويات 
خصاصا  تشكو  تعليمية  ملؤسسات 
في املقاعد الدراسية بعد شهرين على 
الجديد،  املــدرســي  الــدخــول  انــطــالق 
بأنها  الـــوزارة  مصالح  تقول  ــذي  ال

»وفرت كل الظروف إلنجاحه«؟

عــودة كــرمي غــالب 
الرباط. األسبوع

 
كريم غالب،  االستقاللي  خلقت عودة 
بالدار  اسباتة  مقاطعة  أحــيــاء  ــى  إل
ثالث  قرابة  دام  غياب  بعد  البيضاء، 
ــرأي العام  الـ ــدى  ل ســنــوات، الــحــدث 
الساكنة عن  تساءلت  حيث  املحلي، 
اختار  فيما  الــخــطــوة،  ــذه  ه أســبــاب 
تأتي  وأنــهــا  خاصة  التندر،  آخـــرون 
االنتخابات  على  ــام  ع مــن  ــل  أق بعد 

التشريعية.
ويبدو أن عالقة غالب بنزار البركة تمر 

من مرحلة انفراج بعد أن كادت عالقتهم 
ويواجه  السياسي،  الطالق  إلى  تصل 
منافسة  اســبــاتــة  مقاطعة  فــي  ــالب  غ
والتنمية  العدالة  حزب  طرف  من  قوية 
وأيضا  مجلسها،  كشاني  يترأس  الذي 
الرميلي،  نبيلة  التجمعية  القيادية 

املندوبة الجهوية للصحة .
مكانه  على  حــافــظ  قــد  غــالب  وكـــان 
داخل حزب االستقالل، كما حافظ على 
الكبرى  اللقاءات  بعض  في  تواصله 
ــا دفــع  ــنــمــوذج الــتــنــمــوي، م حـــول ال
البعض إلى ترشيحه ملنصب كبير إذا 

غالبلم تكن هناك عودة سياسية.
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جدل يف الربملان ب�سبب ا�ستفادة الأغنياء من ميزانية الفقراء
أبرز االنتقادات الموجهة لبنشعبون في قانون المالية 

جلوء احلكومة للدين الداخلي 
يق�سي على ال�ستثمار

الرباط. األسبوع

أكد وزير االقتصاد واملالية، محمد بنشعبون، أن الدين 
بينما  العامة،  الخزينة  ديــون  خمس  يشكل  الخارجي 
عدم  أن  موضحا  أخماس،  أربعة  يشكل  الداخلي  الدين 
استعمال  على  يجبرها  الداخلي  للدين  الحكومة  لجوء 
االدخار الوطني، مما سيحرم االقتصاد الوطني من فرص 
االستثمار، الشيء الذي سيضر بالسيولة املالية لألبناك.
الداخلي  للدين  الحكومة  لجوء  أن  بنشعبون  وأبــرز 
كل  في  البرملان  موافقة  أخذ  يمكن  وال  أسبوعيا،  يكون 
أسبوع للحصول على االستدانة على املستوى الداخلي، 
على  لالقتراض  اللجوء  عند  العكس  يحصل  بينما 

الصعيد الخارجي.
وكشف الوزير، أن عملية االستدانة الخارجية تتطلب 
تحضير محضر وعدة تقارير تستغرق مدة 6 أشهر قبل 
اللجوء للمؤسسات الدولية، موضحا أن الدين الخارجي 
مسقف كل سنة ويتم اإلعداد له في كل مشروع لقانون 

املالية حسب االحتياجات وميزان األداءات.
لجنة  أعضاء  من  كثيرة  النتقادات  بنشعبون  وتعرض 
لجوء  بسبب  بالبرملان،  االقتصادية  والتنمية  املالية 
الحكومة لبيع مؤسسات عمومية واستبدال أمالك الدولة 
أو كراء البعض منها، معتبرين أن الحلول املبتكرة الواردة 
في قانون املالية الجديد ال تخرج عن اجتهاد الحكومة، أو 

اللجوء لالقتراض، وهو الحل السهل الذي تلجأ إليه.

إلغاء برنامج »الراميد« وتعويضه بنظام التغطية الصحية

الرباط. األسبوع

خــلــقــت مــيــزانــيــة بــرنــامــج 
تعتزم  الذي  الصحية  الرعاية 
السنة  في  تطبيقه  الحكومة 
املالية  قانون  ضمن  املقبلة، 
 22 يستهدف  والذي  الجديد، 
كبيرا  جــدال  مــواطــن،  مليون 

ــل قــبــة  ــ ــ داخ
ــان،  ــرملـ ــبـ الـ

ــب  ــبـ ــسـ بـ
ــف  ــ ــع ضــ
امليزانية 

املخصصة لهذا النظام، والتي 
استخالصها  الحكومة  قررت 

من ضريبة التضامن 
املـــفـــروضـــة عــلــى 

املوظفني.
برملانيون  وانتقد 
لــجــوء الــحــكــومــة 
إلــــى اقـــتـــطـــاع 5 
مــاليــني درهـــم من 
املوظفني،  ــور  أجـ
ــة تــوفــيــر  ــيـ ــغـ بـ
لبرنامج  ميزانية 
التغطية الصحية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والـــــــــــتـــــــــــي 
ــص  ــصـ ــخـ ــتـ سـ
لـــكـــل مـــواطـــن 

سنويا  درهما   216
ــث اعــتــبــر فــــقــــط،  حــي

الـــبـــرملـــانـــي 
أن  املهاجري، 
ــراءات  ــ هــذه اإلج
ألنها  غــيــر فــعــالــة، 
حـــاجـــيـــات  تـــلـــبـــي  ال 
الحكومة  داعيا  املواطنني، 
أخــرى  حلول  عــن  للبحث 

ــداف أجـــور  ــهـ ــتـ عــــوض اسـ
املوظفني.

وتساءل النواب عن غياب 

لدى  أخــرى  حلول 
الحكومة ألجل تمويل برنامج 
الشاملة،  الصحية  التغطية 
الحالية  الظروف  وأن  خاصة 
تمويالت  عن  البحث  تتطلب 
ــداف  ــه ــوض اســت ــ ــرى ع ــ أخـ
ــني الـــذيـــن يــعــانــون  ــف ــوظ امل
وقــروض  اجتماعية  مشاكل 

ألبنائهم،  دراسية  ومصاريف 
التي  امليزانية  أن  معتبرين 
غير  الــحــكــومــة  خصصتها 
البحث  وتتطلب  كافية، 
عـــــن مــــــوارد 
ــن  ــة م ــ ــي ــ ــال ــ م
أخــرى،  جهات 
عــــوض فــرض 
ــة  ــ ــب ــ ــري ــ ــض ــ ال
التضامنية على 

املوظفني.
برنامج  ويعد 
الرعاية الصحية 
بديال  الــجــديــد، 
»الراميد«  لنظام 
والــذي  السابق، 
عدة  بسبب  تعثر 
منها  ــالالت،  اخــت
حــــرمــــان بــعــض 
املواطنني من الحصول عليه، 
من  امليسورين  بعض  وتمكن 
الذي  الشيء  منه،  االستفادة 
في  للتفكير  الحكومة  ــع  دف
يقدم  شــامــل  برنامج  وضــع 
لجميع  الصحية  التغطية 

املواطنني.

الرباط. األسبوع

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية 
الحكومة  تــدبــيــر  طــريــقــة  للشغل 
يشوبها  والتي  القضايا،  من  لعدد 
بسبب  والــعــشــوائــيــة،  ــاك  ــبـ االرتـ
ــقــدرة،  وال لـــإرادة  امتالكها  ــدم  ع
وحل  األزمــة  ملواجهة  التصور  وال 
املعضالت التي تعاني منها البالد، 
حاالت  عدد  ارتفاع  ظل  في  خاصة 

وضحايا جائحة »كورونا«.
»الحكومة  أن  الكونفدرالية  وقالت 
كشرط  الــحــوار  لسياسة  تفتقد 
بينها  الديمقراطي  للبناء  مؤسس 
وبني الفاعلني«، معتبرة أن »التدبير 
ــة كـــورونـــا عــرف  ــ الــحــكــومــي ألزم
غياب  بسبب  التخبط،  من  الكثير 
الحكومة  وإصــرار  واضحة،  رؤيــة 
اإلقصائي  نهجها  على  أخرى  مرة 

للحركة النقابية«.
الظرفية  هذه  أن  النقابة  وأوضحت 

الصعب  االجتماعي  الــواقــع  كشفت 
واملجالية،  االجتماعية  والـــفـــوارق 
أن  إلى  مشيرة  الفقر،  دائــرة  واتساع 
خمسة ماليني أسرة طلبت املعونة، إلى 
العاملة  والطبقة  األجراء  واقع  جانب 
التي تعاني ظروفا قاسية بسبب عدم 

احترام املشغلني لقانون الشغل.
واعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة 

إلـــى جانب  ــاف  االصــطــف اخـــتـــارت 
وأصبحت  بــل  الــرأســمــال،  مصالح 
بإخراج  قيامها  منتقدة  معبرة عنها، 
املكتسبات  تضرب  قوانني  مشاريع 
الطبقة  وتــســتــهــدف  االجــتــمــاعــيــة 
املزيد  تكريس  إلى  وتهدف  العاملة، 
من الهشاشة والفقر، وتسعى ملأسسة 

التضييق على الحريات النقابية.

الرباط. األسبوع

كشف وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن 1600 إطار طبي وعاملني 
معتبرا  الجائحة،  بداية  منذ  »كورونا«  بفيروس  أصيبوا  القطاع  في 
أن اإلشكال املطروح حاليا متعلق باإلرهاق الذي أصاب األطقم الطبية.

ــه عن  ــت ــالل إجــاب ــب خـ ــطــال ــت ال أســــــئــــــلــــــة وأوضــــح أيـ
بإجراء  املكلفة  املختبرات  عدد  أن  تــحــالــيــل البرملانيني، 

ــضــاعــف، حيث  ــا« فـــي بـــالدنـــا ت ــ ــورون ــ وصل »ك
األمر  اقتصر  بعدما  مختبرا،  ثالثني  عددها 
البداية على ثالث مختبرات فقط على  في 

الصعيد الوطني.
اللقاحات،  تجريب  مسألة  وبخصوص 
علمية  لجنة  هناك  الــوزيــر أن  أوضــح 
وقد  الناجع،  اللقاح  باختيار  مكلفة 
اللقاح  تجريب  عملية  في  الشروع  تم 
على 600 متطوع يخضعون للتجارب 
من  يعاني  منهم  أحد  وال  السريرية 

أية أعراض جانبية.

تجريب لقاح »كورونا«
 على 600 مواطن مغربي

نقابة تتهم حكومة العثماين بالرتباك والع�سوائية

أيت طالب

العثماين

أفكار عبيابة تحرج األمين العام

اأزمة �ساجد تدفعه لال�ستنجاد باملعطي بوعبيد
الرباط. األسبوع

محمد  خصص  عادته،  بخالف 
لالتحاد  ــعــام  ال ــني  األمـ ســاجــد، 
الدستوري، مقاال خاصا عن ذكرى 
املعطي  ــحــزب،  ال مــؤســس  وفـــاة 

اشتد  بعدما  وذلك  بوعبيد، 
ــل  ــيــه الـــخـــنـــاق داخـ عــل
الحركية  نتيجة  الحزب 
الــوزيــر  خلفها  ــتــي  ال
الذي  عبيابة،  السابق 
كان يدعو إلى تصحيح 
بالعودة  الحزب  مسار 

ــؤســـس:  إلــــى فـــكـــر املـ
بوعبيد.

وكتب ساجد: 
»تـــــحـــــل 
ذكـــــــرى 
وفــــــــاة 

املناضل الكبير، األستاذ والنقيب 
املعطي  األستاذ  املرحوم  املحنك، 
االتحاد  حزبنا  مؤسس  بوعبيد، 
الدستوري، ورائد الفكر الليبرالي 
ــذه املــنــاســبــة،  ــهـ بـــاملـــغـــرب، وبـ
معي  ويــســتــحــضــر  أســتــحــضــر 
السياسي  املكتب  أعضاء 
ــتــخــبــني وجــمــيــع  ــن وامل
ومناضلي  مــنــاضــالت 
مختلف  عبر  الــحــزب 
ــعــمــاالت واألقــالــيــم  ال
اللحظات  والــجــهــات، 
ــي  ــت ــة ال ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــوم  ــرح ــامل جــمــعــتــنــا ب
األستاذ املعطي بوعبيد، 
التي  املــواقــف  وأهـــم 
ــل  ــ ــاضـ ــ نـ
فيها من 
أجـــــــل 
إعالء 

رحمه  ــان  ك حيث  الــحــزب،  رايـــة 
وما  بامتياز،  مــواقــف  رجــل  هلل 
تأسيسه لحزب االتحاد الدستوري 
املناضلني  مــن  مــجــمــوعــة  ــة  ــق رف
العمل  ينابيع  من  شربوا  الذين 
على  قــاطــع  دلــيــل  إال  السياسي، 
عن  ومرافعاته  الرصينة،  مواقفه 
والليبرالية  الــفــرديــة  الــحــريــات 
من  هلل  رحمه  وكــان  االجتماعية، 
ــة األوفــيــاء، وكــان  ــاالت الــدول رجـ
فكره والزال، يهتدى به، كالجهوية 
االجتماعية،  والليبرالية  املوسعة، 

والحريات الفردية واالقتصادية.
خصال  جميعا  نستحضر  وإذ 
هذا  في  ومواقفه  بوعبيد،  الراحل 
الضراعة  أكف  نرفع  فإننا  اليوم، 
يرحمه  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  ــى  إلـ
مع  الخلد  جنات  في  يجعله  وأن 
والصالحني  والشهداء  الصديقني 

وحسن أولئك رفيقا«. ساجد



إلى  »األسبوع«  رسالة  وصلت 
ــب املــســؤولــيــة في  ــرات أعــلــى م
الجنرال  بمحيط  امللكي  ــدرك  ال
تحت  مقال  صــدور  بعد  حرمو، 
عنوان: »دركيون طردوا في عهد 
يلتمسون  بنسليمان  الجنرال 
ــي عــهــد الــجــنــرال  اإلنـــصـــاف ف
العام  الوكيل  قام  حيث  حرمو«، 
للملك في الرباط، بإحالة شكاية 
ضد جنرال سابق وكولونيل، من 
اعتقال  قضية  في  البحث  أجل 
دركيني في تامسنا، ملدة 23 يوما 
دون احترام للمساطر القانونية، 
ــف، أن  ــل ــي هـــذا امل والــغــريــب ف
الحكم بالبراءة الذي حصل عليه 
لهم  يشفع  لم  الدركيني  بعض 
بالعودة إلى عملهم أو الحصول 

على تعويض. 

الصحافة الورقية التي تزعمت 
بناء  ومــعــارك  التحرير  معركة 
ــواب  أب الــحــديــث، على  املــغــرب 
خطر كبير ومحدق، هذا ما أكده 
الثقافة  وزير  الفردوس،  عثمان 
مجلس  في  والرياضة  والشباب 
املسؤول  أوضح  حيث  النواب، 
و2020،   2018 سنة  بــني  ــه  أن
ــراجــعــت الــصــحــف الــورقــيــة  ت
حيث  املــغــرب،  في  كبير  بشكل 
من  ورقية  صحيفة   147 اختفت 
الصحف  عدد  وأصبح  السوق، 
 252 ــان  ك بعدما  صحف   105

سنة 2018.
  

لـ»األسبوع«،  مطلع  أكد مصدر 
الترشح  عدم  قرر  العثماني  أن 
التصويت  وسيكون  أكادير،  في 
البيضاء،  الدار  في  عقابيا  عليه 
على  حصوله  مسألة  يعرقل  ما 
ويفضل  انــتــخــابــيــة،  شعبية 
أن  الحكومة  رئيس  مستشارو 
يدخل العثماني في دائرة املوت 
لشكر  إدريــس  ويرغب  بأكادير، 
الذي  املكان  بنفس  الترشح  في 
للسيطرة  األحــرار  حزب  يطمح 

عليه.

بــإحــدى  سلطة  رجـــل  تسبب 
باها،  أيت  باشتوكة  الجماعات 
ــوم األحـــد املــاضــي، فــي وفــاة  ي
دراجــتــه  ممتطيا  ــان  ك شخص 
الفور بعدما دهسه  النارية على 
بشكل مفاجئ بسيارته الخاصة 
بالطريق  العيون  مــركــب  ــرب  ق
بني  الــرابــطــة   1 رقــم  الوطنية 
تحقيق  ليفتح  وتيزنيت،  أكادير 

في النازلة.     

لدى  االستئناف  غرفة  أصدرت 
املحكمة االبتدائية بفاس، حكما 
الطابق  بهدم  يقضي  قضائيا 
الــعــلــوي ملــنــزل صــهــر الــراحــل 
ــاســني وعــضــو  عــبــد الـــســـام ي
»العدل  بجماعة  اإلرشاد  مجلس 
املحكمة  ــدت  وأيـ واإلحـــســـان«، 
في  الــصــادر  االبــتــدائــي  الحكم 
تعديل  مع  الركراكي  منير  حق 
العلوي  الطابق  بهدم  الحكم، 
تمكن  قانونية  معركة  بعد  فقط، 
فيها محامو الجماعة من تجنب 

الهدم الكامل)..(.

ما خفي
كان  أعظم
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وقعها  برسالة  ــوع«  »األســب توصلت 
بنكيران،  الطيب  بــن  امحمد  املــواطــن 
يعرض فيها شكايته، لكن أبرز ما تحمله 
في  رفعه  الــذي  الــســؤال  هــو  الشكاية، 
مواجهة وزير العدل محمد بنعبد القادر، 
القانون،  وفقهاء  االختصاص  أهل  إلى 
يخول  »هــل  شكايته:  فــي  تــســاءل  حيث 
يراسل  أن  العدل،  وزيــر  للسيد  القانون 
حكم  تنفيذ  بتعذر  ليخبره  متقاضيا 
وباسم  امللك،  جالة  باسم  صادر  قطعي، 

القانون؟«.
نفس املواطن حكى في شكايته القصة 
كاملة، حيث قال: أن ))املحكمة االبتدائية 
مدني  ملف  في  حكما  أصدرت  باملحمدية 
سنة 2015)..(، والقاضي بإرجاع الحالة 
املدعى  استياء  بعد  عليه  كانت  ما  إلى 
املشترك  املــلــك  مــن  مساحة  على  عليه 
مع  حق،  وجه  بــدون  محله  إلى  وضمها 
ما ترتب عن ذلك من أضرار، وذلك تحت 
طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن 
كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ االمتناع 
بمقتضى  مؤيد  حكم  وهو  التنفيذ،  عن 
قرار صادر عن محكمة االستئناف بالدار 

البيضاء بتاريخ 08/ 10/ 2015((.
و))منذ أن أصبح الحكم قطعيا وامللف 
أن  بعد  التنفيذ،  قسم  في  مكانه  يــراوح 

حفظ مرتني، اضطررنا إلخراجه من الحفظ 
مصلحة  إلــى  للتوجه  الثانية  املــرة  في 
مواصلة  العدل، وقبل  بوزارة  الشكايات 
وعقب  جديد)..(،  رقم  له  أعطي  التنفيذ، 
ذلك، صرح السيد مأمور اإلجراءات، بأنه ال 
يمكن أن يتحمل مسؤولية التنفيذ وحده، 
برشيد،  بمدينة  فاستعان بخبير مختص 
بــضــرورة  ــدوره  بـ األخــيــر  ــذا  ه ليصرح 
إحالة امللف على املختبر العمومي بالدار 
يوليوز  في  حضر  وبالفعل،  البيضاء، 
2018 على الساعة العاشرة، السيد مأمور 
املختبر  بممثل  مرفوقا  التنفيذ  إجراءات 
الذي هيأ  والدراسات  للتجارب  العمومي 
يقوم  بتقارير  التنفيذ  فيه  يربط  تقريرا 
املنفذ عليه، لكن شيئا من هذا  بإنجازها 
لم يحدث، إلى أن فوجئت برسالة السيد 
بتعذر  تخبرني  املــحــتــرم،  الــعــدل  وزيــر 
عملية التنفيذ ألسباب تقنية، لم تحددها 
رسالة السيد الوزير، مع أن التقرير الذي 
أتوفر على نسخة منه، يربط تنفيذ الحكم 
بوجود أربعة تقارير كان على املحكمة أن 
خصوصا  بتحضيرها،  عليه  املنفذ  تأمر 
الخبرات  بمصاريف  املدعي  إرهــاق  بعد 
املتتالية منذ الخبرة األولى التي عينتها 
وصوال  برشيد،  بخبرة  مــرورا  املحكمة 
بــالــدار  العمومي  املختبر  خــبــرة  إلــى 
قبل  الشكاية  صاحب  يقول  البيضاء(( 
أن يتساءل: ))أليس هذا إرهاقا وتعجيزا 

ذلك،  إلى  باإلضافة  التنفيذ؟((،  لطالب 
))تقرير املختبر العمومي لم يصرح  فإن 
السيد  التنفيذ كما ورد في رسالة  بتعذر 
مؤازرة  بتعذر  صرح  بل  املحترم،  الوزير 
تقرير  تعبير  حــد  على  التنفيذ  مــأمــور 

املختبر العمومي نفسه((. 
مركز  إلى  لجأ  أنه  أكد  نفسه،  املواطن 
العدل،  بــوزارة  الشكايات  وتحليل  تتبع 
املركز  أخــبــره  شكايته،  دراســـة  وبــعــد 
القضائية  املــســاطــر  ســلــوك  بإمكانية 
املحددة قانونا.. وملا لجأت إلى املحكمة، 
دعوى  رفع  حاولت  وملا  الشكاية،  حفظت 
إلــى  ــوثــائــق  ال جميع  وردت  ُتــقــبــل  ــم  ل
األستاذة املحامية التي كانت تنوب عني 
في القضية، يقول املعني قبل أن يتساءل: 
من  مواطنا  يمنع  أن  ألحــد  يحق  فهل 

اللجوء إلى القضاء؟
إلى  ــدعــوى  ال ــذه  رافـــع ه تــعــرض  لقد 
جـر  منها  الغاية  استفزازية  أساليب 
الشكايات  شرك  في  الوقوع  إلى  املدعي 
لذا  الرئيسية،  القضية  لطمس  الكيدية، 
مراجعة  املختصة  السلطات  من  نلتمس 
لحقوق  ضمانا  املــلــف،  هــذا  ــات  خــروق
وتطبيقا  لكرامتهم،  وصــونــا  ــنــاس،  ال
صاحب  يقول  املستعان،  وهلل  للقانون، 
أحقية  حول  إشكاال  أثار  الذي  الشكاية، 
وزارة العدل في إثارة صعوبة تنفيذ حكم 

صادر باسم امللك.

تحت األضواء

مواطن يسأل الوزير بنعبد القادر:   

هل يجوز لوزير �لعدل �أن يخربمتقا�ضيا 
بتعذر تنفيذ حكم �ضادر با�ضم �مللك؟

حمرك �ل�ضفحات »�لفي�ضبوكية« با�ضم �ل�ضرفاء 

و�ضط معركة قانونية مع �بنة �لد�ودي
الرباط. األسبوع 

ــر في  ــب بــقــي الــغــائــب األك
البحري، مدير  قضية سفيان 
»الفيسبوكية«  الصفحات 
الــتــي تــنــشــط بــاســتــعــمــال 
ــقــاب  واألل امللكية،  الــصــور 
املدللة  ــة  ــن واالب الــشــريــفــة، 
العدالة  حــزب  فــي  للقيادي 
ــداودي،  ال لحسن  والتنمية، 
كان  الذي  املحل  صاحب  هو 
املذكوران  الزبونان  يرتاده 
ــي شجار  ف دخــولــهــمــا  قــبــل 
اعتقالهما  إلــى  أدى  عنيف 

معا في حالة سكر.
أن  ــس  ــي ــول ــب ــل ل وســـبـــق 

سفيان  بــاســتــدعــاء  ــوا  ــام ق
نشر  خلفية  على  الــبــحــري 
صحيحة،  غــيــر  مــعــطــيــات 
أن  ـــ»األســبــوع«  ل سبق  كما 
معطيات  نــشــر  إلـــى  نبهت 
امللك  تــحــركــات  ــن  ع ــة  ــاذب ك
غير  الـــســـادس)..(،  محمد 
كانت  املــرة  هذه  معركته  أن 
ــداودي  ــ ال لحسن  ابــنــة  مــع 
اسمها  ارتــبــط  لطاملا  التي 
ولحسن  مماثلة،  بــحــوادث 
العامة  النيابة  أن  حظهما 
ســراح،  حالة  في  تابعتهما 
املصالح  وضعتهما  أن  بعد 
األمنية رهن تدابير الحراسة 

البحريالنظرية)..(.
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صندوق النقد 
الدولي يدعو 

إلى ضرائب جديدة 
في المغرب 

الرباط. األسبوع

ــوع«، أن  ـــ»األســب ــد مــصــدر حــزبــي ل أك
حول  الحكومة  لرئيس  موجها  تقريرا 
ــاذ االقــتــصــاد  ــق ــراءات الــعــاجــلــة إلن ــ اإلجـ
املغربي، يطالب فيه صندوق النقد الدولي 
مع  جديدة  بضرائب  الــربــاط،  العاصمة 
توسيع القاعدة الضريبية ملواجهة العجز 
تسمح  ال  الظروف  لكن  للميزانية،  الحالي 
الصعيد،  هذا  في  اإلجــراءات  من  باملزيد 
ألنها قد تفجر »األمن االجتماعي للمغرب«.
وتجد الحكومة صعوبة في استخالص 
التي  الهشة  الوضعية  بفعل  الضرائب، 
تعيشها األسر جراء طوارئ صحية طويلة 

األجل مقارنة مع دول أخرى.
يزيد  ملا  اقتصاده  إغالق  املغرب  وقرر 
عن فصل مالي كامل ثبت أن دفع فاتورته 

صار صعبا.

أخطر بكثير من “كورونا” 

جائحــة  تـ�سرب ال�سـدود الـوطنية 
الرباط. األسبوع

بعض  مياه  من  املائة  في   6 يبق سوى  لم 
سلة  ســوس،  منطقة  في  خصوصا  الــســدود، 
الغذاء في اململكة، ويوضح مصدر »األسبوع«، 
أن املغرب دخل مرحلة »جفاف السدود«، وهي 
األخطر من نوعها بعد توالي سنوات الجفاف.
الزيتون  ثمار  أن  من  الصعوبة  وجــاءت 
وكذلك  قياسي،  بشكل  متراجعة  السنة  لهذه 

الشأن بالنسبة لباقي األشجار املثمرة.
في  الخضروات  السدود  وسيصيب جفاف 
البرتقال،  جفاف  الجميع  الحظ  بعدما  اململكة 
بعض  لتنقية  مدعاة  الكارثة  هذه  وستكون 

السدود من الترسبات.
وكان ضعف التساقطات املطرية قد تسبب 
مخزون  تــراجــع  فــي  ــرة  األخــي السنة  خــالل 
املــيــاه فــي الــســدود والــوديــان فــي الصيف 
الحالي، وتفيد بيانات وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء، مؤخرا، أن مخزون املياه 
متر  مليارات   6.55 إلــى  وصــل  الــســدود  في 
في  مكعب  متر  مليارات   7.88 مقابل  مكعب، 

الفترة نفسها من العام املاضي.

ــز والــنــقــل  ــي ــه ــج ــت وكــــــان وزيــــــر ال
واللوجستيك واملاء، عبد القادر اعمارة، قد 
أوضح، أن مخزون املياه في السدود تأثر 
عرفتها  التي  املطرية  التساقطات  بضعف 
ضعف  أن  إذ  أعــوام،  خمسة  منذ  اململكة 
اململكة  شهدتها  التي  املطرية  التساقطات 

منذ شهر شتنبر املاضي، أفضى إلى ضعف 
حيث  املائية،  األحواض  في  املياه  مخزون 
وصل أقصاها إلى ناقص 67 في املائة في 
التي تعتبر  املائي لسوس ماسة،  الحوض 
منطقة زراعية توفر أغلب الخضر والفواكه 

التي يصدرها املغرب.

انـــتـــقـــلـــت إلـــى 
جـــــــــــــــوار ربــــــهــــــا، 
املـــــــــــرحـــــــــــومـــــــــــة 
عائشة بن نبيكة 
احملافظ  )أرملة 
الــــــــــســــــــــابــــــــــق يف 
مــــــــــــــجــــــــــــــلــــــــــــــس 
الــــــنــــــواب(، بــعــد 
ــــرض طــــويــــل،  ــ مـ
املناسبة  وبــهــذه 
يتقدم  األليمة، 
أصدقاء العائلة 

بتعازيهم احلارة ألبنائها خالد وحياة وجميلة، 
راجني لهم الصبر يف هذه الظروف األليمة.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

فضيحة.. موثقة تستولي 
على ماليين الدراهم

صندوق اإليداع 
والتدبير يستفيد

الرباط. األسبوع من تمويالت حكومية 

يسود خوف كبير لدى رجال أعمال وأصحاب 
الدار  في  معروفة،  موثقة  استيالء  بعد  شركات 
البيضاء على مبالغ مالية تقدر بماليني الدراهم، 
الخارج  إلــى  فــرارهــا  الضحايا  يخشى  حيث 
بعدما تم إغالق مكتبها من قبل الهيئة الجهوية 

للموثقني بالدار البيضاء.
املوثقة  ضد  شكايات  بعدة  الضحايا  وتقدم 
قصد  املوثقني،  ومجلس  العامة  النيابة  لــدى 
املسطرة  تحريك  انتظار  في  أموالهم،  استرجاع 
املجلس  تقدم  بعدما  السيما  ضدها،  القضائية 
العامة  النيابة  إلى  برسالة  للموثقني،  الجهوي 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
ويحاول بعض الضحايا الوصول إلى املوثقة 
والستعادة  معامالتهم،  إتمام  عــدم  من  خوفا 
أموالهم، إذ يوجد ضمن الضحايا شركات تعمل 
مما  أعمال،  ورجال  والتأمني،  العقار  مجال  في 
عن  والبحث  مكتبها  على  للتردد  بعضهم  دفع 

منزلها، خوفا من هروبها إلى الخارج.

الرباط. األسبوع

فضل صندوق اإليداع والتدبير إعادة 
السياحة  أزمــة  ظل  في  فنادقه  رسملة 
في  الــدولــة  وتساهم  »كــورونــا«،  بفعل 
القطاع  إلنــقــاذ  استثنائية  ــراءات  ــ إج
االستفادة  التمويل  صناديق  تحاول 
الذي  »األســبــوع«،  مصدر  حسب  منها، 
مــبــاشــرة  تــمــويــالت غــيــر  ــح أن  أوضــ
سيادية  شبه  صناديق  عليها  تعمل 
إلعادة  بالنسبة  يحدث  كما  املغرب  في 
فنادق  مثل  سياحية،  مشاريع  رسملة 
بشكل سري   ترتبط  التي  السالم«  »مهد 

بصندوق اإليداع والتدبير.
 ،2010 سنة  منذ  مؤجلة  وفي خطوة 
درهــم،  مليون  و800  مليار  ضخ  تقرر 
أفق  في  أخرى  إجــراءات  إلى  باإلضافة 

سنة 2021.

الرباط. األسبوع 

العربية  ــارات  ــ اإلمـ ــة  دولـ وضــعــت 
العربية  الـــدول  مــن  العديد  املــتــحــدة، 
الــخــصــوص،  وجــه  عــلــى  والخليجية 
امتدت  املغرب صداقة  مع  تربطها  التي 
اململكة  وخــاصــة  جيل  إلــى  جيل  مــن 
واألردن،  وقــطــر  الــســعــوديــة  العربية 
عام  الخضراء  املسيرة  في  واملشاركة 
حرجة  وضعية  في  )وضعتها(   ،1975
بمدينة  عربية  قنصلية  أول  تفتح  وهي 
جبهة  حــســب  تعتبر  الــتــي  الــعــيــون، 

البوليساريو، أرض »نزاع«.

ــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون  ــد وزيـ وأكـ
الدولي اإلماراتي، الشيخ عبد هلل بن زايد 
الصحراء  ملغربية  بالده  دعم  نهيان،  آل 
بوجه مكشوف ال غبار عليه، فيما كشف 
وزيرالخارجية ناصر بوريطة، أن املغرب 
يقدر هذا القرار الهام، لتنضاف اإلمارات 
بمدينتي  إفريقية  دولــة   15 لقنصليات 
الداخلة والعيون، واختارت اإلمارات أن 
املغربية  الصحراء  في  حضورها  تدشن 
بــالــتــزامــن مــع حــدثــني وطــنــيــني وعلى 
للمسيرة   45 الــذكــرى  مــن  يومني  بعد 
بيوم  اإلمــارات  احتفال  وكذا  الخضراء، 

العالم الذي يرمز للوحدة الوطنية.

دعم اإماراتي 
بوجه مك�سوف  

تنازل ل�شالح �شركة »رياقة« بعد �شكاية جمهولة 
الدار البيضاء. األسبوع 

ــزودة  ــ اخـــتـــارت الــشــركــة امل
يرأسها  والتي  »ريــاقــة«  لشركة 
مواطن من أصول عراقية، التنازل 
بالنزاع  يتعلق  فيما  والتصالح 

ــي( الــــذي كــان  ــدنـ ــد )مـ ــوحــي ال
على  حفاظا  وبينه،  بينها  يجمع 
التجارية  مصالحها  استمرارية 
وبني  بينها  عقود  على  املمتدة 
تعتبر  التي  ــة«  ــاق »ري مجموعة 

الزبون األول لها في املغرب..

العراقي  املواطن  سارع  وقد 
مع  مــوثــق  ــى صلح  إل الــوحــيــد 
شبهة  عنه  ليبعد  املجموعة، 
مجهولة  شــكــايــة  فــي  ــورط  ــت ال
املــواقــع)..(،  بعض  تداولتها 
األمر الذي اعتبر، حسب محامي 

ملجموعة  إساءة  »رياقة«،  شركة 
من  تشغل املئات  الشركات  من 
مباشرة  بصفة  العاملة  الــيــد 
ــأداء  وغــيــر مــبــاشــرة، وتــقــوم ب
ضرائبها وتساهم في االستثمار 

الوطني.

عبد اهلل جداد. الداخلة  
 

رجاالتها، الشريف  من  واحــدا  الصحراء  فقدت 
الدليمي ولد إبراهيم ولد املختار، الكولونيل ماجور 
بالقوات املسلحة امللكية، وهو أول عامل إلقليم وادي 
مدينة  إلى  نقله  وتم  بالرباط  توفي  حيث  الذهب، 

الداخلة ليوارى جثمانه الثرى بأرض األجداد.
الكبار،  الصحراء  ــاالت  رج أحــد  يعد  الــراحــل 
املساهمني  من  وكان  ادليم،  أوالد  قبيلة  وشيخ 
االستعمار  من  الذهب  وادي  إقليم  تحرير  في 
التي  املبادئ  اإلسباني، متشبثا بوطنيته، وهي 

الدليمي،  الغيالني  الوالي  ومنهم  ألبنائه  لقنها 
يشغل  والذي  بلغاريا  في  السابق  املغرب  سفير 
الداخلية،  ــوزارة  ب ملحق  والــي  منصب  حاليا 
في  برملانية  امــرأة  أول  الدليمي،  حياة  وابنته 

األقاليم الجنوبية سنة 1997.
في  الصلبة  النواة  أعضاء  من  الراحل  وكان 
من  عددا  وقاد  الخضراء،  املسيرة  تنظيم  عملية 
البوليساريو  مواجهة  في  التاريخية  املــعــارك 
بوسام  املتوجني  من  وكــان  الجزائر،  وداعمتها 
بمناسبة   ،2015 سنة  قائد  درجــة  مــن  الــعــرش 

الذكرى األربعني للمسيرة الخضراء.

رحيل أول عامل إلقليم وادي الذهب
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مدرسة الصحراء جزء 
من مناورات موجهة 
ضد حرب العصابات 

جنوب المغرب 

القناص

ــداد »مـــدرســـة  ــعـ ــتـ ــار اسـ ــ ــي إطـ فـ
الصحراء« )إيكول لو ديزير( لدرسها 
القوات  عملت  إفريقيا،  في  الثالث 
ــرب »مــتــوقــعــة«  الــفــرنــســيــة عــلــى حـ

للبوليساريو، جنوب املغرب.
ــول تــجــدد  ــ ــرت تـــدريـــبـــات ح ــ وجـ
لجبهة  الصلبة  الــنــواة  مــع  الــحــرب 
الدفاعي  الجدار  شرقي  البوليساريو، 

املغربي بمحاذاة موريتانيا.
وحــســب مــصــدر »األســـبـــوع«، فإن 
إحدى  هي  البوليساريو  على  الحرب 
الــقــوات  بها  تــقــوم  الــتــي  العمليات 

الفرنسية الخاصة.
العسكرية  الــتــدخــات  إطـــار  ــي  وف
التدريب واملواجهة في  ملركز  الجارية 
الصحراء املسمى اختصارا »سيكاد«، 
في  الستثمارها  تقنيات   6 هناك  فإن 

أي حرب متوقعة في الصحراء.
ويرى املصدر أن ما يجري هو طفرة 
خال  مــن  املــغــرب  ستفيد  عسكرية 
دعم  حليفه الفرنسي في حال اندالع 
مواجهة بني اململكة والتنظيم املسلح.

البرتغالية  المستشارة 
لممثل االتحاد األوروبي 

للشؤون الخارجية 
متفهمة لموقف المغرب 

في الصحراء 

رؤيـــة الــبــرتــغــالــيــني لــلــصــراع في 
انطاقا  واضحة،  أصبحت  الصحراء، 
من األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
وإلى  الجنسية،  البرتغالي  غوتيريس، 
مديرة  برتغالية،  مستشارة  تعيني 
بوريل،  جــوزيــف  طاقم  فــي  إفريقيا، 

مهندس سياسات االتحاد األوروبي.
املوقف  عن  الرانجيها  ريتا  وتدافع 
املــغــربــي، وقــد انــتــقــدت أوســـاط في 
الــبــرملــان األوروبــــــي مـــواقـــف هــذه 
االتحاد  ممثل  يتفهم  فيما  الشخصية، 
مصدر  يقول  األمر،  السامي  األوروبي 

»األسبوع«.
ــل الــصــمــت  ــســي ــروك ــارت ب ــ ــت ــ واخ
لها  موجهة  مكتوبة  ماحظات  حول 
لاتحاد  املباشر  املوقف  بخصوص 

األوروبي من قضية الصحراء.

منصة »إكلوغ« اإلماراتية 
لغرب إفريقيا في المغرب 

ماكرون يريد مساندة 
المجلس العلمي األعلى 

في المغرب 
ــوار الــرئــيــس الــفــرنــســي مع  فــي حـ
موقف  عن  ماكرون  تساءل  مستشاريه، 
الدول  إسام  تمثل  دينية  مؤسسة   13
الشرق  في  فرنسا  لسياسات  الحليفة 

األوسط وشمال إفريقيا.
سؤالني  الفرنسي  الرئيس  ــرح  وط
يتقدمهما  املغرب،  في  مؤسستني  على 
طالب  وقــد  األعــلــى،  العلمي  املجلس 
هذه  على  واسع  انفتاح  إلى  بالوصول 
املؤسسة، كما طالب العمل الدبلوماسي 
املؤسسات  مع  بالتواصل  الفرنسي 

الروحية، يقول مصدر »األسبوع«.

العماق  مــع  اتفاقها  بعد  مــبــاشــرة 
ــولـــوري« على  الــدفــاعــي الــفــرنــســي »بـ
»إكلوغ«  قررت  اإلفريقي،  السوق  تقسيم 
ــاء في  ــشــرك ــن ال اإلمـــاراتـــيـــة، بــدعــم م
في  منصة  إطــاق  أبيب،  وتل  واشنطن 
من  تعاني  التي  إفريقيا،  لغرب  املغرب 

أزمات عسكرية تتقدمها بارخان.
أن  بالقول  »األسبوع«  مصدر  ويدقق 
يفيد  الشركتني  بــني  الــجــاري  التفاهم 
انطاقا  ثانية،  ملنصة  ويؤهلها  اململكة 

من مدينة القنيطرة.

إطـــار خططها،  فــي  »أفــريــكــوم«  قـــررت 
املتوقع  طنطان  قاعدة  بني  عسكريا  ربطا 
عاصمة  أكــاديــر  مــن  والقريبة  تطويرها 
ــاورات  ــن ــقــي« ومــســرح امل ــري »األســـد اإلف
كل  ربيع  األمريكية،  املغربية  العسكرية 

سنة، وبني قاعدة »كنجي« في نيجيريا.
تسليح  األمــريــكــيــة  ــوات  ــق ال ــاول  ــح وت
القاعدتني بقدرات متماثلة، إذ يقول املصدر 

لديهما  بل  »تكتيكيتني«،  تكونا  لن  بأنهما 
بعد استراتيجي كقاعدتني متقدمتني لعمل 
وأيضا  نيجيريا  في  واملدرعات،  املدفعية 
كما  ـ طانطان،  أكادير  قاعدة  على مستوى 
أن  للقول  »األســبــوع«،  مصدر  يسميهما 
»أكادير ـ طانطان« قاعدة عملياتية ستجعل 
بل  سنويا،  ليس  اإلفريقي«  »األسد  موعد 
عمليا، ألجل إنجاح خطط األمن في املنطقة.

ممثل »ال�سي. اآي. اإي« ملحاربة الإرهاب 
 يف  بوركيـنا فا�سـو يخـتار مغـربيا 

ــوع«،  »األســب لــجــريــدة  مــصــدر مطلع  ــد  أك
ملحاربة  إي«  آي.  »السي.  ممثل  كايوس،  أن 
مغربيا،  اختار  فاسو،  بوركينا  في  اإلرهــاب 
الجزائر  مــن  سرية  معلومات  يتلقى  وهــو 
الجماعات  ضد  املعقد  الوضع  مع  للتعامل 

اإلرهابية باملنطقة.
وفضل مساعد كايوس، باسم »السي. آي. إي«، 
استراتيجية تدخل وقائي في 7 نقط على األقل.

ويوضح املصدر، أن قدرة األمريكيني على 
»مثمرة«،  املغربية  املخابرات  مع  التحالف 
صرح  ــذي  ال نفسه،  كايوس  وصــف  حسب 
ينجح  إفريقيا  فــي  الخطط  مــن  جــزء  ــأن  ب
بشكل واسع بمساعدة الحلفاء، في مقدمتهم 

املغرب.

واشنطن تدعم عالقات أمنية 
بين الرباط والخرطوم 

فاجأ السفير األمريكي في الخرطوم 
السودانية،  الحكومة  رئيس  محاوره، 
يجدها  التي  بالدول  عبد هلل حمدوك، 

مؤهلة إلقامة عاقات أمنية شاملة.
ثاثة  »األســبــوع«  مصدر  ويعرض 
األمنية  الشراكة  منها  مركزية،  أمور 
املغرب  مع  فيها  التفكير  سبق  التي 
العقوبات  لكن  البشير،  عمر  عهد  في 

دون  حالت  السودان  على  املفروضة 
وحاليا  البلدين،  بني  التعاون  تطوير 
زراعية،  وتكنولوجيا  مشروع  هناك 
ــات بني  ــاق ــع ــة ال ســتــكــون فــي خــدم

العاصمتني الرباط والخرطوم.
أو  شــراكــة  أي  واشنطن  وستدعم 
ألنها  البلدين،  بني  استراتيجي  حوار 

ستكون في خدمة األمن اإلفريقي.

محدوك

غوترييس

�لأمريكيون يربطون �أكاديرـ  طانطان 
جوا بالقاعدة اجلوية »كنجي« 
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أعلن وزير المالية بشكل واضح في الرد على البرلمان، في نقاشات 
»االستغالل  سماه  ما  تجنب  ضــرورة  عن   ،2021 لميزانية  نوابه 
األحزاب  على  وأن  الملك«،  أطلقها  التي  الكبرى  لــأوراش  السياسوي 
المشاركة دون انتقادات للظرفية االستثنائية، كي تتجسد السياسة بكل معانيها 

النبيلة، حسب الوزير.
ويأتي هذا التقدير واضحا قبل أي انزالق لأحزاب في انتقادات المشاريع المعتبرة 
»استراتيجية«، ليس حسب تقييم وزير تكنوقراطي محسوب على حزب األحرار، 

بل »ألن الدولة ال يمكن أن تسير دون إجماع وطني حول أولويات المرحلة«.

الدولة  أن  القول  يفيد  الضغوط،  التشريعية تحت هذه  االنتخابات  وإجراء 
تخاطب المعارضة على قدم المساواة مع األغلبية، لتكون صفا واحدا في هذا 

اإلجماع.
وال يعرف إلى اآلن كيف يمكن تمييز خطاب المعارضة عن المواالة، وهناك 

دعوة واضحة إلى »اإلجماع الوطني«، لتجاوز هذه المرحلة.
لطبيعة  سياسي،  بل  تقني،  بخطاب  المالية  وزيــر  يتحدث  وال 
صعبة  األوضـــاع  ألن  التصعيد،  عــدم  في  الــدولــة  ورغبة  المرحلة 

واإلصالحات كبرى ومتأخرة.
أعد الملف: عبد الحميد العوني

حتـذيـر  الـدولـة 
من اال�ستغالل 

ال�سيـا�سـوي 
لالأورا�ش الكـربى

ال نقاش حول
الحكومات السابقة..

»املهم، أال نضيع الوقت في النقاش 
بسلبياته  املــاضــي  تــراكــمــات  حــول 
في  بنشعبون  يقول  وإيجابياته«، 
من  يفيد،  ما  وهو  األخيرة،  رسائله 
خفض  هو  يجري  ما  أن  ثانية،  جهة 

ملنسوب النقد الذاتي واالنتقاد.
البرملان  في  الوزير  تدخل  ورســم 
االنتخابات  فــي  الحمراء  الخطوط 

القادمة كالتالي:
الحكومات  حصيلة  نقاش  عدم   )1

السابقة.
2( عدم اعتماد القراءات التجزيئية.
إمكانياتنا  إطــار  في  التمويل   )3
فإن  ولذلك،  نتجاوزها،  وال  املالية، 
التي  هي  للدولة  الواقعية  القدرات 
في  عليها  االعتماد  الدولة  على  يجب 

إطالق برامجها االنتخابية.
األحــزاب  يخاطب  املالية  وزيــر  إن 

بطريقة تؤكد على عدة نقط، منها:
أو  الديماغوجية  القراءة  رفض   )1
القدرات  على  تعتمد  ال  التي  الحاملة 

الحقيقية للدولة.
كما  التجزيئية  القراءة  رفض   )2

قلنا لألحزاب.
3( رفض القراءة اإليديولوجية.

4( رفض القراءة السياسوية.

وبالتالي، فإن الدولة ال ترى أمامها 
إال أزمتها االقتصادية، وال ترغب في 
سياسية  أزمــة  إلــى  األوضـــاع  تطور 
بـ»أن  تفيد  أو حزبية، وهذه الصورة 
دعمه  ســوى  عليه  يجب  ال  الــحــزب 

للسياسة الحالية فقط«.
مــنــاورة  ــأي  ب يسمح  ال  ــظــرف  وال
الوطنية،  املصلحة  تغليب  واقــع  من 
ليس  اليوم  الحكومة  وأن  خصوصا 
لديها سوى تنزيل القرارات املسطرة.

التسريع في تنزيل اإلصالحات 
يفرض على السلطة تعبئة 

المعارضة وجعلها مع المواالة 
وباقي المؤسسات في صف واحد

املعارضة  في  يناقش  أحد  يعد  لم 
عهد  في  السلطة  أجندة  األغلبية  أو 
الجميع،  أجــنــدة  ألنــهــا  »كـــورونـــا«، 

ـــ»إجــمــاع كــورونــا« يذكر  ف ــك،  ــذل ول
وهذا  الخضراء«،  املسيرة  بـ»إجماع 
مؤسسات  يقوي  أن  يمكن  الــوضــع 
األمور  وأن  خصوصا  أكثر،  النظام 
االقتصادية أصبحت سؤال املواطن. 

وزير  فــإن  التفصيل،  لهذا  وتبعا 
املالية يشير إلى أمرين:

ــدة فــي املــغــرب  ــن 1( تــوحــيــد األج
هناك  تعد  فلم  إجماع،  عليها  والتي 

الوطن  أجندة  بل  األغلبية«،  »أجندة 
هذا  في  يمكن  وال  العليا،  ومصالحه 

الجو إطالق برنامج بديل.
املجتمعية،  اآللــيــات  ــورة  ــل ب  )2
ضرورة  بل  خيارا،  تعد  لم  فالتنمية 
فاملسألة  وبالتالي،  املغرب،  يبقى  كي 
وكذلك  فشلت،  االقتصاد  في  الفئوية 

اآلن في السياسة.
األحــزاب  مواكبة  فــي  فشل  هناك 
تعتبر  ألنــهــا  ــخــذة،  ــت امل ــرارات  ــق ــل ل
يختلف  وال  يتجزأ  ال  جــزء  نفسها 
ــقــرار،  ال دوائـــر  إلــيــه  توصلت  عما 
وبــالــتــالــي، فـــإن تــحــذيــرات الــدولــة 
أو  املزايدة  تقبل  لن  ألنها  واضحة، 
ولــإشــارة،  السياسوي،  االستقالل 
فإن ما حدث في حراك الريف اعتبره 
سياسويا  استغالال  الرسميني  بعض 
من الشارع لرفض مشروع »الحسيمة 

منارة املتوسط«.
مشروعها  عن  الدولة  دافعت  وكما 
الحسيمة ستدافع عن مشاريعها  في 
وقد  »كورونا«،  ظروف  رغم  األخــرى، 
تحولت تطورات السياسة االجتماعية 
صعيد  على  جذرية  إصــالحــات  إلــى 
التغطية االجتماعية والتقاعد لجميع 
لكل  العائلية  والتعويضات  املغاربة، 

طفل مغربي.
االجتماعية  األجــنــدة  فــإن  وعليه، 

للدولة تستلزم في نظر الرسميني:

انزالق  عدم  أجل  من  التسريع   )1
ــن  ــ ــة واألم ــي ــاع ــم ــت األوضـــــــاع االج

االجتماعي نحو األسوأ.
إلنعاش  درهم  مليار   15 تعبئة   )2
االقتصاد الوطني في ظل قانون مالي 
سنة  منذ  نوعه  من  األول  هو  معدل، 

.1990
التسريع  عــنــد  األمـــر  يبقى  وال 
والتعبئة، بل املواكبة السياسية التي 
تطلب من املعارضة الدعم واملساندة، 
يسمح  وال  استثنائي،  الــظــرف  ألن 
باالستقطاب وال بـ»طرح بدائل« برؤية 

أخرى.
الشركاء  مــع  املكثف  العمل   )3
مؤسسات  ويتقدم  الدوليني،  املاليني 
التمويل الدولي صندوق النقد والبنك 
الدولي، وهو ما اعتبره بعض النواب 

املعارضني »كسال«.

يقول وزير المالية في الرد على 
البرلمان الذي اتهمه بالكسل: 
»عن أي كسل يتحدث البعض.. 
إذا كان ما قامت به الحكومة 
من مجهودات يعد كسال، فما 

هو االجتهاد في نظركم؟«

اإلجـــــــراءات  أن  ــا  ــحـ واضـ ــان  ــ ك
»كورونا«،  الحكومية املصاحبة ألزمة 

عليها  إجــراءات صادقت  تطبيق  هي 
وهي  ــي،  ــدول ال التمويل  مؤسسات 

تشمل من جهة ثانية:
ـ تعبئة عادية للموارد، من القروض 

أساسا. 
ـ نموذجا معمما على كل الدول.

ــم يقم  ــرب ل ــغ وبــالــتــالــي، فـــإن امل
املعيارية  اإلجـــراءات  هــذه  بتكييف 
فــي إنــعــاش االقــتــصــادات بعد أزمــة 
أخذ  العام  الوضع  إن  بل  »كورونا«، 

حجما جديدا، من واقع أن األحزاب لن 
من  استراتيجيات  تجاوز  من  تتمكن 
في  السياسيون  يختلف  ولن  يمول، 
وهنا  الخطاطات،  نفس  مع  التعامل 
املغربي  املخطط  هل  السؤال:  يطرح 
من إنتاج الحكومة تبعا للظرفية التي 
يعيشها املغرب، أم هو وليد إجراءات 

دولية »نمطية« تحمل نفس التعبئة؟
وتأسيسا على ذلك، يظهر أن قدرة 
مالية  سياسة  إنــتــاج  على  املــغــرب 
علق  ولــذلــك،  »ضعيفة«،  لــلــطــوارئ، 
النواب على هذه النمطية بـ»الكسل«، 
املالية،  وزيــر  يدعو  أن  الالفت  ومــن 
املعارضة  التحاق  إلى  الدولة،  باسم 
خطة  واعــتــبــارهــا  النمطية  بــهــذه 
الجدل  تقبل  ال  نظره  في  وهي  دولة، 

»االســتــغــالل  أو  »الــســيــاســي« 
رسالة  وهي  السياسوي«، 

للجميع.

بنشعبون الوزير الذي يوجه 
األحزاب يف االنتخابات القادمة

انتخابات بدون انتقادات ورسائل قوية لألحزاب

»كورونا« تنهي خطاب املعار�سة بقرار ر�سمي
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رسالة وزير المالية ال عالقة لها 
بحزب األحرار، بل بدوائر القرار

رئيس  مــوقــع  املالية  وزيـــر  أخــذ 
منتقدي  على  ــرد  ي وهــو  الحكومة 
مشروع مالية 2021، وبالتالي، أصبح 
مهما اإلشارة إلى أن االنتخابات لن 
تكون في إطار قانون مالي يستجيب 
املعدل  املالي  القانون  معايير  لنفس 
وقد  الصحية،  الطوارئ  ظرف  تحت 
صحية  ــوارئ  ط من  الوضع  ينتقل 
إدارة  بفعل  اقتصادية،  طوارئ  إلى 

حزمات الدعم.
الطوارئ  حالة  املغرب  يرفع  ولم 
ــن تــنــاســبــهــا ســوى  الــصــحــيــة، ولـ
ــة تــجــعــل لكل  ــتــصــادي ــوارئ اق ــ طـ
خاصة  طبيعة  املتخذة  ــرارات  ــق ال

وطابع استثنائي.
اإلشــــارات  أن  ــد  أحـ يعتقد  وال 
ــة،  ــيـ ــالـ ــر املـ ــ ــوزي ــ الـــســـيـــاســـيـــة ل
التكنوقراطي، رسالة سياسية لحزب 
بــدوائــر  متصلة  هــي  بــل  ــرار،  ــ األح

القرار.
أن  املالية،  وزيــر  يؤكد  جهة،  من 
يستوجب  اململكة،  عليه  تعمل  ما 
بني  ــخــاف  ال ــذويــب  ت مــا  بطريقة 
تقترحه  ومــا  واملعارضة،  األغلبية 
ــن تــعــديــل طــريــقــة عد  الــداخــلــيــة م
الصحيحة  األصــوات  األصــوات من 

إلى كتلة املسجلني يتوافق:
1( مع حكومة وطنية تمثل أحزابا 

قوية منسجمة.
تعزيز  إلعـــادة  االنــخــراط  مــع   )2
والسياسي،  الحزبي  املجتمع  لحمة 
وتجاوز الصراع الدفني بني األحرار 

وحزب العدالة والتنمية.
3( مع النقاش املباشر في اللجن، 
إلى  انتهت  التقليدية  الصيغ  ألن 
من  أكثر  ليست  فالحكومة  باغات، 
منفذ لتعاليم القصر في هذه الظرفية، 
وقد قال الوزير باسم الحكومة: نحن 
ولذلك،  أسبقيات،  أي  لدينا  ليست 
وأجــنــدتــه  الــقــصــر  ســيــاســة  تبقى 
الزمنية هي الحاسمة إلى الحد الذي 
الرسمية  التمويات  كل  فيه  كانت 

وغير الرسمية من أجل إنقاذ:
ـ من خسر عمله من املواطنني، بـ 21 

مليار درهم.
عمل  كـــل  أو  جـــزء  خــســر  مـــن  ـ 
لذلك،  درهــم،  مليار   46 بـ  مقاولته، 
فتدخل الدولة إلنقاذ املقاولة زاد عن 
التدخل الطارئ، أي مقابل كل مليار 

للمعيشة هناك ملياران للمقاولة.

مقابل كل مليار للمعيشة
 هناك ملياران للمقاولة 

مهيمنا  االقتصادي  الشأن  سيكون 
القادمة،  التشريعية  االنتخابات  على 
الجميع  سيعمل  السياسة،  وبإعدام 
على إنقاذ املقاولة، ألن توجيه قروض 
إلى ما يناهز 74 ألف مقاولة صغيرة 
لكنه  مهما،  سيكون  متوسطة،  أو 
يستتبع الحفاظ على مناصب الشغل، 
لكن املقاولة ستزيد ضمورا كلما بقي 

االنكماش االقتصادي قائما.
في  املنظمة  الــتــدابــيــر  وســتــكــون 
 2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
ــول  ــوك ــروت ــب ــروح ال ــ ــرارا لـ ــمـ ــتـ اسـ
الفترة  الذي تدار به هذه  االقتصادي 

الحرجة.
جذرية  بخطوة  املالية  وزير  ويعد 
تتجاوز أجندات األحزاب انطاقا من:
العام، وسيكون  القطاع  1( إصاح 
هوامش  سيترك  إذ  مهما،  مـــردوده 
للقطاعات  بموجبها  يمكن  مالية 
املنتجة  واالستثمارات  االجتماعية 
ال  املدن  وبإقفال  االنتعاش،  للشغل، 
يمكن القول بوجود معامات تجارية 
الــذي  اإلنــتــاجــيــة  مستوى  تــســاوي 

يطمح إليه الرسميون.
لتحسني  العام  املرفق  إصــاح   )2
وبالتالي،  ــخــاص،  ال الــقــطــاع  أداء 
ــســيــاســي في  ــكــون الـــوضـــع ال ســي
الكاسيكية  القواعد  خارج  املستقبل 

للمخزن، واألمر حاليا ال يتعدى رغبات 
حاليا  يصعب  حيث  الــدولــي،  املمول 
االقتصادي«  بـ»املخزن  يسمى  ما  ربح 

دون التزامات اجتماعية شاملة.

الحكومة ترفض اتهامات 
برلمانية باالستهتار 

بأولويات المغاربة

قاسيا  الــحــكــومــة  رد  كـــان  ــقــد  ل
الكسل  اتــهــامــني:  فــي  ــنــواب  ال على 
وقد  املغاربة،  بأولويات  واالستهتار 
رأى وزير املالية، الذي أصبح يتحدث 
باسم الجهة التي عينته، وهي تعرف 
ملاذا يجب الرد على بعض االتهامات 
ال  اللعبة  سقف  أن  »السياسوية«، 

يحتمل.
ــر »نحن  ــوزي ــك، فــإن قــول ال ــذل ول
فــخــورون بــأن تكون األولــويــات هي 
الرد  في  امللكية«  التوجهات  تنزيل 
على اتهامات بـ»االستهتار بأولويات 
لخلق  مباشرة  محاولة  هو  املغاربة«، 

أزمة ال يتحملها الوضع.
تصريف  هــو  حاليا،  يجري  ــا  وم

على  يؤثر  قد  بشكل  األزمــة  لخطاب 
يطرح  الــذي  والخطاب  العام،  األمــن 
خطاب  األولويات،  يقترح  من  سؤال 

مأزوم له ما بعده.

عن  الدفاع  فإن  معلوم،  هو  كما  و 
بشكل  والــدولــة  الحكومة  منطلقات 
عقاني، يجب أال يشخصن أو يختبئ 
يحدث  ومــا  السياسي،  القرار  وراء 
هو إشارة إلى صعوبات في الخطاب 

السياسي، على حد قول املاحظني.
ينسجم  أن  السلطة  دوائــر  وتريد 
الحكومي  القرار  مع  البرملاني  القرار 
امللكية  املؤسسة  قــرار  ينسجم  كما 

والسلطة التنفيذية.
ومن جهته، يكشف وزير املالية أن 
الفاصل بني  الزمن  فقط، هو  أيام   5«

خطاب العرش وعرض مخطط عملي 
األمــور  أن  يعني  ما  وهــو  لتنزيله«، 

كانت منسقة إلى حد بعيد.
ــان  ــرمل ــب ــى ال ــل ــرض ع ــ ــا، ع ــعـ وفـ
االستثمار  صندوق  إحــداث  مرسوم 
أطــلــق عليه  الـــذي  االســتــراتــيــجــي 
»صندوق محمد السادس لاستثمار«.

استمرار تمويل األوراش 
الكبرى بـ»صندوق محمد 

السادس لالستثمار« 

األجـــرأة  هــو  اآلن،  يــجــري  مــا  إن 
الفعلية والفورية اللتزامات الحكومة، 
ــي هــذا اإلطـــار، ســنــرى بوضوح  وف
السياسوي  االســتــغــال  رفـــض  أن 
ــأوراش الــكــبــرى، خــط أحــمــر في  ــ ل
أي  يتمكن  فلن   ،2021 انتخابات 
حزب من تقييم هذه األوراش، وأيضا 
محمد  »صــنــدوق  بشأن  يرافقها  ما 

السادس لاستثمار«.
وستكون البرامج الحزبية:

استراتيجي،  بــعــد  دون  مــن   )1
ــة  ــجــي ــي ــرات االســت األوراش  ألن 
االستثمار  صندوق  وأيضا  الكبرى 
االستراتيجي، بعيدان عن أي نقد، كما 
في عمل األحزاب تحت سقف جديد ال 
يمتلك فيه البرنامج الحزبي أي تأثير 
بعيد املدى، فهو مجرد أجرأة لتنفيذ 

ما جرى تقريره.
يحمل  سياسي  بعد  دون  من   )2
ما  فــإن  لذلك،  »بــديــل«،  لتدبير  أفقا 
يجري، يؤسس لتكون األحزاب أدوات 

تنفيذية، وهي كذلك دائما.
ــر الــبــدائــل فـــي الــنــقــاش  ــص وح
العمومي على األجرأة، يفيد القول أن 
إنتاج برامج من طرف األحزاب، وهي 

مراكز تنفيذية، ليس مطلوبا.
»بدائل«  اليوم  األحزاب  تقترح  وال 
األوراش  وبإبعاد  استراتيجيات،  أو 
الحزبي،  التقويم  عن  االستراتيجية 

فرضتها  أوضـــاعـــا  الـــدولـــة  تنهي 
الطوارئ الصحية.

حالة الطوارئ االقتصادية 
لن تنتهي قريبا 

 تــجــاوز املــغــرب حــالــة الــطــوارئ 
في  حــدث  ملــا  الشبيهة  االقتصادية 
الديمقراطية  من  باملزيد  التسعينات، 
والشراكة التي عقدها الحسن الثاني 
مع املعارضة، أما دوائر القرار اليوم، 
األوراش  بإبعاد  الحل،  إلــى  فتنظر 
النقاش  ــن  ع وتــمــويــلــهــا،  الــكــبــرى 
العمومي، وهو املطلوب لضمان عدم 
جرأة الشارع على إعادة طرح نجاعة 
مشروع  مع  طــرأ  كما  األوراش  هــذه 
وسبب  املتوسط«  منارة  »الحسيمة 
بحراك  إعاميا  معروفة  مواجهة  في 

الريف.

ــن تــســمــح الـــدولـــة بــحــراكــات  ولـ
أن  أوراشها، حيث يجب  مماثلة ضد 
النقد  فــوق  الكبرى  األوراش  تكون 
والعمومي،  الحزبي  النقاش  وخارج 
ــول هــذه  وأي حـــزب يــرغــب فــي دخـ
الدولة  مواجهة  في  سيكون  املعركة، 
استمرار  مقابل  فــي  ضمنت  الــتــي 
شاملة  اجتماعية  أوراشــا  أوراشها، 
والتقاعد  الصحية  التغطية  تخص 

والتعويضات العائلية لكل املغاربة.
الشمولية  ــنــظــرة  ال ــهــذه  ل وتــبــعــا 
لــلــدولــة، الحظنا  االجــتــمــاعــي  لــلــقــرار 
نهاية  إلــى  القطاعات  ببعض  التكفل 
املرتبطة  بالنفقات  التكفل  مثل  السنة، 
التغطية  ونظام  العائلية  بالتعويضات 
األجـــراء  لفائدة  اإلجــبــاريــة  الصحية 
اإليواء  ملؤسسات  التابعني  واملتدربني 
السياحي املصنفة )وليس األمر متعلقا 
األســفــار  ووكــــاالت  املــصــنــفــة(،  بغير 
املؤمنني  واملرشدين  السياحي  والنقل 
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
وقــد تــوصــل 47 ألــف أجــيــر إلى 
بهذه  املنصرم،  شتنبر  شهر  حــدود 
التعويضات، وهو ما يؤكد أن مقاربة 
النوع االجتماعي املتضررة، جزء من 
الجديدة  املقاربة  عليه  تعمل  مخطط 

للميزانيات العامة في دول عديدة.
املتعلقة  اإلجـــــراءات  فـــإن  ــك،  ــذل ل
محاولة  تضمن  العامة،  بامليزانية 
ميزانيات  تحت  األزمــة  من  الخروج 
القطاع  فــي  وقـــد وصــلــت  ــاع،  ــإق ل
بشأن  املائة  في   90 إلــى  السياحي 

ضمانات الديون.

اآلليات الكفيلة بتفعيل 
»صندوق محمد السادس 

لالستثمار« ال تناقشها األحزاب، 
وليست وليدة النقاش العمومي، 

حيث سيكون الصندوق ذا 
شخصية معنوية، وهو ما 

يفيد أن التمويل المستقل عن 
الحكومة جزء من االستراتيجية 

الجديدة للمشاريع الكبرى 

املشاريع  لتمويل  آلــيــة  خلق  إن 
يضع  الحكومة،  عن  بعيدة  الكبرى 

الجميع أمام رؤية ينفصل بموجبها:
1( تمويل األوراش الكبرى بعيدا 
عــن الــتــمــويــل الــعــمــومــي، وبــذلــك 
تكون هذه االستقالية مدعاة لعمل 

»مــتــوازن وفــعــال«، وهنا 
حدود  عن  السؤال  يطرح 

رسائل السلطة لألحزاب: 
1( ال تقييم لسياسة املغرب يف حماربة »كورونا«.

2( ال نقد للتجارب احلكومية السابقة. 
3( ال حسابات ضيقة.

4( ال لإليديولوجيا يف الصراع االنتخابي القادم. 
5( ال استقطاب )وهي يف نظر اجلميع قضية مصطنعة(. 
وهي رسائل نقلها وزير املالية إىل األحزاب بعد سوء 

التفاهم بني حزب رئيس احلكومة والوزارة الوصية، 
وزارة الداخلية.

والستمرار الصعوبة التي تعيشها عالقة وزير الداخلية 
وحزب رئيس احلكومة، جاء نقل رسائل دوائر القرار عرب وزير 

املالية وليس رئيس احلكومة، كي ال تؤثر يف موقف حمدد 
داخل احلزب احلاكم.

وتسعى دوائر القرار إىل عدم إدارة الوضع اجلديد يف حزب 
العدالة والتنمية، وعزلت التطورات األخرية تيار بن كريان، ومل 

يستطع العثماين أن يصنع تيارا داخل حزبه، وحاليا، ال ميكن 
بلقنة احلزب، وليس يف صالح أحد أن ينشطر اإلسالميون 

امللكيون، إذ املسألة مع بن كريان انتهت إىل عزل حركته.

الداخلية ال حتاور رئيس احلكومة على أساس منصبه أمينا عاما حلزب العدالة والتنمية 

ال يناقش العثماين أمر االنتخابات مع وزير الداخلية 
بصفته احلزبية، ولذلك، فهو ال يعرف إىل اآلن وليست 

لديه أي معلومة أو قرينة بخصوص موقف القصر.
وتدار املعركة من جهة ثانية، يف مواجهة الفريق 

الربملاين حلزب العدالة والتنمية. 
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مراقبة الحكومة لهذه املشاريع من 
يكون  قد  ثانية،  جهة  ومــن  جهة، 
الدور  للحسابات  األعلى  للمجلس 

الحاسم في مراقبة هذه املؤسسة.
2( تحديد األوراش الكبرى التي 
ال تتدخل األحزاب في اقتراحها أو 
إن  تنفيذها  حق  ولديها  توجيهها، 

أصبحت في األغلبية.
بني  يترنح  اقتصادا  فإن  ولذلك، 
يجعل  قــد  واالستثمار،  اإلنــعــاش 
ال  جــزء  التدبير  حكامة  من  املزيد 
يتجزأ من الرؤية العامة التي تعمل 

عليها الدولة.
عن  األحــــزاب  ــعــاد  إب وسيبقى 
الــســيــاســات  تــعــديــل  أو  اقـــتـــراح 
الكبرى، تقليدا مغربيا منذ أن حسم 
وحاليا،  القصر،  لصالح  الصراع 
للمشاريع  املقترحة  الجهة  تبقى 
أصبحت  حيث  ــدة،  ــ واح الــكــبــرى 

الدولة بعد حالة الطوارئ:
أ( مقترحة لكل املشاريع. 

ــاالت  حــ ــي  ــ ف مـــقـــرضـــة  ب( 
االستثمار االستراتيجي.

ــاالت  حــ ــي  ــ ف ــة،  ــولـ ــمـ مـ ت( 
االستثمار االستراتيجي.

واملــؤشــرات  السمات  وهـــذه  
أقوى  الدولة  تدخل  مجال  تجعل 

يعد  لم  ولــذلــك،  سبق،  مما  بكثير 
االقتراحية  للقوة  هــامــش  هــنــاك 
»أطر  في  الدولة  وترغب  لألحزاب، 
تنفيذية« من هذه املشاتل السياسية 
ومن خارجها عبر تكنوقراط الدولة، 
االستفادة  في  الحكم  استثمر  وقد 
بشكل  له  املحفوظة  السلطات  من 

قياسي.

السلطات المالية للدولة 
تساوي اليوم قدرتها 
السياسية على القرار 

باستثمارات  صندوق  إطالق  إن 
تتجاوز 50 في املائة من كل القروض 
املضمونة من الدولة واملوجهة إلى 
الدولة  تمويل  أن  يعني  الشركات، 
 186 إلى  يصل  الــذي  االستثماري 
مليار درهم، باإلضافة إلى تمويالت 
صندوق االستثمار، يجعل مجموع 
إلى  يصل  العمومية  االستثمارات 

230 مليار درهم.
األرقام  هذه  أن  الجميع  ويالحظ 

توحي بأمرين:
الوحيد  املمول  الدولة هي  أن   )1

تقريبا لحركة الرسملة.
املــقــتــرض  ــي  ه الـــدولـــة  أن   )2
الوحيدة  املقرضة  والجهة  األول 
هناك  ــإن  ف وبالتالي،  ملجتمعها، 

إعادة هيكلة مصدر القرار.
من واقع أن الدولة:

ال  فهي  بــالــواقــعــيــة،  تتمتع  أ( 
أمال وهميا،  تزرع  وال  وعدا  تعطي 
يــقــول وزيـــر املــالــيــة عــلــى لسان 
الدولة، و يرسل هذا الخطاب ألول 
مرة إشاراته إلى الفرقاء واألحزاب 
رئــيــس  دور  وهـــو  الــســيــاســيــة، 
العثماني  خطاب  وألن  الحكومة، 
ويمكن  فقط،  حزبي  أنــه  سيفسر 
على  الجديدة  القدرة  فإن  تأويله، 
قاطعة  تكون  لن  والتنفيذ  البرمجة 
القرار  ــر  دوائ خــالل  من  إال  أمرها 
السياسات  حاليا  تــصــوغ  الــتــي 

العمومية.
خصوصا  بالفعالية،  تتمتع  ب( 

في حالة الطوارئ الصحية.
ــرار  ــق ال بــمــركــزيــة  تــتــمــتــع  ت( 
هي  هذه  وربما  اإلدارة،  والمركزية 
من  إقــرارهــا  يمكن  التي  املعادلة 

طرف الجميع.

وضمن هذه الظرفية الصعبة، فإن 
األحزاب ال يجب أن تكون جزء من 
تجاوزها  على  مساعدا  بل  األزمــة، 

بتخفيف انتقادها.
ولم يستطع النظام التفكير، منذ 
االشتراكي  االتحاد  بقاء  في  فترة، 

في دائرة املعارضة.
معارضة  هناك  ليست  وحاليا، 
كل  ألن  يـــســـاريـــة،  أو  يــمــيــنــيــة 
الحكومة،  في  ممثلة  الحساسيات 
حزب  لــدى  املعارضة  تجد  ولذلك، 
أو  الحكومة  رئيس  لسياسة  معني 

العكس.
السياسية  التجليات  هــذه  وكــل 
إلى  القرار  مراكز  تدفعها  أن  يريد 

أمرين:
ـ أن مظاهر الخلل في السياسات 
تشخيصا  ــعــد  ت لـــم  الــعــمــومــيــة 

للمعارضة، بل للنظام ودوائره قبل 
أي شيء آخر.

مــســؤولــيــة  تــحــمــيــل  رفــــض  ـ 
حزب،  أو  حكومة  ألي  االخــتــالالت 
أو تيار أو سياسة، فال مسؤول عن 
االختالالت، وليست هناك »شجاعة 
ليتحمل  طــرف  أي  عند  سياسية« 

هذه املسؤولية.

حكومة 2021 ستواجه تحديين 
مكشوفين: حجم القطاع غير 

المهيكل وضعف شبكات 
الحماية االجتماعية من 

جهة، وارتباط قطاع التصدير 
بالتقلبات الخارجية.

إن كل التحديات قائمة على إيجاد 
حلول موجهة للفقراء واألغنياء على 
بطبيعته،  هش  فالفقر  ســواء،  حد 
والغنى هش، ألنه مرتبط بسالسل 
التوريد أو التصدير، وكلها متقلبة، 

ومرتبطة بالسوق الخارجي.
وكخالصة، فإن الهشاشة مزدوجة 
القطاعات  كل  وتمس  املغرب،  في 
في  يجب  ولذلك،  الشغل،  ومنتجي 
املاضي  عــن  الصفح  هـــؤالء،  نظر 

وتراكماته بسلبياته وإيجابياته.
أي  تحميل  لعدم  طريقة  ــذه  وه
طرف املسؤولية عن األزمة الحالية 

في املغرب.

دوائر القرار تعطي الضوء 
األخضر لوزير المالية إليصال 
رسالتها: طي صفحة »من 
المسؤول« عن الوضعية 

الحالية في المعركة االنتخابية 
لسنة 2021، وعدم طرح 

السؤال عن »سياسة المغرب 
بشأن كورونا«

حزبي  لخطاب  الــيــوم  مجال  ال 
التقشفية  فاإلجراءات  لذلك،  ناقد، 
التي  األجــور  تضريب  إلى  وصلت 
وكذلك  درهــم،  آالف  عشرة  تتجاوز 
موارد  عن  البحث  بهوامش  الشأن 

مالية بديلة.
وزير  ارتأى  املذكورة،  ولألسباب 

املالية أن يقدم توضيحات منها:

استثنائية  الحالية  األزمة  أن   )1
أثرت بشكل كبير على املوارد املالية 
تقرر  األزمــة،  لحظة  وفي  الكبيرة، 
لتشمل  الصحية  التغطية  تعميم 
22 مليون مغربي، منهم 10 ماليني 
يــعــيــشــون وضــعــيــة هــشــاشــة من 

الحاملني لبطاقة »الراميد«.
هذا الورش الذي تأخر، ولم تعمل 
عليه الحكومات السابقة، رغم مرور 
إنجازه  تقرر  رخاء،  بفترات  اململكة 
ظل  فــي  مجتمعي  مــشــروع  ضمن 

األزمة املالية لجائحة »كورونا«.
2( أن نظام الحماية االجتماعية 
ــالل املــســاهــمــات  ســيــكــون مـــن خـ
مالية  دورة  وهـــي  االجــتــمــاعــيــة، 
كي  مؤهلة  دورة  الحكومة  تراها 
في   متمثال  مركزيا  رهانا  تخوض 

استراتيجية االعتماد على النفس.

ــر املــالــيــة  ــ ــحــدث وزي ولـــذلـــك، ت
برسائل لم يسبق ألحد أن تجرأ على 
هوامش  ويحدد  لينصح  إطالقها، 
على   ،2021 انتخابات  في  اللعبة 
تترك  أن  األحــزاب  على  أنه  أساس 
السابقة، وأن  املراحل  لكل  تقييمها 
التي  ــطــوارئ  ال لحالة  تستجيب 
»الواقعي«،  املغرب  صــورة  ترسم 
حراك  مخرجات  تدفن  فـ»كورونا« 
20 فبراير بشأن سؤال السلطة في 

املغرب.

الدولة تخاطب الطبقة 
الوسطى عوض الناطقين 

باسمها

الوسطى  الطبقة  الدولة  خاطبت 
وقد  لها،  حامية  أنها  أســاس  على 
تمويل  إجــراءات  األحــزاب  انتقدت 
االجتماعية  الحماية  منسوب  رفع 
من رفع الضرائب التي تدفعها هذه 

الطبقة.
ــيــة إلــى  ــر املــال ــ ــار وزي ــد أشــ وقـ
للتضامن،  االجتماعية  املساهمات 
لتمويل أنظمة الحماية االجتماعية 
الوسطى،  الطبقة  تدفعها  الــتــي 
دائمة  وليست  استثنائية  وستكون 
ــرى،  ــدول األخـ ــ ــاالت ال ــي حـ كــمــا ف
االجتماعية  املساهمات  فإن  ولذلك، 
على  ونتائجها  بـ»كورونا«  مرتبطة 
والــحــراكــات  ــزاب  ــ واألحـ األرض، 
هذه  مــن  تنطلق  الــتــي  الشبابية 
بهذه  معنية  غير  وتمثلها،  الطبقة 
من  املائة  في   99 ألن  ــراءات،  اإلجــ
 5 عن  يقل  بربح  تصرح  الشركات 
سلبية،  بحصيلة  أو  درهــم  ماليني 
كما أن 92 في املائة من املأجورين 
غير معنيني بهذه املساهمات، ألنهم 
يقل  يتقاضون أجرا شهريا صافيا 

عن 10 آالف درهم.
لذلك، فدفاع األحزاب عن طبقتها، 
الجديدة  املهمة  أمــام  مبررا  ليس 

لألحزاب واملتمثلة في:
1( فصل األحزاب عن الطبقة التي 

تنطلق منها.
2( فصل الحراك السياسي لـ 20 
بعد  ما  واقع  مخرجات  عن  فبراير 

»كورونا«.
التنفيذية  السلطة  ربط  عدم   )3

املسؤولة،  األحــزاب  من  قادها  بمن 
ــر املــالــيــة يــتــحــدث عــن عــدم  ــ ووزي
ولو  باملحاسبة  املسؤولية  ــط  رب

املسؤولية السياسية والترافعية.
العمومي  الــنــقــاش  ــاد  ــع إب إن 
املسؤولية  »تحميل  خــطــاب  عــن 
السياسية« ألي حزب أو فاعل، هو 
بداية فترة أخرى متمثلة في عودة 
في  للدولة  االجتماعي  البرنامج 
االجتماعي  املطلب  خفض  مقابل 
الحزبي  خصوصا  والــســيــاســي، 
منه في عالقته باملجتمع، وفي هذا 
في  متعلقا  األمــر  سيكون  اإلطـــار، 

نظر دوائر القرار:
انتفاضة  ــدم  »ع خيار  بدعم   )1
ــر« فـــي املـــغـــرب فـــي ظـــروف  ــق ــف ال

»كورونا«.
ألن  برامج،  بــدون  انتخابات   )2

محددة  أوراشا  تقترح  لن  األحزاب 
منطلقة من األغلبية، ومن القواعد، 

فكل املشاريع منزلة تنزيال رسميا.
ــر بــهــوامــش  ــي ــدب ــت ــرد ال ــجـ ومـ
السلطة  فــإن  ضعيفة،  استثمارية 
التنفيذية ال تجد شيئا جديا للعمل 

عليه.
ويتحدث املغرب اليوم عن تحدي 
ميزانية  تقليص  مسار  في  ينخرط 
ــهــدف ضمان  ب ــة،  ــي ــزان ــي امل عــجــز 
وأيضا  املديونية،  معدل  استقرار 

توفير تمويل األوراش الكبرى.
األوراش  اصطالح  أن  واملالحظ، 
الكبرى انتقل من األوراش التنموية 
إلى  املهيكلة  األوراش  إلى  الكبرى 
بعد  الكبرى،  اإلصالحية  األوراش 
الصحية،  التغطية  تعميم  اقتراح 
ولـــن يــزيــد الــيــســاريــون عــن هــذا 
التعليم،  إلى جانب تعميم  التعميم 
من  وغيرها  التقاعد  تعميم  فيما 
دور  تفيد  االجتماعية،  اإلجــراءات 
اإلسالميني  دور  بينما  الــيــســار، 
انتهى، ألن الدولة مالت ميلة واحدة 
تأثير  يبعد  اجتماعي  لبرنامج 
الشارع،  في  واإلسالميني  اليسار 
ليبراليني  أثـــارت  الخطوة  ــذه  وه

يرغبون في تقليص دور الدولة.

لم يعد وزير الداخلية هو حامل 
رسائل الدولة لألحزاب، إذ ما ال 
يقوله لفتيت يقوله بنشعبون 
في كالم واضح واستراتيجي، 
كي ال يكون لخطاب الدولة 

بعد أمني في التعامل مع بعض 
المكونات السياسية

الداخلية  وزارة  تلقت  أن  بعد 
أوجــدت  ــزاب)1(،  ــ األح اقتراحات 
االنتخابات  على  الوصية  الــوزارة 
ــل الــتــعــدديــة  ــع ــج اقـــتـــراحـــا ل
إدارة  إعـــادة  مــن  مــتــســلــطــة)2(، 
بعد  االقتراع)3(  نمط  عبر  البلقنة 
النظام  وتثبيت  التقطيع  نهاية 
ــعــزل حــزب  ــعــال، ان الــجــهــوي، وف
رئيس الحكومة عن املشهد، رغم أن 
السلطة  على صعيد  متقدم  موقعه 

التنفيذية. 
وتبعا لتفاصيل اللقاء بني لفتيت 
واألحــزاب)4(، كان من الضروري 

ــال إشــــارات أخــرى  الــعــمــل إلرســ
من  خطواتها  املحسوبة  للدولة 

قناة أخرى.
على  ليؤكد  املالية  وزيــر  وتقدم 
ــدم تــكــرار حــرب  ــ الــتــحــديــات وع
تحميله  أو  ــزاب،  واألحـ الداخلية 
التي  ــة  األزم ذاك  أو  الجهاز  هــذا 

تعيشها اململكة.
تكرار  مــن  الجميع  ويــتــخــوف 
السيناريوهات السابقة، أو الحرب 
ألن   ،2021 موعد  في  االنتخابية 
الوضع االقتصادي لن يسمح بأي 

مناورة.
القول  يمكن  ذلــك،  على  وبــنــاء 
ال  التي  الدولة  قدرة  أن  بوضوح، 
تسمح لشركات استنفذت أغراضها 
استنفذت  أحزابا،  تدعم  بالحياة 
تأهيلها،  وتـــحـــاول  ــا  ــراضــه أغ
كالشركات  األحزاب  أن  فالطبيعي 
وأن  صالحيتها،  تنتهي  أن  يمكن 
ــة أخــرى يبدأ من  الــدفــاع عن رؤي
إصالح  أساسه  اقتصادي  إصالح 
للمؤسسات  ــخــي  ــاري ت هــيــكــلــي 

واملقاوالت العمومية.
ــرفــع مــن فــعــالــيــة الــحــزب   فــال
واملقاولة  العامة،  املصلحة  لخدمة 
العام،  الصالح  لخدمة  العمومية 
يعمالن سويا إلنجاح الخروج من 
إعادة  في  والبدء  »كــورونــا«  أزمــة 
املؤسسي،  للوضع  جديد  تقييم 
ولذلك، جاء خطاب الدولة واضحا، 
الخروج  هو  له  تهتم  ما  كل  بــأن 
ــة االقــتــصــاديــة، ويجب  مــن األزمـ
في  يعملوا  أن  السياسيني  على 
الدولة  أن  واقــع  من  االتجاه،  هذا 
ــار  األث لتخطي  تسعى  املغربية 
دون  من  لـــ»كــورونــا«  االقتصادية 

أثار سياسية.
على  العمل  عليه، سيكون  وبناء 
جزئيا،  »السياسية«  املصداقية 
ــوب فـــي هــذه  ــطــل ــرار امل ــقـ هـــو الـ
االعتماد  مهما  ولــيــس  املــرحــلــة، 
بني  الــلــقــاءات،  دبلوماسية  على 
تمرير  بغية  واألحــزاب،  الداخلية 
املرحلة بأقل نقد سياسي أو إطالق 

تقييمات سلبية.
النقد  مـــن  كــبــيــر  الـــخـــوف  إن 
مرحلة  إدارة  حـــول  الــســيــاســي 
بايدن  بــني  حــدث  كما  ــا«  ــورون »ك
ستكون  ــي،  ــال ــت ــال وب وتـــرامـــب، 
التوقعات في انتخابات 2021 غير 

خاضعة للمفاجأة.
العدالة  حزب  أن  القول  ويمكن 
والتنمية ال يزال متمسكا بمعاركه 
كيران  بن  آلف مع  فيما  الصغيرة، 
بنتائج  هــي  وإن  كبيرة،  مــعــارك 

جوفاء في أغلبها.
من جهة، ألن تحريم السياسوية 
لعدم  رسالة   ،2021 انتخابات  في 
طريقه  نهج  أو  كــيــران  بــن  ــودة  ع
وقد  الحكومة،  لرئيس  بالنسبة 
ليتركا  العماري،  إلياس  معه  خرج 
أقل  والحزبية  السياسية  الساحة 

شعبوية وحيوية وأكثر جمودا.
وحرمان األحزاب من نقد وتقييم 
ظرفية  فــي  العمومية  السياسة 
ــا« هــو عـــدم وضـــع عــود  ــورونـ »كـ

الثقاب أمام برميل البارود.
في  أقل  املعارضة  دور  يكون  قد 
وبعدها،   2021 في  القادم  األفــق 
الصراع  مسألة  أن  نرى  وبالتالي، 
على السلطة لم تعد عامال جوهريا 
من  القرار  ــر  دوائ وتخاف  اليوم، 
إثارة الجمر بني الرماد، وبالتالي، 
رسائل  كــانــت  إن  واضــحــا  ليس 
األحــزاب،  إلى  وصلت  قد  السلطة 
ــد مــنــهــا يــســعــى إلــى  لــكــن ال أحـ
فريد  معامل  الهيمنة  ألن  الهيمنة، 

لإلدارة الترابية.

األحزاب تدخل النفق »ال إيديولوجيا، ال أموال، ال نقد 
لألوراش الكربى، ال تقييم لها يف زمن كورونا، وال وال«، وهو 
ما يجعل االنتخابات رسالة الستمرار قوة الداخلية ونهاية 

احلزب احلاكم.



28 مدربا يتنافسون على تدريب سريع وادي زم
جرائد

تبارك اهلل، لفربول هذا!

ثورة بالوداد بعد مباراة األهلي
األخبار

والبلبلة. الفتنة  باراكا من  ثورة كاع؟ 

لم أعد إلى الجديدة للسياحة أو بيع الوهم...
املدرب بنشيخة
الذي ستتقاضاه )24 مليون  املبلغ  عدت فقط من أجل 

سنتيم(.

عبد السالم وادو يشرف على تدريب مولودية وجدة عن بعد
جرائد

بداية زوينة هاذي... حتى هوما يخلصوه من بعد!

املدرب وادو رجل املرحلة
هوار، رئيس مولودية وجدة

باش عرفتيه؟ عنداك غير تبدل رأيك.

الراضي وحنيش يعقدان تحالفا قبل الجمع العام للكوكب 
املراكشي

األخبار
للفريق  التيساع  اعطيوا  وا  يحاربوا،  غاديني  حتالفا؟ 

املراكشي.

الرئيس نعيم يعمق خالفات الكوكب املراكشي
الصباح

ها اللي قلنا، ما كاين ال حتالفات ال والو...

البنزرتي وكروس لتعويض غاموندي في الوداد
الصباح

مازال ما عياو من البنزرتي؟

مفوض قضائي في تداريب اتحاد طنجة استعان به املدرب 
بيدرو

جرائد
البطولة. انطالق  التسمسير قبل  بدا  املكتب  ها 

إبراهيم النقاش ثامن انتدابات الزمامرة
صحف

80 عام، حلل وناقش!؟ النقاش + ملباركي = 

الرئيس سيدينو »يتشاور« مع مكونات حسنية أكادير قبل 
إعالن التونسي شبيل مدربا للفريق

مواقع
باعدي  املدافع  فتفويت  معاهم  »تشاورش«  ما  وعالش 

زهيد؟ مببلغ 

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

من 5 إلى 11 نونبر 2020 العدد: 1096 

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

جـيل جديـد من املـدربني ال�صـباب و�صـل...

جملة »البطولة« يف قلب احلدث
صـــدر عـــدد جــديــد 
الرياضية  املجلة  من 
»البطولة«  الشهرية 
ملواكبة  خصص  وقد 
الذي  السعيد  الحدث 
ــرة الــقــدم  عــاشــتــه كـ
ــرا،  ــؤخ الــوطــنــيــة م
بفوز  ــر  األم ويتعلق 
بركان  نهضة  فريق 
ألول مرة في تاريخه 
ــاد  ــ ــح ــ ــأس االت ــ ــك ــ ب
نادي  أمام  اإلفريقي 

بيراميدز املصري.
ــد وصـــولـــه  ــع ــب ف
ــة في  ــاي ــه ــن ــى ال ــ إل
ــم املـــاضـــي،  ــوسـ املـ
وخــروجــه املــشــرف 

بعد الضربات الترجيحية، وتعرضه لظلم التحكيم ذهابا وإيابا 
أمام الزمالك املصري، لم يضيع الفريق البرتقالي الوقت كثيرا، 
نفس  في  ويحقق  املغربية،  وللكرة  لنفسه  يثأر  أن  واستطاع 
الوقت حلم محبيه، الذين عاشوا ليلة بيضاء بعد هذا التتويج 

املستحق.
كما يتضمن العدد، فوز نادي الرجاء الرياضي بلقب بطولة 
عن  غياب  وبعد  »كورونا«،  زمن  في  املقاييس،  بكل  استثنائية 
من  العديد  إلــى  باإلضافة   ،2013 سنة  منذ  التتويج  منصة 
املواضيع املختلفة واملتنوعة التي يتضمنها هذا العدد الجديد.

والله عيب

»الرباهي�ش«  هم املحت�صن الر�صمي للرجاء العاملي

هذا إلى جواد الزيات

... امتعض العديد من محبي ومنخرطي 
التصريحات  الرياضي، من  الرجاء  نادي 
»الصبيانية« للرئيس جواد الزيات، الذي 
وإلصاقه  فشله،  من خاللها تصدير  أراد 

في جهات بعيدة عن الفريق.
فخالل استضافته على صفحة أنصار 
الزيات  رجا«، وصف  ديما  »ديما  النادي 
العاشقني  وشــبــانــه  الــفــريــق  جــمــهــور 
مصطلح  وهو  بـ»البراهيش«،  للخضراء 
فريقا  يــرأس  بمسؤول  يليق  ال  هجني 

مرجعيا في حجم الرجاء.
وشي  بــراهــيــش  شــي  لــي  »كايعيطو 
بأن  مضيفا  االنــتــدابــات«،  على  دراري 
»واحد النادي بال ما نذكر سميتو، جاب 
11 العب ما دارو وما عطاو والو«، يقصد 

الوداد الرياضي.
ــات  ــزيـ هـــــؤالء الـــذيـــن وصــفــهــم الـ
فريق  ــاز  ف فبفضلهم  بـــ»الــبــراهــيــش«، 
رغم  البطولة،  بلقب  الرياضي  الــرجــاء 
الفريق  يعيشها  التي  الكبيرة  املشاكل 

وفشلت في حلها.
ملحمة  أبطال  هم  »البراهيش«  هؤالء 
وصل  حــني   ،2013 سنة  املوندياليتو 
نهاية  إلى  تاريخه  في  مرة  ألول  الفريق 

كأس العالم لألندية البطلة.
الذين  هم  األبطال،  »البراهيش«  هؤالء 
كلما  فــقــرهــم،  رغــم  ــا،  ــادي م يساهمون 
امللعب  تــذاكــر  كــشــراء  بهم،  استنجدت 
الفريق  أقمصة  تسويق  أو  االفتراضية، 
في العديد من املناسبات، رغم إمكاناتهم 
على  يقبلون  جــدا  املتواضعة  املــاديــة 

»الريمونتادا«  قميص  فمن  شرائها، 
الــقــرن«، وأيضا  ــادي  »ن إلــى قميص 

قميص البطولة األخيرة.
الذين  »البراهيش« هم  هؤالء 

إلى كرسي  بك  أتوا 
أن  بعد  الــرئــاســة 
خـــاضـــوا حــربــا 
ضد  ضـــروســـا 
ومهدوا  سلفك، 

إلــى ما  لــك الطريق مــن أجــل الــوصــول 
ومواطنا  نكرة  كنت  أن  بعد  إليه  وصلت 

عاديا جدا...
حققها  التي  والبطوالت  األلقاب  فكل 
الفريق، كان وراءها جمهوره الرائع الذي 

يحظى باحترام كبير في العالم بأسره.
عليك أن تهتم بفريقك، وتترك اآلخرين، 
على  ــحــوا  أل ــا  م إذا  الــشــبــاب  ــؤالء  ــه ف
االنتدابات، فهم على صواب، فكل األندية 
البحث عن العبني  في  شرعت 
األزمــة  من  بالرغم  جــدد، 
العالم  يعيشها  الــتــي 
ــة  أزم بسبب  ــأســره  ب
داعي  فال  ــا«،  ــورون »ك
مشاكل  وراء  لالختباء 
خــصــومــك مـــن أجــل 

الهروب إلى األمام.
فــــمــــعــــظــــم 
ــني  ــ ــبـ ــ ــالعـ ــ الـ
الـــرجـــاويـــني 
في  ــون  ــان ــع ي
صـــــــمـــــــت، 

مدة طويلة،  منذ  وينتظرون مستحقاتهم 
وأنت مشغول بأشياء تافهة ال قيمة لها.

ترى وأنت تدعي في جلساتك أنك رجل 
وعقود  محتضن  من  فكم  املاركوتينغ، 
سوى  طبعا،  شيء  ال  للنادي؟  بها  أتيت 

عقود بعشرة ماليني سنتيم.
وفي  للفريق،  الــرســمــي  فاملحتضن 
الذين سميتهم  هم هؤالء  لحظاته،  أسوأ 
االحــتــرام،  مــن  فقليال  بـــ»الــبــراهــيــش«، 

والصمت في بعض األحيان حكمة.

مالحظة هامة:
العاملي  الرجاء  فريق  وصــل  حينما 
البطلة  لألندية  العالم  كأس  نهاية  إلى 
ولعب ضد باييرن ميونيخ األملاني وما 
أدراك ما باييرن ميونيخ، بعد أن تخطى 
الكبيرة،  الــفــرق  مــن  العديد  وأقــصــى 
كــان هــؤالء األبــطــال الــذيــن فــي نظرك 
»براهيش«، ينادون أمهاتهم: »ألو، ألو، 
الرجا  اللعاقة،  سيفطي  الواليدة،  وا 

باقة«، فأين كنت آنذاك؟
الزيات: من األفضل 

أن  تصمت

بشكل  املـــغـــربـــي  ــور  ــه ــجــم ال ــم  ســئ
على  الوطنية  البطولة  ومتتبعو  عــام، 
في  املــتــكــرر،  الظهور  مــن  الــخــصــوص، 
الزمن،  من  عقدين  لقرابة  اإلعالم  وسائل 
لجيش من املدربني الوطنيني استحوذوا 
بعد  عليها،  وسيطروا  املهنة،  هذه  على 
أن أبــعــدوا الـــرواد، وصــالــوا وجــالــوا، 
نصف  من  أكثر  درب  بعضهم  أن  حيث 
األول  بقسميها  الوطنية  البطولة  أندية 
البقاء  على  مصرين  زالوا  وما  والثاني، 

إلى أن يرث هلل األرض ومن عليها...
لكن ولحسن الحظ، ومع الدعم الكبير 
امللكية  الجامعة  تقدمه  أصبحت  الــذي 
الوطنية  لــألطــر  الــقــدم  لــكــرة  املغربية 
محترمة،  بثقافة  تتمتع  التي  الشابة، 
مستوى،  أعلى  على  أكاديمي  وتكوين 
الحظنا ظهور موجة جديدة من الشباب 
الذين سيعطون، وال شك، نفسا جديدا في 

مجال التدريب.
الجيد  العمل  انشراح،  وبكل  تتبعنا 
ــدرب طــارق  ــ والــكــبــيــر الـــذي يــقــدمــه امل

السكيتوي مع فريقه الحالي نهضة 
ــاز مــؤخــرا  ــذي فـ ــ بـــركـــان، ال

اإلفريقي.  االتــحــاد  بــكــأس 
القادم  الشاب  اإلطــار  هــذا 
ــرة فــاســيــة كــرويــة  مــن أسـ
بامتياز، فأخوه عبد الهادي 
على  ــرف  أشـ السكيتوي، 
الفرق  مــن  العديد  تــدريــب 

اآلخر  هو  ولطفي  الوطنية، 
في  الــفــرق  بــعــض  درب 

العاصمة العلمية.
ي  لسكيتو ا

خـــــــــــــاض 

االحترافية  الــتــجــارب  مــن  الــعــديــد 
كالعب في أقوى البطوالت األوربية 
كما  والبرتغال،  هولندا،  كفرنسا، 
املغرب  مــن  كــال  درب  أن  لــه  سبق 

الفاسي واملغرب التطواني.
الوجدية،  املولودية  فريق 
منح الثقة ملدرب شاب، هو 
املحترف  الدولي  الالعب 
ــســالم  ــد ال ــق عــب ــاب ــس ال
على  يتوفر  الــذي  وادو، 
أكبر  مــن  عليا  شــهــادات 
ــن في  ــوي ــك ــت ــد ال ــاه ــع م

إشرافه  وسيكون  ــا،  أوروب
الشرقية  العاصمة  على ممثل 

أول تجربة له في املغرب.
هو  الفاسي  املغرب  فريق 
اآلخر، وبعد عودته القوية إلى 
في  ثقته  جدد  ــواء،  األض قسم 
اللطيف  عبد  الوطني  ــار  اإلط
جــريــنــدو، الـــذي وضــع ملسته 

الفرق،  من  العديد  في  الكروية 
التألق  درجــات  يتسلق  هو  وها 
كما  بهرجة،  وبــدون  بثبات 
املهمة،  هــذه  في  يساعده 
ــو العــب  ــاب وهـ ــار شـ ــ إط

الــســابــق، هشام  ــرجــاء  ال
بدماثة  املعروف  مصباح، 

أخالقه.
بنجرير،  شباب  فريق 

ــادرة  ــغ كـــان قــريــبــا مـــن م
القسم الوطني الثاني، 
على  مناداته  لوال 
حفيظ  ــدرب  ــ املـ
الصادق،  عبد 

أن  وتجربته  بحنكته  استطاع  الــذي 
ينقذ الفريق من السقوط في الدورات 

األخيرة.
املدرب حفيظ عبد الصادق يشتغل 
وباحترافية،  صمت  في  دائما 
مما أهله لالشتغال مع املدرب 
العديد  ــي  ف فــاخــر  امــحــمــد 
مـــن مــحــطــاتــه، خــاصــة ملا 
الجيش  فريق  على  ــرف  أش
الرياضي،  والرجاء  امللكي، 
ــذي كــان عبد الــصــادق من  ال
الوصول  فــي  املساهمني  بــني 
إلى  األخضر  للفريق  التاريخي 
لألندية  الــعــالــم  كـــأس  نــهــائــي 
البطلة )2013( بعد أن تم إبعاد 
بالتونسي  وتعويضه  فــاخــر 
البنزرتي، كما كان بجواره رفقة 

املنتخب املحلي.
تعيني  ننسى  أن  دون  هــذا 
ــق الـــــــوداد الــريــاضــي  ــريـ فـ
ــســابــق طــارق  لــلــمــحــتــرف ال
شـــهـــاب، مــســاعــدا لــلــمــدرب 
العمل  ــا  ــض وأي ــدي،  ــون ــام غ
الثنائي  به  يقوم  الذي  الجيد 
أبو  وهشام  السفري  يوسف 
شروان داخل الطاقم التقني 

للرجاء الرياضي.
ــد بــعــقــلــيــة  ــديـ جـــيـــل جـ
الوطنية  البطولة  يغزو  كبيرة،  احترافية 
شك،  وال  لعملهم،  سيكون  سلسة،  بطريقة 
األثر اإليجابي على كرة القدم الوطنية في 

القادم من السنوات. عبد الصادق

السكيتيوي



عودته  خلفت  الــذي  شباط،  هو  هــذا 
الغرفة  فــي  جــديــدة  دينامية  للبرملان 
االنتخابات  مع  بالتزامن  التشريعية، 
األمريكية، حيث يتنافس ترامب وبايدن 
ربطت  وبينما  ترامب(،  حليف  )شباط 
املعركة  بعودة  عودة شباط  مواقع  عدة 
ــي فـــاس، حــيــث كــتــب جل  األصــلــيــة ف
السابق  العمدة  رغبة  عن  الصحافيني 
حزب  يد  من  فاس  استعادة  في  لفاس 
استعادة  ال  ــم  ول والتنمية،  الــعــدالــة 
انطالقا  االستقاللية  الحكومية  املبادرة 
ــاس، إال أن مــصــادر »األســبــوع«  مــن ف
من  حثيثة  مــحــاوالت  هناك  أن  ــدت  أك
لدن بعض رؤساء األحزاب في األغلبية 
الترشح  إلى  شباط  دفع  تروم  الحالية، 

في العاصمة الرباط بدل فاس)..(.
ولم يتسن لجريدة »األسبوع« أخذ رأي 
شباط في هذا املوضوع، لكن املعطيات 

األولية تؤكد إقامته في الرباط بدل فاس، 
نشاطه  استئناف  على  حرص  أنه  كما 
غير  العاصمة،  مــن  انطالقا  الحزبي 
األخير  هذا  العماري،  إلياس  عن  بعيد 
بطاقته  جــدد  أنــه  املــواقــع  عنه  كتبت 
جدل  وســط  الــعــاصــمــة،  فــي  الوطنية 
كبير، ومعلوم الدور الكبير الذي تلعبه 
البطاقة الوطنية في االنتخابات)..(، ثم 
شباط،  شأن  شأنه  العماري  إلياس  إن 
كان قد اختار االبتعاد عن حزب األصالة 
فماذا حصل  أوروبــا..  إلى  واملعاصرة، 
البطاقة  بتجديد  متشبثا  رجــع  حتى 

الوطنية؟
وقد كتبت املواقع عن إلياس العماري 
العماري،  إلــيــاس  ))تسبب  يلي:  مــا 
األصالة  لحزب  السابق  العام  األمــني 
بالرباط،  أمني  زلــزال  في  واملعاصرة، 
مركز  عــن  املــســؤول  استقبله  بعدما 

بإنجاز  الخاص  التعريفية  املعطيات 
العاصمة،  أمن  بوالية  الوطنية  البطاقة 
اسمه  وأدرج  شرطة،  عميد  برتبة  وهو 
البطاقة  لوثائق  املودعني  الئحة  ضمن 
موعد  على  يحصل  أن  دون  الوطنية، 
املعلوماتي،  للبرنامج  وفــقــا  مسبق 
لألمن  العامة  املديرية  أحدثته  ــذي  ال
تنظيم  أجل  من  أسابيع،  قبل  الوطني، 
املطلوبة  ــق  ــائ ــوث ال ــداع  ــ إي عــمــلــيــات 
املصالح  بمختلف  االكتظاظ  وتــفــادي 
محاباة  تبني  وبعدما  املكلفة..  األمنية 
حسب  للحزب،  السابق  العام  األمــني 
العامة  املديرية  أصــدرت  املصدر،  ذات 
في حق  التوبيخ  عقوبة  الوطني  لألمن 
من  ستحرمه  التي  األمــنــي،  املــســؤول 
الترقية ألربع سنوات، وبعد يومني من 
التوقيع على العقوبة، نزل قرار اإلعفاء 
بدون  األمن  بوالية  وإلحاقه  مهامه  من 

نائبه  إلى  املركز  مهمة  وأسندت  مهام، 
مسؤول  تعيني  انتظار  فــي  السابق، 
الــتــي  املــصــلــحــة،  رأس  عــلــى  ــد  جــدي
البطاقة  إلنجاز  يوميا  املئات  يقصدها 

الجديدة((. البيومترية 
ورغم أن الرسالة األمنية واضحة فيما 
إمكانية  أن  إال  العماري،  إلياس  يخص 
تبقى  الــعــمــاري  عند  السياسي  الــرد 
األصالة  حــزب  بــاب  ومــن  واردة)..(، 
واملعاصرة، فوجود عبد اللطيف وهبي 
ال  لـ»البام«،  العامة  األمانة  رأس  على 
يمكن أن يوقف طموح العماري إذا رغب 
في ذلك، خاصة وأن وهبي عاد ليحيط 
اشتغلت  التي  املجموعة  بنفس  نفسه 

مع العماري)..(.
الرباط  إلى  عاد  قد  شباط  كان  وإذا 

العماري،  إلياس  يوجد  حيث 
فإن األمر ال يحصل بعيدا عن 
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إعداد
سعيد الريحاني

البرلمان«، ورغم طابع المفاجأة الذي خلفه استئناف حميد شباط  ال كلمة تعلو على كلمة »مبروك العيد في 
بعبارته  المجلس  لم يمنع من مرافقته خالل حضوره ألشغال  أن ذلك  إال  النواب،  لحضوره داخل مجلس 

الشهيرة »مبروك العيد«، حيث قضى وقتا طويال في تحية الحاضرين، وفي رد تحية »مبروك العيد«.

»منع« بن كريان من ت�أ�سي�س حزب 
وحماولة دفع �شباط للرت�شح يف الرباط

العماري وبن كريان 

إخباريتحليل 

انتخابات 2021 وعودة شباط 
وإلياس العماري



تقول  الــذي  كيران،  بن  اإللــه  عبد  أعني 
عن  تراجع  أنــه  »األســبــوع«  مصادر 
بضغط  سياسي  حزب  تأسيس  فكرة 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن 
الترضيات  بعض  أن  كما  العثماني، 
رأسه)..(،  في  الفكرة  حجم  من  قللت 

عــلــى معاش  بــعــد حــصــولــه  خــاصــة 
استثنائي، بتدخل من املستشار الهمة، 
وهو ما حكاه بن كيران لوسائل اإلعالم 
وسط  في  ))شــاع  قــال:  عندما  بنفسه 
اإلخوان املقربني، أنني تزيرت ألنني ما 
كنخبيش عليهم.. ووزارة املالية أرادوا 
تسوية وضعيتي وطلبوا مني التوقيع 
على طلب املعاش، لكنني رفضت ألنني 
امللك  لكن  أحــد،  من  أطلب  أن  ــد  أري ال 
سيتكلف  أنه  ليخبرني  فؤاد  لي  أرسل 
في  املشكل  هــو  فأين  القضية،  بهذه 

معاش استثنائي؟((..
فقد قوبل طلب  »اإلخوة«،  لغرابة  ويا 
السابق  العام  األمني  طرف  من  املعاش 
كيران،  بن  اإلله  عبد  والتنمية،  للعدالة 
من  وهناك  حزبه،  داخل  كبيرة  بجلبة 

كيران  بن  أكده  ما  وهذا  األمر،  عارض 
))لم  وقت سابق:  في  قال  نفسه، حيث 
أسباب،  لعدة  التقاعد  طلب  أريــد  أكن 
عندي  ألن  أرض  لم  أنني  منها  واحــد 
شوية،  عندي  القضية  وتزيرات  كرامة، 
أن  الــحــزب  فــي  اإلخـــوان  مــن  وطلبت 
مكلفا  كنت  التي  املصاريف  يتحملوا 
سابق،  حكومة  كرئيس  الحزب  في  بها 
إذن،  وجـــذب،  شــد  بعد  بذلك  ــوا  وأوفـ
كيف سيعيش بن كيران؟ كنت أفكر في 

البحث عن عمل((.
طاله  قد  التقاعد  موضوع  كان  وإذا 
امللكية،  الهدية  شأن  شأنه  النسيان، 
فإن  ملكية،  سيارة  عن  عبارة  وهــي 
التعليق  يرفض  كــان  وإن  كيران،  بن 
تفاديا  للحزب،  السياسي  الوضع  على 
لردة الفعل التي ستكون من »اإلخوان« 
قبل الخصوم)..(، فإنه استغل الفرصة 
في  لالستمرار  جاهزيته  ليؤكد  مؤخرا 
بالرد  بنفسه  تكلف  أن  بعد  الزعامة، 
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  هجوم  على 

على اإلسالم واملسلمني)..(.
كيران  بــن  الــصــدد، كسب  هــذا  وفــي 
خالل  من  حزبه،  داخل  جديدا  تعاطفا 
أن  بقوله  الفرنسي  الرئيس  على  الرد 

الجمهورية  رئيس  ماكرون  ))إيمانويل 
يعتذر  أن  عليه  وكان  أخطأ،  الفرنسية، 
تصريحه  في  للمسلمني  صريح  بشكل 
األخـــيـــر((، وأوضــــح بــن كــيــران أن 
ضمنيا  اعترف  الفرنسي  ))الرئيس 
ــإســالم واملــســلــمــني، وأن  بــإســاءتــه ل
وصادقا  نية  بحسن  كان  إن  تصريحه 
فهذا أمر إيجابي((، وتابع: ))أنا دعوت 
وملا  واالعتذار،  لالعتدال  أمس  ماكرون 
اتجاه  في  نسير  فنحن  ذلــك،  يفعل  لم 
ولو  اعتذارا  يقدم  أن  عليه  كان  آخــر، 

للمسلمني((. ملطفا 
ــرد على  ــي الـ ــران ف ــي ــن ك شــجــاعــة ب
عدم  رغــم  مــاكــرون،  الفرنسي  الرئيس 
الحزب  فــي  القياديني  مــن  عــدد  قبول 
بذلك، خاصة أعضاء املجموعة املنقلبة 
املــخــدوم)..(،  »البلوكاج«  أيــام  عليه، 
إمكانية  تؤكد  فهي  الحال،  كان  كيفما 
سيما  ال  السياسي،  نشاطه  استئناف 
لم  حــزبــه)..(  تأسيس  عن  تراجعه  أن 
يكن ليمنع من ظهور حركة تصحيحية 
تخفي  ال  والتنمية  العدالة  حزب  داخل 
السابق،  الحكومة  رئيس  مع  تعاطفها 
الــصــادرة  البيانات  تــؤكــده  مــا  وهــذا 
للمجلس  موجهة  »مذكرة  عنوان:  تحت 

بعقد  والتنمية  العدالة  لحزب  الوطني 
النقد  مــبــادرة  االستثنائي:  مؤتمره 

والتقييم/ شتنبر 2020«.
الغاضبون  يــقــول  املــذكــرة  هــذه  فــي 
يلي:  ما  والتنمية  العدالة  حزب  داخل 
ــان إلعــفــاء بــن كــيــران مــن رئاسة  ))كـ
الحكومة أثر بليغ على تطلعات الشعب 
منح  الــذي  كله(،  الشعب  ليس  )طبعا 
الذي  والتنمية،  العدالة  لحزب  صوته 
مسلسل  في  ليستمر  الرجل  يقوده  كان 
 ،2011 سنة  منذ  انطلق  الذي  اإلصالح 
اإلعــفــاء،  تلت  الــتــي  الــتــخــوفــات  لكن 
سرعان ما تبددت بعد تعيني سعد الدين 
العثماني رئيسا للحكومة، حيث اعتبر 
على  سيحافظ  العثماني  أن  البعض 
نفس املعايير التفاوضية التي اعتمدها 
بحيث  البلوكاج،  مرحلة  خالل  الحزب 
شخصيا  رأيا  تكن  لم  املعايير  تلك  أن 
لألستاذ بن كيران واختيارا له فقط، بل 
الحزب،  كل  وراءها  وقف  معايير  كانت 
قيادة وقواعد.. هذه الطمأنينة التي تلت 
فبعد  طويال،  تدم  لم  العثماني،  تعيني 
يضم  الــذي  الحكومي  االئتالف  إعــالن 
املناضلني  عموم  أحــس  أحـــزاب،  ستة 
ظرف  في  يعقل  كيف  وأســى..  بحسرة 

املعايير  تتغير  أن  أسبوعني،  من  أقل 
وكيف  الحكومة؟  لتشكيل  التفاوضية 
املعايير  عن  سهولة  بكل  التراجع  يتم 
املــفــاوضــات  الــحــزب  يــديــر بها  الــتــي 
حول تشكيل الحكومة دون توضيح أو 
كيران،  بنب  التضحية  يكفي  أال  نقاش؟ 
كذلك؟  الشعبية  باإلرادة  التضحية  فلم 
من  الحكومة؟  تشكيل  عملية  دبــر  من 
املسؤول عن تغيير املعايير التفاوضية، 
كانت  مــبــررة  الغير  الــتــنــازالت  ــذه  وه
مــقــابــل مـــــاذا؟..(( )املـــصـــدر: مــذكــرة 
موجهة للمجلس الوطني لحزب العدالة 
االستثنائي:  مؤتمره  بعقد  والتنمية 
مبادرة النقد والتقييم/ شتنبر 2020(.
باعتباره  كــيــران  بــن  عــن  الــحــديــث 
»مظلوما« من طرف إخوانه في الحزب، 
رغم شعبيته الكبيرة، ليس سوى واحدا 
من األخطاء القاتلة التي ارتكبتها قيادة 
حزب العدالة والتنمية التي رافقت سعد 
الدين العثماني في تدبير املرحلة)..(. 

إن األمر ال يتعلق بتغيير في القناعات، 
الوقوف  يمكن  أيضا،  قاتلة  بأخطاء  بل 
النقد  مــذكــرة  ــل  داخ مــن  بعضها  عند 
باستوزار  والبداية  نفسها،  والتقييم 
ملاذا  أمكراز،  للشبيبة،  الوطني  الكاتب 
هيئات  إشـــراك  أو  استشارة  يتم  لــم 
اســتــوزار  ــرار؟  ــق ال هــذا  فــي  الشبيبة 
به  أريد  ملغوما  البعض  يراه  أمكراز 
إخضاع الشبيبة، فلماذا تراجعت اللغة 
بعد  الشبيبة  بالغات  بها  تصدر  التي 
هذا التعيني؟ ماذا عن تسرب سلوكات 
في  حصل  كما  التعبير  حــريــة  قمع 
بالقنيطرة؟  للشبيبة  الوطني  امللتقى 
بامللتقى،  النقاش  تم منع حلقات  حيث 
اللقاء  في  مكتوبة  مداخالت  واشتراط 
مع األمني العام سعد الدين العثماني.. 
وهذا فقط جزء من االنتقادات املوجهة 
الزمن  جــواب  انتظار  في  للعثماني، 
وإلياس  كيران  وبن  شباط  عودة  حول 
وجد  إن  السياسي،  للتنافس  العماري 

لهم مكان)..(.
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شجاعة بن كيران في الرد على الرئيس الفرنسي 
ماكرون، رغم عدم قبول عدد من القياديين في 

الحزب بذلك، خاصة أعضاء المجموعة المنقلبة 
عليه، أيام »البلوكاج« المخدوم)..(، كيفما كان 

الحال، فهي تؤكد إمكانية استئناف نشاطه 
السياسي، ال سيما أن تراجعه عن تأسيس 
حزبه)..( لم يكن ليمنع من ظهور حركة 

تصحيحية داخل حزب العدالة والتنمية ال تخفي 
تعاطفها مع رئيس الحكومة السابق

هـل ميهـد هجـوم بـن كيـران
 عـلى ماكـرون لعودتـه ال�سيا�سـية؟

شباط يف احلملة االنتخابية السابقة لترامب

مل يتسن جلريدة »األسبوع« 
أخذ رأي شباط يف هذا 

املوضوع، لكن املعطيات 
األولية تؤكد إقامته يف 
الرباط بدل فاس، كما 

أنه حرص على استئناف 
نشاطه احلزبي انطالقا 
من العاصمة، غري بعيد 

عن إلياس العماري، هذا 
األخري كتبت عنه املواقع أنه 

جدد بطاقته الوطنية يف 
العاصمة، وسط جدل كبري، 

ومعلوم الدور الكبري الذي 
تلعبه البطاقة الوطنية يف 

االنتخابات)..(





15 الرباط ياحسرة من 5 إلى 11 نونبر 2020 العدد: 1096 

واحتجاجا  صــراخــا  الدنيا  نمأل  أن  يكفي  ال 
املسيرين  الحاكمني  املنتخبني  بمحاسبة  ونطالب 
حتى  إنصافهم  أوال  يجب  بل  العاصمة،  لشؤون 
يطمئنوا على عدالة هذه املحاسبة، فهم لم ينزلوا 
علينا قضاء وقدرا، أو وجدناهم في علب الهدايا، 
وإنما قدمتهم لنا هيئات حزبية ورشحتهم لتولي 
كفاءات  بصفتهم  غيرها،  أو  انتخابية  مناصب 
وتدبير  مشاكلنا  كــل  حــل  على  قـــادرة  مناضلة 
في  نشك  ال  وحتى  حقوقنا،  عن  والدفاع  أمورنا 
نوايا تلك األحزاب، التزمت بأن »تضمنهم« كتابيا 
عبر منشوراتها الرسمية وفي تجمعاتها الحزبية 
وعلى وثائق تزكياتها املسلمة للسلطات مع ملفات 
املترشحني، فتلك التزكيات هي بمثابة ضمانة تلزم 
طرف  من  »خلل«  أي  مسؤولية  بتحمل  »الضامن« 

»املضمون«. 
ونحن في الشهور األخيرة من االنتداب االنتخابي 
هل  »الضامنني«،  سجالت  فتح  علينا  الحالي، 
املرغوب؟  املستوى  في  كفاءات  لنا  قدموا  فعال 
حسن  عن  بامللموس  برهنوا  »املضمونون«  وهل 
املنتخبني  عن  بشراسة  نتكلم  فنحن  تدبيرهم؟ 
بأن  وننسى  أحزابهم  طــرف  مــن  »املضمونني« 
وحتى  محاسبتها،  ويجب  مسؤولة  األحزاب  تلك 
ــقــانــون االنــتــخــابــي ســاكــت عــلــى »الــضــامــن«  ال
التي  الوطيدة  العالقات  من  بالرغم  و»املضمون« 
لـ»كفيله«  ــؤدي  ي فـ»املضمون«  الطرفني،  تربط 
املناصب  تعويضات  من  تقتطع  شهرية  واجبات 
التي يستفيد منها ويتغاضى عن حقوق الناخبني 

املهضومة حقوقهم.
املنتخبني  بمحاسبة  املطالبة  يكفي  ال  نعم، 
املسؤولني عن سوء التدبير والتبذير، ولكن محاكمة 
»الضامن« الذي زكاهم وشهد بكفاءتهم ونزاهتهم 
وحسن سيرتهم ونظافة أيديهم، فإذا لم ننتبه إلى 
مسؤوليات »الضامن«، فستنتشر أسواق سمسرة 
بني »الضامن« و»املضمون«، ليرتفع عدد الضحايا 

من الناخبني إلى أرقام قياسية.

املحا�سبة العادلة 
للمجال�س احلاكمة

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادات من
الرواد
شهادة من الرائد األستاذ محمد توفيق القباج، 
وقد كان سفيرا سابقا، شارك بها في ندوة علمية 
املناضل  والده  لتكريم   ،2007 يناير   29 بتاريخ 
املرحوم األستاذ عبد الجليل القباج، أحد املوقعني 
منها  فقرة  ندرج  باالستقالل،  املطالبة  وثيقة  على 
بمناسبة اقتراب ذكرى عيد االستقالل لهذه السنة، 
حيث قال: ))في الحقيقة، لم أدرك ما كان يقوم به 
والدي، تغمده هلل برحمته الواسعة، من عمل وطني 
هادف ومتواصل مع إخوانه في الحركة الوطنية 
إال قبيل تقديم عريضة املطالبة باالستقالل، حيث 
الحظت تزايد وتيرة نشاطه واعتكافه على ترجمة 
املغرب  بوضعية  تتعلق  منشورات  وطبع  مقاالت 
قدر  أساعده  وكنت  الوطنية،  بالحركة  والتعريف 
إطار  أي  في  أعــرف  ال  وأنــا  الطبع  في  املستطاع 
باالستقالل  املطالبة  وثيقة  ظهرت  حتى  ذلك،  يقع 
للوجود، وعلمت بأن والدي عبد الجليل القباج من 
بني املوقعني عليها، وأنه كان ضمن الخلية السرية 
قادة  تضم  كانت  والتي  بـ»الطائفة«  سميت  التي 
الحركة الوطنية الذين كانوا يعكفون على تحرير 
بن  محمد  السلطان  جاللة  مع  باتفاق  الوثيقة 
يوسف طيب هلل ثراه، وعلى االحتفاظ بسرها إلى 
حني اإلعالن عنها، وبسبب توقيعه على العريضة، 
طرد من وظيفته بإدارة الشؤون الشريفة هو وعدد 

من رفاقه(( انتهى.
املصدر: كتاب »األستاذ عبد الجليل القباج رمز 

الوطنية الصادقة والجهاد الخالص« ص: 49. 

أرشيف  الربـاط
الــــصــــورة الــتــقــطــت 
الدكتور  تكرمي  خالل 
الـــــــبـــــــاحـــــــث واملــــــــــــــؤرخ 
اجلــوهــري،  مصطفى 
أقــــيــــمــــت  نـــــــــــــــدوة  يف 
ــتـــاريـــخ  بـــاملـــنـــاســـبـــة، بـ
 ،2019 ــو  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ  20
تـــنـــاول فــيــهــا الــكــلــمــة 
املغربي  األديب  عميد 
ــاس  ــ ــبــ ــ الــــــــعــــــــالمــــــــة عــ
اجلـــــيـــــراري، بــحــضــور 

العميد:  فضيلة  قاله  ومما  الهادفة،  املغربية  الثقافة  »بناة«  من  وجامعيني  أكادمييني 
»نــرجــو مــن خــالل هــذا االحــتــفــال وأمــثــالــه، أن تــرســخ ثقافة االعــتــراف بــأولــئــك البناة 
مبا  جهودهم  وتــواصــل  أثــارهــم  تقتفي  الصاعدة  األجــيــال  عسى  املخلصني،  الصادقني 
يطور ثقافتنا ويجدد فكرنا ويعني على إبراز ما يتطلع إليه املغاربة كافة«، ويف الصورة 
واألديبة  اجلوهري،  الدكتور مصطفى  به  واحملتفى  اجليراري،  عباس  اجلليل  العالمة 

األستاذة حميدة الصايغ، والدكتور محمد احميدة.

بمسميات  الريع  تغليف  بخبايا  العارفون 
الثقافية  املواسم  »موضة«  براقة، يشكون في 
املجالس،  كافة  في  انتشرت  التي  والفنية 
أن  إذ  »التغليف«،  ذلــك  فصيلة  مــن  كونها 
تعد  »النشاط«  لهذا  املــرصــودة  املصاريف 
»الثقافة  أن  علما  املنح،  بنود  كل  من  األعلى 
بالنسبة إليهم مجرد أجواق وسكيتشات دون 
أن  وبما  اإلفريقية«،  الثقافة  عاصمة  مستوى 
هذه السنة هي سنة الوباء، فهل يحولون تلك 

مئات املاليني لدعم املتضررين من الجائحة؟
 

إفريقيا  في  بــرج  أعلى  إنجاز  أشغال  انطلقت 
أيضا  األعلى  وسيكون  »الفداء«،  قنطرة  ضفة  على 
وفنادقه  الــقــاريــة  وشــركــاتــه  البنكية  بمؤسساته 
املصنفة، مما سيحول الرباط إلى عاصمة اقتصادية 
سنتني،  منذ  أشرنا،  أن  لنا  وسبق  السمراء،  للقارة 
إلى افتتاح املركز اإلفريقي للتدريب والبحث اإلداري 
منه  للمتخرجني  فوج  وأول  الجوالن،  لإلنماء بساحة 

سيصادف تدشني البرج. 

الحسن  بــشــارع  نفقني  تشييد  مــشــروع 
في  الفائقة  بالسرعة  الرباطيني  فاجأ  الثاني 
أشهر،  الثالثة  تتجاوز  لم  التي  أشغالهما 
حديثة،  وتقنيات  جميلة  هندسية  بحلة 
»على  الذين  اقــتــراح  من  املــشــروع  يكن  ولــم 
في  جاء  إنه  بل  مجالسهم،  تمويل  أو  بالكم« 
طرف  من  تأطيره  وتم  امللكية  املشاريع  إطار 
املسؤولني الجادين والنزهاء الحريصني على 
تنفيذ اإلنجازات امللكية بكل إخالص وتفان. 

لألكاديمي  الــربــاط«  »موسوعة  نتصفح  ونحن 
 ،)458 )ص:  هلل  بنعبد  العزيز  عبد  املــرحــوم 
الرباط،  باني  عن  مهمة  معلومة  انتباهنا  ــارت  أث
كتاب  صاحب  بمالحظة  الكاتب  استشهد  حيث 
»االستبصار«، وهو معاصر للخليفة يعقوب املنصور 
في كتابه الصادر سنة 1191م ، بأن »باني الرباط هو 
يوسف ال يعقوب« ويضيف الكاتب بأن »مقولته هذه 
و»كان  املنصور«،  حاشية  من  ألنه  مصداقية،  ذات 
أعظم  الرباط  من  يجعل  أن  أراد  املنصور  الخليفة 
الرباط  هي  وها  اإلســالمــي«،  الغرب  في  حاضرة 

بفضل املشاريع امللكية، تقترب من الهدف. 

نهاية »التعرية« الصحية واالجتماعية
ف�سل ذريع ل�سيا�سة »الراميد« وامل�ساعدات اجلماعية

تجري االستعدادات لوضع تشريع جديد 
لتنزيل املشروع امللكي الخاص بالتغطية 
للمواطنني،  واالجــتــمــاعــيــة  الــصــحــيــة 
حرمت  الــتــي  »الــتــعــريــة«  مــن  إلكسائها 
طويلة،  ولسنني  املــغــاربــة،  مــن  املــاليــني 
البيروقراطية  حولته  دستوري  حق  من 
امتياز  إلى  الحزبية  واملكاسب  ــة  اإلداري
تتبرع به املجالس املنتخبة على من تريد، 

وغالبا ما تستثني منه املستحقني.
ــد في  ــؤك ــل مــجــالــس الــعــاصــمــة ت وكـ
»الــرامــيــد«  نظام  تدعم  بأنها  وثائقها 
التسيير  نفقات  في  وتدرجها  باملاليير،  
االجتماعية  واملراكز  الخيريات  تمويل  أو 
ــات اإلحــســانــيــة بــمــاليــيــر  ــي ــع ــجــم وال
إداريــة  وتغطية  عينية  ومــعــدات  أخــرى 
في  وضحناها  أن  سبق  ولوجستيكية 
مجالسنا  تمكنت  فهل  سابقة..  تقارير 
واالجتماعي  الصحي  الهدف  تحقيق  من 
مصالحها  تتوفر  وهــل  الهشة؟  للفئات 
إحصائيات  على  والصحية  االجتماعية 
وعناوين  بأسماء  وســجــالت  مضبوطة 
مؤطرة  األسر  هذه  هل  ثم  املعنية؟  األسر 
بمساعدين اجتماعيني يتتبعون أحوالها؟ 
تفريخ  األمر، هو  في  الغريب  يبقى  بينما 
تلك  لتدبير  إنها  يقال  إداريـــة  مجالس 
فيها  العضوية  صارت  حتى  املؤسسات 

الفضيحة،  فكانت  »كنز«،  على  كالحصول 
من  »عــاريــة«  حسرة«،  »يــا  العاصمة  أن 
فوق  املعذبني  مــن  ــاآلالف  بـ اهتمام  أي 
البؤساء  هم  واجتماعيا،  صحيا  األرض 
املجالس  تــلــك  وتــوهــمــنــا  والــضــعــفــاء، 
االجتماعية  املراكز  في  محتضنون  بأنهم 
بفضل  املستشفيات  ــي  ف ومــعــالــجــون 
املجالس  طرف  من  ومراقبون  »الراميد«، 
قوائم  عن  »املقدمني«  واسألوا  ــة،  اإلداري
شيء  كــل  إلــى  دوائــرهــم  فــي  املحتاجني 
تلزمهم  الــتــي  والــكــرامــة  لـــ»الــعــفــة«  إال 
من  لنتساءل:  الوفاة..  حتى  »بنيقاتهم« 
االجتماعية؟  واملراكز  الخيريات  نزالء  هم 
وما هو دور األقسام واملصالح االجتماعية 

والصحية في كل املجالس؟
امللكي  ــروع  ــش امل عــلــى  لـله  والــحــمــد 
الصحية  ــة«  ــري ــع ــت »ال عــلــى  للتغطية 
بالكم  فما  العاصمة،  في  واالجتماعية 
تبرمج  شك،  دون  التي  النائية،  باملناطق 
وتنسى  الوثائق  على  املاليير  مجالسها 
فحتى  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  تطبيقها 
يسلموا  لم  املرضى  واملحتاجني  املساكني 
في  وأملنا  املخلوضني«،  »تخلويض  من 
املاليير  نزيف  لوقف  الصحية،  التغطية 

على »التعرية«.

عاصمة المملكة ليست للبيع

بماذا يفسر انقالب املنتخبني 
بعد  مــبــاشــرة  ناخبيهم  على 
هذا  أن  علما  باملقاعد،  فوزهم 
نهاية  إلـــى  ــدوم  ــ ي ــالب  ــقـ االنـ
اململكة  فعاصمة  ــتـــداب؟  االنـ
ليست للبيع، وإذا كان االنتخاب 
ــروض  ــف ــإن امل ديــمــقــراطــيــا، فـ
والواجب هو التواصل اليومي 
أما  والناخبني،  املنتخب  بني 
االتصال  حبل  ينقطع  عندما 
يعتلي  أن  بعد  الطرفني،  بني 
املواطنني  بأصوات  الفائز 
ويدخل  املسؤولية  كراسي 
والسلطة  االمتيازات  عالم 
ودراجــتــه  هــنــدامــه  ويغير 
صوته  ونـــبـــرات  ــة  ــاري ــن ال
فإنه  املفضلة...إلخ،  ومقهاه 
املغرورين  نادي  في  ينخرط 
الشعبي  لوسطهم  املتنكرين 
ــذي صــار  ــ والــجــمــاهــيــري، الـ
متحدثا باسمه وحاكما بسلطاته 
وكأنه اشترى منه حق التصرف 
سنوات،   6 ملــدة  العاصمة  فــي 
ــل إنــه  فــهــذا لــيــس انــتــخــابــا، ب
وهذا  شروط،  بدون  بيعا  يشبه 
القانون  يتداركه  أن  ينبغي  ما 

فيلزم  املــقــتــرح،  ــي  ــخــاب ــت االن
سكان  مع  بالتواصل  املنتخب 
دائرته قبل كل دورة الجتماعات 
املجلس، لإلنصات إلى مشاكلهم 
وإحاطتهم بما حققه للدائرة من 

منجزات وبما سيقترحه.

ــون يــرفــضــون  ــيـ ــاطـ ــربـ ــالـ فـ
اآللــة  دور  لعب  فــي  االســتــمــرار 
الصماء البكماء، تصوت مرة كل 
بل  الستار،  يسدل  ثم  6 سنوات 
إنهم يطلبون املشاركة في صنع 
بما  ممثليهم  بتزويد  القرارات، 

يرغبون فيه، وهؤالء املمثلني 
وليسوا  السكان  من  يكونون 
مـــن املــنــخــرطــني فـــي حــزب 
الحزب  شؤون  ألن  املنتخب، 
داخلية ال تعني إال منخرطيه، 
اجتمع  منتخبا  سمعتم  فهل 
مع سكان دائرته؟ فقط تصلكم 
منتخبني  اجتماعات  أصــداء 
لذلك،  أحزابهم،  منخرطي  مع 
على القانون االنتخابي فرض 
لقاءات إجبارية بني الناخبني 
دورة  ــل  ك قــبــل  واملنتخبني 
وإذا  الساكنة،  مع  للمجالس 
عجز عن ذلك في املرة األولى، 
وبالقانون،  يعزل،  والثانية، 

من منصبه.
الــعــاصــمــة  ــون  ــك ت أن  ــد  ــري ن
ملنتخبيها،  ولــيــس  لسكانها 
ونحلم أن تحظى بقانون خاص 
إنسانها  مــســتــوى  ــي  ف يــكــون 
املثقف الواعي الرافض للمتاجرة 
بسمعة »أم العواصم«، والراغب 
فـــي املــشــاركــة فـــي الــنــهــوض 
وفي  ملدينته،  التنموي  باإلقالع 
للراجلني  الجديد  املمر  الصورة 

بحي الرياض.

الرباطيون م�ستعدون للم�ساركة يف النهو�س بالإقالع التنموي
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مراكش ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

متـى �ستخـرج املـدينة ال�سياحـية من منـطقة الـركود؟

محتجون يوسعون دائرة االحتجاج

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
»األســبــوع« مــن مــصــادر خــاصــة، أن  علمت 
والخدمات  والصناعة  التجارة  بغرفة  مسؤوال 
بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قام بتنظيم مأدبة 
غذاء وصفت بالفاخرة، في زمن »كورونا«، حيث 
املشوي واملحمر من  األطعمة بني  فيها  تنوعت 
اللحم والسمك والدجاج، وذلك بمناسبة انعقاد 
مما  املاضي،  األسبوع  وأكتوبر  يونيو  دورة 
من  األفعال  وردود  التساؤالت  من  العديد  أثار 
تعرف  الجهة  وأن  خصوصا  الشماليني،  طرف 
ارتفاعا مخيفا في أسعار جميع املواد الغذائية 

من ضمنها الدجاج واللحم.

الذي  اجلزئي  الصحية  الطوارئ  قرار  رغم  
املــاضــي،  األســبــوع  تــطــوان  سلطات  أصــدرتــه 
من  املــرافــق  مــن  العديد  ــاق  إغ إلــى  والــرامــي 
تسييج  مت  وبعدما  العمومية،  احلدائق  ضمنها 
احملدثة  باحلديقة  األطــفــال  ألــعــاب  أمــاكــن 
للمحطة  احملاذية  الدائرية  بالطريق  مؤخرا 
ــة  وإزال فتحها  مت  ما  سرعان  لكن  الطرقية، 
ــال رفقة  ــف ــدي وعـــودة األط ــدي الــســيــاج احل
تطوان  عمالة  قرارات  وكأن  فيها  للعب  أسرهم 
ال تساوي شيئا، أو أن العمالة ال تتابع قراراتها 
باملراقبة والتتبع حفاظا على سامة املواطنني 
يف ظل تزايد عدد املصابني بـ»كوفيد 19«، وفق 

تعبير العديد من املواطنني.

بشكل  الشمال  بمدن  االنتحار  ظاهرة  تتزايد 
طنجة،  بمدينة  شخص  أقــدم  فبعدما  مخيف، 
االنتحار  على  املاضية،  الجمعة  يــوم  صباح 
قام  الــعــام،  بالشارع  الحدائق  بإحدى  شنقا 
نفس  مساء  لحياته،  حد  بوضع  آخر  شخص 

اليوم، بمدينة تطوان، وبنفس الطريقة.

   عزيز الفاطمي

ودوليا،  محليا  الجميع  يعلم  كما 
الرئيسية  ــاطــرة  ــق ال ــش  ــراك م ــإن  فـ
زالت  ال  والعاملية،  الوطنية  للسياحة 
العام  مــن  يونيو  شهر  منذ  قابعة 
2، حسب التصنيف  الجاري باملنطقة 
الصحية  السلطات  طرف  من  املعتمد 
ــطــور الــوبــائــي  ــت املــكــلــفــة بــتــتــبــع ال
املستوى  على   »19 »كوفيد  لفيروس 
الوطني، وحسب هذا التصنيف، يمنع 
الدخول أو الخروج من عمالة مراكش 
استثنائية  رخصة  على  بالحصول  إال 
املحلية  السلطات  طــرف  من  مسلمة 
ــم هي  وك الــبــاشــا،  طــرف  مــن  موقعة 
على  للحصول  املسالك  وعرة  الطريق 
هذه الوثيقة التي تعتبر بمثابة جواز 

مرور من وإلى مراكش. 
وقد راج، عبر بعض املنابر اإلعالمية 
خبر  االجتماعي  التواصل  ومنصات 
قرارين والئيني يتعلقان بإلغاء رخص 
أدى  مما  مــراكــش،  وإلـــى  مــن  النقل 
حافالت  وأرباب  املواطنني  إرباك  إلى 
والقال  القيل  وكثر  العمومي،  النقل 

القرارين  لهذين  املتعددة  والقراءات 
املتتاليني اللذين تم العدول عنهما في 
آخر اللحظات، وهذا من شأنه أن يخلق 
أضف  االجتماعية،  والقالقل  البلبلة 
عنه  التراجع  تم  آخر  قرارا  ذلك،  إلى 
في نفس ظروف سابقيه، وانطالقا مما 
يتداول من أخبار بني املراكشيني، فإن 
استمرار مفعول قرار تصنيف مراكش 
البهجة  طــني  يــزيــد   ،2 املنطقة  فــي 
بالشلل،  اقتصادها  على  ويحكم  بلة، 
والحرفيني،  املهنيني  جــراح  ويعمق 
ويـــرفـــع مـــن وتـــيـــرة تــــأزم الــوضــع 
وأمام  األســر،  من  للعديد  االجتماعي 
تعبير  حسب  الكارثي،  الوضع  هــذا 
بعض املتضررين، فقد تحركت هيئات 
ونقابيون  جمعويون  وفاعلون  مدنية 
وقفات  تنظيم  خالل  من  وحقوقيون، 
يومية  شبه  أصبحت  احتجاجية، 
وجهتها مقر والية جهة مراكش آسفي 
للسياحة  الجهوية  املندوبية  ومقر 
الكائن بشارع محمد الخامس بجليز، 
حيث قرر املرشدون السياحيون الرفع 
من وتيرة االحتجاجات، وذلك بخوض 
االجتماعية  باألوضاع  للتنديد  وقفات 
الحضيض،  أقصى  إلى  وصلت  التي 

حسب جدول زمني محدد ترفع خالله 
مباشرة  ورســائــل  مــؤثــرة  شــعــارات 
على  التركيز  مع  املعنية  الجهات  إلى 

املطالب املشروعة. 
ومن جهة أخرى، خلقت املادة 31 من 
بتنظيم  املتعلق    05.12 رقــم  القانون 
واسعا  جدال  السياحي،  املرشد  مهنة 
ــأجــيــج األوضــــاع  ــت فـــي ت ــم ــاه وس
السياحيني  املــرشــديــن  صــفــوف  فــي 

الوطني،  املستوى  على  الرسميني 
حيث تطالب هذه الفئة بتفعيل قانون 
يــعــبــرون عن  كما  ــم،  ــدائ ال االعــتــمــاد 
»أساليب  أسموه  ملا  املطلق  رفضهم 
التقنني  مديرية  طــرف  من  االبــتــزاز« 
ــوزارة الــســيــاحــة، وفي  ــ والــجــودة ب
باملدينة  االحتجاجات  مسلسل  مسار 
الحمراء، ال بد من الحديث عن معاناة 
الفناء،  جامع  بساحة  الفرجة  صناع 

عن  يقل  ال  فحالهم  الــحــاليــقــة،  فئة 
من  املتضررة  الجهات  باقي  وضعية 
الجائحة وتبعاتها، ومنهم من يستنكر 
اختيار  في  االنتقائية  الطريقة  بشدة 
أشخاص معينني وفرق فولكلورية من 
الساحة  وســط  بعروض  القيام  أجــل 
غيرهم  دون  مالية  تعويضات  مقابل 
من رواد الحلقة أصحاب الباع الطويل 
في هذا املجال، فالكل بمراكش يطالب 
عن  بالعدول  والعقد  الحل  أصحاب 
القرار التصنيف غير املنصف في نظر 
من  إنهائه  على  والعمل  املتضررين، 
أجل فتح أبواب املدينة، لتدب الحياة 
املدينة، حتى  أرجاء  كل  في  من جديد 
السياحي،  وبريقها  عافيتها  تستعيد 
وجه  في  املدينة  ــواب  أب بفتح  ــك  وذل
السياحة الداخلية، ومن سوء الطالع، 
وحسب ما يطلع علينا من أخبار غير 
سارة من ما وراء البحار، يتعلق األمر 
من  مجموعة  أفق  في  تلوح  بقرارات 
الدول األوروبية املتجهة نحو اإلغالق 
واسع  اجتياح  بعد  ألجوائها،  العام 
لهذه  اللعني  للفيروس  ثانية  ملوجة 
األســواق  أهم  من  تعتبر  التي  الــدول 

السياحية لبالدنا.

نائب برملاين ي�ستفيق من نومه لف�سح خروقات مركز ت�سجيل ال�سيارات بتطوان
املواطنني  من  العديد  استغرب 
ــوان، ســبــب خــرجــة  ــطـ بــمــديــنــة تـ
غائبا  ظــل  ــذي  ال البرملانيني  أحــد 
واملــواطــنــني،  املدينة  مصالح  عــن 
حيث  الصحي،  الحجر  بداية  منذ 
الحاجة  أمــس  في  الساكنة  كانت 
ــالغ  وإب معاناتها  عــن  يــدافــع  ملــن 
ســواء  املعنية،  للجهات  صوتها 
املركزية،  أو  الجهوية  أو  املحلية 
البرملانيني  من  العديد  مثل  مثله 
لهم  يكن  لم  الذين  الشمال،  بجهة 
املشاكل  مــن  العديد  رفــع  فــي  دور 
إلى  الساكنة  فيها  تتخبط  التي 
يقول  كما  مركزيا،  املعنية  الجهات 
العديد من املواطنني الغاضبني من 
دورهم  أهمية  رغم  النواب،  غياب 
في الساحة السياسية، وما يمنحه 
لتمثيل  صالحيات  من  لهم  القانون 
للدفاع  انتخبتهم  التي  الساكنة 
أقــدم  مــا  أن  غير  مصالحها،  عــن 
تطوان،  دائـــرة  عــن  برملاني  عليه 

سؤال  تقديم  من  املاضي،  األسبوع 
والنقل  التجهيز  ــر  ــوزي ل كــتــابــي 
غياب  حــول  واملــاء،  واللوجستيك 
والجودة  السالمة  ومعايير  شروط 
بمركز  املــرتــفــقــني  اســتــقــبــال  فــي 
حيث  بتطوان،  السيارات  تسجيل 
هم  املركز  هــذا  على  املترددين  أن 
كلها،  الساكنة  وليس  قليلة  فئة 
الذين  املواطنني،  من  العديد  حسب 
استنكروا تصرف هذا النائب الذي 
من  مجموعة  عن  يدافع  أن  عوض 
تستغلها  التي  واملرافق  القطاعات 
النقل  كحافالت  يوميا،  الساكنة 
العمومي والشركات واإلدارات التي 
يقصدها املواطنون ألداء فواتيرهم، 
اإلداريــة  واملصالح  واملستشفيات 
وغيرها، والتي تعرف غياب شروط 
األمان،  ومسافة  والتعقيم  النظافة 
ملجال  نقاشه  فــي  الــنــائــب  تــطــرق 
العديد  جعل  مما  أهمية،  ذي  غير 
ــني يــتــســاءلــون حــول  ــب ــراق مــن امل

من  معينة  فئة  يخص  مرفق  فضح 
املواطنني فقط، والذي سبق أن كان 
بسبب  اإلعالم  لوسائل  دسمة  مادة 
بعض املشاكل التي يعيشها، ورغم 
فتحت  التي  الجهات  بعض  تحرك 
ذلك  أن  إال  املــوضــوع،  في  تحقيقا 
العشوائية  استمرار  من  يمنع  لم 
فهل  املركز..  هذا  داخل  والفوضى 
لفضح  البرملاني  النائب  يتحرك 

خروقات الشركة املفوض لها تدبير 
الجماعة  ــرف  ط مــن  النقل  قــطــاع 
بسبب  إليها،  ينتمي  التي  الترابية 
الوقاية  بتدابير  الــتــزامــهــا  عــدم 
االكتظاظ  بسبب  وكــذا  والتعقيم، 
وأن  خصوصا  ــاب،  ــرك ال ــدد  ع فــي 
تعرف  ومارتيل  واملضيق  تطوان 
عدد  ارتفاع  بسبب  الجزئي  الحجر 

املصابني بفيروس »كورونا«؟

التي  األمــاكــن  مــن  العديد  حــالــة  تــدهــورت 
الهواء  في  الرياضة  ملمارسة  تخصيصها  تم 
املعدات  تكسرت  حيث  ــوام،  أعـ منذ  الطلق، 
الخشبية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، ورغم 
وضعيتها هاته، إال أن الجهات املعنية لم تكترث 
لها، ولم تقم باستبدالها أو إصالحها رغم ما تم 
العشب وسقيه  أموال على غرس  »تبذيره« من 
العمال  من  العشرات  وتسخير  ومساء  صباحا 
الخشبية  املعدات  لتبقى  به،  واالعتناء  لقصه 
على  ويؤثر  أثــر  مما  ــدة،  م منذ  صالحة  غير 
يقصدها  التي  الحدائق  لبعض  العام  املنظر 
العديد من املواطنني، خصوصا في هذه الفترة 
التي تعرف انتشارا مخيفا لفيروس »كورونا«، 
والذين يهربون من الصاالت الرياضية املغلقة، 

ملمارسة الرياضة في الهواء الطلق.
ورغم أن السلطة املحلية أشرفت على تهييء 
ألعاب  بها  تتواجد  كبيرة  خــضــراء  مساحة 
لألطفال على ضفاف واد مارتيل بجانب الطريق 

املحطة  إلى  تطوان  مدخل  من   16 رقم  الدائرية 
املواطنني  من  العشرات  صار  حيث  الطرقية، 
لكنهم  الرياضة،  ملمارسة  املكان  هذا  يقصدون 
يسجلون العديد من النواقص، بسبب عدم توفر 
اهتمت  إذ  الرياضة،  ملمارسة  املناسبة  املرافق 
تثبيت  دون  األطفال  بألعاب  املعنية  الجهات 
معدات رياضية في الحدائق كتلك املوجودة في 

العديد من املدن املغربية، منها املضيق.
ضرب  ــذي  ال التلف  حجم  الــصــورة  وتظهر 
مطار  قرب  مارتيل  بطريق  املتواجدة  الحديقة 
سانية الرمل، حيث طالب العديد من املواطنني، 
بتوفير وإحداث مرافق رياضية بهذه املساحات 
صالحة  لتصبح  تأهيلها  أجل  من  الخضراء، 
التي  الفئة  طرف  من  سواء  الرياضة،  ملمارسة 
للصاالت  الشهري  الواجب  تسديد  عن  تعجز 
ارتفاعا في األثمنة دون  التي تعرف  الرياضية 
تقديم خدمات في املستوى، أو األشخاص الذين 

يفضلون ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. 

تبذير الأموال على حديقة خا�سة مبمار�سة الريا�سة عو�سا عن تهيئتها



تنغير

األسبوع

ــرات مـــن ســكــان  ــشـ ــعـ خــــرج الـ
إلقليم  التابعة  ســدرات  قيادة أيت 
الترامي  على  لالحتجاج  تينغير، 
في  الــحــقــوق،  ذوي  أراضـــي  على 
تنظم  الــتــي  ــوانــن  ــق ــل ل ــاك  ــه ــت ان

استغالل أراضي الجموع.
االحتجاجية  الــوقــفــة  ــت  ــرف وع
أراضــي  ــواب  ون السلطات  حضور 
املحتجون  ردد  حــيــث  ــجــمــوع،  ال
ــن خــاللــهــا  شـــعـــارات طــالــبــوا مـ
طريقة  في  تحقيق  بفتح  السلطات 

نهب تلك األراضي والسطو عليها.
مافيا  أن  املــحــتــجــون  واعــتــبــر 
املنطقة  في  تريد  بما  تقوم  العقار 
بمنطقة  أراضيهم  لنهب  وتسعى 
من  العديد  يقصى  بينما  »ماعودا«، 
من  االســتــفــادة  مــن  املنطقة  شباب 

أراضي أجدادهم.
واستنكر سكان دوار أيت سيدي 
مولود عدم تفاعل الجهات املسؤولة 
التي  شكاياتهم  مــع  والــســلــطــات 
تقدموا بها منذ سنة 2017، لحماية 

أراضــيــهــم مــن بــعــض األشــخــاص 
بالسطو على مساحات  قاموا  الذي 

وشيدوا فوقها مقاهي ومنازل..
السلطات،  املحتجون  وطــالــب 
حل  وإيجاد  جدي  بشكل  بالتدخل 

جذري لظاهرة السطو على األراضي، 
ورفع الحصانة عن هؤالء األشخاص 
وعالقاتهم  نفوذهم  يستغلون  الذين 
حيث  الحقوق،  ذوي  أراضي  لنهب 
تتعدى  ال  »مطالبنا  الساكنة:  قالت 
سوى أن يتم توزيع األرض بطريقة 
النهب  من  أراضينا  وحماية  عادلة، 
لنا  »حققوا  مستدركة  والترامي«، 
هذين املطلبن وسنعود إلى ديارنا«.
وتساءلت الساكنة عن هوية هؤالء 
بتوزيع  قــامــوا  الــذيــن  األشــخــاص 
بمنح  بينهم، وقاموا  فيما  األراضي 
وبعض  لــلــمــقــربــن  الــبــقــع  بــعــض 
املــعــارضــن، ووزعـــوا أخـــرى على 
يعد  أن ما حصل،  أتباعهم، معتبرة 
خرقا وفوضى سمحت ألشخاص ال 
عالقة لهم بذوي الحقوق، لالستفادة 
من أراضي الجماعة الساللية وفتح 
مقاهي وتشييد مباني بدون رخص.
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ســوسيةأصـــــداء
لتفعيل  درهـــم  مــاليــن   10 رصــد  تــم 
االقــتــصــادي  والتمكن  التأهيل  بــرنــامــج 
للنساء في وضعية صعبة من اللواتي يعملن 
على إعالة أسرهن، وذلك على صعيد عمالتي 
وأقاليم جهة سوس ماسة، ويساهم في رصد 
التضامن  وزارة  من  كل  املالي،  الغالف  هذا 
واألســرة  واملــســاواة  االجتماعية  والتنمية 
دفعتن  على  مقسم  درهــم،  مالين   6 بمبلغ 
خالل  والثانية   2020 سنة  برسم  أوالهـــا 
لهذا  املمول  الثاني  الطرف  أما   ،2021 سنة 
املشروع، فهو مجلس جهة سوس ماسة الذي 
مقسما  درهــم،  مالين   4 قــدره  بما  سيساهم 
على دفعتن، وقد صادق مجلس الجهة خالل 
التي   ،2020 أكتوبر  لشهر  العادية  ــه  دورت
اتفاقية  على  أكادير،  بمدينة  مؤخرا  انعقدت 

شراكة بهذا الخصوص. 

الــشــوارع  أحــد  ســكــان  مــن  العديد  عبر 
وجــود  عـــدم  مــن  استيائهم  عــن  ــان،  ــزك ــإن ب
أن  وأكدوا  األسعار،  ملراقبي  ميدانية  جوالت 
الستغالل  عرضة  يجعلهم  املراقبن  غياب 
والذي  »كوليزي«،  سينما  قرب  التجار  أحد 
على  لــه،  تحلو  التي  باألسعار  السلع  يبيع 
املواطنن  ارتفعت أصوات  كما  تعبيرهم،  حد 
وتكثيف  األســعــار  مراقبة  بتفعيل  مطالبة 
التاجر  هــذا  يشعر  لكي  امليدانية  الــجــوالت 
وقد  املعنية،  الجهات  من  بالرقابة  وغيره 
التاجر  لهذا  املجاورين  السكان  أحد  أوضح 
تباين  في  تسبب  األسعار  مراقبي  »غياب  أن 
األسعار من محل آلخر«، مشددا على »ضرورة 
فرض مراقبة مستمرة وزجر املخالفن«، وأن 
املتاجر  تفقد  على  املراقبن  دور  يقتصر  »ال 
وزيارة  صباحا  التحية  تبادل  في  واالقتصار 
ودية مساء)..( ألخذ أكياس من الفواكه على 
اختالف أنواعها والعودة ألدراجهم غانمن«.  

�ضالليون يحتجون ب�ضبب نهب اأرا�ضيهم من طرف لوبي العقار

الجديدة

األسبوع

الجديدة،  بإقليم  الساحل  املهارزة  بقيادة  املحلية  السلطات  شنت 
حملة واسعة ضد البناء العشوائي في مجموعة من الدواوير التابعة 
البناء  ظاهرة  من  الحد  بهدف  وذلك  لغديرة،  وجماعة  املهارزة  لقيادة 

العشوائي ومعاقبة املخالفن للقانون.
تم  التي  واألســوار  املباني  من  العشرات  بهدم  السلطات  وقامت 
بناؤها بطرق عشوائية، في فترة العطلة املدرسية وعيد املولد النبوي، 
حيث استغل بعض السماسرة هذه الظروف لبناء بعض البقع األرضية 

في غياب السلطات، حتى يتمكنوا فيما بعد من بيعها.
في  العشوائي  البناء  من  للحد  حملتها  مواصلة  السلطات  وقررت 
الجماعة املذكورة، والذي تكاثر في اآلونة األخيرة بشكل كبير، حيث لم 
تجد السلطات سوى تنفيذ قرارات الهدم للحد من استفحال هذه اآلفة 
إلى استغالل بعض املساحات  البعض  القروي، حيث يلجأ  العالم  في 

األرضية الفارغة لتشييد منازل عشوائية فوقها.
وشهدت الحملة مشاركة قائد قيادة املهارزة وأفراد القوات املساعدة 
في  كانت  التي  املنازل  من  العديد  إيقاف  من  تمكنوا  الذين  واألعوان، 
طور البناء، وتم هدم مباني شيدت بطرق فوضوية وغير قانونية، وذلك 
لتنظيف الجماعة من املناطق العشوائية التي تتحول إلى بؤر سوداء.

األسبوع

ــز الــصــحــي  ــركـ يــعــرف املـ
بإقليم  مـــازع  ــت  أي بجماعة 
مــداوم،  طبيب  غياب  أزيــالل، 
الحاالت  تتبع  على  لإلشراف 
والعجزة  للمرضى  الصحية 
الجماعة،  بــتــراب  القاطنن 
من  الـــســـكـــان  يــشــتــكــي  إذ 
تقوم  التي  الوحيدة  الزيارة 
مرة  املسؤولة  الطبيبة  بها 
من  يزيد  مما  األســبــوع،  فــي 
يظلون  الذين  املرضى  معاناة 
املوعد  انتظار  في  أيام  لعدة 

األسبوعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن 
املركز  يعرفها  التي  الوضعية 
املرضى  على  تفرض  الصحي 
ــاب  وكـــبـــار الـــســـن وأصـــحـ
األمراض املزمنة، اللجوء إلى 
أطباء القطاع الخاص، بالرغم 
املــاديــة  اإلمــكــانــيــات  قلة  مــن 
كبيرة  مسافة  وقطع  والفقر، 
قصد  املدينة  ــى  إل للوصول 
الطبية  الفحوصات  ــراء  إجـ
ــاء األدويـــة  ــن ــت الـــالزمـــة، واق
لتفادي انتظار حلول الطبيبة 

إلى املركز الصحي املحلي.

املنطقة  ساكنة  وتــطــالــب 
باإلقليم،  الصحة  مندويية 
على  يــشــرف  طبيب  بتعين 
الستقبال  دائم،  بشكل  املركز 
الفحوصات  وإجــراء  املرضى 
إلنهاء  وذلـــك  يــومــي،  بشكل 
ــرضــى والــعــجــزة  مــعــانــاة امل
ــال  ــفـ ــن، واألطـ ــسـ ــار الـ ــبـ وكـ

الصغار والنساء الحوامل.
لجماعة  الصحي  املركز  إن 
مهما،  مرفقا  يعد  مــازغ  أيــت 
وذوي  للفقراء  يسمح  ــه  ألن
ــل املـــحـــدود بـــإجـــراء  ــدخـ الـ
تجنبهم  مجانية  فحوصات 
لــأطــبــاء  درهــــم   300 دفـــع 
العديد  الخواص، خاصة وأن 
ظروفا  يعيشون  هـــؤالء  مــن 

على  أثـــرت  صعبة  معيشية 
مصدر عيشهم بسبب جائحة 

»كورونا«.
املــراكــز  تعيش  مــا  كثيرا 
القروي  العالم  في  الصحية 
وضــعــا مــعــزوال مــقــارنــة مع 
في  الصحية  املستوصفات 
تــعــرف حضورا  الــتــي  املـــدن 
حاالت  ملتابعة  لأطباء  يوميا 
يختلف  بــيــنــمــا  املـــرضـــى، 
ــات  ــاع ــم ــج ــي ال ــ ــع ف ــوضــ ــ ال
الساكنة  تظل  إذ  الــقــرويــة، 
لغياب  نظرا  دائمة،  عزلة  في 
لــدى  صحية  اســتــراتــيــجــيــة 
وزارة الصحة ترفع من جودة 
لساكنة  الطبية  الــخــدمــات 

العالم القروي.

سال

اأزقة يف ظالم دام�س و�ضركة »نور« غائبة 
األسبوع

بمدينة  الشعبية  األحياء  أزقة  العديد من  تعيش 
غياب  بسبب  ــك  وذل عمومية،  إنـــارة  ــدون  ب ســال، 
املكلفة  »نــور«  شركة  قبل  من  واملراقبة  الصيانة 

العمومية. باملصابيح 
في  تغرق  التي  ــة  األزق من  العشرات  فهناك 
املواقع  هذه  جعل  مما  أشهر،  عدة  منذ  الظالم 
تعرف  سوداء  وبؤرا  صعبة  ممرات  إلى  تتحول 
تجمع مدمني املخدرات وذوي السوابق العدلية 
واملتسكعن، بحيث أصبحت األزقة املظلمة مكانا 
وسرقة  املارة  العتراض سبيل  املنحرفن  لبعض 

أغراضهم وهواتفهم.
إن العديد من السكان في معظم األحياء الشعبية 
ودوار  الحمراء  والــدار  االنبعاث  حي  مثل  بسال، 
من  يشتكون  والقرية،  الذهب،  واد  وحي  السهلي، 
صيانة  عــن  املسؤولة  »نـــور«  شركة  أطقم  غياب 
مما  ــاء،  واألحــي الــشــوارع  فــي  العمومية  ــارة  اإلنـ
تقنيي  طرف  من  والالمباالة  اإلهمال  ويستنكرون 
منهم  البعض  يتساءل  كما  ومسؤوليها،  الشركة 
العمومية  اإلنــارة  صيانة  تفويت  من  الجدوى  عن 
الجماعة  قبل  من  الشركة  لهذه  األزقــة  ومصابيح 

الحضرية.
قبل  من  العمومية  باإلنارة  »نــور«  تكليف  فمنذ 

الشركة  هذه  تقدم  لم  سال،  ملدينة  السابق  املجلس 
أي إضافة للمدينة، فالكثير من األعمدة واملصابيح 
مناطق  هناك  وأيضا  مزرية،  وضعية  في  توجد 
تغرق في الظالم الدامس وال يصلها تقنيو الشركة  
يفضلون  املواطنن  بعض  جعل  مما  ــادرا،  نـ إال 

االنتقال إلى أحياء أكثر أمنا.
األحــيــاء  بعض  تعيشها  الــتــي  الوضعية  إن 
بجوالت  القيام  املكلفة  الشركة  من  تتطلب  وأزقتها 
ودوريات منتظمة، للوقوف على وضعية املصابيح 
الظالم  في  تغرق  التي  املناطق  وتحديد  املعطوبة، 
قصد  وذلك  العمومية،  اإلنــارة  فيها  تنعدم  والتي 

تزويدها بمصابيح جديدة.

الدار البيضاء

الفوضى واحتالل الملك 
العام و»البراريك« فوق 

عمارات الدار البيضاء
محمد برزوق

السنوات  في  البيضاء  ــدار  ال مدينة  عرفت 
األخيرة، زيادة كبيرة في الكثافة السكانية، لكن 
في  تحسن  يواكبها  لم  الزيادة  هذه  أن  املثير، 
نقص  يسود  حيث  حضري،  وتطور  الخدمات 
كبير في قطاع النظافة، وانتشار التلوث ورائحة 
السير،  حركة  في  ــام  واالزدح النفايات،  مطرح 
يستجب  ــم   ل الــذي  العمومي  النقل  وضــعــف 

الساكنة. لتطلعات 
االقتصادية،  العاصمة  تشويه  من  يزيد  وما 
العديد  فــي  الــعــشــوائــي  الــبــنــاء  انــتــشــار  هــو 
العمارات  أسطح  فــوق  حتى  بل  األحــيــاء،  من 
»كاريانات« صفيح،  إلى  تحولت  التي  السكنية، 
في الوقت الذي يتم فيه تحويل أسطح العمارات 
إذ  األوروبــيــة،  ــدول  ال في  حدائق خضراء  إلــى 
أصبحت عمارات الدار البيضاء تضم »براريك« 
عشوائية تضر بجمالية املدينة، حيث يكثر هذا 

البناء العشوائي بمباركة السلطات.
مدينة  تعرفها  التي  السيئة  املظاهر  ومــن 
األبــقــار  انتشار  ــال،  ــم واألع ــال  واملـ االقــتــصــاد 
واألغنام التي تتجول في الشوارع واألحياء بكل 
بالدواب،  املجرورة  العربات  جانب  إلى  حرية، 
مشاهد  يرى  الذي  والزائر  السائح  يصدم  مما 

فوضوية وسط العاصمة االقتصادية للمملكة.
الجهة  رئيس  من  كل  املدينة،  مسؤولي  إن 
والعمدة، مطالبان بتسوية هذه املشاكل وإنهاء 
العشوائي واحتالل  التسيب والفوضى والبناء 
واملحالت  املقاهي  أربــاب  طرف  من  العام  امللك 
التجارية، إلى جانب معرفة مصير آالف الشقق 
املنعشن  مــن  عـــدد  وضــعــهــا  الــتــي  السكنية 
على  للقضاء  السلطة  تصرف  تحت  العقارين 

دور الصفيح.
اللتفاتة من  في حاجة  البيضاء  الدار  فمدينة 
قبل مجلسي الجهة واملدينة، واالهتمام بالشأن 
للقرب  مالعب  وتشييد  والــريــاضــي،  الثقافي 
أمام  املجال  لفسح  وذلك  ثقافية،  مركبات  وبناء 
يتساءل  كما  قدراتهم،  إلبراز  واملواهب  الشباب 
سكان منطقة سيدي مومن عن مصير مائة هكتار 
التي منحها امللك الراحل الحسن الثاني لسكان 
املنطقة من أجل إقامة مساحات خضراء وحديقة 
أللعاب األطفال، خاصة وأن العديد من املشاريع 

الخضراء اختفت بسبب لوبيات العقار.

أزيالل

�ضكان جماعة اأيت مازغ يطالبون بتعيني طبيب مداوم

سعيد الهوداني

اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  الشبكة  استنكرت 
واملنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان ومحاربة الفساد، 
على  والرقابة  اإلنسان  لحقوق  املغربية  والشبكة 
الثروة وحماية املال العام، وجمعيات املجتمع املدني 
بجهة بني مالل خنيفرة، في بيان لها، الطريقة التي تم 
بها اختيار أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحقوقين  إشعار  بدون  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة 
مما يوحي  االختيار،  عملية  لحضور  والجمعوين 
تغييب  مقصود بغرض  والتهميش  اإلقــصــاء  أن 
الناشطن في التنمية االجتماعية واالقتصادية داخل 

إطار تحقيق الغاية املنشودة للصفة.
بتحقيق  والهيئات  املــؤســســات  ــذه  ه وتــطــالــب 
اختياره،  تم  عضو  كل  بشأن  تقرير  ونشر  املعادلة 
قدمه  الــذي  والعمل الحقوقي  الذاتية  سيرته  حول 

للمواطن بجهة بني مالل خنيفرة، ومدى تجاوبه مع 
املجتمع املدني.

واحترام  الديمقراطية  مبدأ  لغياب  ونظرا  لهذا، 
ترسيخ  في  وانخراطه  إطــار،  كل  وفعالية  حقوق 
الحقوقية  الفعاليات  هذه  فإن  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 
مبادئ  مع  تتنافى  التي  العملية  هذه  بشدة  تدين 
الوطني  املجلس  يسعى  التي  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 

لترسيخها وتفعيلها بمختلف جهات اململكة.

ل
مال

ي 
بن

حقوقيون يطعنون في اختيار لجنة حقوق اإلنسان بجهة بني مالل خنيفرة

هدم عشرات المباني العشوائية 
في جماعة المهارزة 
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واملراكز الثقافية بالجهة.
مؤسسة  ــادرة  ــب امل هــذه  وتنظم 
الثقافة  وزارة  من  بدعم  مقاربات 
قطاع   / والــريــاضــة  ــاب  ــشــب وال
الفكر  »حلقة  مع  وتنسيق  الثقافة، 
الشبكة  مــع  وبتعاون  املــغــربــي«، 

مع  ــة  وشــراك ــقــراءة،  ــل ل الوطنية 
الثقافة  لــوزارة  الجهوية  املديرية 
فاس  بجهة  والرياضة  والشباب 

مكناس.
التي  الفعاليات  ــذه  ه ويــؤطــر 
حضورية  صيغتني،  فــي  ستنظم 
ــد، أســـاتـــذة وبــاحــثــون  ــع ــن ب وعـ
مساهمات  ــال  خـ مــن  وشـــبـــاب، 
فــاس،  الــجــهــة:  أقــالــيــم  بمختلف 
ــازة، صــفــرو،  ــ مــكــنــاس، إفــــران، ت
تاونات، الحاجب، وموالي يعقوب، 
الحضرية  املناطق  إلى  باإلضافة 
األقاليم:  لهذه  التابعة  والقروية 
أوطاط الحاج، إيموزار، راس املاء، 

عني عيشة، وأزرو، وغيرها.

الرباط - سال
28 قرنا لواد أبي رقراق

أصـــدر الــدكــتــور 
»روبــيــر  الفرنسي 
ــذي  شــاســتــيــل«، ال
ــام فـــي املــغــرب  ــ أق
 ،1966 ســنــة  مــنــذ 
ــغــة  ــل ــال ــا ب ــابـ ــتـ كـ
يتكون  الفرنسية 
صفحة،   376 مــن 
تاريخ  فيها  يسرد 
رقـــراق،  ــي  أب واد 
ــدث عــن  ــ ــح ــ ــت ــ وي
الواد  بهذا  شغفه 
ــفــصــل  الــــــــذي ي
الرباط  العدوتني 
ــف  ــي وســــــا، وك
انـــــشـــــق اســــم 
اللغة  مــن  ــواد  الـ

ليجره  األمازيغية، 
لتاريخ  الحديث عن املوحدين واملرينيني، ليصل في سرده 

العدوتني، إلى الساطني العلويني.

قافلة »المغرب القارئ« تطوف على المؤسسات التعليمية 
والسجنية في جهة فاس مكناس

المغرب يترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب 
استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب، كتاب صدر

 2349 عشر،  الخامسة  دورتها  برسم 
 57 من  التسعة  فروعها  في  ترشيحا 

دولة، منها املغرب.
وأفاد منظمو التظاهرة في 

بيان لهم، أن هذا العدد 
يعد األعلى من حيث 

في  الترشيحات 
الجائزة،  تاريخ 
ــن  ــ ــري ــ ــي ــشــ ــ م
أن  إلــــــــــــى 
ت  شيحا لتر ا
شـــــــهـــــــدت 
تــنــوعــا فــي 
الــجــنــســيــات 
ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ امل

شملت  والــتــي 
مــن  بـــلـــدا   57

دولــة   35 بينها 
دولــة  و22  أجنبية 

عربية.
ــاف الــبــيــان، أن »هــذه  وأضـ

الدورة شهدت إقباال ملحوظا في عدد 
السنة  هــذه  سجلت  إذ  الترشيحات، 
 23 بـ  زيــادة  محققة  ترشيحا،   2349
الترشيحات  عــدد  مع  مقارنة  باملائة 

خال الدورة املاضية والذي بلغ 1900 
ترشيحا فقط«.

تصدرت  فقد  املصدر،  نفس  وحسب 
ــى املــشــاركــات الــعــربــيــة،  ــل مــصــر أع
واألردن  والــســعــوديــة  الــعــراق  ثــم 
وتونس  ــارات  واإلم واملغرب 
تصدرت  فيما  ولــبــنــان، 
أعــلــى املــشــاركــات من 
ــات األخـــــرى  ــغـ ــلـ الـ
املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
تــلــتــهــا الـــواليـــات 
فأملانيا  املتحدة، 
وإسبانيا  وفرنسا 
وكندا،  وإيطاليا 

ثم هولندا.
اإلشــارة  وتجدر 
انتهاء  بعد  أنه  إلى 
ــقــراءة  ال لجنة  عمل 
الكشف  سيتم  والفرز، 
الطويلة خال  القوائم  عن 
لتنطلق  الجاري،  نونبر  شهر 
تقوم  والــتــي  الثانية،  املرحلة  بذلك 
فاحصة  بقراءة  التحكيم  لجان  خالها 
للمؤلفات وتقييمها، ليتم بعد ذلك رفع 
التقارير التحكيمية إلى الهيئة العلمية 

الختيار القوائم القصيرة.

لهم،  مشتركة  تجربة  ثــانــي  فــي 
الثاثي:  اختار  ــاذا«،  »مل أغنية  بعد 
عز  وامللحن  فرجي  سميرة  الشاعرة 
طرب،  فؤاد  واملطرب  منتصر  الدين 
إصدار أغنية ثانية تتغنى هذه املرة 
بالصحراء املغربية، تخليدا واحتفاءا 
ــخــامــســة واألربـــعـــني  بـــالـــذكـــرى ال
بعنوان  الخالدة،  الخضراء  للمسيرة 

»لك العهد يا صحرا«.

»لك العهد يا صحرا«

التشكيليين  للفنانين  النقابة المغربية 
المحترفين تنعي الفنان محمد المليحي

وقــدره،  هلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
نودع قامة فنية كبيرة في تاريخ الحركة 
الفارس  املليحي،  محمد  التشكيلية، 
حافل  طويل  مشوار  بعد  ترجل  الــذي 
بالعطاء. عزاؤنا فيك واحد أيها الفنان 

النبيل. إنا لـله وإنا إليه راجعون. 

برحيل الفنان املغربي محمد املليحي، يوم 
املغرب  يكون  املنصرم،  أكتوبر   28 األربعاء 
والعالم قد فقدا أحد القامات البارزة واملجددة 
في سجل الحركة التشكيلية املغربية، والتي 
أثرت بشكل كبير في تطوير املمارسة الفنية 

الحديثة، إقليميا، عربيا وقاريا. 

مؤسسة »المدى« تحتفي بالفنان بوشعيب هبولي
مؤسسة  تحتفي  الثقافية،  أنشطتها  إطــار  في 
بوشعيب  ــوري،  األزمـ العصامي  باملبدع  »املــدى« 

الــهــبــولــي، وذلـــك مــن خــال معرض 
املهمة  املحطات  يرصد  استعادي 
الشخصية  التشكيلية  التجربة  في 
حيث  ــه،  ب للمحتفى  واملــتــجــددة 
الفنون  بدار  حاليا  املعرض  يقام 

البيضاء،  ــدار  وال الرباط  من  بكل 
يناير   27 غاية  إلــى  ويستمر 

.2021
الهبولي،  بوشعيب  يعتبر 
بمدينة   1945 سنة  املـــزداد 
الحركة  مؤسسي  من  أزمور، 
بعد  املــغــربــيــة،  التشكيلية 

في  الفنان  انــخــرط  الــتــدريــس،  فــي  قضاها  فترة 
الثقافة  إشكاليات  حول  النقاش  وغليان  مخاض 

الوطنية. 
رواد  من  ــدا  رائ يعتبر  الــذي  الهبولي،  واحتك 
الشبيبة  ووزارة  املعمورة  وأوراش  الشباب  دور 
القاسمي  محمد  طينة  مــن  بأسماء  والــريــاضــة، 
بعد  الــفــروج،  وحسن  والــكــزولــي  حسن  وفاطمة 
محطة الرباط، يعود الهبولي إلى مسقط رأسه 
من  يستوحيه  الذي  الخاص  عامله  خالقا 
األطلسية  املدينة  وشخوص  فضاءات 

الساحرة.
ومن حني إلى آخر، يتحفنا املبدع 
من خال معارض فردية أو جماعية، 
بإشراقات تسائل الكون واإلنسان.
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شهور  قبل  كان،  بعدما  بعد،  عن  التعليم  عن  الجميع  سمع  اليوم، 
قليلة خلت، شكال من أشكال الخيال العلمي، أو في أحسن األحوال، 
للتعليم  املمكنة  الظروف  كل  توفر  ظل  في  إليه  حاجة  ال  ترفا  كان 
الحضوري، والذي لم يكن يسمى حضوريا لسبب بديهي، وهو أنه لم 

يكن يوجد مصطلح »تعليم عن بعد«، فباألضداد تعرف املصطلحات.
املستقبلي  التعليم  أن  وهو  منه،  مناص  ال  واقع  أمام  اليوم  نحن 
»االفتراضي« هنا تأخذ  أو ال يكون، وكلمة  »افتراضيا«  أن يكون  إما 
هذه  جلباب  تحت  لكن  بعد«،  عن  »التعليم  مصطلح  قلب  من  معناها 
املصطلحات توجد الكثير من التفاصيل، حيث يختبئ الشيطان عادة.
ديمقراطية  هو  الرقمي،  التعليم  تعترض  التي  التحديات  أبرز  من 
من  كبيرة  نسبة  بينما  التحدي  هذا  ندخل  أن  يمكن  فال  الوسيلة، 
وهذا  بعد،  عن  للتدريس  الالزمة  الوسائل  إلى  يفتقرون  املتمدرسني 
حني  بعد  عن  التعليم  قرار  تلت  التي  األولى  املراحل  خالل  جليا  بدا 
املدارس  وأغلقت  الصحي،  الحجر  مرحلة  املغرب،  ومعه  العالم،  دخل 
كل  من  الرغم  وعلى  مستحيال،  الحضوري  التعليم  وصار  واملعاهد، 
املثالب التي طبعت هذه البداية املتعثرة، فإنه يمكن اعتبارها تأسيسا 

فعليا ملستقبل يمكن فيه تحقيق هذا الحلم البيداغوجي.
وال  قدرية  تكون  قد  للتعليم،  طريقة مستقبلية  عن  نتكلم  أننا  وبما 
يجب  التي  األسس  من  الكثير  توفر  من  مفر  ال  أيضا  فإنه  منها،  مفر 
ومن  للجميع،  بالنسبة  الكفاية  فيه  بما  آمنا  املستقبل  هذا  تجعل  أن 
أبرز هذه الشروط، أن يكون امللقن واملتلقي على قدر كبير من الوعي 
بأهمية هذه الطريقة، ونحن هنا ال نتحدث عن حتمية أن يكون امللقن 
مدرسا بالطريقة التقليدية، بل من املمكن أن يكون غير ذلك، ولن نقول 

بالضرورة حاسوبا أو إنسانا آليا.
أن  يجب  استثناء،  مستقبال  يصبح  لن  والــذي  بعد،  عن  التعليم 
امللقن  بني  اإليجابي  والتفاعل  االنضباط  من  حقيقية  آللية  يخضع 
من  أن يصبح  يمكن  الذي  الحضوري،  التعليم  يجعل  بشكل  واملتلقي 
املاضي، وسيلة لتسريع زمن التعليم في مختلف مراحله، بل وتكثيف 
وأيضا  الزائدة،  بالوفرة  تمييعها  دون  من  وراهنيتها،  املعلومات  كم 
تنمية جرعة الحماس لدى الطرفني، وهو ما سيمكن من اختصار الزمن 

التعليمي وربح رهانات كانت إلى وقت قريب من سابع املستحيالت.
أنه  ما يعني  باملائة، وهو  مائة  إلكترونيا  التعليم عن بعد سيكون 
سيكون مرتبطا بما حوله من مجال حيوي اقتصادي واجتماعي، وهذا 
االرتباط سيكون عضويا لعدة أسباب، أهمها أن العالم سيخرج منهكا 
جدا من الجائحة، وهذا اإلنهاك االقتصادي سيجعل من الحتمي ربط 
تحد حقيقي  أمام  يجعلنا  ما  وهذا  مباشرة،  الشغل  بأسواق  التعليم 
على املستويني التعليمي واالقتصادي، بحيث يجب أن نفتح القنوات 
ارتباطا  أكثر  سيكونان  لكنهما  يوما،  ينفصال  لم  عاملني  بني  مباشرة 

فيما سيأتي من سنوات وعقود.
إننا هنا لسنا بصدد الحديث عن تفاصيل ومزايا التعليم عن بعد، 
إلى  التطرق  مناسبة  وستأتي  الجامعة،  وحتى  االبتدائي  من  بدءا 
االستراتيجية  املزايا  تبيان  هو  أكثر،  يهمنا  ما  لكن  التفاصيل،  هذه 
لنمط تعليمي، خصوصا التعليم الجامعي، ُيفرض علينا فرضا حاليا 
أننا  هي  »الكوفيد«،  نقمة  سكنت  التي  النعم  أبرز  فمن  ومستقبال، 
الكبير  الفيروس  صرنا نفكر جديا في هذا األمر في وقت ال نرى من 
من  الكثير  ندرك  لكي  الوقت  بعض  سيمر  لكن  الحالك،  وجهه  سوى 

أوجهه اإليجابية.
هو  املقبلة،  الفيروسات  أو  الحالي،  الفيروس  إليه  يقودنا  ما  إن 
الشاعر  قاله  ما  معها  وسنتذكر  والــدواء،  الداء  بمثابة  ستكون  أنها 
»وداوني بالتي كانت هي الداء«، فهذه الجوائح تضعنا مباشرة أمام 
مرآة املستقبل، وسنضطر إلى معاينة أنفسنا عراة من األلبسة املنمقة 
واملساحيق التي داومنا عليها طويال، واملستقبل سيعرينا تماما أمام 

واقع قاس.
إن ربط التعليم بأسواق الشغل سيزداد إلحاحا مع قسوة الظروف 
يلزمنا  لذا،  العالم، ونحن جزء ال يتجزأ من محيطنا،  التي سيعرفها 
أن نستبق زمنا قادما ال محالة، لكي نكون في املوعد، وأن نتوقف عن 
للمدرسني وجيش  الشغل  أغلب همه هو توفير مناصب  تعليم  رعاية 
العاطلني  من  جيشا  التعليم  هذا  يخرج  ذلك  ومقابل  املوظفني،  من 
بالنعامة،  االقتداء  هو  املؤلم،  الواقع  هذا  مع  نفعله  ما  وكل  عام،  كل 
فنواصل إغراق رؤوسنا في الرمال، لكن املستقبل لن يوفر لنا املزيد 
وأن  أفضل، خصوصا  نبحث عن حل  أن  يلزم  لذلك،  الرمال،  هذه  من 
النامية منها على  البلدان  الفيروس ستكون أشد وطأة على  تأثيرات 
الوقت  أضعاف  هو  للتعافي،  يلزمنا  الذي  والوقت  املتطورة،  البلدان 
قفزة  إنجاز  امللح  من  صار  وبالتالي،  الصناعية،  البلدان  يلزم  الذي 
والجهد  الوقت  من  الكثير  علينا  ستوفر  التعليم  مجال  في  تاريخية 

مستقبال.
من  الكثير  في  فضفاضا  املستقبلي  التعليم  عن  الحديث  يكون  قد 
بالضرورة  فإننا  الرقمي،  التعليم  عن  نتحدث  حني  لكننا  أوجهه، 
أساسا  هنا  والقصد  الشغل،  بأسواق  التعليم  هذا  ربط  عن  نتحدث 
هو التعليم العالي، وهو التعليم الذي تعتبره مختلف البلدان البوابة 
التي تقود مباشرة إلى العالم الواقعي، وهذا املعطى هو الذي يفرض 

اعتماد مناهج وبرامج تعليمية تقرب أكثر من أسواق الشغل.
ربما ينبغي أن نكرر أسفنا على وضعية جامعاتنا، التي ال تستطيع 
وال  العالم،  في  األفضل  جامعة  املائة  بني  من  نفسها  وضع  منها  أيا 
الكافي لكي نفخر  الوقت  بالتأكيد نجد  لكننا  أكثر من ذلك،  حتى بني 
ذلك من  اإلدارية، وغير  والطواقم  األساتذة  وأعداد  الخريجني  بأعداد 
أرقام ال تضعنا إال في ورطة بعد ورطة، ألننا نستمر في الدوران ضمن 
الحلقة املفرغة التي ال تقود إال إلى الفراغ نفسه، الفراغ الذي يجعل 
الفراغ  واالجتماعي،  االقتصادي  محيطهم  عن  منفصلني  شبه  الطلبة 
الذي يجعل طالبا، بعد تخرجه، يشبه بدويا في باريس، ينظر إلى ما 

حوله بكثير من الدهشة املقرونة باإلحباط.
* مختص في التواصل وشؤون التربية والتعليم

دروس ما بعد »كورونا«
التعليم »االفتراضي«.. 

ياسين الطالبيبداية ال محيد عنها

نافذة للرأي

املتقدم  العالم  دول  من  عدد  فيه  تشهد  الــذي  الوقت  في 
ومعها  اإلجــرام  علم  مفاهيم  بتطور  وبالغا  كبيرا  اهتماما 
بغية  واضحة  عناية  املوضوع  هذا  وتولي  الجريمة،  مفهوم 
البلدان  تلك  في  الجريمة  مع  التعامل  وآليات  وسائل  تطوير 
تبعا لتطورها، نجد أن الدول العربية، والشمال إفريقية على 
يقال  ما  أقل  ووسائل  بآليات  تشتغل  تزال  ما  الخصوص، 
على  الحاصلة  التطورات  بتاتا  تواكب  لم  بدائية  أنها  عنها 
أن علم اإلجرام  إذ  الجريمة،  ارتكاب  مستوى طرق وأساليب 
نفسه يعرف طفرات وتحوالت لعدد كبير من مفاهيمه في إطار 
أنواع جديدة من  اليومية وظهور  الحياة  مواكبة مستجدات 
عشر،  الثامن  القرن  منتصف  في  موجودة  تكن  لم  الجرائم 
حني كان الفالسفة واملفكرون يضعون اللبنات األولى ملفهوم 
املنظمة، وجرائم اإلرهاب،  علم اإلجرام والجريمة، كالجريمة 
لم  التي  الحديثة  الجرائم  اإللكترونية، وغيرها من  والجرائم 

تكن شائعة أو موجودة إبان البدايات األولى ملا سيعرف بعلم اإلجرام.
األشكال  من  أشد خطورة  وأشكاال  واتخاذها صورا  الجريمة  تطور  ومع 
السابقة، وجدت دول العالم ومجتمعاته نفسها أمام ضرورة تطوير آلياتها 
كما أسلفنا في الفقرة السابقة، بدءا بترسانتها القانونية، ومرورا بتطوير 
جهازها القضائي ومؤسساتها العقابية، لتكييفها مع هذه التحوالت الجديدة 
حتى يتسنى لها اإلحاطة بها ومعالجتها وفق مقاربة حديثة للعقاب، وأيضا 
حتى ال يقع أي ارتباك على مستوى األجهزة املكلفة بمعالجة الجرائم والحد 
قانونية جديدة  الدول مثال عملت على إضافة نصوص  فهناك بعض  منها، 
نصوصها  بعض  ووسعت  طورت  أو  جديدة،  جرائم  من  استجد  ما  لتشمل 
ظهرت  إجرامية  تعتبر  أفعال  تكييف  لها  ليتسنى  والجنائية  القانونية 
تم  كما  العمل،  بها  الجاري  الجنائية  والقوانني  النصوص  تلك  مع  مؤخرا 
تطوير مؤسساتها العقابية واإلصالحية كي تستوعب وتتأقلم هي األخرى 
املؤسسات  تصنيف  فتم  واملجرمني،  الجرائم  من  الجديدة  النوعية  هذه  مع 
وقليلة  مفتوحة  مؤسسات  إلى  مثال  البلدان  بعض  في  والسجنية  العقابية 
بالكامل  مغلقة  سجنية  ومؤسسات  الخطورة،  متوسطة  وأخرى  الخطورة، 
وشديدة الخطورة، وقامت تلك البلدان بوضع قوانني داخلية تالئم كل صنف 

من األصناف الثالثة وطبيعة املعتقلني املتواجدين فيه.
وعلم  السجني  بالشأن  واملهتمني  والباحثني  املتتبعني  بعض  سيقول 
اإلجرام في املغرب والوطن والعربي، أن عددا كبيرا من بلداننا العربية قد 
صار على النهج نفسه، وصنف مؤسساته العقابية وفق هذا الثالوث، لكن 
ما يعاب على دول الوطن العربي، أنها دائما ما تستورد البنية الهيكلية 
ومحتوياتها  بمضامينها  تصاحبها  أن  دون  الغربية  واملناهج  للمشاريع 
البنيوية الداخلية، وبالتالي، تكون النتيجة هي فشل تلك البنى الهيكلية.

وقبل أن نتطرق لتلك املعايير التي ينبغي اعتمادها في تقييم السجناء 
نشير  أن  يجب  التقييمات،  تلك  على  بناء  وتصنيفهم  الخطورة  حيث  من 
إلى نقطة غاية في األهمية، تتعلق بتحديد مفهوم كل من الخطورة األمنية، 
وامتثاله  انضباطه  وضمان  السجني  على  بالسيطرة  املتعلقة  والخطورة 
للقوانني الداخلية للمؤسسة السجنية، فاملخاطر األمنية لها عالقة بعوامل 
ومدى  السجني  خطورة  كدرجة  السجنية،  املؤسسة  عن  بعيدة  خارجية 
الحراس وعلى  على  ذلك من خطر  وما يشكله  الفرار،  في  تفكيره  إمكانية 
في  يتجلى  السيطرة  مخاطر  مفهوم  أن  في حني  واملواطنني،  األمن  رجال 
مدى انضباط السجني داخل املؤسسة السجنية واحترامه لقوانينها ومن 
األهمية  بالغ  يعد  إليهما،  املشار  الخطورة  ملفهومي  التحديد  وهذا  فيها، 
واملواثيق  االلتزامات  واحترام  مراعاة  أردنا  ما  إذا  التصنيف  عملية  في 
الدولية، وهو ما يغيب في دولنا العربية لألسف، إذ غالبا ما تركز عملية 
طبيعة  أي  بالخارج،  عالقة  لها  التي  األمنية  الخطورة  على  التصنيف 

على  املجرم  يشكله  الذي  والخطر  ونوعها  الجريمة 
إمكانية  إغفال  يتم  وبالتالي،  والسلطات،  املجتمع 
خطورة حتى من ال يشكل خطرا أمنيا خارجيا على 
املؤسسة السجنية وعلى من فيها، وهذا ما يتسبب 
بارتكاب  تنتهي  التصنيف  فــي  أخــطــاء  فــي  غالبا 
جرائم خطيرة على املوظفني والسجناء من معتقلني 
الخارجية،  األمنية  الخطورة  على  بناء  تقييمهم  تم 

فصنفوا ضمن محدودي الخطورة.
املسؤولة  الجهات  على  يجب  سبق،  ما  على  بناء 
عن تنفيذ األحكام القضائية، أن تعمل على تقييم كل 
يشمل  وأن  السجنية،  املؤسسة  دخوله  عند  سجني 
حال  في  الفرار  يشكله  وما  الفرار،  مخاطر  التقييم 
يشكله  ما  إغفال  يتم  أن  دون  املجتمع،  على  وقوعه 
املؤسسة  داخــل  النظام  على  خطورة  من  السجني 
السجنية، وسالمة املتواجدين فيها من موظفني وسجناء وزوار وغيرهم، 
وأن يشير هذا التقييم بوضوح إلى نوع الخطورة التي يشكلها السجني، 
التي  واإلصالحية  التربوية  واألساليب  الخطورة،  هذه  تحديد  وأسباب 
يجب أن يخضع لها هذا السجني لتحييد وعالج هذا االنحراف السلوكي، 
وليس التقييم من أجل التصنيف فقط والتخلص من مشاكل السجني كما 

هو معتمد لألسف في بلداننا العربية.
على العموم، يجب أن يرتكز التقييم على النقاط الرئيسية التالية:

- التهديد الذي قد يشكله السجني على املجتمع في حال فراره.
- أي تاريخ سابق ملحاولة الفرار لدى هذا السجني الخاضع للتقييم.

يكون  التي  اإلرهاب  قضايا  خاصة  بسببها،  املعتقل  الجريمة  طبيعة   -
أصحابها متشبعني بفكر القتل والجهاد واالعتداء على الغير.

- جرائمه السابقة وأنواعها للوقوف على مدى عدوانيته.
- املخاطر التي قد يشكلها على املوظفني وعلى باقي السجناء.

- ميوله الجنسية.
- سوابق جنسية تجاه الجنس نفسه.

عملية  أن  وهي  األهمية،  بالغة  نقطة  إلى  أيضا  اإلشــارة  وينبغي 
مدى  على  للوقوف  ودينامية،  ودائمة  مستمرة  تكون  أن  يجب  التقييم 
التصنيف،  عملية  تمت  أساسها  على  التي  الخطورة  تلك  استمرار 
وأيضا كي يتم الوقوف على االحتياجات اآلنية للسجني في ما يخص 

التكوين والتأهيل وإعادة اإلصالح.
التقييم في عملية التصنيف، سنتطرق إلى نقطة  بعدما تطرقنا ألهمية 
محاور  ثالثة  على  اعتمادا  وذلك  املخاطر«،  »إدارة  وهي  أال  أخرى،  هامة 

رئيسية: الوقاية، الرصد، والتدخالت.
إن إدارات املؤسسات السجنية مطالبة باتخاذ عدد من التدابير الوقائية 
حي  كل  في  السجناء  أعداد  كتقليل  ممكن،  حد  أدنى  إلى  املخاطر  لتقليل 
وكل غرفة والفصل بني األحياء بجدران كبيرة وبشكل ال يسمح بتواصل 
السجناء أو علمهم بما يقع في األحياء األخرى، بغية التحكم السريع في 
مكان وقوع املشكل، وكذا منع االتصال والتواصل بني السجناء الخطيرين 
مثال،  واإلرهاب  التطرف  قضايا  كسجناء  معني  لفكر  بتبنيهم  واملعروفني 
تقليل وتحييد قدر اإلمكان كل األجهزة واألدوات التي قد تستخدم كأدوات 
من  بغيرهم  الضرر  إلحاق  في  السجناء  هؤالء  طرف  من  وأسلحة  حادة 
السجناء أو باملوظفني، التركيز على عدم بقاء موظف وحيد في مركز معني 
في  لألسف  إغفالها  يتم  األهمية  بالغة  نقطة  وهي  له،  زميل  وجود  بدون 
ضحيتها  يذهب  خطيرة  بكوارث  وتنتهي  العربية،  السجنية  مؤسساتنا 

أبرياء من املوظفني.
* باحث في العلوم السجنية

كيف يمكن أن نتعامل مع السجناء الخطيرين؟

عزيز مطيع*

بشرى لكم اليوم وطوبى لكم أيها املغاربة، لقد 
تفضل مجلس األمن وتكرم علينا مرة أخرى بتمديد 
في  تنتهي  كاملة،  لسنة  »املينورسو«  بعثة  وجود 
املغرب  أن  االنطباع  يعطي  مما   ،2021 أكتوبر 
مرات،  عدة  السنة  بتكرار  له  يسمح  كسول  تلميذ 
تراوح  صحرائنا  وقضية  سنة   25 مضت  قد  وها 
ال  وذلك  الوضع،  هذا  على  تعدونا  وكأننا  مكانها 
يكون في صالح العصابات املتواجدة في تندوف، 
بإلقاء  الصحراء  ملف  معالجة  نحاول  وتعالوا 
القضية،  هذه  مسار  تاريخ  على  األضــواء  بعض 
فإن  ويدونها،  األحــداث  يسجل  التاريخ  كان  فإذا 
ذاكرة املغاربة ليست ضعيفة، وهم يذكرون بالطبع 
اإلفريقية  الوحدة  ملنظمة  تأسيسي  اجتماع  أول 
امللك  رئاسة  تحت  البيضاء،  بالدار  انعقد  الــذي 
الهمام محمد الخامس، ومما ال شك فيه، أن وزارة 
بتسجيل  أرشيفها  في  تحتفظ  املغربية  الخارجية 
الذي  بومدين،  الهواري  املرحوم  تصريح  يتضمن 

أكد أن الجزائر ليست لها مطامح في الصحراء.
هذا في ما يخص جارتنا الشرقية، أما جارتنا 
املرحوم  عليها  اقترح  فقد  موريتانيا،  الجنوبية، 
وكان  ترابها،  إلى  بوجدور  ضم  الثاني  الحسن 
رفضها دبلوماسيا، حيث صرح يومئذ رئيسها أن 
لضمان  الضرورية  الوسائل  على  تتوفر  ال  بالده 
األمن في بالد شاسعة األطراف تفوق خمس مرات 

مساحة املغرب.
وها نحن تعرفنا على اثنني من األطراف املدعوة 
لحضور اجتماع محتمل لم يحدد بعد تاريخه، ذلك 
ألن الرئيس الجديد لبعثة مجلس األمن، سيحتاج 
إلى زمن قد يطول أو يقصر، لالطالع على الوضعية 
معبر  وبــاألخــص  املغربية،  للصحراء  الحالية 
وكما  السالح،  من  املمنوعة  واملنطقة  »الكركرات« 
األوفر  بالقسط  تساهم  بالدنا  فإن  الجميع،  يعلم 
في تمويل هذه البعثة أثناء إقامتها ببالدنا، وبعد 
بالنزاع  املعنية  الثالثة  األطــراف  على  تعرفنا  أن 

واملغرب،  موريتانيا،  الجزائر،  الصحراء:  حول 
تبقى أمامنا شرذمة البوليساريو، التي تتكون من 
من  واملحتجزين  واملوريتانيني،  املاليني  من  خليط 
وبالخصوص  أجمع،  للعالم  اتضح  وقد  أبنائنا، 
الدول املانحة ملساعدة البوليساريو، والتي تشمل 
القادة  أن  الشروب،  املاء  فيها  بما  الغذائية  املواد 
استمرار  على  يحرصون  الكيان،  لهذا  الحاليني 
النزاع، ألنه أصبح مصدرا لثروتهم الباهظة والتي 
حق  لذلك،  أوروبا،  في  القصور  شراء  من  مكنتهم 
عليها  اعتمد  قانونية  قواعد  أية  نتساءل:  أن  لنا 
اللصوص  من  الشرذمة  هذا  ليجعل  األمن  مجلس 
على نفس املسافة بدول لها سيادة وأرض وشعب 
أين  من  نتساءل:  أن  لنا  يحق  كما  وطني؟  وعلم 

جاءت البوليساريو؟
إنها صنيعة الجزائر، ألنها توفر لهؤالء منطقة 
يستوطنونها ويتحركون داخلها ضاربني حصارا 
بالدخول  يسمح  وال  الــكــيــان،  هــذا  على  شــديــدا 
على  يشرفون  الذين  الجزائريني  للضباط  إال  إليه 
تدريبهم، وإذا علمنا أن سيء الذكر معمر القذافي، 
الطرق  قطاع  من  الشرذمة  هــذه  على  يغدق  كــان 
وحتى  والخفيفة،  الثقيلة  األسلحة  أنواع  بجميع 
العسكرية  الترسانة  أهمية  أدركنا  الصواريخ، 

التي تتوفر عليها البوليساريو، والتي بقيت تحت 
إلى  منها  األكبر  الجزء  تحول  حيث  املناخ،  رحمة 
متالشيات يلجأ إلى استعمالها قادة البوليساريو 
كلما حلت مناسبة طرح مشكلة الصحراء املغربية، 
الغذائية  املواد  نوع  على  تتعرفوا  أن  أردتم  وإذا 
إال  عليكم  فما  املرتزقة،  هؤالء  على  تتقاطر  التي 
املغربية  األسواق  جميع  داخل  بجولة  تقوموا  أن 
بخس،  بثمن  تباع  املــواد  هذه  مثل  أن  لتالحظوا 

ألنها مهربة عبر الحدود املغربية وموريتانيا.
بضاعة  إلى  املحتجزون  أبناؤنا  يتحول  وهكذا 
يبرر بها هؤالء املرتزقة أسباب طول النزاع، غير أن 
الزمان يعاكس أحالمهم، فبعد مطالبتهم بمشروع 
يراوغون  هم  ها  نهائيا،  أقبر  ــذي  ال االستقالل 
وهم  السالح  استعمال  إلــى  بالرجوع  بالتلويح 
يعلمون علم اليقني أن الحكم الذاتي يمارس اليوم 
دواليبها  يسير  أصبح  التي  الجنوبية  مدننا  في 
سكان صحراويون أقحاح تم انتخابهم في ظروف 
بمصداقيتها  اعترفت  والشفافية  النزاهة  تطبعها 
متى  فإلى  والدولية،  الوطنية  اإلعالم  وسائل  جل 
هذا التنطع بعد أن اقترح عليكم عاهل البالد ومد 
لكم يده للعمل بجدية على بناء مغرب عربي كبير 

تعيش شعوبه في بحبوحة من الحياة الكريمة؟
إن التاريخ سيحاسبنا والجيل الجديد سيسائلنا.. 
والتضامن  األخــوة  خطاب  بلغنا  أننا  اشهد  اللهم 
يعلم  الشقيق  الجزائري  فالشعب  إخواننا،  لجميع 
أن أمواله تصرف على قضية ال تستحق ما تناله من 
مساعدات دولية.. أفبعد 45 سنة، لم يدرك بعد هؤالء 
الطغاة أن قضيتهم فشلت فشال ذريعا؟ فلم يبق لهم 
إذن، إال الرجوع إلى وطنهم األم، ألن املغرب كان وظل 

واليزال وطنا غفورا رحيما.
وأختم هذه الحلقة بقول الشاعر: 
ومن يجعل املعروف في غير أهله

يكن حمده ذما عليه ويندم

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

حــيــن  تــســقـــط  الــبقــرة

الحسين الدراجي

يتبع



فؤاد بوعلي

»بلد  عن  املنافحون  يعيشه  صعب  وضــع 
األنـــوار« فــي اآلونـــة األخــيــرة، فقد اعــتــادوا 
اجترار الحديث عن الثورة الفرنسية والتغني 
ومبادئ  مفاهيم  من  لإلنسانية  قدمته  بما 
من  العالم  أنقذت  التي  والحداثة  التنوير 
وأتخمونا  اإلكــلــيــروس،  وسلطة  االستبداد 
واملساواة  العدالة  عن  املسترسلة  بكتاباتهم 
للوجود  تظهر  أن  لها  كان  ما  التي  والحرية 
من  روحها  استمدت  التي   1789 أحداث  لوال 
لكن  وروســو،  وفولتير  مونتيسكيو  كتابات 
كل  أزال  الفرنسي،  للنموذج  األخير  السقوط 
رواد  ألهمت  لطاملا  التي  التجميل  مساحيق 
الذي  الطهطاوي  رفاعة  منذ  العرب،  األنــوار 
جعل  الــذي  واألفغاني  »املاسيلييز«،  ترجم 
إسحاق  وأديــب  الحرية،  لــرواد  كعبة  باريس 
وغيرهم  الفرنسيس،  ثــورة  عن  أنشد  الــذي 
إلى  بالكثيرين  لكن توالي األحداث دفع  كثير، 
مساءلة هذا التمثل العربي للنموذج العلماني 
في صورته الفرنسية: هل هو وعي بحقيقتها 
أسر  مــن  الــخــاص  فــي  رغبة  أم  وجــوهــرهــا، 
الرئيس  تغريدة  تنفع  لم  إذ  املعيش؟  الواقع 
العربية،  إلــى  املترجمة  مــاكــرون  الفرنسي 
في  املتعددة،  الخارجية  وزارة  بيانات  وال 
الهجوم  ضد  املتنامي  الشعبي  الغضب  وقف 
ورمـــوزه  ــام  اإلسـ على  الــرســمــي  الفرنسي 

العقدية في كل أرجاء العالم اإلسامي. 
في  الفرنسي  النموذج  عشاق  تفنن  وقــد 
عند  تلتقي  والتي  الازمة  التبريرات  تقديم 
من  طويل  مسار  في  استثناء  الحدث  اعتبار 
بمحاولة  الهجوم  فسر  فالبعض  التنوير، 
صراع  في  اليمني  استمالة  الفرنسي  الرئيس 
انتخابوي عادي، وآخرون ربطوا األمر بتغول 
النخبة الرأسمالية التي أتت برئيس »مغمور« 
آخرون  رأى  بينما  برامجها،  تمرير  أجل  من 
املسلمني،  على  املمنهج  اإلعامي  الهجوم  في 
أحد  ال  لكن  تركيا..  ضد  استراتيجيا  صراعا 
لم يتكرر املشهد مع جل رؤساء  ساءل نفسه: 
السياسية؟  انتماءاتهم  اختاف  على  فرنسا 
ولم اإلصرار على مهاجمة اإلسام والتضييق 
على املسلمني؟ ويكفي أن نذكر في هذا السياق 
اإلســام  شبه  أن  سبق  الحالي  الرئيس  أن 
سلفه  واعتبر   ،)Hydre( املتوحش«  بـ»الغول 
»االشتراكي« فرنسوا هوالند، بأن »فرنسا تقع 
الذي  وهو  اإلسامي«،  اإلرهــاب  تهديد  تحت 

لفظة  كــون  من  واليته  انتهاء  قبيل  »اشتكى 
إسام أمست تخدش أذنيه«، كما يعود لوزيره 
»الفاشية  تركيب  ابتداع  ڤالس،  مانويل  األول 
شيراك، الذي  كــان جــاك  بينما  اإلســامــيــة«، 
مؤسسات  وتسمى  املــغــرب  فــي  بــه  يحتفى 
في  املسلمني  قد تحدث عن  باسمه،  وفضاءات 
املتطرفني  إياهم بـ»األصوليني  واصفا  فرنسا 
أحيائهم«،  من  الكريهة  الرائحة  تنبعث  الذين 
وفي عهده أنشئت »لجنة ستازي« التي فرضت 
العام، وقبله  الدينية في الفضاء  الرموز  حظر 
الجنسية  إعــطــاء  ديستان  جيسكار  اقــتــرح 
»حق  بدل  الــدم«  »حق  أساس  على  الفرنسية 
التراب«، ومفهوم اإلسام الفرنسي ليس وليد 
حكيم  مستشاره  تقرير  أو  ماكرون  خطابات 
بل  اإلساموية«،  بـ»صناعة  املعنون  القروي، 
ظهر مع فرانسوا ميتران ووزير داخليته بيير 
تفكيري  »مجلس  حينها  شكل  الذي  جوكس، 
سنة  وفــي   ،)CRIF( فرنسي«  ــام  إس حــول 
وثاثة رؤساء  ساركوزي  نيكوال  تزعم   ،2018
والفنانني،  الكتاب  وبعض  سابقني  حكومة 
ــى إبــطــال ســور  ــدعــو املــســلــمــني إلـ حــمــلــة ت
اليهود  ومعاقبة  قتل  إلى  تدعو  التي  القرآن 

واملسيحيني وامللحدين.
على  الفرنسيون،  املسؤولون  تفنن  وهكذا 
اإلســام  إلــى  النظر  في  قناعاتهم،  اختاف 

يتحدثون  وتوجس،  ازدراء  نظرة  واملسلمني 
ملقتضيات  امــتــثــاال  الــائــكــيــة«  »حــمــايــة  عــن 
سياسة  يــضــمــرون  لكنهم   ،1905 ــون  ــان ق
حاليا،  يقع  فما  عدائية،  إقصائية  عنصرية 
ليس استثناءا، بل هو جزء من عقيدة النخبة 
الحاكمة في اإلليزيه منذ قيام الثورة الفرنسية، 
وقيم  واالنــدمــاج  التسامح  حــول  يسوق  ومــا 
شعارات  مجرد  هو  والجمهورية،  املواطنة 
لاستهاك، ويكفي أن نفكك نصوص املنظرين 
للمنطق  القوي  الحضور  سبب  لنفهم  األوائل 
فمونتسكيو،  الحاكمني.  أذهان  في  اإلقصائي 
األب الروحي لـ»فصل السلطات« الذي تعتمده 
اعتبر  الــعــالــم،  من الدساتير عبر  الــعــديــد 
اإلســامــي،  للدين  مــازمــة  صفة  االســتــبــداد 
ورينان أحد رموز فرنسا الجمهورية العلمانية، 
يؤكد في محاضرته سنة 1883 بالسوربون، أن 
اإلسام والعلم ال يتفقان، والفيلسوف باسكال 
منه،  ويحط  اإلسام  ينتقد  »أفكار«  كتابه  في 
باريس  في  يحدث  فما  لذا  طويلة...  والائحة 
اليوم، ليس بدعة من تاريخ فرنسا التي نصبت 
تحيل  كما  الشرق،  ملسيحيي  حامية  نفسها 
ولبنان،  بمصر  الطائفية  الفنت  في  تدخاتها 
وليس محصورا في صراع انتخابوي عرضي، 
بل هو جزء من مسار طويل من معاداة اإلسام 

مغلف بالحداثة والتنوير.

فرن�سـا تزيـل م�ساحـيق الأنـوار

د.إدريس الفينة
التنمية،  الرفع من استثماراته لتسريع مسلسل  يحتاج املغرب 
إذ تعتبر االستثمارات الخارجية املباشرة رافعة كبيرة للتنمية في 
للتحكم  لذا تجدها بدون استثناء تضع استراتيجيات  الدول،  كل 
في هذا املجال، فنادي الدول الكبرى املستقبلة لهذه االستثمارات 
الخارجية تتحكم فيه ستة دول بما يتجاوز النصف، على رأسها 
الواليات املتحدة األمريكية والصني وهونغ كونغ واململكة املتحدة 
نفس  املجال،  هذا  في  تقرير  آخر  حسب  وسنغافورة،  وهولندا 
خارجية  استثمارات  بمجموع   61 الرتبة  املغرب  أعطى  التقرير 
 68 الرتبة  21.5 مليار دوالر مقابل  ناهز  للعشر سنوات األخيرة، 

مع تراجع كبير خال سنة 2019.
مقارنة  كاف  غير  يبقى  لكنه  ملموس،  تقدم  إنه  العموم،  على 
آسيا  ودول  اإلفريقية  القارة  مستوى  على  الكبير  التنافس  مع 
املغرب  يحتل  إفريقيا،  ففي  املجال،  هذا  في  الاتينية  وأمريكا 
الرتبة 8 بعد كل من مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا واملوزمبيق 
وغانا وإثيوبيا والكونغو، هذين البلدين األخيرين صعدا بسرعة 
االستراتيجيات واإلصاحات  بفضل  وذلك  املجال،  هذا  في  كبيرة 
حققت  فقد  مصر،  أما  مؤخرا،  تبنياها  التي  االقتصادية الفعالة 
هي األخرى قفزة كبيرة في هذا املجال، حيث قفزت من الصف 51 
إلى الصف 39 بحجم استثمارات مباشرة خارجية ناهز 34 مليار 
دوالر خال الخمس سنوات األخيرة، وهذا يظهر أن اإلصاحات 
وخصوصا  أكلها،  تعطي  بــدأت  مصر  بها  قامت  التي  الجريئة 
تحرير سعر الصرف، وهو عكس ما يذهب إليه كل مرة والي بنك 
املغرب، الذي يقود سياسة نقدية جد محافظة، حيث يقدم لنا مصر 

كبلد متضرر من هذا اإلصاح.
مقارنة املغرب بعدد من الدول الصاعدة، يظهر الهوة الكبير ة في 
هذا املجال، فالشيلي مثا تحقق 70 مليار درهم، وكولومبيا 66.6 
360 مليار  85 مليار درهم، وسنغافورة  مليار درهم، وأندونيسيا 
بيننا  الشاسع  الفرق  هذا  عن  نتساءل  أن  لنا  بد  ال  لذلك،  درهم.. 
املغرب  أن  رغم  املجال  هذا  في  الصاعدة  الدول  من  العديد  وبني 
عامليا،  استراتيجي  موقع  وعلى  كبيرة  جد  مؤهات  على  يتوفر 
وعلى عدد من اتفاقيات التبادل الحر، وعلى رتبة متقدمة في مجال 
مناخ األعمال وعلى وكالة متخصصة في هذا املجال وعلى استقرار 
بد  فا  لكنه موجود ومعروف،  بالسهل،  ليس  والجواب  سياسي؟ 
الخارجية  لاستثمارات  خاصة  استراتيجية  وضع  من  للمغرب 
10 مليارات من الدوالرات سنويا، وهو  تسمح له بجلب أكثر من 
أمر ممكن، لكننا ناحظ من جهة أخرى، أن التقدم املهم الذي حققه 
رتبة  بوأه  ما  وهو  األعمال،  مناخ  تحسني  مستوى  على  املغرب 
غير  يبقى   ،»doing business« تقرير   مستوى  على  متقدمة 
كاف لجلب مزيد من رؤوس األموال من الخارج، ألن األمر يحتاج 

إلصاحات أكبر ال زالت مؤجلة.

االستثمارات الخارجية 
وتحدي التنمية  بالمغرب
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خطباء  بعض  لغو  في  للنظر  الوقت  يحن  ألم 
وأئمة املساجد، الذين ال يجدون حرجا في إطاق 
والباوي،  الفتاوي  وإصدار  للتفاهات  ألسنتهم 
والتدخل في أمور وقضايا دنيوية، بفرض آرائهم 
ورؤاهم، أو الغوص في عوالم دينية يجهلونها؟

 يتحدثون بلغة »الفقيه العالم«، بأدلة وقرائن 
عن  وعــجــزهــم  الــديــنــي  تــؤكــد ضعفهم  واهــيــة، 
بجاء  وتبرز  ــاد،  واإلرشـ الوعظ  دروس  تقديم 
كل  يغطي  الذي  الديني،  والشطط  »األنــا«  وجه 

مامحهم، ويحولهم إلى زعماء إسامويني.  
ألم ننتبه بعد إلى أن داخل مجموعة الخطباء 
املالكي،  املذهب  سرب  خارج  تغرد  فئة  واألئمة، 
تقديم  على  تواظب  وأنها  اإلســامــي،  والــديــن 
الخاصة  طقوسها  وتفرض  الخاص«،  »إسامها 
وإعــداد  واإلنصات،  الجلوس  في  املصلني  على 
وال  دينيا  ال  تغني  وال  تسمن  ال  خطب  مواضيع 

فكريا؟
باعتاء  املــهــووســني  ــؤالء  هـ إلـــى  ننتبه  ــم  ل
محتويات  تــقــديــم  ــن  ع ــعــاجــزيــن  وال ــر،  ــاب ــن امل
الذين  املصلني  من  الحضور  مستوى  في  دينية 
الجلوس وحسن  تنظيم  واظبوا ويواظبون على 
اإلنصات، فبقدر حرص املصلني على األداء التام 
للوعظ واإلرشاد  لكل طقوس ومراسيم اإلنصات 
داخل مساجد اململكة، بما فيها اإلنصات لخطبة 
الجمعة، وبقدر امتثال املصلني لألحاديث النبوية 
الشريفة التي توصي وتؤكد على ضرورة تجنب 
ملا  باالهتمام  وعقولهم  آذانهم  والــتــزام  اللغو 
يجود به اإلمام الخطيب من دروس دينية، بقدر 
ما تخيب آمال وانتظارات مجموعة من املصلني، 
للهراء  ينصتون  وهم  واإلحباط  بامللل  يصابون 
أمورا  بتناولهم  الخطباء،  بعض  ولغو  الديني، 
ومواضيع غير مجدية، في غياب أي أدلة قرآنية 

أو سنية. 
الدولة  موظفي  كانوا  سواء  هــؤالء،  يدرك  أال 
أو يتقاضون أجورهم من جمعيات أو محسنني، 
وقنوات  كونهم جسورا  في  تتجلى  وظيفتهم  أن 
إليصال املعرفة الدينية، وأنهم ليسوا من صناع 
لهم  يحق  وال  مؤرخيها،  من  وال  املعرفة،  تلك 

ألنهم  الدينية،  املعرفة  في  واإلبـــداع  االجتهاد 
ببساطة، يعلمون قبل غيرهم أن كل بدعة ضالة، 

وكل ضالة في النار؟    
عن  املصلني،  أوســـاط  فــي  الحديث  كثر  فقد 
املستويات الدينية والثقافية واألخاقية الهزيلة 
الذين  املــســاجــد،  وخطباء  أئــمــة  مــن  ملجموعة 
للتموقع  مطيات  الدينية،  مهامهم  يتخذون 
ومصاحبة  والثقافي،  واالجتماعي  السياسي 
املصالح  ورؤســاء  واملنتخبني  السلطات  ممثلي 
وال  الخاصة،  مآربهم  قضاء  أجل  من  العمومية 
نسجتها  ــدع  ب ترسيخ  محاولة  فــي  ــرددون  ــت ي
مخياتهم وأفكارهم، وال وجود لها ضمن التعاليم 
اإلســام(،  )دستور  القرآن  يقرها  التي  الدينية 
تختلف  والتي  النبوية،  األحاديث  من  صح  وما 
درجة صحتها باختاف املذاهب اإلسامية، علما 
بحق  درســوا  قد  هــؤالء  يكون  أن  املــفــروض  أن 
ويدركون  املالكي،  املذهب  وفق  اإلسامي  الدين 
أن إمارة املؤمنني هي بيد ملك الباد، وأن عملهم 
يقتضي حسن االطاع واملعرفة الدينية، من أجل 
واملواعظ  الخطب  طريق  عن  املعرفة  تلك  نقل 
في  واجتهادهم  إبداعهم  وينحصر  واإلرشـــاد، 
الشروحات  لتيسير  والطرق  السبل  عن  البحث 
الــقــرآن  بــه  جــاء  مــا  على  بــنــاء  والتوضيحات 
وأفكارهم  آرائهم  فرض  لهم  يحق  وال  والسنة، 
الناس  وأسئلة  استفسارات  عــن  للرد  كبديل 

الدينية، أو إصدار فتاوي في أمور دينية.  
ولعل ما يجب التركيز واالنكباب على تطهيره، 
هي منابر املساجد التي يعتليها خطباء الجمعة، 
تلك املناسبات األسبوعية التي يطمح من خالها 
املعرفة  مــن  قسطا  يــنــال  أن  املــســلــم،  املــواطــن 

الدينية، يضاف إلى أجر صاة الجمعة.    
خطباء  على  يتوفر  املغرب  كان  إذا  لألسف، 

فإن  الدينية،  بمهامهم  وملمني  واعــني  وأئــمــة 
ال  نماذج  يقدمون  الجمعة  خطباء  من  فئة  هناك 
من  املتقاعدين  بعض  ضمنهم  الذكر،  تستحق 
وظائف عمومية ومهن خاصة، والذين قرروا في 
واإلرشاد،  الوعظ  منابر  اعتاء  أعمارهم  أواخر 
واللغة  الــديــن  فــي  مــحــدودة  معرفية  بــأرصــدة 
والثقافة والتواصل، فبعضهم تحولوا من مجرد 
ال  وفقهاء،  علماء  إلى  وخطباء  ووعاظ  مرشدين 
وقمع  للفتاوي،  ألسنتهم  إطــاق  في  يــتــرددون 
ــات  واآلي الدينية  األحــاديــث  وتــأويــل  املصلني، 
معانيها  بشأن  وتعارض  تجادل  التي  القرآنية، 
موضوع  مفاهيمها  وظلت  والدين،  الفقه  علماء 
الدينية منذ  الفصائل والتيارات  شد وجذب بني 
صعوبة  يجدون  بعضهم  أن  علما  اإلسام،  فجر 
حتى في انتقاء اآليات والسور القرآنية املناسبة 
ركعتي  أداء  عند  لتاوتها  الخطبة،  ملوضوع 
تكرار  على  يداومون  فتجدونهم  الجمعة،  صاة 

نفس اآليات بدعوى أنها املستحبة. 
كيف يعقل أن يعلل خطيب جمعة معرفة دينية 
بأحاديث نبوية غير دقيقة، أو ال وجود لها ضمن 
املالكي،  املذهب  لدى  املعتمدة  النبوية  األحاديث 
بأبيات شعرية، وحكم  يستدل  أن  يعقل  كيف  بل 
وأمثال شخصيات ال تفقه في اإلسام شيئا، ولم 

تكن تعرف معنى كلمة »إسام«؟     
الخطيب  يقول  أن  وذاك،  هذا  من  األفظع  بل 
الرسول  ))قال هلل تعالى.. وقال  للمصلني مثا: 
فقيها،  شخصه  ويفرض  أقــول((،  وأنا  )ص(.. 
يخوض  فتجده  الفتاوي،  إطاق  لنفسه  ويجيز 
في موضوع ديني تضاربت آراء الفقهاء وعلماء 
املصلني  ليفاجئ  عدمها،  من  حول صحته  الدين 
فان  ))روى   الشخصي:  رأيه  باتباع  ويأمرهم 
وروى فان.. وأنا أقول إنه يجب كذا وكذا(.. من 

أنت لتقول وتفتي؟ فاإلسام قرآن وسنة صحيحة 
وكفى.       

لقد حان الوقت لتنقية وتطهير بعض املساجد 
من خطباء صاة الجمعة، الذين يعتلون منابرها 
أسبوعيا بدون أدنى مستويات دينية وأخاقية، 
من أجل ممارسة شطط وسلطة ال أسس وركائز 

لها داخل الشريعة اإلسامية.
خطباء منحوا ألنفسهم رخص االجتهاد خارج 
البدع  ترسيخ  على  وواظبوا  الدينية،  النصوص 
تواجدهم  فرض  أجل  من  الشخصية،  والفتاوي 
املصلني،  صــفــوف  فــي  وهيبتهم  ومــكــانــتــهــم، 
اللغو  ملجرد  اإلســام  تحريم  ذلك  في  مستغلني 
واكتفاء  لخطبته  الجمعة  خطيب  عرض  أثناء 

املصلني باإلنصات والتزام الصمت. 
عدد كبير من املصلني يستنكرون مضامني عدد 
كبير من خطب الجمعة، ليس من حيث نوعية تلك 
حيث  من  ولكن  إليها،  الناس  وحاجة  املواضيع 
من  املعتمدة  والقرائن  والحجج  معالجتها،  طرق 
أو  واعتمادها  فيها،  الخوض  كيفية  تأكيد  أجل 

تركها أو تجنبها أو منعها. 
الخطباء  تناوب  فرض  تم  لو  أود  شخصيا، 
الجماعة  أو  املدينة  نفس  داخــل  املساجد  على 
الترابية، بحيث يمكن لكل خطيب أن يعد خطبة 
مغاير،  بمسجد  كل جمعة  ويلقيها  املستوى،  في 
الناس  مــن  عــدد  أكبر  على  فائدتها  تعم  حتى 
ومعظمهم  مسجد،  لكل  خطيب  يبقى  أن  عوض 
بحصة  جمعة،  صاة  كل  املساجد  لنفس  يأتون 
منابر  أن  لو  أود  أني  كما  ساعتني في األسبوع، 
واألطباء  املهندسني  وجــه  في  فتحت  املساجد 
والطاقات،  الكفاءات  من  وغيرهم  واملــدرســني، 
تجمع  خطب  تقديم  في  تتنافس  أن  يمكن  التي 
بني املعرفة الدينية واملطالب الدنيوية، وتزيد من 
كل  من  مسحها  يراد  التي  العربية،  اللغة  قيمة 

املعارف الدنيوية.  
أن  املصلني،  نحن  لنا،  يحق  أال  هذا..  كل  بعد 
فا  والخطباء  األئمة  من  لغا  »من  حملة  نطلق 
خطبة له« حتى نساهم في تنقية وتطهير منابر 

املساجد؟

ماذا عن لغو الخطباء واألئمة ؟ 
بوشعيب حمراوي
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  الطيب آيت أباه 

المساهمة المهنية الموحدة:

 مول الحانوت باغي
 مــع مــن

إطار  في  املوحدة  املهنية  املساهمة  إحــداث 
املرتقب  املــالــيــة  لــقــانــون  التعديلي  املــشــروع 
املهنية  باملساهمة  الجزافي  النظام  )تعويض 
املوحدة(.. هاذ التحّول الكبير اللي غادي يطَرا 
على أسلوب الضريبة في ما يتعلق بالناس ديال 
الفورفي، واللي كان كايعتامد سابقا في تحديد 
املعامالت،  رقم  على  انتاعُتو  املنهجية  مالمح 
الكرائية،  املعايير، بحال السومة  ومجموعة من 
والحالة االقتصادية ديال املوقع، واملُعاِمل املحّدد 
في  تايمنح  كان  أنه  ننساو  ما  بال  للمنطقة...، 
أحد فقراته املبهمة إلدارة الضرائب، صالحيات 
التقدير بناء على قاعدة بيانات غنية باملعطيات 

النظرية واملعامالتية!
من قبل، كانو الناس اللي مصنفني فورفيطير، 
إما  يا  ليه،  صابرين  إما  يا  به،  قابلني  إما  يا 
الفاتورة  جات  نهار  ولكن  غراض!  فيه  قاضيني 
املغرب،  في  التجاري  الجسم  تحرك  الرقمية، 
احتجاجات،  »املستجد«  هاذ  في حق  وتخاضت 
عندها  كان  فئة  كل  مثيل، وطبعا،  لها  لم يسبق 
دوافــع..  من  االحتجاجي  السلوك  هاذ  يبرر  ما 
واليوم جا هاذ النظام الجديد اللي غادي ياخذ 
رقم  بــدل  التجار  ــال  دي الــدخــل  االعتبار  بعني 

املعامالت.
مزيان، ولكن هاذ الدخل راه ما يمكنش يبان 
بها،  اإلدالء  من  بد  ال  بفواتير  يتوضح  ما  بال 
شريطة إيال كانت عاودتاني مصلحة الضرائب، 
النظري  الــتــقــديــر  ســلــوك  نــفــس  تنهج  ــادي  غـ
حالها  على  لقمان  دار  وتبقى   ،)estimation(

إلى إشعار آخر.
املــهــم مــن هــادشــي كــامــل، هــو أنــنــا غاديني 
ــرى إلــى مــربــط الــفــاكــتــورة!  نــرجــعــو مــرة أخـ
خوتنا  به  ونصحنا  وكررناه،  قلناه،  وهادشي 
واقفة  البالد  مالية  ألن  املناسبات،  مختلف  في 
على غيث الضرائب، واملفتشني دياولها من بعد 
اعتماد مشروع رقمنة اإلدارة على أوسع نطاق، 
على  الحصول  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  رجعو 
أبسط املعلومات في مجاالت عديدة، ولهذا، فال 
الشفافية،  سبل  وسلك  نهج  من  للجميع  مخرج 
ولو غير تدريجيا، بحال الصيغة ديال املحاسبة 
أو  التجارية،  الغرف  بعض  دارت  اللي  املبسطة 
على أقل اجتهاد، اقتراح نظم مرنة وانسيابية، 
باش ندّقو هاذ املسمار بصفة نهائية، ونتقدمو 

إلى األمام، ملعالجة ملفات أخرى،
ــوقــت الــلــي تــايــجــّر كــل فريق  ــكــن، فــي ال ول
لقطاع  الوحيد  املنقذ  أنه  أساس  على  لجيهتو، 
نسينا  الــقــرب،  تــجــارة  وخصوصا  الــتــجــارة، 
مايمكنش  اللي  الثقة  هاذ  الثقة!!  عنصر  جميع 
نردوها للتاجر املحتار في أمره، بال ما ندافعو 
جميع على تحقيق ضمانات كفيلة بتنزيل ورش 
املساهمة املهنية املوحدة على أحسن وجه، ألن 
أغلب التجار مترسخ في أذهانهوم َوشم »ما بعد 
العاصفة«، والكثير من النظريات الخاطئة اللي 

مابقاتش كاتساير املرحلة الراهنة.
تامسنا  بمدينة  التجار  ملتقى  في  لي  اسبق 
إلعــداد  االقــتــراح  بواحد  تقّدمت  أن   ،)2016(
نموذج لإلصالح، ُيقتدى به، عبارة عن ضمانات 
تمنحها إدارة الضرائب للتجار من أجل تحقيق 
التجار  من  مهمة  فئة  ألن  املوعودة،  املصالحة 
السقف  وتاتفوق  تاتخطى  مبالغ  كاترّوج  كانت 
ظل  تحت  الجزافي،  النظام  برنامج  في  املحدد 
املنافسة الشرسة اللي سايدة في السوق بحال 
كاتخلص  أخــرى،  أحيان  في  أو  الغاب!  قانون 
األرقام، بلسان املحاسبني  أقل من واقع  ضريبة 
وأهل الخبرة في املال واألعمال، وطبعا خايفني 
يدخلو للنظام الجديد، وتبان أرقام معامالتهوم 
الــحــقــيــقــيــة، ويــرجــعــو ُعــرضــة لــلــمــراجــعــات 

الضريبية.
جيوب  إلى  الوحيد  املنفذ  أن  القول،  خالصة 
عليه  يصطلح  ما  أو  الثقة،  بوابة  هو  التجار، 
لغة  أما  بودنجال«!  تايتكال  بـ»باملهل  عامّيا 
من  الحوانت  ّمالني  فربما  الّرحيمة،  األرقـــام 
»القتل  في  يوظفونها  ال  أنهم  إال  أسيادها!! 

الرحيم«، وإنما في خلق حياة أرحم.

سعيد عويطة ونوال المتوكل وقصة الوجه اآلخر للرياضة
عبد الرزاق حمادشي

األنشطة  مــن  جملة  مــجــرد  الــريــاضــة  ليست 
بشكل  الــفــرد  يؤديها  التي  والحركية  البدنية 
يومي أو بشكل دوري، وإنما هي حق من حقوق 
وصيانته،  حمايته  الدولة  على  يتوجب  اإلنسان، 
الرياضة  ملمارسة  مرافق  توفير  خالل  من  وذلك 
في  ــرب  ق مالعب  الــخــضــراء،  الــفــضــاءات  )مثل 
قاعات  مغطاة،  مسابح  والــحــواضــر،  الــبــوادي 
في  وإتاحتها  التخصصات(  متعددة  رياضية 
مزاولة  املواطنني  لكل  يحقق  بما  العموم  وجه 
ذلك،  من  والغاية  ومنظم،  مريح  بشكل  أنشطتهم 
صفوف  في  والنفسي  الجسدي  التوازن  تحقيق 
أن  شأنه  من  الرياضة  على  اإلقبال  ألن  ــراد،  األف
ويقلص  ــراض،  أمـ بعدة  اإلصــابــة  خطر  يقلص 
على  تعمل  ألنها  النفسية،  االضطرابات  هامش 
ضغوطات  من  وتخلصهم  ــراد  األف عن  التنفيس 
ال  الرياضة  وظيفة  أن  إال  وصعوباتها،  الحياة 
تنحصر عند هذه املؤشرات، بل تتجاوزها لتشمل 
الدبلوماسي، فهي أصبحت  البعد  بعدا آخر، هو 
من املعايير التي تقاس بها عظمة الدول وقوتها، 
املتقدمة  الدول  باحتكار  ذلك  على  التدليل  ويمكن 
الــدورات  مختلف  في  امليداليات  سبورة  ملقدمة 
األوملبية، إذ عادة ما نجد دول الصني والواليات 
املتحدة األمريكية واليابان هي من تحتكر ترتيب 
الدول العشرة األولى في الترتيب األوملبي العام، 
وفي املقابل، نجد الدول املتخلفة متذيلة للترتيب، 
حوزتها  وفــي  األخيرة  الصفوف  في  نجدها  إذ 
رصيد محتشم من امليداليات ال يتعدى في أحسن 
األحوال 20 ميدالية ملونة. إن هذا املعطى، يبني 
كيف استطاعت الدول املتقدمة استغالل الرياضة 
ويقدم  الدولي،  الصعيد  على  قوتها  يبرز  كعامل 
صورة رمزية على عظمتها، وال يتحقق هذا املراد 
إعتمادات  ورصــد  جيدا  الرياضيني  بتدريب  إال 
لديهم  الــوالء  مشاعر  وتغذية  لهم،  مهمة  مالية 

وإذكاء روح القومية لديهم.
األلعاب  قاطرة  عبر  الرياضة،  ساهمت  لقد 
بلم  وقامت  الحروب،  نيران  إخماد  في  األوملبية، 
التسامح  يطبعه  واحد  سقف  تحت  العالم  شمل 
كانت  القديمة،  اليونان  ففي  الشريف،  والتنافس 
الحروب تحرم في أوقات العرس األوملبي وكانت 
نهاية  حني  إلى  الحرب  تؤجل  املتحاربة  القبائل 
الحدث،  هذا  لقدسية  احتراما  األوملبية  األلعاب 
تلتقي  كانت  املتحاربة  القبائل  هذه  أن  العلم  مع 
ويتبارى  الرياضي  املحفل  هذا  في  بينها  فيما 
نابذ  وحبي  أخوي  قالب  في  بينهم  فيما  أبطالها 

لكل أشكال التعصب والكراهية.
العشرينيات  فترة  منذ  أصبحت  الرياضة  إن 
للحروب  فــضــاءا  اآلن،  إلــى  املــاضــي  الــقــرن  مــن 
الباردة واإليديولوجية، ففي حقبة الديكتاتوريات 
الزعيم  كــان  والــنــازيــة(،  )الفاشية  ــة  ــي األوروب
اإليطالي  املنتخب  الفاشي موسيليني يعتبر فوز 
الفاشية  انتصار  القدم بمثابة  لكرة  العالم  بكأس 
حليفه  صــار  االتــجــاه،  نفس  وفــي  العالم،  على 
العسكري، عدوه الرياضي الزعيم النازي هتلر، إذ 
العاملي يعني  اعتبر فوز املنتخب األملاني باللقب 

انتصار العرق اآلري على العالم وإحكام قبضته 
أمامنا  تتبلور  املحددات،  هذه  على  وبناء  عليه، 
أن  اعتبرا  الزعيمني  هذين  أن  مفادها  حقيقة 
وليس مجاال  السياسية  للدعاية  الرياضة وسيلة 
للمنافسة الشريفة والتسامح والروح الرياضية.

الثمانينات  حقبة  شهدت  السياق،  نفس  وفي 
من القرن املنصرم، صراعا باردا بني املعسكرين، 
والغربي  السوفياتي،  االتحاد  بقيادة  الشرقي 
من  اتخذ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بزعامة 
يتم  كان  بحيث  له،  مسرحا  الرياضية  األلعاب 
تفسير تتويج بطل بميدالية ذهبية أوملبية ينتمي 
لالتحاد  انتصار  بمثابة  الشرقي  املعسكر  لدول 
األمر  ونفس  للعالم،  قوته  وإبــراز  السوفياتي 
ينطبق على املعسكر الغربي، فتتويج بطل ينتسب 
يعني  أوملبية،  ذهبية  بقالدة  املعسكر  هذا  إلى 
وسياساتها  األمريكية  املتحدة  الواليات  انتصار 
وهنا  العالم،  أمــام  صورتها  وتلميع  الخارجية 
هكذا  ملثل  التسويق  في  كفاعل  اإلعالم  دور  يبرز 
يتم  إذ  التشفي،  قضية  وتبرز  إيديولوجيات، 
تفسير فشل أبطال هذين املعسكرين في التتويج 
األوملبي بفشل سياساتهما وعدم كفاءتهما لقيادة 
األوملبي  باللقب  أمريكي  بطل  فتتويج  العالم، 
يوازيه خطاب إعالمي يروج لعدم أهلية املعسكر 
الشرقي على مختلف األصعدة، والعكس صحيح.
املتوكل  ــوال  ــ ون عــويــطــة  سعيد  تــتــويــج  إن 
بميداليتني ذهبيتني أوملبيتني في فترة الثمانينات 
من القرن املاضي، ساهم في تقديم صورة مشرفة 
هذه  قبل  إذ  البشرية،  مؤهالته  وعن  املغرب  عن 
الفترة، لم يكن الكثيرون يعرفون املغرب، وبفضل 
القوى،  ألعاب  عالم  في  البارزين  االسمني  هذين 
ومن  العالم،  ساكنة  لــدى  معروفا  املغرب  صــار 
الكثير  بدفع  اإلنجاز  بهذا  ساهما  أنهما  الراجح 
على  والتعرف  املغرب  زيــارة  إلــى  السياح  من 
عاداته وتقاليده وساكنته، إذن، فقد لعب البطالن 
من  البلد  ملكانة  سوقا  اللذين  السفيرين  دور 
أن  مؤداه  للعالم،  درسا  وأعطيا  الرياضة،  بوابة 
األجدر  عالم  باملستحيل،  يؤمن  ال  عالم  الرياضة 

فيه يرصع عنقه.
وال  السياسة،  عفن  مــن  الــريــاضــة  تسلم  لــم 
األخيرة،  السنني  ففي  الخبيثة،  مؤامراتها  من 
الواجهة  على  املغربية  الصحراء  قضية  بــرزت 
كأس  من  الجزائر  بانسحاب  بداية  الرياضية، 
2020، كتعبير  لعام  القدم املصغرة  لكرة  إفريقيا 
تنظمه  رياضي  حدث  حضور  رفضها  عن  منها 
ففي  املغربية،  للصحراء  التابعة  العيون  مدينة 
الصحراء،  بمغربية  اعترافها  عــدم  انسحابها 
لديها  فهي  به،  تقوم  ما  فيض  من  غيض  وهــذا 
سوابق في هذا املجال، إذ سبق لفرقها الرياضية 
أن انسحبت من بطوالت إفريقية لكرة اليد أقيمت 
بكون  اعترافهم  عدم  عن  تعبيرا  املدينة،  بنفس 

الصحراء مغربية.
املغربية  ودفع تشويه معالم خريطة الصحراء 
افتتاح  حفل  في  الجزائري  بالتراب  وإلحاقها 
بطولة إفريقيا لتنس الطاولة التي جرت أطوارها 
انسحاب  إلى  بالجزائر،  »كورونا«  جائحة  قبل 
عن  تعبيرا  املسابقتني،  مــن  املغربية  البعثة 
بكرامة  املــاس  الشنيع  الفعل  لهذا  استكنارها 

الوطن. 
لتغذية  مــجــاال  ــا  دومـ ليست  الــريــاضــة  لكن 
لها وجه حميد، يتجلى  النزاعات وتأجيجها، بل 
في العمل على توحيد الشعوب وتآزرها، والدليل 
على ذلك، نجاحها في تطبيع العالقات بني الدول 
ردم  الــريــاضــة  استطاعت  بحيث  وتحسينها، 
والجنوبية،  الشمالية  الكوريتني  بني  الصراع 
أبطال  تضم  مــوحــدة  ببعثة  كــوريــا  شــاركــت  إذ 
قبيل  مــن  ريــاضــيــة،  مسابقات  فــي  الكوريتني 
السلة  كرة  فريق   ،2018 لعام  اآلسيوية  األلعاب 
لعام  للمعاقني  العاملية  األلــعــاب  وفــي  مــوحــد، 
بعد  الرياضات،  جميع  في  موحدة  ببعثة   ،2019
البلدين  بني  العالقات  عــادت  املــشــاركــات،  هــذه 
كانت  بعدما  املناحي  مختلف  على  الحركة  إلى 
محظورة فيما مضى، إذ أن مجرد مصافحة بطل 
إعدام  تعني  شمالي،  كوري  لبطل  جنوبي  كوري 

اإلثنني أو سجنهما مدى الحياة.

أسئلة مشروعة حول عالقة منظمة الصحة العالمية بجائحة »كورونا«
عزيز كطابي

وانتشاره  »كورونا«  وباء  حول  األخيرة  األسابيع  في  اللغط  كثر 
وسبل الوقاية منه، لكن الالفت في كل هذا، هو موقف منظمة الصحة 

العاملية واستراتيجيتها في التعاطي مع الجائحة.
اتباع  وأن  العالج،  من  خير  الوقاية  أن  القول  نافلة  من  كان  ولئن 
التوجيهات االحترازية الزم للحد من تفشي الوباء، فإن أسئلة حارقة 
الصحة  منظمة  وتضع  األيــام،  مرور  مع  قوة  وتزيد  أمامنا  تنتصب 
الكثيرين يوما  العاملية في موقف اتهام ومساءلة ما فتئ يتزايد لدى 

بعد يوم، ويمكن أن نجمل ذلك في أربع نقط كالتالي:
حرم  إجــراء  وهــو  الصحي:  والحجر  التام  اإلغــالق  إجـــراءات   )1
السكان كافة من أول وأبسط حق من حقوقهم األساسية، أال وهو حرية 
الحركة والتنقل، علما أن هذا اإلجراء تبينت محدوديته في محاصرة 
الجائحة، بل إن دوال لم تطبق هذا اإلجراء )السويد، روسيا البيضاء( 
لم تعان أكثر من الدول املمتثلة لتوجيهات منظمة الصحة العاملية، ال 

بل كانت أعداد اإلصابات والوفيات بها أقل بكثير.
بضرورة  البداية  في  العاملية  املنظمة  أوصت  الطبية:  الكمامة   )2
األسرة  أفــراد  من  ومخالطيهم  بالوباء  املصابني  قبل  من  ارتدائها 
والطواقم الطبية املعالجة فقط، ثم ما لبثت أن عممتها على الجميع، 
بدعوى  يرتديها  ال  من  على  مرتفعة  غرامات  فرض  إلى  الدول  داعية 
إسهامها في الوقاية من املرض والحد من انتشاره، بينما يؤكد الكثير 
من األطباء واألخصائيني على خطورة هذا اإلجراء الذي يعيق التنفس 
الذي  الكربون  أوكسيد  ثاني  من   %  50 يستنشق  اإلنسان  ويجعل 
التي  الكيميائية  الكمامة  مكونات  إلى  باإلضافة  الزفير،  عند  يخرجه 
تتحلل بفعل الرطوبة فتتسرب إلى الرئتني، مما يدفع الجسم، نتيجة 
الجهاز  يثبط  الذي  الكورتيزول  إنتاج هرمون  إلى  األوكسجني،  نقص 

املناعي، ويجعل الشخص أكثر عرضة لألمراض.
إلزام  هي  للريبة،  مثيرة  مالحظة  أول  »كورونا«:  إحصائيات   )3
دول العالم بإعطاء إحصائيات يومية لحاالت اإلصابة والوفاة بسبب 
أعداد  يتضمن  والذي  لإلصابات،  اإلجمالي   العدد  إعالن  مع  املرض، 
املصابني منذ أول يوم، بما في ذلك حاالت التعافي والوفيات التي ال 
يتم خصمها من العدد اإلجمالي، بحيث يبقى من تعافى من »كورونا« 
ومن مات بسببه، ضمن أعداد املصابني، بل إن هناك أخبارا متواترة 
عن تسجيل كل الوفيات والحاالت املرضية الواردة على املستشفيات 

ضمن حاالت »كوفيد 19«!! 
ومؤتمرات  وتوجيهات  بالغات  أن  ذلك  الــدواء:  وليس  اللقاح   )4
اللقاح  إيجاد  جهود  عن  باستمرار  تتحدث  العاملية،  الصحة  منظمة 
»كورونا«،  دواء  أو  لعالج  اإلشــارة  عن  مطلقا  اإلعــراض  مع  املناسب 
فعاليتها  أثبتت  التي  كلوروكني  الهيدروكسي  مادة  الخصوص  وعلى 
في كل الدول التي استعملتها بما فيها املغرب، لكن املنظمة  العاملية 
أصدرت باملقابل أمرا بوقف التجارب على هذا الدواء مدعية »عدم أو 

ضعف فاعليته«. 
اتجاه تحقيق  في  للوباء يصب  كل عالج ممكن  استبعاد  أن  فيبدو 
الهدف األسمى للجائحة، وهو تلقيح غالبية سكان العالم كما ورد على 
لسان بيل غيتس، الذي صرح عقب بدء اإلغالق الشامل في مجموعة 
سكان  معظم  نلقح  حتى  لطبيعتها  تعود  لن  »الحياة  أن  الــدول،  من 

العالم«!!
 »19 »كوفيد  أن  مع  فقط،  واللقاح  اللقاح،  على  اإلصرار  هذا  فلماذا 
السرطان،  مثل  شائعة،  أخرى  أمراض  من  فتكا  أكثر  وال  أخطر  ليس 
التي  املوسمية  األنفلونزا  وحتى  والربو،  الفيروسي،  الكبد  والتهاب 
اإلصابة  عن  الناجمة  األعــداد  بكثير  وقتالها  مصابيها  أعداد  تفوق 

بـ»كورونا«؟



المنبر الحر من 5 إلى 11 نونبر 222020 العدد: 1096 

ما  شديدين  وترقب  باهتمام  أتابع  ــا  وأن
منذ  اإلسبانية،  السياسية  الساحة  تشهده 
وحرب  وسجال  وتدافع  تراشق  من  أسابيع، 
إسبانيا  أن  أجزم  أكاد  ويسارا،  يمينا  مواقع 
خالل  سياسي  تــحــول  أكــبــر  حاليا  تعيش 
 22 الخميس  يوم  وشهد  األخيرة،  العشرية 
املتواضع، والدة  اعتقادي  في   ،2020 أكتوبر 
اقتصادية  قوة  رابع  في  حقيقي  وسط  يمني 

على الصعيد األوروبي.
أشد  تدور  والــذي  السياسي  السجال  هذا 
تحت  يومني،  منذ  إثـــارة،  وأكثرها  فصوله 
الثقة عن  مذكرة حجب  إثر  على  البرملان،  قبة 
بيدرو  بزعامة  اليسارية  االئتالفية  الحكومة 
»فوكس«  حــزب  بها  تقدم  والتي  سانشيز، 
السجال(  )هذا  املتطرف،  العنصري  اليميني 
املستترة  ــور  األم من  كثير  عن  اللثام  أمــاط 
طور  فــي  كانت  التي  السياسية  واملــواقــف 
املخاض منذ الردة الديمقراطية التي عاشتها 
 52 بـ  املتطرف  اليمني  فــوز  غــداة  إسبانيا 
التشريعية  البرملان في االنتخابات  مقعدا في 
إثرها  على  فأصبح   ،2019 نونبر  من  للعاشر 

ثالث قوة سياسية في البالد.
»فوكس«،  املتطرف  العنصري  الحزب  زعيم 
أن  اليقني  علم  يعلم  كان  أباسكال،  سانتياغو 
مذكرة حجب الثقة عن حكومة سانشيز، مآلها 
األحــزاب  قبل  من  دعــم  ألي  الفتقاده  الفشل، 
اليمينية األخرى، على رأسها الحزب الشعبي 
يعد  والــذي  البرملانية،  املعارضة  يقود  الذي 
ثاني أكبر قوة سياسية في البالد بعد الحزب 
الخطوة  هــذه  أن  غير  العمالي،  االشتراكي 
السياسية،  القوى  لكل  سانحة  فرصة  أعطت 
وتموقعاتها  مواقفها  توضيح  أو  لتأكيد 

االستراتيجية.
حزب  بها  تقدم  التي  الثقة  حجب  مذكرة 
»فوكس« اليميني املتطرف، لم تكن تهدف في 
سانشيز  بحكومة  اإلطاحة  إلى  األمر  حقيقة 

البرملانية  األغلبية  تحقيق  عن  الحزب  )لعجز 
مناورة  كانت  ما  بقدر  العتمادها(  املطلوبة 
الشعبي  بالحزب  لإليقاع  سياسية  ومغامرة 
سيكون  من  على  املزايدة  مستنقع  إلى  وجره 
أكثر تطرفا باتجاه اليمني، وفي نفس الوقت، 
كسب أكبر تعاطف وتأييد بني أنصار األحزاب 
اليمني  ريادة  بهدف  اختالفها،  على  اليمينية 

اإلسباني.

الرئيس ماكرون.. األب الروحي 
الجديد لليمين العنصري في أوروبا

ــرة حــجــب الــثــقــة عن  ــذك خـــالل تــقــديــمــه مل
 ،2020 أكتوبر   21 األربــعــاء  يــوم  الحكومة، 
املتطرف،  اليميني  الــحــزب  زعــيــم  استغل 
مباشرة  تنقله  كانت  الذي  البرملاني  النقاش 
اإلســبــانــيــة  التلفزيونية  ــنــوات  ــق ال أغــلــب 
ويتابعه  االجتماعي  الــتــواصــل  ومنصات 
العنصرية  سمومه  لنفث  املواطنني،  ماليني 
ــي، مستغال  ــان اإلســب الــشــعــب  ــني  ــي شــراي ف
فقط  قبل أسبوع  الذي وقع  اإلرهابي  الحادث 
الفرنسية  للعاصمة  الشمالية  بالضاحية 

قام بعرض  راح ضحيته أستاذ  باريس، والذي 
للرسول  املسيئة  إيبدو«  »شارلي  مجلة  رسوم 
محمد )ص( على تالمذته في إطار نقاش حول 

»حرية التعبير«.
النقاش  أن  تناسى  أبــاســكــال،  سانتياغو 
سياسية  محاكمة  إجــراء  هدفه  كان  البرملاني، 
أدائها  تقييم  أجــل  مــن  اإلسبانية  للحكومة 
الخطوط  بتقديم  فهم  عنها،  الثقة  وحــجــب 
ــي حــال  الــعــريــضــة لــبــرنــامــجــه الــســيــاســي، ف
الجنسية  إسقاط  بنودها  وأهم  مذكرته  اعتماد 
يقترفون  الذين  املهاجرين  كل  عن  اإلسبانية 
جنحا أو جرائم كيفما كان نوعها، ثم طرد هؤالء 
إلى بلدان األصل، حتى ولو كانوا ينتمون إلى 
الجيل الثالث أو الرابع، وطرد كل من تشتم فيه 

رائحة »التطرف«. 
زعيم حزب »فوكس« املتطرف، لم يخف إعجابه 
الرئيس  عنها  أعلن  التي  الزجرية  باإلجراءات 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى رأسها إغالق 
اإلسالمية، وطرد  والجمعيات  املساجد  عدد من 
بعد  فرنسي،  ومواطن  مهاجر  مائتي  من  أزيد 
تبنيهم  في  لالشتباه  عنهم،  الجنسية  إسقاط 

ألفكار متطرفة.
وضــرب  األوراق  لخلط  منه  محاولة  ــي  وف
سانتياغو  هــاجــم  ــد،  واحـ بحجر  عصفورين 
في  واالنفصالية  القومية  األحــزاب  أباسكال 
عن  لالستقالل  يسعى  والــذي  كتالونيا،  إقليم 
بأسلوب  اإلسباني  الشعب  محذرا  إسبانيا، 
حصل  ما  »إذا  قال:  حني  مسبوق  غير  تهويلي 
فسيصبح  االســتــقــالل،  على  كتالونيا  إقليم 

الجمهورية اإلسالمية الكتالنية«.
تبني حزب »فوكس« العنصري، وبشكل علني، 
ألفكار وسياسة ماكرون، الذي جعل من معاداة 
وما  التطرف  محاربة  ذريعة  تحت  املسلمني، 
اإلسالمية«،  واالنعزالية  بـ»االنفصالية  أسماه 
وضع الرئيس الفرنسي في منصب امللهم واألب 

الروحي لليمني املتطرف في أوروبا.

انقالب السحر على الساحر ووالدة 
وسط يمين جديد في إسبانيا

املجتمع  أن  إســبــانــيــا،  مسلمي  حــظ  لحسن 
الفرنسي،  املجتمع  عن  تماما  مختلف  اإلسباني 
املهاجرين،  مع  تعامله  وطريقة  تفكيره  نمط  في 
»فــوكــس«  حــزب  زعــيــم  تصريحات  القــت  حيث 
استهجانا كبيرا من قبل كل التنظيمات السياسية 
الذين  املــواطــنــني،  وعــمــوم  املدنية  والجمعيات 
عبروا من خالل منصات التواصل االجتماعي عن 
رفضهم القاطع لهذه املزايدات املقيتة التي تسعى 
املهاجرين،  على  وحقد  كراهية  موجة  إثارة  إلى 
القاصمة  الضربة  لكن  منهم،  املسلمني  وخاصة 
التي تلقاها زعيم حزب »فوكس«، أتته من حيث لم 
يحتسب، أي من حليفه في عدة ائتالفات حكومية 
جهوية كمدريد ومورسيا وإقليم األندلس، أي من 
الحزب الشعبي، الذي ألقى زعيمه، بابلو كاسادو، 
2020، خطابا تاريخيا  22 أكتوبر  يوم الخميس 
يعتبر بمثابة شهادة ميالد حزب وسط يمني جديد 

في أوروبا.
بابلو كاسادو، الذي كان، إلى عهد قريب، يزايد 
على حزب »فوكس« بتصريحات متطرفة وفي في 
الخط  من  تبرئه  أعلن  عنصرية،  األحيان  بعض 
العنصري لحليفه - الذي خرج من رحمه - وأكد أن 
الحزب الشعبي سيبقى سدا لوقف املد العنصري، 
العيش  يريدون  الذين  اإلسبان  لغالبية  وبوصلة 
أن حزبه  كــاســادو  أكــد  وحــريــة، حيث  في ســالم 
»يدافع عن الحرية واحترام اآلخر مهما كان لون 
الذي  اإلنسان  أو  يعبده،  الــذي  الــرب  أو  بشرته 

يحبه أو لغة األحالم التي يحلم بها«.
وعلى  الشعبي،  الــحــزب  خــصــوم  ألــد  حتى 
وزعيم  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  نائب  رأسهم 
بابلو  الراديكالي،  اليساري  »بوديموس«  حزب 
الشعبي،  الحزب  زعيم  بخطاب  نوه  إغليسياس، 
أتى  ولكنه  الروعة،  في  غاية  خطاب  »إنه  وقــال: 

متأخرا«.

التدافع السياسي عند الجيران

كيف انقلب ال�سحر على ال�ساحر يف احلرب على الإ�سالم باإ�سبانيا.. 

سعيد إدى حسن*

* إعالمي مغربي مقيم بمدريد

بندريس عمراوي الطيب

انطالقا من هذه املقولة التي يعبر فيها صاحبها عن 
سرعة األعوام، يتضح بأن العمر مجرد أيام متواصلة 
األمــس  فــي  وتتلخص  الدنيا  فــي  اإلنــســان  يعيشها 
والحاضر  باملاضي  أيضا  إليها  ويشار  والغد،  واليوم 
واملستقبل، فاملاضي رحل ولن يعود من مسيرة الزمان، 
لكنه ترك لنا مواقف وذكريات نستأنس بها ونستخلص 
للعمل  الطريق  لنا  تمهد  التي  والعبر  الــدروس  منها 
البحث  روح  فينا  تنمي  أنها  كما  واالجتهاد،  والسعي 
الحاضر،  أما  االبتكار واالختراع،  والتنقيب ومواصلة 
وبآالمه  ومسراته،  بأفراحه  نعيشه  الذي  يومنا  فهو 
واحــدة،  لحظة  منه  نضيع  أن  ينبغي  وال  وأحــزانــه، 
نفسه  بإسعاد  ساعاته  في  يتصرف  الذي  هو  والذكي 

وإسعاد املحيطني به قبل أن يصبح خبرا لكان.
من  باآلتي  نفسك  تشغل  وال  حاضرك  أخي  يا  عش 
بني  أمامك  تتساقط  التي  اللحظات  إلى  وانظر  األيام، 
عمرك املعدود وأجلك املوعود، وفي هذه اآلية الكريمة 
الغد  وبني  بيننا  مشيئته  وجود  إلى  عباده  يرشد هلل 
املنتظر ويقول: ))وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 
رباعياته  في  الخيام  أن يشاء هلل((، وها هو عمر  إال 

يصفه وصفا جديرا باالهتمام قائال:
غد بظهر الغيب واليوم لي     وكم يخيب الظن في املقبل

وينصح بعدم ضياع الساعة التي أنت فيها: 
ال توحش النفس بخوف الظنون    واغنم من الحاضر أمن اليقني
فقد تساوى في الثرى راحل غدا    وماض من ألوف السنني

الغيب،  من  يأتي  الــذي  املجهول  لذلك  التطلع  إن 
أو  للنجاح  كفرص  وخبايا  مفاجآت  وراءه  يخفي 
مسببات للفشل، وربما يخلق الصعوبات التي تعطل 
الوقوع  وتجنب  فخه،  في  تقع  فال  الطموح،  نشاط 
عمرهم  من  األول  الشطر  يقضون  الذين  محطة  في 
نادمني  الثاني  الشطر  يقضون  للمستقبل  متطلعني 
على املاضي، فكن حذرا وال تقامر بواقعك املعاش من 

أجل مالحقة السراب.

السنوات تمر بسرعة
 واأليام ال تنتهي

السـودان بغـير استـئذان
مصطفى منيغ

املغتسل  إفريقيا وسواد عيونها،  قرنفلة 
الليل  فــي  املغمس  قــدهــا،  األزرق  بالنيل 
الشمس  بوشاح  املغطى  بهاؤها،  املقمر 
أطرافها،  املجد  بمعارك  املفتولة  رأسها، 
عبر  ظــل  مــا  الطبيعة  بمحاسن  املــزيــنــة 
البشرية  ألسن  على  ذكرى  منها،  العصور 
معظمة تاريخها، واألخير مزهو بما حفظه 
سّيجه  لتراثها،  معرضا  الحقب  مر  على 
رسما  لــيــدوم  بالتقدير  املفعم  ــرام  االحــت
بداية  عصر  مــن  حــضــارة  بمسير  ناطقا 
لحظات  آخر  إلى  األرض  أديم  على  الحياة 
وجودها، إنها السودان املنقادة )من طرف 
صهيون  لبني  كرها  حاكمة(  قلة  عناصر 
ليغتصبونها، وما تبقى من عرب يتفرجون 
يجهز  تطبيع  في  دورهم  منتظرين  عليها، 
ــأن شعوب  عــلــى كــرامــتــهــم وشــرفــهــا، وكـ
على  مغلوب  املكان  لعني  األقربني  املشرق 
تلحق  أو  السودان،  عروبة  لتضيع  أمرها، 
يعد  لم  فلسطني  الصامدة  ظهر  بالطاعنني 
لعصر  التوجه  عنان  تاركة  يهمها،  وقوعه 
االنحطاط العربي لبعض حكاٍم باعوا تركة 
أجداد تلك األوطان ملن استباحوا عرضها، 
البيت  أركانه عبادة  ابتدعوا دينا من  ممن 
من  تبقى  وما  أبيب،  لتل  والحج  األبيض 
الضمير  وفــقــدان  وانبطاح  مذلة  شعائر 
نضعه  قــد  لشرحها،  جامع  ملحق  هناك 
على  ليبتدعوا  الحق  محبي  أذهــان  بــني 
ضوء معلوماته لقاحا يوقف زحف فيروس 
وأذنــابــهــا،  إلســرائــيــل  العمياء  التبعية 
بعد(  عن  أو  قرب  )عن  به  امللقحني  ويوجه 
املصيري  الــكــفــاح  مناعة  حيوية  صــوب 
منتسب  بكل  الحبيبة  فلسطني  لتنهض 
ونشأة  ومــولــدا  جـــذورا  العالم  عبر  لها 
مهاجرا  خارجها،  قهر  عن  مشتتا  داخلها، 
لظرف ما بني القارات الخمس جميعها، أن 
وتنطلق  معصميها،  عن  القيد  لفك  تنهض 
بماليني امللتفني حولها، واملؤيدين لتحقيق 

الــقــرارات  وكــل  يمينها،  على  االستقالل 
من  عقود  امــتــداد  على  الــصــادرة  األممية 
املكملة  املحافل  أو  املتحدة  ــم  األم طــرف 
لنشاطاتها اإلنسانية على يسارها، وجميع 
مصيرها  رابطة  بشرية  قوة  من  تملك  ما 
القدس  عاصمتها  فلسطينية  دولة  بإقامة 
على  التفاوض  مراحل  ولت  فقد  أمامها، 
بتفاوض  جديد  من  للتفاوض  التفاوض 
التفاوض  عليه  تــم  مما  تــفــاوضــا  أكــثــر 
املنتهي بإجراء ما بقي من تفاوض يتطلب 
نقطة  استدراك  لغاية  التفاوض  من  املزيد 
على  الدائرة  لتغلق  املهزلة،  مثل  انطالق 
واقع مر انفجر بفضيحة مهرجان التطبيع 
إلى حرمان  الهادف  الصهيوني  الكيان  مع 
العربي،  الــهــواء  استنشاق  من  فلسطني 
الذي مأل رئتيها بأوكسجني الدعم املعنوي 
منه منحبسا  في جزء  ليصبح  املادي،  قبل 
مــن وصــول  الــحــذر  نــاقــوس  تــدق  بطريقة 
اإلسرائيلية  األمريكية  الغربية  املــؤامــرة 
الواقع عازمة  أرض  على  مردودياتها،  أوج 
القضاء على الحق الفلسطيني في الوجود 

املستحق لها.

ــودان شــعــب ولــيــس حــفــنــة من  ــســ ــ ال
عسكريني  بضعة  مع  متحالفني  سياسيني 
كانت  حراكا عفويا  بالثورة  لهم  صلة  ال 
البدء  القائم على  التغيير  إرادة تناشد  عن 
على  قائم  لنظام  التأسيس  في  جديد  من 
قيمها  بأكمل  اإلنسان  وحقوق  اإلنصاف 
تنحني  ال  وعزيمة  الواضحة،  ومعاملها 
لرياح الطامعني في ركوب موجة التصحيح 
الشامل، املهيأة له مؤسسات منتخبة أحق 
قواعد  تفرزها  االنتخاب، بشروط  يكون  ما 
التي  املاضي،  نظِم  من  منظفة  مضبوطة 
مزقت السودان، وقذفت بجزء منه بني كفي 
جسد رأسه في أمريكا وأجزاؤه في بعض 
شرق  بــالد  بعض  في  وذيله  ــا،  أوروبـ من 

أوسطية..
بأعرافه،  متمسك  عظيم  شعب  السودان 
تاريخه  ونقاء  وشرفه  كرامته  على  محافظ 
تلمع  زالــت  ال  مــواقــف  بجواهر  املــرصــع 
امتداد  على  الغزاة  لجبابرة  لقنها  بدروس 
أفراد  من  قلة  وليس  واألحقاب،  العصور 
عراها  بكيفية  العليا  املناصب  احتلوا 
في  تصب  مــمــارســات  وفضحتها  الــزمــن 
األراضي  استغالل  تبعية غرضها  مستنقع 
إسرائيل،  تتقدمها  دول  لصالح  السودانية 
لذا، فالشعب قادر على إعادة وطنه لحرية 
يتحدى  بعزة  يرفرف  علم  رفــع  له  تضمن 
يشتري  التطبيع  بمصيدة  طامع  كل  بها 
فيه ويبيع، قلة لم تستأذن الشعب صاحب 
الشأن األوحد في دولة السودان، فتصرفت 
لفريسة  فاندفعت  السغب  أصابها  كذئاب 
تقع،  من صنف جنسها تغطي فخا وسطه 
فما وجدت بعد املصيبة ما لها ينفع، سوى 
حسرة مترجمة أملا في الضمير وشقاء بما 
السوداني  الشعب  تدمع، إذ  بالدم  جفونها 
شريف ومن خانه لثمن مرتفع، يومه أو غدا 
)رغما عن أنف منصبه( يدفع، أما فلسطني 
الحبيبة، فمهما حصد غدر بعض بني العم 
بها من فاقدي البصر والسمع، قادرة على 
بما  املحتل  الغاصب  من  استقاللها  نــزع 

)بعد اآلن( ستزرع.

السودان شعب وليس حفنة 
من سياسيين متحالفين 

مع بضعة عسكريين ال صلة 
لهم بالثورة حراكا عفويا 

كانت عن إرادة تناشد التغيير 
القائم على البدء من جديد 
في التأسيس لنظام قائم 

على اإلنصاف وحقوق 
اإلنسان بأكمل قيمها 

ومعالمها الواضحة



لعلنا بدأنا نتعود 
على أعياد »كورونا«

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
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يتبع

املغاربة  جميع  تجند  عن  أبــان  كامل  حجر  زمــن  في  الفطر  عيد  حل 
واستعدادهم لفهم ما جرى في العالم، بعد تفشي فيروس »كورونا«، وكيف 
وبدأت  البشرية،  على  ثقيال  ضيفا  يحل  أن  إال  اللعني  الفيروس  هذا  أبى 
واالجتماعيني  األطباء  تحليالت  إلى  واالستماع  ودراسته  فهمه  محاوالت 
ولم  العاديني،  واألشخاص  املدني  واملجتمع  والصحفيني  والقانونيني 
تستطع رغم سمو تفكير أصحابها أن تخلصنا من أننا نعلم كل شيء عن 
الذي  البسطاء  الفالحني  أحد  عنها، إال عبارة  شيء  كل  ونجهل  »كورونا« 
يتداولونها  وبدؤوا  البريئة  مكاملته  ليسجلوا  الشبان  بعض  عليه  تحايل 
من أجل الفرجة في زمن »كورونا« وقرروا تبادلها عبر »الواتساب«، وهو 
ولكنة  دارجي محض  بعفوية وبلسان  الهاتف  أقربائه عبر  أحد  يتكلم مع 
»بلدية صعيدية«، وقد اغرورقت عيناه وهو  كما يقول إخواننا املصريون 
:))اسمع ابن عمي، إننا  يشكي حاله ألحد أبناء عمومته الذي يسأل عنه 
ومع  وسجائر،  ومقاهي  وشرب  أكل  من  الحياة  مباهج  جميع  مع  قطعنا 
أوالدنا وعائلتنا وبهائمنا، ومنعنا من االقتراب حتى من زوجاتنا(( ظنا 
التسجيل  التباعد يسري حتى على األزواج، وضحك متبادلو هذا  أن  منه 
هي  البسيط  الفالح  هذا  بقولة  فإذا  البداية،  في  معهم  آنذاك وضحكنا 
يقض  الوباء  انتشار  بدأ  ملا  األضحى،  عيد  الثاني،  العيد  في  التي طبقت 
مضاجع األسر، فتفرق األبناء عن آبائهم واألزواج عن أزواجهم، والخالن 
عن خليالتهم واألصدقاء عن صديقاتهم بواسطة وسائل تباعد والكمامات 
تحبس األنفاس احتار الخلق في تسميتها: لثاما أو حاجزا أو شيئا آخر.
على  دخيلة  ــراءات  ــ وإجـ بــهــا،  لإلنسانية  عهد  ال  مظاهر  وظــهــرت 
وملتقى  مرتاديها  متنفس  كانت  التي  املقاهي  وأغلقت  البشرية،  الحياة 
لألصدقاء واألحباب وهم يشمون رائحة قهوتها بعدما فقد البعض حاسة 
الشم، وأغلقت املطاعم التي أضحت تشكل أمكنة لتجمع األسر ولو ملرة في 
األسبوع للتالقي بعدما حرمتهم مشاغل العمل والروتني اليومي من اللقاء، 
العامة،  واآلداب  باألخالق  مخل  يومي  بروتني  منهم  البعض  فاستعاض 
التي كانت وسيلة من  الفنادق  وهو نتاج خالص لزمن »كورونا«، وأغلقت 
وسائل الراحة بعد سنة من العمل أو شهور من الكد لينسى اإلنسان نفسه 
سياحية  قرية  أو  مدينة  أو  خالبة  طبيعة  وسط  العيش  من  بحبوحة  في 
الحمامات  أرائكها، حتى  الغبار على  أضحت خاوية على عروشها والتف 
التي كانت عظام البعض تنتشي بسخونة مائها وبخار هوائها الذي يبعث 
النقل  وسائل  منها، منعت  البشر  حرم  والنقاوة،  اللذة  رعشة  الجسم  في 
حرية  وقيدت  برجليه،  حتى  التحرك  عدم  على  مجبرا  اإلنسان  وأضحى 
التنقل بني املدن وأصبحت محتاجة إلى جواز شبيه بجواز السفر، وكان 
فيزا  وفرضت  وخارجها،  داخلها  تأشيرة  بد  ال  دويالت  أصبح  قد  العالم 
املالعب  وأقفلت  وقبيلته،  ووطنه وحيه  مدينته  في  بها  لإلنسان  عهد  ال 
معتقليها،  من  إال  املحاكم  وأغلقت  العلوم،  ومعاهد  والكليات  واملــدارس 
ومكاتب املحاماة والهندسة، واملهن الحرة، والعيادات الطبية، بعد بطالة 
طالت أصحابها، وأغلقت معامل اإلنتاج، وهبت رياح من الفرقة حتى في 
القرى واملداشر بني العشائر التي كان يجمعها كأس شاي تحت شجرة أو 
قصعة كسكس في خيمة، وأخليت إدارات من موظفيها، وأصدرت قرارات 
ليلة العيد نتجت عنها حوادث سير ليلة الهروب الكبير، ومات في الطرقات 
محلها  حلت  خروف  لحم  رائحة  وشم  األحبة  لقاء  ينتظر  كان  من  وجرح 
فاتورة  وأديت  العيد،  يوم  عزيز  أو  قريب  فقدان  بسبب  زكية،  غير  روائح 
بصورة  الوباء  اكتساح  من  نتج  ما  بسبب  طرف الدولة،  من  غالية  العيد 
غير منتظرة، وبقي تبادل املسؤوليات بني أصحاب القرار حول من اتخذ 
بسبب  أجسام  ومرضت  أرواح  وزهقت  بطال،  وليس  مضطرا  العيد  قرار 
فاتخذت  اآلن..  إلى  الوطن  تبعاته مخيمة على  زالت  عيد األضحى وال 
يوقف  أن  هيهات  ولكن  عهده،  سابق  إلى  االحتراز  أعــادت  إجــراءات 

النزيف الذي ال زال كموج البحر يلقي سدوله.

مع �لدكتور زكي مبارك و�أعياد ليلى 

�ملري�ضة مر�ض �لكرة �لأر�ضية بـ»كورونا«

»ريدوان« 
يصرح أن 

التعامل مع 
الفنـانـين 

العرب يطبعه 
الغرور

ضيفا  ــه  ــول ــل ح ــالل  ــ خ
أنــا«  »هـــذا  بــرنــامــج  على 
قناة  عبر  بث  قد  الذي كان 
شهر  اإلماراتية،  ظبي  أبو 
أكــتــوبــر املـــاضـــي، أشــاد 
الفني  باملستوى  »ريدوان« 
العرب،  للفنانني  الكبير 
بعض  مستوى  الذي يفوق 
الذين  األمريكيني،  الفنانني 
اعتبرهم »مغنو أستوديو« 
الفنانني  عكس  على  فقط، 
ــار الــذيــن  ــب ــك الــعــرب ال
الغناء  خــالل  يبدعون 

الحي أو »الاليف«.
بــاملــقــابــل، أوضــح 
ــي  ــاملـ ــعـ املـــنـــتـــج الـ
»ريــــــــــــــــــدوان«، أن 
األمريكيني  املغنيني 

من  العرب  على  يتفوقون 
أن  كاشفا  التعامل،  ناحية 
الفنانني  بعض  مــع  عمله 
العرب تسوده في كثير من 
األحيان عدة مشاكل، سواء 
بعد  وحتى  خــالل  أو  قبل 

تسجيل العمل وعرضه.
مثاال  »ريــدوان«  وأعطى 
التي  املــشــاكــل  ــوع  نـ عــن 
األوبريت  بعض  تخللتها 
فيها  شارك  التي  الغنائية  
العرب،  النجوم  مــن  عــدد 
بعض  تــقــديــم  أن  كــاشــفــا 
غيرهن  عــلــى  ــات  ــان ــن ــف ال
إلــى  يدفعهن  الــعــمــل  ــي  ف
االتــصــال بــه واالحــتــجــاج 
تصرفهن  وعزا  األمر،  على 

هذا إلى الغرور.

الريحاني،  هدى  املمثلة  تصور 
با  سلسلة »تيودور  من  مشاهد 
الثاني،  موسمها  ــي  أش« فـ دو 

بطولتها  فــي  تــشــارك  الــتــي 
إلى جانب ثلة من الفنانني 

الكنديني.
وانــــــــضــــــــمــــــــت 
طاقم  إلى  الريحاني 

الــســلــســلــة الــتــي 
بإنتاجها  تتكفل 
قـــنـــاة »تـــيـــلـــي 

كيبيك«، حيث 
عبرت املمثلة 
املـــقـــيـــمـــة 
بــكــنــدا، عن 
ــا  ــه ــادت ســع
كتها  ر بمشا
في »تيودور 
دو  بــــــــــــا 
أش«، وذلـــــك 

حسابها  على  ــور  ص نشر  عبر 
من  على »إنستغرام«   الرسمي 

كواليس التحضير للعمل.
السلسلة  ــج  ــال ــع وت
شاب  قصة  الفكاهية 
ــة،  ــنـ ــره 30 سـ ــمـ عـ
إلى  العودة  اختار 
أقــســام الــدراســة 
بدعم من والدته، 
مــدة  أن  علما 
الــذي  العمل 
ــي  عـــــــاد ف
جــــــزئــــــه 
ــي،  ــ ــان ــ ــث ــ ال
يـــتـــضـــمـــن 
حلقات  ست 
وتـــتـــراوح مــدة 
ــقــة من  ــل حــل كـ
ست إلى ثماني 

دقائق.

الفنانة المغربية هدى الريحاني
 في بطولة سلسلة كندية 

أمير الراي يدعو إلى االبتسامة
 في زمن »كورونا«

عمال  الــراي،  بـأمير  امللقب  فضيل  الشاب  الــراي،  نجم  أصدر 
موقع  على  الرسمية  قناته  عبر   »smile« بعنوان  جديدا  فنيا 

الفيديوهات »يوتيوب«، وعلى مختلف املنصات املوسيقية. 
»كـــورونـــا«،  وجـــه  فــي  لالبتسامة  ــوة  دعـ  »smile« أغــنــيــة 

على  موجاري  سمير  مع  فضيل  خاللها  مـــســـتـــوى تعاون 
ــات، ورشـــيـــد مــحــمــد علي  ــم ــل ــك ــة ال ــاب ــت فـــــــــي ك

الفيديو  صور  فيـما  املوسيقي،  كليب التوزيع 
بطنجة تحت إدارة املخرج حسن الكرفتي.

الراي،  أمير  يستعد  أخرى،  جهة  من 
عمل  خــالل  من  التمثيل،  عالم  لولوج 
تلفزيونية  بــوجــوه  سيجمعه  درامــي 

مغربية، ينتظر أن يشرع في تصويره 
كما  املقبلة،  القليلة  ــام  األيـ خــالل 
يرتقب أن يقدم، في األسابيع املقبلة، 
فنانة  ــع  م ــو«  ــ »دي مــشــتــركــا  عــمــال 
آخر  »ديو«  مشترك  وعمل  جزائرية، 

مع فنان مغربي.

المغربية شيماء سفيرة وملكة 
جمال اإلنسانية بلبنان

جمال  وملكة  سفيرة  بلقب  مــبــروك  شيماء  املغربية  ــازت  ف
اإلنسانية، في الحفل الذي أقامته مؤخرا، جمعية جوائز بيروت 
واملجتمع،  الفن  نجوم  بحضور  لبنان،  كازينو  في  الذهبية 

وبمشاركة 15 متسابقة من مختلف دول العالم.
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حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

ــدارس  ــ ــراش، مـــديـــر املـ ــ ــح ــ أم
ــذي أحــضــر  ــ الــعــســكــريــة، والـ
صغير،  شاب  وهو  ولــده،  معه 
بينما  الحفلة،  معه  ليحضر 
على  الفنيري  الكولونيل  أصر 
هذه  إلــى  أخــاه  معه  يأخذ  أن 
يكن  لــم  أحــد  أي  إن  الحفلة.. 
الصخيرات  فــي  شيئا  يتوقع 
في  املشاركني  الضباط  حتى 
على  كانوا  أنفسهم  االنــقــاب 
ملعب  في  ليا  األحد  مع  موعد 

الغولف دار السام.
كانت السيارات تنهب األرض 
من  املــؤديــة  الطريق  فــي  نهبا 
الرباط إلى الدار البيضاء، عبر 
شاطئ الصخيرات في الساعات 
املتأخرة من ليلة تاسع يوليوز، 
ذلك  أن  للمارين  يخيل  ــان  وك
القصر العظيم املمتد على طول 
بالصخيرات،  اثنني  كيلومترين 
األضــواء  لهيب  مــن  سيحترق 
كل  في  تسطع  التي  البيضاء 
ــه وكــأنــه  ــب ــب مـــن جــوان جــان

ــي،  ــدول مــطــار نــيــويــورك ال
ــاس لم  ــن لــكــن فــضــول ال

ــظــرة  يـــكـــن يـــتـــعـــدى ن
خاطفة محشوة بشتى 

األفكار..
ــل  ــدخـ ــد مـ ــ ــنـ ــ وعـ
إلى  املؤدية  الغابة 
رهط  وقــف  القصر، 
ــدرك  ــ ــال ال ــ ــن رجـ مـ
بخوذاتهم  والجنود 
الــــفــــوســــفــــوريــــة 

الظام،  في  الساطعة 
من  ضخم  موكب  وكــان 

في  توقف  قد  السيارات 
ــة مــن باب  ــؤدي الــطــريــق امل

الداخلية  البوابة  إلى  القصر 
حفلة  أن  للناظر  ليخيل  حتى 
صباح الغد قد ابتدأت في هذه 
الليلة، وأن املدعوين كلهم هنا، 
ــى الــواقــع  ــك أقـــرب إل وكـــان ذل
ليست  إنها  الخيال.  إلــى  منه 
وال  حفلة  عاشر  وال  حفلة  أول 
العشرة  بعد  من  املائة  الحفلة 
وفي  القصر،  ذلك  عرفها  التي 
جو  ــان  ك ــذات،  ــال ب الليلة  تلك 
البهجة يحتضن امللك ومدعويه 
ــت املــجــاهــر  ــان الـــخـــواص.. ك
منصة  إلى  موجهة  الكهربائية 
اصطف  بالورود  مزينة  طويلة 
عــلــيــهــا خــلــيــط مـــن الــفــنــانــني 
املغاربة واملصريني واللبنانيني، 
على  مسلطة  ــواء  األض وكانت 
يغشي  بــشــكــل  املــوســيــقــيــني 
يستطيعوا  ال  حتى  أبصارهم، 
النظر إلى امللك وأعضاء أسرته 
وهناك،  وهنا  إليه،  واملقربني 
هائمني  جميعا  املقربون  كــان 

في جو من النشوة واالنشراح، 
ــم مـــن الــطــمــأنــيــنــة  ــالـ فـــي عـ
ال  عالم  والامباالة،  والنشوة 
له وكأن مفاتيح الحيطة  حدود 
قــد أوصــــدت أقــفــال الــخــطــر، 
والضباط  ــوزراء  الـ هناك  كــان 
عقولهم  سرحت  وقد  املقربون 
املصري  الفنان  عود  أوتار  في 
بينما  الـــوهـــاب،  عــبــد  محمد 
ــمــض اآلخـــــرون أجــفــانــهــم  أغ
صوت  ترنيمات  مع  سرحانني 
أعماق  الصافي، واهتزت  وديع 
حمدي  بليغ  مع  رقصا  الجميع 
الحليم حافظ  لعبد  يعزف  وهو 
حسن..«،  يا  »عاملغربية  أغنية 
وكان الليل قد انتصف أو يكاد، 
هو  واحــد،  متغيب  هناك  وكان 
الجنرال املذبوح، املريض الذي 
يتجنب  ــأن  ب ــاؤه  أطــب نصحه 

السهر وينام بعد الغروب.

الساهرون  ينصرف  أن  وقبل 
ينظفون  الليل  جنود  ليتركوا 
الستقبال  ويــرتــبــونــه  القصر 
املــدعــويــن فــي الــصــبــاح، كــان 
عبد  محمد  الكبير  املوسيقي 
نظارتيه  مــن  يــقــرب  ــاب  ــوه ال
باألصفار،  املليئتني  الغليظتني 
جديدا  شــعــرا  تتضمن  ــة  ورقـ
وضع  ))وقـــد  بالغ  بنهم  يقرؤه 
احلليم  عبد  كتفي  على  يــديــه 
هبا  جادت  القصيدة  هذه  قائال: 
قـــرحيـــة جـــاللـــة املـــلـــك وعـــلـــي أن 
أن  وعليك  الليلة،  هــذه  أحلنها 
تــتــمــرن عــلــيــهــا مــع اجلــــوق غــدا، 
وهكذا  الغد،  سهرة  يف  لتغنيها 
الـــغـــد، عليك  لـــن حنــضــر حــفــلــة 
وغــدا  أنـــا،  وأســهــر  اآلن،  تــنــام  أن 
جزئية  أنــت((،  وتشتغل  أنــا  أنــام 
حافظ  الــحــلــيــم  عــبــد  حــكــاهــا 

للكاتب مصطفى العلوي.
ــارات نحو  ــســي ال وانــطــلــقــت 
كان  بينما  »هيلتون«،  أوطيل 
األخيرة  تعليماته  يعطي  امللك 
حفلة  بشأن  والحشم  للخدم 
ــى جناحه  إل تــوجــه  ثــم  الــغــد، 

الخاص لينام.
ــانــت الــســاعــة تــشــيــر إلــى  ك
الثامنة صباحا، حينما وصلت 
إلـــى مــصــطــاف الــصــخــيــرات 
الخاصة  املرسيديس  ســيــارة 
الـــســـوداء الــلــون، حــيــث كــان 
الجنرال املذبوح يقتعد املجلس 
الخلفي، فا يكاد يظهر منه إال 
فوق  تسطع  التي  صلعته  قمة 
سيارة  وكانت  الصغيرة،  رأسه 
بشارة  مرقمة  سوداء   16 رونو 
سيارة  تتبع  امللكي  الــحــرس 
ــبــاط املــلــكــي ورئــيــس  ســيــد ال

الحرس امللكي.
من  املــذبــوح  ــزول  ن وبمجرد 
اليميني  املنعرج  عند  سيارته 
قام  الغولف،  ملعب  ناحية 
على  خــاطــفــة  بــجــولــة 
الــتــرتــيــبــات املــعــدة 
ــال الــــزوار  ــب ــق الســت
ــن  ــذي املـــدعـــويـــن ال
أن  ــررا  ــ ــق ــ م ــان  ــ كـ
في  دخولهم  يبدأ 
الساعة العاشرة.

األثناء،  تلك  في 
الجنرال  يكن  لــم 
ــده،  املـــذبـــوح وحـ
بـــل كــــان أعــــوان 
ــقــصــر، مــدنــيــون  ال
وبينهم  وعسكريون، 
بالحرس  مكلف  ضابط 
ستيتو،  يسمى  املــلــكــي 
املذبوح  الجنرال  أن  الحــظ 
بدأ يطوف في ذلك الصباح على 
أطراف قصر الصخيرات ويأمر 
التي  ــاع  ــدف ال ــة وســائــل  ــإزال ب
كانت مركبة وراء األشجار وهو 
يقول: »لن نفزع ضيوف سيدنا 
بهذه األسلحة«، وهو في الواقع 
الدفاع  وسائل  كل  لخلع  يدبر 

عن القصر لضرب املهاجمني.
وهو  املــذبــوح،  الجنرال  لكن 
الغولف،  ســاحــة  قــرب  واقـــف 
بخلع  يأمر  أن  بإمكانه  يكن  لم 
عن  بعيدا  املنصوبة  املــدافــع 
قصر  شمال  في  امللكية  اإلقامة 
شاطئ  ــى  وعــل ــرات،  ــصــخــي ال
ــر، حــيــث كــانــت هــنــاك  ــح ــب ال
ــع  ــداف ــخ وم ــواريـ ــات صـ ــاذفـ قـ
مركونة بني الصخور، هي التي 
املهاجمني  متاعب  سبب  كانت 
القصر  دخــلــوا  الــذيــن  الــثــوار 
بمجرد  ولكن  مقاومة،  أي  دون 
على  النار  إطاق  في  بدؤوا  ما 

الضيوف، بدأت املدافع التي لم 
يرها املذبوح، تصليهم بنارها.

وال  عصبيا  املــذبــوح  يكن  لم 
مضطربا، بل كان كعادته هادئا، 
ال تعرف االبتسامة طريقها إلى 
مكتبه  إلى  توجه  وقد  شفتيه، 
ــت وأخـــذ يــجــري بعض  ــؤق امل
االتصاالت الهاتفية التي يحكي 
سامعوها أن ال عاقة لها مطلقا 
باالنقاب، بل إن أغلب املكاملات 
امللكي  الغولف  ملعب  مع  كانت 
ترتيبات  بــشــأن  بالسويسي 

حفلة الغد.
ورويـــدا رويـــدا، أخــذ بعض 
يتواجدون  األجانب  املدعوين 
من  أغلبهم  وكــان  املوعد،  قبل 
الذين  العامليني  الغولف  العبي 
املتحدة  ــات  ــوالي ال مــن  قــدمــوا 
من  وحتى  وسويسرا،  وفرنسا 
وبالطبع  والباكستان،  ــران  إي
ــوا مــن أصــدقــاء املــذبــوح  ــان ك
ورفاقه في هذه اللعبة العاملية، 
جميعا  ــم  وه يحادثهم  فــكــان 
لبداية  االستعدادات  يتخذون 
شوهدت  مــرة،  وألول  اللعب، 
أحاطت  وقــد  مــفــروشــة  خــيــام 
بملعب الغولف، وألول مرة كان 
املدعوون يجدون في تلك الخيام 
الحلويات  مــن  ــاب  وطـ ــذ  ل مــا 
واملشروبات، وحتى الشمبانيا، 
وقد كان املذبوح يحدث الجميع 
لهم  تخبئه  وما  الغد  حفلة  عن 

من مفاجئات)...(.
غير  على  مبكرا،  امللك  وخرج 
رياضيا  لباسا  مرتديا  عادته، 
رأسه  وعلى  الــســروال،  قصير 
كــاســك مـــن الـــثـــوب املــوشــي 
يبادل  أخذ  وقد  حديثة،  بألوان 
االبتسامات  الغولف  في  رفاقه 
اجتمع  ــد  وق الــعــذب،  والــكــام 
شوهد  دقائق،  بضعة  باملذبوح 
املذبوح أثناءها وقد وضع يديه 
خلف ظهره وأحنى رأسه طاعة 
اللعب،  بــدأ  ثــم  واستساما.. 
ــادل الــنــكــت، وكــانــت  ــب ــدأ ت وبـ
الدورة األولى بني فريق املذبوح 
وفريق آخر، وقد خسر املذبوح 
قائا:  بــأســلــوب ســاخــر  فـــردد 
الغلبة،  تكون  ملن  سنرى  غــدا.. 
ولم يأبه أحد ملا يعنيه املذبوح، 
شيئا  يقصد  املذبوح  يكن  ولم 
الغد:  مساء  وليمة  غير  آخــر 

األحد حادي عشر يوليوز.
ــد حــضــر األمـــيـــر مـــوالي  وقـ
ــوزراء  ــ الـ أخـــذ  ثـــم  عــبــد هلل، 
الضباط  ــذا  وك الــحــضــور،  فــي 
واملرافقون، ورويدا رويدا، أخذ 
في  باملدعوين  يمتلئ  القصر 

جو من البهجة واالنشراح.

تاسع  الــجــمــعــة  ظــهــر  بــعــد 
بيته  عــبــابــو  ــادر  غـ يــولــيــوز، 
وتوجه  زوجته  رفقة  البحري 
ــواصــر، حيث  ــن إلـــى مــطــار ال
إلى  املتوجهة  الطائرة  أركبها 
ــس، وهــنــاك فــي املــطــار،  ــاري ب
الكولونيل  بصديقه  الــتــقــى 
ليودع  جــاء  ــذي  ال بامعروف، 
بن  الكولونيل  صديقه  بنت 
عبابو  منه  وهناك طلب  ناوي، 
طعام  بتناول  أيضا  يشرفه  أن 
الغذاء معه غدا السبت، فاعتذر 
في  سيكون  ــه  ألن بــامــعــروف، 
الصخيرات بني املدعوين، فقال 
كأسا  معنا  اشــرب  »تعال  لــه: 
في املقهى الذي سنلتقي فيه«، 
»السافوايارد« بني  مقهى  وهو 
ــده  ووع والقنيطرة،  ــاط  ــرب ال
لم  إن  يحضر  بــأن  بامعروف 

يكن هناك عائق.
وليلة الجمعة تاسع يوليوز، 
في  خــطــابــه  يلقي  املــلــك  كـــان 
للشعب  ويــقــســم  الــتــلــفــزيــون 
لهذا  أنه مخلص  أوالده  برأس 
الشعب وأنه في خدمته، وكان 
باهتمام،  له  ينصت  الجميع 
جماعة  املنصتني،  بــني  ــان  وك
لتنفيذ  ــد  األحــ لــيــلــة  تنتظر 

الجهنمي. برنامجها 
وصـــبـــاح الــســبــت عــاشــر 
املدعوين  جميع  كان  يوليوز، 
الصخيرات  إلــى  يتوجهون 
بينهم  ــان  وك السباحة،  بــزي 
ينتظرون  كــانــوا  مــمــن  كثير 
حفلة املساء املخصصة للنساء 
إلى  زوجاتهم  يرافقوا  أن  قبل 
ملغادرة  األحــد  صباح  املــطــار 
شمس  تغرب  أن  قبل  الــبــاد، 

األحد.
وهكذا حرص جميع الضباط 
أول  يكونوا  أن  على  الكبار 
الصخيرات،  لحفلة  الحاضرين 
مصطفى  الجنرال  بينهم  ومن 

بقلــــم:
مصطفى العلوي

خرج الملك مبكرا، على غير 
عادته، مرتديا لباسا رياضيا قصير 

السروال، وعلى رأسه كاسك من الثوب 
الموشي بألوان حديثة، وقد أخذ يبادل 
رفاقه في الغولف االبتسامات والكالم 

العذب، وقد اجتمع بالمذبوح بضعة دقائق، 
شوهد المذبوح أثناءها وقد وضع 

يديه خلف ظهره وأحنى رأسه 
طاعة واستسالما..

الحلقة

العاشرة

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


