
سري

قال مسؤول رفيع املستوى، أن تدخل الجيش 
بعد  جاء  »الكركرات«  في  الحاسم  املغربي 
لسبعني  صبرنا  ))إيلى  الصبر  استنفاذ 
شخص يديروا هادشي كامل، أشنو املعمول 
هكذا  البوليساريو؟((..  فــي  الباقني  مــع 
أن  يضيف،  أن  قبل  املغربي  املسؤول  تحدث 
بعض وسائل اإلعالم الوطني هي التي تساهم في 
التعريف ببعض املبادرات »الخاوية«، التي ال تلقى 
رواجا حتى في أوساط االنفصاليني، مثل تحركات 
أميناتو حيدر، التي استبدلت إطارا بإطار آخر بعد 

خالف مالي بني األعضاء)..(. 
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مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي
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األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

تغييرات أمنية وسياسية كبيرة في المملكة 

مو�سم �سقوط الكبار

الحقيقة الضائعةملف العدد  كواليس  األخبار 4824

 المجلس األعلى للحسابات 
يفتح ملفات القنصليات 

والبعثات الدبلوماسية

»إعدام« األبناك التعاونية في 
المملكة هل هو قرار 

الرأسمال أم قرار الدولة؟

مشاهد دموية مرعبة في  
قصر الصخيرات

»األسبوع« تنقل أجواء ما 
بعد تأمين معبر »الكركرات« 

من مدينة العيون

312 تحليل  إخباريتحت األضواء

تقرير أسود عن المغرب في 
طريقه إلى طاولة الرئيس 

األمريكي جو بايدن

التفاصيل  يف  ركن  
»بني السطور«  

ص   2



    

الن�سخة املغربية من لعبة 
»الروبيك�س كيوب«

التابع  القضائية،  لألبحاث  املركزي  للمكتب  األول  الرجل  بإعفاء 
التراب الوطني، عبد الحق الخيام، وتعويضه  للمديرية العامة ملراقبة 
يكون  الشرقاوي،  العميد حبوب  املكتب)...(،  نفس  من  الثاني  بالرجل 
قد اتضح للجميع أن املغرب بدأ في تفعيل استراتيجية جديدة لتغيير 

الوجوه، مبنية على تقنية من تقنيات لعبة »الروبيكس كيوب«...
عن  عبارة  كيوب«  فـ»الروبيكس  شهرتها)...(،  رغم  يعرفها  ال  وملن 
لعبة ظهرت في السبعينات، تتمثل في لغز ميكانيكي على شكل مكعب 
بالستيكي، ُيغطى كل وجه من وجوهه الستة بتسع ملصقات، وكل وجه 
ُيلصق بملصق واحد من بني األلوان الستة: األحمر واألبيض واألزرق 
والبرتقالي واألخضر واألصفر، وتمكن آلية محورية)...( من تدوير كل 
واجهة من املكعب بشكل مستقل، وبالتالي، يمكن خلط ترتيب األلوان، 
ولحل اللغز، يجب أن ُيَكّون كل وجه بلون واحد، وفي أقصر وقت ممكن.
لكن النسخة املغربية لهذه اللعبة، أصعب من ذلك، لكون قانونها ال 
يحتم على العبها)...( تكوين كل وجه من املكعب بلون واحد فحسب، 
وإنما يجب أيضا تكوين مجموعة متناسقة ومتجانسة فيما بينها، لكل 

ملصق، ولكل جهة من املكعب)...(، وفي وقت محدود)...(.
هذا اللغز  لبداية  »مفاجئة«  حركة  كــأول  الخيام«،  »ملصق  وتدوير 
امليكانيكي، رغم النجاحات التي راكمها جهازه في تفكيك جميع الخاليا 
اإلرهابية التي استهدفت ضرب استقرار البالد)...(، يشكل بال شك، بداية 
عصيبة لهذه اللعبة املعقدة، والتي تسلسل ظروفها ال يسهل املأمورية، 
حيث أن هذا التحريك األول، سيلزم تحريكات أخرى بعده قصد الحصول 
ملشاهدة  الجمهور  تشويق  من  يزيد  مما  فيه)...(،  املرغوب  الوجه  على 
من يحمل  نعرف  ال  اآلن،  لحد  والذي  اللعب،  في  اللغز، وطريقته  كاشف 
مكعبه، كما ال نعرف ما إذا كان من حرك هذه »التدويرة« األولى هو نفسه 

من سينهي اللعبة، أم أنه سيمرر املكعب ملن بعده)...(. 
يتعلق  بتغيير  بدأت  قد  االستراتيجية  هذه  كانت  إذا  حال،  كل  على 
بالجانب األمني، فال بد، وحسب تقنيات اللعبة األصلية، من االستمرار 
في تغييرات تسير في نفس السياق، مما يعزز الفرضيات الرائجة هذه 
األيام حول تغيير وجوه حان قطفها، نظرا لسقوط أقنعتها)...(، ولكشف 
لهشاشة صحتها)...(،  وأخرى  اللعبة)...(،  ملشاهدي  وأساليبها  طرقها 
وتراكم امللفات والشكاوى واالعتراضات »الشديدة اللهجة« على مكاتبها.
ربما لم يكن أحد يتوقع في األيام األخيرة إعفاء الخيام من منصبه، 
أيام،  التقاعد بعد  إبعاده، هي كونه كان مقبال على  املفارقة في  لتبقى 
روجته  ما  صحيحا  كان  وإذا  باإلعفاء؟  التقاعد  استباق  إذن  فلماذا 
املواقع حول تعيينه مستشارا للمدير العام لألمن الوطني، عبد اللطيف 

الحموشي، ملاذا تم الحديث عن إعفائه؟
األمني  املستوى  على  التغييرات  أكبر  أحد  التغيير  هذا  يكون  قد 
هذا  عند  تقف  ال  قد  جديدة،  ملرحلة  املمهدة  التغييرات  لكن  للمملكة، 
الحد، وسيكون »موال نوبا« بعدها، هو والي بنك املغرب عبد اللطيف 
الجواهري، الذي ألقى ما يشبه خطبة وداع خالل آخر خروج إعالمي 
اللي  ))خاص  بالحرف:  قال  املغرب، حيث  ينتقد األوضاع في  له وهو 
األمر  يبقاو يحتارموه..((،  للمغاربة، وإيلى مشا غادي  الحقيقة  يقول 
الذي يفهم منه قرب مغادرته لهذا املنصب الذي حقق فيه أكبر الجوائز 
العاملية، وقد يكون الدور قد وصل أيضا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي 
الذي كان وراء  الذي أشارت عدة مصادر إلى وضعه الصحي،  لفتيت، 
تأجيل الحسم في الئحة الوالة والعمال ملدة طويلة، غير أن إقدام املغرب 
على تنفيذ موعد االنتخابات في وقتها، قد يفرض تغييرا كامال لكتيبة 

الوالة والعمال ووزير الداخلية أيضا.
أن  املصادر  بعض  تقول  حيث  الحد،  هذا  عند  األوضــاع  تقف  ولن 
اإليــداع  صندوق  رأسها  على  التغيير،  على  مقبلة  كبرى  مؤسسات 
يكون  قد  الذي  زغنون،  اللطيف  عبد  رأسه  على  يوجد  الذي  والتدبير 
إمبراطورية  مالية  يهم  كبير  مالي  قرار  على  بموافقته  لرحيله،  مهد 
االتحادي  للتخطيط،  السامي  املندوب  شأن  شأنه  بيتري«..  »بالص 
أحمد الحليمي، الذي استبق منذ مدة قرار إعفائه، بقوله داخل مجلس 

النواب: قد تكون هذه آخر ميزانية أعرضها عليكم في املجلس.
التغييرات الكبيرة التي ستشهدها املؤسسات العمومية، من املحتمل 
للماء والكهرباء، عبد  الوطني  للمكتب  العام  املدير  أن تضع حدا ملهام 
الرحيم الحافيظي، واملدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع 
بنعزوز،  أنور  السيارة،  للطرق  الوطنية  للشركة  العام  واملدير  الخليع، 
باإلضافة إلى مديرة املكتب الوطني للهيدروكاربورات، أمينة بنخضرا.
ومن الناحية السياسية، تأبى سنة 2020 أن ترحل دون أن تتم إثارة 
ملفات أباطرة االنتخابات، حيث بدأ حبل املحاسبة املؤدية إلى القضاء، 
يلتف حول أعناق منتخبني كبار، في عدة أحزاب، على رأسها الحركة 

الشعبية، واالتحاد االشتراكي، وحزب االستقالل..
تنسيقا  تستلزم  املغرب  تعاطاها  التي  اللعبة  هذه  فقانون  للتذكير، 

كامال ومتكامال لكل أوجه املكعب، وإال سيخسر العبها)..(.

بقلــم:

الطيب العلوي

األسبوعكاريكاتير
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من 3 إلى 9 دجنبر 2020

أشهر رجل أمن 
خاص يخطط 
للسكن في 

مراكش 

الرباط. األسبوع

رغم آخر صفقاته الناجحة 
كانشاتا  في  امليالد  عيد  قبل 
وحــمــايــتــه لـــ»ســيــكــومــني« 
احتفاله  فــإن  الكونغو،  في 
ــدة في  ــديـ ــجـ الـ ــه  ــات ــرك ــش ب
في  سوى  يكون  لن  إفريقيا، 
فيها  يخطط  التي  مــراكــش 
إريك برنس، أشهر رجل أمن 
لـ»سكن  أمريكا،  في  خــاص 
جائل«، ولذلك، فإنه ال يفضل 
سكن  في  يرغب  وإنما  فيال، 
يسمح  ــش  ــراك م جــبــال  ــي  ف
املقترح  وهو  طائرته،  بنزول 
الذي ترغب شركة صينية في 

القيام به.

برنس

هل يتم التمهيد النتخابات 2021 
مبحاكمة اأباطرة االنتخابات؟

الرباط. األسبوع

تحركت حرارة الهواتف في بيت 
االستقالليني، بعد أن أصدرت غرفة 
لدى محكمة  االستئنافية  الجنايات 
االستئناف بمراكش، يوم الخميس 
املاضي، حكمها في قضية »كازينو 
بالبرملاني  املرتبطة  الــســعــدي«، 
تأييد  ويهم  ــدوح،  أب اللطيف  عبد 
بمعاقبة  القاضي  االبتدائي  الحكم 
سنوات  بخمس  الحزبي  القيادي 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  حبسا 

50000 درهم.
املحكمة قضت بمصادرة وتمليك 
موضوع  الشقق  ــة  ــدول ال خزينة 
ــدوح  ــادة عــبــد الــلــطــيــف أبـ ــف اســت
مـــن شقق  ــو«،  ــك ــن »ســي بــتــجــزئــة 
ــده محمد  ــوة، حــســب مــا أكـ ــرش ك
الغلوسي، رئيس الجمعية املغربية 

لحماية املال العام.
االستئنافي،  الحكم  ورغم صدور 
إال أن أبدوح الزال حرا طليقا)..(، 
املحاسبة  تفعيل  مؤشرات  أن  غير 
ملفات  تحريك  مع  أيضا  تزامنت 
السابق  الوزير  ملف  مثل  أخــرى، 
محمد مبديع، الذي استدعي مؤخرا 

للشرطة  الوطنية  الفرقة  طرف  من 
إليه  االستماع  أجل  من  القضائية، 
في  بخروقات  تتعلق  قضايا  فــي 

تدبير الشأن املحلي.
املثول  عن  اعتذر  قد  مبديع  وكان 
أمام الفرقة الوطنية لجرائم األموال، 
بسبب مروره بوعكة صحية، لتمنحه 
قصد  ملقرها  للحضور  أخــرى  مهلة 
وجهتها  اتهامات  في  معه  التحقيق 
له جمعية حماية املال العام، تتعلق 
واالغتناء  عمومية،  أموال  بـ»تبديد 

ــون  ــان ــرق ق ــ ــروع، وخـ ــ ــش ــ ــر امل ــي غ
العمومية«. الصفقات 

ــدوح رمــزيــن  ــ ويــعــد مــبــديــع وأبـ
ــي، شــأنــهــم شــأن  ــزب ــح لــلــنــفــوذ ال
صدرت  سابقة،  متابعات  أصحاب 
من  بــالــســجــن،  ــام  أحــك حقهم  ــي  ف
األحكام  هذه  لكن  األحزاب،  مختلف 
فهل  للتطبيق..  طريقها  تجد  لــم 
فرصة  لالنتخابات  التمهيد  سيكون 
املسؤولية  وربــط  القانون  لتفعيل 

باملحاسبة)..(؟

موؤ�شرات ف�شل الوزير العلمي
الرباط. األسبوع

ــغــرب عبر  رغـــم ســعــي امل
ــي  ــج ــي ــرات ــت ــدوق اس ــ ــن ــ ص
ــة اســتــثــمــاراتــه  ــلـ ــواصـ ملـ
زمن  فــي  الكبرى  وأوراشـــه 
الجائحة، فإن ميزانية إدارته 
لالستثمارات الصناعية عبر 
نزلت  املــخــتــصــة،  ــوزارة  ــ الـ
وهو  املائة،  في   44 بنسبة 
رقم سيؤثر على دعم سياسة 
جلب االستثمارات الخارجية 
»كــورونــا«،  بعد  مــا  وإدارة 
»األســبــوع«،  مصدر  حسب 
الهبوط  ــأن  ب أضـــاف  الـــذي 

يجب أن يكون في حدود 25 
في املائة، وأن ترتفع حوكمة 

النفقات لسد العجز.
ــوم  ــي ــب ال ــصــع ــن ال ــ وم
للمغرب  تقدم  عن  التحدث 

الظروف،  هذه  في  الرقمي 
44 مليون درهم  رغم رصد 
وإبــقــاء  التنمية  لــوكــالــة 
حدود  في  النفقات  تراجع 

7.44 في املائة.

العلمي

مبديعأبدوح



ما خفي
اكن أعظم

فيه  يــشــرف  الــذي  الوقت  في 
شخصيا  اليعقوبي،  محمد  الوالي 
على كافة مشاريع العاصمة في إطار 
أن  ورغم  امللكية،  الدينامية  مواكبة 
التوجيهات العليا تؤكد على ضرورة 
وهو  وروسيا،  الصني  على  االنفتاح 
على  الحصول  مــن  املــغــرب  مكن  مــا 
اختفى  »كــورونــا«)..(،  ضد  اللقاح 
مركز  تأسيس  ملف  غامض  بشكل 
والصني«  بـ»روسيا  متعلق  دراسات 
من أروقة الوالية، وكل مسؤول يرمي 
املسؤولية على زميله، منذ ما يناهز 

شهرين، فهل يعلم الوالي بذلك)..(؟

تتوفر  ال  ــذي  ــ ال الوقت  في 
على  ال  الــجــزائــريــة  الصحافة  فيه 
وطني  مجلس  على  وال  مهنية  نقابة 
األقــام  بعض  اخــتــارت  للصحافة، 
لدعم  جمعية  تأسيس  الــجــزائــريــة 
التي  املفارقة  وهــي  البوليساريو، 

تدعو للسخرية)...(.

معبر  فتح  بعد  المملكة  وقعت 
للصيد  جديدة  اتفاقية  »الكركرات«، 
مــع روســيــا عــوضــت أخـــرى انتهت 
2020، ومنذ مارس وإلى  في مارس 
اتفاق  أي  خــارج  الــروس  عمل  اآلن، 
هذه  وتشمل  الــربــاط،  العاصمة  مع 
الصحراء  مياه  في  العمل  االتفاقية 
مما  لـ»الكركرات«،  املقابلة  واملياه 
عوض  املــغــرب  مــع  للتعامل  يــؤهــل 
أطراف أخرى، فموسكو إن لم يعطها 
املغرب ما تريد ستذهب إلى خصومه، 

وسيكون لها ما ترغب فيه.

العام  لاتحاد  دراسة  أوضحت 
ملقاوالت املغرب، أن اململكة فقدت 1 في 
الرسمي  التوظيف  املائة كل سنة من 
الشغل  سوق  نزل  لذلك،  للمغربيات، 
 2019 في  املائة  في   21 إلى  الرسمي 

بعد نسبة 26 في املائة عام 2004.
على  لتؤكد  الــدراســة  هــذه  وتأتي 
جهة،  مــن  املناصفة  ــان  ره خــســارة 
تجعل  الجنسني  بــني  فجوة  وعلى 
الرسمية  للمناصب  الذكور  احتال 

في حدود 70 في املائة.

الجيش  أن  مطلع،  مصدر  قال 
املوريتاني سيعيد انتشاره العسكري 
التغيرات  بسبب  الــبــاد،  شمال  في 
ــطــاق اســتــثــمــارات  ــع ان األخــيــرة م
مغربية في »الكركرات«، وعلى الحدود 
وهو  املغربية،  ـ  املوريتانية  املباشرة 
ــدة قــررهــا  ــا دفـــع إلـــى خــطــة جــدي م
يزال  ال  الذي  والرئيس  الدفاع  وزير 
رأي  أي  ــداء  إب بخصوص  متحفظا 
من  ــو  وه جيشه،  يــراهــا  خطة  فــي 
العزيز  عبد  ولــد  استراتيجية  أدار 
ممر  في  املغربي  للتواجد  الرافضة 

»الكركرات«.

أغلب  أن  كشفت مصادر مطلعة، 
بنشماس  ــار  ــي ت عــلــى  املــحــســوبــني 
ملــغــادرة  املناسب  الــوقــت  ينتظرون 
تنجح  وقـــد  »الـــتـــراكـــتـــور«،  حـــزب 
املفاوضات)...( الجارية في الدفع بهم 

في اتجاه حزب االتحاد االشتراكي.
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املغرب  تهنئة  عدم  أسباب  عن  النظر  بغض 
فإن  بايدن)..(،  جو  الجديد  األمريكي  للرئيس 
ستكون  كيف  هو  نفسه،  يطرح  الذي  السؤال 
أمريكا  وألن  املغربية،  باململكة  جــو  عــاقــة 
أمريكي،  رئيس  أي  تصرفات  فــإن  تلعب..  ال 
مرتبطة بالتقارير املمهدة التي تصنعها خايا 

التفكير واملعاهد األمريكية الخاصة.
األمريكي  املعهد  أصــدر  الــصــدد،  هــذا  فــي 
بني  ومــقــره   )brookings( »بــروكــيــنــجــز« 
والدوحة، مؤخرا،  وبيروت  واشنطن وموسكو 
»التقدم  ــوان:  ــن ع تحت  املــغــرب  عــن  تــقــريــرا 
الثالث  عقده  يدخل  املغرب  الضائعة:  والفرص 
تحت حكم امللك محمد السادس«، وهو التقرير 
املغربية،  للدولة  مــؤاخــذات  عــدة  يوجه  الــذي 
))أوالهما  أساسيتني:  إلى توصيتني  ويخلص 
تدعو لتعزيز التغيير السياسي الحقيقي، حيث 
انفتاح  تحقيق  املغربي  النظام  على  ينبغي 
سياسي ملموس عبر الحد من تدخله في شؤون 
النظام  الحكومة وعبر توزيع فعال للمهام بني 
التفاوت  من  الحد  وثانيا:  والحكومة،  امللكي 
ينبغي  حيث  الضعيفة،  للفئات  االجتماعي 
على النظام جمع األموال )عبر إصاح النظام 
لسكان  املعيشية  الظروف  لتحسني  الضريبي( 
والرفاه  التعليم  ولتحسني  الريفية  املناطق 

للمجموعات الهشة((، حسب لغة التقرير.
املذكور،  األمريكي  املركز  تقرير  في  وجــاء 
وراءه مؤسسات عماقة، ومايني  تقف  والذي 
مع  تتزامن  »كــورونــا«  جائحة  أن  الـــدوالرات، 
امللك  قيادة  تحت  الثالث  عقده  املغرب  دخــول 
إلى  يشير  التقرير  أن  ورغم  السادس،  محمد 
عدم  إلى  تشير  الصياغة  أن  إال  اإلصاحات، 
خضم  ))في  التقرير:  يقول  حيث  الرضى)..(، 
امللك  يحتفل  املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة 
توليه  على  عاما   21 بمرور  السادس،  محمد 
العرش، وعلى مدى العقدين املاضيني، قاد امللك 
حملة إصاحات مدنية وسياسية إيجابية، إلى 
الخارجية  السياسة  في  هائلة  تغييرات  جانب 
النظام  اتــخــذ  ــرا،  ــؤخ وم التحتية،  والــبــنــى 
إجراءات سريعة وفعالة للسيطرة على التفشي 
املستجد،  كــورونــا  فــيــروس  لجائحة  األولـــي 
واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  أن  بيد 
والسياسية املتجذرة، أججت خيبة أمل شعبية 

متزايدة..((، ومن هنا يطرح التقرير ما يسميه 
الفرص الضائعة.

في  إنجازات  من  التقرير  إليه  يشير  ما  وكل 
يقول  حيث  بعدها،  التي  الفقرة  تمحوه  فقرة، 
خال  املــغــرب  خضع  ))لــقــد  حرفيا:  التقرير 
سياسية  إلصــاحــات  الــســادس،  محمد  حكم 
كبيرة،  تحديات  واجه  فيما  مهمة،  واقتصادية 
امللك،  حكم  من  األولى  الخمس  السنوات  ففي 
عــدال،  أكثر  انتخابات  بإقامة  النظام  سمح 
وخفف من الرقابة على اإلعام، وأقر بانتهاكات 
امللك  حكم  خال  ارتكبت  التي  اإلنسان  حقوق 
الراحل الحسن الثاني )1961-1999(، وانتهج 
اإلنجازات  بني  ومن  اقتصادية،  تنمية  برامج 
عبر  الخارجية  الباد  سياسة  تعزيز  األخرى، 
التحتية  البنى  الحلفاء وتحسني  قاعدة  تنويع 
على  وردا  الحجم،  كبيرة  مشاريع  خــال  من 
2011، طرح النظام إصاحات  احتجاجات عام 
اشتراط  )أي  طفيف  بشكل  سلطاته  من  حّدت 
الــذي  الــحــزب  مــن  الحكومة  رئيس  يكون  أن 
وتقليل  األصوات  من  الكبرى  بالحصة  استأثر 
العليا  ــة  واإلداري الدبلوماسية  املناصب  عدد 
مباشرة(،  فيها  يعني  أن  امللك  يستطيع  التي 
عاوة على ذلك، دخل حزب إسامي، وهو حزب 
العدالة والتنمية، في الحكومة للمرة األولى في 

تاريخ الباد((، حسب التقرير.
التقرير ذاته، وهو أحد التقارير التي وجدت 
وترددت  اإلعــام،  وسائل  إلى  بسرعة  طريقها 
خصص  نشره،  فــي   املغربية  املــواقــع  بعض 
حيزا كبيرا للحديث عن دبلوماسية امللك محمد 
السادس  محمد  تولى  فـ))عندما  الــســادس، 
لتغييرات  املغرب  خضع   ،1999 سنة  العرش 
وتطوير  الخارجية  السياسة  ناحية  من  ملفتة 
يقول  ــي((  ــدن امل واإلصـــاح  التحتية  البنى 
اإلصــاح  أن  ))بيد  يضيف:  أن  قبل  التقرير 
قديمة،  وعـــودا  زال  مــا  امللموس  السياسي 
مستمرة  االقتصادية  االجتماعية  والتحديات 

على الرغم من إحراز تقدمات طفيفة((.
خطوات  خطا  ))املغرب  بأن  التقرير،  يقول 
عبر  الخارجية،  السياسة  مجال  فــي  كبيرة 
مصالح  تحقيق  أجل  من  حلفائه  قاعدة  تنويع 
اقتصادية ودبلوماسية، ففي عهد امللك الحالي، 
اإلفريقي،  االتحاد  إلى  من جديد  املغرب  انضم 
الــتــعــاون  مجلس  دول  ــع  م عــاقــاتــه  ووطـــد 
ورسخ  أوروبا،  مع  عاقاته  وحسن  الخليجي، 
ــاب  اإلره مكافحة  فــي  ــي  دول كحليف  موقعه 
محمد  حكم  وخــال  الشرعية..  غير  والهجرة 
هذا  من  للحد  واعية  جهود  بــرزت  الــســادس، 

املغاربة  ــرارات  ــق ال صانعو  وسعى  النفوذ، 
الصات  توطيد  عبر  الباد  دعم  قاعدة  لتنويع 
وتأسيس  الخليجي،  التعاون  مجلس  بــدول 
على  تقليديني،  غير  شركاء  مع  جديدة  عاقات 
غرار الصني وروسيا، وكان الافت، إعادة توجه 
اململكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وبالفعل، 
أيد محمد السادس فكرة التحلي بحضور أكبر 
في القارة اإلفريقية، وهذه خطوة تضع اململكة 
إفريقيا،  إلى  الغرب  بوابة  يجعلها  موقع  في 
وكسب  الدولية  مكانتها  بتحسني  يسمح  مما 
فانضم  اقتصادها،  وتحسني  اإلقليمي  الدعم 
املغرب من جديد إلى االتحاد اإلفريقي في العام 
على  عقود  ثاثة  من  أكثر  مــرور  بعد   ،2017
النظام  أبدى  الحني،  ذلك  ومنذ  منه،  الخروج 
االقتصادية  الجماعة  إلى  االنضمام  في  رغبته 
إلى  املغرب  دعــت  التي  إفريقيا،  غــرب  ــدول  ل
على  شخصيا  امللك  وعمل  مؤخرا،  أقيمت  قمة 
الصحراء  جنوب  بالبلدان  صــات  تأسيس 
مختلفة  دول  إلى  زيارات  عدة  فأجرى  الكبرى، 
وسياسية  اقتصادية  اتفاقية  ألف  قرابة  ووقع 

وأمنية(( )مقتطفات من التقرير(.
قال  التي  هي  التقرير  كلمات  أخطر  وتبقى 
فيها: ))إنه على الرغم من هذه اإلنجازات، بقي 
اقتصادية،  اجتماعية  تحديات  يواجه  املغرب 
وفقرا،  مرتفعة،  بطالة  معدالت  تعاني  فالباد 
وتعليما  صحية  ورعاية  اجتماعيا،  وتفاوتا 
الريفية  املناطق  بني  مستمرة  وفجوة  رديئني، 
املغربي(  السياق  في  القرى  بالريف  )ونعني 
ضخما،  عــامــا  وديــنــا  الحضرية،  واملــنــاطــق 
على  االقــتــصــاد  يعتمد  ذلـــك،  ــى  إل بــاإلضــافــة 
واردات النفط وعلى قطاعي السياحة والزراعة 
واجهت  املــاضــي،  العقد  ــي  وف املــتــأرجــحــني، 
االحتجاجات التي سببتها األوضاع االقتصادية 
النظام الذي  إليه  الصعبة، قمعا مضطردا لجأ 
منذ  الواقع،  في  االستقرار.  عدم  تزايد  يخشى 
احتجاجات 2011، واجه النظام مخاوف أمنية 
كبيرة، بسبب نشأة »تنظيم الدولة اإلسامية« 
)داعش( في الدول املجاورة، والحراك الشعبي 
في منطقة الريف املتمردة تاريخيا، وبعد مرور 
انهارت  قد  اإلصــاح  عملية  أن  يبدو  عقدين، 
املصاعب  استمرار  سيزيد  عام،  وبشكل  كليا، 
اإلحباط  من  السياسية  والقيود  االقتصادية 
االحتجاجات،  من  املزيد  وسيؤجج  الشعبي، 
يبقى  الــذي  امللك،  باستطاعة  زال  ما  أنه  بيد 
الفاعل السياسي األقوى في الباد، تهدئة هذا 
الوضع املتقلب، بحيث أن النظام لم يلجأ إلى 

العنف الوحشي بعد((.

تقرير اأ�سود عن املغرب يف طريقه 
اإىل طاولة الرئي�س الأمريكي جو بايدن

األمريكيون بين اإلشادة والتحذير
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األمنية  املــصــالــح  أوقــفــت 
بوالية  القضائية  للشرطة 
يشتبه  اثنني  طبيبني  فــاس، 
في تورطهما في قضية تتعلق 
بخرق إجراءات حالة الطوارئ 
األمــانــة،  وخــيــانــة  الصحية 
معلومات  عــلــى  بــنــاء  ــك  وذلـ
تابعة  عناصر  وفرتها  دقيقة 
ملراقبة  الــعــامــة  لــلــمــديــريــة 

التراب الوطني.
الطبيب  تــوقــيــف  ــم  وتـ
مبلغ  بتلقي  متلبسا  األول 
امـــرأة تقطن  مــن  مــالــي 
بعدما  األحــيــاء،  بأحد 
بيولوجية  عينة  أخــذ 
إخضاعها  ألجــل  منها 
املراكز  أحد  في  للتحليل 
ــم تم  ــة، ثـ ــي ــائ ــشــف االســت

الــذي  شريكه  هــويــة  تحديد 
يقوم بدوره بإجراء اختبارات 
للكشف عن فيروس »كورونا« 
ألشـــخـــاص مـــصـــابـــني، في 

منازلهم.
األولية  التحريات  وأبــرزت 
بإحدى  يعمالن  الطبيبني  أن 
املستشفيات في املدينة، وكانا 
يقومان بإجراء اختبارات في 
املنازل مقابل 500 درهم للفرد، 
الحصول  من  تمكينهم  بهدف 
على نتيجة التحليل بسهولة، 
بعدما يتم إدراج أسمائهم في 
املخصصة  البيانات  قــاعــدة 
يخضعون  الذين  لألشخاص 

للعالج باملستشفى.
ــع الــطــبــيــبــني  ــ ــم وضـ ــ وتـ
ــحــت تــدابــيــر  املـــوقـــوفـــني ت
لتعميق  النظرية  الحراسة 
عليه  تشرف  الــذي  البحث، 
املختصة،  الــعــامــة  النيابة 
جميع  عـــن  لــلــكــشــف  وذلــــك 

مالبسات وخلفيات القضية.

الرباط. األسبوع

للحسابات  األعــلــى  املجلس  ــرر  ق
ــرة املــراقــبــة املــالــيــة  ــ تــوســيــع دائـ
قنصليات  لتشمل  واالفــتــحــاص، 
ــارج والــبــعــثــات  ــخـ املــمــلــكــة فـــي الـ
عند  للوقوف  ــك  وذل الدبلوماسية، 
تعرفه  الذي  املالي  التدبير  عمليات 
هــذه املــؤســســات املــتــواجــدة خــارج 

تراب اململكة.
لجنة  تــســافــر  أن  املــنــتــظــر  ومـــن 
املجلس  قــضــاة  مــن  مكونة  خــاصــة 
الــخــارج،  ــى  إل للحسابات،  األعــلــى 

من  للعديد  افتحاص  بجولة  للقيام 
الديار األوروبية،  القنصليات في 

وفي الدول العربية.
املقبل  التقرير  وسيعرف 
ــد من  ــدي ــع ملــجــلــس جــطــو ال
حول  واملعطيات  املستجدات 
من  للعديد  املــالــي  التدبير 
املؤسسات بعدما قرر توسيع 

دائرة االفتحاص.
يشار إلى أن قضاة املجلس 
شرعوا  للحسابات  األعــلــى 
مؤسسات  عدة  افتحاص  في 
عــمــومــيــة، مــثــل الــتــعــاون 
الوطني، والتنمية االجتماعية، 

لبعض  عمومية  وصفقات 
الوزارات.

ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة 
»األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي 
راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما 

يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام 
ضمن هذا الركن.

صور تنشر   ألول  مرة

ضحية مافيا العقار في أصيلة 
تشتكي للوكيل العام بالرباط

الرباط. األسبوع

وهو  العباسي،  محمد  الــراحــل  املستثمر  أرملة  وجهت 
واحد من مؤسسي حزب التجمع الوطني لألحرار إلى جانب 
عصمان، شكاية إلى الوكيل العام ملحكمة االستئناف بالرباط، 
بالسطو على ممتلكاتها  »مافيا عقارية بأصيلة«،  فيها  تتهم 
وممتلكات زوجها، عبر حجوزات وهمية مخدومة بالتنسيق 
من  الشقق  مئات  على  بالحجز  قام  الــذي  األبناك،  أحد  مع 
 ،2006 سنة  منذ  انطلق  الذي  الكبير  االستثماري  املشروع 
والغريب، أن يشمل الحجز ممتلكات الراحل محمد العباسي 
وأرملته دون أن يمتد الحجز للشريك في نفس املشروع)..(.

الراحل  زوجها  التي ساهم  السباع،  نادية  السيدة  وتقول 
الخامس  محمد  مستشفى  منها  كبرى  مشاريع  بناء  في 
الحسن  موالي  وملعب  بطنجة،  االستئناف  ومحكمة  بطنجة 
أصيلة،  في  العقار  مافيا  متزعمي  أن  طرق..  وعدة  بالرباط، 
املشاركة  عليه  اقترحوا  الذي  زوجها،  بعرقلة مشروع  قاموا 
في التنمية السياحية بأصيلة منذ سنة 2006، قبل أن يتضح 
أنه تم توريطه لدفعه إلى اإلفالس، حيث توفي جراء صدمته، 

بعد أن فطن إلى ما سمته »خطة السطو على ممتلكاته«.
األوامــر  وإعطاء  بالتحقيق  الشكاية،  صاحبة  وتطالب 
كل  مع  البحث  لتعميق  القضائية،  للشرطة  الوطنية  للفرقة 
الذي ينذر بسقوط رؤوس كبيرة،  من تورط في هذا امللف، 
وعقل العقارات، بناءا على الفصل 104 من قانون املسطرة 

الجنائية)..(.

حمكمة النق�س تبطل قرار حمكمة ال�ستئناف 
يف ق�سـية حمـاكمة طبـيب جتـميل

الرباط. األسبوع

عــــادت قــضــيــة »الــضــحــيــة 
الحياة  فــارقــت  الــتــي  أمــيــنــة« 
لعملية  ــا  خــضــوعــه أثـــنـــاء 
جديد،  من  للواجهة  تجميلية، 
النقض  محكمة  ــررت  ق بعدما 
التجميل  طبيب  محاكمة  إعادة 
)ح. ب( رفقة مساعدته )ب. ع(، 
وإبطال القرار الصادر عن غرفة 
بمحكمة  االستئنافية  الجنح 
البيضاء،  بــالــدار  االستئناف 
وإحــالــة مــلــف الــقــضــيــة على 
بالرباط،  االستئناف  محكمة 
للبت فيها حديثا طبقا للقانون.
أن  النقض  محكمة  واعتبرت 
محكمة  قدمته  ــذي  ال التعليل 
بــراءة  بخصوص  االستئناف 
بعدم  والــتــصــريــح  املــتــهــمــني 
مؤاخذتهم، وبعدم االختصاص 

في املطالب املدنية، غير مقبول، 
ما  تستنفذ  ــم  ل املحكمة  ألن 
ما  الستجالء  تحقيق  من  يلزم 
طبقا  النازلة،  في  غامض  هو 
مع  اإلثبات  قواعد  تفرضه  ملا 
مضيفة  التقدير،  ســوء  تجنب 
أن الطبيب املشرف على عملية 
املهنة،  قواعد  يجهل  التجميل 
متخصصة  غير  املصحة  وأن 
في إجراء عمليات التجميل، ألن 
التجميل  لعمليات  الخاضعني 

هدفهم  وإنما  بمرضى  ليسوا 
ــخــارجــي  تــحــســني املــظــهــر ال

ألجسامهم.
النقض،  محكمة  وأوضحت 
ملا  التفاتها  بعدم  املحكمة  أن 
ناقص  ــا  ــراره ق جعلت  ــر،  ذكـ
للنقض  وعــرضــة  الــتــعــلــيــل، 
ــى أن  واإلبـــطـــال، مــشــيــرة إلـ
 365 املـــادة  مــن  الثامن  البند 
 370 املــادة  من  الثالث  والبند 
الجنائية،  املسطرة  قانون  من 

معلال  الحكم  يكون  أن  يجب 
ــعــيــة  ــواق ــتــني ال ــاحــي ــن ــن ال مـ
والقانونية، معتبرة أن املحكمة 
الخبرة  تقرير  تقدير  أســاءت 
واملنجز  طرفها  مــن  املعتمد 
والذين  أطباء،  ثالثة  طرف  من 
املسؤولية  تحديد  أن  يؤكدون 
ال يتأتى إال بالتشريح الطبي، 
ومن جهة أخرى، بنت قضاءها 
ــوازي  يـ ــاقــص  ن تعليل  عــلــى 
نقض  يستدعي  مما  انعدامه، 

القرار وإبطاله.
االستئناف  محكمة  وكانت 
ــد قــضــت بـــبـــراءة الــدكــتــور  ق
التخدير،  طبيبة  رفقة  املعني 
املحكمة  فـــي  أديــــن  ــعــدمــا  ب
االبتدائية بأربعة أشهر حبسا 
مالية  وغرامة  التنفيذ  موقوف 
فيما  مليون سنتيم،   15 قدرها 
في  املختصة  الطبيبة  أدينت 
موقوفي  بشهرين  التخدير 
قدرها  مالية  وغرامة  التنفيذ 

15 مليون سنتيم.

وفد مغربي يشارك 
في اجتماع البرلمان الليبي

الرباط. األسبوع

في  حاضرا  سيكون  مغربيا  وفدا  أن  مطلعة،  مصادر  أكدت 
االجتماع املرتقب ملجلس النواب الليبي في مدينة غدامس، وذلك 
البرملانيني  النواب  بني  الليبية  الوطنية  املصالحة  جهود  لدعم 

املنتمني ملجلسي طبرق وطرابلس.
املغاربة  البرملانيني  النواب  بعض  املغربي  الوفد  وسيضم 
وذلك  والتعاون،  الخارجية  وزارة  من  مسؤولني  جانب  إلــى 
الخالفات  ليبيا لطي  لقيت تجاوبا  التي  املغربية  املبادرة  لدعم 
والجلوس إلى طاولة املفاوضات، من أجل الوصول إلى حلول 
سياسية وتوافقات لجميع القضايا العالقة، سواء الحكومية أو 

األمنية أو املناصب السيادية.
لإلشارة، فقد عرف لقاء طنجة حضورا وازنا ألزيد من 100 برملاني 
ليبي، ينتمون لجميع األطياف السياسية املحافظة واليسارية، حيث 
اللقاء مناسبة لطرح العديد من املشاريع والقوانني واإلعداد  شكل 

لالنتخابات املقبلة، قصد بناء دولة مدنية حديثة في ليبيا.

جطو
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كـواليـس األخبــار
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مطالب بافتحاص مالية مجلس المستشارين

�شر�ع �أن�شار وهبي و�أن�شار بن�شما�س 
يثري �شبهات �لف�شاد �ملايل بالغرفة �لثانية

الرباط. األسبوع

االنتخابي  املسلسل  انطالق  قرب  مع 
سنة  من  الثاني  النصف  في  املرتقب 
جديد  من  ليشتعل  التوتر  عاد   ،2021
بني  واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  داخــل 
تيار حكيم بنشماس وتيار عبد اللطيف 

وهبي.
آخر فصول املواجهة بني الفريقني، ما 
عاشته جلسة مناقشة امليزانية الفرعية 
دراســـة  ــاء  ــن أث املــســتــشــاريــن  ملجلس 
 ،2021 لسنة  املالي  القانون  مشروع 

الحو  املستشار  الكلمة  تــنــاول  حــني 
مربوح، املحسوب على تيار وهبي، وكال 
بنشماس،  لتيار  خطيرة)...(  اتهامات 
اتهامات  الثانية،  الغرفة  يسير  الــذي 
طالت ما اعتبره املستشار مربوح سوء 
مجلس  يعيشه  ومــالــي  إداري  تدبير 
شركة  استحواذ  مظاهره  من  بنشماس، 
املتعلقة  الصفقات  أغلب  على  خاصة 
املكتبية  املعدات  من  املجلس  بتجهيز 
التعقيم  ــل  وســائ إلـــى  واملــعــلــومــاتــيــة 

للحماية من وباء »كورونا«.
ــار مــن جديد  املــســتــشــار مــربــوح أثـ
توزيع  وكــذا  األشباح،  املوظفني  قضية 
املسؤولية  مناصب  وإسناد  التوظيفات 
وقد  واملحظوظني،  للمقربني  ــة  اإلداريـ

كــانــت املـــفـــاجـــأة عــنــدمــا 
الفرق  باقي  انضمت 

الــبــرملــانــيــة إلــى 
مــرافــعــة)...( 

انــتــقــادات أحرجت  مــربــوح، وأضــافــوا 
أحمد  املستشارين،  مكتب مجلس  عضو 
عن  بالدفاع  تكليفه  تم  الــذي  التويزي، 
املحسوب  التويزي  املجلس،  ميزانية 
من  يقدمه  ما  يجد  لم  بنشماس،  على 
إجابات لتساؤالت املستشارين حول مآل 
بافتحاص  املعنية   13 الـ  لجنة  تقارير 
مالية الغرفة الثانية، وهو ما جعل أغلب 
مجلس  بإيفاد  يطالبون  املستشارين 
الفتحاص  خاصة،  للجنة  جطو  إدريــس 

ميزانية مجلس املستشارين. 
بني  الــطــاحــنــة  املــعــركــة  انتقلت  وقــد 
»التراكتور«  فريق  اجتماع  إلى  التيارين 
املنعقد يوم الثالثاء فاتح دجنبر الحالي، 
حني سمعت أصوات مواجهات لفظية بني 
بالحزب،  القيادي  الطرفني أججها حظور 
الفريق،  الجتماع  الحموتي  محمد 
والذي يبدو أنه كان مبعوثا من قبل 
لقيادة  »البام«،  لحزب  العام  األمني 
هذه املعركة الحاسمة والضغط على 
رئيس املجلس حكيم بنشماس، 
ــل  ــائ ــرس لــالســتــجــابــة ل
للفريق،  الجديد  الرئيس 
وإعفاء  بــركــات،  ــادل  ع
ــني إداريــــني  ــســؤول م
بشن  وهبي  يتهمهم 
انطالقا  ضده  حرب 

من البرملان. الحموتيبنشماسوهبي

إلحاق »الكركرات« باتفاق االتحاد 
األوروبي مع المغرب

الرباط. األسبوع 

األوروبيني  املفوضني  زيارة  في 
إيفا يوهانسون، للشؤون الداخلية، 
الجوار  لسياسة  فاريلي،  وأوليفير 
والــتــوســع بــاالتــحــاد األوروبــــي، 
باملراقبة  »الكركرات«  إلحاق  جاء 

ــي،  ــ الــتــنــمــويــة لــالتــحــاد األوروبـ
بني  البحري  الصيد  التفاق  تنفيذا 
مما  واململكة،  ــي  األوروبـ االتــحــاد 
يؤهل لتنمية هذه املنطقة من خالل 
االســتــثــمــار واســتــغــالل الــثــروات 
ويشمل  لــلــصــحــراء،  الطبيعية 
باقي  »الــكــركــرات«  مــيــاه  ــاق  ــف ات
لالتفاق،  الخاضعة  األطلسي  مياه 
هذه  تنمية  فإن  الوقت،  نفس  وفي 
االتفاق  حزمة  من  أصبح  املنطقة 

املذكور، يقول مصدر »األسبوع«.

فشل »اإلسالم الفرنسي« يفرض 
العودة إلى »اإلسالم المغربي«

الرباط. األسبوع

املفوضية  قررت  املتطرف،  اإلسالم  مع  باريس  توتر  أجواء  في 
محمد  معهد  زيارة  يوهانسون،  إيفا  الداخلية،  للشؤون  األوروبية 
السادس لتكوين األئمة املرشدين، دعما لهذه الصورة من اإلسالم 
املعتدل من جهة، وأيضا للوصول إلى »تربية دينية تناسب االندماج 

في الفضاء األوروبي«، من جهة ثانية.
ونقل مصدر »األسبوع« التعليق عن هذا الحدث غير املعهود لدى 
األوروبيني، بأن »اإلسالم الفرنسي« فشل، ويرغب األوروبيون، بعد 
الصدام بني »اإلسالم التركي« و»اإلسالم الوهابي«، في التوجه إلى 
التدين،  في  املغربي  النموذج  أيضا، وهو  نموذجا  نفسه  يعلن  من 

وهم يدعمون هذا التوجه بتحفظ.
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ما بعد تحرير »الكركرات« والتصريحات المعادية

بوادر توتر جديد يف العالقات املغربية الإ�سبانية
الرباط. األسبوع

خرج  التي  التصريحات  بسبب 
ــمــوس«  ــودي ــزب »ب ــم حـ بــهــا زعــي
اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  ونائب 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
املنصرم،  نونبر   15 يوم  »تويتر«، 
ــده لــاســتــفــتــاء في  ــي ــأي ــول ت حــ
ــا يــدخــل في  ــصــحــراء، وهـــو م ال
كما  املعادية،  التصريحات  إطــار 
التضامن  تظهر  لــم  إسبانيا  أن 
معبر  تحرير  عملية  بخصوص 
تبادر  لــم  وكــذلــك  »الــكــراكــرات«، 
املغربية  البعثة  مع  التعاون  إلى 
آخــرهــا تعرض  كــان  بــإســبــانــيــا، 
بفالنسيا  املــغــربــيــة  القنصلية 
وتعويضه  علمها  وإنزال  لهجمات 
بجبهة  يسمى  ملا  الوهمي  بالعلم 
تدخل  كــان  حيث  البوليساريو، 
األمن اإلسباني جد ضعيف، حسب 

العديد من املراقبني. 
ولــــم يــقــف األمـــــر عــنــد هــذا 

رئيس  نائب  خــروج  إن  بل  الحد، 
الــحــكــومــة بــابــلــو إغــلــيــســيــاس، 
تعقيد  من  زاد  التصريحات،  بهذه 
حيث  ومدريد،  الرباط  بني  العاقة 
استقبال  يتم  أن  املــقــرر  مــن  كــان 
بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
محمد  املــلــك  طــرف  مــن  سانشيز 
 ،2020 دجنبر   17 يــوم  السادس 

ــن عــدم  لــكــن الـــربـــاط اعـــتـــذرت ع
الحكومة  لــرئــيــس  اســتــقــبــالــهــا 
أجل  من  امللك  من طرف  اإلسبانية 
بحث عدة قضايا من بينها الهجرة 
ــة، بــســبــب الــبــروتــوكــول  ــســري ال
ــر الــوقــائــيــة  ــي ــداب ــت الــصــحــي وال
في  املعتمدة   »19 »كوفيد  لفيروس 

هذا املجال داخل القصر امللكي.

القادمة،  األيام  في  املنتظر  ومن 
إلغاء  عــن  رســمــي  إعـــان  يتم  أن 
برفيع  وصف  الذي  االجتماع  هذا 
املستوى، والذي كان سيجمع امللك 
مع أول رئيس للحكومة اإلسبانية 
السنتني  مــنــذ  ــك  ــل امل يستقبله 
سلفيه  استقبل  حني  املاضيتني، 
ــحــزب  مــن الــحــزب الــشــعــبــي وال
االشتراكي في كل من القصر امللكي 

بالرباط ومراكش.
املراقبني،  من  العديد  وحسب 
اإلسبانية  املغربية  العاقة  فإن 
تــعــيــش تـــوتـــرا، خــصــوصــا مع 
وإغاق  »كورونا«  انتشار  بداية 
من  إسبانيا،  مع  لحدوده  املغرب 
سبتة  الحدوديني  املعبرين  بينها 
فرض  وكذلك  املحتلتني،  ومليلية 
الشاحنات  على  مالية  غــرامــات 
بتعبئة  تقم  لــم  الــتــي  املغربية 
الترابي  املــجــال  داخـــل  ــود  ــوق ال
برد  املغرب  قــام  كما  اإلسباني، 
دخول  بمنع  واحد،  أسبوع  خال 
الــشــاحــنــات الــقــادمــة مــن املــدن 
عقود  تربطها  ال  التي  اإلسبانية 

أو شراكات مع مقاوالت مغربية.

لوبيات اإلثراء غير 
المشروع تهزم العثماني

حرمان الرافضين
 لتلقيح »كورونا« من 

السفر للخارج
 الرباط. األسبوع

طالب،  أيــت  خالد  الصحة،  ــر  وزي كشف 
يكون  لن  »كورونا«  فيروس  ضد  التلقيح  أن 
حالة  فــي  مشكا  سيخلق  لكنه  إجــبــاريــا، 
الوطنية  الحملة  في  املواطنني  انخراط  عدم 
تصريح  في  مؤكدا  التطعيم،  من  واالستفادة 
خال  إلزاميا  سيكون  أنه  الثانية،  للقناة 
السفر إلى الخارج، حتى يتمكن املسافر 

من التنقل بحرية بني الدول.
التطعيم  أن  ــر،  ــوزيـ الـ وأوضــــح 
املــجــانــي ســيــكــون لــلــفــئــات األكــثــر 
بينما  الفقر،  تعاني  والتي  حرمانا 
لباقي  بالنسبة  عنه  مؤدى  سيكون 
تكاليفه  استرجاع  ويمكن  الفئات، 

من صناديق التأمني.

الرباط. األسبوع

رئيس  العثماني،  ــديــن  ال سعد  انتقد 
لقانون اإلثراء  البرملانيني  الحكومة، تجاهل 
غير املشروع، املوجود في »ثاجة« القوانني 
منذ خمس سنوات، بسبب عدم رغبة غالبية 
يشكل  ألنــه  للوجود،  إخراجه  في  النواب 
تراكم  التي  اللوبيات  بعض  أمــام  حاجزا 

ثروات بطرق ملتوية وغير مشروعة.
البرملانيني،  ــواب  ــن ال العثماني  ودعـــا 
ــراج قــانــون اإلثـــراء غير  لــإســراع فــي إخـ
ألجل  سنوات،  خمس  منذ  العالق  املشروع 
الفساد  مــحــاربــة  فــي  النية  حسن  إبـــداء 
لــه، مــضــيــفــا أن عـــدم إخـــراج  ــتــصــدي  وال
يدفع  قد  الــواليــة،  هــذه  خــال  القانون  هــذا 

املواطنني للعزوف عن االنتخابات.

رئي�س جمعية حقوق الإن�سان يهاجم 
اللقاح ال�سيني

الرباط. األسبوع

ــي، دكــتــور في  انــتــقــد عــزيــز غــال
املغربية  الجمعية  ورئيس  الصيدلة 
اللجنة  تفاعل  عدم  اإلنسان،  لحقوق 
حول  املغاربة  تساؤالت  مع  العلمية 

اللقاح الصيني لـ»كوفيد 19«.
اللقاح  أن  غــالــي  عــزيــز  ويعتبر 
املبيانية  للنتائج  يفتقد  الصيني 
توضح  الــتــي  الــدقــيــقــة،  العلمية 
فعاليته مقارنة مع اللقاحات األخرى، 

ــاح »أوكـــســـفـــورد«  ــق مــثــل ل
ــي تــقــدم  ــت ــا« ال ــ ــودرن ــ و»م

معطيات حول تجاربها.
وأكد غالي أن اللقاحات 
وســنــوات  مـــدة  تتطلب 

عبر  وتــمــر  إلنتاجها 
مــــراحــــل، مــنــتــقــدا 
اللجنة  ــراد  ــف اســت
الــعــلــمــيــة لــلــقــاح 
بجميع املعلومات 
والقرارات وعدم 
ــا مــع  ــه ــل ــاع ــف ت

الرأي اآلخر.

خلق لجنة برلمانية 
الفتحاص صفقات وزارة 

الصحة في زمن »كورونا«
الرباط. األسبوع

األصالة  فريق  رئيس  العبدي،  رشيد  انتخاب  تم 
واملعاصرة بمجلس النواب، رئيسا للجنة االستطاعية 
الصفقات  في  بالتدقيق  املكلفة  املؤقتة،  البرملانية 
أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة  التي  العمومية 

»كورونا«.
القطاعات  لجنة  أعضاء  قبل  من  العبدي  واختير 
بمهمة  للقيام  آخرين،  نواب  جانب  إلى  االجتماعية، 
فترة  خال  أنجزت  التي  الصفقات  حول  استطاعية 

»كورونا« من قبل مصالح ومديريات وزارة الصحة.
العديد  على  املؤقتة  اللجنة  تقف  أن  املنتظر  ومن 
التي  ــة  األدويـ أثمنة  منها  واملــلــفــات،  الصفقات  مــن 
بعشرات  استيرادها  ثمن  تفوق  خرافية  زيادة  تعرف 
عن  الكشف  أجــهــزة  صفقات  جانب  إلــى  األضــعــاف، 
لجنة  لدى  كبيرا  جدال  خلقت  التي  »كورونا«،  فيروس 
لشركة  الصفقة  تفويت  بسبب  االجتماعية،  القطاعات 

كلفت الوزارة 20 مليار سنتيم.

لمواجهة ترويج المغالطات

اإطالق اأول مبادرة للتكوين الأكادميي ملغاربة العامل

الرباط. األسبوع

أطلق مجلس الجالية املغربية بالخارج، 
نشطاء  لفائدة  األكاديمي  التكوين  عملية 
القدرة  تدعيم  بهدف  املغربية،  الجالية 
األماكن  كل  في  الخارج  ملغاربة  الترافعية 
التي يعيشون فيها، استنادا إلى حصيلة 
معرفية أكاديمية، حسب اتفاقية مع كلية 

بالرباط،  واالقتصادية  القانونية  العلوم 
املقيمة  املغربية  الجالية  تهدف لدعم 
قضية  عــن  والــدفــاع  للترافع  بــالــخــارج، 

الوحدة الترابية للمملكة.
العام  األمــني  بوصوف،  عبد هلل  ودعــا 
إلى  بالخارج،  املغربية  الجالية  ملجلس 
العمل على إحداث توأمات بني مجموعة من 
املدن العاملية، في مختلف الدول األوروبية، 
خــاصــة فــرنــســا، إســبــانــيــا، إيــطــالــيــا، 

األقاليم  مدن  مع  وبلجيكا،  هولندا، 

البوليساريو  أن  إلى  مشيرا  الجنوبية، 
تعتمد على مجموعة من األساليب املرتكزة 
على املعطيات املغلوطة واألخبار الزائفة، 

عبر  الشرعية،  لكسب 
تـــرويـــجـــهـــا ملـــدن 

وهــمــيــة تــوقــع 
ــات  ــ ــي ــ ــاق ــ ــف ــ ات
باسمها  توأمة 
واســتــغــالــهــا 
لـــعـــدم مــعــرفــة 
هذه  مــســؤولــي 
بالطرح  املدن 

املغربي. الحتاد الإفريقي 

يتوجه حل�سم 

م�سكل ال�سحراء 

الرباط. األسبوع

لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  أكــد 
اإلفريقي  لــاتــحــاد  الــعــام  الــرئــيــس  أن 
الديمقراطية،  الكونغو  رئيس   ،2021
وقال  الصحراء،  مشكل  إلنهاء  يستعد 

إعــادة  هناك  ستكون  مستشاريه  ــرز  أب
فقط  ليس  الصحراء،  في  للوضع  تقدير 
هذا  إلنهاء  وإنما  التهدئة،  من  للمزيد 
السياسية  العملية  وأن  املعمر،  املشكل 
ستكون قادرة على إنهاء الوضع املتأزم، 
وقد سيطر املغرب نهائيا على آخر منفذ 
بحري على املياه األطلسية في الصحراء 

بوصوفبعد وصوله إلى الحدود مع موريتانيا.

غالي

العبدي

العثماني وسانشيز



فرقاطة االستعالم 
الفرنسية »إف. سي 

فينتوس« ستزور 
المغرب 

اقتراح باريس 
لـ»ميني« محطة 

فضائية إلدارة الصراع 
في الصحراء 

القناص

مـــنـــاورات  فـــي  مشاركتها  بعد 
»كورينب 154« بخليج غينيا املعروف 
بــالــقــرصــنــة إلـــى جــانــب الــبــحــريــة 
ــا«  ـــ»زاريـ الــنــيــجــيــريــة، املــمــثــلــتــن بـ
و»دودينا«، ستزور الفرقاطة الفرنسية 
ــرب، حــســب مصدر  ــغ امل »فــيــنــتــوس« 
»األسبوع«، الذي أكد أن »هذه اإلشارة 
للمغرب تذهب بعيدا في هذه  الداعمة 
تطمينات  قدمت  باريس  وأن  اللحظة، 
كبيرة للعاصمة الرباط في هذا الظرف 
مع  عالقتها  مــن  انطالقا  الحساس 
الرؤية  هذه  تعززت  وقد  موريتانيا«، 
أن  يرى  الفرنسية  للبحرية  تقرير  مع 
التهديدات  املغرب قادر على فرملة كل 
وقد  األطلسي،  مياه  إلــى  تصل  التي 
عــازلــة  منطقة  ــر  آخـ املــغــرب  ــهــى  أن
املياه  على  البوليساريو  وبــن  بينه 

األطلسية.

فرنسا،  جانب  إلــى  المغرب  باشر 
عاصمة  نيامي،  فــي  خاصة  عمليات 
محطة  »ميني«  إطــالق  عبر  النيجر، 
األهــداف  رصــد  عبرها  يمكن  فضائية 
يباشرها  أن  يمكن  التي  العسكرية 

القصف.
ــوع«، فــإن  ــبـ وطــبــقــا ملــصــدر »األسـ
ستستخدم  التي  الجديدة  التقنيات 
للرصد، ذهبت باملغرب إلى شراء قمرين 
محطات  ــززا  عـ فرنسين  صناعين 
فضائية صغرى تكتيكية للرصد تساهم 
تكتيك جيد  وهو  العمليات،  تحديد  في 
على حد  الصحراء،  في  الصراع  إلدارة 

قول املصدر.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس األخبــار

تقرير ستيفاني ريفول 
يدعو لدعم قمة »إفريقيا ـ 

فرنسا« للمغرب 

ـ  »إفريقيا  لقمة  العامة  السكرتيرة  غادرت 
فرنسا«، ستيفاني ريفول، منصبها في شتنبر 
عبر  املغرب  بدعم  أوصت  من  املاضي، وهي 
جنوب  مسلح  نــزاع  تطور  ألن  القمة،  هــذه 
من  فحسمه  ولذلك،  ببطء،  سيكون  املغرب، 
خالل دعم وقف إطالق النار، ضرورة ملصالح 

فرنسا في غرب املتوسط.
»سيكون  تقريره:  في  ريفول  قال  وقد 
حاسما«،  فرنسا  ـ  إفريقيا  قمة  موقف 
»القدرة  أن  »األسبوع«،  مصدر  وأضــاف 
حربا  تمنع  املنطقة  في  لفرنسا  الجديدة 
جديدة على جوارها في منطقة الساحل«.

الحموشي

»أبــومــاف«  مجموعة  رئيس  أشــار 
املغرب  بن  البنكي  التعاون  أن  إلــى 
بناء  على  القادر  هو  إفريقيا،  وغــرب 
اندماج من نوع آخر، جدي وناجح بن 

»اإليكواس« واملغرب.
ــوع«،  ــ ــب وحــســب مــصــدر »األســ
فـــإن مــحــمــودو بــونــكــونــغــو، يجد 
التعاون  هــذا  لدعم  ورقــة  لديه  أن 

اقتصادية  ــة  »رؤي مناعة  أجــل  من 
إلى  نظر  فاملغرب  إفريقيا«،  لغرب 

املجموعة كمجموعة سياسية.
فـــ»اإليــكــواس«  ــر،  األم حقيقة  وفــي 
هذا  إلى  والعودة  اقتصادية،  منظمة 
اإلطار والعمل من خالله، يخدم بشكل 
واسع الهدف املغربي واألهداف املعلنة 
للمجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا.

من 3 إلى 9 دجنبر 2020

الوريث الثاني لرئاسيات 
الغابون يفاجئ المغرب 

للرئيس  الــثــالــث  ــن  االبـ بــانــغــو  بــالل 
الواليات  في  دراسته  أوقف  بانغو،  علي 
األمن  ليدير  الغابون،  إلى  وعاد  املتحدة 
يقول  الحموشي،  نموذج  على  الرئاسي 
قدرة  أوضــح  ــذي  ال »األســبــوع«،  مصدر 
الــنــمــوذج األمــنــي املــغــربــي عــلــى جمع 
القرار  دوائر  وحماية  والتنفيذ  املعلومة 
النقد وقوة  تقبل معها  ال  بتجرد ومهنية 
العبارة، ولذلك، هناك صعوبات في تقبل 
تقييم األداء األمني، ألن النموذج املغربي 
بالل،  نظر  وفي  »األقــدر«،  هو  نظره،  في 

لـ»تأمن الوضع الحالي في الغابون«.

التعاون البنكي لغرب إفريقيا والمغرب 

أقحم رئيس »صومالي الند«، موسى 
الحليفة  ــدول  ال ضمن  املغرب  بيهي، 
ما  ضمن   2022 انتخابات  في  لدعمه 
سماه »التحالف الواسع لالستقرار في 

القارة السمراء«.
الترابية  بــالــوحــدة  اململكة  وتهتم 
في  محددا  رأيــا  تبدي  ال  لكنها  للدول، 

الرئيس  لكن  ــد«،  الن »صومالي  قضية 
أقصى  في  املغرب،  مع  العالقات  يــرى 
غرب إفريقيا »عالقات مهمة«، وهي تأخذ 

بعن االعتبار أبعاد دعم االستقرار.
وحــســب مــصــدر »األســـبـــوع«، فــإن 
نحو  إيجابية  نظرة  له  بيهي  الرئيس 

املغرب ودوره في شرق القارة.

 المغرب في انتخابات »صومالي الند« 

موسى بيهي

 اأمريكا تدعم ت�صدير القمح للمغرب واجلزائر 
بيك«،  »أم  األمريكي  املكتب  توصل 
أمريكا،  في  املختصة  اإلدارة  من  بدعم 
يقول عنه مصدر »األسبوع«، أنه »قرار 
املذكور  املكتب  يساهم  كــي  سياسي 
األمريكي  القمح  تصدير  تسهيل  في 

املغربية«،  واململكة  الــجــزائــر  ــى  إل
بجوار  املحكومن  البلدين  دعم  وأن 
الشراكة  خــالل  ومــن  استراتيجي، 
على  يحتم  املــتــحــدة،  ــات  ــوالي ال مــع 
القمح  وصـــول  تسهيل  واشــنــطــن 

ودعمه لشركائها.
من  يسيرا  جزء  القرار  هذا  وخفض 
الثمن الخالص الذي قررت به سلطات 
الطن  شراء  الجزائر  وجارتها  اململكة 

الواحد من القمح.
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التحوالت الكبيرة 
في النشاط البنكي 

البنكي  القطاع  أن  الجميع  يعرف 
أصبح قاطرة لالستثمارات الخارجية 
يوجد  الشعبي  فــالــقــرض  املغربية 
مختصا  وليس  بلدا   30 فــي  حاليا 
حالة  فــي  كما  الخارجية  بالتجارة 
»التجاري  أو  »أفريقيا«  بنجلون  بنك 
ممكنا  يعد  ولم  وغيرهما،  بنك«  وفا 
اليوم الحديث عن عدم انتقاد السلوك 
فعلى  اململكة،  فــي  البنكي  والعمل 
مستوى الحكامة، جاء الوضع الجديد 
على  مستقلني  مــتــصــرفــني  بتعيني 
الشعبي  البنك  إدارة  مجلس  مستوى 
الجهوية  الشعبية  والبنوك  املركزي 

والشركات التابعة لها.
من  البنك  ــذا  ه إصـــالح  تــأجــل  لقد 
يسمح  لم  الوضع  ألن  اآلن،  إلى   2012
اإلصالحات،  وكل  بذلك،  »كورونا«  قبل 
جوهرية  تكن  لم  الدولي،  البنك  حسب 
في املغرب، ثم أن القطاع البنكي محمي 
وكان بمثابة ممول لألوراش، ولذلك، فإن 
الربح جزء من ضمان الدولة لألبناك في 
الدولة،  ملشاريع  األبناك  تمويل  مقابل 

دون تقييم لتدبير املحافظ.
وبناء عليه، سيكون من املهم الوصول 
على  القادر  الحوكمي  »االستقالل  إلى 
تقييم مالي لالحتياط واملرونة النقدية 

املمكنة وشفافية األصول« دفعة واحدة.
وحسب تجربة هذا البنك، فإن كثرة 
اللجن النقدية، ليست فعالة في إصالح 

العمل البنكي الحرفي أو املهني.
وبدا للجميع أن كثرة اللجن التابعة 
بنفس  قــادرة  تكون  ال  اإلدارة،  ملجلس 
قدرة املختصني ضمن الهرمية من جهة، 
»يجب  التي  األصــول  محفظة  وضمن 
في  ومرونتها  قدرتها  على  الحفاظ 
التعاطي مع التمويل الكافي لحاجيات 
رفعت  التي  األزمة  أجواء  في  املواطن، 

نسبة القروض املسمومة«.
جديدة  قناعات  إلــى  الــوصــول  عــدم 
لنمو  لالستجابة  يكفي  بما  وعملية 
املتطلبات التنظيمية، هوالواقع اليوم، 
وستواجه األبناك هذا التحدي بـ»املزيد 
وإن  املدير،  حول  التقنية«  اللجن  من 

بدون الفعالية املطلوبة.

وزير المالية بنشعبون يبدأ 
اإلصالح البنكي من البنك الذي 
أداره )البنك الشعبي( دون أن 
ينتقد تجربته، ودعا إلى تمرير 
إصالحات للقطاع كله انطالقا 

من بنك معين 

الهيكلة  الشعبي،  البنك  لــدى 
الجهوية التي تناسب منطق النظام 

الجهوي إلى حد بعيد، من دافع العمل 
اإلدارية  املنظومة  هذه  إنجاح  على 
انطالقا من قطاع استراتيجي يرغب 

دائما في التركيز.
وفي هذا التركيز، برزت طموحات 
ضمن  الشعبي  الــقــرض  مجموعة 
نفس املنطق املرغوب فيه عند باقي 
التعديالت  إدخــال  فجاء  الفاعلني، 
إلنجاح هذا السعي في دعم طموحات 
وذلــك  ــاك،  ــن األب وبــاقــي  املجموعة 
التعاوني  الطابع  ترسيخ  أجل  من 
للقرض الشعبي ومالءمة قانونه مع 
املتعلق   103.12 القانون  مقتضيات 
والهيئات  اإلئــتــمــان  بــمــؤســســات 
املعتبرة في حكمها، والتي قد تهتم 
اللجنة  بحكامة  الخصوص  على 
املالية  الــقــاعــدة  وتقوية  املــديــريــة 

للمجموعة.
إعمال  فــإن  املعطى،  لهذا  وتبعا 
ألي  امتياز  دون   103.12 القانون 
املساواة  واسع  بشكل  يخدم  طرف 
التنافسية، وأيضا عدم  القدرة  أمام 

االرتهان للهرمية الحادة.
هذه  كــل  فــي  املهم  ألن  جهة،  مــن 
مساحته  البنكي  يأخذ  أن  العملية، 
ملا  االستجابة  على  القادر  ورهانه 
»كــورونــا«، وهــي مرحلة  أزمــة  بعد 
انــكــمــاشــات  عــن  مختلفة  لــيــســت 
اقتصادية معلنة وأخرى غير معلنة.

الشعبي  البنك  إخـــراج  ومــجــرد 
لن  الــخــالــص«،  »البنك  فــكــرة  ــى  إل
اإلجــراءات  وشعبية  التوازن  يفيد 
للوصول إلى تنافسية بنكية ومالية 

معتبرة.
أن  للقول  األبناك«  »أطلس  ويأتي 
هناك دائما محاولة لتوسيع الدائرة 
جانبية  أمــور  حساب  على  املالية 

أخرى.
منذ  املؤسسة،  هذه  أن  ومعروف 
تأسيسها، تعمل على عالمة صحية 
فــي تـــوازن بــني املــشــاركــة ومــن ثم 
االدخار، ألن هذه الدورة التي تجري 
الجوهري  اإلصالح  تفيد  لن  اليوم، 

بطريقة تخدم اإلطار العام.
لحل  البنكي  اإلصــالح  وسيكون 
»كورونا«،  أزمة االستجابة لتحدي 
أهم ما يمكن العمل عليه، بما يفيد 
أجرأتها  جــرت  األبــنــاك  أن  القول 
لحل األزمة، لكن ال لجنة وال رئيس 

إلى اآلن.

األبناك التعاونية جزء من حل 
األزمة بعد »كورونا« 

إن تأهيل األبناك التعاونية للعمل 
أزمة  في  الحل  من  جزء  التنافسي، 
باإلضافة  االدخار،  وتعبئة  التمويل 

إلى تركز هذه املؤسسة.

وتحاول الدولة حاليا العمل على 
إلى  التعاونية  األبناك  تقنني  إعادة 
واحد،  مسار  في  التشاركية  جانب 
املــواكــبــة  عــلــى  ــدرة  ــق ال يتيح  بــمــا 
وفعال،  واســع  بشكل  واملساهمة 

وعلى صعيد الجهات.
القرض الشعبي مطابقا  ولم يكن 
ولذلك،   ،103.12 القانون  ألحــكــام 
اللجنة  فقد عانى من تقلص حكامة 
املديرية وانفتاح تركيبة هذه اللجنة 
الثلث،  حــدود  فــي  املستقلني  على 

طبقا لشروط الحكامة.
ومجرد القول أن بنكا عند العامة 
وال  األئتمان  لقوانني  مطابقا  ليس 
يكشف  الحكامة،  ملعايير  يخضع 
صالحيات  نقل  أن  أوال:  ــن،  أمــري
اللجنة  إلى  اإلداريــة  اللجنة  رئيس 
ــد من  ــزي ــراء ي ــ املـــديـــريـــة، هـــو إجـ
اعــتــبــار الــجــهــاز الــجــمــاعــي جــزء 
ــإدارة.  ل االستراتيجي  القرار  من 
الذاتية،  األمــوال  تعزيز  أن  ثانيا: 
إلى  األبناك  تعيد  إجــراءات  يتطلب 
األئتماني،  للعمل  القانوني  املسار 
البنك  انتشار  عــدم  فــي  خصوصا 
في  الزيادة  »تقييد  بسبب  وتطوره 
رأسمال البنك الشعبي، لعدم وجود 

مرونة.
لألبناك  شروط  وسادت 

التعاونية تؤكد على:
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دخل المغرب في أول إصالح بنكي مع جائحة »كورونا«، وقد 
فرضته الشروط الجديدة لالنكماش وصعوبة استمرار التدبير 
»الريعي« وامتياز رؤوس األموال الكبيرة في مراكمة الثروات في 

مقابل هشاشة مضاعفة لألسر المغربية.
ومن الطبيعي أن تقرر الدولة عدم تحول االنكماش االقتصادي إلى 

إفالس، فاتخذت قرارات صعبة على رؤوس األموال الحاكمة للمشهد 
السياسي والمالي ـ البنكي ـ وكل االقتصاد عن طريق »األسر النافذة« 

والمسماة محليا بـ»المخزنية« انتقادا من المعارضة، لتركيز الثروة 
ومشاركة رجال األعمال في الحكومة، وقد ناهضت »حركة 20 

فبراير« جمع السلطة والمال.
وحاليا، لم يعد ممكنا الذهاب بعيدا في مواصلة هذا النموذج السابق، 

وتقرر إطالق نموذج للمرحلة الحالية، وقد فرضت الضغوط الجديدة 
»اإلصالح البنكي«، إذ كانت األبناك »أبقارا مقدسة« منذ االستقالل، بل 

تدخلت حكومة اليوسفي لضخ أموال إلنقاذها من اإلفالس.
وبدأ إصالح القطاع البنكي من تغيير وتتميم القانون 12.96 والذي 

تأخر 8 سنوات، إلى أن جاءت الدعوة من الدولة لتغيير سلوك القطاع 
االئتماني، وقد أصبح عرضة لنقد أسقط عن األبناك »القداسة« التي 
عرفت بها، لتبدأ الدولة بإصالح قطاعها البنكي »الشبه عمومي«.

»اإعدام« الأبناك 

التعاونية  يف اململكة

هل هـو قـرار 

الراأ�سمال اأم قرار 

الـدولـة؟

من 3 إلى 9 دجنبر 2020

أول تحول مالي بعد الجائحة

بنشعبون

الجواهري
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1( امتالكها الفروع الجهوية لنسبة 
 34 لـ  األدنى  الحد  املائة، وفي  51 في 
في املائة مع استمرار البنوك الشعبية 
الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال 

املركز.
عن  املساهمة  خفض  ويكشف 
الثلث »عملية يجب تدقيقها«، ألن 
األمر، في هذه الحالة، لن يحدد 
وهو  املرجعي،  املساهم  هو  ما 
واملساهم  نسبة،  بأعلى  اليوم 
املــرجــعــي أصـــبـــح مــفــهــومــا 

غامضا أكثر مما سبق.
ولذلك، فإن حل مشكل تعزيز 
األموال الذاتية بخفض املساهم 

التعاونية،  األبناك  في  املرجعي 
رغم  نافعا،  حال  بالضرورة  ليس 

قـــدرة هــذه األبــنــاك على املــزيــد من 
األول  قانونها  خــالل  مــن  ــة،  ــرون امل
وليس  التعاوني  النمط  باعتماد 

التجاري في تعبئة املوارد.
مساهمني  على  الــدائــرة  فتح   )2
الدعم  ضمان  على  قادرين  مرجعيني 
نصيب  بخفض  لــكــن  للمجموعة، 
وذلك  الدنيا،  الحدود  إلى  املساهمني 
بربط »املرجعي« بالقدرة على ضمان 

الدعم املوجه للبنك نفسه.
التعاونية  األبناك  3( دخول 

ــي االســـتـــثـــمـــارات في  فـ
إفريقيا.

إذ أصبح ضروريا 
التعاونية  لألبناك 
ــة فــي  ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ ال
املواءمة  إفريقيا، 
ــانـــون  ــقـ ــع الـ ــ م
فيما  الــبــنــكــي، 
ــالح  ــ ــاء اإلص ــ ج
ــك  ــن ــب لـــفـــتـــح ال

على  ــي  ــعــاون ــت ال
»الـــتـــنـــافـــســـيـــة« 

ــضــرورة  ــال ــس ب ــي ول
»الشفافية«.

ــوضــع،  ــهــذا ال وعــمــال ب
ــر شـــركـــاتـــه  ــبـ ــا عـ ــوصـ ــصـ خـ

هذا  فإن  املالي،  للشمول  الخاضعة 
الخضوع املعياري يفيد من جهتني:

للبنك  الــتــمــويــلــيــة  ــقـــدرة  الـ أ( 
في  تنافسي«  كـــ»بــنــك  الــتــعــاونــي 

إفريقيا.
ــشــروط  امل غــيــر  ــاع  اإلخـــضـ ب( 
يعيد  الــذي  املالي  الشمول  لقواعد 

»أهم تموقع« للبنك في إفريقيا.
أن  الــقــول  جــدا  مهما  وســيــكــون 
التعاونية  األبناك  مشكل  معالجة 
بل  الشمولي،  االقتصاد  يفيد  لــن 
والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
تعزيز  فــإن  ــذلــك،  ل واســـع،  بشكل 
التمويالت الذاتية يمر عبر قدرتني: 
وأيضا  التنافسي،  التمويل  قــدرة 
ــتــمــويــل الــتــضــامــنــي أو  قــــدرة ال

التعاوني في آن واحد.
التعاونية  األبناك  هيكلة  ومجرد 
لتكون تنافسية في إفريقيا، لن تكون 

مؤثرة من واقع أن:
لألبناك  الــحــالــيــة  الهيكلة   )1
)التقليدية ـ التعاونية ـ التشاركية( 
عــلــى حـــل مشكل  قـــــادرة  لــيــســت 
ــتــمــويــل، لــيــس بــســبــب الــظــرف  ال
لـ»كورونا«،  االستثنائي  االجتماعي 

بل ألسباب أخرى.
الـــضـــروريـــة  ــات  ــب ــل ــط ــت امل  )2
»املساهم  مساهمة  لخفض  حاليا، 
املرجعي«، وتكون هذه البنية خاصة، 
تفيد القاعدة املالية من زاويتني: أن 
سيخلف  املساهمني  قاعدة  توسيع 
البحث  أن  واقــع  من  إيجابيا،  أثــرا 
عن تماسك البنك التعاوني في هذه 
ألن  هدفا سهال،  يكون  لن  الظروف، 
االنتقال إلى تطبيق هذه اإلجراءات 

لن يكون محدودا.
ضمانات  وضــع  فــإن  وبالتالي، 

ــدة  ــ ــديـ ــ جـ
لــــلــــبــــنــــك 
في  الــتــعــاونــي 
صعبا  ــكــون  ســي املـــغـــرب 

ومثيرا ملشاكل أخرى.

»إعدام« المغرب لألبناك 
التعاونية.. هل هو حل في 

االستثمار المالي؟
 

الرأسمال،  رفع  مشكلة  ستتحول 
األبناك  مــع  ــه  إجــراءات توحيد  عبر 
ــة املــعــتــمــدة عــلــى عــامــل  ــجــاري ــت ال
العالي،  الربحية  ومعدل  التنافس 
بالنسبة  سهال  األمـــر  يــكــون  لــن  إذ 
ــاك  ــن ــال« األب ــق ــت ــرض ان ــ ــرص »ف ــف ل
صرفة  تجارية  أبناك  إلى  التعاونية 
من دون توسيع القانون لألخذ بعني 
االستثمارية  الخصوصية  االعتبار 
باقي  على  الحفاظ  مع  األبناك،  لهذه 

املساطر االئتمانية ذات الصلة.
يجري  ما  ينتهي  أن  املخيف  ومن 
حاليا بـ»إعدام« هذه األبناك، ألن هذه 
عادية،  ليست  األبــنــاك  من  النوعية 
ال  لــألبــنــاك  االســتــثــمــاري  فالتوجه 
االجتماعي«  »التوجه  يقتل  أن  يجب 
والــذي  االئتمانية  املؤسسات  لهذه 
احتاجه املغرب بعد »كورونا«، فظهر 
للحس  األبناك  مسايرة  عدم  للجميع 
السلوك  ينحرف  وقــد  التضامني، 
تطرف  الحظنا  إذ  أكثر،  االئتماني 
التوجه الربحي لألبناك، فيما انتهت 
مبرزة  التضامنية  األبــنــاك  ظــاهــرة 
فائدة  بمعدل  الصغيرة  التمويالت 
البنك  وتحول  ارتفاعا،  األكثر  هو 
التوجه  إلى  التشاركي  أو  اإلسالمي 
الشأن  وكذلك  الصرف،  االستثماري 

مع الباقي.
وسيكون منطقيا، أن نرى بوضوح 
في  للبنك  االستثمارية  الــقــدرة  أن 

واضح  ربح  وبهامش  عالية،  املغرب 
باالستثمار  البنكي  العمل  يقرن  قد 

األقصى ومعدل املردودية األعلى.
هناك  فإن  التفصيل،  لهذا  وتبعا 
فاملسألة  املالي،  الدعم  لضمان  قدرة 
الربحية  بالعقيدة  فقط  تتعلق  ال 
»التمويل  تمويل  بدرجة  بل  للبنك، 
الكبرى،  ــألوراش  لـ االستراتيجي« 
فالبنك  االقتصادية،  ــدورة  ال وباقي 
القروض  من  يتخوف  حاليا  املركزي 
السيولة،  وانــخــفــاض  املــســمــومــة 
املنعكس  الــثــروة  تركيز  هو  واملهم 
هذا  مثل  ألن  البنكي،  الرأسمال  على 
اإلجراء يستدعي الوصول بالبنك إلى 
ولقدرته  لتمويله،  مرن  إطــار  تفعيل 
على التعاطي مع هامش حقيقي للفعل 
االقتصادي واالستثماري بما يفيد أن 
ائتماني  تمويل  هو  البنكي  التمويل 
أساسا، وبالتالي، فإن فلسفة االدخار 
االستثمار  عقيدة  قبل  املهيمنة  هي 

لدى كل األبناك.

الطابع التعاوني لألبناك 
ال يتوقف عند البنك التعاوني، 

فيما الطابع الربحي حاليا 
يضغط على المؤسسات 

البنكية 

لقد انتهى الطابع التعاوني لألبناك 
التعاوني  الــطــابــع  »يــنــهــي  بشكل 
ونقلها  نفسها،  التعاونية«  لألبناك 
لكل  الربحي  الكالسيكي  اإلطــار  إلى 
األبناك، ولذلك، فإن القرض الشعبي، 
اقتراض  مؤسسات  هي  األصــل،  في 
وليست مؤسسات ائتمان، رغم دخول 
كل املؤسسات املالية في إطار واحد.

بالشكل  واضــحــا  األمـــر  وليكون 
هذه  ملثل  األولــى  املهمة  فإن  الكافي، 
عن  وتبحث  »ادخارية«  أنها  األبناك 

إلى  تعود  كي  املالية  ــوارد  امل تعبئة 
محسوبة  دورة  إلى  ثم  ومن  الدولة، 

للرأسمال.
في  التعاوني  للطابع  نهاية  وأي 
التعاوني  البنك  في  االدخــار  تعبئة 
استثماري  بنك  إلى  عمله   وتحويل 
صرف، سيعني أن هناك تأثيرا كبيرا 
وقــرار  وتعبئتها،  املـــوارد  جمع  في 
االستثمارية  السياسة  في  التدخل 
اآلن،  يــبــدأ  لــم  التعاونية  لــألبــنــاك 
املزيد  في  الحالي  تأطيره  وسيجد 
من »األفرقة«، ألن هذه الخطة ال يزال 
البيروقراطية  كــل  فــي  أنــصــار  لها 
قيادة  إلى  دائما  تتجه  التي  البنكية 
عثمان بنجلون، الذي بدأ إلى جانب 
الصينيني في إفريقيا وانتهى إلى أخذ 
للتجارة  بنكه  تحويل  باتجاه  مسافة 
وهذه  إفريقيا«،  »بنك  إلى  الخارجية 

املوجة ستنهي األبناك التعاونية.
ــة  ــدول ال ــزز  ــع الــالفــت أال ت ــن  ومـ
التجارية  لألبناك  التعاوني  الطابع 
واالستثمارية وتحاول تعزيز الطابع 
االستثماري لالدخار التعاوني بشكل 

ال يختلف عن األبناك التجارية.
البنك  بتكييف  الــقــول  مــجــرد  إن 
البنكي،  القانون  إلجراءات  التعاوني 
األولى وتأسيسه  للصيغة  هو تجاوز 
فإن  املقتضى،  بهذا  وعمال  القانوني، 
هناك إعادة تسطير لألولويات البنكية 

في هذه املرحلة، وكان من األولى:
1( العمل على الطابع التعاوني لكل 

األبناك في ظروف جائحة »كورونا«.
2( أجرأة رفع الرأسمال في األبناك 
خصوصيتها،  يفيد  بما  التعاونية 
ــاك إلــى  ــنـ ــس تــحــويــل كـــل األبـ ــي ول
يجب  البنكي  فالعمل  واحــدة،  ماركة 
التعاوني  البنك  مــع  يتعاطى  أن 

والتشاركي بمساهمتهما املختلفة.
تعبئة  مهمة  فـــإن  ــك،  ــذل ل وتــبــعــا 
البنك  تكييف  عند  تقف  ال  االدخـــار 

التعاوني مع املعيار التجاري، بل مع 
املعيار الدولي للبنك التعاوني، وعلى 
األصح »التعاونية املالية« التي بدأت 
آليات  كإحدى  الشعبي  القرض  في 
وتمويل  لتأهيل  ــعــام  ال ــراض  ــ اإلق
والتعامل  الصغيرة  البورجوازية 
واملقاولة  الشباب  مقاوالت  دعم  مع 
أشكال  وكل  والتعاونيات  الصغرى 

التمويل العمومي.

التعاونية المالية ليست ضمن 
أجندة العمل البنكي 

املالية«  »التقديرات  أمــر  يــزال  ال 
شفاف  غير  ــرا  أم املغربية  لألبناك 
لتمييز  أولوية  يعطي  الــذي  بالقدر 
مؤسسات  لكل  املالي  العمل  أجندة 
النقدية  السياسة  وألن  االئــتــمــان، 
حاليا مستقلة عن الحكومة، فإن جزء 
عن  ــدوره  ب بعيد  البنكي  العمل  من 
الرقابة الحكومية، نتيجة ما يعتبره 
ــويــات  ـــ»أول ل يخضع  »اســتــثــنــاءا« 
عليه  ــذي  ال القدر  بنفس  حساسة« 
السياسة األمنية، لذلك، فاألمن املالي 
االستثنائية  الترتيبات  ضمن  يدخل 

بما يتجاوز القرار الحكومي.
ولتسهيل األخذ بأولويات السياسة 
األوضـــاع  معالجة  فـــإن  الــنــقــديــة، 
باإلجراءات  األخــذ  يتطلب  البنكية، 
االستباقية في كل سياسات التمويل، 
االجتماعية  السياسة  تكرست  وقــد 
املواطن  يكن  لم  إذ  إحسانية،  كأنها 
في صلب السياسات العمومية، كذلك 
ال  التي  النقدية  السياسة  مع  الشأن 
السياسات  باقي  عن  منفصلة  تــزال 
الجميع  يستطيع  وقــد  العمومية، 
)بنك  املركزي  البنك  تقييم  مالحظة 
السياسات، وعلى وجه  لكل  املغرب( 

أصح، السياسات العمومية، 
الرؤية  بأن  القول  ليتأسس 

القضاء على أي عالمة فارقة 
في العمل االئتماني بين األبناك 

التشاركية والتقليدية والتعاونية في 
ظرف حساس يحتاج إلى الخروج من 
أزمة »كورونا«، لن يكون من الذكاء 
االقتصادي، وسيخلف غدا »تدجين« 

األبناك االستثمارية، وباقي 
االستثمار المالي في نفس 

الدورة، خطئا إضافيا.

اإلصالح البنكي الذي دعت له أعلى 
سلطة في البالد، يجعل آخر القالع 

أصعب تمرين إصالحي آللة الدولة، وآخر 
قرار لوزير المالية بنقل مؤسسات االقتراض 

التعاوني إلى النمط التجاري التنافسي 
وتسهيل هذه االنتقالة في مؤسسة البنك 
الشعبي، يفيد أن قرار الدولة االستثماري 

في إفريقيا يسبق األولويات التي 
يتأسس عليها »االقتراض 

التعاوني«.

العمل البنكي في 
المغرب، هو آخر القالع 

التي قد تتقبل »اإلصالح«، 
ألنها ترتبط بتمويل آلية شاملة 
متهمة بالعجز التنموي، وأيضا 

بعدم القدرة على تمويل 
أزمة الخروج من 

األزمة.

 بنجلون
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هوامش

من 3 إلى 9 دجنبر 2020

النظام  عليها  يعمل  التي  الرسمية 
تصل إلى:

املالي،  العمل  مأسسة  محاولة   )1
والتدبير  الحكامة  تعزيز  خالل  من 

العمومي بشكل كاف.
للقرار  استراتيجية  قدرة  بناء   )2
الذي يعود حاليا إلى اللجن التقنية، 

وليس إلى قرار الوزير أو املدير.
الطموحات  دعم  أجل  ومن  وعليه، 
لسنة   103.12 القانون  مع  املكيفة 
في  الــقــرار  تركيز  عــدم  فــإن   ،2012

شخص املدير، هو تطور هام.
وبناء على تقوية القاعدة املالية ألي 
اإلصالحات  فإن  ائتمانية،  مجموعة 
في بنيات العمل البنكي، هي القادرة 
املالية  املناعة  تقوية  على  وحــدهــا 

للعملة الوطنية.
ــار مــن إعـــادة  ــ ــي هـــذا اإلط ــد ف وال ب
تأسيس »الفكرة الرأسمالية« في املغرب 
»الريعي«،  واللوبي  العائلة  خارج  من 
أن  يمكن  ــذي  ال االمتياز  ذي  والقطاع 

يؤشر مرحليا على السياسة الناجزة.
في  الجديدة  اإلجـــراءات  وحسب 
التدبير  فــإن  الــتــعــاونــيــة،  ــاك  ــن األب

املحوكم يذهب بعيدا في:
1( ربط القرار اإلداري بالتقني. 

2( تقنية القرار وحرفيته.
بصفة  البنكية  األبعاد  أجــرأة   )3

منفصلة عن السياسات القطاعية.
4( إحالة القرار اإلداري على اللجن 

التقنية.

توليف الحكامة والقاعدة 
المالية في عمل األبناك 

غير  الحكامة  يجمع  توليف  أي  إن 
االئتمان  مــؤســســات  وبــاقــي  الــذكــيــة 
واإلجراءات القطاعية، يجعل ما تسمى 
باإلصالحات، »إجراءات تقنية ال غير«.
أن  يجب  التعاوني  البنك  ومجال 
يختلف عن البنك التجاري، وفي هذا 
اإلطار، هناك ما يفيد الذهاب أبعد في 
فاملتطلبات  ولذلك،  اإلدارية،  الحوكمة 
تعديالت  حركت  التي  هي  التنظيمية 
التي  البنكية  املالية  تجاه  حكومية 
يشرف عليها حصرا والي بنك املغرب، 
البنكي  العمل  قــدرة  فإن  وبالتبعية، 
واضــحــة،  املهنية  االحــتــرافــيــة  على 
البنك  قدرة  أن  القول  ممكنا  وأصبح 
أنــواع  لكل  املتعددة  املمارسة  على 
العمليات املالية، هي الجزء الذي يجب 
واحــد  استنتاج  إلــى  الــوصــول  معه 
معيارية  يفيد  ما  هناك  ليس  يقول: 
في  ليس  املغرب،  في  البنكية  العملية 
من  وإجراءاتها  »بــال«  مؤتمر  أوفــاق 
املستوى الثالث املتقدم، بل أيضا ألن 
العمل  قــدرة  يقرر   البنكي  اإلصــالح 
التي  املتبعة  املالية  والسياسة  املالي 
تسير باتجاه »توحيد العملية البنكية 
التقنية  إدارتــهــا  خــالل  من  الربحية 
البحتة«، كما يرغب في ذلك والي بنك 
واسع  بشكل  يؤثر  ما  وهــو  املغرب، 
على حدود املراقبة املؤسساتية للقرار 
املالي والنقدي، وسترسخ السياسات 
قبل  النقدية  املمارسة  نفس  الحالية، 

جائحة »كورونا«.

األبناك في أزمة، وهي أحد 
عوامل صانعي األزمة؟

لقد كانت األبناك املغربية هي األقل 
تخصيص  أو  املخاطر،  بــإدارة  عمال 

ــعــامــة أو  ــطــوارئ ال ــل مــيــزانــيــات ل
الصحية.

تلتزم  »كــورونــا«  أزمــة  ولتجاوز 
الدولة بقرارات مؤسسات االقتراض 
الدولي للخروج من األزمة)1(، حيث 
بنك  من  انتقادات  األبناك  واجهت 
املستهلكني،  انتقاد  قبل  املغرب)2( 
ــتــوصــيــات)3(  ال وأن  خــصــوصــا 

متداولة في الوسط االقتصادي.
قبل  املغربية  األبناك  كانت  وقد 
جائحة »كورونا«، مدعاة لصعوبات 

ذكرتها مؤسسة »فيتش«، وأكدت 
عــلــى ضــعــف الـــجـــودة)4(، 

كبيرا  20 قرضا  أن  موردة 
موزعا في اململكة، يشكل 

ــات  ــراضـ ــتـ خـــمـــس اقـ
والتسهيالت  البنك، 
للرساميل  املــوجــهــة 
بمعدل  هي  الكبيرة 
ــة كــل قرض  ــؤون وم
ـــ 1 فــي املــائــة من  ب
كـــل االقـــتـــراضـــات، 
مسمومة  وتــصــبــح 

مباشرة، ألن الشخص 
لن  النافذة  الجهة  أو 
يتمكن أحد املساس بها.

وبـــــنـــــاء عـــلـــى هـــذه 
ــزء من  ــإن جـ ــومــات، فـ املــعــل

عن  ناتج  املسمومة،  الــقــروض 
مع  القانوني  التعامل  إمكانية  عدم 
بعض األشخاص النافذين، وعندما 
الكبير  ــقــرض  ال مــعــدل  أن  يتأكد 
1 في املائة من مجموع  الواحد هو 
االقتراضات، يطفو استنتاج صعب، 
دورة  ــي  ف تـــدور  األمــــوال  أن  هــو 

معروفة.
ــا، مـــن الــصــعــب الــقــول  ــي ــال وح
ــود إصـــــــالح بـــنـــكـــي«،  ــ ــ ـــ»وج ــ ــ ب
وإنـــمـــا تــوحــيــد املــعــايــيــر بني 
والتقليدية  )التشاركية  األبــنــاك 

تعبئة  تسهل  كــي  والــتــعــاونــيــة(، 
شح  أي  ملواجهة  املالية  املـــوارد 

للسيولة.
األثناء،  هذه  في  مهما  وسيكون 
الــتــذكــيــر بــصــمــود الــعــمــلــة أمــام 
صعوبات متواصلة تخص السيولة 
أمــام  الداخلي  االقــتــراض  وحجم 
صعوبات في تسديد املغربي لديونه 

»كورونا«.فـــــي ظـــــروف 

هامشا  هناك  أن  الثابت،  ومــن 
للمناورة املالية لحل مشكل السيولة 

من ترتيبني:
1( أن قدرة األبناك على االقتراض 
ليست » كبيرة« حاليا أمام الظروف 
السيولة  تعيشها  التي  الصعبة 
القابل  »غير  املسموم  واالقــتــراض 

لالستيراد«.
وعدم جودة الخدمة البنكية يزيد 

من الصعوبات الكبيرة التي يعانيها 
القطاع املالي العمومي، ألن القطاع 
الخاص املتوسط لم يعد قادرا على 
سيأكل  اقــتــرض  وإن  االقــتــراض، 
الرئيس قرضه، ألن مستوى املعيشة 
الذي آلفه لن يتمكن من تحقيقه إال 
القروض، وليست هناك  باملزيد من 

دورة إنتاجية لالستثمار.
هذا  في  البنكي،  القطاع  ويعيش 
الــوضــع، أزمـــة مــزدوجــة مــن داخله 
وبالتالي،  العامة،  باألزمة  ومتأثرا 
ـ  )التشاركية  األبناك  تحويل  سيكون 
إلى توحيد  التعاونية(  ـ  التقليدية 
األزمة  أن  معه  يتأكد  معياري، 

مركبة ومعقدة.
تفصيال  هناك  من جهة، 
يخص عالقة هذه األبناك 
)بنك  املركزي  البنك  مع 
والي  لدى  إذ  املغرب(، 
تفسير  املــركــزي  البنك 
بنكي  ــقــانــون  ل ــد  واحــ
واحد يحول كل األبناك 
إلـــى أبـــنـــاك تــجــاريــة، 
عدم  من  منسوب  وهناك 
عدم  مــن  يزيد  الشفافية 
بها  وصفت  التي  الــجــودة 
في  الــوضــع  »فيتش«  وكــالــة 

املغرب.
التمويل  ســيــاســة  تــذهــب  وقـــد 
تبني  محاولة  فــي  بعيدا  البنكي 
لكنها  إجـــراءات،  تدعى  إصالحات 
معيار  تحقق  ال  ــر،  األمـ واقـــع  فــي 

الجودة البنكية املعروفة.
رسميا  املغربي  العاهل  وطالب 
تمويل  إلنجاح  بإصالحات  األبناك، 
عقالني  بشكل  االقتصادي  الوضع 
ألن  متقدمة،  وبــجــودة  ومــعــيــاري 
ــيــس االســتــثــمــار هي  ــاح ول ــ األربـ
هذه  عكس  ويجب  الــيــوم،  عقيدة 
على  القدرة  خلق  من  ملزيد  املقولة، 

االستثمارية  الــفــرص  ضياع  عــدم 
باملشاركة في نجاحها.

وتبعا لهذه التقديرات، فإن تحويل 
أبناك  ــى  إل »الــتــعــاونــيــة«  ــنــاك  األب
التنوع  على  والقضاء  »تجارية« 
تمويل  على  يركز  الــذي  الخدماتي 
االستهالكية  الصغرى  ــقــروض  ال
للمواطنني، يرفع القدرة على املزيد 

من األداء.
إصالح  فإن  مركزية،  خالصة  في 
العمل البنكي سيبقى آخر ورش في 
بتمويل  جهة  من  الرتباطه  املغرب، 
بالعجز  املتهمة  الشاملة  اآللــيــة 
نموذج  وطلب  نموذجها،  ونهاية 
آخر من خالل لجنة شكيب بنموسى.
األزمة  يمول  البنكي  النظام  كل   
بالشكل  منها  الــخــروج  يمول  وال 
املطلوب، لذلك، فإن اإلصالحات التي 
دعت إليها أعلى سلطة )البنكيني(، 
الدورة  رئيسي عصب  بشكل  تخدم 
االقتصادية، وحاليا، يفرض الوضع 
تمويل الخروج من األزمة التي يرى 
الجميع أن األبناك جزء منها  وبعد 
البديهي  من  سيكون  حــدث،  الــذي 
واســع  تقييم  إرســـاء  فــي  التفكير 
في  األبناك  ودور  يجري  ملا  وعميق 

كل العملية اإلصالحية.
 وبعيدا عن هذه التعقيدات، فإن 
إلى  الوصول  في  مباشرة  الفرصة 

إعادة هيكلة النشاط املالي.
وتأسيسا على ما سبق، فإن هناك 
الشامل  املالي  للوضع  تقدير  إعادة 

باململكة، انطالقا من قدرتني:
1( القدرة على إعادة التمويل من 
خالل ميكانيزمات املالية العمومية، 
بعد األزمة املوروثة وفظاعة الحجر 

العام خالل الجائحة.
اآلليات  إصــالح  على  القدرة   )2

العاملة.
وانــطــالقــا مـــن هـــذا الــتــرتــيــب 
تبني  إلى  الوصول  يمكن  العملي، 
التمويل  عمليات  من  الثالث  الجيل 

انطالقا من االقتراض.
النموذج  أن  املختصون  ويعرف 
بشكل  ينطلق  لن  الجديد،  التنموي 
مـــن خــالل  إال  حــقــيــقــي وواســـــع 
إصالح بنكي ونهج سياسة جديدة 
والــخــاص،  العمومي  لــالقــتــراض 
وتمييزهما والسماح بتمويل تعبئة 
املحتملة،  مصادره  كل  من  االدخــار 
لذلك، فإن اإلبقاء على تنويع األداء 
في  فعالة  خاصية  لديه  البنكي، 

إنجاح التمويل الفعال.
ويرى االقتصاديون، أن االقتصاد 
دون  قــدرة  إلى  يتحول  لن  الشامل 
تحويل االقتراض إلى داعم ومحفز 

لالقتصاد الواسع.
في  التحكم  ضبط  ــإن  ف ــك،  ــذل ول
بطريقة  الــتــمــويــل  إعــــادة  دورة 
مجددا  االنطالق  سيفيد  صحيحة، 
باتجاه العمل البنكي املتوازن الذي 
الخروج  إلــى  معه  الوصول  يمكن 
مع  ــدور  ت املشكلة  ألن  ــة،  األزمـ مــن 
الحوكمة املؤسساتية بشكل خاص.

كل  في  يفيد  الحوكمة  تنزيل  إن 
األحوال، القدرة املؤكدة على تجاوز 
هي  األبــنــاك  ألن  املتراكمة،  ــة  األزم
آلية التمويل لكل النموذج التنموي 
الجميع  اقتنع  والـــذي  الــســابــق، 
وال  ينتج،  ال  فإنه  ثم  ومن  بتوقعه، 
تؤسس  منتجة  مالية  »رؤية  من  بد 

لفعل اقتصادي غير مأزوم«.

قدرة األبناك المغربية مرتبطة عضويا بالبنك المركزي )بنك المغرب( في تبني اإلصالحات 
التي ينادي بها والي بنك المغرب، وهي قدرة ضعيفة، ألن البنك المركزي ينتقد في وصف 

الحالة، للتغطية على عدم رغبته في فرض القانون البنكي على األبناك التجارية، لذلك، فإن 
عدم تفعيل صالحيات البنك المركزي، سياسة مقصودة من نفس الجهة.

 ال بد للمغرب من دورة مالية ناضجة 
تشمل القدرة على التمويل لضمان السيولة.

وإلصالح آلية التمويل، ال بد من تشجيع 
إصالحها للوصول إلى األهداف المقررة، 

وحاليا، يقدم بنك المغرب نقدا وافيا 
لما يجري، رغم عدم تحريك 
اختصاصه في مواجهة األبناك 

التجارية تحديدا.



املدرب عموتة يعرقل تحضيرات األندية للموسم الجديد
المساء

د خلصتو. يَبرَّ ما شغلوش، خاصو غير 

ثورة متأخرة في البطولة
صحف

ثورة كاع؟ كيفما دارو معاكم وحلو.

الزيات يقترح على »برملان الرجاء« تنصيب نائبه األول رئيسا
جرائد

اها« بَّ »إيلى طلقتيها ما توريهاش دار 

»الطاس« تمهل الرجاء 20 يوما لتسديد مستحقات املدرب فاخر
صحف

ِيْتفاك... هاد فاخر حالف ما 

تحليالت متناقضة ملنتخب عموتة
الصباح
املنتخب  سميتو  راه  وارثــو،  عموتة  مال  الشيطان،  ونعلو 

للمحليني. املغربي 

نهاية مأساوية لرئيس »الكاف« أحمد أحمد 
واكالت

اللي دارها بيديه...

الزيات متمسك بالتنحي
الصباح

ك عدد، راه الرجاء هاذي... منَّ

املدرب بنعبيشة يقود ثورة بالنادي القنيطري
صحف

لـ»الكوري«! بدل هاذ »الثورة«، دخلها 

سننافس على إحدى الرتب األولى
المريني، المدرب الجديد لشباب خنيفرة
وأنت  رئيس  على  كيقلبو  مــازال  الناس  عاوتاني،  جيتي 

تنافس... باغي 

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

إقصائيات كأس إفريقيا لألمم )الكاميرون 2021(

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11

األسبوع الرياضي

لقجع

يتقدم أبناء وبنات الفقيدة احلاجة 
ــرة عــبــد الـــســـام الــفــغــلــوي، حــرم  ــزهـ الـ
ــد الــــــقــــــادري،  ــمـ املــــــرحــــــوم احلــــــــاج مـــحـ
والـــدة الــســيــدة حليمة الـــقـــادري زوجــة 
ــور رشــــيــــد ريـــــــــاض، بـــأحـــر  ــيــــســ ــروفــ ــبــ الــ
الشكر واالمتنان، لكل من واساهم يف 
مــصــابــهــم اجلــلــل، حــضــورا واتــصــاال 
ــة الــوبــائــيــة  ــالـ بــالــهــاتــف بــســبــب احلـ
ــر مــنــهــا الـــبـــاد،  الــصــعــبــة الـــتـــي متــ
سائلني الباري تعالى أن ال يصيبهم 
الــفــقــيــدة  يــتــغــمــد  وأن  ــروه،  ــكــ مــ أي 
الغالية بواسع رحمته ومغفرته، وأن 

يسكنها جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

من 3 إلى 9 دجنبر 2020

املنتخب  تمكن  أســبــوعــن،  قــبــل 
املغربي من تحقيق نتيجتن إيجابيتن 
ذهابا  الوسطى  إفريقيا  منتخب  ضد 
إفريقيا  أمم  إقصائيات  برسم  وإيابا، 
سنة  الكاميرون  ستحتضنها  التي 
أو  قوسن  قاب  أصبح  حيث   ،2021

أدنى من ضمان التأهل النهائي.
صحيح أن املهم في هذه الفترة من 
من  عدد  أكبر  كسب  هو  اإلقصائيات 
منتخب  خلق  هو  األهم،  لكن  النقاط، 
للمغاربة  يمكن  وقــــوي،  منسجم 
وجوههم،  على  بسهولة  الــتــعــرف 
حاليا،  نراه  ما  ألن  أسمائهم،  وحفظ 
العبي  يجهلون  املهتمن  معظم  أن 
التغييرات  بسبب  الوطني،  املنتخب 

الكثيرة في كل مباراة.
ــذات  ــؤاخـ ــد مـــن املـ ــدي ــع ــاك ال ــن ه
ــب  ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــ ــل ــ ــ ع
البوسني  الــوطــنــي، 
خاليلوزيتش، الذي ال 
ننكر في نفس الوقت 
أنه وجد في بدايته 
مــنــتــخــبــا 
وصــل 

باعتزال  ــك  وذل النهاية،  نقطة  إلــى 
الــالعــبــن  ــعــديــد مــن  ال ــتــعــاد  اب أو 
بنعطية،  املهدي  كالعميد  األساسين، 
بلهندة،  يونس  درار،  نبيل  واملدافع 
ــابــل، وجــد  ــاملــق واألحـــمـــدي، لــكــن ب
من  ترسانة  عن  عبارة  الخلف،  أمامه 
الالعبن املوهوبن الذين يلعبون في 
زياش  كحكيم  األوربية،  األندية  أقوى 
)أنتير  حكيمي  أشــرف  )تشيلسي(، 
الحارس  إشبيلية:  وثالثي  ميالنو(، 
اإلدريسي،  وأسامة  النصيري،  بونو، 
وســفــيــان أمـــرابـــط )فــيــورنــتــيــنــا(، 
باإلضافة إلى جيل جديد من الالعبن 
كبرقوق، سامي مايي، بوخالل، طنان، 

زكرياء لبيض، والقائمة طويلة.
الناخب الوطني لديه الوقت الكافي 
ومنسجمة،  قارة  تشكيلة  عن  للبحث 
لن  القادمة  االستحقاقات  أن  علما 
السنة  إال في شهر مارس من  تنطلق 
من  أكثر  مطالبا  أصبح  كما  القادمة، 
الرواق  مشكل  بحل  مضى،  وقت  أي 
املنتخب  منه  يعاني  الــذي  األيــســر 

الوطني منذ مدة طويلة.
فإذا كان العب شالك األملاني، حمزة 
املسؤولية،  مستوى  في  ليس  منديل، 
بعد أن استفاد من العديد من الفرص 
منذ فترة املدرب هيرفي رونار، فعليه 

يــكــافــئ  أن 
العــــــــــــــب 

حـــســـنـــيـــة 
سابقا،  أكـــاديـــر 

ــذي  ــم بـــاعـــدي، ال كــري
ــى  ــتــقــل مـــؤخـــرا إل ان
وذلــك  بــركــان،  نهضة 
حمل  شـــرف  بمنحه 
ــخــب  ــت ــن قـــمـــيـــص امل
الوطني األول، بعد أن 

في  ملفت  بشكل  تألق 
وفي  الوطنية،  البطولة 

وكذلك  »الـــكـــاف«،  كــأس 
مـــع املــنــتــخــب الــوطــنــي، 

يعيد  أن  ــل  ــ األق عــلــى  أو 
هذه  لشغل  حكيمي  أشــرف 
على  فرضها  التي  املهمة، 
غانم  وولفرهامبتون،  العب 
ســايــس، الــعــمــيــد الــحــالــي 

للمنتخب.
بعض  ــذلـــك  كـ ــاك  ــنـ هـ
ــا في  ــان ــي الـــثـــغـــرات أح

لكن  الهجوم،  وفي  الوسط، 
في  نثق  فنحن  العموم،  على 
الذي  خاليلوزيتش،  البوسني 

له من التجربة ما تخول له إعادة 
األسود إلى السكة الصحيحة.

ماذا ننتظر من الناخب الوطني؟  
بعد االنتصارين الهامين ضد إفريقيا الوسطى

زيـاش  المـنقذ، حكـيم المـرعب...
كـــم هـــو مــحــظــوظ الــنــاخــب 
لتوفره  خاليلوزيتش،  الوطني 
كحكيم  ومــوهــوب  كبير  العــب  على 

زياش.
مايسترو بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 

قائد حقيقي بكل املقاييس.
املبارتن  املنقذ خالل  كان هو  بالفعل،  زياش 
ضد منتخب إفريقيا الوسطى، حيث سجل هدفن 
في الذهاب وهدفا واحدا في اإلياب، وكان كريما 
جدا مع زمالئه، ومنحهم العديد من الفرص لتسجيل 
الوقت دفاع الخصم  األهداف، كما أرعب في نفس 
أبهرت  التي  وملساته  مهاراته  أمام  استسلم  الذي 

كل من تابع هذا الالعب االستثنائي.
فإذا كانت الصحافة الدولية قد اهتمت باالنتصار 
إفريقيا  منتخب  على  األســود  حققه  الــذي  الكبير 
زيــاش،  حكيم  تألق  على  أجمعت  فإنها  الوسطى، 

الذي يرجع له الفضل في هذا االنتصار، حيث قارنته مجلة 
»سوفوت« الفرنسية بالنجم الفرنسي العاملي السابق زيدان، 
مؤكدة بأن كرة القدم تبدو سهلة بالنسبة لالعبن الذين تبدأ 

أسماؤهم العائلية بحرف »ز« »Z«، أي زياش، زيدان.
فوز  أن  قالت  فقد  العريقة،  فوتبول«  »فرانس  مجلة  أما 
الهدف  سجل  الذي  حكيم،  ألعابه  صانع  وراءه  كان  األسود 
األول، وأهدى الهدف الثاني لزميله مهاجم إشبيلية، يوسف 
النصيري، فاملستوى الكبير واملذهل الذي يقدمه هذا الالعب 
على  دليل  لخير  اإلنجليزي،  تشيلسي  الجديد،  فريقه  مع 
أصبح  حيث  مشواره،  في  حاسمة  مرحلة  وبلوغه  نضجه 
العاملية،  الكرة  بنجوم  والخبراء  املهتمن  معظم  يقارنه 

كميسي، ورونالدو، وهازارد.
الــذي  الحالي  مستواه  على  ــاش  زي يحافظ  أن  نتمنى 
سيساعد بأدائه املتميز املنتخب الوطني على الوصول إلى 
التي  القادمة  العالم  وكــأس  لألمم،  إفريقيا  كأس  نهائيات 

ستحتضنها قطر سنة 2022.

املغربية  امللكية  الجامعة  رئيس  شدد 
لكرة القدم، خالل اللقاء التواصلي الذي 
عقده يوم السبت األخير مع رؤساء أندية 
ومدرائها  والثاني  األول  الوطني  القسم 
ــرورة االهــتــمــام  ــ الــتــقــنــيــن، عــلــى ضـ
بالتكوين، والسهر على اكتشاف املواهب 
بها بالدنا في جميع جهات  تزخر  التي 
االجتماعات  كل  بــأن  أكــد  كما  اململكة، 
املاضية التي عقدت في هذا الشأن، يجب 
تطبيقها على أرض الواقع في أقرب وقت 

ممكن.
عن  أعــاله  مقالنا  في  تحدثنا  وكما 
غياب ظهير أيسر حقيقي داخل املنتخب 
مغرب  يتوفر  أال  يعقل  فــال  الــوطــنــي، 
على  الكويرة،  إلــى  طنجة  من  األبــطــال 
العب بإمكانه أن يسد هذا الفراغ املهول.
فكالم رئيس الجامعة على صواب، ألن 
مراكز التكوين داخل األندية الوطنية هي 
لنا العبن  تنجب  أن  املفروض  من  التي 
في جميع املراكز، كما أن األندية الوطنية 
التي تستفيد سنويا من منحة محترمة 
ال  الــغــرض،  هــذا  أجــل  من  الجامعة  من 
املهمشة،  التكوين  مراكز  على  تصرف 
حيث يتم تبذيرها في التعاقد مع العبن 
شــيء  أي  يضيفوا  ولـــن  ــم  ل جــاهــزيــن 

في  يصرفونها  كما  لفرقهم، 
بعض  لتكميم  تافهة  أشياء 
األفواه الجائعة.. فهل يعقل، 
مستوى  جيدا  نعرف  ونحن 
يتعاقد  أن  املحلين،  العبينا 
تفوق  بقيمة  العب  مع  فريق 
وأي  درهــم؟  مالين   7 أو   6
ــذا  ــة ســيــمــنــحــهــا ه ــافـ إضـ

الالعب الذي تحول بن عشية 
على  يركز  غني  شخص  إلــى  وضحاها 
فريقه  على  تركيزه  من  أكثر  مشاريعه 

الغارق في املشاكل؟
فما علينا إال، أن نعود إلى »الفيفا« أو 

)طاس(،  الرياضية  املحكمة 
لنرى األزمات املالية الخانقة 
معظم  منها  تعاني  الــتــي 
بسبب  املــغــربــيــة،  الــفــرق 
ملستحقات  تسديدها  عــدم 
الوطنية  واألطـــر  الالعبن 
أو   5 فمبلغ  واألجــنــبــيــة، 
جدا  كــاف  درهــم  مالين   6
الشباب  تكوين  مــركــز  لخلق 
داخل الفرق، والعناية بنجوم املستقبل، 
اإلهمال،  من  ولألسف،  يعانون،  الذين 
بلدان  إلــى  »لحريك«  إلــى  يدفعهم  مما 
الخليج التي استفادت كثيرا من مواهبنا 

أصبحت  الفرق  هذه  أن  كما  املظلومة، 
دولين  سابقن  العبن  بجلب  مطالبة 
على غرار كل أندية العالم، ليشرفوا على 

تدريب الالعبن، كل حسب مركزه.
حاليا  تتوفر  الفرق  هــذه  كانت  فــإذا 
أن  كذلك  فعليها  للحراس،  مدربن  على 
توفر مدربن للمدافعن، ومدربن لالعبي 

الوسط، وآخرين للمهاجمن.
يتوفر  واملــغــرب  املعقول  مــن  فليس 
على العبن كبار في جميع املراكز، كعبد 
املجيد ملريس، الحضريوي، خالد مسالك، 
الداودي في الرواق األيسر، وال تستفيد 
بالنسبة  الــشــأن  كذلك  تجربتهم،  مــن 
للتيجاني وخليفة، في الجهة اليمنى، أو 
محسن بوهالل، أو الطاهر لخلج، امجيد 
بويبود، مصطفى خاليف، عمر النجاري 
صالح  كماتشو،  كذلك  أو  الوسط،  في 
الدين بصير، حسن ناظر، وأحمد البهجة 

في الهجوم، والقائمة طويلة جدا...
يلتفتوا  أن  ــة  ــدي األن رؤســـاء  فعلى 
من  لالستفادة  القدامى،  الالعبن  إلــى 
تجاربهم، وال يهمشونهم، ألنهم أبناؤهم، 
ــن مناسبة  م أكــثــر  ــدوا خـــالل  ــ أب وقـــد 
السابقة..  أنديتهم  ملساعدة  استعدادهم 

»فما حك جلدك مثل ظفرك«.

قف
بعد اللقاء التواصلي للجامعة مع رؤساء ومدراء األندية الوطنية

التكـوين والتكـوين ثـم التكـوين

...



تكن  لم  البريني  كلمة  أن  والــواقــع، 
ســوى اخــتــزاال رزيــنــا ملــا أجــمــع عليه 
الفرصة  سنحت  وقـــد  الــحــاضــرون، 
مسؤول  تعليقات  لتسمع  لـ«األسبوع« 
بدوره  نبه  العيون،  في  املستوى  رفيع 
إلى خطورة الحرب اإلعالمية، حيث قال: 

أن  يمكنها  فيديو  كبسولة  مجرد  ))إن 
املواطنني،  كبيرا في صفوف  أثرا  تترك 
بمنطق  معهم  التعامل  ينبغي  ال  الذين 
يفهمونها،  ال  قد  التي  األممية  الوثائق 
ــخــالف لــغــة الـــواقـــع الــقــائــمــة على  ب

التواصل، واالعتبارات اإلنسانية((.

مطمئنة((..  آمنة  مدينة  ))العيون 
قبل  املغربي،  املــســؤول  تحدث  هكذا 
قد  الــتــي  املعطيات  بعض  يــؤكــد  أن 
التعامل  في  العادي  املواطن  يجهلها 
البوليساريو،  على  املحسوبني  مــع 
حيث يسمح املغرب في بعض األحيان 

محسوبني  بدخول  إنسانية،  لدواعي 
لزيارة  املغرب  إلى  البوليساريو  على 
املستشفى  في  عائالتهم  أفــراد  بعض 
كما حصل مع والدة زوجة قيادي كبير 

والدتها  كــانــت  الجبهة،  فــي 
زايــد  الشيخ  مستشفى  فــي 

العيون
سعيد الريحاني

حجز محمد البريني، قطب الصحافة االتحادية، ماكنه صباح يوم الجمعة الماضية بمدينة العيون إلى جانب لك من رئيس الفيدرالية 
المغربية للناشرين، محمد مفتاح، والقطب اإلعالمي محمد برادة، بحضور عدة قيادات إعالمية من مختلف المنابر الوطنية، 

ليلقي لكمة اكن لها األثر البالغ في نفوس الحاضرين، حيث قال: ))نحن في حرب إعالمية تؤكدها الضربات التي نتلقاها من 
خصومنا((، وألن اللقاء اكن عبارة عن مبادرة من فيدرالية الناشرين لدعم المجهود الوطني، في ما بعد تأمين معبر »الكركرات«، فقد 
أوضح البريني أنه ال مجال للحياد في الصحافة عندما يتعلق األمر بالقضايا الوطنية، قائال: ))أنا ال أومن بالصحفي المحايد فيما يتعلق 

بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية.. هناك حرية في معالجة المواضيع وفي الخطوط التحريرية، لكن ال مجال للحياد عندما 
يتعلق األمر بالوطن((.
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تحليل إخباري
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»األسبوع« تنقل أجواء ما بعد تأمين معبر 
»الكركرات« من مدينة العيون

مسؤول رفيع المستوى يصرح:

 �سمحنا بدخول حم�سوبني 
على البولي�ساريو للقاء 

عائالتهم   يف املغرب جتنبا 
لرفع م�ستوى احلقد

ماء العينني: اإغالق »الكركرات« 

�سكل كارثة اقت�سادية لبع�ض 

الدول الإفريقية

النا�سرون املغاربة: احلرب 

الإعالمية على املغرب موجودة 

ول جمال للحياد 
معبر الكركرات



بالرباط، ويؤكد هذا املسؤول 
بأن خطوات مثل هاته، تؤكد 
قوة املواقف املغربية، وتجنب 

تكريس الحقد)..(.
تغيير  يجب  أنه  يؤكد  املصدر،  نفس 
ــن، عبر  ــن ــواط لـــدى امل االنــطــبــاعــات 
بالحاضر  املــاضــي  ــط  ورب الــتــواصــل، 
بتاريخ  اإلملام  يجب  حيث  واملستقبل، 
القبائل  ــخ  ــاري وت الــصــحــراء،  ــوز  رمـ

الصحراوية..
تكاد  املغربي  املــســؤول  تصريحات 
التي  املغربية  الــخــطــوات  أن  تــؤكــد 
تم  إذا  تكن صدفة،  لم  مؤخرا،  تحققت 
األماكن  في  املناسبن  الرجال  وضــع 
الجيش  تــحــرك  أن  حــيــث  املــنــاســبــة، 
»الــكــركــرات«  معبر  لحماية  املغربي 

كبير  شعبي  بترحيب  محفوفا  كــان 
أبناء  من  واحد  ويقول  الصحراء،  في 
إمــام  محمد  الشيخ  هــو  الــصــحــراء، 
للكوت  الفخري  القنصل  العينن،  ماء 
القوات  ))تدخل  أن  بالعيون،  ديفوار 
حكيما  تدخال  كــان  امللكية،  املسلحة 
استنفذ  أن  بعد  وشرعيا،  وقانونيا 
املغرب كافة الطرق على مستوى األمم 
املتحدة والعالقة مع الدول اإلفريقية، 
املشكل  بحل  التنويه  يجب  ذلك  ومع 

دون اللجوء الستخدام القوة..((.
من  وهو  العينن،  ماء  إمــام  محمد 
والذي  العينن،  ماء  الكبيرة  العائلة 
في  قــال  جــد،  عــن  أبــا  البيعة  ورث 
ــوع«،  »األســب بها  خــص  تصريحات 
الشيخ  لعائلة  بالنسبة  ))البيعة  أن 
ليست  ــة،  عــام بصفة  العينن  مـــاء 
وهو  بالعمل،  بل  بالفم،  قــول  مجرد 
ما ورثناه أبا عن جد، وقد ورثها عن 
العينن  مــاء  الشيخ  املباشر،  جــدي 
األوسمة،  الكثير من  الذي حصل على 

الخامس  محمد  له  املغفور  طرف  من 
ومن املرحوم الحسن الثاني.. فوالئنا 
للمزايدة،  مجاال  ليس  امللكية  للعائلة 
باللسان،  يكون  أن  يجب  ال  والوطن 
يجب  االقتصاد،  في  بالفعل، حتى  بل 
إثبات الوطنية بالغيرة على االقتصاد 

املغربي والعمل على تنميته((.
قال  ــتــصــادي،  االق املــجــرب  وبلغة 
في  املغربي  التحرك  أن  العينن  ماء 
مهمة  جد  خطوة  شكل  »الكركرات«، 
املعبر  إغــالق  ألن  املقاييس،  بجميع 
ليس  اقــتــصــاديــة  كــارثــة  فــي  تسبب 
حتى  بل  فقط،  الوطني  املستوى  على 
وبالنسبة  اإلفريقي،  املستوى  على 
لــبــعــض الــــدول األوروبـــيـــة أيــضــا، 
فاملغرب معروف بتنوع صادراته نحو 
إما  موريتانيا،  عبر  اإلفريقي  العمق 
أولية  مواد  أو  فالحية  مواد  بتصدير 
السنغال  في  املصانع  عليها  تعتمد 
وموريتانيا ومالي، وهي معامل تشغل 
مئات األشخاص املرتبطن في عملهم 
باملغرب.. فقد توقفت هذه املصانع عن 

العمل، حسب قوله.
معبر  إغـــالق  تــأثــيــر  وبــخــصــوص 
نفس  قــال  أوروبــا،  على  »الكركرات« 
موريتانية  شركات  ))هناك  املصدر: 
تصدر السمك نحو أوروبا عبر بوابة 
تــتــصــوروا  أن  ولــكــم  »الـــكـــركـــرات«، 
املعامل..  بهذه  حلت  التي  الكارثة 
إذن مكن تحرك الجيش في الصحراء 
أولهما  مهمتن:  نتيجتن  تحقيق  من 
حيث  الطريق،  وتعبيد  املعبر  تأمن 
كانت وسائل النقل تقضي ما يزيد عن 
ساعة في طريق غير معبدة، ما يكرس 
العازلة  املنطقة  التخوف والالأمن في 

بن املغرب وموريتانيا)..(((.
التي  بالدينامية  يتعلق  وفــيــمــا 
قــنــصــلــيــات بعض  ــاح  ــت ــت اف خــلــفــهــا 
مدينتي  في  والعربية  اإلفريقية  الدول 
العينن  مــاء  قــال  والداخلة،  العيون 
الكوت  لدولة  الفخري  القنصل  وهو 
عن  نتكلم  ))عندما  بالعيون:  ديفوار 

أن  تــشــاهــدون  فأنتم  الــعــيــون، 
املدن  بركب  التحقت  املدينة 

الرحالت  ناحية  من  ســواء  الكبرى، 
هناك  أن  حــيــث  ــطــار،  ــامل ب الــجــويــة 
ــالت جوية  ــالث رحــ ثـ ــى  إلـ رحــلــتــن 
كيف  الحظتم  أنكم  شــك  وال  يوميا، 
املهاجرين،  تستقطب  أصبحت  أنها 

ومن تم، فإن خطوة تأسيس قنصليات 
بالنسبة  مهمة  خطوة  تبقى  بالعيون 
ــدول، الــتــي تــؤكــد بــقــرارهــا  ــ لــهــذه ال
مغربية  جانب  إلــى  اصطفافها  هــذا، 
التي  اإلشاعات  عن  بعيدا  الصحراء، 
ففتح  البوليساريو،  مرتزقة  يروجها 
للمجتمع  تثبت  معن  بلد  قنصلية 
تثبت  كما  الصحراء،  مغربية  الدولي 
مدينة  في  أنهم  الــدول  هذه  ملهاجري 

شقيقة وآمنة..((.
ــه عــمــن يدعي  وفـــي مــعــرض جــواب
بهذه  مرتبطة  جــالــيــات  وجـــود  ــدم  ع
هذه  العينن  مــاء  كــذب  القنصليات، 
بالكوت  مــثــاال  ــطــى  وأع املــعــطــيــات، 
هذا  مهاجري  أن  قــال  حيث  ديــفــوار، 
البلد يقدر عددهم بنحو 1000 مهاجر 
ــون، وضــعــفــهــم يــوجــد في  ــعــي ــي ال ف
بالنسبة  األمر  ونفس  الداخلة،  مدينة 
هذه  أن  علما  ــرى،  األخـ للقنصليات 
بالجاليات،  فقط  ترتبط  ال  القنصليات 
وشراكات  أعمال  من  به  تقوم  بما  بل 

اقتصادية في مختلف امليادين.
استقبلت  قد  العيون  مدينة  وكانت 
عشرات املنابر اإلعالمية الوطنية 
ــرة، على  ــيـ ــفــتــرة األخـ ال فــي 

ــركــرات«،  ــك »ال معبر  تحرير  هــامــش 
الذي  املوسع  االجتماع  من  والنموذج 
عقدته فيدرالية الناشرين بعن املكان، 
في  االستمرار  يؤكد  ببالغ  وختمته 
الوحدة  اإلعالمية ضد خصوم  املعركة 

الترابية، والبداية كانت بإدانة أسلوب 
الزمالء  بعض  من  النابع  االستفزاز 
في الجزائر، إذ يقول بالغ الفيدرالية: 
))يتأسف ناشرو الصحف املجتمعون 
بعض  في  زمالئنا  النزالقات  بالعيون، 
الذي  الحد  إلى  الجزائرية،  الصحف 
عن  للدفاع  جمعية  يؤسسون  جعلهم 
عن  الكف  إلــى  وندعوهم  االنفصال، 
ــزام بشرف  ــت إشــعــال الــحــرائــق، واالل
كعناصر  يــد  فــي  يــدا  والعمل  املهنة 
نحن  املغاربية..  الوحدة  أفق  في  بناء 
املغربية  الصحافة  مؤسسي  حفدة 
بالكلمة  االســتــعــمــار  واجــهــت  الــتــي 
البناء  أجــل  مــن  الثمن  وأدت  الــحــرة 
الطريق  نفس  سنواصل  الديمقراطي، 
من أجل استكمال وحدتنا الترابية، فقد 
نختلف على كل شيء، ولكن الصحراء 

املغربية تجمعنا دائما((.
املغربي  الــجــيــش  تــحــرك  أن  يــذكــر 
واكــبــه  »الـــكـــركـــرات«،  معبر  لــتــأمــن 
تحرك شعبي كبير من مختلف أطياف 
الخطوة  هذه  إن  بل  املغربي،  املجتمع 
كانت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، 
سلمي  بتحرك  ارتبطت  وأنها  السيما 

وتكتيكي حظي بدعم دولي كبير.
ومن جانبه، أكد املغرب أنه حريص 
بنفس  ومواطنيه  ترابه  حماية  على 
االلتزام  على  فيه  يحرص  الذي  القدر 
ما  الــنــار، وهــو  إطــالق  باتفاق وقــف 
أجراها  التي  األخيرة  املكاملة  تلخصه 
العام  األمن  مع  السادس  محمد  امللك 
غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم 
أنه  الــســادس  محمد  امللك  أكــد  حيث 
ــحــاوالت  ــى إثـــر فــشــل كــافــة امل ــل ))ع
املحمودة لألمن العام، تحملت اململكة 
حقها  إطار  في  مسؤولياتها  املغربية 
املشروع تماما، السيما وأن هذه ليست 
املرة األولى التي تقوم فيها ميليشيات 
مقبولة..  غير  بتحركات  البوليساريو 
وقد أعاد املغرب الوضع إلى طبيعته، 
نهائية،  بصفة  املشكل  بتسوية  وقام 
التنقل((،  حركة  انسيابية  أعاد  كما 
تشبث  امللك  أكــد  املكاملة،  نفس  وفــي 
النار،  إطــالق  بوقف  الراسخ  املغرب 
كما تظل اململكة عازمة تمام العزم على 
الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار 
تهديد ألمنها  أي  على  الشرعي  الدفاع 

وطمأنينة مواطنيها.

))العيون مدينة آمنة 
مطمئنة((.. هكذا حتدث 

املسؤول املغربي، قبل أن 
يؤكد بعض املعطيات التي 

قد يجهلها املواطن العادي 
يف التعامل مع احملسوبني 

على البوليساريو، حيث 
يسمح املغرب يف بعض 
األحيان لدواعي إنسانية، 

بدخول حمسوبني على 
البوليساريو إىل املغرب 

لزيارة بعض أفراد عائالتهم 
يف املستشفى كما حصل 

مع والدة زوجة قيادي كبري 
يف اجلبهة، كانت والدتها 

يف مستشفى الشيخ زايد 
بالرباط

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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تحليل إخباري

محمد إمام ماء العينين، القنصل الفخري للكوت ديفوار بالعيون رفقة وزير الخارجية بوريطة

في معرض جوابه عمن يدعي عدم وجود جاليات 
مرتبطة بهذه القنصليات، كذب ماء العينين هذه 

المعطيات، وأعطى مثاال بالكوت ديفوار، حيث قال أن 
مهاجري هذا البلد يقدر عددهم بنحو 1000 مهاجر 

في العيون، وضعفهم يوجد في مدينة الداخلة، 
ونفس األمر بالنسبة للقنصليات األخرى، علما أن هذه 

القنصليات ال ترتبط فقط بالجاليات، بل بما تقوم به من 
أعمال وشرااكت اقتصادية في مختلف الميادين.
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العاصمة  خاضت  املاضي،  القرن  سبعينات  يف 
ــل تـــأســـيـــس مــنــظــمــات  ــ ــارك مــــن أجـ ــعــ الــــربــــاط مــ
وإفريقية،  وعربية  إسالمية  لبلديات  واحتـــادات 
ولم تطمع أبدا يف رئاسة أي منها، بل كان هدفها 
اإلقليمية  الــقــرارات  صنع  يف  »البلدية«  مشاركة 
ويف إنـــشـــاء دبــلــومــاســيــة مـــوازيـــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
احلــكــومــيــة، وجلــعــل مــكــانــة يف احملــافــل الــدولــيــة، 
بدأ  العالم  توجه  أن  إال  الشعوب«،  لـ»دبلوماسية 
يف الــتــخــلــي عــن الــتــحــالــفــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة 
واجلغرافية، ويستعد - واهلل أعلم - لفتح قنوات 
تــالئــم الــتــحــوالت اجلـــاريـــة يف كـــل بــقــاع الــدنــيــا، 
املنظمات  تلك  إلــى  الــربــاط  فانتماء  وبــالــتــالــي، 
ــادات رمبــا أصــبــح مــن املــاضــي، ممــا يدفع  ــ واالحتـ
يليق  للعاصمة  جــديــد  متــوقــع  يف  التفكير  إلـــى 
»احتاد  اقتراح  مثل  والدولية،  الوطنية  مبكانتها 
لــعــواصــم املــمــلــكــات واإلمـــــــارات« يف الــعــالــم على 
اخــتــالف أديــانــهــا ولــغــاتــهــا وعــقــائــدهــا ومتوقعها 
ــو: األصـــالـــة  ــ ــتـــرك هـ ــشـ ــرايف، فـــالـــقـــاســـم املـ ــ ــغـ ــ اجلـ
وهي  السياسي،  والنضج  واالســتــقــرار  واحلــضــارة 

مميزات متتاز بها اململكات واإلمارات.
هذا االقتراح نضعه بني يدي جماعة العاصمة، 
ــه جـــمـــود عــالقــتــهــا اخلـــارجـــيـــة وخلــلــق  لــتــكــســر بـ
دينامية جديدة تواكب تطورات العالم، ولتنشيط 
عليه  الـــذي  الــدولــيــة،  بــالــعــالقــات  املكلف  قسمها 
تقدم  مــذكــرة  مــســودة  تهييء  يعرف شغله(  )وهــو 
فيها،  ليقرر  املجلس  إلى  ثم  املعنية  اللجنة  إلى 
وحــاملــا تــصــل إلــى الــســلــطــات، تــبــدأ إجــــراءات جد 
املوافقة  إلــى طلب  قد تصل  وزارتـــني  معقدة بني 
من مجلس حكومي، ليرفعها بدوره إلى مجلس 
وزاري، أما إذا استمر مجلس اجلماعة يف »نومه« 
واستطاب أحالم العودة حاكما يف الصيف املقبل 
مثقال بأصفار اإلجنــازات، فهذا ما ال ولن يقبله 
الرباطيون، ورمبا لن ميحوه سوى اقتراح »احتاد 

لعواصم اململكات واإلمارات«.

هل تقترح 
العاصمة »اتحادا 

لعواصم المملكات 
واإلمارات«؟

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادات من
الرواد

الحفيظ  عبد  األســتــاذ  الرائد  من  شهادة 
ولــعــلــو، رئــيــس »املــلــتــقــى األورومــتــوســطــي 
اللقاء  خــال  مداخلة  في  بها  شــارك   ،»2010
املنظم  الجهوية،  الجمعيات  لرابطة  العلمي 
من  نقتطف   ،2010 فبراير   11 يــوم  بالرباط 
مداخلته بعنوان: »الحكامة الجهوية واملقاربة 
))إن الهدف األسمى  الفقرة:  التشاركية«، هذه 
أساسي  كفاعل  اإلنسان  هو  الجهوية  للتنمية 
في تحقيقها، وكمستفيد مباشر منها، وكمحرك 

في عملية التنمية البشرية.
أكدناه  كما  الامركزية  نظام  أو  الجهوية  إن 
مجموعة  أو  سهلة  بعملية  ليست  ســلــفــا، 
مبادئ  من  إنها  بل  ــة،  إداري ومساطر  قوانني 
السياسية  مجاالتها،  كل  في  الجيدة  الحكامة 
حيث  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
أن إشـــراك املــواطــن فــي كــل مــراحــل وضعها 
إلى  إضافة  أساسيا،  شرطا  يعد  وتطبيقها 
انتخابات  عــبــر  ــاء   ــزه ن منتخبني  اخــتــيــار 
وأنــواع  الخروقات  كل  من  خالية  ديمقراطية 

الفساد االنتخابي(( انتهى.
والتنمية  املوسعة  »الجهوية  كتاب  املصدر: 
»الهدف  في  وتمعنوا   ،105 ص:  االجتماعية« 
ــراك  و»إشـ اإلنــســان«،  هــو  للتنمية  األســمــى 
وتطبيقها«،  وضعها  مراحل  كل  في  املواطن 

و»اختيار منتخبني نزهاء«.. وبدون تعليق.

أرشيف

الركن  هــذا  في  نشرها  نعيد  صورة 
على  وقــد مضى  الــربــاط«  »أرشــيــف  من 
اسم  نقل  هي  واملناسبة  سنوات،   6 ذلك 
صغيرة  زنقة  تسمية  من  اليزيدي  محمد 
شارع  إنه  كالشوارع،  ليس  شــارع  إلى 
الــضــريــح الــشــريــف ويــمــتــد مــن شــارع 

العلويني إلى ساحة أبراهام لنكولن.
واملرحوم اليزيدي من املوقعني على وثيقة 
الكبار،  الوطنيني  ومن  باالستقالل  املطالبة 
حيث سجل للتاريخ رفضه ملناصب وزارية 
املشهورة:  قولته  وقال  نيابية  أو  وحكومية 
نفسي،  وليس  والوطن  امللك  أخــدم  كنت 

رحمه هلل وأسكنه فسيح جناته.

إلى  تــوجــه  ــضــال«  »ري وفواتير  ــذارات  إن
مضمونة  غير  عشوائية  بطريقة  الرباطيني 
يفرض  الواجب  بينما  أصحابها،  إلى  الوصول 
حتى  املضمون  البريد  عبر  أو  باليد  تسليمها 
للمواطنني،  قاسية  معاناة  في  فتسبب  تضيع  ال 
»عقوبة  وإضافة  الكهربائي  التيار  قطع  منها: 
وضحاياها  شهريا  تتكرر  املعاناة  هذه  مالية«، 
يحضرون  الــجــمــاعــة  ممثلو  بينما  بــاملــئــات، 
اجتماعات املجلس اإلداري ولجنة تسيير الشركة 
هذه  إلــى  ينتبهون  لعلهم  الزبناء،  عن  للدفاع 

املشاكل ويناقشونها.

في  أبوابه  سنطرال«  »المارشي  سيفتح 
أشغالها  دامت  لترميمات  خضع  بعدما  املقبلة،  األيام 
افتتاحه  تم  التاريخي  »املارشي«  هذا  سنتني،  حوالي 
سنة 1920 وقننت بلدية العاصمة آنذاك كيفية استغالل 
نوعية  يحدد  ملزم  بلدي  بقرار  للسمك  وسوقه  حوانيته 
القرار،  هذا  من  قرن  وبعد  بعرضها،  املسموح  السلعة 
للمدينة  الجديدة  املكانة  يراعي  بقرار  تجديده  ينبغي 
وإدارية،  ودبلوماسية  ثقافية  وعاصمة  إنساني  كتراث 
ألنه قبل 20 سنة، تحول هذا »املارشي يا حسرة« إلى 

»جوطية«.
 

من   ،1930 بتاريخ   1393 رقم  وثيقة تحمل 
وثائق »ذكريات« املرحوم الرباطي أحمد الجبلي 
بعض  تفيد  قد  معلومة  فيها  دون  العيدوني، 
والده  أن  هلل،  رحمه  فيذكر  الرباطية،  العائات 
خديجة  اللــة  الرباطية  من  تــزوج  محمد  سيدي 
بنت الحاج علي جلزيم، ثم يضيف: عائلة جلزيم 
العائلة  وهذه  األدارســة،  الشرفاء  من  الرباطية 

مشهورة بعلمائها.  

مقاطعة  رئيسة  حسرة«،  »يا  العاصمة  في 
ففي  سكانها  أما  عملها،  بمقر  املقاطعة  تلك  إلى  تنتمي 
الترشيح  شروط  تصحيح  ينبغي  مما  مجاورة،  مدينة 
في  السكن  وجوبية  بتحديد  جماعية  انتخابية  لدائرة 
بالعمل  إليها  فاالنتماء  الترشيح،  موضوع  املقاطعة 
والخدماتيني،  والصناع  للتجار  غرفة  شبه  إلى  يحولها 

وليس للسكان.

هل تنصف العاصمة بقانون خاص أم 
تبقى ضحية قانون يساويها مع القرى؟ 

وبــاء  مــن  نستخلصها  ودروس  عبر 
املجاالت  كل  الذي حاصرنا في  »كورونا« 
ومن  جهة،  من  بالسكتة  االقتصاد  وهدد 
ضربنا،  الذي  الجفاف  هناك  ثانية،  جهة 
اختيار  فــي  مسؤوليتنا  نتحمل  لعلنا 
ممثلينا لقيادتنا إلى بر األمان، وإلنقاذنا 
»املمثلون«  عجز  مفترسة  ــوارث  كـ مــن 
أعراضها،  تشخيص  عن  حتى  الحاليون 
يعالجها  بساح  مواجهتها  وبالتالي 

ويذوب أوجاعها وآالمها.
جمعية  أي  تــقــدمــت  ــرى  تـ يـــا  فــهــل 
يعدها  طريق  خارطة  بوضع  سياسية 
من  اآلالف  عشرات  وينفذها  خبراؤها 
في  رشحتهم  الذين  املحليني  املسؤولني 
التي  املجالس  هذه  املجالس؟  مختلف 
تلتزم  )ستاندار(  واحد  قانون  يضبطها 
لحفظ  والعاصمة  والقرية  املدينة   به 
صحة »عباد هلل« وأرزاقهم وأمنهم، وكل 
برفع  أو  باالختصاص  سواء  يهمهم،  ما 
غارقة  كلها  اململكة  هي  وها  ملتمسات.. 
واملجالس  تحصى  وال  تعد  ال  كوارث  في 
في خبر كان، وقد كان عليها من الواجب 

بــقــرارات  استثنائية  اجــتــمــاعــات  عقد 
جماعية طيلة أزمة »كوفيد 19«، التخاذ ما 
يلزم ولو من باب طمأنة املواطنني، لكنها 
لم تفعل، لذلك، فنحن في الرباط، نلح في 
بالعاصمة  خــاص  قــانــون  تشريع  طلب 
سبقتنا إليه عواصم مغاربية، مثل تونس 
العاصمة، وعربية مثل العاصمة األردنية 
عمان، خصوصا في شق رؤساء املجالس، 
الديمقراطية  في  عريقة  عواصم  هناك  بل 
لحاكمها  مجلسها  نصف  تعيني  تركت 
مباشرة  اختياره  يتم  اآلخــر  والنصف 
ويوازن  يطّعم  هنا  والحاكم  السكان،  من 
املجلس بكفاءات من أعلى مستوى، ربما 
كان  ســواء  مفاجئ،  طــارئ  أي  ملواجهة 

صحيا أو بيئيا أو ماليا أو إداريا.
فالرباط هي عاصمة كل املغاربة، واملقر 
األجنبية،  البعثات  من  للمئات  الــدائــم 
مما  والــحــقــوقــيــة..  الحزبية  ــرات  ــق وامل
عالية،  بكفاءات  بمجالس  تأمينها  يفرض 
فعاصمتنا التي تتربع على ألقاب مشرفة، 
يساويها  التي  العالم  في  الوحيدة  هي 

القانون بالقرى.

أننا  نقر  بدون لف وال دوران، 
رسبنا في تأطير عاصمة اململكة 
بجماعة في مستواها التاريخي، 
بالكفاءات  تطعيمها  في  وفشلنا 
عواصم  مصاف  إلــى  لقيادتها 
الخدمات  إلى  بإنسانها  وصلت 
ونقلهم،  عيشهم  فطورت  الذكية، 
االجتماعية  بشؤونهم  واهتمت 
وفتحت  واالقتصادية،  والثقافية 
وكلفت  التواصل  أبواب  أمامهم 
ــا مــتــخــصــصــني يــعــالــجــون  ــه ب
مع  يتواصلون  ثــم  ــدرســون  وي
املتصلني، ودائما عبر االتصاالت 
طلباتهم  عــلــى  ــرد  ــل ل ــة،  ــي ــذك ال
انتقاداتهم،  أو  واستفساراتهم 
إلى  جماعتنا  تصل  لــم  فلماذا 
الديمقراطية؟  من  املستوى  هذا 
كل  ــامــو«  ــن »دي هــي  أنــهــا  علما 
فمعظم  ــة،  ــاصــم ــع ال مــجــالــس 
مجلس  في  يـــدورون  املنتخبني 
العمالة  ومجلس  الجماعة  هذه 
بدأنا  املقاطعات، وكما  ومجالس 
دوران«،  وال  لــف  »بـــدون  بقول 
فهذا »الدوران« »دوخ« املنتخبني 
تفصل  »الــدوخــة«  تلك  أن  حتى 
باهظة  بغرامات  املحاكم  فيها 

الغير،  منها  تضرر  أخطاء  على 
وهي شائعة بني مجلسني كبيرين 
مجلس  وال  الجماعة،  صلب  من 
في  املتسبب  »من  لغز  فك  حاول 
هــذه األخــطــاء؟«، و»مــا هو دور 
والحجر  البشر  على  التأمينات 

التي ينخرط فيها املجلسان؟«.
ــاء هــي فــي حد  ــذه األخــط وهـ
على  هل  مــاذا..  على  حكم  ذاتها 

وكلما  انعدامها؟  على  أم  الكفاءة 
صعوبات،  منتخبينا  واجــهــت 
ــا  ــم ــات وإن ــصــعــوب ــي ب ــا هـ ــ وم
تغييب االجتهاد والعمل الدؤوب 
وتنزيل القوانني ومقارعة الحجة 
على  نعتمد  يقولون:  بالحجة، 
وعندما  لـ»تيفهمونا«،  الرباطيني 
موارد  عن  البحث  عن  يعجزون 
ــررون:  ــك ــن »غــيــر جــيــوبــنــا« ي م

يضاعفون  وعندما  »فهمونا«، 
ــم  ــه ــارات ــي تــعــويــضــاتــهــم وس
الرسوم  بقنابل«  و»يقنبلوننا 
والـــضـــرائـــب والـــجـــبـــايـــات، 
و»نعتمد  بـ»فهمونا«  يمررونها 
يفشلون  وعندما  تفهمكم«،  على 
ــي الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم مثل  ف
الشعبية  الدبلوماسية  تنشيط 
والتنقيب عن موارد إضافية من 
وترشيد  جماعية  استثمارات 
يتوجهون  االمــتــيــازات،  نفقات 
وعندما  »فهمونا«،  بقول:  إلينا 
نقول لهم صوتنا عليكم لتحسني 
»الـڤيتو«:  يستعملون  أحوالنا، 
مستهدفون«،  فنحن  »فهمونا 
انــتــزاع  فــي  علينا  فيعتمدون 
أياديهم  و»يدخلون  أصواتنا 
في جيوبنا« لتغطية مصاريف ال 
تهمنا وال تهم عاصمتنا، وها هي 
بلدية وصلت إلى إسعاد سكانها 
ال  )الصورة(  عمارة  وكأنه  بنقل 
يلوث وال يعرقل السير، ونتوجه 
»واش  بالسؤال:  منتخبينا  إلى 
الجواب  كــان  وإذا  فهمتونا؟«، 
»تحطوا  أن  األفضل  فمن  نعم، 

السوارت«..  

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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بعد اعتمادها علينا وعلى جيوبنا..

 متى تقوم مجالس العاصمة بواجباتها؟

الربـاط
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مختصرات
شمالية

ثالث  تعرضت  واحـــد،  أسبوع  خالل 
الغذائية،  املـــواد  لبيع  تجارية  محالت 
التي  تعرض  لعمليات سطو، آخرها تلك 
عبد  بــشــارع  متواجد  تــجــاري  محل  لها 
اإلداريــة  امللحقة  قبالة  الخطابي  الكريم 
على  اللصوص  أقدم  حيث  طلحة،  سيدي 
املــذكــور،  املــحــل  خلف  مــن  الــجــدار  ثقب 
وتمكنوا من السطو على مبلغ مالي مهم، 

وآلة تسجيل لكاميرات املراقبة.

بتطوان،  املواطنني  من  العديد  يشتكي 
البطء  بسبب  سفرهم  جــوازات  تأخر  من 
عمالة  داخل  اجلوازات  قسم  يعرفه  الذي 
البيانات  حتميل  ــال  خ تــطــوان  إقليم 
املكلفة  الــداخــلــيــة  وزارة  ــى  إل وإرســالــهــا 
سبب  حيث  املــواطــنــني،  ــوازات  جـ بــإجنــاز 
اخلسائر،  مــن  الــعــديــد  ــر  األمـ هــذا  لهم 
مع  مواعيد  على  كانوا  الذين  خصوصا 
استنكار  إلى  باملتضررين  دفع  مما  السفر، 
الطريقة التي يتم التعامل بها مع الوثائق 
الشخصية يف زمن السرعة، كما أن املواقع 
اجلـــواز  ــاز  إجنـ ــل  ــراح م بتتبع  ــة  ــاص اخل
املعنية  الـــوزارة  مــن  تدخل  دون  معطلة 
إلى  باملواطنني  يدفع  ما  وهذا  لصيانتها، 
من  ــة  اإلداري للمصالح  املتكررة  الــزيــارات 
املتعلقة  املعلومات  على  احلــصــول  ــل  أج

بجوازاتهم.

»المستشفى الحسني بالناظور تتشابه 
ما حدث صباح  هذا  األمــوات«،  عليه جثث 
على  اختلطت  حني  املاضية،  الجمعة  يوم 
أحد  جثة  املذكور  باملستشفى  املسؤولني 
املتوفني ليقدموا على منحها لشخص آخر 
دون  امليت  بدفن  قاموا  الذين  عائلته  غير 
لقريبهم،  ليست  الجثة  تلك  بأن  إشعارهم 
لكن بعدما تسلمت أسرة أخرى جثة ثانية، 
اتضح أن الشخص املتوفى ليس والدهم 
ــدهــم تــم دفــنــه مــن طــرف أســرة  وأن وال
أخرى، وطالبت األسرتان الجهات املعنية، 
كل  ومحاسبة  املوضوع  في  تحقيق  بفتح 

من ثبت تقصيره في عمله.

انهيار حتالف »امل�صباح« و»اجلرار« يف تطوان بعد 
�صكايـة م�صـت�صار لـوزير النـقل
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والتحالف  سنوات  أربع  من  أكثر  منذ 
يقود  و»الــجــرار«  »املصباح«  حزبي  بني 
رئاسة الجماعة الترابية لتطوان دون أي 
اعتراض أو معارضة، سواء من األحزاب 

املتحالفة أو من املعارضة نفسها.
املتعة«  »زواج  انتهاء  اقتراب  مع  لكن 
ــن الــتــطــوانــيــني  ــعــديــد م كــمــا يــصــفــه ال
واألحــزاب  والتنمية  العدالة  حــزب  بني 
االستقالل  من  واملتشكلة  معه  املتحالفة 
الذي  الوقت  وفي  واملعاصرة،  واألصالة 
كان من املمكن قيام النائب األول لرئيس 
الجماعة الترابية لتطوان، املنتمي لحزب 
»الجرار« رفقة فريقه، باعتراض على قرار 
أجور  وقف  إلى  الرامي  الجماعة  رئيس 
وطرد العشرات من املستخدمني العاملني 
كنائب  دوره  وممارسة  الطرقية،  باملحطة 
على  يحرص  متحالف  حزب  أو  للرئيس 
هذا  تجاهل  ــطــوان،   ت ساكنة  مصالح 
النائب كل ذلك واتجه إلى منصبه الثاني، 

وما  الجماعة  لرئيس  كنائب  حيث صمت 
اتخاذ  صالحية  مــن  منصبه  لــه  يخول 
البرملانية  النيابة  إلى  ولجأ  الــقــرارات، 
لرفع سؤال كتابي لوزير التجهيز والنقل 
الجماعة  رئيس  قرار  في  النظر  أجل  من 
الذي هو بدوره برملاني عن نفس الدائرة 

وله نفس الحصانة.
وطردهم  العمال  أجور  وقف  موضوع 
عدة  فيه  تدخلت  الطرقية،  املحطة  مــن 
بينما  املدني،  املجتمع  كجمعيات  أطراف 
الظرفية  غابت جمعيات حقوقية في هذه 
عن  الــنــاتــجــة  ــة  ــ األزم بسبب  الصعبة 
انتشار فيروس »كورونا«، هذا األمر الذي 
اعتبرته ساكنة تطوان »مسرحية تمارس 
الجماعة  رئيس  طرف  من  الساكنة  على 
باقي  صمت  وصفوا  كما  األول«،  ونائبه 
املعارضة،  أو  املتحالفة  ســواء  األحــزاب 
من  تــواطــؤ  عــن  الناتجة  النية  بــســوء 
وأخــرى  شخصية  مصالح  قضاء  أجــل 

كتلك  امللفات،  بعض  بتسهيل  متعلقة 
واإلصالح،  البناء  رخص  بمنح  املتعلقة 
املتتبعني  من  العديد  وهذا واضح حسب 
للشأن العام بتطوان، ومن خالل تصويت 
كل  داخــل  النقاط  جميع  على  باإلجماع 
دورة الجماعة دون أي اعتراض من طرف 

املعارضة.
أن  املحلية،  املــصــادر  بعض  وتــقــول 
الجائر،  الــقــرار  لوقف  تدخلت  السلطة 
طــرف  مــن  املستهدفني  الــعــمــال  حــســب 
رئيس الجماعة، الذي قام خالل األسبوع 
للمحطة  جديد  رئيس  بتنصيب  املاضي 

الطرقية يتماشى مع سياسته. 
ملوقع  بتصريح  الجماعة  رئيس  وخرج 
هذه  كــل  فيه  يفند  بالجماعة،  الــخــاص 
ترتكز  ال  أكاذيب  أنها  معتبرا  االدعاءات، 
من  العديد  اعتبره  مما  حقائق،  أية  على 
مع  الجماعة  رئيس  تناقض  املواطنني، 

نفسه قبل غيره.

نهب الأرا�صي ال�صاللية على »عينك اآ بن عدي«
الترابية  الجماعة  تحولت 
التابعة  القديم،  السبت  سوق 
إلــى  تــطــوان،  إقــلــيــم  لعمالة 
ــســمــاســرة  ــة ل ــة مــفــضــل ــل ــب ق
يتهافتون  ــار  ــعــق ال ــا  ــي ومــاف
ــجــمــاعــة الــتــي  ــذه ال ــ ــى ه عــل
منح  في  مسؤولوها  يتساهل 
األراضي  لهذه  إداريــة  شواهد 
املتعلقة  والشواهد  الساللية، 
أجزاء  بيع  أجل  من  بالتقسيم 
ذات  الفالحية  األراضـــي  مــن 

املساحات الكبيرة.
ــمــكــن هــــؤالء األبـــاطـــرة  وت
من  املواطنني،  أراضــي  ناهبو 
إنشاء حجية التملك بمقابل ال 
يعلمه إلى املختصون في ذلك، 
القطع األرضية  تلك  أو تفويت 
مبالغ  مقابل  آخرين  ألشخاص 
عقارية  ذمــة  وتكوين  مالية، 
حساب  على  ــراء  ــث ال فاحشة 

املواطنني الضعفاء.
صارت  التي  الجماعة  هــذه 
مضرب املثل في التسيب ونهب 

أراضـــي املــواطــنــني وأراضــي 
املباشر  بــالــتــواطــؤ  ســاللــيــة 
السالليني،  النواب  بعض  مع 
نهب  عن  النظر  غضوا  الذين 
الجموع  أراضي  من  هكتارات 
وتحفيظها  بيعها  تــم  الــتــي 
لــتــتــحــول إلـــى مــلــك خـــاص، 
أو  ملقاولني  معظمها  بيع  وتم 

لبعض الشركات.
الهشة  لــلــوضــعــيــة  ونــظــرا 
البوادي  ساكنة  تعيشها  التي 
فإن  بالقانون،  والقرى وجهلهم 
االحتيال  ضحايا  جعلهم  ذلك 
وبعض  السماسرة  أيــدي  على 
من  وتــزكــيــة  بــدعــم  املنتخبني 
التي  الجهات)..(  بعض  طرف 
تبارك وتزكي مثل هذه األعمال 
عن  عبارة  املنطقة  حتى صارت 
ضيعة خاصة بأصحاب النفوذ، 
اإلداريــــة  ــد  ــشــواه ال أن  كــمــا 
الصادرة عن الجماعة الترابية، 
التي كان لها دور كبير في نهب 
قانونية  بطريقة  األراضي  هذه 

تغيب فيها املساءلة واملحاسبة، 
هذه الطريقة التي تبني التواطؤ 
ــذه  ــني مـــصـــدر ه الـــصـــريـــح بـ
منها،  واملستفيدين  الشواهد 
بالتحقيق  القيام  يجعل  مما 
من  مستعجال  أمــرا  شأنها  في 
وعلى  املختصة  الجهات  طرف 
رأسها وزارة الداخلية، واتخاذ 
صالحياتها  إطــار  في  املتعني 

عما  ومسؤولة  وصية  كسلطة 
يصدر عن املؤسسات الخاضعة 
وأن  الشمال،  بمدن  ملراقبتها 
تتخذ الالزم في حق من تالعب 
بالقانون، وحرم املتضررين من 
استغالل   فــي  املــشــروع  حقهم 
أراضيهم أو األراضي الساللية 
منذ  يستغلونها  كــانــوا  التي 

عقود.

جمل�ض الدار البي�صاء يرف�ض العرتاف بحقوق املعاقني يف التنقل

األسبوع

دعت جمعيات وهيئات لذوي االحتياجات 
البيضاء،  الدار  جماعة  مسؤولي  الخاصة، 
التنقل بشكل مجاني  الفئة من  لتمكني هذه 
العمومي الجديدة،  النقل  على منت حافالت 
منها  يمر  التي  الصعبة  للظروف  ــك  وذل
»كورونا«،  جائحة  فترة  خالل  منهم  الكثير 
ألجل  يومي  بشكل  التنقل  إلى  وحاجتهم 

قضاء مآربهم...
ذوي  من  مجموعة  تنظيم  من  وبالرغم 
احتجاجية  لوقفات  الخاصة  االحتياجات 
للتحسيس  الــجــمــاعــة،  مــجــلــس  ــام  ــ أمـ
قبل  مــن  إلــيــهــم  وااللــتــفــاتــة  بوضعيتهم 
يعانون  مـــازالـــوا  أنــهــم  إال  املــنــتــخــبــني، 

استجابة  عدم  بسبب  واإلقصاء،  التهميش 
العقد  فــي  بند  بوضع  ملطلبهم  الجماعة 
املبرم بني الجماعة وشركة النقل الحضري 

بشكل  بالتنقل  لهم  يسمح  »ألزا«،  الجديدة 
مجاني بمختلف خطوطها، كما كان معموال 

به في عدة شركات سابقة.

تعاني  شريحة  أكثر  املعاقني  فئة  وتبقى 
ــدم  الــفــقــر والــهــشــاشــة االجــتــمــاعــيــة، وع
بعد  خاصة  املسؤولني،  قبل  من  االهتمام 
املجاني  التنقل  االستفادة من  حرمانهم من 
حافالت  مستوى  على  ثم  الطرامواي،  في 
النقل الحضري، مما وضع الكثير منهم في 
مواقف حرجة مع مراقبي الحافالت، الذين 
على  ويفرضون  بقسوة  معهم  يتعاملون 
ذوي االحتياجات الخاصة التوفر على ثمن 

التذكرة قبل الصعود للحافلة.
اإلقصاء  سياسة  املدينة  مجلس  وينتهج 
والتهميش تجاه ذوي االحتياجات الخاصة، 
مسؤولوه  يرفعها  التي  الــشــعــارات  رغــم 
واالنتخابية،  الوطنية  املناسبات  خــالل 
السوسيولوجية  املقاربة  إلى  تدعو  التي 
وتمكينها  الهشة  والطبقات  املعاقني،  تجاه 
االجتماعية  الــبــرامــج  مــن  االســتــفــادة  مــن 

واملشاريع التنموية. 
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كواليس جهوية
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وزان

 تشديد اإلجراءات الصحية لتطويق 
فيروس »كورونا« في وزان

األسبوع
 

تقوم السلطات املحلية واألمنية 
إجـــراءات  بفرض  وزان،  بمدينة 
املواطنني  على  ومتشددة  صارمة 
املدينة  خارج  التنقل  في  الراغبني 
في  للتحكم  وذلــك  ضواحيها،  أو 
بعدما  للمدينة  الصحي  الوضع 
ــاضــي  ــف امل ــصــي ــي ال شـــهـــدت فـ
إصابات  وتسجيل  للوباء  ــؤرا  ب
بالعشرات بسبب ضيعات التوت.

وقــــــد فــــرضــــت الـــســـلـــطـــات 
املخالفني  على  صارمة  إجـــراءات 
جانب  إلــى  الوقائية،  لــإجــراءات 
من  باملدينة  الليلي  التنقل  منع 
صباحا،  الخامسة  إلــى  ليال   9
في  واالكتظاظ  التجمعات،  ومنع 
املقاهي، والتنقل بدون سبب مهني 
التنقل  أو صحي، وإخضاع حركة 
من وإلى اإلقليم لشرط التوفر على 
رخصة التنقل االستثنائية املسلمة 

من السلطات املحلية.
وزان  عــمــالــة إقــلــيــم  وشــــددت 
اإلجـــــــراءات بــعــد تــصــاعــد عــدد 
املــصــابــني بــفــيــروس »كــورونــا«، 
لجنة  تـــوصـــيـــات  ــى  ــل ع ــاء  ــنـ وبـ
بتدبير  املكلفة  اإلقليمية  اليقظة 
تقرر  ــا«، حــيــث  ــورونـ »كـ جــائــحــة 
واملحالت  واملقاهي  املطاعم  إغالق 
ــتــجــاريــة ومــحــالت املــأكــوالت  ال
الخفيفة على الساعة الثامنة ليال، 
والسوق  القرب  أســواق  وإغــالق 
على  العمومية  والحدائق  املركزي 

الساعة الخامسة مساء.
العمومية  الــســلــطــات  وقـــررت 
ــة  ــاضــي ــري ــات ال ــاعـ ــقـ إغـــــالق الـ
القرب  ومالعب  األلعاب،  وقاعات 
التجميل  وصالونات  والحمامات 
استثناء  ــم  ت بينما  ــة،  ــحــالق وال
من  الطبية  والعيادات  الصيدليات 
أن  على  مشددة  اإلغالق،  إجراءات 
واإلجراءات ستبقى  القرارات  هذه 
مع  يوما،   15 طيلة  املفعول  سارية 
تتحسن  حتى  تجديدها  إمكانية 

الوضعية الصحية في اإلقليم.

عمـال النقـل احل�ضـري يحتـجون بـعد
 ت�ضريـدهم بـدون حقـوق 

أسفي

تارودانت أزيالل

حرمـان 90 جمـاعة مـن احلـق يف ال�ضـحة
األسبوع

يـــعـــيـــش املـــســـتـــشـــفـــى 
السوسي«  »املختار  اإلقليمي 
وضعية  تــارودانــت،  بمدينة 
التدبير  سوء  بسبب  كارثية، 
تنامي  فــي ظــل  ــالالت،  واخــت
حـــاالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس 
آالف  ــرم  ح مما  »كـــورونـــا«، 
ــني املــنــحــدريــن من  ــواطــن امل
ترابية  جماعة   90 حــوالــي 
الخدمات  من  االستفادة  من 

الصحية العمومية الالزمة.
مدنية  فعاليات  وانتقدت 
وحقوقية بتارودانت، التدبير 
للمستشفى  الـــعـــشـــوائـــي 
اإلقليمي، الشيء الذي انعكس 
الساكنة  مصالح  على  سلبا 
وحرمها من حقها في العالج 
مطالبة  واملواكبة،  والتطبيب 

ومندوبية  العمالة  سلطات 
املسؤولة،  واملصالح  الصحة 
الوضع  لتصحيح  بالتدخل 

الذي يتفاقم يوما بعد يوم.
وشــــــــددت الـــفـــعـــالـــيـــات 
ترشيد  أهمية  على  الحقوقية 
ووضــع  الصحية  السياسة 
استراتيجية ناجعة وواضحة 
الصحية  الخدمات  لتسهيل 

ــع مع  ــط ــق ــمــواطــنــني، وال ــل ل
الــذي  الــعــشــوائــي  التسيير 
يــعــرفــه املـــرفـــق الــعــمــومــي، 
إشــراك  ضــرورة  على  مؤكدة 
جميع القوى الحية واملجتمع 
كبير  بدور  يقوم  الذي  املدني 
ــني  ــن ــواط فـــي تــحــســيــس امل
املدينة  في  الجائحة  بخطورة 

واملناطق املحيطة بها.

الفعاليات  نفس  دعت  كما 
املسؤولني،  كافة  الحقوقية 
للتدخل العاجل من أجل إنقاذ 
خطر  من  املرضى  من  املئات 
التدبير  ســوء  بسبب  ــوت  امل
أن  السيما  باإلقليم،  الصحي 
املرضى  مــن  املــئــات  وضعية 
)القلب والشرايني، والسكري 
والربو..( تزداد سوءا، بسبب 
اإلهمال وعدم متابعة حاالتهم 
من قبل املستشفى، بالتحجج 

بأزمة »كورونا«.
مطلعة،  ــصــادر  م وحــســب 
املستشفى  إدارة  قــامــت  فقد 
إلــى  أدت  قـــــرارات  ــخــاذ  ــات ب
العالجية  الــخــدمــات  تــراجــع 
واالعتيادية املقدمة للمواطنني، 
العمليات  ــاء  ــغ إل فيها  بــمــا 
وإغالق  املبرمجة،  الجراحية 
مركز التشخيص وتحويله إلى 
جناح ملرضى »كوفيد 19«، مما 
حرم آالف املرضى من مواعيد 
طبية إلجراء فحوصات أخرى.

األسبوع

انتشارا  ــال  أزي مدينة  تعرف 
املنتشرة  الضالة  للكاب  واسعا 
ــاء  عــلــى طـــول الــطــرقــات واألحــي
الشعبية، مما أضحى يهدد سامة 
خصوصا،  واألطــفــال  املــواطــنــن 
وقرب  األزقــة  في  يلعبون  الذين 

الرصيف.
تعرض  فقد  مواطنن،  وحسب 
قبل  من  للعض  األشخاص  بعض 
أصبحت  التي  الضالة،  الــكــاب 
وتمنع  املواطنن  تجاه  عدوانية 
أصبحت  كما  العبور،  من  ــارة  امل
إلى  ــذهــاب  ال مــن  املسنن  تمنع 
العمال  بعض  وحتى  املساجد، 
لتفادي  طريقهم،  لتغيير  اضطروا 

مواجهة الكاب.

ودعــــا املـــواطـــنـــون مــســؤولــي 
بحمات  الــقــيــام  إلــى  الــجــمــاعــة، 
الــضــالــة،  ــاب  ــك ال عــلــى  للقضاء 
إلى  تحولت  ألنها  منها،  والتقليل 
تشكل  وعدوانية  شرسة  حيوانات 
خطورة كبيرة على األطفال والعمال 

واملصلن والراغبن في السفر.
ــات  ــي ــعــال ــف وحــــــذرت بــعــض ال
الكاب  عــدد  تزايد  من  الجمعوية 
ــة والـــشـــوارع، وجـــاءت  ــ ــي األزق ف
عنها  تخلى  بعدما  الضواحي  من 
أصحابها، لتستقر في وسط األحياء 
الشوارع  على  وتسيطر  الشعبية 

وتعترض سبيل النساء واألطفال.
السلطات  الــســاكــنــة  وطــالــبــت 
املصالح  لدى  بالتدخل  وأعوانها، 
بشكايات  الــجــمــاعــيــة، وتــقــدمــوا 
للمنتخبن، قصد التعجيل بتنظيم 
على  للقضاء  ودوريـــات  حمات 
الكاب، والحد من خطورتها  هذه 
تهديدا  تشكل  أصــبــحــت  ــتــي  ال

لجميع املواطنن.

الكالب ال�ضالة ت�ضيطر على 
�ضـوارع املديـنة

األسبوع

يخوض عمال شركة »فيكتاليا« للنقل 
مدة،  منذ  إضرابا  بأسفي،  الحضري 
عليها  املنصوص  بحقوقهم  للمطالبة 
الشغل، وتسوية وضعيتهم  مدونة  في 

وإعادة املطرودين إلى وظائفهم.
تسوية  ينتظرون  العمال  ومـــازال 
الشركة  مشاكلهم ووضعيتهم من طرف 
القوانني  تتجاهل  الــتــي  اإلســبــانــيــة، 
تعهدت  الــتــي  املهنية  وااللـــتـــزامـــات 
بتنفيذها وفق دفتر التحمالت املوقع مع 
الجماعة الحضرية وسلطات الوصاية.

للعمال،  النقابي  املكتب  ويطالب 
القرارات  ومراجعة  معهم  حوار  بفتح 
التي اتخذت في حق بعضهم، والحفاظ 
مراعاة  مع  واملكتسبات،  الحقوق  على 
للمستخدمني  االجتماعية  الــظــروف 

الذين تم تسريحهم بدون سبب.
وحقوقية  مدنية  جمعيات  وتساند 
العمال املطرودين والذين تم تسريحهم 
االجتماعية  حقوقهم  منحهم  دون 
مضامني  بتوضيح  مطالبة  واملــاديــة، 
بصفقة  الــخــاص  الــتــحــمــالت  ــر  ــت دف
وحل  الــعــام،  للرأي  املفوض  التدبير 

األزمة االجتماعية للعمال.
العمال  ممثلي  نقابة  توصلت  وقد 

مسؤولي  مــع  مبدئية  تــســويــة  إلـــى 
حيث  السلطات،  تدخل  بعد  الشركة 
ــادة الــعــمــال املــســرحــني إلى  تــقــرر إعـ
أجــور  إلــى  ــادات  زيـ وإضــافــة  عملهم، 
الوكالة  ضمن  اشتغلوا  الذين  العمال 
وتنظيم  الــحــضــري،  للنقل  املستقلة 
اتفاقية  ومــراجــعــة  الــعــمــل،  ســاعــات 
مطلع   في  النقابات  ممثلي  مع  الشغل 

شهر دجنبر 2020.

أخـبار  الــــدار البـيضـاء
في  سياسته  عــامــل  ديـــوان  مــديــر  يــواصــل 
غير  العامل، ألسباب  مقابلة  من  املواطنني  منع 
مفهومة)...(، لذلك، يطالب املواطنون من املسؤول 
هاته  لجم  أجــل  من  بالتدخل  اإلقليم،  عن  األول 

التصرفات الصادرة عن مدير ديوانه.

ال أحد يجادل في كون حي الفالح بمقاطعات موالي 
رشيد أصبح قبلة للراغبني في اقتناء املواد املخدرة بكل 
املذكورة  املنطقة  من  شخص  فيها  يتاجر  التي  أنواعها، 
أن  أي  والذي هو محط عدة شكايات،  الزمن،  ردحا من 
صاحبنا يتاجر في هذا املحظور لسنوات طويلة دون أن 
تطاله يد املنوط بهم إيقافه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها 

في املوضوع)..(.
االنتشار  من  تذمرهم  عن  املواطنني  من  العديد  وعبر 
يعمد  حيث  باملنطقة،  أصنافها  بكافة  للمخدرات  الكثيف 
والخمور  باملخدرات  إغراقها  إلى  املذكور  اإلمبراطور 
وكل األنواع املشبوهة واملحظورة من سيارات ودراجات 

جعل  الــذي  األمــر  وغيرها،  مسروقة  نارية 
املنطقة تتحول إلى ساحة من املعارك الدامية 

وهو  املدمنني،  بني  أو  املروجني  بني  سواء 
في  غاية  جرائم  الغالب  في  عنه  ينتج  ما 

الخطورة)..(.

من املستفيد من استمرار منطقة 
هي  أ  مهمشة..  قــريــة  ــهــراويــني  ال
السلطة املحلية تعوق التنمية، أم أن 
ملصلحتها  تحاربها  محلية  لوبيات 
في التخلف الضامن للتبعية والوالء 
األعمى، أم أن املشكل بنيوي هيكلي 
باملنطقة  البشر  طبيعة  تتحمل 

مسؤوليته؟

ــذه الــجــهــات مــســؤولــة، كل   قــد تــكــون كــل ه
املفسد واملتكاسل موجودان، ويدل على  بنصيب، 
يقال،  الكالم  وهــذا  الهراويني،  حال  وجودهما 
لكون املنطقة مؤهلة بإمكانياتها الذاتية لترقى 
إلى مصاف املناطق التي تنمو بسرعة، ملوقعها 

واعتمادات اقتصادها.
ــإذا كـــان املــفــســدون فـــي هـــذه األرض  ــ ف
االشتغال  مهمة  بـهم  أنيطت  ومن  موجودون، 
على حساب مصلحة املنطقة متكاسلون، فإن لم 
تكن السلطة املحليـة والجماعة املحلية وباقي 
مصالح اإلدارات األخرى، ومنتخبي املنطقة من 
هذا الصنف أو ذاك، فماذا عسـاها تكون، ال هي 
باملفسدة وال هي باملتكاسلة، فهل هي متفرجة؟  
نموذج  الهراويني،  مدينة  إن 
واإلهمال  لالمباالة 
ــش  ــيـ ــمـ ــهـ ــتـ والـ

اإلعالم  من  تستحق  »الحكرة«  هذه  والتخلف)..( 
أولوية االهتمام والبحث عن املاليير الضائعة؟

يبدو أن الساهرين على تدبير الشأن املحلي بجماعة 
املجاطية أوالد الطالب، الزالوا يسبحون في تيار معاكس 
جاللته  خاللها  مــن  أوصــى  التي  امللكية  للتوجيهات 
الجماعات الترابية، بالعمل على وضع آليات عملية كفيلة 
للبرامج  نوعية إلعادة هيكلة شاملة وعميقة  نقلة  بإحداث 

االجتماعية املرتبطة بحاجيات الساكنة.
برصد  كفيلة  الجماعة  هذه  تراب  داخل  بسيطة  جولة 
أصواتها  منحت  التي  الساكنة  لوضعية  مأساوية  حقيقة 
ملجموعة من املنتخبني لم تحقق أي شيء يذكر، فالطرقات 
فاألمر  العمومية،  الصفقات  أما  مهترئة،  جد  الجماعية 
تحقيق  فتح  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  يستدعي  أصبح 
من الجهات املختصة، للوقوف على الخروقات القانونية، 
وتبديد املال العام دون حسيب وال رقيب.. فهل ستتحرك 

الجهات املعنية لفتح تحقيق في املوضوع؟
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كواليس صحراوية

 رؤساء األحزاب يجتمعون 
ألول مرة في »الكركرات«

أوسرد. األسبوع

األحزاب  زعماء  بزيارة  األخيرة  الفترة  تميزت 
في  »الكركرات«  ملعبر  املغربية،  الوطنية  السياسية 
األحــزاب  تتبع  إطــار  في  وذلــك  املغربية،  الصحراء 
إثر  وعلى  الحدودي،  املعبر  هذا  قضية  ملستجدات 
منذ  البوليساريو  مليليشيات  املتتالية  االستفزازات 
بهذا  املاضي،  أكتوبر   21 منذ  وباألخص  سنوات، 
املعبر الهام إقليميا ودوليا في محاولة يائسة منها 

إليقاف حركة التنقل.
بالغ  في  املغربية  الوطنية  األحــزاب  وأشــارت 
لالتفاقات  الخارقة  التجاوزات  هذه  تال  ما  إلى  لها، 
سلمية  عملية  من  املتحدة،  األمم  ومقررات  الدولية 
ناجحة، محكمة ورزينة للقوات املسلحة امللكية، من 
أجل تأمني املعبر وإعادة حركة عبور البضائع وتنقل 
تجديد  في  منها  ورغبة  طبيعتها،  إلى  األشخاص 
حينها  في  العملية  لهذه  الداعمة  الوطنية  مواقفها 

وملا أعقبها من خطوات دبلوماسية وسياسية.
كما ثمنت العملية املهنية والسلمية التي قامت 
امللكية، بأمر سامي من قائدها  القوات املسلحة  بها 
محمد  امللك  العامة،  الحرب  أركــان  ورئيس  األعلى 
تأمني حركة مرور  إعادة  السادس، والتي مكنت من 
وموريتانيا  املغربية  اململكة  بني  والسلع  ــراد  األف
جنوب  إفريقيا  وبــلــدان  ــا  أوروبـ وبــني  خصوصا، 

الصحراء عموما.
الــدولــي،  املنتظم  بمواقف  إشادتها   وجــددت 
بلدنا،  لقضية  الداعمة  والصديقة  الشقيقة  والدول 
مضيفة أن الجميع صار يدري أكثر فأكثر مدى جدية 
التاريخي  وعمقه  املغربي،  الذاتي  الحكم  مقترح 
ألجل  مصداقية  ذي  كمقترح  وأهميته  والحضاري، 

الطي النهائي لهذا النزاع املفتعل.

من 3 إلى 9 دجنبر 2020

تصريحات العثماني تفسد رسالة »الدراعة« من البرلمان

اأول جل�صة ملجل�س النواب باللبا�س ال�صحراوي
عبد اهلل جداد. العيون 

كان لـ»الدراعة« الصحراوية كلباس تقليدي، 
حول  برملانية  جلسة  انعقاد  أثناء  خصوصيته 
الجنوبية«، وشكل  باألقاليم  التنموية  »البرامج 
حضور غالبية البرملانيني باللباس الصحراوي، 
مع  الــالمــشــروط  التضامن  عــن  أخــرى  رســالــة 
ــي تــأمــني معبر  مــبــادرة الــجــيــش املــغــربــي ف

»الكركرات«.
وقد جاءت جلسة البرملان، بعد زيارة األمناء 
الدين  سعد  رأسهم  وعلى  لــأحــزاب  العامني 
العثماني، ملعبر »الكركرات«، وهي املبادرة التي 
التي  الزيارة  أن  ويبدو  املتتبعون،  استحسنها 
كانت باسم األمني العام لحزب العدالة والتنمية، 
سعد  الحكومة  رئيس  قاله  عما  تماما  اختلفت 
92 باملائة من الساكنة  الدين العثماني، من أن 
سكن  على  تتوفر  الجنوبية  باألقاليم  الحضرية 

فيال أو شقة أو دار مغربية.
عمومية  جــلــســة  فـــي  الــعــثــمــانــي  ــال  ــ وق
املوجهة  الشهرية  الشفهية  لأسئلة  مخصصة 
»الــبــرامــج  مــوضــوع  حــول  الحكومة  لرئيس 
نسبة  أن  الــجــنــوبــيــة«،  بــاألقــالــيــم  التنموية 
املائة  في   5.8 تبلغ  الفردي  الخام  الدخل  نمو 
جهات  مــن  عــدد  فــي  مثيله  مــتــجــاوزا  سنويا 
وأن  البيضاء،  الدار  جهة  من  ومقتربا  اململكة 
دخل  معدل  تحقق  أصبحت  الجنوبية  الجهات 
 23.700( الوطني  املعدل  يفوق  اسمي  فــردي 
السخرية  أثــار  ما  وهو  الواحد،  للفرد  درهــم( 

فئات  فيهم  الذين  الصحراويني  املواطنني  بني 
كبيرة ال تتوفر على مسكن، وغياب برامج بناء 
دون  تبقى  التي  البقع  أو  االقتصادية  املساكن 
اقتصاديا واجتماعيا، كما  املعبر عنها  الحاجة 
في  متباينة  فعل  ردود  العثماني  تصريح  أثار 
املحلية،  والثروة  بالسكن  املتعلق  الشق  هذا 
وكأن من قام بصياغة هذه الفقرة ال يتوفر على 
معلومات دقيقة تتعلق بالواقع املعيشي لساكنة 

األقاليم الجنوبية.
الجهود  هــذه  ــار  أثـ أن  العثماني  ــر  وذكـ
عقود،  مدى  على  واملمتدة  واملتراكمة،  املتعددة 
والتي شهدت زخما أكبر في العقدين األخيرين، 
املؤشرات  من  عــدد  تحسن  في  تأثير  لها  كــان 
 6 بني  ما  التمدرس  نسبة  أن  منها  التنموية، 
األقاليم  هاته  في  باملائة   81.8 تبلغ  سنة  و22 
الوطني،  الصعيد  على  باملائة   74.9 مقابل 
ونسبة التزود باملاء الصالح للشرب تبلغ 93.7 

باملائة مقابل 72.9 باملائة على الصعيد الوطني، 
ونسبة الولوج إلى الكهرباء )93.8 باملائة مقابل 
يعلم  فهل  الوطني(،  الصعيد  على  باملائة   91.9
مع  املواطن  يعانيها  التي  املشاكل  العثماني 
قلة املاء وانقطاعاته املتكررة بسبب عدم تنفيذ 

التزامات املكتب الوطني بتوسيع خدماته؟ 
الطرق  مستوى  على  أنه  العثماني،  وتابع 
الطرق  من  كلم   350 فمن  الجنوبية،  باألقاليم 
سنة  تحريرها  عند  عليها  تتوفر  كانت  التي 
كلم،   9300 من  أكثر   2018 سنة  بلغت   ،1975
الوطنية، مشيرا  الطرق  كلم من   4400 ضمنها 
تتوفر  التي  الحضرية  الساكنة  نسبة  أن  إلى 
على سكن )فيال أو شقة أو دار مغربية( انتقل 
من 77.2 باملائة إلى 92 باملائة، وأن نسبة نمو 
سنويا  باملائة   8.5 يبلغ  الفردي  الخام  الدخل 
اململكة،  جهات  مــن  عــدد  فــي  مثيله  متجاوزا 

ومقتربا من جهة الدار البيضاء سطات.

رئيس الكونغو يدعم جهود المغرب 
في »الكركرات«

 البوليساريو تروج الشتبااكت وهمية 
مع الجيش المغربي

العيون. األسبوع

الكونغو  جمھوریة  رئیس  انضاف 
ــوان  ــط ــة، فــیــلــیــكــس أن ــراطــی ــمــق ــدی ال
الـــدول  ــاء  ــ رؤس إلـــى  تشیسیكیدي، 
تضامنها  عن  عبرت  التي  اإلفريقية 
الدولیة  التزاماته  بشأن  املغرب  مع 
ما  واعتبر  »الــكــركــرات«،  منطقة  فــي 
البولیساریو في ھذه املنطقة  قامت به 

»غیر مقبول«، حیث قامت بأعمال قطع 
واصفا  التنقل،  حركة  وعرقلة  الطرق 
منطقة  في  سائدا  كــان  ــذي  ال الوضع 
غیر  التسلل  ــر  إث على  ــكــركــرات«،  »ال

البوليساريو،  مليلیشیات  الشرعي 
العقل،  نطاق  عن  بالخارج  إياه 

كما تطرق الرئيس تشیسیكیدي 
في رسالة إلى صاحب الجاللة 
إلى  ــســادس،  ال محمد  املــلــك 
عالقات الصداقة القائمة بني 

البلدين.

الداخلة. األسبوع 

نـــفـــت مـــصـــادر 
أي  وجــود  مغربية، 
اشتباك مباشر بني 
املغربية  ــوات  ــق ال
جبهة  وعــنــاصــر 
ــو  ــيــســاري ــول ــب ال
 72 ـــ  ــ الـ ــالل  ــ خـ

ساعة املاضية.
أصــدرت  قد  البوليساريو  جبهة  وكانت 
قيام  عــن  فيها  تتحدث  عسكرية،  بــالغــات 
عناصرها بهجمات مركزة في مناطق مختلفة 

من الجدار األمني.
روجت  ما  نفت  مغربية،  عسكرية  مصادر 
الجيش  ــوات  ق أن  وقــالــت  البوليساريو  لــه 
تدمير  مــن  سابق  وقــت  فــي  تمكنت  املغربي 
البوليساريو  عناصر  حاولت  متقدمة  قواعد 
تم  لأسلحة،  مــســتــودعــات  ــرب  ق تشييدها 
تدميرها بالكامل، حسب تعبير ذات املتحدث.

رسالة اإلعالميين من العيون

فيدرالية النا�صرين تدين جلوء خ�صوم املغرب اإىل اال�صتفزاز بدل التوافق

تشیسیكیدي

العيون. األسبوع

ــة املــغــربــيــة  ــي ــيــدرال ــف أجــمــعــت ال
تواجدها  خــالل  الــصــحــف،  لــنــاشــري 
العيون مرخرا، على انخراطها  بمدينة 
ــم قضية  الــتــام والــالمــشــروط فــي دع
وحدتنا الترابية، جاء ذلك خالل انعقاد 
املجلس  من  لكل  استثنائيني  جمعني 
الجهوي  والفرع  للفيدرالية  الوطني 
باألقاليم الجنوبية، بمدينة العيون يوم 
الجمعة املاضية، وهي فرصة لـ«توجيه 
على  ووطــنــيــة،  مهنية  قــويــة،  رســالــة 
واملتواصل  التام  الفيدرالية  انخراط 
أجل  من  اإلراديــة  التعبئة  مجهود  في 

الدفاع عن الوحدة الترابية«.
ناشري  أن  الــفــيــدرالــيــة،  ــدت  وأكـ
الــصــحــف الــورقــيــة واإللــكــتــرونــيــة 
الذي  املنزلق  لهذا  »يتأسفون  املغاربة، 

أنفسهم  الترابية  يجر خصوم وحدتنا 
إليه، بتفضيل االستفزاز على التوافق 
وبــاإلصــرار  الحكمة،  على  واملغامرة 
أبدا  على اجترار نزاع مفتعل ال يمكن 
طيه إال باالنخراط الصادق في مسلسل 
وعــادل  واقــعــي  لحل  يفضي  تسوية 

ودائم في إطار السيادة املغربية«.
واســتــنــكــر نـــاشـــرو الــصــحــف 
املــجــتــمــعــون بــالــعــيــون، »انـــزالقـــات 
زمالئنا في بعض الصحف الجزائرية، 
يؤسسون  جعلهم  الـــذي  الــحــد  إلــى 
جمعية للدفاع عن االنفصال، وندعوهم 
ــحــرائــق  ــف عـــن إشـــعـــال ال ــك إلـــى ال
يدا  والعمل  املهنة  بشرف  وااللــتــزام 
الوحدة  أفق  في  بناء  كعناصر  يد  في 

املغاربية«.
مــفــتــاح، رئيس  نــورالــديــن  وقـــال 
تتردد  لم  »الفيدرالية  أن  الفيدرالية، 
اجتماع  عقد  في  ســنــوات،  أربــع  قبل 
لتجدد  العيون،  في  الوطني  مجلسها 
الوحدة  عن  الــدفــاع  أن  على  التأكيد 

من  يتجزأ  ال  جــزء  للمملكة  الترابية 
إيمانها  وأن  األصيلة،  املهنية  قيمها 
القرار  واستقاللية  بالتعددية  الراسخ 
أن  يمكن  ال  واملوضوعية،  الصحفي 
قضايا  في  زائــف  لحياد  مجاال  يترك 
الوطن الحيوية«، وأكدت أن »االنحياز 
هو  ــة،  ــوارب م بــال  الــعــادلــة  لقضيتنا 
وصحافيني  صحافيات  على  ــب  واج
األمامية  الخطوط  فــي  دائــمــا  كــانــوا 

للمعارك املصيرية«.
املغربية  الفيدرالية  وأوضــحــت 
ــع من  ــرف »ال أن  الــصــحــف،  لــنــاشــري 
ــوى املــهــنــي واألخـــالقـــي في  ــســت امل
املصداقية  رصيد  وتنمية  املمارسة 
بني  الثقة  جسر  وتمتني  األداء  فــي 
املجتمع وصحافته، هو جزء ال يتجزأ 
القضية  عن  الدفاع  في  املساهمة  من 
»شــروط  نظرها  في  وهــي  الوطنية«، 
بشروط  مدعومة  تكون  أن  بد  ال  ذاتية 
ضمانات  تعزيز  في  تتمثل  موضوعية 
حــريــة الــصــحــافــة وتــأهــيــل الــقــطــاع 

االجتماعية  بــاألوضــاع  والــنــهــوض 
ومساعدة  والصحافيني  للصحافيات 
تــجــاوز  عــلــى  الصحافية  املـــقـــاوالت 

أزماتها الظرفية والهيكلية«.
وحيت الفيدرالية، ناشري الصحف 

على  بصحرائنا،  واإللكترونية  الورقية 
مستوى أدائهم وصمودهم رغم ظروف 
املمارسة الصعبة، ودعت »إلى االلتفات 
بقوة إلى اإلعالم الجهوي بصفة عامة، 
وفي األقاليم الجنوبية بصفة خاصة«.
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أوروبـــا((  يف  وأغصاهنا  إفريقيا  يف  جــذورهــا  شجرة  املغرب  ))إن 
من أقوال امللك الراحل الحسن الثاني.

لقد كانت سنة استقالل املغرب املبكرة )1956(، ورمزية النضال الوطني 
في التحام مع املؤسسة امللكية والحركة الوطنية، دافعا ونموذجا لباقي 
بلدان إفريقيا للتحرر واالنعتاق من نير االستعمار، لهذا دعا امللك الراحل 
الصفوف  وتوحيد  الدول  ودعم  الشتات  لم  إلى ضرورة  الثاني  الحسن 
و))تنسيق خططها لسد كل منفذ في وجه االستعمار الجديد((، ليضيف 
بأن ))الوقت قد حان إلقامة تعاون على أساس مبادئ ترمي إلى توحيد 
أن  اعتبر  لذلك  متعاونة...((،  متضامنة  أمة  وإنشاء  وتحررها  إفريقيا 
السياسة الخارجية املغربية ظلت متمسكة بمناصرة الشعوب اإلفريقية 
املناضلة في سبيل استرجاع حريتها وصيانة كرامتها، وتحقيق ارتباط 
بعضها ببعض بأوثق الروابط وأقواها، وفي الرغبة األكيدة في أن تكون 
يتحني  تكتل  كل  تواجه  أن  شأنها  من  متماسكة،  وكتلة  متراصا،  صفا 
الفرص الستغاللها وجعلها سوقا يغري باملساومة، وفي هذا املضمار، 
أنشأنا وزارة دولة مكلفة بالشؤون اإلفريقية، عهدنا إليها بالعمل على 
امليادين  في جميع  والتعاون  األخوة  أواصر  يقوي  أن  من شأنه  ما  كل 

بيننا وبني الشعوب اإلفريقية على ما فيه خير قارتنا.
الوحدة  منظمة  إنشاء  من  إيجابية  املغرب  فعل  ردود  كانت  ولقد 
تاريخيا  اجتماعا   »1962 »إثيوبيا  اجتماع  امللك  اعتبر  اإلفريقية، حيث 
والذي »أسفر عن ميالد منظمة الوحدة اإلفريقية«، واعتبر امللك أن هذا 
بأن  قناعته  عن  عبر  لهذا  فارغا،  إطــارا  إال  يعد  ال  ميثاق  بدون  اإلطــار 
الثابت  ))امليثاق الذي تقوم هذه املنظمة على دعائمه سيكون األساس 
والوسيلة  ببعض،  بعضها  إفريقيا  دول  عالقات  ينظم  الــذي  واملتني 
الدول  بني  املستقبل  في  ينشأ  أن  يمكن  ما  بتسوية  الخليقة  الناجعة 

اإلفريقية من خالل تسوية عادلة وسلمية((.
الحسن  أكد  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  لتأسيس  الثانية  الذكرى  وفي 
للسياسة  املتجذر  اإلفريقي  العمق  على   ،1964 ماي   25 بتاريخ  الثاني 
املناضلة  اإلفريقية  الشعوب  بمساندة  والتزامه  املغربية  الخارجية 
أقرت  التي  الدولية  للمواثيق  تطبيقا  واالنعتاق...  للتحرر  والتواقة 
للشعوب حق تقرير املصير.. واملغرب هو البلد اإلفريقي والنافذة التي 
التحرر،  ركب  في  الطليعي  دوره  ليدرك  أوروبا  على  قارتنا  منها  تطل 
وهو يقوم بهذا الدور بعزم قوي، وإيمان بعمق رسالته اإلفريقية، وبما 
تقتضيه الرسالة من تكاليف والتزامات سيوفي لها في حظيرة األسرة 
هذه  ينتظره..  الذي  الطريق  ويرسم  ميثاقنا،  أهداف  ليؤكد  اإلفريقية، 

القوة الصاعدة... خدمة ملبادئ الحرية وأهداف السلم العاملي.

العمق الإفريقي بعيون 
الراحل احل�سن الثاين 

عبد الرحمان شحشي*

نافذة للرأي

استبشر الشعب املغربي مؤخرا خيرا، 
حني أعلنت الحكومة بعد تماطل طويل، 
تتأرجح  الحكومية  الــقــرارات  كانت  إذ 
أن  والحقيقة  املختصة،  القطاعات  بني 
شرائح  تمس  االجتماعية  املشاكل  هذه 
والهشة،  املتوسطة  الطبقة  من  عريضة 
خادمات  أي  املنازل،  عامالت  قانون  عن 
ــم يــكــن لــهــن قــانــون  ــالئــي ل الــبــيــوت ال
يحميهن، وقد أعلنت الحكومة مشكورة 
ال  أن  يجب  للخادمات  األدنى  السن  أن 
يقل عن 16 سنة، كما أنها قررت تمتيعهن 
من  واالســتــفــادة  الصحية  بالتغطية 
وبعطلة  االجتماعي،  الضمان  صندوق 
تستمتع بها الخادمة، مرة في األسبوع 
العقد  حسب  السنة،  في  أو  الشهر  أو 
الذي يجب على الطرفني احترام بنوده، 
أو  ذاتية  شخصية  املشغل  كان  ســواء 

مؤسسة تجارية.
لكن مع األسف، هذه القرارات الجريئة لم 
يتم تطبيقها على أرض الواقع، حيث الزالت 
الخادمات تخضعن ملشيئة مشغليهن، وهنا 
يجب أن نثير انتباه املسؤولني إلى ظاهرة 
جدا،  الغنية  األوســاط  في  تتفشى  أخــذت 
حيث يفضل أغلب هؤالء تشغيل الخادمات 
وآسيا  إفريقيا  بلدان  بعض  من  القادمات 
املغربي،  املوظف  به  يحلم  ال  أجــر  مقابل 
األمر الذي يزيد الطني بلة بالنسبة لعامالت 

املنازل املغربيات.
الغني  املغربي  املشغل  أن  علمنا  فإذا 
يضمن  االختيار،  هذا  على  أقــدم  الــذي 
تذاكر  بثمن  التكفل  األجنبية  للخادمة 
الطائرة ذهابا وإيابا كل سنتني، أدركنا 
االمتيازات التي ال تحلم بها خادماتنا، 
األجنبية  الخادمة  عبقرية  تفتقت  وقد 
على وسيلة لضمان عملها أثناء العطلة 
إحدى  من  تطلب  أنها  ذلــك  الصيفية، 
للمغرب  تأتي  أن  بلدها  من  صديقاتها 
يسد  مما  عطلتها،  خالل  عنها  لتنوب 
املغربية،  الخادمة  الشغل في وجه  باب 

ما  أن  اإلحصائيات  بعض  أفادتنا  فقد 
املغربيات  الفتيات  من   %  50 عن  يزيد 
الذي  الشاب  ألن  العنوسة،  من  يعانني 
اآلخر  هو  يعاني  منها  بالزواج  يحلم 
من البطالة، وهكذا يزداد عدد العاطلني 
يعاني  التي  االقتصادية  األزمة  بسبب 

منها املغرب.
الــعــازبــات،  األمــهــات  عــدد  كثر  وإذا 
هذه  عن  ينتج  لكن  قدرهن،  يعتبر  فذلك 
الذين  الــرضــع،  عن  التخلي  األوضـــاع 
املستشفيات  في  املغاربة  بهم  يفاجأ 
غالبا، حيث تضع األم العازبة مولودها 
ــادرة  ــغ ــاســب مل ــن وتــتــحــني الـــوقـــت امل
املستشفى، مما ينتج عنه العدد املتزايد 
ألطفال الشوارع الذين يفترشون األرض 
وقد  األرصفة،  على  السماء  ويلتحفون 
من  أكثر  أن  املسؤولة،  الجهات  أفــادت 
البيضاء  ــدار  ال بهم  تعج  طفل   5000
البالد،  وسالمة  أمن  يهدد  مما  وحدها، 
املراهقني املدمنني غالبا على  ألن هؤالء 
عصابات  يشكلون  أصبحوا  املخدرات، 
على  بــاالعــتــداء  ويــقــومــون  لصوصية 
الغير، فعمليات نشل الهواتف املحمولة 
ال تعد وال تحصى في جميع مدن املغرب.
البلدان  بعض  نلوم  أن  لنا  يحق  وال 
بعملية  حاليا  تقوم  التي  ــة  ــي األوروب
غير  املــهــاجــريــن  عـــدد  لتقليل  غــربــلــة 
الزيارات  ذلك،  على  أدل  وال  الشرعيني، 

الفرنسيني  الوزراء  بها بعض  قام  التي 
منها  املقصود  كــان  والتي  واألملانيني 
إرجــاع  ــروف  وظـ كيفية  على  االتــفــاق 
بلدانهم  إلى  اإلفريقية  الجحافل  هذه 
األصلية، فقوارب املوت لم تمت، بل إن 
البحر  أمواج  يشقون  الزالوا  أصحابها 
لنقل شبابنا إلى الضفة الشمالية، وقد 
علمت في هذا الصدد، أن إسبانيا التي 
تعاني طيلة السنة من اختراق الحدود 
طرف  من  املغرب  وبــني  بينها  القائمة 
عن  اآلن  تبحث  السريني،  املهاجرين 
قاصر  طفل   700 من  للتخلص  وسائل 
تــأويــهــم إحـــدى املــالجــئ اإلصــالحــيــة، 
ذرعا،  إسبانيا  منه  ضاقت  مشكل  وهو 
ألن هؤالء األطفال يحتاجون إلى رعاية 
والتكوين  والتربية  التعليم  لهم  تضمن 
جارتنا  كانت  وإذا  والتمريض،  املهني 
التعاون،  تعزيز  على  تعمل  الشمالية 
منها  تعاني  التي  املالية  الضائقة  فإن 
إيجاد  سلطاتها  على  تفرض  إسبانيا، 

حل لقضية هؤالء األطفال.
قــررت  إذا  حالنا  يــكــون  مــاذا  تــرى، 
كل  إرجـــاع  ــة  ــي األوروب البلدان  جميع 
وضعية  في  يعيشون  الذين  املهاجرين 
عويص  مشكل  أنه  علما  قانونية،  غير 
أن  قبل  له  للتصدي  نستعد  أن  يجب 

يتسع الخرق عن الترقيع؟
فنحن نرحب كل سنة باملغاربة الذين 
يحنون لبلدهم لقضاء العطلة الصيفية، 
بهم  نعتني  أبنائنا  مــن  طائفة  وهــم 
العطلة،  أثناء  الشروط  كل  لهم  ونوفر 
في  يعيشون  الذين  املغاربة  بقية  أما 
فيجب  قانونية،  وغير  قاسية  ظــروف 
لهم،  املضيفة  البلدان  إقناع  محاولة 
آفاقهم  تسود  ال  حتى  هناك،  ببقائهم 
عنهم،  تخلت  قد  البالد  أن  ويعتقدون 

مصداقا لقول الشاعر:
بالدي وإن جارت علي عزيزة

              وأهلي إن ضنوا علي كرام 

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

إفريـقـيا قــويـة  بشـبابـها

الحسين الدراجي

حمـاية اللغـة العـربية  والتقـارب املغـربي املـوريتاين  
منعطفا  املوريتانية  املغربية  العالقات  شهدت 
ألقاليمه  املــغــرب  اســتــرجــاع  منذ  الفــتــا  تاريخيا 
شمل  إذ   ،1975 عام  املغربية  بالصحراء  الجنوبية 
واملــجــاالت  املــنــاحــي  مختلف  والــتــعــاون  الــتــطــور 
والتجارية  االقــتــصــاديــة  الحيوية،  والــقــطــاعــات 
الديني  الجانب  فيها  بما  واالجتماعية،  والصناعية 
التبادالت  عبر  واللغوي، سواء  والتربوي  والثقافي 
املجتمع  جمعيات  بواسطة  أو  الرسمية  والبعثات 
ذكرها،  اآلنــف  املــجــاالت  فــي  تنشط  التي  املــدنــي 
وتشهد هذه العالقات التاريخية اليوم طفرة نوعية، 
تراهن على تعزيز التعاون املشترك وتحييد مختلف 

جوانب الخالفات املحتملة.
أفق  في  ويقويه،  التقارب  هــذا  يعزز  ما  ولعل 
حرص  واملــنــشــودة،  الشاملة  املغاربية  الــوحــدة 
الدفع بهاته  الشقيقني على  الجارين  البلدين  قائدي 
العالقات إلى أعلى مستوى ممكن، من خالل مذكرات 
البشرية  التنمية  تتغيى  منتجة  وشراكات  تفاهم، 

املستديمة.
املغرب  سفير  إليه  أشار  ما  التوجه،  هذا  ويؤكد 
االفتتاحية  كلمته  في  شبار،  حميد  بنواكشوط، 
الصداقة  مجموعة  تشكيل  عن  اإلعــالن  حفل  خالل 
أكد  املوريتاني، حيث  بالبرملان  املغربية  املوريتانية 
أن املغرب يطمح إلى »بناء شراكة حقيقة تسهم في 
في  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز وتحصني 
البلدين..  اقتصاديات  تقوية  عبر  املجاالت  جميع 

ويتطلب منا ذلك بذل مجهود أكبر لتعزيزه«.
وفي 18 دجنبر 2016، وبعد أكثر من ثالث سنوات 
تأسيس  عن  اإلعالن  تم  واملشاورات،  اللقاءات  من 
على  العربية«  اللغة  لحماية  املغاربية  »الرابطة 
 18( العربية  للغة  العاملي  باليوم  االحتفال  هامش 
دجنبر(، وعلى هامش الندوة الدولية التي نظمتها 
في  »العربية  بتونس:  العربية  اللغة  حماة  جمعية 

أوطاننا.. عم ندافع؟ وكيف ندافع؟«. 
ومن بني األسباب والدوافع التي 
دعت إلى التفكير في تأسيس رابطة 
ما  العربية،  اللغة  لحماية  مغاربية 
املغاربية  البلدان  وتشهده  شهدته 
أغلبها  قضاء  جــراء  ثقيل  إرث  من 
ردحا ال يستهان به من الزمن تحت 
جلية  أثارا  ترك  ما  االستعمار،  نير 
على مختلف معالم املعيش اليومي 
واجتماعيا  سياسيا  ملواطنيها، 
ــا، إذ  ــوي ــغ ــذا ل ــ واقــتــصــاديــا، وك
خالطت لغة موليير معظم دوارجنا 

والشارع،  بالبيت  اليومية،  األحاديث  في  املغاربية، 
والخصوصية،  العمومية  واملــرافــق  ــاإلدارات  ــ وب

وباإلعالم، ونجد أنفسنا أمام:
1( إرث ثقيل:

حني نزل اإلرث االستعماري بكلكله على شعوبنا 
مأساويا  وضعا  تعيش  وجعلها  عموما،  املغاربية 
في ما يتعلق بوضع لغتها العربية، حتى بعد إعالن 
غير  الــذي  املستعمر،  هــذا  عن  أوطانها  استقالل 
طمس  على  جاهدا  وعمل  الثقافية،  الهوية  معالم 
فرض  عبر  اللغوي،  املكون  وهو  أال  مكوناتها،  أهم 
لغته في جل مناحي الحياة اليومية، وظهر امتداد 
ولغوي،  فكري  استعمار  آخــر:  نوع  من  الستعمار 
من  أوفياء  خدام  تبعية  في  تمثل  أثقل،  إرثا  خلف 
بني جلدتنا لهذا اللسان غير العربي، والفرنكفوني 
العام  اليومي  معيشهم  فــي  يتداولونه  عموما، 
والخاص، ويفتخرون بذلك فخرا، في مقابل احتقار 
وتضجر  وتأفف  لها،  واستصغار  العربية  للغة 
بها  التواصل  أن  بدعوى  بها،  التحدث  من  علنيني 
سلم  في  وتدن  والتأخر  والرجعية  للتخلف  رديف 

الطبقات االجتماعية.

2( واقع مرتبك:
بالخلل  املوسوم  الواقع  يطول هذا 
األولى،  األسرية  والتنشئة  واالرتباك 
من  أبجدياتهم  األطــفــال  يلتقط  إذ 
العربية  من  ومزيجا  خليطا  الكلمات 
بكل  املرتبطة  فقط  )ليس  والــدوارج 
بلد مغاربي على حدة، بل بكل منطقة 
املغرب  من  دولــة  دولــة  وبكل  منطقة 
بدول  وتحديدا  والفرنسية،  الكبير( 
لخضوعها  وتونس،  الجزائر  املغرب، 
وربما  الفرنسي،  لالستعمار  جميعا 
تشكل  قد  حني  في  لليبيا،  بالنسبة  األمــر  يختلف 
الذي  السليقي  اللغوي  ملوروثها  استثناء  موريتانيا 
الشرعية  والعلوم  الكريم  الــقــرآن  في  سنده  يجد 
واملتون وديوان العرب )الشعر، بلد املليون شاعر(، 

وما هاته العلوم كلها إال بالعربية الفصيحة.
إلى  األسرة  من  انطالقا  املرتبك  الواقع  هذا  يمتد 
التعليم  أو  الروض  فنجد  التعليم،  مراحل  مختلف 
األولي مفرنسا بشكل كلي أو جزئي، لينتقل املتعلم 
جديدا  ارتباكا  يعيش  حيث  االبتدائي،  مرحلة  إلى 
متمثال في تعريب املواد العلمية ما بني هاته املرحلة 
إلى  وصــوال  بــاإلعــدادي  ــرورا  م الثانوي،  ومرحلة 
البكالوريا، ويصل هذا االرتباك ذروته حني يصطدم 
باللغة  الجامعي  العالي  التعليم  مرحلة  في  الطالب 
جديد  من  لتعود  خصوصا،  والفرنسية  األجنبية، 
سياسة  تطرح  وهنا  جديدة..  دوامــة  في  وتضعهم 
التعريب التي عرفت بدايات وطموحات، كما شهدت 

انكسارات وتراجعات.. ومازالت تراوح مكانها.
3( بني التلهيج والفصيح: أي دور للمجتمع املدين؟

ال  وأدوار  بمسؤوليات  املدني  املجتمع  يضطلع 
الجمعيات  هي  وكثيرة  الصدد،  هذا  في  بها  بأس 
دعاة  مواجهة  في  بجرأة وحزم  تقف  التي  املغاربية 

وأفراد محسوبني  من جمعيات ومؤسسات  التلهيج 
وجود  لزاما  كــان  فقد  وعليه،  الفرنكفونية،  على 
مخالفة،  دعوة  تتبنى  ومنظمات  وجمعيات  هيئات 
مفادها أن األساس التعليمي في املدرسة ينبني على 
للهوية  األساس  املكونات  من  كمكون  العربية  اللغة 
من  أخــرى  مكونات  جانب  إلى  املغاربية،  الثقافية 
عليها  نصت  كما  والحسانية،  األمازيغيات  بينها 

دساتير هاته الدول.
4( حتديات وبناء مغاريب مشترك:

التحديات،  من  مجموعة  العربية  اللغة  تواجه 
أو  عليها  القائمني  وعــي  في  منها  جانب  يتمثل 
مستعمليها والذائدين عنها بمواطن قوتها ومواطن 
ضعفها الذي نتحمل مسؤوليته كاملة، من ذلك أنها 
لغة رسمية ودستورية بكل الدول املغاربية والعربية، 
وهي أيضا لغة املؤسسات الدولية واإلقليمية، ولغة 
ولغة  العالم،  وعبر  العربي  بالعالم  والتعليم  التعلم 
أنها  إغفال  دون  والسياسي،  االقتصادي  التكامل 
لغة اإلعالم النافذة، ولغة شبكة املعلومات والتقنية 
اللغوي،  واألمن  والقانون  الحق  ولغة  املعلوماتية، 
في  سامية..  لغة  أقــوى  وذاك،  هذا  كل  فوق  وهــي، 
ضعف  بمواطن  مرتبطة  تحديات  تواجه  املقابل، 
معاجم  إلى  حاجة  في  فهي  الفني،  املستوى  على 
وإلى  واألساليب،  واألهداف  املواد  متنوعة  عصرية 
الشكل  يراعي  تعليم  وإلى  العصرية،  القواعد  كتب 
الترجمة  في  نقص  تسجيل  عن  ناهيك  والجاذبية، 
في  واضطراب  ونقص  العربية،  باللغة  والتأليف 
املصطلح، وضعف في املأسسة اللغوية وضعف في 
كافية،  سياسية  إرادة  وجود  وعدم  عليها،  اإلنفاق 
وتقصير للمجتمعات املغاربية في حمايتها، ونقص 

في شبكات التنسيق والتعاون.

* األمين العام للرابطة المغاربية لحماية اللغة العربية

عطاء الله األزمي*

* أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن األول سطات

من 3 إلى 9 دجنبر 2020
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أساتذة وداكترة وباحثون يناقشون 
موضوع »المكون الثقافي 

الحساني« في السمارة
للمسيرة  واألربــعــن  الخامسة  للذكرى  تخليدا 
الخضراء، والثالثة والستن لعيد االستقالل املجيد، 
وإنجاز  بتمويل  الخاص  البرنامج  لعقد  وتفعيال 
الساقية  العيون  لجهة  املندمجة  التنمية  مشاريع 
الحمراء، وتنفيذا لبنود االتفاقية املبرمة بن مجلس 
الثقافة  ووزارة  الحمراء  الساقية  العيون  جهة 
املتعلقة بتطبيق مقتضيات املكون الثقافي، والتزاما 
للوقاية  االحترازية  ــراءات  واإلج التدابير  بتطبيق 
برنامج  إطار  وفي  املستجد،  »كورونا«  فيروس  من 
املديرية  تنظم   ،2020 لسنة  الثقافي  التنشيط 
الجهوية لقطاع الثقافة بالعيون، بشراكة مع مجلس 
عمالة  مع  وبتعاون  الحمراء  الساقية  العيون  جهة 
إقليم السمارة، مهرجان »املحصر للتراث الحساني« 

في دورته الثانية، أيام: 06/05/04 دجنبر 2020.
بالجلسة  املهرجان،  ــدوات  ن برنامج  وسيفتتح 
الثقافي  »املكون  موضوع  حول  األولــى  االفتتاحية 
العيون  بجهة  التنموي  النموذج  فــي  الحساني 
والحصيلة«،  التنزيل  آليات  الــحــمــراء..  الساقية 
وسينظم مجموعة من األساتذة والدكاترة والباحثن، 
التراث  بن  الحسانية  »الثقافة  موضوع  ندوة حول 
من  ثلة  سيتداول  كما  الــتــدويــن«،  وسبل  املحكي 
النقوش  مجال  في  امليدانين  والباحثن  الدكاترة 
بالسمارة..  الصخرية  »النقوش  الصخرية موضوع: 

آليات الحماية وسبل التثمن«.

زهور العلوي متثل املغرب يف جمل�س اإدارة معهد 

اليون�سكو للتعلم مدى احلياة باأملانيا

الملتقى الثقافي الرابع بني خلوق 
ببني مسكين

بــعــد تــعــذر الــتــئــامــه فــي وقته 
للملتقى  املنظمون  اختار  املحدد، 
الثقافي بني خلوق بدائرة البروج 
امللتقى  إقـــامـــة  مــســكــن،  بــبــنــي 
الثقافي الرابع حول التراث املادي 
بالشاوية واملقاومة الوطنية ببني 
مسكن، عن ُبعد، وذلك يوم السبت 
5  دجنبر2020، بمداخالت سيتم 
مــحــدود  جــمــهــور  ــام  أمـ تقديمها 
صفحات  عــبــر  مــبــاشــرة  ونقلها 
عبر  تعميمها  ثم  املنظمة،  الجهات 

»اليوتيوب«.
املــديــريــة  الـــنـــدوة،  هـــذه  تنظم 
اإلقــلــيــمــيــة بــســطــات والــجــمــاعــة 
مع  بتعاون  خلوق،  بني  الترابية 
بسطات  األول  الحسن  جامعة 
بالدار  الثاني  الحسن  وجامعة 
علمي  وبـــإشـــراف  ــضــاء،  ــي ــب ال
ملختبر  والــكــتــاب  ــدوة  ــن ال على 
الثقافية  والخطابات  السرديات 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية 
كما  البيضاء،  الـــدار  بنمسيك 
سيتم تقديم كتاب الدورة والذي 
تضمن محورين اثنن حول بني 
ثم  والتراث،  التاريخ  مسكن، 
وذلك  بالشاوية،  املادي  التراث 
العاطي  عبد  من:  كل  بمشاركة 

صالح  فـــردي،  الــديــن  نــور  لحلو، 
مصطفى  لفساحي،  حكيم  شكاك، 
عبد  الخلفاوي،  حسن  امليموني، 
محمد  الناهي،  أحمد  أميدي،  هلل 
السرتي،  خالد  الدفالي،  معروف 
عمر ملغيبشي، عبد الهادي أعراب، 
أسماء الرفاعي، رتيبة ركلمة، مريم 
وزكرياء  حبشي  التهامي  ــراي،  ال

البدراوي. 
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معهد  إدارة  مجلس  إلى  املغرب  انضم 
 ،)UIL( الحياة  مــدى  للتعلم  اليونسكو 
بأملانيا،  هامبورغ  مدينة  في  مقره  الكائن 
زهــور  شــخــص  فــي  تمثيله  سيتم  حــيــث 
العلوي، سفيرة اململكة في أملانيا والرئيسة 
السابقة للدورة التاسعة والثالثن للمؤتمر 

العام لليونسكو ملدة أربع سنوات.
الرؤية  إطــار  في  التعين،  هــذا  ويأتي 
السادس،  محمد  للملك  والــرائــدة  العليا 
حضور  تعزيز  زيـــادة  إلــى  تهدف  والــتــي 
واملنظمات  الهيئات  مختلف  في  بالدنا 
على  شهادة  أنها  كما  وتنويعه،  الدولية 
في  املستمرة  اململكة  بجهود  االعــتــراف 

التعليم والتعلم مدى الحياة.
مدى  للتعلم  اليونسكو  معهد  ويعتبر 
الحياة )UIL(، أحد معاهد التربية التابعة 
الوحيدة  التنظيمية  والوحدة  لليونسكو 
لألمم املتحدة ذات التفويض العاملي للتعلم 

مدى الحياة.
التعلم  ويدعم   »UIL« معهد  ويشجع 
الكبار  التركيز على تعليم  الحياة مع  مدى 
والتعلم مدى الحياة ومحو األمية والتعليم 

األساسي غير الرسمي.

على  خاص،  بشكل  املعهد  أعمال  وتركز 
للفئات  التعليم  في  املساواة  من  أكبر  قدر 
من  تضررا  األكثر  البلدان  وفي  املحرومة 

الفقر والصراع.
وتجدر اإلشارة إلى أن معهد اليونسكو 

الدولي  املؤتمر  سيعقد  والثقافة،  للتعلم 
 )CONFINTEA VI( السابع لتعليم الكبار
اململكة  وستكون   ،2022 سنة  املغرب  في 
أول بلد عربي وإفريقي ومسلم يستضيف 
هذا املؤتمر، الذي يعقد بشكل عام كل سنة.

في محراب التشكيل: 
مقامات حوارية

الفنانة التشكيلية المغربية نجاة 
الباز تنسخ لوحة لبياكسو في 

إسبانيا وتطير إلى األردن
 تستعد الفنانة التشكيلية املغربية، نجاة الباز، املقيمة 
في  املشاركة  أجل  من  األردن  إلى  للسفر  أكادير،  بمدينة 
التشكيلية  للفنون  السادس  العربي«  »البلقاء  ملتقى 
الساكت  موسى  »مركز  في  سيقام  ــذي  ال اإللكتروني، 
دجنبر   28 غاية  إلى  سيستمر  والذي  باألردن،  الثقافي« 
كل  التشكيلين من  الفنانن  الجاري، بمشاركة نخبة من 
دول العالم، وهو من تنظيم الفنان نذير عوامله، وبرعاية 

وزير الثقافة األردني الدكتور باسم الطوسي.
وسبق للفنانة نجاة الباز، أن شاركت في معرض »آرت 
 23 من  اإلسبانية  مالغا  بمدينة  أقيم  الذي  اديسكارت« 
نونبر 2020 إلى غاية 30 منه، حيث تم في هذا املعرض 

ــم الـــفـــنـــان  ــريـ ــكـ الــتــشــكــيــلــي تـ
اإلسباني،  الراحل 

بابلو بيكاسو.
وقــــــــد قـــامـــت 
الــفــنــانــة نــجــاة 
بمناسبة  ــاز  ــب ال
ــان  ــن ــف ــم ال ــري ــك ت
بيكاسو،  العاملي 
باستنساخ لوحة 
من لوحاته، وهي 
لوحة »امرأة مع 
ــي  ــت قـــبـــعـــة« ال
بيكاسو  رسمها 

سنة 1937.

صــــدر لــلــكــاتــب 
محمد  واإلعــالمــي 
ــن  ــم، ع ــــصــ ــت ــ ــع ــ م
ــراق  ــ رق ــي  ــ أب دار 
والنشر  للطباعة 
بــمــديــنــة الــربــاط، 
كتاب بعنوان: »في 
ـ  التشكيل  محراب 

مقامات حوارية«.
أن  ــوم  ــ ــل ــ ــع ــ وم
من  معتصم  محمد 
ــد الــربــاط،  ــي مــوال
وهو قاص، إعالمي 
ــاد  ــحـ وعـــضـــو اتـ

كتاب املغرب.
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عبده حقي

ثورية  األكــثــر  ــراع  االخــت األنترنيت  يعتبر 
املعاصر  العالم  قلب  الــذي  البشرية  تاريخ  في 
سكان  ثلث  من  أكثر  توحيد  خالل  من  بالكامل، 

العالم.
املذياع  أن  الــدراســات،  نتائج  أظــهــرت  لقد 
استغرق ثالثني عاما للوصول إلى جمهور يبلغ 
التلفزيون  واستغرق  شخص،  مليون  خمسني 
ثالثة عشر عاما، ولم يستغرق األنترنيت سوى 
يتزايد  املستخدمني  عدد  ومــازال  سنوات  أربع 
بشكل مطرد كل يوم، وهو يشمل جميع الطبقات 
الجميع  فرص  توسيع  في  ويساهم  االجتماعية 
جعل  الــوقــت،  نفس  وفــي  األقــصــى،  الحد  إلــى 
يتم  حيث  صغيرة،  قرية  مثل  العالم  األنترنيت 
نشر وتوزيع املعلومات بسرعة كسرعة الصوت، 
الحواسيب،  شاشات  من  املاليني  مئات  وخلف 
تقتصر  ال  حيث  االفتراضي  واقعنا  تشكيل  يتم 
جميع  أصبح  بل  واملكان،  الزمان  على  فرصنا 
من  أجــزاء  أنهم  ويدركون  يتفاعلون  املشاركني 
ببعضهم  تماما  مرتبطون  متكامل  عاملي  نظام 
البعض، إذ من املؤكد أن األنترنيت اليوم ساهم 
يمكن  ال  بشكل  الجغرافية  املسافات  تقليص  في 

تصوره.
تكسر  أصبحت  اآلن  املــعــلــومــات  ثـــورة  إن 
الحواجز بني الشعوب والدول وتساهم في محو 
االتصال  حواجز  كل  وتحطم  الوطنية  الحدود 
في مختلف مجاالت العلوم والثقافة واالقتصاد، 
من  يحصى  ال  عــدد  أصبح  األنترنيت  وبفضل 
الخدمات أقرب إلينا بالفعل ويمكن أداؤها دون 
تغيير مواقعنا املكانية: يمكن للمرء دفع فواتير 
الخدمات أو إدارة الحسابات املصرفية، أو تلقي 
التعليم عن بعد، أو مراقبة األعمال من أي مكان 
العالم، حيث تتيح أيضا للمستخدمني طلب  في 
تعد  فلم  العالم،  أنحاء  جميع  من  منتجات  أي 
على  أو  األقدام  على  سيرا  للذهاب  حاجة  هناك 
املمكن  فمن  واملطاعم،  املتاجر  إلى  سيارة  منت 
األسعار  ومقارنة  األنترنيت  عبر  منتوج  اختيار 

وطلب التوصيل من املنزل.

جديدة  استثمارية  بيئة  هو  كذلك  األنترنيت 
للشركات  يسمح  حيث  الشركات،  ملعظم  تماما 
بالعمل بسرعة دون أي وسطاء أو قنوات إعالمية 
في  متكافئة  فرصا  لهم  يوفر  كما  الثمن،  باهظة 
جميع أنحاء العالم، ويضع حدودها االقتصادية 
بني  للمعلومات  آمنا  تبادال  ويوفر  الخاصة، 
إدارات مؤسسة واحدة وبني املنظمات املختلفة 

البعيدة جغرافيا عن بعضها البعض. 
املستهلكني  األنترنيت توسيع نطاق  أتاح  لقد 

األنــواع  على  جديدة  نظرة  إلقاء  وإمكانية 
على  والسلع،  الخدمات  من  الحالية 

سبيل املثال، فقد تم توطني العديد 
اآلن  اإلعالمية  املؤسسات  من 

العنكبوتية،  الشبكة  عبر 
ــوات  ــ ــن ــ ــق ــ ــك ال ــ ــ ــذل ــ ــ وك
واملحطات  التلفزيونية 
التي  العامة  اإلذاعــيــة 
ومكانة  شهرة  اكتسبت 

يسمح  فلم  دولية، 
األنترنيت  تطور 

ــكــثــيــر مــن  ــل ل
الـــــــنـــــــاس 
بـــالـــوصـــول 

ــة  ــي ــم إلـــــــى ك
هـــــائـــــلـــــة مـــن 

ــومــات فــحــســب، بل  ــل ــع امل
ــى  ــح أيـــضـــا بــنــقــلــهــا إل ســم

الجانب اآلخر من العالم في غضون 
حفنة من الثواني فقط. اليوم، يمكن ملستخدمي 
في  شخص  بأي  االتصال  العنكبوتية  الشبكة 
أي مكان في العالم وليس فقط عن طريق البريد 
التواصل  خــالل  من  أيضا  ولكن  اإللكتروني، 

املباشر.
كبير  بشكل  األنترنيت يسهل  أن  الواضح  من 
فرص العوملة الحالية، لكن في املقابل إلى جانب 
الفوائد الواضحة التي جلبتها ثورة تكنولوجيا 
التأثيرات  من  املزيد  ومع  واالتصال  املعلومات 
فإنها  املستقبل،  في  املتوقعة  التجويد  لعمليات 
املشاكل،  من  مسبوقة  غير  مجموعة  جلبت  قد 
بني  الرقمية  الفجوة  الخبراء،  حدد  كما  منها 
االجتماعية،  والــطــبــقــات  واملــنــاطــق  الــبــلــدان 
وقضايا التنظيم القانوني لألنترنيت، والتجارة 
ــذا املــجــال،  ــي هـ ــب ف ــرائ ــض اإللــكــتــرونــيــة وال

وسرية  األمن  وقضايا  الفكرية،  امللكية  وقضايا 
التأثيرات  واحتمالية  الــخــاصــة،  املعلومات 
والعواقب النفسية الشديدة على الوعي الفردي 
معينة يصممها  رؤية  بهدف فرض  واالجتماعي 
أعداء مشتركون... إلخ، وبالتالي، فعلى الرغم من 
حقيقة أن فوائد األنترنيت واضحة، فإن الفجوة 
الدولي،  املجتمع  من  أجزاء  مختلف  بني  تتزايد 
إلى  الوصول  على  قادرين  غير  يزالوا  ال  الذين 
تشكيل  أثناء  والكمبيوتر  االتصاالت  تقنيات 
مستحيل  املعلومات  خدمات  تطوير  سوق 
أكبر  جماهير  ــراك  إشــ دون  حــقــا 
إلى  باإلضافة  متناسب،  بشكل 
بإخفاء  السماح  يؤدي  ذلك، 
األنترنيت  عــلــى  الــهــويــة 
للمواد  الفعال  النشر  إلى 
القانونية  وغير  اإلباحية 
ــواد اإلبــاحــيــة  ــ مــثــل املـ
ذات  واملـــواد  لألطفال، 
العنصري  املحتوى 
واملقامرات،  الجديد، 
والـــــــنـــــــصـــــــوص 
للمنظمات  الترويجية 
ــة، ووصــفــات  اإلجــرامــي
واملواد  املتفجرات  إنتاج 
ــة  ــحـ ــلـ ــة، واألسـ ــ ــام ــســ ــ ال
واملؤثرات  املخدرة  ــواد  وامل
العقلية، وطرق كسر الشيفرات 

اإللكترونية وغير ذلك.
ــور الـــعـــام  ــطـ ــتـ ــح الـ ــبـ ــام، أصـ ــ ــ ــل ع ــشــك ب
العوملة،  لعمليات  الدافعة  القوة  لألنترنيت، 
واالجتماعية  االقتصادية  التغيرات  وجميع 
وله  بها  املرتبطة  العالم  في  والتكنولوجية 
األفراد  بني  العالقات  على  كبير  تأثير  بالفعل 
عواقب  ألن  ونظرا  الراهن،  الوقت  في  والــدول 
استخدام تقنيات األنترنيت تعتمد إلى حد كبير 
القرارات  واتخاذ  اجتماعيا  املقبولة  القيم  على 
حجر  فــإن  الــدولــي،  املستوى  على  السياسية 
أن  يجب  استخدامها  في  األساسية  الــزاويــة 
يكون األساس األخالقي واالمتثال لالحتياجات 
تحقيق  يمكن  فقط  الحالة  هذه  ففي  الحديثة، 
معلومات  مجتمع  لبناء  النهائية  األهداف  هذه 
وخلق  املعيشة  مستويات  تحسني  مثل  عاملي، 

بيئة حرة لتحقيق اإلمكانات الفكرية.

عــشــر مقترحات لتقوية ملف الصحراء المغربية
أربكت، بشكل جلي، قوة املشروع االقتصادي 
الجنوبية  أقاليمه  داخل  املغرب  يقوده  الذي 
الساحل  بلدان  على  واملنفتح  الصحراوية، 
السياسيني  خصومه  )أربــكــت(  اإلفــريــقــي 
وعطلت  للمملكة،  الترابية  الوحدة  ــداء  وأع
مع  التعاطي  في  واملعتادة  امللتوية  أساليبهم 

الصراع املفتعل حول مغربية الصحراء.
استشراف  سأحاول  املقال،  هذا  خالل  من 
مزيد من الحلول العملية والخطوات امللموسة 
االقتصادي  املشروع  التي من شأنها تحصني 
املنفتح  الجنوبية  باألقاليم  املغربي  التنموي 

على بلدان الساحل اإلفريقي، وذلك كما يلي :
1( الحاجة إلى فتح نقاش دبلوماسي أعمق، 
وتكاملي  تعاوني  وتنموي  اقتصادي  وبنفس 
نحو  والــســعــي  مــوريــتــانــيــا،  الشقيقة  ــع  م
وتقوية  تكريس  في  ومؤازرتها  مساعدتها 
أو  تبعات  أي  مــن  الــســيــادي  قــرارهــا  تحرر 
ومن  إقليمية،  ابتزازات  وأي  دولية،  ضغوط 

أي تأثيرات جانبية وأجنبية؛
خاص  تواصل  قناة  فتح  إلى  الحاجة   )2
الخليج  بلدان  محور  مع   الصحراء  بملف 
ــر...( مــن أجل  ــط ــارات؛ الــســعــوديــة؛ ق ــ )اإلمـ
ممارسة التأثير اإليجابي واملشروع على مصر 
هذه  دفع  اتجاه  في  والجزائر وموريتانيا، 
مسلسل  في  الجدي  االنخراط  نحو  األخيرة 
املغربية... ومرحليا  الصحراء  ملف  حلحلة 
السير  إعاقة  تكرار  يمنع  اتفاق  بلورة  نحو 
»الــكــركــرات«، مــع  معبر  فــي  الطريق  وقطع 
ــاء عــلــى بــاقــي الــنــقــط الــخــالفــيــة فــوق  ــق اإلب

طــاولــة الــنــقــاش والــتــفــاوض، 
واألخوة  الحوار  لقواعد  طبقا 
والتعايش  ــن  ــ واألم والــســلــم 

وحسن الجوار.
الطريق  إنــجــاز  تسريع   )3
دكــار، وكــذا   - تزينت  السيار 
نيجيريا  بني  الغاز  أنبوب  خط 
واملـــغـــرب، وفــتــح مــزيــد من 
وتشجيع  البحرية،  املــوانــئ 
باألقاليم  البحرية  األنــشــطــة 
وإنشاء  الجنوبية،  املغربية 

مزيد من معامل اإلسمنت، والرفع من أوراش 
الريحية،  الثالثة:  بأنواعها  الطاقات املتجددة 

الشمسية، واملائية.
4( فتح الباب أمام شباب بلدان الساحل من 
ومعامل  البحري  بالصيد  الشغل  ولوج  أجل 
والنسيج  التجارة  وفي  واإلسمنت،  السمك 
وتربية  بــنــاء،  مــن  االجتماعي،  االقــتــصــادي 
محلية...  وتجارة  ونقل  فالحة  ومن  املواشي، 
مع تمكينهم من الحق في اإلقامة واالستقرار 
الصحراوي  النسيج  داخــل  أســرة  وتكوين 
تجسد  أن  شأنها  من  خطوة  وهي  املغربي.. 
جديدة  دينامية  اجتماعية  بنية  تشكيل  بداية 
بدل  والعمل  اإلنــتــاج  على  ــادرة  وقـ صــاعــدة 
السقوط في براثني العطالة واليأس وانسداد 
األفق املفضي إلى التفكير في الهجرة السرية 
أو االلتحاق بميليشيات االرتزاق أو بصفوف 
ممارسة  إلى  اللجوء  أو  اإلرهابية  املنظمات 

القرصنة والجريمة املنظمة.

5( فتح أوراش جديدة ومكثفة 
وتقوية  والــتــرفــيــه،  للسياحة 
والثقافية  الرياضية  البرامج 
للصحراء  بالحواضر الكبرى 
املــغــربــيــة، كــالــعــيــون وطــرفــايــة 
لتكتسي  والداخلة،  والسمارة  
ودوليا  وإقليميا  وطنيا  بعدا 

متميزا.
التقاء  فضاء   / نقطة  خلق   )6
وديــنــامــيــة  تــنــمــوي  ــم  زخـ ذات 
على  مالية،  وجــاذبــيــة  تجارية 
طــول الــخــمــس كــيــلــومــتــرات املــوجــودة بني 
وموريتانيا الشقيقة،  ــكــركــرات«  »ال معبر 
وذات  تنمويا  منتعشة  منطقة  إلى  وتحويلها 
على  موريتانيا  مع  مشتركة  اقتصادية  أبعاد 
الساحل األطلسي، بما يمكـن من نسج عالقات 
شأنها  من  وطيدة  دولية  وتجارية  استثمارية 
ميليشيات  وجــه  فــي  منيعا  ســدا  تشكل  أن 

البوليساريو بشكل قاطع. 
وتحفيز  العلمي  التحصيل  تشجيع   )7
الجامعية،  الــخــارطــة  وتــوســيــع  الــتــمــدرس 
عمومية  وجــامــعــات  كليات  فتح  خــالل  مــن 
وتحطيم  األفــكــار،  تبادل  تتيح  وخصوصية 
جبهة  بإشاعتها  تحلم  التي  الفردانية  ثقافة 

العار الفاشلة.
باألقاليم  ــا  ــزواي ال دور  إحــيــاء  إعـــادة   )8
بامتداداتها  وربطها  املغربية،  الجنوبية 
عبر  سيما  ال  الــصــحــراء،  جنوب  اإلفريقية 
جسور  وخــلــق  ودعمها  أنشطتها  تشجيع 

مختلف  في  الــزوايــا  وبــني  بينها  التواصل 
وترسيم  إقرار  مع  األخرى،  اإلفريقية  البلدان 
ملتقيات جهوية ووطنية ودولية لهذه الزوايا 

بمدن الجنوب املغربي.
قوتنا  فهو  الــبــحــر،  استثمار  حسن   )9
للمشروع  بالنسبة  نجاحنا  وأداة  الضاربة 
موانئ  شبكة  بــإحــداث  وذلـــك  االقــتــصــادي، 
نقل  انسيابية  تسهل  ــر،  ــواخ ب ــول  ــط وأس
ودول  املغرب  بني  واملدنيني  والسلع  البضائع 
يجب  بحرية  طرق  فهناك  اإلفريقي،  الساحل 
لتخفيف  إحــداثــهــا،  أو  استعمالها  تكثيف 
أن  ينبغي  التي  البرية  الطرق  عن  الضغط 
يتقوى دورها وتتعزز شبكتها، أيضا، لتتكامل 

مع الشبكة البحرية الواعدة.
مزيد  إلى  الحاجة  في  الجوية:  الطرق   )10
الصحراوية  بــاملــدن  الجوية  ــطــارات  امل مــن 
من  مزيد  ــى  إل أيضا  حاجة  املغربية، وفي 
جنوب  بلدان  بني  الرابطة  الجوية  الخطوط 
الصحراء ومدن الداخلة والعيون والسمارة.. 
الخطوط  فيها  تضطلع  تفضيلية  وبأسعار 
في  بمسؤوليتها،  املغربية  امللكية  الجوية 
بهذا  والوطني  التجاري  أدائها  تطوير  اتجاه 

الصدد. 
الــعــشــر، بحسب  وتــظــل هـــذه الــخــطــوات 
أجل  مــن  منها،  والبـــد  أســاســيــة  اعــتــقــادي، 
النجاح في توسيع وتقوية املشروع التنموي 
في  الجنوبية،  بأقاليمه  املغربي  االقتصادي 
وحدتنا  تكريس  لقضية  النهائي  الكسب  أفق 

الترابية املقدسة.

د. عبد النبي عيدودي

الرجوع لله 
عزيز الفاطمي

ِري أ جَتاِري َيا التاعس  جَتْ
اْعس َمع لفلوس َيْأُكْلَها النَّ  جَتْ
اْمَها ع ِبَأيَّ تَّ  عيش َحَياِتك أ َتَ

 َتْعطيْك اْلَبْسمة أ ْتِزيدك ْسَلمَها
ق ْصُرُفو يَزان أ َحقَّ  َسوّي اْلِ

 ْلَكْرُموْس َما َيْتَكاْل َبْجُلوُفو
ض َلْعِوينة  َصِفي وَل ْتُخوَّ

 اروي عطشك أ خليها ْزِويَنة
َية َيْعِطيك َلْقناطر ْب ِبالنِّ  ْزَرْع اْلَ

يْر ِوَعْمُرو َلَْطاَمْر  اِفيض ْلِ
 ْلَْلُهوْط َما َيْقَنع ِبَواد َحاِمل
 وَكرشُو َكِبيَرة أ ْعَقْلو َغاَمْل

 يا بنادم ِعيْق َراْك َهاِي
ِسي َساَلْم ى َتْ نَّ  إيلى ْصَبْحِتي َتَ

يْك  َلَْعاِصي ْتُكوْل ِليك َلبِّ
 َغًدا َتْرَحل ِأ لل َما ِبِديْك

َتاج ْ ْير وَأْرَحم ْلَ  اْعَمل ِلَ
اج  دْنَيا َما دامية ْلُوْل التَّ

 شحال ِمن ِخيَمة َواْقَفة ِبَل ْبلن
 فهمني َراِني ِغير َداِوي َيا ْفَلْن

 ُتوْب ُتوَبة وْنَسى َما َفاْت
اللَّ َيْرَحم ْفَلْن َأْصَبح َما َباْت

كيف جعل األنترنيت العالم قرية صغيرة؟ 



22

المنبر الحر

من 3 إلى 9 دجنبر 2020

تحاليل سلبية وإيجابية لنفس الشخص

هـل للسـؤال جـواب؟
ــاب ــ ــط ــ ــن اخل ــ ــ ــر وفـ ــ ــع ــ ــش ــ ــلـــهـــمـــة ال ــث عـــــن مـ ــحـ ــبـ يـ
واالقــــــــتــــــــراب الـــــــدنـــــــو  يف  ــا  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ طـ ــح  ــ ــ ــب ــ ــ أص
ــوق حتـــتـــاج لـــتـــبـــادل الــــــود واالجنــــــــذاب ــ ــش ــ ــع ــ وامل
ــاب ــ ــط ــ ال ــل  ــ ــك ــ ل ــر  ــسـ ــيـ ــتـ مـ الــــــقــــــوايف  ــم  ــ ــظ ــ ن أن 
كــــالــــســــراب خــــــادعــــــة  مــــحــــتــــواهــــا  يف  كـــــانـــــت 
ــاب ــص ــق ال يـــد  ــة يف  ــح ــي ــذب ــال وأصـــبـــح مــســتــســلــمــا ك
الـــضـــبـــاب يف  ــه  ــ ــائـ ــ تـ شـــــعـــــرور  ــرد  ــ ــجـ ــ مـ نـــفـــســـه 
ــكــتــاب ال كـــبـــار  ــن  مـ إلذن  ــاج  ــت ــح ي وغـــيـــرهـــم  ونــــــزار 
ــل والــصــعــاب ــي ــراق ــع ــرض لــلــكــثــيــر مـــن ال ــع والــبــيــان م
املـــــــــوزون عـــاجـــز عــــن اإلجنـــــاب مــــع  ــه  ــتـ يف عـــاقـ
ــواب ــجـ ــلـ ــد مـــتـــطـــلـــعـــا لـ ــ ــديـ ــ ــد جـ ــ ــه ــ وشــــــعــــــراء ع

ــراء الــفــطــاحــيــل ــعـ ــشـ أنـــفـــق عـــمـــره بـــن دواويـــــــن الـ
ــر ــي ــب ــع ــت ــذا الــــنــــوع مــــن ال ــ ــه ــ ــا تـــعـــلـــق قـــلـــبـــه ب ــ ــ ومل
ــق ــ ــاش ــ ــع ــ ال بــــــن  الـــــعـــــاقـــــة  أن  نــــســــي  ــه  ــ ــل ــ ــع ــ ل
ــه حــســب ــ ــاس ــ ــس ــ ــرور عـــلـــى إح ــ ــ ــغ ــ ــ ــن ال ــمـ ــيـ وملــــــا هـ
ــال ــجـ املـ يف  إلـــهـــامـــه  ــا  ــهـ بـ ــاد  ــ ــ ج مـــحـــاولـــة  وأول 
ــاظ  ــفـ ــرت مـــنـــه األلـ ــ ــخ ــ ــه الـــكـــلـــمـــات وس ــ تـــاعـــبـــت ب
ــد ــوج ــض ف ــريـ ــقـ الـ مــحــيــطــات  ــوص يف  ــ ــغ ــ ال حــــــاول 
ــي  ــوقـ وشـ املـــتـــنـــبـــي  ــم  ــ ــال ــ ع ولـــــــوج  أن  ــه  ــنـ عـ غـــــاب 
ــة  ــاغـ ــبـ الـ قــــصــــور  ــرب  ــ ــ قـ الــــــقــــــوايف  ــم  ــ ــظ ــ ن وأن 
ــه  ــ أن أم  تـــــــرى  يـــــا  شــــاعــــر  هـــــو  هـــــل  فــــتــــســــاءل 
ــدمي ــ ــر ق ــ ــص ــ ــراء ع ــ ــ ــع ــ ــ ــن ش ــ ــ مـــســـكـــن ســـيـــظـــل ب

     بندريس عمراوي الطيب

من يدعو 
إلى تدجين 

مهنة المحاماة؟

دائرة  إلى  املحامني  أحد  توجه  طنجة،  مدينة  في 
الشرطة قصد تقديم شكاية، وفي منتصف الليل، بلغ 
الحراسة  تحت  الزميل  وضع  خبر  النقيب  علم  إلى 
الفور  على  اتصل  األمــر،  لخطورة  ونظرا  النظرية. 
قرار  اتخاذ  سبب  عن  استفساره  قصد  امللك  بوكيل 
االعتقال، وعدم إشعاره طبقا ملا تضمنه قانون املهنة، 
بالقضية  انشغاله  عــن  تعبيره  فــواصــل  ــرد،  ي ولــم 
في  بجواب  يتوصل  أن  دون  نصية  رسالة  بواسطة 
الوكيل  به  اتصل  املوالي،  اليوم  وفي  النقال،  هاتفه 
ليخبره أن سبب اعتقال املحامي جنح سكر ومشادة 
واقعة  عن  اإلفصاح  دون  الشكاية  متلقي  مع  كالمية 

العنف الذي تعرض له الضحية في مخفر الشرطة.
خاصة  املسطرة،  تدبير  طريقة  النقيب  يستسغ  لم 
تدبير  تــحــت  الضحية  بــوضــع  الــوكــيــل  أمــر  حــني 
الحراسة النظرية دون وقوفه عن كثب ال على حقيقة 
واقعة السكر إن كانت قائمة، وال على واقعة املشادة 
الكالمية وال على واقعة العنف الذي تعرض له الزميل 
في مخفر الشرطة، وهي جميعها تحتاج إلى براهني 

مضبوطة.
الخبر  وانتشر  زميلهم،  تعنيف  املحامون  استنكر 
الهشيم،  في  كالنار  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
في  املعتقل  الزميل  إدراج حالة  على  النقيب  وحرص 
جدول أعمال مجلس الهيئة، وبعد التداول في القضية 
استنادا على العناصر املتوفرة، أصدر املجلس قرارا 
جميع  في  الجلسات  فتعطلت  العمل،  عن  بالتوقف 
املتقاضني  وحقوق  مصالح  وتأخرت  املدينة،  محاكم 
بالعشرات   معلوم،  هو  كما  يوميا،  يعدون  ال  الذين 

وإنما باملئات.
عن  التوقف  قرار  بإصدار  الهيئة  مجلس  يكتف  لم 
العمل احتجاجا على أمر الوكيل، وإنما عززه ببالغ 
في املوضوع يخبر فيه الرأي العام بحقيقة ما وقع، 
كما حرص نقيب الهيئة على اإلدالء بتصريح صحفي 
طبقا ملا جرى به العمل في الدول الديمقراطية، وبعد 
أن قضى زميل ال يزال في بداية مشواره املهني الليلة 
املوالي  اليوم  في  سراحه  إطالق  تم  االعتقال،  رهن 
التلبس  فتبخرت عناصر حالة  إحالة،  أو  تقديم  دون 
ال  الــذي  الوكيل  أمــر  صــواب  عــدم  وتبني  املفترضة، 
يرتكز على حجج مقنعة، وهي وحدها الوسائل التي 
نتحدث  ونحن  واملحامون.  القضاة  عليها  يشتغل 
بما  التذكير  يجدر  هل  التضييق،  من  النوع  هذا  عن 
بينهم  من  األخيرة،  اآلونة  في  املحامني  لبعض  وقع 
العام  املدعي  في شباك  يقع  أن  كاد  تطوان  من  زميل 
املهجر،  بالد  في  سياسيا  الجئا  ليصبح  بجلده  ففر 
زبنائه  ملفات  املنفذ  رمى  البيضاء  الدار  من  وزميل 
باإلفراغ  حكم  صــدور  بدعوى  البلدية  مستودع  في 
ضمانا  الهيئة  نقيب  إخبار  وال  إشعار  سابق  دون 
آخر  وزميل  متراصة،  لهيئة  ينتمي  عضو  لحقوق 
بدعوى  االعتقال  من  شهرين  قضى  الخميسات  من 
من  وزميل  السلطة،  أعــوان  أحد  مع  كالمية  مشادة 
السبب،  لنفس  شهر  ملدة  اعتقاله  تقرر  الجعد  أبي 
ستة  بإدانته  حكم  حقه  في  صدر  الرباط  من  وزميل 
بضوابط  تليق  ال  بعبارات  تفوهه  بــدعــوى  أشهر 
نفق  في  كرها  أدخــل  الــذي  الرباط  ونقيب  املرافعة، 
املتابعات واملضايقات ال حصر لها آخرها فبركة أحد 
لحياته  خليعة  أشرطة  املشبوهة  اإللكترونية  املواقع 

الحميمية دون حسيب وال رقيب.
التي  املحامني بطنجة  وحدها، حسب علمي، هيئة 
اعتقال  ألمر  بذلك  متصدية  واحد  رجل  وقفة  وقفت 
زميلهم دون وجه حق، وكم عدد هذا النوع من األوامر 
صونا  تدقيق  أو  تمحيص  دون  تصدر  والــقــرارات 
والحرية..  العدل  لقيم  واستتبابا  اإلنسان  لكرامة 
فمن يوقف هذا النوع من النزيف الذي أصبح مؤخرا 

ينخر جسم أصحاب البذلة السوداء؟
  * محامي بهيئة الرباط

ذ. عبد الصمد المرابط

تجربـتي مع  فـيروس »كـورونا«
محمد بوبكر

ــني كــثــيــرة، أصــبــحــت أتــفــادى  ــي أحــاي ف
العالم  تفاصيل  فــي  ــخــوض  وال ــغــوص  ال
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  االفتراضي 
إليماني العميق بأن اإلنسان حر فيما يكتب، 
وليس علي أن أنتقد منشورا ليس ملكا لي.. 
أو  »الاليك« على ما يروقني من كتابة  أضع 
مكترث  غير  أمر  بينما  قناعاتي،  مع  يتفاعل 

بمنشورات ال تشدني معانيها.
بحبر  أكتب  أن  ارتأيت  ــرة،  امل هــذه  لكن، 
قصتي  من  مختصرا  جانبا  ألسطر  قلمي، 
مع فيروس »كورونا«، بعدما سطر الكثيرون 
لم  الذي  كورونا«  »زمن  مجلد  في  قصصهم 

تنته فصوله حتى اآلن.
بعدما  األوبئة،  على  مسبقا  اعتاد  جسمي 
تأكدت إصابتي خالل سنة 2009، بداء السل 
املقاوم لألدوية املتعددة، وخبر إصابتي هذه 
املرة بفيروس »كورونا«، لم يكن صادما لي، 
خاصة وأنني مررت من تجربة مع داء السل، 
لم  ألنني  ــة،  األدوي تناول  عن  توقفت  بعدما 
وبعد  األنفس  بمشقة  إال  عليها  أحصل  أكن 
االنتظار لساعات طوال أمام املركز الصحي.. 
ملدة  أتحمل  لن  أنني  آنذاك  عدة  ملرات  فكرت 
بسبب  نفسي  من  جدا  غاضبا  كنت  طويلة.. 
ضعفي وانهزامي أمام املرض، خاصة وأنني 
على  البحث  محركات  أتصفح  حينها  كنت 
يموتون  أناسا  هناك  أن  وأجــد  األنترنيت 
بسبب السل، ألنهم إما لم يتلقوا العالج، أو 
متأخرين،  إليه  عــادوا  ثم  تلقيه  عن  توقفوا 
شفيت  أشهر،  ستة  بعد  الحمد،  ولـله  لكن 

تماما من هذا الداء. 
تختلف  »كــورونــا«  فــيــروس  مــع  قصتي 
تماما عما عشته مع داء السل، وهذه القصة 
املؤسسة  إدارة  قررت  بعدما  فصولها  بدأت 
الطبي  الكشف  إجـــراء  بها،  أشتغل  التي 
ضمن  العاملني  وكــل  الصحافيني  لجميع 
أعراض  من  أشكو  أكن  لم  وحينها  األطقم.. 
الكشف  بإجراء  قمنا  الفتاك.  الفيروس  هذا 
مراكش،  مدينة  مــن  الــعــودة  بعد  مباشرة 
من  كان  حيث  الحلقات،  إحدى  تصوير  بعد 
مدينة  إلى  التصوير  طاقم  أرافــق  أن  املقرر 
لكن،  هناك..  الحلقة  أجزاء  الستكمال  طنجة 
أرتشف  وأنــا  السفر،  قبل  قليلة  وبساعات 
في  النقال، ظننت  هاتفي  رن  الصباح،  قهوة 
أبدا!!  ال  الطاقم،  أفراد  أحد  أنه  األمر  بادئ 
نتيجة  أن  تخبرني  املؤسسة  إدارة  إنها 

تحليلي املخبري إيجابية.
أن  يعدو  ال  األمــر  أن  ظننت  البداية،  في 
أن  بعد  فيما  ليتبني  مــزحــة،  مجرد  يكون 
واختلطت  بــالــدوار،  أصبت  جدية..  األمــور 
أصبحت  الــحــلــوة  قــهــوتــي  ــور،  ــ األمـ عــلــي 
صيدلية  أقــرب  ــى  إل مسرعا  نهضت  مــرة، 

من  بتوصية  املناعة  تقوية  أدوية  واقتنيت 
إلى  مباشرة  بعدها  وعــدت  األصدقاء،  أحد 
وأخبرته  األصدقاء  بأحد  اتصلت  املنزل.. 
بحالي وطلبت منه أن يقتني لي بعض املواد 
الغذائية لسد حاجياتي من األكل خالل أيام 

الحجر املنزلي.
فيه  توصلت  الــذي  اليوم  منتصف  وفــي 
من  اتصاال  تلقيت  الطبي،  الكشف  بنتيجة 
بفيروس  بإصابتي  تفيد  الصحة  وزارة  فرق 
اليوم  في  التوجه  مني  وتطلب  »كــورونــا« 
املوالي إلى مستشفى موالي يوسف، إلجراء 
املزيد من االختبارات وألخذ دواء الكلوروكني، 
دون  روحي  إلى  يتسلل  بدأ  قد  اليأس  وكان 
ظهور أي من أعراض الفيروس، ليس خوفا 
من تفاقم اإلصابة، بل ألني استنفذت طاقتي 
من  البعض  صفوف  في  الطمأنينة  بث  في 
بإصابتي  أخبرتهم  الــذيــن  العائلة  أفـــراد 

بالفيروس اللعني.
املنزلي،  الحجر  يرافق  قد  امللل  أن  وبما 
قصص  عن  البحث  إلــى  دفعني  األمــر  فهذا 
عضوية  بطلبات  بعثت  املواقع،  على  ونكت 
الفراغ،  ملــلء  »فيسبوكية«  مجموعات  إلــى 
تكون  أن  حرصت  الطلب،  قبل  ما  وسرعان 
اليوم  في  استيقظت  منوعة..  املجموعات 
بالشكل  النوم  من  تمكني  عدم  رغم  الثاني 
الصحيح، ألن الشك ظل وبات يساورني بما 
أنني ال أشكو من أعراض الفيروس، بالرغم 
ترك  الذي  السل  بداء  مصابا  كنت  أنني  من 
انتابني  التنفسي..  جهازي  في  بصماته 
العدوى  نقل  والخوف من  املوت  الخوف من 
لزمالئي في العمل واألشخاص الذين التقيت 

بهم أثناء فترة التصوير.
التوجه  وبعد  باليقني،  الشك  أقطع  وحتى 
التوجه  قررت  يوسف،  إلى مستشفى موالي 
الكشف،  إجــراء  ــادة  إلع خــاص  مختبر  إلــى 
 PCR وفــعــال قــمــت بــإجــراء كــشــف طــبــي
15 ساعة، وهنا كانت  توصلت بنتيجته بعد 
سلبية  جــاءت  الكشف  املفاجأة!! نتيجة 

وتؤكد أنني لست مصابا بالفيروس )تذكروا 
معي أن نتيجة الكشف األول كانت إيجابية.. 
إيوا فهم تسطى(، وبما أن ديكارت في كتاب 
»التأمالت امليتافيزيقية« كان يستخدم الشك 
الحقيقة  ــى  إل للوصول  منهجية  كوسيلة 
التي ال يمكن للشك أن يتطرق إليها، ارتأيت 
التوجه إلى مختبر آخر قصد إجراء الكشف 
أنني  اآلخــر  هو  أكــد  ــذي  وال الثالثة  للمرة 
هل  أتساءل:  وهنا  بالفيروس،  مصابا  لست 
التاجي  الفيروس  من  أشفى  أن  املمكن  من 
بعض  أن  أم  ثــالثــة،  أو  يومني  غضون  فــي 
املختبرات الخاصة أصبحت تستغل الوضع 
وتتالعب بنتائج الفحوصات لتحقيق الربح؟ 
النقطة حتى  أريد الخوض كثيرا في هذه  ال 
ال أسبب أي إحراج ألي طرف في هذه الفترة 
صحة  هيهات،  ثم  هيهات  لكن  الحساسة، 

املوطن قبل كل شيء.
بمثل  وعقود  سنوات  منذ  مــرت  إفريقيا 
بعيدا  العراء  في  اآلالف  ودفن  األوبئة  هذه 
الكاميرات وعدسات الصحف، اآلن  عن أعني 
يتحول الوباء إلى كابوس يهدد اإلنسان في 
كل مكان وفي كل القارات، ينتقل منه وإليه، 
يرافقه ويترصده فوق سطوح القرميد، وعلى 
األبــواب  أقفال  وداخــل  األكــيــاس،  بالستيك 
منه  يسلم  لم  مكان  كل  في  املــوت  املغلقة، 
غيرهم،  وال  البوذي  وال  املسيحي  وال  املسلم 
اإلنسان  بأن  منه،  للناجني  آخر  درسا  ليقدم 
الحاقد واملتسلط والكاره والفاسد هو مجرد 
مخلوق تافه وعاجز وخائف.. وحدها صورة 
بعدما  الصينيون  لخصها  اإلنساني  النبل 
األكثر  »املالئكة  إنهم  الوباء،  على  تغلبوا 

جماال« كما وصفهم بذلك الرئيس الصيني.
أمام  اآلن  ونحن  ويتمدد،  باق  »كورونا« 
بالتدابير  االلتزام  إما  لهما،  ثالث  ال  خيارين 
يستعد  أن  أو  بــهــا،  املــوصــى  االحــتــرازيــة 
الـــوزراء  رئــيــس  قــال  كما  للفقد  ــســان  اإلن

البريطاني في شهر مارس املاضي.



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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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

روحه  التحقت  بل  هلل،  رحمه  األطــرش  فريد  موسيقى  تمت  لم 
الطيبة بالرفيق األعلى مع النبيئني والشهداء واملؤمنني والصابرين 
والصالحني واملبدعني والقلوب البيضاء مثل قلبه الذي اتسع لحب 
صورتك  ستظل  واإلنسانية،  العربية  األمة  حبيب  فوداعا  الجميع، 
شهامتك  ومواقف  حبك  وقصص  وذكرياتك  ومعزوفاتك  وصوتك 
ال  تعلم  لم  والتي  بمحبيك  ربطتك  التي  الرابطة  وتلك  وكــرمــك، 
أنت وال هم سببها، والتي ربما مردها إلى ما حباكم به هلل من قبول 
وتواضع ونفس طيبة وإنسانية شهد بها كل من عاشرك عقودا من 
الزمن، فأصبحت جزء منا وأصبحنا جزء منك، وأصبحت موسيقاك 
تعبيرا أمينا عما يتفاعل داخلنا من مشاعر املراهقة والشباب وحتى 
في  وحتى  والتلفزة  الراديو  عصر  في  صورتك  وعلت  الشيخوخة، 
وطلعت  االجتماعي،  التواصل  ومنصات  االصطناعية  األقمار  زمن 
علينا ساحة فيينا في عصرنا باملئات من كبار املوسيقيني العامليني 
يرددون رائعتك مع أختك اسمهان، الصوت األسطوري أغنية »ليالي 
»الفايسبوك«  عصر  في  لكما  املاليني  وصفق  فيينا«  في  األنــس 
غزو  استطاعت  موسيقانا  بأن  العرب  نحن  وشعرنا  و»اليوتيوب«، 
بالفن األصيل، وتقاسمنا على شاشاتنا الصغيرة مشدوهني  الغرب 
وبناتنا  أبنائنا  رفقة  ورددناها  بها  أعجبنا  التي  الجميلة  القطعة 

وحتى أحفادنا:
ليالي األنس فى ڤيينا نسيمها من هوا الجنة
نغم فى الجو له رنة سمعها الطير بكى وغنى

ما بني رنني الكاس ورنة األلحان
أدي األوان مياس يعاطف األغصان

إال  إليك  يسيئ  كان  من  وجوه  فيه  اختفت  وقت  يقع في  هذا  كل 
عدو  لك  يكن  فلم  منه،  أشد  بتلقائية  وأحببت  منه  أكثر  نجحت  ألنك 
عادوك  ولكن  معك،  إنسان  أي  يتعادى  أن  مستحيل  ألنه  شخصي، 
أنعم هلل  نعم  على  أو حسد  غيرة  أو  نقص  إما بعقدة  مرضى  ألنهم 
وصوتا  وأناقة  وبسمة  حاتميا  وكرما  ونخوة  وفنا  جماال  بها  عليك 
وإلهاما وإبداعا، فلم يزيدوك من عداواتهم وحقدهم الباطل، شأنك في 
ذلك شأن العباقرة، إال تعاطف أصحاب الحق وجمهور متشبع بقيم 
العدل والحق واملوضوعية في جميع ربوع العالم معك، فنقصوا بذلك 
من رصيدهم رغم علو أو انحدار كعبهم في ميادينهم، ومات كل من 
حاربك ألجل عبقريتك وموهبتك، إما غيظا من نجاحاتك قبل انطفاء 
الليل  بها  ونورت  بها  أضأت  التي  الشمعة  تلك  بعدها،  أو  شمعتك، 
وكانت أمال ملا انطفأت شموع الحب، وأنرت الطريق بها، خالل تلك 
الحياة التي اعتبرتها عمرا بال شباب وحياة بال ربيع، وكنت تشتري 
الحب بالعذاب ولم تجد من يبيع! وهي قمة ندرة الشيء، واختصرت 
الحب والجمال في العيب على محبوبتك في عدم العدل في التعامل 
الوقوع  معاناتك من  مدى  لتعرف  الجميل  قدها  تر  لم  عينها  وكأن 
في شراك حبها رغم فارق السن الكبير بينكما، وتنهدت مع الشاعر 
واستمعت  يا حب«،  أنت« و»زمان  »عش  في  الخوري  بشارة  الرقيق 
إلى تنبيه العقل من طرف صديق عمرك، عميد املسرح العربي يوسف 
وهبي، وكان مشهدا رائعا، وربما أخيرا في جبال لبنان التي أحببتها 
وهو يردد لك بدموع ويستسمحك أن عاب عليك الوقوع في الحب رغم 

فارق السن بينك وبني زبيدة ثروت في الفيلم.

في ذكرى رحيل الموسيقار 
فريد األطرش 

�آخر عبقرية مو�سيقية عربية 

يتبع

من 3 إلى 9 دجنبر 2020

المغربية ليلى غفران 
تهاجم الفنان المصري 

محمد رمضان

مع  ــورة  صـ الــتــقــاطــه  خلفية  عــلــى 
خالل  اإلسرائيليني  املشاهير  بعض 
لدبي،  بها  قام  التي  األخيرة  الزيارة 
غفران،  ليلى  املغربية  الفنانة  هاجمت 
الفنان املصري محمد رمضان، مشيرة 
حائطها  على  نشرتها  تــدويــنــة  فــي 
نال  األخير  هــذا  أن  »الفايسبوكي«، 
في  بــاملــوتــى  التشهير  ــن  م جــــزاءه 
مضيفة:  الـــحـــالل«،  ــن  »ابـ مسلسله 

»يدور الزمن ويقع في كارثة لن تغتفر، 
تدين  كما  توقعت،  كما  بأنه  وتوضح 

تدان«.
نقابة  أصـــدرت  متصل،  سياق  فــي 
رسميا  ــرارا  ــ ق املــصــريــني،  املــمــثــلــني 
العمل،  عــن  رمــضــان  محمد  بتوقيف 
مع  بالتطبيع  اتهامه  أزمــة  ظــل  فــي 
بــيــان لها أن  ــرت فــي  ــالل، وذكـ االحــت
قرر  الفنية،  للنقابات  العام  »االتحاد 

23 نونبر  في جلسته املنعقدة بتاريخ 
محمد  النقابة  عضو  وقــف  الــجــاري، 

رمضان لحني التحقيق معه«.
قد  كانت  غفران،  ليلى  أن  إلى  يشار 
على  نجوميته  ببناء  رمضان  اتهمت 
حساب قصة مقتل ابنتها، هبة العقاد، 
إذ ترى أن مسلسل »ابن الحالل«، الذي 
أدى بطولته، عرض في إحدى حلقاته 
أحداثا مطابقة لتفاصيل مقتل ابنتها.

بــبــالــغ احلـــزن 
واألسى، تلقينا نبأ 
عمر  املرحوم  وفاة 
بالديار  احلــارثــي 
والذي  الفرنسية، 
شغل عدة مناصب 
بــســلــك الــتــربــيــة 
ــم بــعــد  ــي ــل ــع ــت وال

االستقالل .
هذه  إثــر  وعلى 
األليمة،  الفاجعة 

وأصدقاء   لعائلة  التعازي  وخالص  بأحر  نتقدم 
لزوجته  وخــصــوصــا  ــي،  ــارث احل عمر  الفقيد 
وماريا  سعد  وأبنائه  بناني،  البتول  احلاجة 

وغيثة .
رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ــة املــصــريــة  ــان ــن ــف ــضــمــت ال ان
شريهان إلى النجوم الذين أعلنوا 
استثنائية  بمقتنيات  تبرعهم 
للمزاد الخيري الذي سيقام بلندن 
يوم 7 دجنبر 2020، تحت شعار: 
ــع حــبــي« لدعم  ــروت م ــي ب »إلـــى 
وقــررت  بــيــروت،  انفجار  ضحايا 
ارتدته  قديم  بفستان  تتبرع  أن 
وليلة« سنة  ليلة  »ألف  فوازير  في 
1987، وذيلته بإمضائها، ويعرض 
للبيع في هذا املزاد العلني بمبلغ 
يقدر ما بني 18 إلى 25 ألف جنيه 

إسترليني.
ــهــان،  وإلــــى جــانــب شــري
يعرض أيضا فستان للمطربة 
الــرومــي  مــاجــدة  اللبنانية 

ــســمــاوي،  ال األزرق  ــون  ــل ــال ب
 10 إلــى   8 بني  ما  تقديري  بسعر 
الفنانة  أما  آالف جنيه إسترليني، 
قدمت  فقد  ستون،  إيما  العاملية 

باللون  مــطــرزا  فستانا 
للمصمم  ــر،  ــضــ األخــ

اللبناني العاملي إيلي صعب، كانت 
حفل  حضورها  أثناء  ارتدته  قد 
توزيع جوائز األوسكار سنة 2015، 
تقديري  بسعر  ــزاد  املـ ويعرضه 
جنيه  ألــف   30 إلــى   20 بــني  مــا 

إسترليني.

�سريهان تدعم �سحايا �نفـجار 
بريوت وتتـربع بف�ستان قدمي



م�صاهد دموية مرعبة يف  ق�صر ال�صخريات
هذا املصيف، وأصبح صوت النار 
قد  البحر  وكان  املتكلم،  هو  وحده 
وبني  بـــدوره،  هو  أخرسا  أصبح 
حشرجة  كانت  واألخــرى،  اللحظة 
من  الروح  بقايا  آخر  تستل  املوت 
من  فتنط  امللتوية،  األجساد  أحد 
األكباش  تنط  مثلما  بعنف  األرض 
الــروح  كانت  بينما  ذبحها،  بعد 
بعد  إال  األجساد  بعض  تغادر  ال 
فكانت  وتكهربها،  تشنشنها  أن 
املدافع سرعان ما تيسر على املوت 
لتشل  مسرعة  فتنطلق  مهمتها 
الحركات األخيرة لألجساد امليتة.

وأصيب أحد املدعوين األجانب، 
الــذيــن بــقــوا فــي عـــداد األحــيــاء، 
من  فانطلق  جنونية،  بهستيريا 
صائحا  هائما  املوائد  أحد  تحت 
احتضنته  ما  وسرعان  كاملجنون 
لشدة  فكانت  اتجاه،  كل  من  النار 
تحول  منطلقها،  وعنف  ضربها 
األرض،  على  السقوط  وبني  بينه 
فبقي يدور واقفا بدون روح وكأنه 
أرجوحة من اللحم والدم تدور حول 
نفسها، فتمتع مطلقو الرصاص أو 
تدور  بالدم  راقصة هستيرية  كأنه 
النار،  رقصة  مؤدية  نفسها  حول 
األرجوحة  هذه  من  بقي  ما  ولكن 
سقط على األرض بمجرد ما غيرت 

النار اتجاهها.
ترى  مــا  ليصف  بقي  عقل  أي 
وأي  األذن؟  تسمع  مــا  أو  العني 
عني بمستطاعها أن ترى؟ وأي فم 

بإمكانه أن ينبس؟
لقد ذهب اللب، وسكتت القلوب، 
العقول،  وزاغـــت  املــآقــي،  وجفت 
اآلذان،  وصمت  األعصاب،  وشلت 
األكباد  وتوقفت  األسنان،  واكتزت 
األرض  وتسربلت  الحناجر،  في 
ــاء بـــاأليـــدي  ــ ــدم ــ ــاء، وال ــاألشــ ــ ب
املــتــقــطــعــة واألرجـــــل املــتــنــاثــرة 
واألدمـــغـــة املــبــعــثــرة، وانــفــجــرت 
منها  فانطلقت  الــبــطــون  بــعــض 

األمعاء واملصارين.
عن  املهاجمني  بعض  وتــوقــف 
شاهد  حــني  بغتة،  الــنــار  إطـــاق 
جميلة،  فتاة  سيقان  منهم  واحــد 
كانت هي املطربة املصرية شادية، 
ممسكة بيد السفير املصري حسن 
للقول:  شــاديــة  فسارعت  فهمي، 
يفهم  لــم  وربــمــا  مصريني،  احنا 
العسكري، فقال له آخر: املصريون 
جر  هنا  فــالــكــرة،  غلبناهم  اللي 
السفير  ورفيقها  املطربة  الثوار 
الظل وسقوهم ماء وتركوهم،  إلى 

ليستأنفوا إطاق الرصاص.
لم يكن هذا هو املوت الزؤام، لم 
حربا  وال  مجزرة،  وال  مذبحة  تكن 
وال معركة، كانت شيئا آخر يفوق 
إنه  الــخــيــال،  ويتحدى  الــوصــف 

القتل الجماعي األعمى.
واحــمــرت فــوهــات الــرشــاشــات 
األصــابــع  وتعبت  الــنــار،  بلهيب 
الــضــاغــطــة عــلــى مــئــات زنـــادات 

ــرصــاص  ــذ ال الـــرشـــاشـــات، وأخــ
فلم  لــانــطــاق  مــبــرر  عــن  يبحث 
يبحثون  املوت  رسل  وأخذ  يجده، 
خــوذاتــهــم  تــحــت  ــن  م بعيونهم 
ظنهم،  فخاب  متحرك،  هدف  على 

وتوقفوا بحسرة عن اإلطاق.
املــيــدان،  على  الصمت  وهيمن 
وحفيف  ــزؤام،  ــ الـ ــوت  املـ صــمــت 

واألشاء،  األجساد  تلمس  الرياح 
طيور  أســراب  األفــق  في  وحامت 
امليدان  على  تحوم  أخــذت  غريبة 

وكأنها تتأكد من صحة ما ترى.
ــوت  ــت خــطــوات رســـل امل ــان وك
تــوازن  غير  فــي  الصمت  تخترق 
لــيــســت  ــا  ــهـ ــأنـ وكـ تـــرتـــيـــب  وال 

ــر، لـــقـــد كـــان  ــاكـ ــسـ ــوات عـ ــ ــط خــ
األجــســاد  يتخطون  املـــوت  ــل  رس
رهبة  وكـــأن  بصعوبة  واألشـــاء 
الصمت  ــأن  وك تضايقهم،  ــوت  امل
العنان  إلطاق  فيعودون  يزعجهم 
كل  فــي  ومــدافــعــهــم  لرشاشاتهم 
اتجاه، ولكنهم في هذه املرة، كانوا 
يوجهون أفواه بنادقهم نحو بقايا 
املأكوالت، ويمرحون بإطاق النار 
والحمام  املطبوخ  الــدجــاج  على 
يرونه  عندما  ويفرحون  املشوي، 
وكأنه  الصحون  على  من  يتطاير 

عادت إليه الحياة.
كان  الزجاجية،  الواجهة  وعلى 
منتصبني  املـــوت  رســل  مــن  عــدد 
يفكرون  وكأنهم  البحر  اتجاه  في 
لكنهم  صوته،  إلسكات  وسيلة  في 
من  عــشــرات  ــال  ــرم ال عــلــى  رأوا 
واملدعوين  وحشمه  القصر  خــدم 
على  كاملجانني  يجرون  الهاربني 
في  نفسه  رمى  من  ومنهم  الرمال، 
أحضان األمواج مفضا، وال شك، 
النار..  صــوت  على  البارد  املــوت 
ــل املــوت  ــع رس وســرعــان مــا وض
مدافعهم الرشاشة في اتجاه البحر 
لانطاق  النار  وعــادت  والرمال، 
الرمال،  على  الهاربني  اتجاه  في 
ومنتظمة  غــزيــرة  طلقات  كــانــت 
ومحكمة، وكان الناس على الرمال 
يتساقطون كأوراق الخريف، وكان 
رسل املوت يوقفون النار في بعض 
األمواج،  ارتداد  األحيان منتظرين 
وسرعان ما يعودون إلطاق النار، 
عن  ــوج  امل ــداد  ارتـ يكشف  عندما 
بـــرذاذه،  احتمت  التي  األجــســام 
على  املوت  سكون  رفرف  وعندما 
على  رفــرف  مثلما  الرمال  صفحة 

لتخطي  املوت  رسل  عاد  املصيف، 
األشاء واألجساد.

تحايلوا  قد  املدعوين  أغلب  كان 
منذ  التجؤوا  عندما  املــوت  على 
إطــاق الــرصــاصــات األولـــى إلى 
املخصصة  الــصــغــيــرة  الــبــيــوت 
في  واملتراصة  الثياب  الستبدال 

للمصيف  اليسرى  الفسحة  نهاية 
تلك  كــانــت  املــســبــح..  بجانب  أو 
بها  يستبدل  ألن  معدة  البيوت 
ثيابه، ولكن ظروف  شخص واحد 
التي  مساحتها،  حــولــت  ــوت  املـ
إلى  مــربــعــني،  مترين  تتعدى  ال 
عشرة  أو  مختفني  لسبعة  ملجإ 
أجسام  كانت  األحيان،  بعض  في 
الاجئني في تلك الكبائن متراصة 
في  الــســرديــن  وكــأنــهــا  متكدسة 
بتلك  املكدسني  كل  وكــان  العلب، 
الكبائن يتمتمون بني الشفاه آيات 
من القرآن أو من اإلنجيل، ولكن كل 
أنه وحده،  كان يشعر  واحد منهم 
سبعة  مــعــه  بـــأن  يشعر  يــكــن  ــم  ل
جالسا  شخصا  أن  أو  أشخاص، 
فوق رأسه أو أنه جالسا فوق ستة 
جميعا  كانوا  أشخاص،  سبعة  أو 
على  هلل  يحمدون  وكبراء،  وزراء 
الضيق وعلى انعدام الهواء وعلى 
ضيق التنفس وعلى طول العمر..

ولكن انغاق صمامات آذانهم من 
هول ما سمعوا، كان يحول بينهم 
وبني التجسس على ما يجري خلف 
الكبائن، ورغم أن صمت املوت خيم 
البيوت  تلك  خــارج  املصيف  على 
الضيقة، فإن آذانهم لم تكن تصدق 
إنهم  بل  توقف،  قد  الرصاص  أن 
رغم توقف الرصاص، كانوا الزالوا 
أدمغتهم وفي  في  يسمعون هديره 
إنهم  بل  أعصابهم،  وفي  قلوبهم 
يعصف  ما  أن  يصدقون  ال  كانوا 
ــل آذانـــهـــم، إنــمــا هــو صــدى  داخـ
تلك  خــارج  يعصف  كان  ملا  متردد 
كانوا  ولعلهم  الضيقة..  البيوت 

على صواب.
املتكدسني  عيون  أخــذت  إن  فما 
في  تدور  الصغيرة  البنائق  داخل 
محمرة  بالتساؤالت  مليئة  مآقيها 
حتى  بالخوف،  متفجرة  بالدموع 
املوت  رسل  خطوات  وقع  سمعوا 
تقترب من البنائق، ثم تزيد اقترابا، 
بعصبية  يرتفع  ضابط  صوت  ثم 
ينفتح  البنائق  إحدى  باب  وأزيــز 
لصوت  جديدا  انطاقا  ثــم..  ثــم.. 
مخنوقة،  ألم  صيحة  ثم  الرشاش، 
على  تسقط  جثة  صــوت  وصـــدى 
سندباد،  الكولونيل  كان  األرض، 
أحد الضباط املقربني من الحاشية 
األول  البيت  داخل  وحده  امللكية، 
الجثة  وكانت  الثياب،  الستبدال 
جثة  وتبعتها  جثته،  سقطت  التي 
العيون  ــادت  ع وبسرعة،  أخـــرى، 
للحناجر،  واألكــبــاد  لانغماض، 
سكان  ــذ  وأخ للتمتمة،  والشفاه 
صلواتهم  بهوس  يصلون  البنائق 
الكولونيل  أن  ويظهر  األخــيــرة، 
للحاشية  املــقــربــني  أحـــد  ــي،  ــك امل
الظروف  تحدي  أراد  قد  امللكية، 
معهودة..  عسكرية  بحركة  والقفز 
منه،  أســرع  كانت  النيران  ولكن 

فجندلته بدون توقف.

الرؤيا،  عن  عاجزة  العني  كانت 
تتطاير  الخفيفة  األجسام  رؤيــة 
لتسقط  املتكسر  ــاج  ــزج ال عــبــر 
الــبــحــر، عــاجــزة عــن رؤيــة  جهة 
وأصبح  الحياة،  يحصد  ــوت  امل
ــاص مــتــشــابــكــا  ــرصــ ــ صــــوت ال
وأفواه  مزمجرا،  متزنا  متراصا 
املــدافــع الــرشــاشــة تــتــحــرك في 
تنفث  الجحيم،  تنفث  اتجاه  كل 
لحظة  وال  ــزؤام،  ال واملــوت  النار، 
عني  رمشة  وال  للتفكير،  قصيرة 
عينه  املــرء  يفتح  وكيف  للرؤيا، 
وهـــو مــيــت مــقــدمــا، ال نــفــوذ له 
عــلــى عــقــلــه، وال عــلــى حــركــاتــه، 
الـــزؤام،  املـــوت  تنفث  واملــدافــع 
بدون توقف بدون هوادة، نار في 
من  املشارف  أعلى  من  اتجاه،  كل 
ومن  البحر،  جهة  من  ــواب،  األبـ
ومن  الشمال،  ومن  الشرق،  جهة 
واألخرى،  الفينة  وبني  الجنوب، 
كانت صرخات األلم تخترق سبيل 
الـــرصـــاص، فــيــزداد الــرصــاص 
ــا، وتــحــت أفـــواه  حـــدة وانــطــاق
كانت  القنابل،  وشظايا  املدافع 
يتغير  الصخيرات  مصيف  لوحة 
وجهها بسرعة جنونية، فاألشاء 
يفور  األحمر  والــدم  وهناك،  هنا 
ومن  الــرؤوس  ومــن  البطون  من 
عبوات  وفرشت  واألرجل،  األيدي 
بلونها  األرض  الفارغة  الرصاص 
الــذهــبــي، فــأخــذت تزيد  األصــفــر 
وزادت  والتهابا..  بريقا  اللوحة 
انفجار  وزاد  الــرصــاص،  حــدة 
القنابل، وزاد وجه اللوحة تغيرا، 
املعركة،  أرض  األجساد  وفرشت 
فقط  يتعقب  الــرصــاص  وأخـــذ 
األجسام املتحركة، ويصلي لهيبه 
كل جسم ترفرف ثيابه تحت وقع 
هم  فقط  الواقفون  وبقي  الريح، 
كانوا  الذين  النار  أفــواه  حملة 
في  املترامية  األجساد  يتخطون 
شيء  أي  عن  باحثني  اتجاه  كل 
متحرك، مسربلني كل فم يتأوه أو 

جسم يتدحرج أو دم يفور.
وأخرس الرصاص كل شيء في 

بقلـم :
مصطفى العلوي

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«.
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كان أغلب المدعوين 
قد تحايلوا على الموت 

عندما التجؤوا منذ إطالق 
الرصاصات األولى إلى 

البيوت الصغيرة المخصصة 
الستبدال الثياب والمتراصة 
في نهاية الفسحة اليسرى 
للمصيف أو بجانب المسبح.. 

كانت تلك البيوت معدة 
ألن يستبدل بها شخص 
واحد ثيابه، ولكن ظروف 
الموت حولت مساحتها، 

التي ال تتعدى مترين 
مربعين، إلى ملجإ لسبعة 

مختفين أو عشرة في 
بعض األحيان

دبابات عسكرية أمام أبواب القصر الملكي بالرباط


