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اﻟﻤﺆﺳﺲ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي

ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

استفاقت مدينة الرباط بداية هذا اﻷسبوع
على وقع تشدد أمني غير مسبوق على
مختلف ا�حاور الطرقية ،حتى أن
ا�واطن� تناقلوا فيديوهات قالوا إنها
توثق لـ»محاصرة مدينة الرباط« ،حيث
كانت تظهر مئات السيارات متوقفة عند
مداخل ا�دينة ،ليشرح مصدر مطلع أن اﻷمر
يتعلق باختبار ميداني ،ﻹمكانية عزل ا�دن التي
تعرف إصابات كبيرة للمواطن� بـ»كورونا« عن باقي
ا�دن التي ﻻ تعرف عددا كبيرا لﻺصابات ،حيث ينتظر
الشروع في رفع جزئي للحظر الصحي على أساس جهوي
أو كل مدينة على حدة ،حسب خصائصها الوبائية).(..
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ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳴﻐﺮﺏ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﳴﺪﺓ »ﻭﻳﻚ ﺁﻧﺪ« ،ﺃﻭ ﻟﻐﺮﺽ ﺁﺧﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺍﳴﻄﺎﻑ
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻬﻢ ﻣﺮﻣﻴﻦﻴ ﳲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎﺫ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻌﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﺘﻴﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﻦﻴ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺿﺪ ﺍﳴﻐﺮﺏ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻞ) ،(..ﻟﺘﺸﻬﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ
ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﳴﻐﺮﺏ ،ﻭﺿﺪ ﺻﻮﺭﺗﻪ ،ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﺓ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ( ،ﺃﻣﺎ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﳴﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳴﺆﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺃﳴﺮﻴﻳﺎ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻘﻦﻴ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻟﺘﻨﺎﻝ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ..
ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻋﻴﺒﺎ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳴﻐﺮﺏ)(..؟
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كواليس األخبار
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العدد1075 :
من  14إلى 20
ماي 2020

في انتظار حلول أخرى
بقلــم:

الطيب العلوي

درو�س فجر ..ما قبل رفع احلجر
أوصانا مؤسس جريدتنا ،عميد الصحافة املغربية ،مصطفى العلوي رحمه
هلل ،مــرارا وتكرارا ،سواء عبر حقائقه الضائعة أو كتاباته الصائبة ،التي
طبعت تاريخ املغرب الحديث ،أنه قبل اتخاذ أي قرار يخص الحاضر ،ويؤثر
في املستقبل ،يجب علينا إلقاء نظرة ولو خاطفة على املاضي ،الستخالص
الدروس ..واملرحلة الحالية ،ما هي إال أنسب حلقة من املسلسل الذي نعيشه،
لتطبيق الوصية .فقبل التفكير في حياة ما بعد الوباء ،أعتقد أنه قد يكون من
الحكمة ،القيام بجولة «استطالعية» في ماضينا ،وماضي اآلخرين ،لالستفادة
من ما قد تأتينا به تجربتنا ..وتجربة اآلخرين.
رفع الحجر أم تمديده؟ هو السؤال الذي يفكر فيه الكل باستمرار هذا األسبوع،
والــذي سارع بسببه الجميع إلى مشاهدة اللقاء التلفزي لرئيس الحكومة،
األسبوع املاضي ،على أمل معرفة أي جديد في املوضوع ،لكن رد الطبيب
النفساني على «مرضاه» تعرفونه جميعا( .)...أجوبة الدكتور العثماني واقعية
ومعقولة ،لكن ولألسف ،الكل كان على علم بها ،ولم يأتنا بأي جديد« ..والو».
فبعد خيبة األمل هاته ،قمت بتغيير القناة( ،)...كما قمت بتغيير املواقع،
فوجدت نفسي مفتونا أكثر باكتشاف أنه لدينا نخبة هائلة من «الخبراء» ،منهم
الخبراء الصغار ،الذين تنقصهم الخبرة في التحليل وإبداء ال ّرأي ،والذين ال
نرى منهم عبر بث فيديوهاتهم املباشرة إال األنف والذقن والنظارات ،في مشهد
مكبر عن قرب( ،)...ثم «الخبراء التقريبيون» ،الذين يقتصرون على تكرار ما
َّ
«املزورون» ،الذين يطلقون
سمعوه أو قرؤوه ساعة من قبل ،وأخيرا ،الخبراء
ّ
ه ّباتهم أينما كانت ،وكيفما كانت ،وفي جميع االتجاهات ،على أمل وحيد ،أال
وهو خلق ضجة «البوز» ،واالستنتاج :كلما كثر الخبراء ،كلما تقزم الجواب.
لحسن الحظ ،وبعد تنقيب أعمق ،قد نعثر على تشكيلة أخرى «عندهم ما يقولو»،
تلك الفئة نفسها التي تبحث في املاضي ،لعرض احتماالت وسيناريوهات جدية
حول الحاضر واملستقبل ،وربما حتى السي العثماني ،عليه أن يخصص وقتا
أكبر لالهتمام بفرضياتهم ،ربما قد يجد بعض األجوبة التي «ربما يبحث عنها
فعال» .هذه الفئة التي على ما يبدو قادرة على توجيهنا ،وتنبيهنا إلى ما كان
علينا تفاديه في املاضي ،وما علينا القيام به اليوم ،وما علينا الشروع فيه غدا،
على كل حال ،معظمهم يترقبون رفعا للعزل الصحي ما بني الخامس والخامس
عشر من يونيو القادم مع تقييد صارم للتنقل بني املدن ،ويؤكدون أن األيام
السابقة لرفع الحجر ،تع ّد أصعب مرحلة.
أمام كل هذه الفئات والتوصيات والتخصصات ،لم يبق هناك مجال القتراح
جديد ،وكمجرد محلل عن بعد( )...لهذه الوضعية ،أو ّد فقط توجيه املجهر صوب
بعض النظريات الخاطئة ،التي اكتسبت مكانة وسط هذه األحداث مع مرور
األيام األخيرة ،والواردة من بعض الخبراء املذكورين أعاله ،أبرزها تلك التي
نشرت فكرة أن «اإلفراط في العوملة هو سبب تفشي الوباء» ،و«غوغل» نفسه
يخالف الرأي ويجيبنا ،ويذكرنا بأن أعظم رجل دولة لدى اإلغريق «بيريكليس»
مات بالطاعون سنة  429قبل امليالد ،وأقوى ملك فرنسي «لويس التاسع» ،أسلم
روحه عام  1270بنفس الوباء ،وهذان الرجالن لم يسمعا قط طوال حياتهما ال
باسم العوملة وال الرأسمالية وال الليبرالية ،وال حتى بأبعد مرادف لها« .كوفيد
 »19ليس بمرض ناتج عن ذلك ،إنه مجرد مرض فحسب.
سبق لنابوليون أن قال بأن «التاريخ ما هو إال سلسلة أكاذيب تم االتفاق
عليها» ،ولو كان حيا في عهدنا ،لص ّرح بأن التاريخ ما هو إال سلسلة األكاذيب...
التي حصلت على أكثر عدد من اإلعجابات على صفحات «مؤرخيها»!.
أنتم سيدي الوزير على وشك اتخاذ أهم قرار يخص هذه املحنة ،وفي نفس
الوقت ،قد يشكل أهم قرار قد تعرفه واليتكم ،ألنه مرة أخرى ،رفع الحجر أصعب
بكثير من نزوله ،فال تنسوا أن املحنة املعنوية التي عاشها الناس مؤخرا،
قد تجعلهم يفضلون أن يخطؤوا في الجميل على أن يكونوا على صواب في
القبيح(.)...
وجب عليكم إذن التعامل مع األمــور بعناية فائقة ،ففي األسبوع املنصرم
مثال ،لم يكن لديكم أي شيء تقدمونه للناس ،لذلك ،كان االحتجاب أفضل ،ألن
كل املعطيات التي قدمتموها ،سبق لكم أن كلفتم الــوزارات املعنية بتبليغها
للمواطنني يوميا(.)...
كان أفضل ،ألنه بسبب ،أو بفضل إيديولوجياتنا املحافظة العريقة(،)...
قد تهددك كل الجهات ،السياسية والقانونية ،واإلعالمية ،عند أدنى خطأ ،ألن
ملفات «املتملقني» مفتوحة ،وينتظرون أول فرصة لشن الهجوم ،إنكم أمام
أعلى حاجز في هذه «املسابقة» ،وليس لديكم خيار آخر سوى القفز عليه دون
ارتجاف ،ولحد اآلن ،بني خيار النجاة من املوت أو االستقرار االقتصادي ،لم
نتردد واخترنا األول ،وسنضطر عاجال أو آجال ،أي في األسابيع املقبلة ،لفتح
الشوارع ،واملنازل ،والشركات ،واإلدارات ،ولن نسمح ألنفسنا وال لغيرنا بالقول
أننا فضلنا «الحركة» على الحياة.
الطرف األخير من هذه الطريق ،مليء باملنعرجات ،الحفر ،الفخاخ ،وحتى
األلغام ،فكما قال «ريشليو» ،أعظم وزير للملك الفرنسي لويس الثالث عشر ،حني
عرفت بالده أقوى أزمة في ذلك الوقت:
«( »Il ne faut pas tout craindre, mais il faut tout préparerال يجب أن
نخشى كل شيء ،لكن يجب أن نعد كل شيء).
إنها املهمة التي تنتظركم يا رئيس الحكومة ،بل إنها املهمة التي تنتظرنا
جميعا.

احلكومة تنتقل �إىل املرحلة الثانية لدعم املت�ضررين
من «كورونا» رغم احتجاجات املق�صيني من املرحلة الأوىل
الرباط .األسبوع
رغم أنها عملية مكلفة ،وقد تكون
لها نتائج وخيمة مستقبال ،استغرب
العديد من املواطنني ،خصوصا الفئة
التي لم تستفد من الدعم املمنوح
ســـواء للفئة املــســجــلــة فــي نظام
«راميد» أو الفئة العاملة بالقطاعات
الغير املهيكلة( ،استغربوا) إطالق
املــرحــلــة الثانية مــن الــدعــم ،رغم
بعض الــخــروقــات واألخــطــاء التي
عرفتها املرحلة األول ــى ،باعتراف
وزيــر الداخلية عبد الوافي لفتيت
نفسه ،وال ــذي قــال أن «هــنــاك غير
مستحقني اســتــفــادوا ،في حني أن
بعض املستحقني لم يستفيدوا».
فعوض فتح بحث موسع لتشمل
هـــذه املــســاعــدات الــفــئــة الــتــي لم
تستفد ،ولم تتوصل بالدعم سواء
من طرف الحكومة أو من مصالحها
داخــل الواليات والعماالت ،فضلت
الحكومة املرور إلى املرحلة الثانية
ملنح الدعم لألسر التي تشتغل في
قطاعات غير مهيكلة والتي سبق
لها أن استفادت ،حسب بالغ وزارة

املالية الصادر يوم الثالثاء  12ماي
 ،2020بنفس الــشــروط واللوائح
السابقة ،مع تمديد مــدة االستالم
واإلشعار فقط.
وقد أخبرت الحكومة ،التي عجزت
عن إيصال الدعم لألشخاص الذين
لــم يستفيدوا ،املــواطــنــن ،بأنها

ستعمل على بعث رســائــل نصية
كما في السابق لألشخاص الذين
سبق لهم أن استفادوا ،فيما يظل
السؤال مطروحا على الــوزارة :هل
الفئات املــيــســورة التي سبق لها
أن استفادت حسب تصريح وزير
الداخلية ستستفيد مرة أخرى؟

كاريكاتير األسبوع

ال دعم للخيول يف زمن «كورونا»

مسمار آخر في نعش «البام»

حزب الأ�صالة واملعا�صرة بني
االن�شقاق والدعاوى الق�ضائية
الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع
كذبت وزارة الفالحة وبعض املطلعني على خبايا
تربية الخيول ،اإلشاعة التي انتشرت على نطاق
واسع والتي تقول إن وزارة الفالحة خصصت دعما
يقدر بـ  1300درهم للخيول ،في زمن «كورونا».
وأوضحت نفس املصادر ،أن اإلشاعة أذكتها
بعض تصرفات املتسللني للمجال بغرض االغتناء،
بينما الخيول ال تعطي ال اللحوم ،وال الحليب،
وإنما هي ملن يعشقها ،وقد جرت العادة أن يتفاخر
الناس بتربية الخيول على نفقاتهم الخاصة وليس
على حساب نفقات الدولة.

بعد أن حسمت نتائج
املــؤتــمــر األخـــيـــر لــحــزب
األصالة واملعاصرة لصالح
«تــيــار املستقبل» ،روجــت
عــدة دوائـــر توجه أنصار
«تــيــار الــشــرعــيــة» ،الذين
كــانــوا يــلــتــفــون فــي وقــت
ســابــق حـــول بــنــشــمــاس،
إلــى تأسيس حــزب جديد،
لخوض غمار االنتخابات
املقبلة.
فــي ذات الــســيــاق ،أكــد
مــحــمــد أبـــــــودرار ،رئــيــس
فريق األصالة واملعاصرة
بمجلس الــنــواب ،الــذي لم

يعترف بــقــرار إعفائه من
هــــذا املــنــصــب مـــن طــرف
األمــن الــعــام الجديد عبد
اللطيف وهبي ،أن القضاء
ينتظر أن يبث في دعوتني
قــضــائــيــتــن ،ال يتمحور
موضوعهما حول الخالف
حــول رئــاســة فــريــق حزب
األصــــالــــة واملـــعـــاصـــرة،
و«إنما حول تعيني مكتب
سياسي غير منتخب من
طـــرف املــجــلــس الــوطــنــي،
واالنــفــراد بــإحــداث لجنة
القوانني وتعيني أعضائها،
باإلضافة إلــى الطعن في
إعـــفـــاء وتــعــيــن األمــنــاء
العامني الجهويني.»..
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أشعل سعد الدين العثماني فتيل انتفاضة
عا�ية للمغاربة العالق� في الخارج ضد
ا�غرب ،بعد أن تﻼعب باللغة وهو يصرح في
خرجة تلفزيونية يوم الخميس ا�اضي ،بأنه
يتم إعداد السيناريوهات ﻹنجاح عودة 27
ألفا و 850من ا�غاربة العالق� في البلدان
اﻷجنبية ،وا�سجل� بقنصليات ا�ملكة في
الخارج ،غير أنه أوضــح بأن هذه العودة
مرتبطة بإجراءات فتح الحدود ،حيث قال:
»بمجرد اتخاذ قــرار فتح الــحــدود ،سيتم
إرجاع ا�غاربة العالق� خارج أرض الوطن«.

للمطالبة بحقهم في الــعــودة إلــى وطنهم
بعدما باتوا يعيشون التشرد في البلدان
التي ذهبوا إليها قبل إغﻼق الحدود وفرض
الحجر الصحي).(..
وكــانــت قــمــة الــتــنــاقــض قــد ظــهــرت ب�
رئيس الحكومة العثماني ،ووزير الخارجية
والتعاون الدولي وشــؤون الجالية ،ناصر
بــوريــطــة ،هــذا اﻷخــيــر أكــد أن اﻹجـــراءات
متواصلة لتسريع عودة ا�غاربة العالق�
بالخارج ،وعلى غــراره ،يصرح ا�سؤولون
الدبلوماسيون ا�غاربة ،بأنهم يتحركون
ﻻحتواء اﻷزمة بتقديم مساعدات فيما يتعلق
باﻹقامة واﻷكل للعالق� ..بينما يقول رئيس

العام للحزب ،حيث قال البيان)) :إن اللجنة
التنفيذية للحزب ،وقــفــت على إشكالية
ا�غاربة العالق� خارج أرض الوطن ،وتعتبر
أن الحكومة ﻻ تتعامل إلى حد اﻵن مع هذا
ا�وضوع الحساس بما يستلزمه من تقدير
وتدبير متناسب� مع حجم ا�عاناة التي
ما يزال يخلفها في صفوف اﻷفراد واﻷسر
ا�تضررة ،كما أنها لم تقدم أي رؤية لحل
هــذا ا�شكل باستثناء ما عبر عنه السيد
رئيس الحكومة من إمكانية عودتهم مباشرة
بعد فتح الــحــدود ،وهــو تحصيل حاصل،
ويجسد سياسة الهروب إلــى اﻷمــام التي
تنهجها الحكومة في هذا ا�وضوع ..وفي
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
ساهمت التقارير العسكرية ،ا�رفوعة
إلى جهات عليا ،في التعجيل برحيل
الجنرال الريفي ميمون ا�نصوري،
وهــو أخ مصطفى ا�نصوري سفير
ا�غرب بالعاصمة السعودية الرياض
والــرئــيــس السابق لحزب اﻷحـــرار،
وبــذلــك تكتمل دائــــرة ســقــوط كبار
الجنراﻻت ا�وروث� من عهد الحسن
الــثــانــي ،أمــثــال الــجــنــرال حسني
بنسليمان والجنرال عــروب ،وتقول
مصادر مطلعة ،إن مقرب� من الجنرال
ميمون بدؤوا يستعدون للفترة ا�قبلة،
ا�فتوحة على كل اﻻحتماﻻت).(..
وكأنها انتفاضة من أجــل الحمام..
ألقت ا�صالح اﻷمنية القبض خﻼل
اﻷيـــام اﻷخــيــرة على عــدة مواطن�
مــتــلــبــســ� بــاﻻســتــحــمــام ،آخــرهــم
مجموعة من الشبان كانوا يستحمون
في نافورة بالدار البيضاء ،وقبلهم
سيدة في مراكش فتحت حمام بيتها
ﻻستحمام جاراتها قبل أن تكشف
التحاليل ا�خبرية إصابتها بفيروس
»كــورونــا« ،وقبل هــذا كله ،داهمت
السلطات ا�حلية في وجــدة حماما
للنساء كن بصدد »اﻻستحمام« غير
آبهات بحالة الحجر الصحي).(..
أثار بﻼغ صادر عن بنك ا�غرب يحث
مؤسسات اﻹئتمان على عدم توزيع
»الربحيات« على ا�ساهم� ،قلقا
كبيرا حول مستقبل السيولة ا�الية
بعد جائحة »كورونا« ،إذ أن الصمود
ا�ــغــربــي فــي وجــه »كــوفــيــد  «19من
الناحية الوبائية ﻻ يعني القدرة على
الصمود اقتصاديا ،بعد تعطيل جل
عجﻼت اﻹنتاج.

ﺗﺮﻛﻴﺎ

رغـــم تــعــيــ� نــاطــق رســمــي بــاســم
الحكومة ،ﻹعــطــاء دفــعــة للتواصل
الــرســمــي ،فـــإن الــخــروج اﻹعــﻼمــي
لرئيس الحكومة »بﻼ فائدة« يطرح
أكثر من ســؤال حــول غياب سياسة
تواصلية لهذه الحكومة التي تشبه
»هــيــدورة الــهــداوي« ..فلماذا تجند
الــدولــة القنوات العمومية لخرجة
إعﻼمية لسعد الدين العثماني ،لم يقل
فيها أي شيء.

ﺑﺎﺭﻳﺲ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ

أول إدانة رسمية لسلوك الحكومة حول
مشروع القانون  22.20ا�تعلق بتقن�
استعمال مواقع التواصل اﻻجتماعي
والشبكات ا�فتوحة ،صــدرت على
لسان رئيسة ا�جلس الوطني لحقوق
اﻹنسان ،أمينة بوعياش ،هذه اﻷخيرة
قالت إن منصات التواصل اﻻجتماعي
»أصبحت حاضنة للحريات« ،كما
ألقت باللوم على الحكومة التي لم
تستشر أحدا في إعداد مشروع قانون
متجاوز ،حسب قولها).(..

ﻟﻴﻞ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ

وزاد العثماني الط� بلة ،عندما قال
بأنه ﻻ يملك أي تصور لطريقة رفع الحجر
الصحي ،فإذا كان رئيس الحكومة ﻻ يعرف
طريقة رفع الحجر الصحي ،ويربط ب� عودة
ا�غاربة العالق� في الخارج وفتح الحدود،
فمتى ستفتح هذه الحدود؟ و�ــاذا ﻻ تقوم
الحكومة ،على غــرار باقي بلدان العالم،
بجلب رعاياها العالق� في الخارج؟
في فرنسا ،وتركيا ،وإسبانيا ،والجزائر،
ودول الخليج ...شــارك مئات ا�غاربة في
مظاهرات حاشدة ضد الحكومة ا�غربية

ﺩﻳﺠﻮﻥ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ

الحكومة إن العملية رهينة بفتح الحدود ،أي
ﻻ حلول في اﻷفق.
ومن الناحية السياسية ،ينتظر أن يأخذ
موضوع ا�غاربة العالق� في الخارج أبعادا
أخرى إذا لم يتم حله ،رغم أن السياسي�
لحد اﻵن ،بالكاد بــدؤوا يتحركون ،حيث
طرح حزب اﻷصالة وا�عاصرة ســؤاﻻ في
ا�وضوع ،لكن يبقى أقوى تعليق سياسي،
هو ما صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية
لحزب اﻻستقﻼل ،مساء يــوم الثﻼثاء 12
مــاي  ،2020برئاسة نــزار البركة اﻷمــ�

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

هذا الصدد ،تدعو الحكومة إلى طمأنة هذه
الفئة واعتماد مخطط مستعجل لتأم� عودة
ا�واطن� العالق� ،وكــذا الطلبة ا�غاربة
بــالــخــارج ،واﻹســــراع فــي برمجة رحــﻼت
استثنائية في ظــرف زمني معقول ،أخذا
بع� اﻻعتبار الوضعية الوبائية في البﻼد،
واتخاذ جميع التدابير الوقائية والشروط
الصحية واللوجستيكية الﻼزمة لذلك((،
يقول بــﻼغ حــزب اﻻستقﻼل ،وا�ــؤكــد ،أن
بﻼغات أخرى ستصدر حول ذات ا�وضوع،
الذي يهدد مستقبل الحكومة).(..

تنبيه خطير صدر على لسان الوزير
السابق عبد السﻼم الصديقي ،الذي
قال» :إن ا�غرب عمد إلى تقديم إعانات
مالية مباشرة لﻸسر التي ﻻ مورد لها
أو التي فقدت مصدره ،تراوحت ما ب�
 800و 1200درهم لكل أسرة حسب
عدد أفرادها ،ويتطلب اﻷمر اﻻعتراف
بأنه من الصعب جدا ،إن لم يكن من
ا�ستحيل ،في ا�ستقبل ،التراجع عن
هذا اﻹجراء وإغﻼق الصنبور فجأة،
ﻷن ذلك سيؤدي غالبا إلى ردة فعل
اجتماعية ،قد تتخذ شكل انتفاضة،
للمواطن� الذين جربوا اﻻستفادة
من هذه التحويﻼت ،وصاروا بالتالي
يدركون أن ا�ال متوفر في مكان ما،
ولــن يكونوا بعد الــيــوم مستعدين
للتخلي على نصيبهم منه ،وعليه ،ﻻ
خيار لنا سوى أن نقوم بأسرع وقت
بمأسسة هذه اﻵلية.«..
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تساءل علماء التواصل واﻹعﻼم عن سر
وأسباب خرجة رئيس الحكومة على قنوات
اﻹعﻼم العمومي ليلة الخميس ا�اضي وهو
ﻻ يملك أي جديد يقدمه للشعب؟ وﻻ يملك أي
تصور حول كيفية خروج ا�غرب من حالة
الحجر الصحي؟ �اذا قبل العثماني الحديث
إلى ا�غاربة حول السؤال الجوهري الوحيد،
وهــو الحجر الــصــحــي ،وﻻ يملك بشأنه
معطيات؟ مما جعل الكثيرين يتساءلون عن
قبول العثماني الخروج لـ»اﻻنتحار« مرة
أخرى أمام الرأي العام بعد »انتحاره« أمام
اﻷحزاب السياسية ح� كشف أن ﻻ تصور
وﻻ رأي له في القضايا التي تم طرحها عليه.
والغريب في اﻷمر ،أن رئيس الحكومة الذي
كان في الحوار اﻷخير مجردا من ا�علومات،
أي مثل جندي في الحرب مجرد من السﻼح،
والذي قال بأن ﻻ تصور لديه حول كيفية رفع
الحجر ،ظهر أقل من موظف إداري بوزارة
الصحة ،وهــو مدير مديرية اﻷوبئة »رغم
النفي« ،والذي كان مسلحا با�علومات أكثر
من رئيس الحكومة ،حيث كشف في نفس
اللحظة عن شبه »خارطة طريق لرفع الحجر
الصحي« ،مؤكدا في مذكرة داخلية لوزارة
الصحة جرى تأجيلها وليس نفيها بسبب
اﻹحراج الذي فرضته على رئيس الحكومة.
مذكرة وزارة الصحة قالت »أنه ﻻ بد من
نهاية الحجر الصحي ورفعه تدريجيا بعد

ﺟﺪل داﺧﻠﻲ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن 22.20
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ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
استقرار الوضع الوبائي في عدد من الجهات
واﻷقاليم التي إما تسجل مستويات ضعيفة
من الــوبــاء أو أنها لم تسجل إصــابــات«،
مضيفة أن »انتظار القضاء على الوباء لرفع
الحجر مسألة مستحيلة ،وبالتالي ،استمرار
الحجر الصحي فيه ضرر سلبي اقتصادي
ونفسي على ا�جتمع« ،لذلك تقترح ا�ديرية
رفــع الحجر بشكل متدرج داخــل الجهات
وعلى مستوى اﻷنشطة وا�هن ذات اﻷولوية
والحفاظ على مسافة التباعد مع اﻻستمرار
على الحجر الصحي بالنسبة لكبار السن«،
وهذا بالطبع ما �ح إليه العديد من الوزراء.

واﻷكثر من ذلك ،أنه با�وازاة مع خرجة
العثماني »الخالية مــن ا�عطيات« ،كان
وزراؤه في الصحة واﻻقتصاد والفﻼحة
والتجارة ،مسلح� بالكثير من ا�عطيات
وهـــم يــخــرجــون مــبــاشــرة بــعــده لــﻺعــﻼم
الــعــمــومــي ،لــذلــك ،فــهــذه الــواقــعــة كشفت
الحقيقة ،وهي أن رئيس الحكومة فعﻼ ﻻ
يملك أي تصور ،وﻻ يريد أن يعد ويضع أي
تصور ،فقط ينتظر القرارات الجاهزة من
»لجنة اليقظة« ليصرفها ،واﻷكيد سيصرفها
يــوم  18مــاي فــي الجلسة الشهرية أمــام
مجلس النواب كما توصل بها.

يتضح أن حرب قانون ما بات يعرف بـ»قانون تكميم
اﻷفـــواه« لــم تعد محصورة بــ� أح ــزاب حكومة )ب�
العثماني ولشكر وأخنوش( فقط وتبادلهم اﻻتهامات
حول مسؤولية من وضع هذا القانون ،بل انتقل النقاش
الحاد هــذه ا�ــرة ب� اﻷمانة العامة للحكومة وبعض
الوزراء.
وقال مصدر جد مطلع ،أن اﻷم� العام للحكومة ،رفض
بشدة تحميل وزارته مسؤولية تمرير وفرض هذا القانون
سرا في جدول أعمال ا�جلس الحكومي »ا�شؤوم« الذي
انعقد يوم  19مارس  2020وصادق على هذا القانون،
إذ �حت بعض اﻷصوات من وزراء العدالة والتنمية إلى
»دس هذا القانون من طرف اﻷمانة العامة للحكومة في
جدول اﻷعمال سرا وفي آخر لحظة« ،وهو ما رفضه اﻷم�
العام للحكومة.
وأوضح ا�صدر ذاته ،أن محمد الحجوي ذكر هؤﻻء بأن
القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة واضح ،حيث
ينص على أن »اﻷم� العام للحكومة يعد جدول أعمال
وﻻ يوزعه على الحكومة إﻻ بعد اﻻطﻼع وا�صادقة عليه
من طرف رئيس الحكومة« ،وبالتالي ،فا�سؤول اﻷول عن
جدول اﻷعمال هو رئيس الحكومة ،بل أكثر من ذلك ،ﻻ
يمكن �جلس الحكومة أن يتداول في نقطة غير موجودة
بجدول اﻷعمال الذي وافق عليه مسبقا إﻻ بموافقة جديدة
من رئيس الحكومة ،لذلك ،فـ»السي العثماني هو من
يتحمل مسؤولية البرمجة ومسؤولية جميع القوان�
والقضايا التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الحكومة«
يوضح ا�صدر ذاته.

¿ÉŸÈdG ‘ ó©H øY âjƒ°üàdG á«fƒfÉb ∫ƒM ∫ó÷G ΩGóàMG
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كــمــا كــانــت جــريــدة »اﻷســـبـــوع«
سباقة ﻹثارة إشكالية خرق تصويت
بر�انيي اﻷمة على القوان� في زمن
الجائحة من الناحية الدستورية ،ﻻ
تزال القضية تواصل تداعياتها على
واقع النقاش داخل كواليس وردهات
الــبــر�ــان ،وخــارجــه بــ� الباحث�
الدستوري�.
ومــمــا زاد مــن ارتــفــاع حجم هذا
النقاش وعــودتــه إلــى العلن ،نشر
تــقــريــر اجــتــمــاع الــلــجــان فــي زمــن
الجائحة )لجنة ا�الية( ،وكذا تسجيل
فيديو للجلسة العامة يكشف أنه تم
احتساب أصــوات جميع البر�اني�
الــغــائــبــ� والــحــاضــريــن ،وهـــو ما
اعتبر خرقا واضحا للفصل  60من

الدستور ،الذي يعتبر »التصويت حقا
شخصيا �مثل اﻷمة ﻻ يجوز تفويته
مطلقا«.
وفي هذا السياق ،قال مصدر جد
مطلع من اﻷصالة وا�عاصرة ،أن قيادة
الــحــزب ومكتبه السياسي راسلت
بصفة رسمية ا�الكي وبنشماس
لﻼحتجاج على هذا الخرق.
مـــن ج ــه ــة ،اس ــت ــغ ــرب عــــدد من
البر�اني� لجوء لجنة ا�الية ومجلس
الــنــواب ومجلس ا�ستشارين إلى
خرق الدستور عوض اﻻعتماد على
احتساب أصـــوات مــن حضر فقط،
وتكون العملية مقبولة قانونا ،ﻷن
التصويت على الكثير من القوان�
لــم يشترط عــدد الــحــضــور ،أي أن
التصويت بمن حضر يعتبر صحيحا
حتى ولو كانوا أربعة فقط ،فهو ﻻ

يشترط عددا معينا من اﻷصوات إﻻ
في بعض الحاﻻت الخاصة ،كحالة
تعي� أعضاء ا�حكمة الدستورية
أو حالة ملتمس الــرقــابــة أو حالة
ســحــب الــثــقــة ،حــيــث يتطلب اﻷمــر
تصويت النصف زائــد واحــد ،ومن
جهة أخــرى ،انطلق نقاش دستوري
كــذلــك حــول الــخــيــار الـــذي اقترحه
مجلس ا�ستشارين ،والــذي يتعلق
بالتصويت عــن بعد )عبر اﻹميل(
بــمــشــاركــة جــمــيــع ا�ــســتــشــاريــن،
حيث بــدوره يتعارض مع القانون
الــداخــلــي للمجلس ال ــذي يــقــول أن
»عملية التصويت تتم برفع اﻷيدي
أو بالضغط على الــزر اﻹلكتروني
ا�خصص في القاعة العامة لذلك ،مما
يجعل أي تصويت عبر اﻹميل غير
قانوني« يقول هؤﻻء البر�انيون.

ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
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خطوة غير مفهومة أقبل عليها
نواب العدالة والتنمية وهم يضعون
مقترح قانون جديد لتعديل قانون
حالة الــطــوارئ الصحية ،حيث أنه
في الوقت الذي ينتظر فيه ا�غاربة
اﻹعﻼن عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء
هذا القانون ،تدخل إخوان العثماني
لتعديله.
وعلى مستوى ا�ضمون ،فمقترح
»البيجيدي« الذي وضع يوم اﻹثن�
ا�ــاضــي ،وال ــذي يطالب بـــ»ضــرورة
وقــف ســريــان مفعول جميع آجــال
اﻷداء ب� التجار وا�هني� ،وآجال
أداء اﻷوراق التجارية ،وبتأجيل
ســـداد الــقــروض البنكية وقــروض

اﻹيجار للبنوك ،وكذا أقساط التأم�
لــشــركــات الــتــأمــ� ،ووقــــف فــوائــد

ورسوم وغرامات التأخير إلى غاية
 30يونيو  ،«2020اعتبره الكثير من

البر�اني� )من اﻷغلبية الحكومية(
وكذلك التجار وا�هنيون ا�عنيون،
مجرد مــزايــدات سياسية فقط ،ﻷنه
صعب التنفيذ ،وبر�انيو العدالة
والتنمية أنفسهم يعرفون استحالة
تنفيذه ورغم ذلك قدموه.
وتساءل ا�صدر ذاته� :اذا لم يقدم
نواب العدالة والتنمية هذا التعديل
أثــنــاء مـــرور هــذا الــقــانــون أمامهم
بالبر�ان قبل أسبوع�؟ ثم إذا كان
الــهــدف حقيقة هــو خــدمــة مﻼي�
التجار والحرفي� وأربــاب ا�قاهي
وا�ــقــاوﻻت الصغيرة ،وليس هدفا
»سياسويا« ،كان عليهم اختيار طريق
قصير وسهل ،وهو رفع هذا ا�قترح
إلــى رئــيــس الحكومة ال ــذي ينتمي
لحزبهم ويقوم هو بتحويله وفرضه

على لجنة اليقظة ،فيصبح ســاري
ا�فعول بقرار من هــذه اللجنة ،ﻷن
صيغة وضعه كمقترح قانون يعلمون
جيدا أنه أمر معقد ،ﻷن مقترح قانون
يتطلب مساطر طويلة قد تصل لسنة
أو سنت� ،ﻷنه يجب أن يعرض على
مكتب ا�جلس ويوافق عليه ،ويحيله
على اللجنة ا�عنية ،وبعد ذلك يبقى
في رفوفها ينتظر دوره ،ﻷن رفوف
البر�ان مليئة با�قترحات من قبل،
وقــبــل مــنــاقــشــتــه ،يــحــتــاج �ــوافــقــة
مسبقة من الحكومة ،وهو ما يجعل
هذا ا�قترح يناقش في سنة ،2022
و»يكون حينها وباء كورونا قد رحل
عن ا�غرب والتجار قد أفلسوا أو
ماتوا جوعا أو شنقا من البنوك«
يقول أحد البر�اني�.

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
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»كما تدارست لجنة اليقظة اﻻقتصادية
وضعية ا�ؤسسات وا�قاوﻻت العمومية ،وفي
هذا الصدد ،تم اﻻتفاق على إحداث صندوق
ضمان خاص يمكن هذه ا�ؤسسات ا�تضررة
من الجائحة من الولوج إلى مصادر مالية
جديدة والﻼزمة لتعزيز قدراتها التمويلية
الدائمة ،وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام
ﻷنشطتها« ..بهذه العبارة الغامضة ،قررت
لجنة اليقظة التصرف في »صندوق الشعب«
صندوق جائحة »كورونا« ا�مول من أموال
دافعي الضرائب ومن الهبات وا�ساعدات،
حيث قررت هذه اللجنة تخصيص دعم مالي
من أموال هذا الصندوق لفائدة هذه ا�قاوﻻت
دون تحديد معايير ذلك وﻻ ﻻئحة ا�قاوﻻت
العمومية ا�عنية بالدعم؟
هذا القرار من لجنة اليقظة ،التي يبدو
أنها باتت حكومة فوق حكومة العثماني،
هــي التي تقرر ومــا على الحكومة سوى
التنفيذ ،طرح قرارها وسط بعض السياسي�
واﻻقتصادي� التساؤﻻت التالية :هل سيتم
اﻻنتباه إلى ا�ؤسسات وا�قاوﻻت التي سبق
واعترف ا�جلس اﻷعلى للحسابات بوجود
اخــتــﻼﻻت فــي تدبيرها؟ بمعنى آخــر :هل

سيتدخل صندوق »كورونا« لفائدة جميع
ا�قاوﻻت دون اﻷخذ بع� اﻻعتبار ا�سؤولية
ا�ــبــاشــرة لــتــدبــيــر ا�ــســؤولــ� عــلــى هــذه
الشركات؟ ومن تم ،هل سيتدخل الصندوق
بشكل عام ،أي دون تمييز ما ب� الشركات
ا�تضررة والشركات غير ا�تضررة والعمل
على زيادة الشحمة في ظهر ا�علوف؟
غير أن أكبر التساؤﻻت التي تبقى مطروحة
بدون جواب هي :هل هذا الدعم يعني ا�قاوﻻت

وا�ؤسسات العمومية فقط وهي في مجملها
مجرد إدارات عادية ،أم سيتعداه للمؤسسات
وا�قاوﻻت العمومية »اﻻستراتيجية«؟ يعني
أن كلمة »استراتيجية« سقطت سهوا من
بﻼغ لجنة اليقظة ،كشركة الطرق السيارة
وا�كتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط
ا�لكية ا�غربية ،وا�كتب الشريف للفوسفاط،
وشركة العمران ،وشركة الطاقات ا�تجددة،
وغيرها من ا�ؤسسات الكبرى؟

ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻛﻮروﻧﺎ« واﻟﺴﻠﻄﺔ
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بعدما سجل عمليا بداية منح اختصاص
تنزيل عملية رفــع الحجر التدريجي للوﻻة
والعمال عبر ﻻئحة ا�هن التي بــدأ يسمح
بممارستها ،عاد التساؤل من جديد عن دور
مجالس الجهات في هذه العملية ،بعدما كانوا
قد احتجوا على العثماني في عملية فرض
الحجر واتخاذ مختلف اﻹجــراءات والتدابير
على الوطن برمته ،دون استشارة مع رؤساء
الجهات وﻻ حتى اﻷخذ بع� اﻻعتبار الفرق
الحاصل في نسبة الوباء داخل كل جهة على
حدة.

وقال مصدر جد مطلع ،أنه مع التوجه العام
للبﻼد الذي يسير نحو رفع الحجر الصحي
جهويا بشكل تدريجي ،أي بشكل يختلف من
جهة إلى أخرى بحسب حجم الضرر الوبائي
ا�نتشر في الجهة ،فقد بات كذلك التوجه ،هو
تغييب كلي لرؤساء الجهات الذين خصصوا
ميزانية جهاتهم في جزء كبير منها للقضاء
على هــذا الــوبــاء ،ســواء بطرقهم العامة من
خــﻼل تحويل ميزانياتهم ﻷب ــواب مختلفة
لصندوق جائحة »كورونا« ،أو بطرق خاصة
بكل مجلس تتعلق بطرق صيانته ومساهمته
سواء في عمليات التعقيم أو دعم ا�ستشفيات،
وغيرها من اﻹجراءات التي تمت بشكل فردي

داخل كل جهة.
وأكــد ا�صدر ذاتــه ،أن غضب هــؤﻻء الذي
أوص ــل ــوه لــرئــيــس الــحــكــومــة ،جـــاء بعدما
سجلوا شــروع عــدد من العمال وال ــوﻻة في
رفــع الحجر تدريجيا ،إمــا مــن خــﻼل غض
البصر عن تجمعات وأنشطة كانت ممنوعة،
أو من خﻼل نشر ﻻئحات رسمية من العمال
تسمح بفتح اﻷســواق اﻷسبوعية من جديد
أو بالسماح لبعض ا�هن بفتح أبوابها من
جديد ،كا�يكانيك والسباكة والنجارة وغيرها
التي كانت ممنوعة ،فبعد تهميش اﻷحــزاب،
هل يهمش العثماني الجهات في عملية رفع
الحجر؟
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»مــاذا يقع في البﻼد؟ ومن أي طاقة تستمد اﻷبناك
قوتها في رفض اﻹذعــان للدولة بكل مقوماتها؟« ..هذه
اﻷسئلة بات يطرحها مﻼي� ا�واطن� وا�قاول� وأرباب
ا�قاهي وا�طاعم وسائقو الطاكسيات ،وكل أفراد الشعب
ا�تعامل� مع البنوك مباشرة بعد قرار لجنة اليقظة يوم
الجمعة ا�اضية.
قرار لجنة اليقظة كشف حجم القوة الحمائية الكبرى
التي تتمتع بها هذه الشركات الضخمة )اﻷبناك( ،إذ
بعد احتجاج عدد كبير من ا�واطن� وا�قاول� من تلكئ
اﻷبناك في تنفيذ قرارات لجنة اليقظة وقرارات الحكومة
وق ــرارات البر�ان ،أي قــرارات الدولة ا�غربية ،وبعد
احتجاجات من البر�ان على هذا السلوك ومن الوزراء
ومن اﻷحزاب وا�واطن� وا�قاوﻻت ،انتظر الكل ضغط
والي بنك ا�غرب والحكومة على هذه الشركات ،على اﻷقل
لتنفيذ قرار تأجيل قروض السكن للمواطن� ا�ستخدم�
الذين توقفوا عن العمل دون قيود أو شروط أو مصاريف
جديدة ،غير أن تدخل لجنة اليقظة كان من نوع خاص ،أي
ليس لفرض شروطها على البنوك ،بل لقبول اشتراطات
البنوك عليها ،وبالتالي ،بعد شهرين مــن الرفض،
ستخضع لجنة اليقظة ومعها الحكومة لشروط اﻷبناك
وسط صدمة ا�تتبع� وهي تشترط إتاوات جديدة على
قرار تأجيل القروض الشهرية«.
»تمخض الجبل فولد فأرا« ،هذا هو ا�ثل الذي طبق
على لجنة اليقظة ،التي قررت واجتمعت وهددت ،وفي
اﻷخير وافقت على ثﻼثة شروط قاسية من البنوك ،يتعلق
اﻷول بـ»قبول التحمل ا�شترك ب� الدولة واﻷبناك لكل
الفوائد العرضية الناتجة عن تأخير قروض ا�واطن�
الذين توقفوا عن العمل« ،وثانيا »قبول لجنة اليقظة
شرط فقط القروض التي ﻻ تتعدى  3آﻻف درهم في السكن
و 1500درهم في قروض اﻻستهﻼك ،أي البسيطة جدا«،
وثالثا »قبولها لشرط أن ﻻ تتعدى مدة القروض ثﻼثة
أشهر فقط ،أي من شهر مارس إلى يونيو فقط ،وباقي
الشهور سيؤدي ا�واطن ضرائب جديدة على تأخير سداد
أقساط قرضه« ..فمن يتدخل ويوقف تغول ا�ؤسسات
البنكية؟

øjQÉ°ûà°ùŸG ¢ù∏›h ÜGƒædG ¢ù∏› ÚH IOQÉH ÜôM ´’ófG
● ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قــال مصدر مقرب من مجلس ا�ستشارين،
أن هذه الغرفة غضبت بشدة من قبول رئيس
الحكومة التحدث في موضوع »خطة الحكومة
لــرفــع الحجر« بمجلس الــنــواب يــوم اﻹثن�
القادم ،أي يوم  18ماي الجاري ،رغم أن مجلس
ا�ستشارين كــان هــو مــن طلب مــن العثماني
تحديد نفس ا�وضوع ،لكن في اليوم ا�والي،
أي يوم الثﻼثاء  19ماي خﻼل مروره بالجلسة
الشهرية.

هــذه الــحــرب الــبــاردة بــ� مجلس الــنــواب
ومجلس ا�ستشارين التي تــم فيها تحميل
العثماني ا�سؤولية ،رفضتها قيادات من العدالة
والتنمية التي حملت ا�سؤولية لغياب التنسيق
والقطيعة ب� الغرفة اﻷولى )مجلس الحبيب
ا�الكي( والغرفة الثانية )مجلس بنشماس(
منذ شهور ،وزادتــهــا أزمــة »كوفيد  «19حدة،
حيث القطيعة النهائية ب� ا�جلس� في زمن
»كورونا« وعدم التنسيق النهائي ب� الغرفت�
التشريعيت�.
وأوضــح ا�صدر ذاتــه ،أن إشكالية تنظيم

دواء ﻛﻮروﻧﺎ

عملية مرور وحضور رئيس الحكومة إلى غرفتي
البر�ان خﻼل الجلسة الشهرية ،مطروح منذ
مــدة ،باعتباره إشكاﻻ دستوريا قائما ،إذ أن
قيادات العدالة والتنمية ترى أن الدستور قال
بحضور رئيس الحكومة للبر�ان مرة واحدة في
الشهر ،أي لغرفة واحدة فقط ،وليس مرت� في
الشهر )مرة بمجلس ا�ستشارين ومرة بمجلس
النواب( ،وهذا هو سبب الصراع ب� الغرفت�
وغياب التنسيق الــذي جعل كل طرف يتمسك
بمصلحة غرفته فقط ،بينما »رئيس الحكومة
يتنازل ويقبل على مضض وﻻ يريد التشبث

بالتطبيق الحرفي للدستور الذي يخفف عليه
الحضور مرت� للبر�ان ،احتراما للبر�ان«
يضيف ا�صدر.
إلى ذلك ،ولجعل حد لهذه الحرب التي نشبت
ب� مجلس النواب ومجلس ا�ستشارين حول
من له »شــرف« احتضان رئيس الحكومة وهو
يتحدث عن رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي،
دخل وزراء على الخط بمقترح وسطي يسعى
لعقد جلسة شهرية مشتركة ب� ا�جلس� في
نفس ا�وضوع ،فهل يقبل بنشماس وا�الكي
بهذا الحل الوسط؟

اﺟﻠﺲ ﻓﻲ دارك
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á°UÉÿG äGÈàîŸG ΩÉeCG zÉfhQƒc{ π«dÉ– ÜÉH íàØd äGƒYO
● ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺟﺪﺍﺩ .ﻛﻠﻤﻴﻢ
رفعا �ا تعانيه اﻷقاليم الجنوبية
مـــن بــعــد ا� ــس ــاف ــة بــيــنــهــا وبــ�
مــديــنــة أكــاديــر الــتــي تــتــوفــر على
مختبر للتحليﻼت الطبية ،طالب
ا�واطنون بتمك� مستشفى با�هدي
وا�ــســتــشــفــى الــعــســكــري الــثــالــث
مــن مــخــتــبــرات أخــــرى ،والــســمــاح
لــلــمــخــتــبــرات الــخــاصــة بــإجــراء
التحاليل ا�خبرية الخاصة بـ»كوفيد
 «19وإعــطــاء نتائجها فــي نفس
اليوم ،فهل سيستجيب وزير الصحة
لهذا النداء؟

وكــشــفــت ا�ــنــدوبــيــة الــجــهــويــة
للصحة ،أن عدد اﻹصابات بفيروس
»كورونا« ا�ستجد بجهة كلميم واد
نــون ،على سبيل ا�ثال ،وصل إلى
 41حالة إصابة مؤكدة ،في ح� تم
شفاء  25حالة غــادرت ا�ستشفى
بعد تماثلها للشفاء التام.
وأضـــافـــت ا�ــنــدوبــيــة ،أن عــدد
الحاﻻت التي ما زالت تتابع عﻼجها
بمستشفيات الجهة 18 ،حالة مؤكدة،
فيما استبعدت التحاليل ا�خبرية
 455شخصا من اﻹصابة بفيروس
»كورونا« ا�ستجد ،بعدما جاءت جل
تحاليلهم سلبية.

:¢ù°SDƒŸG
…ƒ∏©dG ≈Ø£°üe
:ô°ûædG ôjóe
…ƒ∏©dG Ö«£dG

t.alaoui@alousboue.com

:ôjôëàdG Iôjóe
»≤∏N áª«µM

h.khalki@alousboue.com

»`ØæJ ¿ƒ«©dG áj’h
»``ë°üdG ô```é◊G ™```aQ

●

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

كشفت وﻻية جهة العيون الساقية الحمراء،
في بﻼغ توضيحي ،ما تم ترويجه في وسائل
إعﻼم محلية عن رفع الحجر الصحي الجزئي
با�دينة ،ونفت ما تم تداوله نفيا قاطعا ،ودعا
البﻼغ ا�وجه لعموم ا�واطن� وا�واطنات

∫É°SQEÉH íª°ùj …Qƒà°SO πjó©J
êQÉÿG ¤EG …ôFGõ÷G ¢û«÷G

بالجهة ،إلى أن قرار حالة الطوارئ الصحية
ﻻ يزال ساري ا�فعول على مستوى أقاليم
الجهة ،وأن رفــع الحجر الصحي هو من
اختصاص الحكومة على ا�ستوى الوطني،
كما نبه كافة اﻹعﻼمي� بالجهة إلى ضرورة
التحري عن صحة ودقة ا�عطيات ا�تعلقة
بالظرفية الحالية قبل نشرها.

{’±ÉæÄà°S’ áeƒµ◊G IQÉ°TEG ô¶àæJ zΩGQ
Ú≤dÉ©dG áHQÉ¨ŸG øY ádõ©dG ∂Ød É¡à£°ûfCG
●

ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

اســتــأنــفــت شــركــة الخطوط
الفرنسية يوم اﻹثن� ا�اضي،
رحﻼتها الجوية مع الجزائر،
بعدما ب ــدأت الــدولــة فــي رفع
إجــــــراءات الــحــجــر الصحي
التي فرضت ﻻحتواء فيروس
»كورونا« ا�ستجد )كوفيد ،(19
وستقوم الشركة بتسيير رحلة
يومية ب� الجزائر وفرنسا،
بعدما أدى انتشار الفيروس
إلــــى ت ــوق ــف ح ــرك ــة ا�ــﻼحــة
التجارية ،وﻻ تسمح الرحﻼت
الــحــالــيــة بــســفــر اﻷشــخــاص
الذين يحملون تأشيرة فرنسية
سارية ،والسبب هو أن حدود
البلد اﻷوروبي ما زالت مغلقة
من الناحية العملية ،فيما جرى
استئناف الــرحــﻼت باﻷساس
ﻷجــل إجــﻼء اﻷشخاص الذين
وجدوا أنفسهم عالق�.
وحصلت الشركة الفرنسية
عــلــى رخــصــة استثنائية من

info@alousboue.com

●

ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

كشفت مقتطفات من مسودة الدستور الجزائري
الــجــديــد ،بعد توزيعها على اﻷحــــزاب السياسية
والشخصيات الوطنية وفاعل� في ا�جتمع ،معطى
جديدا يسمح بإرسال الجيش إلى خارج الحدود بعد
موافقة البر�ان ،ســواء للمشاركة في عمليات حفظ
السﻼم اﻷممية أو عمليات قتالية ﻹحﻼل السﻼم في دول
الجوار ،وذلك بعد قرابة ستة عقود لم يكن مسموحا
خﻼلها للقوات الجزائرية بالقتال في الخارج ،وهو
ما يعتبر تغييرا جذريا في دور الجيش الجزائري،
سينعكس ﻻ محالة على منطقة شمال إفريقيا.
وأوردت قناة »الــشــروق« مقتطفات مــن مسودة
الدستور الجديد ،والــتــي منعت ممارسة أكثر من
عهدت� رئاسيت� ،واقتراح استحداث منصب نائب
رئيس الجمهورية يعينه الرئيس ،وتعزيز مركز رئيس
الحكومة ،ما يعني إلغاء تسمية الوزير اﻷول.
وجــاء فــي ا�ــســودة ،أنــه يمكن لرئيس الحكومة
تفويض بعض صﻼحياته لــلــوزراء ،كما اقترحت
تعويض ا�جلس الــدســتــوري بمحكمة دستورية،
وتحديد العهدات البر�انية بعهدت� فقط ،وإلغاء الحق
في التشريع بأوامر خﻼل عطلة البر�ان.

:ôjôëàdG ¢ù«FQ
ÊÉëjôdG ó«©°S
s.rihani@alousboue.com
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السلطات الجزائرية ،بحسب
م ــا أعــلــنــت عــنــه القنصلية
الفرنسية في الجزائرالعاصمة.
وعرضت الخطوط الفرنسية
اســتــمــارة عــلــى مــن حــجــزوا
رحــــﻼت لــم يــجــر تسييرها،
بسبب إغﻼق الحدود ،وأضحى
بإمكانهم أن يحصلوا على

:∞JÉ¡dG

تعويض مالي ليستردوا ا�بالغ
ا�ــالــيــة الــتــي دفــعــوهــا ،فيما
تنتظر الخطوط ا�لكية ا�غربية،
الضوء اﻷخضر من الحكومة،
للتحرك بدورها ﻹجﻼء ا�غاربة
العالق� بــدول أوروبــيــة ،على
رأسها فرنسا وإسبانيا وجزر
الكناري.

0537708047

:¢ùcÉØdG
0537708049

:ÊƒfÉ≤dG ´GójE’G
1965 ¿GƒL 28

á«Hô¨e AGôë°üdG :ìô°üj …Oƒ©°S »°SÉeƒ∏HO
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قــال السفير الــســعــودي اﻷســبــق
با�ملكة ا�غربية ،عبد الرحمان
الــجــديــع ،أن اﻹصــــرار على حلول
غير واقعية بشأن قضية الصحراء
ا�غربية ﻻ تعكس اﻹرادة الشعبية
وتطلعات الساكنة ،أمر عبثي يطيل
أمد معاناة هذه الساكنة ،ويساهم
في بعثرة الجهود الرامية لتسوية
هذا النزاع ،وأضاف الجديع في مقال
حــول »الــوطــن العربي والنزاعات
العبثية« ،أن موقف السعودية من
مغربية الصحراء ﻻ تشوبه شائبة،
وهـــو مــوقــف مــبــنــي عــلــى حقائق
ووقــائــع ،وأن السعودية شاركت
في ا�سيرة الخضراء ،مضيفا في
معرض حديثه ،أن ا�ــغــرب ،ومنذ

انــســحــاب إســبــانــيــا مــن اﻷقــالــيــم
ا�غربية الجنوبية ،عمل على ترسيخ

الــســيــادة الوطنية والــحــفــاظ على
الوحدة الترابية ،إﻻ أن الصراعات

فــي ا�نطقة وتــضــارب ا�ــصــالــح،
أسهم فــي خلق مــا يسمى بجبهة
البوليساريو ،وهي حركة انفصالية
متمردة على الوضع القائم في جنوب
ا�غرب ،كما أن هذه الحركة كانت
مسيرة من قبل بعض الدول التي ﻻ
تزال تعيش في ذهنية الخمسينات
والستينات من القرن ا�اضي ،وهي
عقلية عفا عنها الزمان ،ﻻ سيما في
ظل التحوﻻت التي ترفض اﻻنفصال
وسياسة تفتيت اﻷوطــان وشرذمة
اﻷمــة ،وﻻ تواكب الواقع السياسي
ا�عاصر.
وكان عبد الرحمان الجديع قد شغل
مــهــام سفير الــســعــوديــة بــالــربــاط
ما ب�  2014و ،2016وتمكن من
اﻻطـــﻼع عــلــى حقيقة الــنــزاع ب�
ا�غرب والبوليساريو والجزائر.
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رﻏﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت »ﻛﻮروﻧﺎ«

اﻟﻘﻨﺎص
{ïjQGƒ°Uh z»°ûJÉHC’G
{±hóæJ ‘ á«µjôeC’G zôjÉØ∏«g
»Hô¨ŸG »YÉaódG QGó÷G Üôb
شاركت مروحيات »أ .إش «64 .اﻷمريكية
بــاﻹضــافــة إلــى صــواريــخ »هيلفاير« في
»مناورات تندوف« على بعد  3أميال فقط
من أقصى نقطة للجدار الدفاعي ا�غربي
فــي الــصــحــراء ،وهـــو مــا شــكــل مفاجأة
للمتتبع� ،ﻷن الجنرال شنقريحة قائد
اﻷركـــان الــجــزائــري ،قــرر كسر ا�عادلة،
بــإدخــال ســﻼح واشنطن في مــنــاورات 5
ماي  ،2020التي لم يؤجلها الرئيس عبد
ا�جيد تبون ،بسبب »كورونا« ،والرئيس
هــو وزيـــر الــدفــاع ،فيما رئــيــس اﻷركـــان
الجزائري هو وزير دفاع بالنيابة ،وهو ما
يجعل ا�لك ا�غربي والرئيس الجزائري،
بحكم قيادتهما للمؤسست� العسكريت�
لبلديهما ،يــشــرفــان شخصيا عــلــى كل
التفاصيل العسكرية.
ومنذ سنة  ،2002عمل البنتاغون على
تسهيل مساطر بيع السﻼح اﻷمريكي إلى
الجزائري� ،توجت بصفقة  2009التي
ضمت »اﻷبــاتــشــي« �حاربة اﻹرهابي�،
وبقيت فــي هــذه الخانة إلــى حــ� إقالة
بوتفليقة وتــولــي شنقريحة مكان قايد
صالح ،فكان ضمن قراراته »إعمال السﻼح
اﻷمريكي شرق الجدار الدفاعي« ،وهو قرار
سيؤثر ،وﻻ شــك ،على قواعد اللعبة في
ا�نطقة.

πNóàj»°ùfƒàdG¢ù«FôdG
ó«©°üàdG∞bƒd
»Hô¨ŸG ` …ôFGõ÷G

ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ

بعد تبادل اﻻتهامات ب� الرئيس الجزائري
ورئيس الدبلوماسية ا�غربي ناصر بوريطة
في قمة دول عــدم اﻻنحياز ،وعــدم تأجيل
ا�ــنــاورة العسكرية لـ  5مــاي في تندوف،
التي تحتضن قــوات البوليساريو ،اضطر
الرئيس التونسي في هذا الشهر الفضيل،
إلى التحرك لتخفيف التصعيد ب� الجارين
ا�غاربي� ،حسب مصدر »اﻷسبوع«.
وفي اﻻتصال مع الطرف الجزائري ،تأكد
للرئيس قيس سعيد ،أن »محاولته ستكون
لها نتائج محدودة«.
ويـــرى البعض أن الــرئــيــس الــجــزائــري
يعد »عقبة مركزية« ،ﻷن مقاربته لقضية
الصحراء أكثر تشددا من بوتفليقة ،وهو
مــا تــوقــعــه اﻷمـــ� الــعــام لــﻸمــم ا�ــتــحــدة،
ونقل عنه أن »مهمة ا�بعوث الجديد خلفا
لــهــورســت كــوهــلــر ،لــن تــكــون سهلة على
اﻹطـــﻼق« ،وتخوف دبلوماسيان من هذه
ا�همة و»رفضا أن يكون دورهما هو التذكير
بمواقف اﻷطراف«.
ويفصل ا�صدر بقوله» :ﻷول مرة ،هناك
رئيس جزائري ينظر إلى قضية الصحراء
بأنها قضية حياة أو موت ،وهو ما يحدث
حاليا« ،ولذلك ،اكتفى الرئيس التونسي
بمحاولة وقف التصعيد في هذه الظروف
الصعبة التي يمر منها البلدان ،ا�غرب
والــجــزائــر ،وبــاقــي ا�نطقة ،بسبب وبــاء
»كورونا« ا�ستجد.

¿ƒ`∏L ø`H ¿ÉªãY ≈`∏Y á`«≤jôaEG ÜƒæL Üô`M
قــبــل أن يــقــود الــبــريــطــانــي-
الجنوب إفريقي ،دانييل ممنيل،
ا�جموعة ا�الية وبنكها »أبزا«،
وشحته جمعية »أبــزيــب« سنة
 2019ب ــوس ــام ــه ــا ،مـــن أجــل
محاصرة البنك ا�غربي للتجارة
الخارجية ـ إفريقيا ،الذي يمتلكه
عثمان بن جلون وا�دعوم صينيا.
وحسب مصدر »اﻷسبوع« ،فإن
اﻻجتماع الذي أهل ممنيل �نصبه
الــحــالــي ،ذكـــر اســـم ا�ــصــرفــي
ا�غربي  3مرات مصحوبا برفض
الهيمنة الصينية على إفريقيا في
أكثر من تدخل.
وحجبت خطة »أبــزا« انتشار
البنك ا�غربي في ثﻼث دول على

اﻷقل ،كما عرقلت نواة له في شرق
إفريقيا ،بدعم شخصي من رئيس
جنوب إفريقيا ،ويركز عمل »أبزا«
في غــرب الــقــارة على نيجيريا،
وله فروع في باقي القارة ،بغانا
وكينيا وا�وزمبيق والسيشل
وتــانــزانــيــا وزامــبــيــا وأوغــنــدا،
وهي مناطق تعتبرها »الجمعية
الـــســـوداء لــلــخــدمــات اﻷمــنــيــة«
)أبزيب( جزء من استراتيجيتها
ضــد الــبــنــك ا�ــغــربــي للتجارة
الــخــارجــيــة ،ﻻعــتــبــاره »قــاعــدة
صينية ستنطلق من طنجة لغزو
إفريقيا« ،كما في التدخل السابع
لهذه الجمعية النافذة في القارة
السمراء.

ﺑﻦ ﺟﻠﻮﻥ

á«fÉÑ°SEG IóYÉ°ùe
zƒ°SQƒæ«ŸG{`d Úà«MhôÃ
‘ ¿ƒ«©dG

É°ùfôØd ÊÉ°ùfE’G …ƒ÷G ô°ù÷G
Üô¨ŸG ÈY ôÁ É«≤jôaEG ¤EG
ﻟﻮﺩﺭﻳﺎﻥ

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف
لودريان ،إلى مد جسر جوي إنساني ب�
غرب إفريقيا وباريس عبر الدارالبيضاء،
التي سيكون لها دورها في نقل ا�ساعدات
بمليار و 200مليون أورو.
واخـــتـــارت بــاريــس دعـــم الــســيــاســات
الوطنية فــي الصحة ،وهــو مــا اقترحه
العاهل ا�غربي قبل أن يعمل ماكرون
على إدماج ا�غرب في قاعدة الدبلوماسية
الصحية لبﻼده ،عاملة على اﻷمن ومصالح
الــغــرب اﻹفــريــقــي ،قصد خلق ترتيبات
مساعدة في تدبير قضية الصحراء.

ويكشف مصدر »اﻷسبوع« ،أن لودريان
يجعل ا�غرب قاعدة موجودة في خارطة
الدبلوماسية الصحية لفرنسا في أهدافه
الخمسة ،كما قـــال ،وفــي استراتيجية
الدواء )بوروتوكول العﻼج بالكلوروك�(،
والعمل على تصنيع اﻵﻻت والتجهيزات
الطبية ا�وجهة ﻹفريقيا من أجــل عﻼج
»كوفيد .«19
وسيرفع الفرنسيون من مخزون ا�ملكة
مــن الــكــلــوروكــ� ،وهــو مــا نقله مصدر
»اﻷسبوع« عن وزير الخارجية لودريان،
في حواره الثالث حول »كوفيد .«19

{ìÓ°ùdG ∫ƒ°Uh ∫ƒM É≤«≤– íàØj z∑QÓc …hôJ
Qòëj ¢ùjô¨fƒµdGh ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ¤EG »µjôeC’G

تــــتــــدارس الــعــاصــمــة مـــدريـــد تــعــزيــز
»ا�ينورسو« بمروحيت� إضافيت� ،واحدة
لها استعمال طبي �ساعدة البعثة اﻷممية
في مدينة العيون.
ووافقت وزيرة الدفاع اﻹسبانية ،مارغريتا
روبلس ،على ا�قترح ،رغم وجــود احتمال
لتفسير هذه الخطوة بأنها رد على ترسيم
ا�غرب لحدوده البحرية مع جزر الكناري.
ووجــدت مدريد في »كوفيد  ،«19والعمل
الطبي على إحدى ا�روحيت� ،ا�برر الذي
يمكن تسويقه ،حسب مصدر »اﻷسبوع« ،وﻻ
تزال اﻻتصاﻻت بشأن ا�روحيت� قائمة ب�
إسبانيا واﻷمم ا�تحدة.

ìGÎbG ¤EG ™ªà°ùj ÊGhõ¨dG ódh
äÉ«bÉØJG ºYój …OÉ°üàbG
á∏NGódG á¡L ™e á«fÉàjQƒe

ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ

بعد تــوصــل الــجــزائــر بــآخــر شحنة من
نــاقــﻼت »نــافــيــســتــار« اﻷمــريــكــيــة ،وﻷول
مــرة بترقيم خــاص معمم اﻵن عــلــى كل
دول القارة السمراء ،قــرر مجلس اﻹدارة
التحقيق في الوصول ا�حتمل لﻸسلحة
اﻷمريكية إلى جبهة البوليساريو ،ودقق
تـــروي كـــﻼرك ،ا�ــديــر التنفيذي للشركة
ا�صنعة ،في مسارات أرقام مبيعاته نحو
إفريقيا ،وإلى اﻵن ،تعد الجزائر في خارطة
الشركة ،ضمن برنامج العمل في الشرق
اﻷوســط ،حسب تعبير مصدر »اﻷسبوع«.
وفـــي  152وحـــــدة ،اثــنــتــان مــنــهــا في
الصيانة ،أوردت الشركة أن نقل اﻵليات
دخــل منذ تولية شنقريحة �هامه رئيسا

ﻷركان الجيش الجزائري ،في بند »السرية
الــعــالــيــة« ،وهـــو مــا أربــــك اﻷمــريــكــيــ�.
ولم تتمكن واشنطن من الخروج بنتائج
واضحة في التحقيق الذي أجراه البنتاغون
في موضوع بيع اﻷسلحة للجزائر ،وقد
خلص إلــى محاولة العاصمت� الــربــاط
والـــجـــزائـــر مــواصــلــة صــنــع »ا�ــفــاجــأة
اﻻســتــراتــيــجــيــة« ،وإن جــمــد »ك ــورون ــا«
طــمــوح البلدين الــجــاريــن ،فــإنــه لــم يغير
اﻷجــنــدة وعقيدة التنافس بــ� البلدين.
وي ــك ــش ــف مـــصـــدر »اﻷســــــبــــــوع« ،أن
الــكــونــغــريــس أطـــلـــق تـــحـــذيـــرا شــديــد
اللهجة في حــال وصــول أي قطعة سﻼح
أمــريــكــي ونـــاقـــﻼت إلـــى الــبــولــيــســاريــو.

أبدى ا�ستشار السابق للرئيس البوركينابي
السابق بليز كومباوري ،ا�وريتاني مصطفى
الشافعي ،وجهة نظر غير معهودة في سياسات
نواكشوط ،وجــرى اتصال ب� الرئيس ولد
الغزواني ومصطفى الشافعي في اﻷسبوع
اﻷول من شهر رمضان الــجــاري ،ح� اعتبر
ا�نفي سابقا فــي ساحل الــعــاج ،أن اتفاقا
اقتصاديا ب� بﻼده مع جهة الداخلة ،كما فعل
اﻻتحاد اﻷوروبي ،قد يكون الخطوة الصحيحة.
وحــســب مــصــدر »اﻷس ــب ــوع« ،فــإن ا�قترح
ليس له أي بعد سياسي ،بل إنه يخدم منطقة
اقتصادية حرة تشمل الداخلة ونواذيبو.
وترسيم ا�غرب لحدوده البحرية مع جزر
الــكــنــاري وموريتانيا ،جعل اﻷمـــور معقدة
ﻹنجاح هذا ا�شروع ،حسب مصدر »اﻷسبوع«،
ومع ذلك ،فإن رؤية أخرى تنشأ ويتم تداولها
في الوسط الحاكم.
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ملف العــدد

الوباء السياسي لـ «كورونا»

نهاية اجلهوية
املو�سعة وت�أجيل
االنتخابات
الت�شريعية

لفتيت

جهات تريد عودة المغرب إلى الدولة الحسنية
استبق االتحاد االشتراكي تأجيل االنتخابات التشريعية بدعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ،متمتعة بحصانة قانونية ،تقوم أساسا ىلع تقنين
حالة الطوارئ الصحية ،من خالل تمرير مشروع قانون  ،22.20وتحويلها إلى حالة طوارئ عامة أو حالة استثناء كاملة األركان ،وهو ما يمهد إلجهاض
االنتقاد الجماهيري «املنظم» عبر وسائل التواصل االجتماعي أو وسائل التعبئة ،كما يف قوانين الحرب الباردة.
وينهي هذا الخيار «الجهوية املوسعة» ،بوضع السلطات يف وزارة الداخلية املشرفة ىلع األمن العام ،إلى جانب الجيش الذي نزل إلى الشوارع ملنع
التجول بواسطة آلياته الثقيلة والدبابات ،قبل أن تنسحب الرتفاع حاالت االعتقال ،التي نبهت إليها األمم املتحدة عبر مجلسها لحقوق اإلنسان ،وردت
اململكة بأن املسألة تتعلق بإدراجها ضمن  80دولة عرفت اعتقاالت يف ظل تطبيق الحجر العام ىلع مواطنيها ،وخففت األجهزة العاملة ىلع األرض
من حجز املخترقين لقانون حالة الطوارئ املمدد بقرار تنفيذي.
وتراجع رهان «الجهوية املوسعة» إلى إضافة إجراء واحد لجهوية  ،1992وبذلك يعود املغرب إلى الدولة الحسنية املركزية التي تديرها وزارة واحدة
(الداخلية) وبهاجس ال يختلف عن سبعينيات القرن املاضي.
وليس هناك من سيعارض تأجيل االنتخابات وإن كان الخيار بين التمديد بشرط توسيع الحكومة ،كما يقترح االتحاديون ،مع تقنين حالة الطوارئ ونقلها
من صحية إلى عامة.
وهناك سيناريو إسقاط الحكومة عبر سحب الثقة ،وإعادة تشكيلها بتكليف آخر من امللك ضمن األغلبية الحالية أو أغلبية أخرى ،أو خلق تناوب بين
األحزاب يف القيادة انطالقا من تمديد الوالية التشريعية الحالية ،بتوافق امللك مع كل املكونات السياسية التي شجعت قيادته للمرحلة.
أعد الملف :عبد الحميد العوني

المراجعة الثالثة للجهوية
بعد تشريع نظام أو منظومة جهوية
تــقــل ع ــن مــعــايــيــر تــقــريــر «الــجــهــويــة
املوسعة» ،املوجه إلــى العاهل املغربي
من اللجنة االستشارية حــول الجهوية
املتقدمة الديمقراطية الجوهر  -وليس
الــشــكــل فــقــط  -والــواقــعــيــة واملــلــتــزمــة
بالثوابت الدستورية ،يمكن االعتماد على
املؤهالت الذاتية لكل جهة في ظرف ما بعد
«كورونا» بمقياس محلي يعود تماما إلى
جهوية تسعينيات القرن املاضي ،التي ال
ترتبط بمستوى الالمركزية والالتمركز.
وفي هذه املراجعة الثالثة للمنظومة
الجهوية ،سيصير البعد الترابي حاسما
في السياسات العمومية وفي كل تدخالت
الدولة ،وقد سهل تدبير «كورونا» تضخيم
البعد الترابي ليكون حاسما في الفعل
العمومي بعد الجائحة.
وبــذلــك ،قــد تكون املمارسة الجهوية
«إداريـــــــة» م ــن اآلن فــصــاعــدا ،ولــيــس
«ديمقراطية الجوهر» ،كما يفصل فيها
تقرير عزيمان.
إن تغليب البعد الترابي على البعد
الديمقراطي شيء متوقع ،وكذلك الشأن
بتغليب البعد اإلداري لوزارة الداخلية عن
البعد االنتخابي ملمثلي الشعب.
ومن داخــل الضبابية و«عــدم الحسم»
الــذي اعــتــرف بــه العثماني معلقا على
انتقادات للرئيس السابق لجهة طنجة،

إلــيــاس الــعــمــاري ،انــتــهــى الــرهــان مع
«كورونا» إلى تغليب «اإلدارة الترابية»
على «اإلدارة االنتخابية» ،وسيزيد مع
الزمن بطريقة كثيفة.
إن طغيان «ديمقراطية الشكل» في زمن
«كــورونــا» لتمرير إدارة الــطــوارئ شيء
مرصود جزئيا أو كليا في كثير من الدول،
فإدارة األزمات تلغي «الخيار الشعبي» في
الديمقراطيات الهشة.
وإلــــى اآلن ،لــم تــتــحــرك اإلجـــــراءات
بخصوص صندوقني:
ـ صندوق التأهيل االجتماعي للجهات.
 الصندوق العمومي للتضامن بنيالجهات.
وال يعمل ه ــذان امليكانيزمان تحت
اإلشــراف املباشر لرئيس الحكومة ،وألن
رئاسة الحكومة سياسية ،فهي واقعية،
تعمل على مــوازيــن القوى التي تسمح
بتسليم دفــة الــقــرار والتسيير لــوزارة
الداخلية.
لذلك ،فإن اإلجراءات الطارئة تدوم في
اململكة لتأخذ مكان املمارسة الرسمية،
خصوصا وأن مقاربة الــنــوع وتبويب
ميزانية الدولة بحسب الجهات ،إجراءان
غير مفعالن.
وحاليا ،يعيش املغرب على «نموذج
جهوي إلرساء عالقات جديدة بني الدولة
والجماعات الترابية مبنية على الشراكة
واملراقبة املرنة عــوض الــوصــايــة» ،بني
نموذج تنموي جديد ،مرتقب ،ونموذج

كالسيكي للدولة املركزية أحيته أزمــة
«كورونا» ،وبالتالي ،سيكون في مقدورنا
التأكيد على ترتيبني:
 )1انــتــصــار متوقع لــلــدولــة املركزية
الــحــســنــيــة الــتــي اســتــدعــتــهــا الــحــرب
األهلية بــن حزبني بعد االســتــقــال ،ثم
فــي االنــقــابــات ،قبل أن تقرر االنفتاح
عــلــى املــؤســســات املــنــتــخــبــة بــســقــوف
محدودة ،فانتصار النموذج املركزي على
الالمركزي« ،ردة تاريخية» قبل أن تكون
«ردة ديمقراطية» كما يحلو للمعارضني
قوله.
 )2سيكون رجــوع املغرب إلى الدولة
املركزية متوقعا ،ألن املــغــرب لــم يعرف
ســوى هــذا النمط في حياته ،فالجهوية
والالمركزية ورقتان موجهتان لالستهالك
الداخلي ،ولم تكونا أكثر من ذلك.
ولــم يتحقق الــتــراكــم لتحقيق مــا تم
تسطيره في النهج املقترح مع صندوقني
للتأهيل االجتماعي وصندوق التضامن
الــجــهــوي لــتــقــديــم املـــبـــادرة الــوطــنــيــة
للتنمية البشرية ،وعلى هــذا األســاس،
تعود املبادرة مجددا لــوزارة الداخلية،
ألن معالجة البنيات التحتية والخدمات
االجتماعية في ترتيب واحد كما تخبرنا
به الفقرة «ر» من الكتاب املوجه املرفوع
إلى القصر.
وتوضح الفقرة «ز» ،أن الجهة وحدة
وظيفية مكرسة للتنمية املندمجة ،ولذلك،
فاعتماد هذا النموذج على الوظيفية فقط،

يجعله قاصرا أمام البيروقراطية املتحكمة
لعقود في الدولة املركزية ،انطالقا من
التقطيع املعتمد رسميا على الوظائف
االقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة والــتــفــاعــات
الحيوية.
إذن ،فـ«الفراغ االستراتيجي» للجهوية
أو عدم اعتمادها «بنية استراتيجية»،
يلغيها قـــرار إداري لــوزيــر واحـــد في
الحكومة ،وتبعا لذلك ،فإن عودة الدولة
املركزية قائمة على:
 )1الدور الوظيفي ،وغير االستراتيجي
للجهة ونظامها الترابي الخاضع لتقييم
اقتصادي تنموي ال غير.
 )2الــدور الخدماتي الــصــرف للجهة
كإحدى ميكانيزمات بنية وزارة الداخلية.
 )3التقطيع «الوظيفي» للجهات ،حسب
تعبير الفقرة «ز» من التقرير املرفوع إلى
القصر.
وتلغي هذه العقيدة« ،الوظيفية» الحادة
التراكم واالنتقال إلى «دولة الجهات» ،إذ
تعاني اململكة مــن «منظومة متراكبة»
بتعبير التقرير ،فعندنا املجلس الجماعي
واملجلس اإلقليمي واملجلس الجهوي
على األقل ،وهي وحدات متمايزة ال تخدم
وحدة القرار املنتخب في مواجهة القرار
الفوالذي (الشبه أمني) لوزارة الداخلية.
ورغـــم اإلرادة الــحــرة لــقــرار اعتماد
الــجــهــويــة ،ول ــم يــفــرضــه عــلــى حــد قــول
التقرير «التوفيق ما بني نعرات إثنية
أو ثقافية أو عقائدية» ،فإن الخوف من

أول حالة استثناء ،طلبها
املهدي بنربكة قبل
احلسن الثاين ،وسهل
امللك الراحل تنفيذها،
بعد إصرار االحتاديني على
التقرير الكارثي للوضعية
االقتصادية واالجتماعية
لسنة  ،1965وقد حتول
يف منشورات االحتاد
االشرتاكي إىل «الوسيلة
الثورية» ،واالستجابة
حلالة االستثناء ،هي
اخلطوة األخرية إلعادة
بناء النموذج التنموي
اجلديد على األساس
الصيني.
تكريس مستويات التنوع بني الجهات،
يجعل الــخــوف مــن الــامــركــزيــة «خوفا
استراتيجيا» يسود البيروقراطية األمنية
التي تحكم وزارة الداخلية.
مستوى غير متقدم من «الجهوية
الموسعة» ،سبب في العودة السريعة
للدولة المركزية
اخــتــارت اململكة عن طواعية العودة
السريعة للدولة املركزية مع «كورونا»،
مسمى «الــطــوارئ الصحية» ،وبالتالي،
يــكــون املــســتــوى الــبــطــيء مــن الجهوية
جزء من األزمة التي جعلت هذه املنظومة
مرتبكة ،وخاضعة للرقابة وليس الوصاية
فقط ،ولم يكن ملجالس الجهات أي
عمل يذكر ســوى نقل األمــوال
التي سلمت إليهم إلعادتها إلى
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مصدرها باسم الطوارئ ،لتزيد املركزية،
ولم تخض أي جهة مغامرة عقد مجلسها
التخاذ تدابير استثنائية ،مالئمة لترابها
فــي إطـــار مــحــاصــرة انــتــشــار فــيــروس
«كورونا» ،وبالتالي ،سيكون من الطبيعي
عودة اململكة إلى املربع األول.
من جهة ،لم تتقدم (كما تقول الفقرة
د من البند  )3املفاوضات حول مشروع
نظام حكم ذاتي ألقاليم الجنوب ،وتقرر
نموذج الجهوية في كل تــراب املغرب،
لــيــكــون م ــح ــرارا لــقــيــاس الــصــاحــيــات
املتوقعة لـــإدارة الذاتية املتوقعة في
الــصــحــراء ،وانتهى األمــر إلــى انتصار
«ستاتيكو» أو الوضع القائم.
وتـــكـــرس الــداخــلــيــة بــشــكــل واســـع
تموقعها في الــقــرار الحكومي والقرار
االستراتيجي للدولة ،ليكرس «كورونا»
نفس الصالحيات السابقة ،ويعطيها
مدى زمنيا جديدا ،بكل النقائص السابقة
التي اعترفت بها لجنة عزيمان كتابة،
وسيؤهل ما بعد «كورونا» ملرحلة أخرى
ترتكز على:
 )1تجميد الالمركزية ،ومن ثم تجميد
املقاربة التشاركية ،التي كادت أن تنتهي
إلــى «تكميم األفـــواه» مــن خــال قانون
.22.20
 )2عــدم تفكيك مهام وسلطة وزارة
الداخلية أو نقل صالحيتها إلى املنتخبني.
 )3عــدم اعــتــمــاد مجالس املنتخبني
«سلطة» بالتعبير القانوني الصريح،
ولذلك ،فاملهمة الوظيفية للمنتخب هي
املقررة في تقرير عزيمان ،فيما املهمة
الوظيفية للعامل في الداخلية من الوزير
إلــى قائد املقاطعة ،تحولت إلــى سلطة،
ويكرس هذا االنقالب في املهام وجها آخر
من تعقيدات ماكينة السلطة في املغرب.
وعــــززت جــائــحــة «كـــورونـــا» أمــريــن
رئيسيني:
 )1العقيدة الوظيفية.
 )2القدرة على اإلدارة «الصلبة وغير
املرنة» بما ال يتيح للمنظمات األهلية ،أو
املجالس الشعبية املنتخبة أي مشاركة في
صناعة القرار ،واملغرب بـ«كورونا» يعيش
وجهه الحقيقي التقليدي املسمى «الوجه
املخزني» عند املنتقدين ،وتكريس هذه
االستراتيجية سيؤخر نمو الديمقراطية
تماما كما يؤخر النمو االقتصادي.
وتبعا لذلك ،فإن قدرة الدولة على إعادة
إنتاج سلطاتها السابقة سيعصف ،وال
شك ،باملرونة التي أرادت العاصمة الرباط
العمل عليها ،لتسهيل انتقال جزء منها
في الصحراء إلــى نظام للحكم الذاتي،
وأي تكريس للدولة «املركزية الصلبة»
في املــغــرب ،سيجعل الحكم الــذاتــي في
الصحراء انفصاال ،فيما تطوير الجهوية
سيلتهم وحده انعكاسات الخيار املطروح
على الصحراويني جنوب اململكة.
وال يمكن في مرحلة ما بعد «كورونا»
الــتــقــدم نحو نــمــوذج غير مــركــزي ،ألن
املــركــزيــة أصبحت هــي االستراتيجية
الوظيفية الوحيدة والفعالة للدولة بفعل
الوباء.
وال شك سيكون اإلجماع الذي حظيت
بــه الجهوية فــي ظــرف ســابــق ،مهزوزا
قــلــيــا ،ألن أنــصــار الــدولــة
املركزية «على النموذج
الــصــيــنــي» أصبح
مــطــابــقــا للدولة
ال ــت ــق ــل ــي ــدي ــة
املسماة محليا
«م ــخ ــزن ــي ــة»،
فــــانــــتــــصــــار
الدولة املركزية
على غيرها من
العقائد ،يؤسس
بنموسى
لتقدير جــديــد في
املــمــارســة الــيــســاريــة،
ولدى الحساسية اإلسالمية،
وكلتا اإليديولوجيتني مؤمنتني بالدولة
الــقــويــة والــحــاكــم املــتــغــلــب عــن طريق
«الجهاد» أو «العنف الثوري».
انــتــصــار املــقــاربــة املـــوجـــودة على
الخطوات املتوقعة ،شيء متوقع في كل
أزمــة ،وأزمــة «كورونا» ستكون أثمانها
الــســيــاســيــة مــرتــفــعــة ،فــكــمــا سيتوقف
االستثمار االقتصادي سيتوقف أيضا
االستثمار السياسي ،لذلك ،فهناك درجة
«صفر ســيــاســة» ،قــد تتحول إلــى حمى
اجتماعية.
إن «كــورونــا» ال يفقد كمرض الــذوق
والشم فقط ،بل يصيب األعصاب أيضا،

حسب الدراسات األملانية ،وكذلك الشأن
مــع بــاقــي الــــدول ،ويــمــكــن لــكــل دولـــة ال
تحافظ على ديمقراطيتها أن تتطلع
إلى مــأزق إضافي ،فالصني تعيش على
عدم حمائية الدول الديمقراطية ،وحرية
املنافسة ،ولذلك ،فإن إدارتها الداخلية

ملف العدد
«صفر فساد» وعلى تصفير بورجوازيته
كي ال تكون ضاغطة على القرار السياسي،
لكن خارطة السلطة والثروة واحــدة في
اململكة ،وتبعا لهذا التقدير ،فإن العمل
السياسي لن يصل باملغرب إلــى «صفر
فساد».

حالة الطوارئ الصحية ،تقابلها املقاربة
األمنية التي تستلهم حاليا األفق العقالني
واالستراتيجي ملركزية الدولة ،من واقع أن
الخيط الفاصل دقيق بني اإلدارة املركزية
واإلدارة األمنية للبلد ،حيث السلطة تكون
عمودية وبيروقراطية ،وهــذه املمارسة

لشكر

تحالف دعاة العودة إلى الدولة الحسنية ودعاة النموذج الصيني
للدولة المركزية يساعد على استعادة النظام القديم
االتحاد االشتراكي يستبطن النموذج الصيني للدولة المركزية ويتفق مع دعاة العودة
إلى الدولة الحسنية في إدارة معركة واحدة بحكومة وحدة وطنية بعيدا عن القصر،
كي ال يتحمل مسؤوليتها في تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة استثناء ،وحالة
الطوارئ غير منصوص عليها في الدستور ،لذلك ،فالتوجه إلى حالة االستثناء ،جزء من
خطة مدروسة.
وأصبح خطيرا لدى المحافظين في القصر إعالن األحزاب عبر حكومة الوحدة الوطنية
لحالة االستثناء ،ألن مثل هذا األمر ،إضعاف للموقع الدستوري لرئيس الدولة ،لذلك،
تجمد مشروع االتحاديين ،رغم دعم الدولة العميقة.
غير الديمقراطية تعيش الرفاه االقتصادي
بفعل الديمقراطيات واألس ــواق الحرة،
وعندما قــررت الــدول الغربية إجــراءات
حمائية ،نزلت املــؤشــرات االقتصادية
للصني ،رغــم سيطرتها على الــوبــاء في
أقل من شهرين ،حيث بقي البر الصيني
البعيد عن إقليم ووهان ،خارج الحجر.
وال يمكن للمغرب أن يــقــوم بتفعيل
الحكم الذاتي دون جهوية ،وال أن يخلق
هامش املناورة دون أحــزاب أقرها جزء
من نظامه مباشرة بعد االستقالل ،كما

و«صــفــر إرهــــاب» و«صــفــر فــيــروس»،
رهانان متوازيان لدى دولة أمنية حاولت
إنجاح معركتني للطوارئ ،واحــدة غير
مــعــلــنــة ،وأخــــرى معلنة تــحــت مسمى
«التغطية الصحية».
ومـــن الــتــاريــخــي ،ال ــق ــول أن دورة
االصطدامات في عهد الحسن الثاني كانت
في دورة من  5سنوات منذ الستينات
إلى انتفاضة فاس  14دجنبر  ،1990التي
دفعت إلــى التفكير في تسريع التناوب
مــع املــعــارضــة ،ونــجــح تــنــاوب آخــر مع

متأصلة في السلوك السلطوي العادي،
وفي  17مظهرا على األقل.
ومركزية النظام السياسي املغربي أقوى
من مركزية الحزب الشيوعي الصيني.
والـــحـــزب ،فــي كــل األحـــــوال ،جــمــاعــي،
وبلغت مركزية وزارة الداخلية إلى نفس
ما يعمل عليه الحزب الشيوعي الصيني
في بعده الوظيفي ،وهو متوقع ،ألن هيكل
البيروقراطية منتج متوحد يمركز القرار.
وفـــي مــحــاصــرة «كــــورونــــا» ،اقتنع
الكثيرون بأن الرؤية املركزية للدولة شيء

انتصار المركزية سينهي الجهوية والحكم الذاتي للصحراء
وهو خطيئة سياسية
جاءت الفرصة مواتية في حسابات األجهزة من أجل إعادة إنتاج النظام القديم بشكل ال
يقبل الجدل بعد تقدم المقاربة األمنية على غيرها ،خصوصا في مرحلة ما بعد حراك
الريف .وهناك محاولة تأثير واسع على النموذج التنموي الجديد لشكيب بنموسى ،من
أجل تركيزه على الدولة التي تدير كل شيء.
وسيكون الرهان على الدولة ،وهناك من يريد نقل كل الصالحيات إلى رئيس الدولة،
الملك ومستشاريه ،وهو إضعاف جديد لموقع رئيس الحكومة.
كانت «التعددية الحزبية» جزء من مغرب
الحماية ،وقد ساهمت في تحرير اململكة.
وتعطيل «كورونا» للمشروع السياسي
املغربي ،خطر على استمراره ،ألن األفق
فــي تحويل املــغــرب إلــى وجــه واحــد من
مركزيته السابقة أو الحسنية املنسوبة
للملك الــراحــل الحسن الثاني ،سيكون
مــعــقــدا ،ورغـــم الحمائية الــجــديــدة أو
«االنعزالية» التي يمكن فرزها باتفاق
بني دوائر القرار والنفوذ وبني الهيئات
الوسيطة ،فإن النموذج الصيني ،املرغوب
لدى بعض اليسار املغربي ،يسهر على

اإلسالميني في حــراك  20فبراير ،2011
ليستمر هامش املناورة الذي قد يتقلص
بشدة في مرحلة ما بعد «كورونا».
وتأسيسا على تأخر «الجهوية» وتقدم
الالمركزية ،فإن محاولة صياغة «نموذج
شكيب بنموسى التنموي» ،لن يكون في
نتائجه أكبر من «النموذج التنموي لعمر
عزيمان».
هذه اللجن املوجهة إلدارة األفــق ،في
بديل لن يكون حقيقيا في ظل السلطات
املفتوحة للداخلية وتركيز الدولة سلطاتها
إلى أبعد الحدود ،منذ حراك الريف وإلى

ضروري في الطوارئ ،لكن قدرة الشعب
على قبول مركزية ظرفية ،هو نفسه ما
يفيد عدم القدرة على قبول مركزية دائمة
تخنق املبادرة الحرة.
توقف معدل النمو قد يستدعي الدولة
المركزية لمعالجة تداعيات «كورونا»
كما استدعتها السلطة لمحاصرة انتشار
الفيروس
رغم أن توزيع النمو ليس عــادال ،فإن
دوائر القرار ترى استدعاء الدولة املركزية

لتمرير هذه املرحلة ،وبذلك ،يكون ما بعد
«كورونا» أخطر على الديمقراطية الهشة
في اململكة ،ألن توقف النمو يساوي توقف
املسار الديمقراطي ،رغم تقلص الهامشني
على حد سواء.
واستنادا إلى الفقرة «ن» من الصفحة
 15مــن التقرير املــرفــوع إلــى املــلــك ،فإن
«الجهوية املتقدمة تمثل جانبا من املسار
الديمقراطي وطنيا وجهويا ومحليا ،ومن
شأن عدة عوامل أن تؤثر في مصداقيتها
وتعميقها وإشعاعها املستمر ،ومن ذلك،
اتساع مشاركة السكان في االستحقاقات
االنتخابية ،واتسام األنظمة واملسارات
االنتخابية باملزيد من النزاهة والشفافية
واملنافسة الشريفة» ،وحاولت الفقرة كما
هو واضــح ،ربط تقدم الجهوية بنزاهة
وشفافية أو تجويد االنتخابات.
ومـــع ربـــط الــجــهــويــة بــمــآل املــســار
االنتخابي ،سيكون تأجيل االنتخابات
التشريعية وتجميد توسيع صالحيات
الجماعة الترابية ،نكسة إن لم تستثمر
الدولة أكثر في الحكامة.
وسيربح «كورونا» املغرب إن لم يربح
معركة الحكامة بشكل نهائي ،أو يربح
االنتخابات بدون أي دعم مالي من الدولة
لألحزاب ،أي بشكل نضالي وطني يعيد
املصداقية للمسار االنتخابي ،الذي يجب
أن يسمح بتصعيد أسماء للمشاركة في
الــقــرار ،ليس بتبريره وبكل السبل ،بل
بــإعــادة توجيه وتحسني األهـــداف بما
يناسب املصالح العليا للبلد.
وستكون الحكومة الحالية مسؤولة عن
تحسني ظــروف الخروج من األزمــة ،ألن
ما يحدث ،هو التضحية باالقتصاد من
أجل حياة  60ألف نسمة ،حسب رئيس
الحكومة ،سعد الدين العثماني.
وخـــوف األحــــزاب مــن تــوقــف املشهد
السياسي ،هاجس متوقع من املتابعني،
فالكل سلم «الفيتو» لرئيس الدولة ،إلدارة
العملية برمتها على املدى القصير وليس
انعكاساتها املتوسطة والبعيدة املدى.
وبناء عليه ،سيكون على املغرب إتمام
«أجندته املؤسساتية» انطالقا من هيكلة
قوية للجهوية واستمرار برملانه لإلبقاء
على مناعته املؤسساتية ،وبالتالي ،فإن
خيار التضحية بالدولة الديمقراطية،
رغم أنه لم يتحقق ،يبقى جزء من الرؤية
الجماعية ،وقد تأكد أن ثابت الديمقراطية
أحــد أركــان الدستور ،وكذلك الشأن مع
الجهوية ،حسب تقرير عزيمان على األقل،
وبالتالي ،فإن العودة إلى املربع األول
سيشكل انعراجا غير مأمون العواقب.
ورسميا ،سعى حــزب على األقــل ،في
األغلبية ،إلى استغالل ظرفية «كورونا»
لتمرير قانون يجرم الدعوة إلى املقاطعة
الشعبية ملنتوج أو أكثر ،مع بنود رافضة
للنقد الجماهيري ،مع اقتراح نفس الحزب
(االتــحــاد االشــتــراكــي) قبلها ،تشكيل
حكومة وح ــدة وطــنــيــة ،ولــذلــك ،فحزب
االتحاديني املطالبني بتوسيع الطوارئ
والترتيب عليها لحكومة وحدة وطنية،
رسالة إلى الراغبني في تأجيل االنتخابات.
ويصعب على الــنــظــام األمــنــي إدارة
رد الفعل على «تسييس حالة الطوارئ
الصحية» ،ولم تستخدم العاصمة الرباط
«حالة الطوارئ» بالحرف ،كي ال يقوم أحد
بتسييس مخرجاتها.
وق ــد تضمنت دعـــوة لشكر لحكومة
وحــدة وطنية ،بطريقة مبطنة «تأجيل
االنــتــخــابــات» وق ــد حــصــن ه ــذا الــقــرار
بإجراءات استثنائية في مشروع القانون
.22.20
وفشلت هذه املقترحات داخل األغلبية
وخارجها ،رغــم أن االتــحــاد االشتراكي
يتحرك إلــى جــانــب الجهة الــتــي قــادت
تفكيك حـــراك الــريــف ،ودافـــع عــن هذه
السياسة في املؤسسات الوسيطة وتقلد
محاموه الدفاع عن املطالب املدنية للدولة،
لكن النظرة األمنية الصلبة ،ستكون،
إل ــى جــانــب االنــعــكــاســات االقــتــصــاديــة
لـ«كورونا» ،خطوة متهورة ،والدولة ال
تفكر بهذه الخطوات الصادمة في املرحلة
الحالية.
ارتفاع االعتقاالت في صفوف الرافضني
للصرامة األمنية في مواجهة املتجولني،
أعــطــى إشـــارة واضــحــة إلــى صعوبات
مــعــقــدة ،ق ــد تــكــون مــفــاجــئــة ف ــي حــال
تسييس حالة الطوارئ الصحية ،بإسقاط
«الصحية» عنها.
فكل مــا يتعلق بالسياسة
الــصــحــيــة مــــن إجــــــــراءات،
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قبله املغاربة ،لكن األمــر ال يتعدى ذلك،
خصوصا وأن الشعب لــم يعد يناقش
األخــطــاء ،وبالتالي ،فــإن جناح الدولة
الذي نطق االتحاديون باسمه هو ضعيف،
وما أظهره من قوة ضد منطقة محدودة
(الريف في حراكها الشبابي) ال يشمل كل
املغرب.

حسب الشروط املالئمة.
وب ــن ــاء عــلــيــه ،فــســيــنــاريــو االتــحــاد
االشــتــراكــي يــضــرب عصفورين بحجر
واحــد :استعادة الــدولــة املركزية ،وهو
ما ينهي الجهوية عند املمارسة الحالية
بدون آفاق أخــرى ،واستعادة القرار من
حزب العدالة والتنمية.

حكومة وحدة وطنية لتأجيل االنتخابات
التشريعية بعيدا عن القصر ،هو تأمين
سابق لسيناريو ال يزال تحت الدرس

االتحاد االشتراكي ..العراب القانوني
للمرحلة

ينتحر االتــحــاد االشــتــراكــي فــي مهام
«كاميكازية» لــعــودة املــغــرب إلــى خيار
«الــدولــة الــقــويــة» كما فرضها الحسن
الثاني على الريف وباقي املغاربة لعقود،
ونــاضــل االت ــح ــاد االشــتــراكــي ضــدهــا،
وحاليا ،يرافق هذا الحزب بمرونة شديدة
«املقاربة األمنية» ،لتحقيق غايته.
وإل ــى هــذه اللحظة ،لــم تتفق دوائــر
الــقــرار على السيناريو ال ــذي يتحدث
االتحاد االشتراكي باسمه ،ولذلك ،فإن
لعبة االتحاديني معقدة ،فهم يدافعون
عن سيناريو مغربي لبقايا النظام القديم
الراغب في املزيد من التحكم ،لكن النظام
ال يحتاج إلــى املــزيــد منه ،ألنــه سيكون
بمردود سلبي على املدى املتوسط ،ولذلك،
فالحسن الثاني في سنة  ،1965لم يكن
يحتاج إلى إعالن حالة االستثناء ،وقررها
منفردا في إفران ،بعد أن طلب من أستاذه
املعارض لهذا السيناريو ،أن يكتب خطابا
موجها للشعب ،فلم يغير امللك منه شيئا
وتاله كما هو؟
لكن بعد حني ،أنذر املستشار بوطالب،
كاتب الخطاب ،أن انقالبا عسكريا في
األفق ،وكان امللك الراحل وقتها قد وضع
كل بيضه في سلة الجنراالت.
وحــالــيــا ،ال يــحــتــاج الــقــصــر لتقنني
الطوارئ التي يحكم بها ،وقد خففها لتكون
«صحية» مواصال عدم تسييسها ،وأخذ
هامشه الزمني دائما ،كما في «بلوكاج»
 ،2016الــذي يذكر بقرار االستثناء ،ولم
يضطر إلى إعالنه قانونيا ،إذن ،كان هناك
دائما هامش يمكن استثماره إلى النهاية.
ول ــإش ــارة ،فــاالتــحــاد االشــتــراكــي لم
يخدم أجندة حزب األحــرار ،ألنهم ليسوا
في رئاسة الحكومة ،وسيناريو الحكومة
الوطنية يضيع فرصة وصــول أخنوش
لخالفة سعد الدين العثماني ،وال يخدم
بأي حال حزب العدالة والتنمية ،رغم أن
إدريــس لشكر يدافع عن استمرار رئيس
الحكومة الحالية لــواليــة أخـــرى ،عبر
حكومة وحدة وطنية تؤجل االنتخابات
التشريعية.
مــن جــهــة ،ألن إدريـــس لشكر ال يريد
إحراج القصر بإعالن تأجيل االنتخابات،
وبالتالي ،حالة االستثناء ،لكن إعــان
األحــزاب وليس امللك ،لهذه الحالة ،هو
تجاوز إلحــدى تقاليد الحكم األساسية،
وعــوض أن يقوي امللكية سيضعفها ،إذ
ال يمكن في حالة االستثناء عدم استشارة
الجيش.
وعزلت الدولة فورا سيناريو «حكومة
وحــــدة وطــنــيــة لــتــأجــيــل االنــتــخــابــات
التشريعية» ،بما يفيد أن القرار سيكون
للقصر ،عشية االنــتــخــابــات ،بــدراســة
الوضع ،وآنذاك ،سيحدد هل سيذهب إلى
حكومة جديدة بدون حل البرملان الحالي،
أم سيمدد عمر الحكومة الحالية لسنتني
بتمديد الوالية البرملانية لنفس الفترة.
ومن جهة ثانية ،يتطلع االتحاديون إلى
توسيع الحالة من الريف إلى باقي اململكة
عبر أزمــة «كــورونــا» ،وهــي قفزة لوضع
اململكة في مربع ستينيات القرن املاضي،
إنما ضد اإلسالميني ،بمباشرة السلطة من
رئيس الدولة وليس رئيس الحكومة.
وهــكــذا يكون انــقــاب «كــورونــا» على
الحكومة الذي لم ينتبه إلى تفاصيله سعد
الدين العثماني ،فتدخل مصطفى الرميد
لتصحيح الوضع ،بتجميد «سيناريو»
تأجيل االنتخابات التشريعية ،ألنها ضمن
الخيارات املوضوعة ،فاململكة تحافظ على
كل الخيارات وقد تتخذ الحياد املناسب،

هوامش

مــنــذ حـــراك الــريــف ،أصــبــح االتــحــاد
االشتراكي عرابا قانونيا للمرحلة الحالية،
ولذلك هندس «املسوغ» قبل القرار ،في

الحكومة ،وقد رمم القصر كل األغلبيات
بالتكنوقراط ،وسيناريو حكومة الوحدة،
سيكون حكومة من األحزاب.
ولــيــس لــدى األحــــزاب األطـــر الكفؤة
التي ترتئيها دوائــر الــقــرار ،ليستبعد
السيناريو املقترح من االتحاد االشتراكي،
ألنه طاعن في «السياسوية» ،وسيختل
مــعــه تــواجــد الــتــكــنــوقــراط ،وال يسمح
دستور  2011باملناورة بنفس ما حدث بني
سنتي  1965و ،)4(1972وقد عرفت هذه
املرحلة انتفاضتني على األقل ،وانقالبني
عسكريني.
ورفـــض املــغــاربــة دولـــة االســتــثــنــاء،
مدنيني وعسكريني ،مما استدعى تغيير

وتمييز «حــالــة الــطــوارئ» عــن «حالة
االستثناء» ،ليس رأيا منتشرا ،ومحاولة
االتــحــاديــن اعــتــمــاد هـــذا الــخــلــط بني
الحالتني ،والبناء عليه ،يؤكد أن تحويل
حالة الــطــوارئ لسبب صحي إلــى حالة
استثناء ،هو مؤامرة لها ما قبلها وما
بعدها.
وما يحدث من تحويل املغرب إلى حالة
االستثناء ،ليس وليد حزب ،بل جهة في
الــدولــة نقلت وزارة العدل إلــى االتحاد
االشتراكي ،ألن كل املعارك ضد اإلرهاب
غطاها االتــحــاديــون ،وكــذلــك الــشــأن مع
نشطاء حراك الريف ،ولذلك ،فإن عالقات
االتحاد االشتراكي وما يسمى «الدولة

تحولت واليته إلى من في حزبه :سعد
الدين العثماني.
إن قانون اللعبة في حال تولي الفوز
باالنتخابات التشريعية ،فالوالية األولى
للرجل األول في الحزب الفائز ،والوالية
الثانية للرجل الثاني ،وهكذا نــرى أن
«الــتــنــاوب» فرضه القصر مــؤخــرا على
الحزب الفائز.
إذن ،احتمال عضوية إدريس لشكر في
حكومة عادية غير وارد ،فيما لم يبق له
ســوى خيار «حكومة الوحدة الوطنية»
للوصول إلــى رغبته ،وقــد مهد لها ،من
دون تنسيق مع زعيم األحرار وعرابه في
الحكومة (أخنوش).
وأراد االت ــح ــاد االشــتــراكــي تــوريــط
الجميع لخدمة هدفه ،وتدافع وجهة نظره
عن «الدولة املركزية» بقطب أمني ،فهندس
لتحالف ينتقل من الرباعي بقيادة أخنوش
إلى األغلبية الحكومية ،وقد وافقت على
رفــض «املقاطعة» الشعبية ألي منتوج
عبر شبكات التواصل االجتماعي ،حيث
خسرت محطات «أفريقيا» التابعة لوزير
الفالحة في «مقاطعة» قد تتجدد قبيل
االنتخابات التشريعية القادمة.
إنـــه تــأمــن مــــزدوج لحليف وعـــراب
االتحاد االشتراكي (حــزب األحــرار) في
حــال إجـــراء االنــتــخــابــات التشريعية،
وتأمني «الستاتيكو» أو الوضع القائم في
حال تأجيلها.
االتحاد االشتراكي فاحص الخيارات في
مغرب ما بعد «كورونا»

أخنوش

فرض االستثناء

هناك جهة في الدولة إلى جانب اليسار يرغبان في استعادة «العقيدة المركزية» أو «الدوغما»
المخزنية في تصريف السياسات العامة.
وكانت المغامرة االتحادية األخيرة متمثلة في إعالن االستثناء لتأجيل االنتخابات ،ألن الدمقرطة
لم تكن عقيدة حقيقية إال لمناصفة السلطة مع القصر ،فمنذ توزير عبد الرحيم بوعبيد ،بعد
خروج فرنسا ،جاء التأميم ،مرورا بفتح الله ولعلو وإلى دعوة لشكر التي تقضي على الجهوية كما
قضت دعوة عبد الرحيم بوعبيد على االستفتاء ،ليكون المغرب خارج البراغماتية التي عمل عليها
العرش منذ عهد الحسن الثاني.
وكان مهما في كل مرحلة بوعبيد رفع منسوب التأميم ،وحاليا ،هناك سعي الستعادة الدولة
لقطاعي التعليم والصحة ،والمناورة التي تحدث اليوم ،سبق إليها بنبركة في ستينات القرن
الماضي ،فنافذة «الحكومة الوطنية» هي اللعبة التكتيكية لالتحاد الوطني واالشتراكي لتمرير
رؤيته ،فالمخزن الذي ينتصر للمركزية يطابق مركزية الدولة لدى اليسار ،ولذلك ،رفض
أخنوش خطوة االتحاد ،ألنه يدرك األهداف التي تسحق سالسل التوريد والتجارة.
تجاوز كبير لبعض دوائر القرار السياسي،
التي لم تكن لديها الرغبة في تسريع هذا
السيناريو بقدر ما تريده ضمن الخيارات
املــتــاحــة ،فــمــن الــصــعــب قــيــادة املــغــرب
بصورته في ستينات القرن املاضي ،أو
استحضار املواجهة ،واالتحاديون الذين
عارضوا اإلجراءات االستثنائية ،في عهد
بنبركة( ،)1ينظرون لها حاليا ،خصوصا
وأن حالة الطوارئ الصحية هي إحدى
حــاالت االستثناء( )2التي يترتب عنها
عقاب في حالة الخرق( )3دون العودة إلى
مصادر التشريع املعهودة.
لذلك ،فقانونيا نحن أمام حالة الطوارئ
تبعا للمادتني  74و 59مــن الدستور
املقر بممارسة القوة العنيفة (من العنف
املشروع) لتطبيق مقرر إداري.
وقراءة االتحاد االشتراكي ،في املنظور
القانوني ،تستتبع قــوانــن استثنائية
أخرى إلدارة املرحلة ،ليس اليوم ملعالجة
انعكاسات جائحة «كورونا» ،بل لسنوات
أخرى ،عبر حكومة وحدة وطنية وإبعاد
التنافس السياسي فــي هــذه املرحلة،
لكن حكومة الــوحــدة الوطنية ال تسمح
لــلــتــكــنــوقــراط بالتمثيل الــجــيــد داخــل

pierre Verleren dans «histoire du Maroc depuis l'indépendance», 2010 p: 46.
5- Mustapha Shimi: le Maroc a déjà connu des états
d'urgence, aujourd'hui le maroc, 23/3/2020.

األولويات ،منذ التقرير الكارثي للوضعية
االقتصادية واالجتماعية لسنة ،1965
أو الــذي تحول فــي منشورات االتحاد
االشتراكي إلى «الوسيلة الثورية» ،وإلى
ما يقترحه االتحاد اليوم باسم «الوسيلة
القانونية» عبر مشروع القانون 22.20
لتحقيق حالة االستثناء ،وترغب دوائر
القرار في عدم االنزالق إليه ،ألن العواقب
غير متوقعة.
يقول مصطفى السحيمي أن «املغرب
عرف حاالت استثناء» ،مؤكدا أن «دستور
 2011ال يعترف بحالة الــطــورئ»(،)5
وليست هناك فصول تنظمها ،وبالتالي،
فالرأي القانوني لالتحاد االشتراكي الذي
يريد بناء وضع قانوني على حالة غير
دستورية ،في نظر السحيمي ،هو خطر ال
يمكن للنظام السياسي تبنيه.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة ،فـــإن بــنــاء وضــع
سياسي جــديــد على حــالــة االستثناء،
ممارسة متطرفة لــنــزوع سلطوي ،وال
يستطيع املغرب تحمل أزمة سياسية إلى
جانب أزمته االقتصادية جراء «كورونا»
لبلوغ الحجر العام شهرين كاملني ،وهو
ما لم تخضه اقتصادات كبيرة وصاعدة.

العميقة» منذ اليوسفي ،أصبحت متعددة
الوجوه واألبعاد ،وشملت تسويات ،من
السكوت عن ملف املهدي بنبركة وإلى
تبرير خروق محاكمة نشطاء الريف ،مع
نفي طابع االعتقال السياسي عنهم ،إلى
جانب باقي اإلجراءات املدعومة.
حكومة وحدة وطنية ،تسهل دخول
إدريس لشكر وباقي األمناء العامين
لألحزاب إليها
قد يدفع املغرب جزء من سمعته الدولية
مــن أجــل تنصيب كــل األمــنــاء العامني
ألحزابه في حكومة وحدة وطنية ،ولذلك،
فعودة إدريس لشكر للحكومة ،تساوي من
يطالب بعودة بن كيران ،وهناك بروتوكول
معمول بــه بــأن األمــنــاء العامني الذين
رأسوا الحكومات يذهبون إلى التقاعد.
ومــحــاولــة كسر إدريـــس لشكر لهذه
الــقــاعــدة ،يــشــابــه تــمــامــا تمكني رئيس
حكومة من واليتني ،فللحزب الحق في
واليــة أو أكثر ،ولكن برؤساء مختلفني،
فالحزب لديه قــدرات ،ولكل رئيس والية
واحدة ،وهو ما حدث مع بن كيران الذي

éco actu, 22/3/2020.
3- l'état d'urgence sanitaire, qu'est ce que c'est, deux experts
répondent? media 24, 22 Mars 2020.
)4- état d'exception et effervescence politique (1965 - 1972

اخــتــيــار االت ــح ــادي ــن عـــرض خــدمــة
لتمديد حــالــة الــطــوارئ الصحية إلى
طــوارئ سياسية ،وبالتالي ،إعالن حالة
استثناء إلى  ،2023خيار مدروس ،وفي
هــذا السيناريو ،سيكون مــا بعد حالة
االستثناء ،وإن عبر حكومة وحدة وطنية،
مدعاة لكسر هيمنة اإلسالميني وبشكل
نهائي.
سيموت «الــبــعــد اإليــديــولــوجــي» في
االنتخابات القادمة ،فيما ستظهر النجاعة
عامال حاسما فــي األداء الحكومي ،إذ
سينتقل هذا األداء إلى الدولة متجاوزا
منطق الحكومة واألغلبية.
وتريد أطراف تغليب «الدولة املركزية»
وقتل الجهوية ،وهــنــاك فرصة للعودة
بشكل كامل إلى الدولة الحسنية ،بعيدا
عن الحكم الذاتي في الصحراء والنظام
الجهوي في باقي الجهات.
ويعرف املتابع ،أن االتحاديني رفضوا
االستفتاء لحل قضية الصحراء في عهد
عبد الرحيم بوعبيد ،ثم كانوا عرابني في
والية اليوسفي ملبادرة الحكم الذاتي قبل
أن ينقلبوا مع إدريس لشكر على الجهوية
املتقدمة ،باالنتصار لتدخل الدولة املركزية
إلدارة املستقبل.
إن االتحاديني يستنبطون «النموذج
الصيني» فــي هــذه املــرحــلــة ،ويــريــدون
انــقــابــا مــن داخـــل الــنــظــام لــأخــذ بــه،
انطالقا من رغبته الدائمة في االستفراد
بالسلطة ،والفرصة متاحة إلعادة توجيه
أهداف وسلوك دولة «العهد القديم» ،ولوال
االعتبار الجيوسياسي لقضية الصحراء،
بحكم تــدويــلــه ،لــوجــدنــا ه ــذه النخبة
الرسمية تذهب أبعد في املركزية.
ومن غير املمكن إبعاد املغرب عن مسار
االنزالق إلى املزيد من مركزة القرار ،وهو
أمر متواصل منذ الحالة االستثنائية التي
عاشها املغرب مركزيا ،وذلــك من خالل
إبعاد رئيس الحكومة ،املنتخب مع حزبه
األول في التشريعيات األخيرة ،وانفجار
حــراك الريف ،والتهديد بدخول القوات
املسلحة امللكية إلــى شــرق الــجــدار بعد
أزمة األراضي العازلة مع األمم املتحدة،
وأزمــة الحدود ،من جزيرة «ليلى» وإلى
جــزر الكناري ،وأخيرا أزمــة «كــورونــا»،
التي سرعت بإعادة الدولة إلــى شكلها
السابق في تحالف واســع مع األحــزاب،
انتهى بطفرة أخرى ،ألن اليسار حاليا هو
من ينقل حالة الطوارئ إلى حالة استثناء،
مما شكل صدمة لدى الكثيرين.

1- Ben Barka, bilan dramatique de la situation économique
et sociale en 1965 (instrument de la révolution) USFP.
2- état d'urgence sanitaire: ce que prévoit la loi marocaine
dans les situations exceptionnelles,
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ﻫﺎ اﻟﻠﻲ ﻗﻠﻨﺎ...
الرخاء لهم والشدة للجميع
ﺣﺘﻰ أﻧﺖ ﻣﻊ »ﻟﻬﻢ«!

ا�ــصــري ،يبحث حاليا عــن مــوطــئ قــدم داخــل
»الكاف« ،حيث أصبح هو الساعد اﻷيمن للتونسي
بوشماوي في هذه ا�ؤامرة القذرة.
بالنسبة لرئيس الجامعة ا�لكية فوزي لقجع،
فهو مترفع عن كل ا�ناصب وما تخطط له هذه
العصابة ،ﻷن هدفه اﻷول كان هو تواجد ا�غرب
داخل هذه ا�ؤسسة ،أما هدفه الثاني ،فهو خدمة
الكرة اﻹفريقية كيفما كان ا�نصب الذي يشغله.
فا�غرب بشكل عــام ،مــد يــده �ساعدة قارته
والتعاون مع إخوانه اﻷفارقة في كل ا�جاﻻت،
وعبر خﻼل أكثر من مناسبة ،عن حسن نيته في
ربط أواصــر التعاون والتضامن مع كل البلدان
اﻹفريقية ،من شرقها إلى غربها...

ﺑﺴﺮﻋﺔ

ﺣﺴﻦ ﺑﻮﻃﺒﺴﻴﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻻحظنا ا�ستوى التقني واللياقة البدنية
الكبيرة لﻼعبي البطولة الوطنية آنذاك ،علما
أن تغيير الﻼعب� لم يكن يتجاوز اثن� بدل
ثﻼثة حاليا.
تتبعنا عن كثب إبداعات ومواهب ﻻعب�
كبار لو كتب لهم أن يلعبوا حاليا ،لكان ثمنهم
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بسبب وباء »كورونا« )كوفيد  ،(19وما تسبب فيه من أضرار جسيمة
لجميع القطاعات ،بما فيها كرة القدم ،قرر ا�كتب الجامعي تخفيض راتب
الناخب الوطني ،البوسني خاليلوزيتش ،وجميع مساعديه،
وذلك بخصم  ،% 50من أجل التخفيف من أضرار اﻷزمة ا�الية
العصيبة التي تمر منها جامعة كرة القدم.
سبقنا في اﻷعداد اﻷخيرة التي نواكب
من خﻼلها هذه الجائحة ،أن أكدنا على
ضــرورة تﻼحم جميع مكونات الجسم
الكروي ،من ﻻعب� محترف� في أوروبا،
واﻷطر الوطنية واﻷجنبية التي تشتغل
داخل بطولتنا الوطنية وتتمتع بأجور
ضخمة دون أن تؤدي عليها ولحد اﻵن
ولو درهما واحدا كضريبة على اﻷرباح،
لذلك ،جــاء الوقت لــرد الجميل للوطن،
خاصة وأن الناخب الوطني وطاقمه
التقني والطبي ،كانوا يتقاضون رواتبهم
الشهرية وهــم في فترة عطالة منذ شهر
نونبر  ،2019قبل أن يعم هذا الوباء وتعلن
الجامعة منذ شهر مارس ا�اضي عن توقيف جميع
ﺧﺎﻟﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ
اﻷنشطة الكروية.

 ﻋﻴﺐ
وا

ﺟﺮاﺋﺪ

اﻟﻤﺴﺎء

غضب كبير داخل الوداد على الناهيري
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
راه ﻋﻨﺪ ﺑــﺎﻟــﻮ ﻫﻮ راﻣــﻮس ّ
وﻻ ﻓــﺎن دﻳــﻚ دﻳﺎل
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل.

ﻟﻘﺠﻊ
بالنسبة �نصب رئاسة اﻻتحاد اﻹفريقي الذي
أشعل حربا ضروسا ب� التونسي وا�صري،
فاﻷحق به هو رئيسه الحالي أحمد أحمد ،الذي
مــازال لم ينه وﻻيته اﻷولــى ،وهــو اﻷجــدر بهذا
ا�نصب لــوﻻيــة ثانية ،حتى يتسنى لــه إنهاء
مشروعه ويقضي على الفساد الذي عشش في هذا
الجهاز أكثر من ثﻼث� عاما ،أما فوزي لقجع ،فمن
حقه أن يطمح في يوم من اﻷيام لرئاسة »الكاف«،
نظرا لتجربته فــي ا�ــيــدان ومستواه الفكري،
ودرايته التقنية ،غير أن التزاماته الحالية ،ومن
أهمها اﻷوراش الكبرى التي فتحتها الجامعة ،أهم
له بكثير من الدخول في صراعات مع شرذمة من
ا�رتزقة وا�رتش� وأصحاب السوابق.

π«ª÷G øeõdG ¤EG ÉæJôcGòH äOÉY zá«°VÉjôdG{ IÉæb
 ...يتابع الجمهور ا�غربي وﻻ شك بشغف
كبير ،خــﻼل أيــام الحجر الصحي ،وليالي
رمضان الكريم ،قناة »الرياضية« التي تعيد
بث بعض مباريات البطولة الوطنية ،وكأس
إفريقيا لﻸندية.
وهــكــذا تتبعنا بــحــمــاس كــبــيــر ،الــلــقــاء
التاريخي الذي دار في التسعينات ب� الوداد
الرياضي وتيزي أوزو الجزائري )شبيبة
القبائل( ،وكذلك ا�باراة النهائية ب� الرجاء
الرياضي ومولودية وهران الجزائري ،الجيش
ا�لكي ضد نجم الساحل التونسي برسم كأس
اﻻتحاد اﻹفريقي ،كما شاهدنا على الخصوص
بعض مباريات البطولة ،ب� الوداد والرجاء
في كأس العرش ،والرجاء ضد ا�غرب الفاسي،
كما تتبعنا يوم اﻷحد  10ماي ،مباراة النهاية
ب� الرجاء الرياضي واﻷو�بيك البيضاوي،
الذي ظفر بهذه الكأس )قبل عملية اﻹدماج(.

»الفيفا« كانت واضحة والعودة ستكون معقدة
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻌﺠﻼﻧﻲ ،ﻣﺪرب أوﻟﻤﺒﻴﻚ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﻨﺪك ﻋﺮض ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ،وﺑﻼ ﻫﺎذ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ!
هل يرحل العجﻼني عن أو�بيك خريبكة؟

ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ
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صــدم رئيس اﻻتــحــاد اﻹفــريــقــي لكرة القدم،
ا�لغاشي أحمد أحمد أعداءه وخصومه ،بإعﻼنه
تقديم ترشيحه لوﻻية ثانية لرئاسة هذا الجهاز
ا�ثير للجدل ،هذا القرار وضع حدا للعديد من
ا�تربص� والحا�� بهذا ا�نصب ،والذين أقاموا
الدنيا ولم يقعدوها من أجل إبعاده ،ليخلو لهم
الجو �مارسة كل أنــواع الفساد الــذي تعودوا
عليه في فترة الرئيس السابق الغير مأسوف على
رحيله ،الكاميروني عيسى حياتو.
التونسي ط ــارق بــوشــمــاوي ،ا�ــعــروف لدى
جميع اﻷوســــاط الــريــاضــيــة اﻹفــريــقــيــة وحتى
الدولية بفساده ،وسوء سلوكاته ،هو زعيم هذه
الحملة الشرسة ضد رئيس اﻻتــحــاد اﻹفريقي
الذي أراد بوشماوي وعصابته أن يسقطوه من
عرش »الكاف« مهما كلفهم ذلك من ثمن ،خاصة
بعد تهميشهم وسحب البساط من تحت أقدامهم
ا�تعفنة.
أول شيء قام به هذا الشخص ،هو محاولة
خلق الفتنة والعداوة ب� أحمد أحمد ونائبه فوزي
لقجع ،رئيس الجامعة ا�لكية ا�غربية لكرة القدم،
الذي يعتبر حاليا الدينامو وا�ايسترو داخل جهاز
»الكاف« ،حيث يقوم بمجهودات جبارة بجانب
الرئيس من أجل إبعاد ا�شوش� ،ومحاربة الفساد
الذي كان متفشيا في الفترات السابقة.
مكائد التونسي استحسنها ا�صري هاني
أبــو ريــدة ،ا�نبوذ في بلده ،بعد الفشل الذريع
للمنتخب ا�صري في نهائيات كأس إفريقيا لﻸمم
التي نظمت بمصر ،وجلبت له انتقادات كبيرة من
طرف الرأي العام الرياضي ا�صري ،الذي وصفه
بالفاسد وا�سؤول اﻷول عن انتكاسة كرة القدم
ا�صرية.
هاني أبو ريدة ،وبعد طرده من رئاسة اﻻتحاد

اﻟﻌﺪد1075 :
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يساوي ا�ﻼيير ،لكن ولﻸسف ،حظهم التعيس
رماهم آنذاك في بطولة تطبعها الهواية ،ولكن
يسيطر عليها الفن واﻹبداع.
تتبعنا كــذلــك الـــروح الرياضية العالية
لجماهير الفرق ا�تبارية ،واﻻحترام الكبير
ا�تبادل ب� الجميع.
اشتقنا كثيرا ،في زمن اﻻحتراف ،وفي زمن
ا�بالغ ا�الية الخيالية التي تصرف ،أن نرى
ﻻعب� في ذلــك ا�ستوى ،يموتون حبا في
القميص الذي يرتادونه ،ويحترمون الجماهير
التي تأتي من كل حدب وصوب لتتابع مباراة
رديئة تطغى عليها الحيطة والحذر والرتابة.
تمنينا كذلك ،مسيري ذلــك الزمن الرائع،
الــذيــن كــانــوا يضحون بكل شــيء مــن أجل
الﻼعب� ،وﻻ تهمهم بتاتا ا�ناصب ومقاعد
البر�ان التي ﻻ تجلب سوى الجشع والسباحة
ضد التيار.

ا�درب عموتة يستع� بخدمات »كوتش مونتال«
ﺻﺤﻒ
ﻳﺎك ﻣﺎ ﻛﺎﻳﻨﺶ »اﻟﺸﺎن«؟ داﻳﺮ ﻫﺎذ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑﺎش ﻳﺘﺨﻠﺺ ،راه ﻛﻴﺘﺨﻠﺺ!
القصة الكاملة لقضية اعتقال الناهيري بسبب
خرق الحجر الصحي
اﻷﺧﺒﺎر
آش ﻣﻦ ﻗﺼﺔ؟ ﺑﺎراﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ.
كل محاوﻻتي للعودة إلى ا�غرب باءت بالفشل
ﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺴﻌﻮدي
إﻳﻮا ﺷﺪ اﻷرض.
داكوسطا متعالي وسخر مني
رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﺟﺪة اﻟﺴﻌﻮدي
أﻧﺘﻢ أﻛﺒﺮ اﳌﺘﻌﺎﻟﲔ ،واﺧــﺎ ﻣــﺎزال ﻋﺎﻳﺸﲔ ﺣﻴﺎة
اﻟﺒﺪو...
كل الفرق تدير مرحلة الحجر الصحي بمسؤولية
اﻟﻤﻘﺘﺮﻳﺾ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪي
ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﺶ ﻫﺎذ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض!
التسجيل مسرب ولــن أغير موقفي من ا�دير
التقني أوشن
اﻟﻤﺪرب ﻳﻮﻣﻴﺮ
ﺑﻐﻴﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻮا ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻮن اﻟﻠﻲ ﺳﺮب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
ودﺑﺮ راﺳﻚ ﻣﻊ أوﺷﻦ...

...≈`dhCG ¿ƒHô≤ª`dG :Ó«°SQÉZ …ó¡ª`dG

أشـــادت الصحافة البلجيكية ،مــؤخــرا،
بالبادرة اﻹنسانية التي أقدم عليها الﻼعب
ا�غربي اﻷصل والبلجيكي الجنسية ،ا�هدي
غارسيﻼ ،الذي تبرع بمبلغ يفوق  100ألف
يورو �حاربة جائحة »كورونا« في بلجيكا.
بـــادرة استحسنها الجميع ،ولــكــن ،ألم
يكن من ا�ستحسن أن يقدم هــذا ا�بلغ أو
حتى نصفه )مناصفة( ﻷبناء بلده اﻷصلي
ا�حتاج� لتخفيف معاناتهم في هذه الظروف
الحرجة التي يمر منها العالم بأسره؟
فبفضل ا�غرب ،أصبح ا�هدي غارسيﻼ
والعديد من أمثاله ،معروف� لدى اﻷوساط
الكروية ،وبفضل حملهم للقميص الوطني،
أصبحت لهم قيمة ،وتنقلوا عبر العديد
من الفرق ،وتضاعفت أسهمهم في بورصة
الﻼعب�.
هــذا كــذلــك ينطبق على الــﻼعــب امــبــارك
بوصوفة ،الذي »عمر« في ا�نتخب أكثر من
عقد من الزمن ،وراكم أمواﻻ طائلة ،خاصة بعد
انتقاله إلى البطولة الروسية ،حيث كان حﻼقه
الخاص يذهب من بروكسيل إلى روسيا من
أجل حﻼقة شعره وتصفيفه...

ﺇﻳﻄﻮ ﻭﺩﺭﻭﻏﺒﺎ
هــذا الــبــذخ الــرجــعــي ،كــان بإمكانه أن
يوفره �ساعدة وطنه ،وأفراد عائلته وأقاربه
ا�تواجدين في مدينة كلميم والنواحي.
ﻻعبون آخرون ولﻸسف ،فضلوا مساعدة
البلدان التي يلعبون في أنديتها بالخليج بدل
مساعدة بلدهم ،علما أن بلدان الخليج في
غنى عن أموالهم.
في ا�قابل ،نرى ﻻعب� أفارقة ميسورين
لم يبخلوا عن مساعدة أبناء بلدانهم في هذه

الظروف العصيبة ،كاﻹيفواري ديديي دروغبا،
الذي وضع مستشفى خاصا يملكه رهن إشارة
ا�صاب� في بلده بفيروس »كــورونــا« ،كما
تكفل بإعانة أكثر من  200أسرة في ا�ناطق
اﻷكثر فقرا في العاصمة أبيدجان،
وكـــذلـــك الـــشـــأن بــالــنــســبــة
للهداف الكاميروني الكبير،
صامويل إيطو ،الذي تبرع
بــلــوازم صحية وغذائية
�ؤسسات خيرية في بلده،
وقـــدم أكــثــر مــن  50ألــف
قناع طبي ،بــاﻹضــافــة إلى
تكفله برواتب ﻻعبي البطولة
الكاميرونية في قسميها اﻷول
والثاني.
هكذا نﻼحظ هذه ا�بادرات
النبيلة من ﻻعب� لم ينسوا
أصولهم ،و�ا جاءت الفرصة
لرد الجميل ،كانوا في ا�وعد،
على غرار نور الدين النيبت
وعبد الــســﻼم وادو ،وأمــ�
حاريث ،وآخرين.
ﻏﺎﺭﺳﻴﻼ
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خاص
قصة أخطر
مقال في بدايات صاحب
الحقيقة الضائعة

�أول رم�ضان
بدون م�صطفى
العلوي� ..صحافة
بال قيدوم

قيدوم الصحافيني الراحل
مؤسس جريدة «األسبوع»
مصطفى العلوي
إعداد

قبل أن يرحل ،أطلق وزير الشباب
والــريــاضــة والــثــقــافــة املــخــلــوع،
حسن عبيابة ،رصاصة أخرى على
جسد الصحافة الورقية املنهك،
بـ«منعها» مــن الطبع ،لتتحول
النسخ الورقية للجرائد املغربية
إلــى نسخ إلكترونية ،على غير
عادتها ،وإذا كان الوزير املخلوع
قد حرم املواطنني من الصحافة
الورقية ،بدعوى االحتياط من
انــتــشــار ف ــي ــروس «كـــورونـــا»،
فقد حرمتنا األقـــدار خــال هذا
الشهر الكريم الــذي يتزامن مع
الجائحة ،مــن تعليقات حكيم
الصحافيني املغاربة وقيدومهم
على غير الــعــادة ،ليكون هذا
أول شهر رمضان تقضيه أسرة
«األســـبـــوع الــصــحــفــي» ،بــدون
قيدوم الصحافة الوطنية ،الراحل
مصطفى الــعــلــوي ،ولــئــن كانت
الرسالة متواصلة عبر املدرسة
التي أسسها الــزعــيــم( ،)..فإن
الحديث عن الصحافي الذي عايش
ثالثة ملوك حديث ذو شجون ،بعد
مسيرة طويلة اجتمعت فيها حكمة
الــزمــن وقــوة املــواقــف والتاريخ
والطرائف السياسية ،والخبرة
اإلعالمية الناتجة عن االحتكاك

مــع أقــطــاب السياسة واملجتمع
واالقتصاد.
بــدأ الــراحــل مصطفى العلوي
مساره الصحافي املهني ،بمقال
وضعه في قلب الصراع العربي
اإلسرائيلي ،وهو املقال الذي كتبه

سعيد الريحاني

املغاربة نحو إسرائيل ..وقد تزامن
ذلــك مــع حــادثــة مؤسفة لقضية
بــاخــرة حطمتها أمـــواج البحر،
وكــان على ظهرها مجموعة من
اليهود املغاربة.
وكان هذا املقال كفيال بإثارة قلق

الصهيونية ،القشة التي قصمت
ظهر البعير ،فبصرف النظر عن
كــون هــذا املــقــال ليس افتتاحية
رسمية للجريدة ،فــإنــه حملني
شــخــصــيــا إلــــى عــالــم الــصــراع
الصهيوني العربي ،وحمل جريدة

أن تخصص جريدة «لوموند» خبرا كامال لتغطية موضوع عن
المغرب الحديث العهد باالستقالل ،كان كفيال بتحريك األطراف
المغربية ،وقتها استدعى وزير الداخلية آنذاك امبارك البكاي ،الذي
كانت جريدة «الفجر» تابعة لوزارته ،الصحافي مصطفى العلوي،
وفاتحه في الموضوع ،لينجح القيدوم الراحل في إقناعه ،بخروج
إعالمي أقوى من خرجة «لوموند» ،عبر جريدة أقوى هي جريدة
«نيويورك تايمز» األمريكية
يــوم  16يناير  1961فــي جريدة
«الفجر» املغربية ،وكــان وقتها
رئيسا لتحرير هــذه الــجــريــدة،
حيث اختار إثارة مشكلة التغلغل
الصهيوني فــي املــغــرب والعالم
العربي ،وإشكالية هجرة اليهود

اللوبي الصهيوني ،الذي استطاع
توريط جريدة «لوموند» الفرنسية
فــي الـــرد على جــريــدة «الفجر»
املغربية.
يحكي مصطفى العلوي(( :هذا
املــقــال ،كــان بالنسبة لألجهزة

«لوموند» الفرنسية إلــى خوض
املعركة نيابة عن إسرائيل ضد
جريدة «الفجر» التي كنت رئيس
تحريرها)).
فأن تخصص جريدة «لوموند»
خبرا كامال لتغطية موضوع عن

املغرب الحديث العهد باالستقالل،
كـــان كــفــيــا بــتــحــريــك األطــــراف
املغربية ،وقتها استدعى وزيــر
الداخلية آنــذاك امبارك البكاي،
الذي كانت جريدة «الفجر» تابعة
لـــوزارتـــه ،الــصــحــافــي مصطفى
العلوي ،وفاتحه في املوضوع،
لينجح القيدوم الراحل في إقناعه،
بخروج إعالمي أقــوى من خرجة
«لــومــونــد» ،عــبــر جــريــدة أقــوى
هــي جــريــدة «نــيــويــورك تايمز»
األمريكية.
يقول الراحل مصطفى العلوي:
((فعال ،أجريت اتصاال مع مراسلة
جريدة «نيويورك تايمز» باملغرب،
الــتــي انــقــضــت عــلــى الــفــرصــة،
ونـــشـــرت بــتــاريــخ  22فــبــرايــر
 ،1962استجوابا لوزير الداخلية
املغربي ،تناقلته جميع أجهزة
اإلعالم العاملي واملغربي)).
وقــتــهــا ،عــبــر الــوزيــر املغربي
امــبــارك البكاي ،عن أمله في أن
يمكث اليهود املغاربة في وطنهم
لــيــعــمــلــوا جــنــبــا إلـــى جــنــب مع
املواطنني املسلمني في بناء دولة
قوية الــدعــائــم ،مــزدهــرة،
ثــم أدان الــســيــد وزيــر
الداخلية بشدة ،نشاط
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عندما �أثار اللوبي ال�صهيوين �أزمة بني الرباط وباري�س للتغطية على تهجري اليهود
الصهيونية الدولية الهدام الرامي
إلى تشجيع اليهود على التخلي
عن املغرب ،وفند امبارك البكاي
تفنيدا قاطعا مــا روجــتــه بعض
الصحف األجنبية املنحرفة حول
ظــهــور حــركــة مــزعــومــة معادية
لليهود فــي املــغــرب ،وحــول منع
اليهود من السفر إلــى الخارج،
حسب مــا يحكيه العلوي الــذي
انــتــصــر إع ــام ــي ــا عــلــى وزيـــر
اإلعالم املغربي ،حيث سجل بهذا
االســتــجــواب انــتــصــارا شخصيا
على وزيــر اإلعــام املغربي الذي

أخطر مقال يف
بداية مشوار القيدوم
مصطفى العلوي،
ارتبط بضجة كربى
أثارتها احلركة
الصهيونية ،والسبب
سبق أن كشفه
الصحايف الراحل،
عندما قال بأن الهدف
هو ((التسرت على
عملية أكرب وأضخم،
هي عملية تهجري
اليهود املغاربة نحو
إسرائيل ،التي سميت
عملية ياخني))
كــان هــو الــوزيــر أحــمــد العلوي،
والــذي سبق له بعد صــدور مقال
«لوموند» ،أن عقد ندوة صحفية
طمأن فيها األطراف اليهودية في
املــغــرب ،وقــال للصحفيني(( :إن
املقال الصادر في جريدة «الفجر»
ال يعبر إال عن رأي صاحبه.))..
((ال ــوزراء ذاهبون والصحافة
باقية)) ..هكذا كان يقول مصطفى
العلوي دائما ،وقد ذهب الوزراء،
انطالقا من أحمد العلوي ،وتناوب
على الوزارات مئات الوجوه ،ولكن
قــيــدوم الصحفيني اســتــطــاع أن
ينحت مساره الخاص بني دروب
الصحافة املستقلة ،وقد كان هناك
مشكل أساسي كشفه املقال الذي
تمت اإلشارة إليه ،هذا املشكل هو
الحملة الصحفية التي كان يديرها
الصحفي «املــشــاغــب» مصطفى
العلوي ،الذي بعدما أقفلت جريدة
«الفجر» ،الحكومية ،في عهد وزير
الداخلية رضــى جــديــرة ،استمر
فــي مــســيــرتــه ،وأصــــدر جــريــدة
خاصة به اسمها «أخبار الدنيا»،
ملتابعة املسيرة الطويلة في فضح
املخططات الصهيونية باملغرب،
كــجــزء مــن خــط تــحــريــري عاصر
ثالثة ملوك(.)..
سواء تعلق األمر بعهد السلطان
محمد الخامس ،أو امللك الراحل
الحسن الثاني ،فقد كان مصطفى
العلوي حريصا على ممارسة مهنة
الصحافة ،رغم كل الصعوبات(،)..
لــذلــك ،أصــــدر «أخ ــب ــار الــدنــيــا»

صورة غنية عن التعليق  ..وزير الداخلية
القوي إدريس البصري ينحني تقديرا
للراحل مصطفى العلوي
كــأول جريدة محايدة في املغرب
املستقل ،وجريدة «الدنيا بخير»،
و«الكواليس» ،ومجلة « 7أيــام»،
وجريدة «بريد املغرب» ،كما أصدر
باللغة الفرنسية مجلة «فــاش
ماكازين» ،وأسبوعية «ليكوليس»،
ومجلة «لوميساجي مــاروكــان»
الخاصة بالعمال املغاربة املقيمني
في الخارج ،وقد كانت هذه الصحف
في أغلب األحيان معرضة للحجز،
والسبب هو املــقــاالت الخطيرة،
أولها كان عن الصهيونية(.)..
يقول العلوي في املقال املشار
إليه (صــدر سنة  1961فما بالك
اآلن) ..(( :النشاط الصهيوني في
املغرب يتجسم في الدار البيضاء،
واملنظمات الصهيونية موجودة
هناك ،والصهيونيون في مأمن
من السلطة ..واملتابعة واملطاردة..
فهل نوعز ذلك إلى تقصير الدوائر
املسؤولة ،التي كان من حقها أن
تجند طاقاتها الضائعة ،لتقطع
دابـــر الصهيونية فــي املــغــرب،
وتــطــهــر أرضـــنـــا ،وتــعــمــل على
حراسة حدودنا ،وتطويق بحارنا،
ومــراقــبــة مــطــاراتــنــا ،أم نلصق
التهمة باملغاربة الذين لم يراعوا
حقوق املواطنة ،والجنسية ،ولم
يحترموا واجبات املواطن امللقاة
على عاتقه ،أم نلقي التبعة على
الشعب املسكني الــذي يتطلع في
لهفة إلــى كسرة الخبز ..وقطعة
السكر؟ نحن هنا نتساءل قائلني
من هو املسؤول عن تغلغل النشاط
الصهيوني في أراضينا ،وإفساح
الــطــريــق لــه إلــى بــادنــا؟ وملــاذا
غضضنا الطرف عنه إلــى اليوم
كما غضضنا الطرف من قبل عن
كثير من املخازي والهينات؟ فنحن
ال نتحامل هنا على أحــد باسم

العاطفة ،وإنــمــا باسم الوطنية
الخالصة ،يحدونا نــداء الوطن
املقدس)) ،هكذا تحدث العلوي.
أخطر مقال فــي بــدايــة مشوار
القيدوم مصطفى العلوي ،ارتبط

الراحل مصطفى العلوي
أيام الشباب بجانب
جدار برلني

بضجة كــبــرى أثــارتــهــا الحركة
الصهيونية ،والسبب سبق أن
كشفه الصحافي الراحل ،عندما
قــال بــأن الــهــدف هــو ((التستر
على عملية أكــبــر وأضــخــم ،هي

عملية تهجير اليهود املغاربة
نحو إسرائيل ،التي سميت عملية
ياخني)).
((عـــمـــلـــيـــة «يـــــاخـــــن» وكـــل
الترتيبات التي تمت لتهجير يهود
املغرب بكل الوسائل ،والتي كان
أقطاب الصهيونية في صحيفة
«صـــوت الــجــمــاعــات» يتسترون
عليها ويتمترسون خلف شعارات
التنكيل والخوف والبكاء والوفاء
للمغرب ،ويحتمون بالرأي العام
العاملي الذي يقدمون له أنفسهم
كضحايا لتشكيل ســتــار عــازل
يحجب الحقيقة عن األنظار ،هذه
العملية فضحتها «غولدا مائير»،
رئــيــســة الــحــكــومــة اإلسرائيلية
ســنــة  ،1971حــيــنــمــا صــرحــت
بالحقيقة أثناء اجتماعها بوفد
من اليهود املغاربة يوم  13أبريل،
وأذيـــع املحضر على الصحافة
اإلســرائــيــلــيــة ،ونــشــره الكاتب
اإلسرائيلي «موني الكاييم» في
كتاب «الفهود السود في إسرائيل»
إصـــــدار مــؤســســة «مــاســبــيــرو»
بــبــاريــس)) (املــصــدر :الحقيقة
الضائعة ملصطفى العلوي).
وكـــانـــت رئ ــي ــس ــة الــحــكــومــة
اإلســرائــيــلــيــة ق ــد ق ــال ــت(( :إن
املــهــاجــريــن الــيــهــود جــــاؤوا من
املعسكرات األوروبــيــة ،وجــاؤوا
من شمال إفريقيا ،وإن لي رفاقا
خاطروا بحياتهم لتسهيل إخراج
الــيــهــود م ــن املـــغـــرب ،ونقلهم
مــن جــبــال األطــلــس وتجميعهم
وإخراجهم سريا وإيصالهم ألرض
إسرائيل)).
هــكــذا يــظــهــر أن أولــــى مــهــام
الصحفي ،هي إظهار الحقيقة ولو
تطلب األمــر املخاطرة بمعاكسة
التيار(.)..
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))صــــادق ا�جلس الحكومي
يوم الخميس  7ماي على مشروع
الــقــانــون رقـــم  63.18بتغيير
وتتميم الظهير الــشــريــف رقــم
 1.72.277الصادر سنة ..((1972
هذه العبارة والجملة الصغيرة
التي نزلت يوم الخميس ا�اضي
مباشرة بعد نهاية أشغال مجلس
الــحــكــومــة ،قــد ﻻ تــعــنــي شيئا
بالنسبة للعديد من ا�واطن�،
وقد ﻻ تثير أدنى اهتمام بالنسبة
للخبراء وا�هتم� والباحث�،
وحتى لرواد »الفايسبوك« ،الذين
ح ــذروا فقط مــن أن يكون هناك
شيء ما لخدمة كبار الفﻼح� في
هذا القانون ،بينما هذه العبارة،
فستكشف جــريــدة »اﻷســبــوع«
أنها شكلت الحدث اﻷكبر والفرج
الكبير �ﻼي� ا�واطن� بالعالم
الـــقـــروي ،ﻷزيــــد مــن  120ألــف
أســرة ،ليس فقط ﻷنها ستملكهم
أراضــيــهــم الــتــي يستحقونها،
بــل ﻷنها ستوقف حربا دامية،
واقــتــتــاﻻ متواصﻼ بــ� اﻹخــوة
في العالم القروي دام  48سنة،
أي منذ  ،1972سنة وضــع هذا
القانون ا�ــشــؤوم ،إذ استعملت
في هذه الحرب ب� اﻹخوة جميع
اﻷسلحة وبمختلف أنواعها ،من
بنادق الصيد إلى الفأس والعتلة
وا�ــنــجــل والــشــاقــور ،نعم إنها
صــور حقيقية وقعت في معارك
حقيقية وذهــب ضحيتها العديد

من اﻷرواح ،وقطعت صلة اﻷرحام
بــ� اﻹخــــوة الـــورثـــة ،وغــيــرهــا
مــن ا�ــشــاكــل اﻻجتماعية التي

بـ»اﻹصﻼح الزراعي«.
لذلك ،فمضمون القانون الذي
جـــاء ب ــه وزيــــر الــفــﻼحــة عــزيــز
أخنوش ،يــوم الخميس ا�اضي
بمجلس الحكومة ،والهادف إلى
السماح للورثة بحق اﻹرث في
أراضـــي والــدهــم ،بعدما كانت

جاء �عالجة إشكالية اجتماعية
قوية بعد غليان كبير ب� اﻹخوة
من نفس اﻷســرة ،لذلك ،ستعيد
»اﻷســبــوع« شريط هــذا القانون
من البداية ،أي منذ  1956سنة
اﻻستقﻼل وليس  1972سنة وضع
القانون حتى اليوم  ،2020سنة

واﻹحاطة بإرهاصاته السياسية
ف ــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات
القرن ا�اضي ،سنوات الصراع
السياسي القوي ب� النظام وب�
اﻷحــزاب اليسارية واﻻشتراكية
ا�ـــعـــارضـــة ،مــمــا جــعــل طبقة
الــفــﻼحــ� تــكــون فــي قــلــب هــذا

كــان يتسبب فيها هــذا القانون
بمختلف ربــوع ا�ملكة ،بسبب
الصراع حول أراضــي ما تسمى

العملية تعطي الحق لواحد فقط،
هو قانون ثوري بامتياز ،وقد تلقاه
الفﻼحون بالكثير من الفرح ،ﻷنه

قرار الحكومة تغييره ،في محاولة
لفهم خلفياته وكشف تداعياته
اﻻجــتــمــاعــيــة واﻻق ــت ــص ــادي ــة،

الـــصـــراع كــمــا ه ــو حـــال طبقة
العامل� وطبقة »البروليتاريا«
في اﻷنظمة اﻻشتراكية عموما.

ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻋﺰﻳﺰ ﺃﺧﻨﻮﺵ ،ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻹﺭﺙ
ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻖ
ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺛﻮﺭﻱ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻠﻘﺎﻩ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺡ ،ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻴﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﺮﺓ
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أﺻﻞ اﳊﻜﺎﻳﺔ
مباشرة بعد استقﻼل ا�غرب،
ك ــان نــظــام اﻷراضــــي الفﻼحية
يــنــقــســم إلـــى قــســمــ� عــمــومــا،
أراضــي وضيعات ضخمة كانت
في يد ا�ستعمر ،وأراضي وقطع
صــغــيــرة مــتــفــرقــة كــانــت فــي يد
الفﻼح� البسطاء في الدواوير
وا�ـــداشـــر )أراضـــــي الــجــمــوع
والسﻼليات( ،وح� استرجعت
الـــدولـــة الــعــديــد مــن اﻷراضــــي
والضيعات الكبرى التي كانت في
يد ا�ستعمر ،تم التفكير في كيفية
إعــادة توزيعها على ا�واطن�،
فسنت الــحــكــومــة خ ــﻼل نهاية
ستينيات وسبعينيات الــقــرن
ا�اضي بتوجيه من ا�لك الراحل
الحسن الثاني ،سياسة توزيع
هذه اﻷراضي الشاسعة والخصبة
على نمط� :نمط ضيعات كبرى
مــن عــشــرات ومــئــات الهكتارات
تبقى في يد الــدولــة وتسير من
خــﻼل شركت� عموميت� هما
»صــوديــا« و»سوجيطا« ،ونمط
ثاني يتعلق بتوزيع جــزء منها
على شكل قطع صغيرة )ما ب�
 7و 15هكتارا( تمنح للفﻼح�
الــصــغــار يستغلونها فــي إطــار
تعاونيات فﻼحية ،أي ما أطلق
عليه بـ»أراضي اﻹصﻼح الزراعي«
وهــي أراضـــي تعطى للفﻼح�
ﻻستغﻼلها ،لكن ملكيتها تظل في
يد الدولة وغير قابلة للتوريث،
فــاســتــفــاد عــــدد مـــن الــفــﻼحــ�
الصغار من أراضــي ملك الدولة
الخاص بعد تقديم طلبات بذلك،
والبالغ عددهم حينها قرابة 21
ألف فﻼح )أما اليوم فكل فﻼح من
هؤﻻء كان له ستة أبناء متزوج�
باتوا يشكلون اليوم  120ألف
أســرة( على مساحة تفوق 300
ألف هكتار ،أي استفادة  21ألف
أســرة ،ﻷنه من الشروط التي تم
وضعها حينها ،هــي أن يكون
ا�عني باﻷمر متزوجا له أسرة
وأبــنــاء يعملون كلهم فــي هذه

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺃﺧﻨﻮﺵ
الجديدة وحفدته الذين باتوا في
نفس السن ،ا�هم أن الكل كان
يشتغل في نفس اﻷرض ويقتات
من خيراتها.
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
بتعليمات مــن ا�ــلــك الحسن
الثاني الذي كان يعطف على هذه
الفئة كثيرا وكان يتابع خطواتها
عن قرب ،فقد كان شديد الحرص
عــلــى أن ﻻ تــجــزأ هـــذه القطع
اﻷرضية الفﻼحية ،وأن تشتغل
ف ــي إطــــار تــعــاونــيــات فﻼحية
منظمة ﻻ تتعدى العشرين عضوا
كأقصى تقدير ،وفي إطار صراعه
مع اليسار واﻻشتراكي� حينها،

فﻼحا ،آليات الحرث كالجرارات
ونقل البضائع ،غير أن ملكيتها
كانت بشكل تشاركي ب� أعضاء
التعاونية جميعهم ،بــل حتى
العمليات الفﻼحية كغرس أشجار
الــزيــتــون مــثــﻼ ،كــانــت تعليمات
الدولة بأن يغرس هؤﻻء الفﻼحون
اﻷشــجــار بشكل متجاور بينهم
حتى تسهل على الدولة والحكومة
ا�ساعدة ،وعلى رأسها رش هذه
اﻷشجار ا�تقاربة با�بيدات عبر
الطائرات التي كانت الحكومة
تخصصها لهذه الفئة ،وغيرها
من ا�ساعدات كالبذور الجيدة
الــتــي كــانــت تساعد بها شركة
»ســونــاكــوس« هــؤﻻء الفﻼح�،
وغيرها من ا�ساعدات التي كانت

ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺠﺰﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ،
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﺮﺍﻋﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﻴﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻷرض بــهــدف تحس� الوضع
اﻻجتماعي واﻻقــتــصــادي لهذه
الفئة من الفﻼح� وأبنائهم.
ومـــــــادام أن نــســبــة الــنــمــو
الديمغرافي في ا�غرب كانت جد
مرتفعة في ستينيات وسبعينيات
القرن ا�اضي ،فقد كان لكل فﻼح
ما ب�  6و 16ابنا ،بل منهم من
كان متزوجا بأكثر من زوجة في
نفس اﻵن ،ومنهم من ماتت زوجته
اﻷولـــى فــتــزوج حديثا وأنجب
أطفاﻻ صغار إلــى جانب أبنائه
الذين كــان أبكارهم قد تزوجوا
وخلفوا أوﻻدا ،حتى صار بعض
هؤﻻء الفﻼح� جدا يقوم بأشغال
الفﻼحة رفقة أبنائه من زوجته

أمــر الحكومة بمصاحبة هؤﻻء
الفﻼح� الفقراء عن قرب وبقوة
مــن خــﻼل تكوينهم وتوعيتهم
ومنحهم ا�ــســاعــدات ا�تنوعة
ا�ادية ،وكذلك اﻵليات الفﻼحية
ا�ستوردة من الخارج ومن النوع
الرفيع ،سواء وسائل عمل فردية
وزعــت على هــؤﻻء الفﻼح� من
محارث حديدية متنوعة من النوع
الرفيع ،آليات لجمع الحشائش
والحرث الخفيف جد عالية الجودة
تستخدم عبر الدواب ،وغيرها من
اﻷدوات الفردية ،باﻹضافة إلى
مساعدات بشكل جماعي من خﻼل
منح هذه التعاونيات التي كانت
تتشكل مــن عشرة إلــى عشرين

تتم بدعم وإشـــراف مباشر من
الحسن الثاني في إطار صراعه
مــع ا�عارضة آنـــذاك ،ومحاولة
منه لكسب عطف الفﻼح� الذين
ســـاروا فئة مستفيدة جــدا من
سياسات الحكومة بأمر من ملك
البﻼد.
ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ أو ﻗﺼﺔ »اﻟﻮﻟﺪ
اﻟﺼﺎﻟﺢ«
إلى هنا ،كانت اﻷمور تسير من
حسن إلى أحسن ،وهكذا استمر
الفﻼحون الـــ  21ألفا في تكثير
النسل ليخلفوا مئات اﻵﻻف من
اﻷبــنــاء ،وبالنظر للزواج ا�بكر

ا�ستفحل في القرى ،فقد شكل
أبــنــاء هــؤﻻء الفﻼح� بدورهم
عشرات اﻵﻻف من اﻷســر بعدما
تزوجوا وخلفوا بدورهم أبناء،
حــتــى أصــبــحــوا الــيــوم مﻼي�
اﻷبناء واﻷحفاد كلهم يشتغلون
في هذه اﻷراضــي الغير القابلة
للتجزيء ،بعدما شرع اﻷبناء في
اﻻستقﻼل عن آبائهم في السكن
فقط ،واﻻستمرار في اﻻشتغال
داخل نفس اﻷرض ،غير أن هذه
الفئة من الفﻼح� التي استفادت
مــن هــذه اﻷراضـــي والــتــي كانت
في أغلبها فئة معمرة في السن،
بــــدأت تــرحــل إلـــى دار الــبــقــاء
منذ سبعينيات القرن ا�اضي،
أمــا الــيــوم ،فلم يعد منها سوى
القليل ،ليطرح اﻹشكال الكبير:
مــن سيخلف هــــؤﻻء الــفــﻼحــ�
على ملكية تلك اﻷرض ،ﻷن هذه
اﻷراضي غير قابلة للتجزيء وﻻ
للتوريث؟
هنا ،سيصاب اﻷبناء والحفدة
بـــالـــصـــدمـــة الـــقـــويـــة بــســبــب
نــص الــقــانــون الـــذي ﻻ يسمح
بتوزيع اﻷرض على الورثة ،بل
يضع معايير فضفاضة لتدبير
هــذه اﻷراضـــي بعد رحيل اﻷب،
ليكون الوريث ابنا واحــدا فقط،
وهنا شاع ب� الفﻼح� أن من يرث
اﻷرض هو »الولد الصالح« ،أي أن
القانون يورث هذه اﻷرض لواحد
فقط ،محظوظ يكون »صالحا« وﻻ
يهم السن وﻻ الترتيب هل اﻷكبر
أم اﻷصغر؟ بل إن القانون يقول
واحدا فقط بالتوافق وبشروط أن
يكون مقيما في اﻷرض ويمارس
النشاط الفﻼحي ومتزوجا ،وهذه
الشروط تتوفر في جميع اﻷبناء،
فكيف العمل؟ و�اذا يحق لواحد
فقط أن يستفيد والباقي يحرم من
هذه اﻷرض؟
هنا بدأت العﻼقات ب� اﻹخوة
تتحول من تلك ا�ودة إلى العداوة،
بحيث كيف يعقل لعشرة إخوة
ولدوا فوق نفس اﻷرض وكبروا
فــوق نفس الــتــراب ،ويشتغلون
ف ــي نــفــس اﻷرض ،مــتــزوجــون
ولــهــم أبــنــاء ،أن يصبحوا ب�
عشية وضحاها ﻻ حق لهم في
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أن تطأ أقدامهم تلك اﻷرض التي
ﻻ يعرفون غيرها؟ والغريب في
ا� ــوض ــوع ،أن ا�ــحــظــوظ فيهم
هــو مــن سيفوز بجميع اﻷرض
والباقي إلى الهﻼك؟
وهــكــذا بسبب هــذا الــقــانــون،
اخــتــلــف اﻹخــــوة فــي الــتــوافــق
عــلــى واحــــد مــنــهــم تــــؤول إليه
ملكية اﻷرض ،فنشبت الحروب
واﻻقــتــتــال الــدامــي بينهم حول
اﻷرض ،خاصة ح� يقوم أكثر
من أخ بوضع طلبه لدى مصالح
وزارة الــفــﻼحــة ،حــيــث تنقسم
العائلة ذكورا وإناثا إلى أنصار
وأحــزاب واحــد يدعم اﻵخــر ضد
الــفــريــق اﻵخــــر ،فتنقطع صلة
الــرحــم والــعــﻼقــات بــ� اﻹخــوة،
وكــــان ك ــل مــوســم حـــرث يــكــون
مناسبة لتجديد اﻻقتتال بينهم
حول كيفية حرث اﻷرض من جديد
في ظل هذا اﻻحتقان ،فقط بعض
اﻷسر نجحت في تهدئة البركان
مؤقتا ح� خلقت تقسيما مؤقتا
ب� اﻹخوة ،تقسيم عرفي متوافق
عليه ،رغم أنه غير قانوني ،لكنهم
يشتغلون من خﻼله في أرضهم
بشكل متفرق ،وبدون إقصاء أي
واحد منهم.
هذا على مستوى الصراع ب�
نفس اﻹخــوة الذي أحيانا يكون
خفيفا حــ� يكون الــخــﻼف ب�
اﻹخوة بحضور اﻷم التي ﻻ تزال
على قيد الحياة ،حيث يمكنها،
حسب أعــراف القبيلة ،أن تحل
محل اﻷب وينتهي اﻹشكال مؤقتا،
ولــكــن الــحــروب اﻷكــثــر ضــراوة،
كانت تحصل ح� تكون زوجة
اﻷب )زوجة جديدة شابة لها أبناء
صغار( فيصبح لها حق التقدم
بطلب ملكية اﻷرض ،ومن تم ،قد
تحصل على ملكيتها بشكل فردي
رغم أنها حلت مؤخرا بالعائلة،
هــنــا ﻻ يــتــقــبــل اﻷبـــنـــاء اﻷمـــر،
ﻻسيما وأنــهــم ولــدوا فــوق هذه
اﻷرض وناضلوا رفقة والدتهم
»الــراحــلــة« مــن أجــل تجهيزها
ورعــايــة مغروساتها )الزيتون
مثﻼ( منذ كانت مشاتل صغيرة،
فكبروا رفقة هذه اﻷشجار ،وح�
أثمرت وأينعت بعد عشرين أو
ثﻼث� سنة من اﻻجتهاد ،تأتي
زوجــة اﻷب الجديدة فتأخذ كل
اﻷرض بشجرها وفﻼحتها ،في
ظل شرع وقانون أقل ما يوصف
به هو »قانون الحكرة« وقانون
»اﻻحــتــقــان« ال ــذي ﻻ أس ــاس له
ﻻ في شــرع ﷲ وﻻ في القانون
الوضعي.
لــذلــك ،رحــبــت ه ــذه الــعــائــﻼت
كثيرا بــالــقــانــون الــجــديــد الــذي
جــاء بــه أخــنــوش يــوم الخميس
ا�اضي ،حيث تكمن أهميته في
وقف اﻻقتتال ب� اﻹخوة ووقف
عمليات قطع الصلة بينهم وقطع
اﻷرحــام ،وا�عارك القضائية ب�
بعضهم البعض داخــل ردهــات
ا�ــحــاكــم ،لــوقــف حــرب اﻻقتتال
بالهراوات وأحيانا القتل البشع
الـــــذي حــصــل داخـــــل الــحــقــول
بسبب هــذا الــقــانــون ،حتى كان
يسميه الفﻼحون بـ»قانون قابيل
وهــابــيــل« ،أي قــانــون قتل اﻷخ
ﻷخيه مباشرة بعد وفــاة الوالد
صاحب اﻷرض ،فالقانون الجديد،
وقبل أن يساهم في تحرير قطاع
»اﻹصﻼح الزراعي« من كل قيد أو
شرط من أجل تصفية  % 50من
اﻷراضــي ا�تبقية بصفة نهائية،
هو قانون يوقف النزيف داخل
العائﻼت.

كواليس جهوية
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مراكش

ما يجري ويدور يف المدن

الفقيه بن صالح

سلوكات تثير االحتجاج بعاصمة النخيل

عنا�صر من القوات امل�ساعدة يف قب�ضة مواقع التوا�صل االجتماعي
عزيز الفاطمي
وثــق مقطع فيديو مــتــداول عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،حالة اعتداء وتعنيف
باللكم والــصــفــع لــشــاب مــن دوار بلعكيد
بجماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة إداريا
لعمالة مراكش ،ضبط خالل دوريــة مراقبة
مكونة من عناصر من الدرك امللكي والقوات
املساعدة ،وأبطال مقطع الفيديو املتداول،
هما عنصران من القوات املساعدة ،حيث
خلفت هذه التصرفات املنافية للتوجيهات
امللكية ردود أفعال مختلفة منها املنددة
واملستنكرة ملا حــدث ،مما دفــع بالسلطات
املحلية بوالية جهة مراكش أسفي للتدخل
العاجل من أجل احتواء الوضع ،بإصدار
قــرار يقضي بتوقيف العنصرين املنتميني
لجهاز الــقــوات املساعدة وإحالتهما على
املجلس التأديبي بعد التأكد من حقيقة مقطع
الفيديو املوثق للنازلة مع إحالة القاصر على
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الجهات املختصة ،حيث تقرر إطالق سراحه.
وبناء على هذه النازلة وغيرها من النوازل
اليومية ،حيث تتقاطر أخبار من هنا وهناك
تتحدث عن موجة من الشطط في استعمال
السلطة من طرف بعض عناصر السلطات
العمومية باسم قانون الطوارئ الصحية،
يتساءل املواطن العادي عن جدوى إصدار
ترسانة من القوانني االستثنائية املرتبطة
بجائحة فيروس «كــورونــا» ،وما املانع من
تطبيق القانون بحذافيره وبنوده على كل
مخالف أو متجاهل بعيدا عن لغة التعنيف
واالستفزاز واملساس بكرامة اإلنسان؟ لذلك،
فمن مخاوف بعض الهيئات الحقوقية ،أن تقع
حالة من الردة على ما تحقق من مكتسبات
حقوقية بعد تاريخ حافل باملحطات النضالية
توجت بدستور  2011الذي يعتبر «ثورة امللك
والشعب رقم .»2
وفي نفس سياق الجائحة ،الزالت مجموعة
من «السويقات» (الجوطيات) داخل املدينة

القديمة تعيش على إيقاع الفوضى والتزاحم
والتدافع أمام املحالت التجارية دون مراعاة
مسافة األمان ،مما يدل على أن شريحة من
املواطنني يتجاهلون خطورة الوضع الحالي
أو يستخفون بكل الــوصــات التوعوية
املقدمة من طرف وزارة الصحة ،كما وجبت
اإلشارة إلى خروج مجموعة من املواطنني،
املقصيني ،في نظرهم ،من االستفادة من القفة
الرمضانية ،لالحتجاج ،حيث نسجل يوما
بعد يوم وقفات احتجاجية تتخللها أصوات
مــنــددة ومتسائلة عــن املعايير املعتمدة
من طرف الجهات املكلفة بعملية التوزيع
وتحديد أســمــاء املستفيدين ،وفــي جميع
الوقفات عبر أرجــاء املدينة ،ترفع شعارات
مستنجدة بامللك داعية له بالنصر والسداد،
وما الوقفة االحتجاجية أمام امللحقة اإلدارية
بحي املصلى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي
إال نموذج واحــد لباقي الوقفات بمختلف
امللحقات اإلدارية بمراكش.

جرمية قتل قبل الإفطار
بالفقيه بن �صالح
األسبوع

تعرض شاب عشريني مؤخرا ،العتداء بالسالح
األبيض من طرف شاب آخر ،بمدينة الفقيه بن
صالح ،وذلك قبل دقائق قليلة من أذان املغرب،
على إثر نشوب خالف بينهما ،قبل أن يتعرض
الضحية لطعنة بسكني على مستوى الصدر
عجلت بوفاته بعد دخوله املستشفى بدقائق
معدودة.
وتمكنت مصالح األمن من إيقاف املشتبه فيه،
فيما أحيلت جثة الهالك على مستودع األموات
بمستشفى املدينة قصد إخضاعها للتشريح
الطبي.
وتـــواصـــل مــصــالــح الــضــابــطــة الــقــضــائــيــة
تحقيقاتها حول مالبسات وقوع هذه الجريمة،
مخضعة املشتبه فيه بارتكابها ،بتعليمات من
مصالح النيابة العامة ،لتدابير الحراسة النظرية
قصد البحث.

من يحمي «عني بوعنان» من الفو�ضى والع�شوائية يف زمن «كورونا»؟
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ شوهد رئيس املجلس اإلقليمي لتطوان ،مساء
يوم الثالثاء املاضي ،رفقة رئيس الجماعة القروية
زاوية سيدي قاسم ،التي تبعد عن مدينة تطوان
بحوالي  15كيلومتر ،وهــم يتجولون باملنطقة
قبل أذان املغرب بدقائق معدودة ،وتقول مصادر
«األســبــوع» ،أن رئيس املجلس اإلقليمي املنتمي
لنفس حزب رئيس الجماعة (التقدم واالشتراكية)،
كــان مدعوا من طــرف رفيقه إلــى وجبة الفطور،
والدردشة حول االستحقاقات القادمة بعد رفع حالة
الطوارئ التي غاب عنها دور املجلس اإلقليمي.
■ وزير الصحة يدخل موسوعة «غينيس» لألرقام
القياسية بسبب قــرارات اإلعفاء املتتالية التي
أصدرها في حق مندوبي الصحة بجهة الشمال،
فبعدما أقدم أيت الطالب على إعفاء مندوب وزارته
بمدينة تطوان مع بداية فرض الحجر الصحي،
تلته عدة إعفاءات في العديد من املدن املغربية،
لينتقل غضب الوزير إلى طنجة فيعفي مندوبها،
وبعده مندوب الصحة بالحسيمة.
هــذه السلسة من اإلعــفــاءات ،الزالــت أسبابها
مجهولة ،لــم يفصح عنها الــوزيــر تــاركــا املجال
مفتوحا للشكوك وطرح عدة أسئلة الزالــت بدون
جواب.
■ بعدما عرفت مدينة طنجة تــزايــدا في عدد
املصابني بفيروس «كــورونــا» ،خصوصا داخــل
األحــيــاء الشعبية واألســـواق ،طالب العديد من
النشطاء والــي الجهة بالتدخل مــن أجــل وقف
الفوضى واالســتــهــتــار بصحة املــواطــنــن داخــل
األسواق بسبب االكتظاظ وعدم احترام اإلجراءات
املعمول بها في هذا املجال.
وقــد علمت «األســبــوع» من مصادر خاصة ،أن
والي طنجة قام صباح يوم السبت املاضي ،بزيارة
ميدانية لسوق الجملة ،حيث عاين مجموعة من
الخروقات والتجاوزات بسبب االكتظاظ ،مما جعله
يهدد بإغالقه في حال استمرار األوضــاع على ما
هي عليه ،وعــدم االلــتــزام بشروط النظافة وترك
مسافة األمان املحددة بني املواطنني.

استنكر العديد من املواطنني
الذين يقصدون «عــن بوعنان»
بــتــطــوان ،حــيــث تــعــتــبــر «عــن
بوعنان» و«طوريطا» محطتني
يحج إليهما عــشــاق ممارسي
ريـــاضـــة امل ــش ــي والــــدراجــــات
الهوائية والتي تتوفر على منابع
مياه يؤمها الناس لشرب مائها
الزالل( ،استنكروا) تصرفات عدد
من األشخاص نصبوا أنفسهم
فتوة و«بلطجية» ،وصــاروا منذ
بــدايــة شهر رمــضــان الــجــاري،
يفرضون إتــاوات على الراغبني
في ملء قنينة مــاء ،أو على من
يوقف سيارته ملمارسة الرياضة
في تلك الفضاءات.
وقــد أصبح كل مرتادي «عني
بــوعــنــان» تــحــت رحــمــة هــؤالء
األشـــخـــاص ،الــذيــن يتحلقون
حــول صنابير املـــاء ويملؤون
قنينات بالستيكية ويضعونها
أمــام أكــشــاك أقيمت أمــام أعني
املــســؤولــن بــدون ترخيص وال

احــتــرام لشروط استغالل امللك
العام ،وال تخضع ملعايير النظافة
أو التعقيم ،كما هو ظاهر في
الصورة الخاصة بـ«األسبوع».
ويعاني العشرات من سكان
الــشــمــال مــع هـــؤالء املنحرفني

الذين يسيطرون على هذا املنبع
الطبيعي للمياه ،حيث صارت
الــفــوضــى والــعــشــوائــيــة سيدة
املوقف ،في ظل غياب الجهات
املــســؤولــة ،وبــســبــب اجــتــمــاع
الــعــديــد مــن األشــخــاص الــذيــن

يفرضون سيطرتهم الكاملة على
«الــعــن» املـــذكـــورة ،ويمنعون
املــواطــنــن مــن جــلــب املــيــاه إال
مقابل مبلغ مالي معني ،بدعوى
أنهم شباب عاطلون عن العمل،
الشيء الذي دفعهم لإلقدام على
هــذا األمــر ،الــذي وصفه العديد
من املواطنني بـ«تشكيل عصابات
تفرض قوانينها على الناس،
ومــن لــم يرضخ لهم سيتعرض
لــإهــانــات والــشــتــائــم والــســب،
وربما لالعتداء الجسدي ،لكونهم
مــتــأكــدون أن ال أح ــد سيشهد
للضحية».
ويتم هذا أمــام أعني الجهات
املــعــنــيــة الــتــي تــغــض الــطــرف
عنهم ،ألســبــاب مجهولة ،مما
خلف استياء عارما في نفوس
املواطنني الذين يلجؤون لهذا
الفضاء الطبيعي ،متسائلني عن
دور السلطة التي غابت عن ضبط
مثل هذه التصرفات الالمسؤولة
الصادرة عن هؤالء األشخاص؟

تفاقم �أزمة املغاربة العالقني يف اخلارج ويف �سبتة ومليلية املحتلتني
أجلت معظم الــدول األوروبية مواطنيها
الــعــالــقــن فــي امل ــغ ــرب ،بــعــد قــــرار إغــاق
الحدود الجوية والبحرية في وجه العابرين
واملسافرين نتيجة التدابير الوقائية للحد
مــن انتشار فــيــروس «كــورونــا» املستجد،
حيث ظل العديد من األجانب عالقني داخل
تــراب اململكة ،مما جعل حكومات بلدانهم
تتحرك وتسلك جميع الطرق من أجل إعادة
مواطنيها إلى أوطانهم تحت تدابير وقائية
وفــرض قــضــاء فــتــرة الحجر الصحي ملدة
تتراوح ما بني  14إلى  15يوما ،بناء على
تعليمات وزارات الصحة لكل البلدان.
لكن األمر يختلف في املغرب ،فمع حلول شهر
رمضان الكريم ،تعالت العديد من األصوات،
خصوصا على مواقع التواصل االجتماعي،
تطالب من الجهات املسؤولة وعلى رأسها
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمني بالخارج ،بالتحرك من أجل
إجالء املواطنني املغاربة باملهجر ،وإعادتهم
لبلدهم بعدما قضوا أكثر من شهرين عالقني
في العديد من الدول الغربية.
ورغم هذه التحركات من طرف الناشطني
على املواقع التواصلية من أجل الضغط على

وزارة بوريطة ،قصد التعجيل بإعادة املغاربة
لقضاء شهر رمضان مع أسرهم ،إال أن ذلك لم
يجد نفعا مع الوزارة ،التي التزمت الصمت
وتجاهلت هذه املطالب عوض الخروج ببالغ
توضيحي في املوضوع.
ولــحــد اآلن ،وق ــد أوشـــك شــهــر رمــضــان
على االنتهاء ،فالزال مصير مئات املغاربة
العالقني خــارج املغرب مجهوال ،من بينهم
مغاربة املدينتني املحتلتني سبتة ومليلية،

إذ أن بعضهم ال يجد الطعام والبعض اآلخر
يفترش األرض ويلتحف السماء.
ورغـــــم ت ــدخ ــل بــعــض ســـفـــراء املــغــرب
وملحقاتهم فــي الـــدول األخـــرى مــن أجــل
مساعدة املغاربة العالقني ،إال أن معظمهم
لــم يتلق املــســاعــدات ،ال فــي توفير املبيت
والطعام ،وال غير ذلك من األمور التي يعاني
منها املغاربة خارج وطنهم بسبب تداعيات
جائحة «كورونا».
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ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮﺍﻭﻱ
سـجل سـكان حـي ا�ـﻼح ،خلـف
ا�سـجد العتيق للولي الصالح سـيدي
الغليمـي ،تواجـد أشـخاص يعيشـون
فـي حـاﻻت وظـروف ﻻإنسـانية وهـم
يفترشـون الكارطـون فـي عـز انتشـار
فيـروس »كورونـا« ،مـع اﻹشـارة إلـى
قلـة النظافـة وانعـدام التعقيـم فـي
هـذه ا�ناطـق ،كمـا هـو الشـأن بالقرب
مـن زنقـة الحيفيـة ،حيـث يعيـش
ا�شـردون وضعيـة مزريـة بالقـرب من
قمامـات وحاويـات اﻷزبـال ،أمـا الذين
يبيتـون أمـام أبـواب ا�سـاجد ،فحدث
وﻻ حـرج ،ممـا يطـرح أكثـر مـن
تسـاؤل حـول دور مؤسسـات
الرعايـة اﻻجتماعيـة ودور
ا�ؤسسـة الخيريـة بسـطات
ودور الجمعيـات ا�عنيـة
والسـلطات أيضـا ،ويفتـح
بـاب ا�نـاداة علـى كل
الجهـات ا�سـؤولة مـن أجـل
التدخـل العاجـل مـن بـاب
الرحمـة والرأفـة واﻷدوار
ا�نوطـة بهـم ،ومـن بـاب
ثقافـة التضامـن ا�عـروف
بهـا ا�غاربـة ،لفائـدة
هـؤﻻء اﻷشـخاص الذيـن
يوجـدون فـي وضعيـات
يصعـب وصفهـا.

والجديـر بالذكـر ،أن بعـض
ا�واقـع ا�حليـة غيـر ا�رخصـة أصـﻼ
وا�حسـوبة علـى الصحافـة ولﻸسـف
الشـديد ،تـروج با�غلـوط أن مثـل
هاتـه الحـاﻻت تمـت معالجتهـا منـذ
بدايـة انتشـار الوبـاء ،وأن هـؤﻻء
اﻷشـخاص موجـودون في كنف مراكز
اﻹيـواء وتقـدم لهـم جميـع الخدمـات
اﻻجتماعيـة ،غيـر أن هـذه الصـور
ا�لتقطـة مـن عـ� ا�ـكان ،تبـ� أن ذلك
مجـرد تلميـع إعﻼنـي ،خدمـة لبعـض
الجهـات ،علمـا أن هـؤﻻء ا�شـردين
قـد يتحولـون إلـى قنابـل موقوتـة
لنقـل الفيـروس بشـكل أوسـع فـي ظـل
غيـاب النظافـة باﻷماكـن التـي
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يعيشـون فيهـا ،رغـم أن النظافـة
تعتبـر شـرطا أساسـيا ﻻتقـاء شـر
انتشـار جائحـة »كورونـا«.
فـي سـياق آخـر ،وفـي موضـوع
مرتبـط بثقافـة التضامـن والعنايـة
ا�لكيـة ا�وصولـة دائمـا للفئـات
الهشـة ،يﻼحظ مجموعة من ا�تتبع�
لعمليـة توزيـع ا�ـواد الغذائيـة
الخاصـة بمؤسسـة محمـد الخامـس
للتضامـن التـي تشـرف عليها أساسـا
مندوبيـة التعـاون الوطنـي بمعيـة
السـلطة ا�حليـة وبعـض ا�صالـح
الخارجيـة ،أن العديـد مـن اﻷسـر

مـن الطبقـات الهشـة ا�سـتفيدة مـن
هـذه العمليـة فـي نسـختها الـــ 21
لشـهر رمضـان 1441هــ ،لـم تصلهـم
بعـد قففهـم الغذائيـة رغـم انطـﻼق
هـذه العمليـة التضامنيـة ا�لكيـة
منـذ بدايـة شـهر رمضـان ،علمـا
أن هـذه العمليـة ستسـتفيد منهـا
 942عائلـة بعدمـا كان العـدد خـﻼل
السـنوات الفارطـة ﻻ يتعـدى 442
أسـرة ،بعـد تفاعـل عمالـة سـطات مـع
مقـاﻻت »اﻷسـبوع« ،وتحيـ� اللوائـح
الخاصـة با�سـتفيدين ،التـي ظلـت
علـى حالهـا منـذ عهـد البصـري.
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ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺩﺍﻧﻲ
توفـي رجـل سـتيني ،مؤخـرا ،فـي حريـق بمنزلـه
بزنقـة سـيدي محمـد وسـط مدينـة وادي زم ،بسـبب
شـمعة ،تقـول بعـض ا�صـادر ا�قربـة ،التـي ذكـرت أن
الهالـك الـذي يعيـش بمفـرده ،غلبـه النـوم غيـر آبـه
بالشـمعة التي تسـربت شـعلتها إلى اﻷفرشـة واﻷثاث
ا�تواجـد بالغرفـة ،ممـا تسـبب فـي حريـق مهـول أتـى
علـى معظـم ما يوجـد با�نزل ،أما الضحية ،فلم يشـعر
بالحريـق حتـى وجـد نفسـه محاطـا بالنيـران التـي
سـببت لـه حروقـا خطيـرة أدت إلـى وفاتـه ،رغـم تدخل
الجيـران الذيـن أخمـدوا النيـران ،قبل وصـول عناصر
الوقايـة ا�دنيـة التـي نقلـت الجثـة إلـى ا�ستشـفى.
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استبشـر عـدد مـن ا�هنيـ� والحرفي�
بإقليـم أكاديـر إدوتنـان ،خيـرا ،بعـد
إعـﻼن السـلطات اﻹقليميـة وا�حليـة
باﻹقليـم ،عزمهـا رفـع الحجـر الصحـي
تدريجيـا علـى عـدد مـن الحـرف وا�هـن،
مـع ضـرورة اﻻلتـزام التـام بضوابـط
السـﻼمة الصحية واﻹجـراءات الوقائية،
ﻷن هـذه الخطـوة سـتعمل علـى إنعـاش
حركـة اﻻقتصـاد ا�حلـي الـذي عـرف
جمـودا علـى خلفيـة جائجـة »»كوفيـد
كوفيـد
 ،،«19التـي تسـببت فـي تعطيـل عـدد
مـن اﻷنشـطة اﻻقتصاديـة ذات التأثيـر
ا�عيشـي علـى فئات واسـعة مـن ا�جتمع
ا�غربـي ،وفـي هـذا اﻹطـار ،أعطـت
السـلطات ا�حليـة بمنطقـة أوريـر شـمال
أكاديـر ،يـوم السـبت  08مـاي ،2020
انطـﻼق أولـى الحمـﻼت التحسيسـية
مـن أجـل التعبئـة للقـرار ا�تخذ وأشـكال
أجرأتـه فـي صفوف الحرفيـ� وا�هني�،
الذيـن شـملهم القرار فـي مرحلته اﻷولى.
جنبت استباقية التحاليل ا�خبرية مرة
أخرى ساكنة عمالة إنزكان أيت ملول من
تــزايــد اﻹصــابــة بفيروس »كــورونــا« ،بعد
يقظة أطقم مستشفى إنزكان ،الذين دأبوا
على الصرامة في أخذ عينات مخبرية لكل
موظفي ا�ناوبة بسجن أيت ملول ،قبل مزاولة
وظائفهم ،وقد تم تسجيل إصابة موظف�
اثن� فقط بذات ا�ؤسسة السجنية ،وثﻼث
حــاﻻت مقربة من الشخص ا�صاب بحي
الجرف ،باﻹضافة ﻻبنة ممرضة التخدير،
ويأتي هذا في وقت ﻻزال فيه البعض يشكك
في حقيقة تواجد هــذا الفيروس السريع
اﻻنتشار ،خاصة وأن إهماﻻ كبيرا سجل
لدى فئة من ا�واطن� العازف� عن وضع
الكمامة.
بعـد تزايـد عـدد اﻹصابـات بفيـروس
بالجماعـات
ا�سـتجد
»كورونـا«
ا�جـاورة ،تـم تطويـق تـراب جماعـة
التمسـية التابعـة لعمالـة إنـزكان أيـت
ملـول ،وعزلهـا عـن محيطهـا بشـكل تـام،
إلـى حـ� انتهـاء فتـرة الحجـر الصحـي،
فـي تنسـيق تـام بـ� السـلطة ا�حليـة
وا�صالـح الجماعيـة ،عـن طريـق وضـع
الحواجـز الحديديـة وبنـاء جداريـات
إسـمنتية ﻹغـﻼق كل ا�نافـذ بتـراب
الجماعـة مـا عـدا الطريـق الرئيسـية
ا�راقبـة مـن طـرف مصالـح الـدرك
ا�لكـي ،وذلـك علـى خلفيـة تسـجيل تزايد
الحـاﻻت ا�صابـة بــ »»كوفيد
 ،«19وظهور
كوفيد 19
بـؤر عائليـة لهـذا الوبـاء بالجماعـات
ا�جـاورة )القليعـة وأيـت ملـول(.
أوقفت السلطات ا�حلية بقيادة أربعاء آيت
أحمد ،ضواحي إقليم تيزنيت ،إلى جانب
مصالح ا�ديرية اﻹقليمية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ،شخص� )فيما ﻻذ ثالث
بالفرار( بعد ضبطهما متلبس� بممارسة
القنص العشوائي وخرق حظر التنقل الليلي
والطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات
العمومية ،وذلك بعد عمليات ترصد متتالية
بهدف وضــع حــد للنشاط غير القانوني
لﻸشخاص الذين يقومون باﻻعتداء على
ا�جال الغابوي وممارسة القنص العشوائي
واستهداف وحيش وحيوانات نادرة كالغزال،
وقد مثل ا�عنييان أمام أنظار النيابة العامة
بعد اﻻستماع إليهما من طرف الدرك ا�لكي
با�ركز الترابي ﻷنزي حيث أودعا السجن
ا�حلي بتيزنيت في انتظار محاكمتها وفق
التهم ا�نسوبة إليهما.
»الفايسـبوكي« رضـى
خـرج الناشـط الفايسـبوكي
طوجنـي ،بـأول تصريـح لـه فـي تدوينـة
نشـرها عبـر صفحتـه بالفضـاء اﻷزرق،
عقـب اﻹفـراج عنـه بعد زوال يوم السـبت
 9مـاي  ،2020قائـﻼ بأنـه دفـع مبلـغ
 10.000درهـم كفالـة ،وأن فيديوهاتـه
بـ»الهادفـة« ،كانـت تزعـج
التـي وصفهـا بـ
الكثيريـن ،مؤكـدا بـأن هنـاك مـن يحـن
لسـنوات الرصـاص وتكميم اﻷفـواه ،كما
اعتبـر فـي تدوينتـه ،بـأن للبـﻼد رجـاﻻ
يحمونهـا ،متوجهـا بالشـكر لـكل مـن
تضامـن معـه.
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إذا طــرحــت على أي ســيــدة في
ا�ــغــرب هــذا الــســؤال» :هــل سبق
لــك ســيــدتــي أن تــعــرضــت لحالة
هــلــع أمـــام مــجــرم يحمل سﻼحا
أبيضا؟« ستجيبك نسبة كبيرة من
ا�غربيات بـ» :نعم« ،فقد صار من
ا�س ّلمات التي اعتاد عليها الناس
في ا�ــدن ا�غربية الكبرى كالدار
البيضاء ،مراكش ،فاس وغيرها من
الحواضر ا�زدحمة بالسكان ،سماع
أخبار السرقات والنشل والطعن
باﻷسلحة البيضاء من طرف شباب
فــي مقتبل العمر أصــبــحــوا رغم
صغر سنهم ،من الجانح� ا�دمن�
على شتى أشكال وأنواع ا�خدرات
التي انتشرت كثيرا ب� الشباب
دون ال ــوص ــول إلـــى مــصــادرهــا،
وكــيــف تنجح فــي الــوصــول إلــى
هؤﻻء الشباب لتحولهم من طاقات
شابة لتنمية الــبــﻼد وتطويرها،
إلى عصابات خطيرة على البﻼد
والعباد.
وقــبــل أي شـــيء ،ﻻ بــد لــي من
التنويه بالدور ا�شرف وا�تميز
الذي تقوم به كافة فئات رجال اﻷمن
فــي سبيل حماية أرزاق وأرواح
ا�واطن� في ا�غرب ،ولكن اﻷمر
أحيانا يفوق هذا ا�ستوى الجيد
لعمل الشرطة� .ــاذا؟ ﻷن صناعة
السيوف والسكاك� الكبيرة في
ا�ــغــرب ،تتم خــارج أدنــى مراقبة
بحيث صارت ميدانا يسيل له لعاب
الباحث� عن الربح السريع إذا
علمنا بأن سعر تسويق سك� من
الحجم الكبير يتراوح ما ب� 100
و 400درهــم ،كما جــاء في إحدى
الصحف اليومية مــؤخــرا ،هذه
السيوف التي يقتنيها ا�جرمون
بهدف ُمب ّيت ،وهو القيام بجرائم
سرقات ونشل ومهاجمة متواصلة
للمواطن� وخاصة السيدات.
وبطبيعة الحال ،فمهما ارتفعت
كفاءات الشرطة وتم تزويد رجالها
بكل مقومات مكافحة الجرائم،
فــإن معدﻻت الجريمة في ا�غرب
لن تنخفض طا�ا ظلت العقوبات
التي ينالها كل مجرم بسيطة ،بل
وبسيطة جدا مقارنة مع ما اقترفه
في حق مواطن بريء.
وهــنــا يــتــحــدث الــكــثــيــرون عن
حقوق السج� حتى صار السجن،
وكــمــا يــؤكــد عــدد ممن سبق لهم
أن أودع ــوا فيه ،عبارة عن مكان
ل ــﻼس ــت ــف ــادة مـــن خـــدمـــات عــدة
جمعيات حقوقية تتنافس على
تقديم مساعداتها للسجناء ،وهنا
أطرح على هذه الجمعيات سؤاﻻ
ضروريا» :أين هي حقوق ضحايا
هؤﻻء ا�جرم�؟ هل ا�جرم مواطن
مــن درجــة تستحق منكم الــدفــاع
عنها ،والضحية من درجة تستحق
النسيان وعدم اﻻنتقام له مما فعله
فيه ا�ــجــرم ،بينما فــرض ﷲ في
كتابه القصاص ،بل وصفه الخالق
سبحانه وتعالى بأن فيه حياة.
أسئلة كثيرة تتناسل في ذهني
من فرط استغرابي لعدة تناقضات
تطغى على ملفات جــرائــم حمل
السﻼح اﻷبيض واستعماله ضد
مواطن� كانوا يعتبرون أنفسهم
آمن� في بلد اﻷمان حتى اكتشفوا
فــي لــحــظــة واحــــدة وعـــن طــريــق
ا�باغثة ،بأنهم ليسوا أبــدا في
مأمن من شباب مخدر يبحث عن
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كسب ا�ــال بسلب أرزاق الغير،
وهو مستعد لسلب أرواحهم أيضا
فــي حــالــة إبـــداء ضــحــايــاه ﻷدنــى
مقاومة ،وهذه الظاهرة ا�زرية لم
تعد خافية على أحد في ا�غرب:
انتشار السيوف والسكاك� من
الــحــجــم الــكــبــيــر .ه ــذه اﻷسلحة
الــخــطــيــرة الــتــي كــانــت أســـواق
ا�ــغــرب فــي ا�ــاضــي تجلبها من
صناعها ا�ـ ّ
ـرخــصــ� قبيل عيد
اﻷضحى فقط ،وكانت السكاك�
ذات الحجم الكبير ترتبط بمناسبة
دينية غالية على نفوس ا�غاربة،
أﻻ وهي هذا العيد ،الذي يطلقون
عليه اسم »العيد الكبير« من فرط
تعلقهم به ،لكن الذي نراه اليوم
هو أن هذه اﻷدوات لم تعد منزلية
ولم تعد بريئة ،بل صارت أسلحة
أقرب ما تكون ﻷسلحة الدمار ،ما
دامت قد دمرت حياة عائﻼت كثيرة
بقتل معيليها أو أحد أفرادها من
طرف مجرم من مجرمي السيوف
في ا�غرب ،ومادامت قد تسببت
في إعاقة آﻻف الضحايا وخلقت
أمــــراض الــهــلــع وف ــق ــدان الثقة
والشعور باﻷمان في نفوس آﻻف
النساء ا�غربيات.
لقد انتشر استعمال السيوف
الكبيرة بطريقة تطرح عشرات
الــتــســاؤﻻت على القائم� على
الشأن العام في البﻼد:
من أين تأتي هذه السيوف؟ وهل
فعﻼ يتم تصنيعها في أمـــكنة
سرية وتتم ا�تاجرة بها بعيدا عن

عيون السلطات؟
�ـــاذا ﻻ يــتــم تضييق الخناق
على صناعها وتجارها بواسطة
مراقبة مشددة تكشفهم وتعرضهم
للمتابعة بتهمة ا�ــشــاركــة في
الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا من
يشترونها لهذه الغاية ،أي غاية
اﻹجرام؟
كــيــف تــحــول الــنــشــل وســرقــة
الهواتف النقالة وحقائب النساء
إلــى وسيلة سريعة للكسب من
طـــرف ا�ــجــرمــ� ،وكــيــف ﻻ يتم
ضبطهم وهم يبيعون مسروقاتهم
في أسواق يعرفها الجميع؟
كيف يتم الدفاع عن ا�جرم�،

وهــم داخــل السجون وتمتيعهم
بعدة حقوق بعد تناسي ما فعلوه
بــدﻻ مــن القصاص منهم بأقسى
الــعــقــوبــات الــجــســديــة ،كــمــا كــان
يــحــدث فــي ا�ــاضــي ،عندما كان
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السجناء يخرجون للترصيص،
وبــنــاء الــطــرقــات واﻻشــتــغــال في
الغابات والسدود ،ليفيدوا البﻼد
وليدفعوا ثمن أفعالهم بالتعب
واﻹرهــــاق الجسدي تحت أشعة
الــشــمــس صــيــفــا ،وتــحــت واب ــل
اﻷمــطــار شــتــا ًء ،حــتــى ُيــ ْردع ــوا،
ويصعب عليهم بالتالي أن يفكروا
فــي اقــتــراف جــرائــم جــديــدة بعد
تخلصهم من معاناتهم في عالم
السجون ا�غربية.
�ــاذا تتعامل ا�حاكم مع حملة
السﻼح اﻷبيض بطريقة بعيدة عن
فحوى القانون الجنائي ،وفصوله
واضحة جدا في هذا ا�جال ،ولكن
بدون تطبيق في عدة حاﻻت ،حيث
يتم إطﻼق سراح ا�تهم بالتلبس
بحمل السﻼح اﻷبيض بسرعة رغم
أن القانون يفرض عقوبة سجنية
تتراوح ب� ستة أشهر وسنة مع
غرامة مالية من  1200درهم وحتى
 5000درهم ،أما في حالة استعمال
هــذا الــســﻼح ،فقد فــرض القانون
عقوبة في حق ا�جرم تبدأ بسنت�
سجنا ،وقــد تصل للمؤبد ،أما
استعمال السﻼح لتعذيب ضحية
ما ،فإن عقوبته تكون هي السجن
من عشرة إلى عشرين سنة وغرامة
من  20ألف إلى  50ألف درهم.
ولكن يبدو أن هــذه العقوبات
الزجرية التي نص عليه القانون
الــجــنــائــي ا�ــغــربــي تــبــقــى حبرا
على ورق فــي عــدة حــاﻻت ورغــم
وصول ا�جرم إلى أيدي العدالة،
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فــإن التساهل يكون في انتظاره
واﻷمــثــلــة على هــذا كثيرة جــدا،
ويكفي أن نذكر شــهــادة صاحب
حمام نسائي يقع بالحي ا�حمدي
ّ
فــي الـــدار البيضاء ،والـــذي عبر
عن استغرابه واستنكاره بعد أن
أطلقت ا�حكمة سراح مجرم اقتحم
حمام النساء ا�ــذكــور رغــم إلقاء
القبض عليه وهو متلبس بفعلته
وفي يده السﻼح اﻷبيض ،فأين هو
تطبيق فصول القانون الجنائي في
هذه النازلة وفي أمثالها يا ترى؟
لقد أصبح حمل السﻼح اﻷبيض،
وخاصة السيوف ،ظاهرة خطيرة
فــي ا�ــغــرب تتطلب تجميع كل
الفعاليات وتكثيف الجهود للقضاء
عليها ،ومــادام كل واحــد مسؤوﻻ
عــن عمله ،فمن الــواجــب على كل
واحـــد الــقــيــام بــمــا تتطلبه هــذه
الظاهرة ا�ثيرة للتساؤﻻت ،خاصة
بعد انتشار فضائح جرائم النشل
وقطع الطرق على ا�ــارة بواسطة
هــذا السﻼح ووصــول أخبار هذه
الفضائح إلــى دول أجنبية ،كما
رأينا في تحقيق أمريكي طرح هذا
ا�وضوع وقدم أمثلة حية لسياح
وسائحات أجانب تعرضوا لهجمات
مجرم� في ا�غرب خﻼل مقامهم
بحيث سيصعب عليهم التفكير في
تكرار تجربة سياحية جديدة في
هذا البلد الجميل ،بل سينشرون
اﻷخبار ا�زرية �ا تعرضوا له ب�
معارفهم وأحبابهم ،وهــذه ضربة
ما بعدها ضربة للسياحة ا�غربية
التي نعرف بأن اﻻقتصاد ا�حلي
في أمس الحاجة �داخيلها.
لقد آن اﻷوان ليتحمل كل طرف
من الجهات ا�سؤولة مسؤولياته
في وقف هذا النزيف ،ﻷن اﻷمثلة
كثيرة وكثيرة جــدا ،وﻷن جرائم
ا�ــدمــنــ� وقــطــاع الــطــرق تكلف
العائﻼت ا�غربية الشيء الكثير،
وتكلف الدولة الشيء اﻷكثر ،ففي
مــراكــش مــثــﻼ لــن يــنــســى سكان
حي عبد الكريم الخطابي ا�عركة
الــدامــيــة الــتــي دارت بــ� شاب�
بالسيوف فقطع أحدهما يد اﻵخر
بضربة واح ــدة ،وفــي برشيد ،لن
تنسى فتاة في سن العشرينات،
تلك الضربة الواحدة التي عاجلها
بها مــجــرم بالسيف فقطع يدها
متسببا في إعاقتها إلى اﻷبد ،وأما
في الدار البيضاء ،فحدث وﻻ حرج
عن ا�عاق� الذين يحملون آثار
ضربات سيوف ا�جرم� ،ناهيكم
عن الذين رحلوا عن هــذا العالم
بضربة سيف من جانح يكون في
بعض اﻷحيان من القاصرين.
إنــه مــن العيب والــعــار أن يتم
التغاضي عــن هــذه الــظــاهــرة ،بل
يجب القيام بمخطط وطني تجتمع
ﻹعــــداده ووضــعــه كــل الــكــفــاءات
الغيورة على سمعة البﻼد والعباد،
ويتم العمل به على وجه السرعة
لوضع حد نهائي لنشاط ا�نحرف�،
والقيام بحملة على السيوف مع
الضرب بيد من حديد على أيدي
صناع وتجار هذا السﻼح الخطير،
وإﻻ فما الــفــائــدة مــن منع حمل
السﻼح الناري ما دام ا�جرمون
يصلون بالسﻼح اﻷبيض إلى نفس
النتيجة ،وهي ترهيب ضحاياهم
وترويعهم ومهاجمتهم وضربهم،
بل وقتلهم في غالب اﻷحيان.
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�سفينـة الـمغرب يف مواجهـة اال�ستهتـار
أمــام الــوضــع الخطير ،الــذي يتسابق فيه
العالم والعلم مع الزمن ،بغية إيجاد دواء أو
تلقيح ناجع وناجح للوباء املرعب ،هذا الرعب
مرده طريقة انتشاره السريع وقتله البطيء،
وغموض زحفه املشؤوم على مجمل دول العالم،
بما فيها بلدنا املغرب .أمام هذا وذاك ،أمست
تتقاطر علينا أخبار مستفزة للعقل السليم،
عن تصرفات ثلة ممن تمت صباغتهم باسم
املواطنني واملواطنات ،في ظل واقع خطير بكل
املقاييس ،هذا املعطى املستجد ،الذي وضعنا
فيه فيروس «كورونا» في سلة واحــدة ،مهددا
في زحفه سالمة األمة املغربية ،بكل تلويناتها
الثقافية والعرقية واإلديولوجية ،إذ أن انخراط
أغــلــب األســـر املغربية فــي الحجر الصحي،
والتزامها بشروط النظافة ،وأوقــات الخروج
للضرورات القصوى ،بهدف قضاء أغراضها
الحيوية املعيشية أو الصحية ،قوبل بأخبار
مؤسفة مــن الــقــنــوات اإلخــبــاريــة والسلطات
الصحية ،حول تزايد أعداد املصابني بفيروس
«كــورونــا» ،واتساع دائــرة املخالطني من قبل
ثلة من العقول ،التي أقل ما يقال عنها أن قذرة
أنانية مستهترة بمصير ماليني األبــريــاء في
هذا الوطن الذي يكافح من أجل سالمة الجميع
رغم اإلمكانات املحدودة ..فكيف يعقل للخرافة
أن تستهتر بالعلم ،واإلجــراءات القاسية التي
اتخذتها الدولة املغربية لحماية سفينة املغرب
من امليالن ،والسقوط في محيط هائج ،مليء
فقط بالحزن ومأساة األلم ،بسلوكات أقل ما يقال
عنها أنها مخزية ،وعقيمة في كل شيء ،فالخروج
الجماعي للفرح بشفاء شخص ما ،أو التجول
في الشوارع بــدون مراعاة لإلجماع الوطني،

والتحذيرات املتكررة بسهولة خطر انتشار
العدوى ،أو القيام بمظاهرات بدعوى التضرع
إلى هلل في هذا املصاب ،يعد بكل املقاييس نوعا
من الجنب ،وطغيان تفاهة الخرافة ،وسمو الفكر
املتحجر ،أمام وعي منقطع النظير ،أبان عنه جل
أبناء تراب هذا الوطن ،وذلك بالتزامهم ببقائهم
في منازلهم في الفترة املحددة للحجر الصحي،
واالنــصــيــاع لــأوامــر الــتــي تــصــدرهــا الــدولــة
مــن حــن آلخــر ،رغــم اإلكــراهــات االقتصادية،
ونتائجها املرتقبة والصعبة على جل القطاعات
االقتصادية واالجتماعية.
فها هو الجفاف ،وبوادر سنة فالحية ضعيفة
املردودية ،وها هي التراجعات الشديدة االحتمال
في احتياطات البالد من العملة الصعبة ،نتيجة
انعكاسات إغالق جميع الحدود واملنافذ ،خشية
توسع انتشار هذا الفيروس املميت ،وها هي
قطاعات حيوية لها تأثير كبير على معيشة
السكان ونسبة النمو ترزح في فلك املجهول،
مما سيؤدي ال محالة إلى تسريح عشرات اآلالف
من اليد العاملة املتخصصة ،وغير املتخصصة
واملوسمية.
وهو بطبيعة الحال ما سينعكس بصفة جذرية
على مستوى معيشة ماليني األسر املغربية ،وكل
ذلك لهدف واحــد ،هو أولوية حماية السالمة
الجسدية للشعب قبل كــل شــيء ،فــي تعبير
واضح من قبل الدولة املغربية على أن اإلنسان
املغربي فوق كل اعتبار.
في مقابل ذلك ،ترفع بعض الشعارات من قبل
بعض الطغاة والجهلة بمصير أمة بكاملها،
وتــنــادي عند خرقها للقانون ،بــضــرورة عدم
تقييد حرية األفــراد والجماعات ،وذلــك باسم

منير الحردول
حقوق اإلنسان املفترى عليها ،رغم أن سفينة
البالد ال زالت تتمايل في وسط خطير ومجهول
في كل شيء.
خطر يتزعمه وباء يقتل يوميا املئات في شمال
البحر املتوسط ،كإيطاليا وجارتنا إسبانيا،
ناهيك عن دول أخرى كفرنسا وأملانيا وإيران
وبلجيكا والواليات املتحدة األمريكية وغيرها
من دول العالم ،والتي تقف عاجزة أمــام هذا
الغول غير املتوقع ،والذي لم تنفع معه املنظومة
الصحية ،التي كانت توصف عندهم بالصلبة
واملتطورة ،فما بــال املستهترين بمنظومتنا
الصحية املتواضعة والتي تعرف الكثير من
اإلكراهات وبشهادة أهل امليدان؟
فأمام حالة الجهل التي يتزعمها أو يتبناها
الــبــعــض ،ال يمكن أن تــام الــدولــة فــي فترة
االستثناء ،باللجوء للصرامة وفقا للتشريعات
والقوانني الجاري بها العمل ،ال الشطط في
استعمال السلطة ،وذلك بغية كبح جماح هذا
الجهل املتعمد ،املقدس ألفكاره املتحجرة ،والذي
ال يبالي بقيادة طاقم السفينة املتخصص في
طريقة القيادة ،وسط بحار ومحيطات مليئة
بمختلف الدوامات ،واملعرضة لتيارات خطيرة،
املؤثرة على ثبات السفينة الجامعة لنا جميعا،
فــي ظــل أمـــواج تلتطم بها مــن كــل الجهات
والجبهات!
إذن ،الصرامة في إطار القانون فوق الجميع،
ردع لطغيان الجاهل املستهتر ،وهــو أولوية
قصوى في هذه املرحلة الحرجة ،بهدف منع
غرق سفينة تحمل الكثير من األبرياء.

نافذة للرأي

مبنا�سبـة ليلـة القدر الـمباركـة
ذ .عبد الواحد بن مسعود *
نشرع بحول هلل في تفسير قوله تعالى:
((إنــا أنزلناه في ليلة القدر ومــا أدراك ما
ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل
املالئكة والــروح فيها بــإذن ربهم من كل أمر
سالم هي حتى مطلع الفجر)) .وقد جاء في
كتاب «القرآن الكريم ـ املفسر امليسر ـ مصحف
الشروق» صفة  697الشرح كما يلي(( :سورة
القدر ـ إنا أنزلناه :يعني هذا القرآن جملة
واحدة إلى السماء الدنيا ،في ليلة القدر :وهي
ليلة الحكم التي يحكم هلل فيها بقضاء السنة،
تنزل املالئكة والروح فيها :جبريل عليه السالم
معهم وهو الروح فيها :في ليلة القدر ،من كل
أمــر :من رزق وأجــل ،ســام هي حتى مطلع
الفجر :سالم ليلة القدر من الشر كله ،من أولها
إلى طلوع الفجر)) .هذا هو الشرح الذي ورد
في ذلك املصحف لسورة القدر ،وهي سورة
مكية.
فالقرآن الكريم نزل في ليلة القدر ،وقد عرف
علماء اإلسالم القرآن بأنه :الكتاب الذي الريب
فيه ،املحتوي على نبإ ما قبلنا وفيه خبر
ما بعدنا وحكم بيننا ،وهو اقتضاب جامع
ملضمون القرآن ،وتتصدر املصحف القرآني
السورة األولى منه التي يطلق عليها الفاتحة،
أي مقدمة املصحف ،ال مقدمة القرآن ،لنزولها
بعد آيات أخرى نزلت في بداية الوحي ،ألنها
فاتحة السور التي يقرأ بها املسلمون وجوبا
في صالتهم ،أما قــراءة سورة من القرآن في
الصلوات ،فهو مندوب فقط ،واآليــة األولــى
التي نزلت هي آية «إقرأ باسم ربك الذي خلق»
سورة العلق اآلية  ،1والفاتحة وإن كانت سبع
آيات فقط ،فإنها تشكل اختصارا جامعا ملحاور
القرآن ومقاصده ،هي الدعوة للتوحيد ،وتبشير
املؤمنني ،وإنذار الكافرين واملنافقني ،وتشريع
األحــكــام ،وذكــر قصص املؤمنني بالرساالت
السماوية وقصص الجاحدين لها ،واآليــات
السبع تختصر ذلك كله ،والحتوائها املقاصد
القرآنية سميت «أم الكتاب» و «أم القرى» ،كما
سميت «السبع املثاني» ،أي اآليات السبع التي
نثنيها ،أي يكررها املؤمنون ويعيدونها بالليل
والنهار في صلواتهم.
والقرآن يعرف نفسه في عدة آيات تصلح كل

منها لتكون عنوانا ،من ذلك اآلية  52من سورة
إبراهيم القائلة عن القرآن(( :هذا بالغ للناس
ولــيــنــذروا بــه وليعلموا أنما هــو إلــه واحــد
وليذكر أولوا األلباب)).
وقد تحدث القرآن نفسه في غير ما آية عن
طبيعته ومقاصده ،وخاصة بما أطلقه على
نفسه من صفات ،فهو في سورة البقرة اآلية
 1كتاب الهداية الــذي ال يتطرق الشك إليه:
((ذلــك الكتاب ال ريــب فيه هــدى للمتقني))،
وهو في سورة الزمر اآلية  28القرآن العربي
املستقيم(( :قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم
يــتــقــون)) ،وتــكــرر هــذا التعبير فــي ســورة
الزخرف اآليات  1و 2و(( :3حم والكتاب املبني
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)) ،وهو
أيضا الكتاب الذي يضرب هلل للناس األمثال:
((ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل
مثل)) سورة الروم اآلية  ،58وجاء في سورة
الكهف اآلية (( :54ولقد صرفنا في هذا القرآن
للناس من كل مثل)) .وذكــر هلل هذا الكتاب
في عدة آيــات باسم الذكر بالذكر ،ففي اآلية
 9من سورة الحجر(( :إنــا نحن نزلنا الذكر
وإنــا له لحافظون)) ،وفي نفس السورة في
اآلية (( :6وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر
إنك ملجنون)) ،وفي سورة النحل اآلية :44
((وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل
إليهم ولعلهم يتفكرون)) ،وفــي ســورة يس
اآليتان  69و(( :70ومــا علمناه الشعر وما
ينبغي له إن هو إال ذكر وقــرآن مبني ،لينذر
من كان حيا ويحق القول على الكافرين)) ،كما
جاء في آيات أخرى أنه(( :ذكر للعاملني)) أي
قرآن عاملي الرسالة.
وقد جاء في القرآن وصفه بالتنزيل أو املنزل
على محمد(( :تنزيل الكتاب من هلل العزيز
الحكيم)) سورة الزمر اآلية  ،1وهذا يضفي
عليه قدسية ألنه من عند هلل العلي ـ القاهر
فوق عباده ـ كما جاء في القرآن ،لكن ليس
تشخيصا لـله على أنه يوجد في السموات
العلى ،إذ هلل ليس جسما وليس لــه مكان
((لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له كفؤا أحد))
سورة اإلخالص اآلية  ،4بل(( :هو معكم أينما
كنتم)) كما جاء في القرآن أيضا.

والقبول بأن لـله مكانا ولو كان أعلى مكان
أو أنــه جسم ،كفر ،ومــا ورد في القرآن مما
يشير إلى التجسيم ،يؤوله علماء املسلمني
على أنــه رمــز لصفات معنوية ،وأطلق على
القرآن لفظ الحق على القرآن في عدة آيات،
وهو يعني الحقيقة الثابتة ،وهو وصف أطلقه
هلل في القرآن على نفسه ،فهو الحق ال إله إال
هو والصادر عن الحق ال يكون إال حقا.
لكن هــذا الكتاب اشتهر مــن بــن أسمائه
بــالــقــرآن ،الـــذي بــهــذا االســـم فــي املصحف،
وهو تركيز على أنه الكتاب املتلو بلفظه من
جبريل على رسول هلل ،والذي يجب أن يتلوه
املتعبدون به كما هو ،وهذا التعبد خصوصية
له ال تشاركه فيها السنة ،وباألحرى تفاسير
القرآن وشروحه.
ومن أسمائه الفرقان ،أي الفارق بني الحق
والباطل ،ألنــه من عند هلل ،وإنــه ((ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه)) كما جاء
في سورة فصلت اآلية  ،42وألن الفارق بني
املؤمن والكافر هو اإليمان بالقرآن والكفر به.
ومن مجموع ذلك ،يمكن تعريف القرآن بأنه:
كالم هلل املوحى به إلى رسوله محمد واملنزل
عليه إلظهار الحقيقة اإللهية للعالم أجمع،
املتمثلة في إله واحد ال شريك له ،هو األكبر
املتعالي ،وما عداه ،هم عباده ،حتى املرسلون
واألنــبــيــاء منهم ،جـــاءوا تــذكــيــرا وتبشيرا
وإن ــذارا ،مفرقا بني الحق والباطل ومحددا
للبشر سلوكهم األمثل في الدنيا واآلخرة ،وهو
وحده املتعبد بتالوته.
قــال رســول هلل (ص)(( :ومــا اجتمع قوم
فــي بــيــت مــن بــيــوت هلل ،يــتــلــون كــتــاب هلل
ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة،
وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم
هلل فيمن عنده ،ومن بطأ به عمله لم يسرع
به نسبه)) رواه مسلم في صحيحه عن أبي
هــريــرة رضــي هلل عنه .اللهم ارفــع الــوبــاء،
ونجنا من البالء ،وعجل بالشفاء ،حتى تفتح
أبواب بيوتك للعبادة والشكر وتالوة كتابك
إنك الغفور الرحيم.
* من هيئة احملامني بالرباط

الــرأي
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حتـى ال نكـون
�آخر من يعلم
نجمة الرفاعي

الــســؤال :أشنو بغيتي تكون منني
تكبر أولدي؟
الجواب :طبيب ،مهندس ،أستاذ...
هـــذه هــي أجــوبــة جــيــلــنــا املنتهية
الصالحية ،التي ال يجب على الجيل
الحالي العمل بها.
ستشق األجــيــال الــقــادمــة طريقها
برفقة «اإلنــســالــة» وهــي كلمة تجمع
بــن اإلنــســان واآللـــة ،أو مــا يصطلح
عليه بالروبوت ،هذه اآللة استعملت
ألول مرة في نص مسرحي سنة 1920
للكاتب التشيكي  ،Karl kapekوهي
تعني الخادم أو العبد.
وتــــدور أحــــداث املــســرحــيــة ،حــول
عالم قام باختراع آلة تستطيع إنجاز
األعــمــال التي يقوم بها البشر ،في
محاولة منه لتطويرها بحيث يجعلها
قادرة على الشعور بالسعادة واألمل،
لكنها لم تشعر سوى بالظلم ..فثارت
عليه.
في سنة  ،1927ستتم صناعة أول
إنسان آلــي على أرض الــواقــع ،ومع
توالي السنني ،ازداد االهتمام بهذا
االختراع الذي لم يعد منحصرا على
أفالم الخيال العلمي.
في معظم األحيانُ ،تبرمج «اإلنسالة»
على أداء أعــمــال شــاقــة أو خطيرة،
كالبحث عن األلغام ،أو التخلص من
النفايات املشعة ..فهي تعوض اإلنسان
في أعمال قد تودي بحياته.
ويستمر العلماء في تحليل الطرق
التي يتبعها اإلنــســان ألداء وظائف
معينة ،ويوضفونها بأشكال رياضية
تمهيدا لالستفادة منها في تطوير
«اإلنـــســـالـــة» ..فــإلــى أي حــد يصل
هــذا الــتــطــور؟ ومــا هــي رقــعــة زحف
«اإلنسالة»؟
ولتقييم مدى تطورها ومدى تدخلها
في حياتنا ،ال يسعنا إال ذكر املجاالت
التي تعتمد عليها:
شهدنا آخــر خبر إعــامــي يخص
«اإلنــســالــة» فــي الــصــن ،تــزامــنــا مع
جائحة «كــورونــا» ،حيث تم تعويض
املــمــرضــن واألطــبــاء بــروبــوت يقدم
الــدواء والــغــذاء للمرضى في أوقــات
محددة مع قياس درجة حرارتهم ،لهذا،
إن كان حلم ابنك أن يكون طبيبا ،فال
داعــي لتشجيعه على ذلــك ،وإنما من
األجدر توجيهه ليصبح عالم جينات،
فالعالم اآلن يسعى إلى تحسني جيناته
الوراثية ،ولن ينتظر أن يمرض لزيارة
الطبيب ،ليس هــذا فحسب ،فاليوم
صرنا نرى طائرات تحلق بدون ربان،
حــتــى الــطــاقــات املستعملة حاليا،
أصبحنا نستغني عنها تدريجيا
لصالح الطاقات املتجددة ،فمستقبال
ل ــن نــكــون بــحــاجــة لــعــدد كــبــيــر من
املهندسني ،أما األستاذ ،فلم يعد من
الضروري وجــوده داخــل الفصل ولم
يعد الطالب بحاجة للمناهج املتعددة،
بل هو بحاجة فقط لجهاز حاسوب
موصول باألنترنيت ،واألمثلة عديدة..
بــاخــتــصــار ،فـــ«اإلنــســالــة» تحيل
اإلنسان إلى البطالة ،حتى أن «صوفيا»
حصلت على الجنسية السعودية (ال،
ال ماشي طالوني) ،فصوفيا هي إنسان
آلي تم استقباله من طرف العديد من
الــبــرامــج العربية واألجنبية ،وهي
قادرة على إبداء رأيها أيضا.
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مهﻼ يا سادة ،فقد حان وقت اﻹدانة.
عجوز شمطاء معمرة ،تجاعيد جمالها
تخفي وراءه حب السيطرة ،لتكشف
واقعنا وعتمته النكراء ..فقد تسلل
الرهاب إلى عوا�نا ،واشتدت أنانيتنا
وتناسلت أطماعنا وانهارت مساحيق
أقنعتنا ..فمن له إذن الحق في اﻻدعاء؟
افتتح ا�قال والعجوز غائبة ،لينوب
عنها الــزمــان مقدما ملتمس الدفاع
ونظراته ا�حيرة ،نستقرئ عبرها أن
فصول ا�حاكمة ستطول جلساتها،
فاختلطت اﻷوراق والحيرة تطاردنا..
فمن تكون هاته »الكورونا«؟
وقف الزمان والثقة في النفس تخفي
حماسته ،أقسم يمينا أن يقول الحق
احتراما للفضيلة ،فتصبب الحضور
عرقا خوفا من الفضيحة ..وبكل جرأة
قــال :كورونا هي مــرآة اﻷحــقــاد ،فقد
تناسلت من رحم الحياة الﻼأخﻼقية،

إنها أرملة غير شرعية يبحث العالم
بأسره لفرملتها وقبرها ..لكن ،أليس
لها الحق في الحياة!؟
خيم الهدوء على العالم ،وهناك من
ذرفت عيناه الدموع ،فالكل استنشق
طعم الكريهة ،ولعمري أن حربنا قد
انقلبت هزيمة ،وفــي إطــار العلنية
والحضورية ،واصــل الــزمــان دفاعه
مقدما أدلـــة إثــبــات فــي حــق ا�جرم
وا�شارك وا�ساهم.
صمت الــزمــان ،وقــال اﻹنــســان :لقد
حان دوري في الكﻼم ،وبدون استئذان،
نصب نفسه مطالبا بالحق العام .لقد
استأسد علينا هذا الوباء ،وباعد بيننا
وبــ� اﻵبـــاء ،وحرمنا مــن التجوال،
فاختفى القيل والقال ،وحياتنا فقدت
طعم الهناء ،فعم الشقاء وبزغ ربيع
العناء.
لﻸسف ،فمعالم اﻹدانة غير واضحة
وفصولها غامضة ،فنحن أمام جريمة
خائبة وأخـــرى مستحيلة ،وعليه،
تم حفظ ا�لف ،لكن هناك من طالب

بتأجيل الجلسة..
بعد رفــع الحجر الصحي ،عقدت
الجلسة ،فتقدم للشهادة عظيمان:

!AÉHƒ`dG øeR ‘ AGõY ÓH äƒŸG
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﻠﻲ
»الحب في زمن الكوليرا« رواية نشرت باللغة
اﻹسبانية عام  1985للكاتب الكولومبي غابرييل
غارسيا ماركيز ،الحائز على جائزة »نوبل« ،أما
اليوم ،فنحن نعيش روايــة أخرى هي »ا�ــوت في
زمن كورونا« ،حيث يضطر أكثر من ملياري إنسان
إلى ا�كوث في منازلهم ،تحوطا من انتشار فيروس
»كورونا« ا�ستجد ،الذي يفتك بكثير من البشر
على مستوى العالم ،وﻻ يعلم أحد متى تنتهي هذه
الكارثة التي أدت إلى تغييرات كبيرة في مفاهيم
الحياة ،وسلوكيات البشر ا�تعلقة بشؤون الحياة
عامة ،ولــم يستثن من ذلــك حتى عــادات الناس
وموروثاتهم في ا�ــوت والجنائز ،تنافى مع ما
اعتاد الناس عليه في حياتهم اليومية ،فما الذي
يعنيه ا�وت في زمن »كورونا«؟
ا�وت في زمن »كورونا« ،يعني انتصار الفيروس
على العلم والطب ،ورحيل صامت للمصاب� يقطع
اﻷنفاس ،بــدون غسل وﻻ كفن أو مراسيم عزاء،
وعائﻼت تودع أحبابها بﻼ سند أو مواساة لتواجه
منفردة مصيبة ا�وت!
ا�ــوت في زمن »كــورونــا« ،يعني أن يفقد ا�رء
أقاربا وأحبابا ،وتكون أقصى أمانيه رسم القبلة
على جب� الفقيد ،لكنه ﻻ يستطيع لذلك سبيﻼ،
ويحدث أن يرغب الجار في اﻻنضمام إلى جاره
لعناقه ومشاركته أحــزانــه ،لكن شعورا بالعجز
يتملكه ليكتفي بالنظر إلــيــه مــن نــافــذة البيت
ويستسلم للتوجع في خلوته!

ا�وت في زمن »كورونا« ،يعني إجازة عدم غسل
الجثة على الطريقة اﻹسﻼمية ا�عتادة ،ﻷن عملية
الغسل تشكل خطرا على اﻷشخاص ا�كلف� بإعداد
الجثث ،كما أن طقوس الدفن تأتي خﻼفا للظروف
العادية ،حيث تخضع �سطرة استثنائية تنظمها
دوريــات وزارة الصحة وفق إجــراءات ﻻ تحتمل
الخطأ.
ا�وت في زمن »كورونا« ،رحلة من دون صﻼة
با�سجد ،في جنازة بﻼ مشيع� نحو ا�قابر ،بدون
أقارب ،وﻻ أصدقاء ،والتعازي عن بعد ،دون تسليم
أو تقبيل كما كان معهودا به من قبل ،كل شيء
يتم عبر الهاتف ،أو من خﻼل الرسائل النصية عبر
»الواتساب« ،أو وسائل التواصل اﻻجتماعي!
ا�وت في زمن »كورونا« ،ينتهي بحضور اﻷهل
واﻷقارب بعدد محدد ،ومنع الوﻻئم والبذخ ونصب
خيام العزاء ،وحجر صحيا على أهل ا�يت وفرض
قيودا على عائلته!
تخيل ،ﻻ قدر ﷲ ،أن تفقد عزيزا عليك دون أن
تحظى بفرصة توديعه رغم أنك تعيش في ا�دينة
نفسها ،فﻼ تستطيع الصﻼة عليه با�سجد أو
إقامة مجلس عزاء!
تخيل أن تقف بعيدا مرتديا قفازين وكمامة وأنت
تودعه �ثواه اﻷخير ،وأن يفرض عليك عزل نفسك
عن اﻵخرين ،تجنبا ﻻحتمال نقل الفيروس الذي
قتل شخصا عزيزا وقريبا منك ،فتتحول مصيبتك
إلى مصدر قلق وخوف من حولك!
وبعزاء أو بدونه ،تبقى ذكرى موتانا طيبة في
النفوس والقلوب ،لن تمحيها السن� ،أما الجائحة
فهي زائلة ،بإذن ﷲ ،ﻻ محالة.

أحدهما الحق واﻵخــر ا�نطق ،فأكدا
على أن اﻹنسانية فقدت أصالتها،
والرأسمالية فاقت سرعتها ،والحياة

اﻷســريــة تــبــاعــدت أركــانــهــا ،والقيم
اﻻجــتــمــاعــيــة تــراجــعــت مــظــاهــرهــا.
فالعالم هو ا�سؤول ،والرغبة والجشع
قــادا البشرية نحو الهﻼك ،فالجميع
تخلص مــن رداء اﻷخـــﻼق وارتـــدى
عــبــاءة الــرذيــلــة ،التنكر موهبتهم،
والتسلط مبتغاهم ،فهناك من سعى
نحو الريادة اﻻقتصادية ،وهناك من
طمع في السيادة الكونية ،وآخــرون
وخصي
خططوا ﻻغتيال الديمقراطية
ْ
الحريات الفردية ،لكن الجميع تجرع
سم ا�ؤامرة ،وعوض فرض السيطرة،
عمت الندامة.
بعد ا�داولة ،انفلت الحكم من رحم
ا�ــعــانــاة ،فانتصر الــزمــان ،وكانت
البراءة حليفة »كورونا« ،أما اﻹدانة،
فتحملتها البشرية جمعاء ،فا�سؤولية
تقصير ،والجرم جناية عقوبتها لن
تكون أشد مما تكبده العالم من هلع
وتهافت ومأساة ..فلله ذركم وذر أبيكم.
* ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
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»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°ûH ≥∏©àŸG 22.20 ¿ƒfÉb ´hô°ûe ‘ IAGôb
á∏KÉªŸG äÉµÑ°ûdGh ìƒàØŸG åÑdG äÉµÑ°Th
ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻤﺎﻝ
بــعــد تــســريــب وثيقت� بــمــواقــع الــتــواصــل
اﻻجتماعي من مشروع قانون  ،22.20تتضمنان
مواد تحمل ب� طياتها مجموعة من العقوبات
السالبة للحرية قد تصل إلى ثﻼث سنوات وأخرى
مالية قد تصل إلى خمس� ألف درهم ،ضد من
الوسائط ا�علوماتية اﻻجتماعية
يستعمل
من أجل الدعوة إلى مقاطعة بعض ا�نتجات
والبضائع والــخــدمــات أو التحريض عﻼنية
على ذلــك ،وأيضا حمل العموم أو تحريضهم
على سحب اﻷمــوال من مؤسسات اﻻئتمان أو
الهيئات ا�عتبرة في حكمها ،إضافة إلى الترويج
�حتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه
التشكيك في جــودة وسﻼمة بعض ا�نتوجات
والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا أو
خطرا عاما على الصحة واﻷمن البيئي ،مما أدى
إلى استغراب الرأي العام الوطني لهذا اﻹصدار
الذي تم في زمن قياسي دون اعتماد أي مقاربة
تشاركية وفــي غياب غالبية ممثلي اﻷمــة عن
البر�ان ،مما يدفعنا للتساؤل :هل هناك بالفعل

حاجة آنية ﻹصــدار هذا القانون الذي سينظم
مجاﻻ حساسا كوسائل التواصل اﻻجتماعي،
وبهذه الترسانة العقابية والزجرية في جرائم
تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير؟
ﻻ ننكر أن الكثير من اﻷخبار الزائفة انتشرت
منذ بداية جائحة »كورونا« ،لتحقيق »البوز«
من طرف صانعي ا�حتوى للزيادة في الشهرة
وا�داخيل ا�الية ،وهو ما يعتبر جريمة نظرا
�ــا يمكن أن تحدثه مــن اضــطــراب اجتماعي
وتأثير في اﻷمن اﻻجتماعي واستقراره ،وقد تم
اعتقال العشرات من مروجي هذه اﻷخبار على
مواقع التواصل اﻻجتماعي ،وتمت متابعتهم
وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية بعدما توسع
القضاء في النص القانون الجنائي ،وإن لم
تتحقق النتيجة ،أي لم يحدث هذا اﻻضطراب
اﻻجتماعي ،ﻷن الفعل في هــذه الحالة يجرم
لذاته والجريمة تعتبر شكلية أو جريمة سلوك،
أي أنها تتطلب فقط القيام بالركن ا�ادي ،وهو
استعمال الوسائط ا�علوماتية اﻻجتماعية من
أجــل الــدعــوة إلــى مقاطعة بعض ا�نتوجات،
كما أنه من ناحية الركن ا�عنوي ،فإنها تتطلب
القصد الجنائي العام ،أي العلم واﻹرادة ،وﻻ

تتطلب قصدا جنائيا خاصا كوجود سوء النية،
ﻷن حسن النية كالتوعية ومحاربة الفساد ،لن
يشفع لتجنب العقاب ،وهو ما جعل هذا ا�شروع
قانونا يعبر عن سياسة جنائية جد متشددة،
سواء من الجانب التجريمي أو العقابي ،بخﻼف
قانون الصحافة حيث منح ا�شرع للصحافي�
امتيازات لم يمنحها �ستعملي وسائل التواصل
اﻻجــتــمــاعــي ،فهو اعتبر هــذه الجريمة تامة
وليست جريمة سلوك ،وبالتالي ،تشترط أن
تتوفر إضافة إلى الفعل وهو السلوك اﻹجرامي،
النتيجة اﻹجرامية ،وهي اﻹخﻼل بالنظام العام
واﻷمـــن الــعــام ،وأن تــكــون عــﻼقــة سببية ب�
السلوك والنتيجة ،وبالنسبة للركن ا�عنوي،
اشترطت ا�ــادة  72من قانون الصحافة ،توفر
قصد جنائي خاص وهو سوء النية ،إضافة إلى
القصد الجنائي العام الذي هو العلم واﻹرادة.
صياغة مــشــروع قــانــون  22.20ومحاولة
تمريره في فترة استثنائية تمر منها البﻼد
جراء تفشي جائحة »كورونا« بما تفرضه من
قيود على عمل البر�ان ،بهذه السرعة ،خصوصا
وأن عــنــصــري اﻻســتــعــجــال والـــضـــرورة غير
متوفرين مادام أن الترسانة القانونية الجنائية

ومــدونــة الصحافة ونصوص أخــرى ومرسوم
قانون الطوارئ ،لها ما يكفي من القواعد لردع
أي تــجــاوزات فيما يتعلق باﻹشاعة واﻷخبار
الزائفة ،هذا القانون له غاية واضحة ،هي كبح
ولجم التأثير الذي بات يعرفه اﻹعﻼم الجديد،
إعﻼم ا�واطن أو ا�واطن الصحفي الذي يكون
فاعﻼ في نشر ا�ــادة الخبرية بسرعة »قبل أن
يرتد إليك طرفك« ،أو متفاعﻼ ومؤيدا لباقي
ا�ــنــشــورات وا�ــحــتــويــات عــن طــريــق خاصية
اﻹعجاب والتعليق والنشر ،هذا اﻹعﻼم الجديد
الذي تفوق على اﻹعﻼم التقليدي ،أصبح يمثل
ا�صدر اﻷساسي لﻸخبار في جميع ا�جاﻻت
ومؤثرا على فئة واسعة من ا�واطن� ،وأيضا
لحماية مصالح بعض اللوبيات التي سبق
وتضررت جراء حملة مقاطعة منتجاتهم التي
تمت في إطار ا�قاطعة الشعبية لهذه ا�نتجات
والتي عرفت نجاحا كبيرا.
فوضع الكمامة بصفة دائمة على حرية الرأي
والتعبير ببﻼدنا ،هو انتهاك سيكون صارخا
للحقوق والحريات الفردية والجماعية التي
ضمنها الدستور في الفصل  25كمثال ،وا�واثيق
الدولية التي صادق عليها ا�غرب.
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المنبر الحر
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الوبـاء الأغـرب يف بـالد العـرب

رحال هرموزي

مصطفى منيغ

زرت فرنسا مرة واحــدة منذ أربع وثالثني سنة ،ولم أفكر منذ
ذلك التاريخ في العودة إليها رغم دعوات اإلخوة املوجودين هناك،
وقد أقمت حينذاك بإحدى القرى الكبيرة« ،فيالج» اسمه تيزيي
( ،)Theziersونظرا النشغال الجميع خالل النهار ،فقد كانت أزقة
تيزيي تظل خالية إال مني ومن بعض العجائز الالئي يجرجرن
سيقانهن املتعبة بني الدروب .مللت هدوء تيزيي ورتابتها بسرعة،
ولكي أرى شيئا جديدا ،صرت أركب دراجة هوائية وأزور كل يوم
أحد «الفيالجات» القريبة.
في تلك الجوالت التي كنت أقطع خاللها حوالي عشرين كيلومترا
ذهابا وإيابا ،كنت أمر ببساتني تثير الدهشة بوفرة منتوجها
وجودته من عنب وإجاص وتفاح مختلف األلوان ،وحدثت أخي في
املساء عن ذلك مبديا استغرابي من عدم نزول املارة لقطف بعض
الفواكه من البساتني غير املحروسة ،فقال لي محذرا« :اسمع يا
أخي ،ال تأخذ حبة فاكهة واحدة من البساتني ولو كانت ساقطة
على األرض ..هل تعتقد أن الفالح الفرنسي مثل فالح قريتك الذي
يزرع الفول على حافة الطريق ليأكل منه الناس ولتحل البركة في
أرضه؟ إن الفالح الفرنسي يفضل أن يذوب التفاح في أرضه على
أن يأكله عابر سبيل ،ويمكن أن يطلق رصاصة على إحدى رجليك
بسبب تفاحة».
وفي إحدى الجوالت ،زرت مدينة قريبة رفقة أحد األقارب وكان
زائرا في مثل وضعيتي ،وملا وصلنا متعبني ،قصدنا إحدى املقاهي
التي بدت لنا مناسبة لنشرب شيئا ونستريح ،انتظرنا طويال لكي
يأتي النادل ويسألنا عما نريد ،ولكنه تجاهلنا ..لوحنا بأيدينا
ودققنا دقات خفيفة على الطاولة ،ولكنه كان يتهامس مع آخرين
ويضحك دون أن يلتفت إلينا ،ففهمنا في األخير أننا غير مرحب
بنا ،فانسحبنا .شعرت حينها بالذل والهوان ،وتذوقت ألول مرة
طعم العنصرية املر ،وأدركت بعض ما يعانيه األهل هناك ،فكانت
هذه بعض األسباب التي جعلتني ال أرغب في العودة إلى فرنسا.
عندما دهس أحد الفرنسيني نعاج املنصورية ،انتابني نفس
الشعور الذي مرت عليه أربع وثالثون سنة في املقهى الفرنسية غير
املضيافة ،آملني منظر النعاج التي دهست ظلما ،ال لشيء إال ألنها
بحثت في أرض جرداء عن أعواد يابسة تعتصر منها قطرات حليب
لصغارها ،لم يؤملني قط منظر عشرات األكباش والنعاج التي ذبحت
أمام عيني من أجل املنفعة ،ولكن آملتني بشدة نعاج املنصورية التي
قتلت تحت عجالت الحقد والغطرسة.
ولإلنصاف ،البد أن أشهد بأن الفرنسيني ليسوا جميعا على
الشاكلة التي ذكرت ،فقد قابلت فرنسيني رائعني يحبون املهاجرين
ويبادلهم املهاجرون نفس املحبة .وشهدت في تيزيي تعايشا
وسلوكا حضاريا أتمناه اليوم لوطني.

للتقاة نصيب من سعادة تغمرهم في
األيــام العصيبة ،وللطيبني لفتة حنان
تغدقهم تجاوزا للسويعات الصعبة،
وللخيرين مسحة من تسامح تمر بهم
فوق الظروف املرعبةَّ ..
إنها الثقة في
النفس عامل شرك أصناف الخالئق ملثل
التجلد على استمرار املسير املتعب،
بني املحن املزمنة بدت وما تولد عنها
لتحويل الــســادة األح ــرار ملجرد عبيد
وباء مرهب ،ال تقاس به ما مر من أسقام،
بل تؤرخ بمقدمه عاهة إنسانية تطال
البعيد كالقريب ،من دنيا تفرق بويلها
املحب عن الحبيب ،ليخاف الباسل من
جنب شيء طليق يفتك بأسلوب معيب،
يمتص بلسم الحياة من أجساد ما كان
أصحابها من مقترفي التخريب ،وال
كانت نيتهم االنتهاء ملصير بمثل األلم
امللتهب ،وال تخيلوا لحظة أن العالم
بما فيه سيكتفى بالتهرب ،قانعا بضم
املصاب للمصيب ،نأيا عن مضاعفات
تتوعده بمزيد الضرر املعيب ،إن عاد ملا
فقده من حرية اللعب ،بما منع الخوض
فيه حتى ال يجر عليه مثل املصائب.
الفيروس حل بالعالم العربي ،من
املحيط إلــى الخليج ،غارسا األنياب
واملخالب ،حارما السعودية من موارد
النفط بزخم األمس موقفا نشاط الحج
والعمرة عن ملء ذات الجيب ،حاصدا
أرواح مواطني أغنى بــاد املسلمني
حتى وقــت قــريــب ،بعدها مفكرة هي
في االقتراض لسد العجز عن ميزانية
أنهكها ما لعبته من دور محارب ،فلم
يسعفها االستسالم للسالم دون عقدة
املغلوب والــغــائــب ،الــوبــاء فــي رسمه
البياني محيرا الــريــاض فــي توسع
مستمر غريب ،يضاف للفاعل املؤسف
ما يفكر فيه رئيس الــواليــات املتحدة
ضــخ عقوبة قاسمة
األمريكية بشن
ِ

لظهر اقتصاد أعرق حليف في الشرق
األوســط ألمريكا ،وفــي مثل التوقيت
العجيب ،مما يجعل وطن «آل سعود»
يــعــايــش نكبتني إح ــداه ــا أســـوأ من
أخــراهــا ،تصبغان معا األفـــق بلون
الكآبة الكئيب ،وال مناص من عواقبهما
الوخيمة حــاضــرا ومستقبال اللهم
باسترجاع مكانة اململكة السعودية
بتخليها فــورا عن الحرب في اليمن،
ومــراجــعــة سياستها مــراجــعــة تعيد
التحاد دول الخليج التعاون الحقيقي
الرامي للتكامل االقتصادي واالرتقاء
باالستثمار التنموي ،لتحقيق رفاهية
جميع دول تلك املنطقة ،وعــدم تبذير
األموال الطائلة في تدخل ال فائدة فيه،
كما حصل وال زال في سوريا ولبنان
واليمن والسودان وتونس والجزائر
وليبيا ،كنتيجة حتمية تتحمل تبعاتها
السلبية الــســعــوديــة قــبــل اإلمــــارات
العربية املتحدة.

فــمــا كـــان يــنــقــص تــلــك الـــدولـــة ،إال
التفكير املالئم لحجم موقعها من العالم
اإلسالمي أوال ،وما ترتب عن ذلك من
االهتمام الدولي الغربي واستعداده
للتعاون املشترك فــي إطــار املصالح
اإلنــســانــيــة الــضــروريــة القائمة على
االحترام املتبادل والتمسك باألعراف
والقوانني الكونية الجاعلة التوافق
الصحيح بــن الجميع ممكنا ،لكن
التوجه املصاحب لقرارات متخذة غير
مدروسة بما يقرب الطموحات املبالغ
فيها بالواقع املحلي قبل الدولي انطالقا
مــن األلــفــيــة الــثــالــثــة ،فسحت املجال
لتكريس انهيارات مؤثرة لم ولن يقوى
املجال السيادي املالي ضمان صمود
مقروض في مثل األحــوال ،مما يجعل
تــدارك املوقف ،بمثابة األمــر الصعب،
ويعجل بتحول التقهقر إلــى الخلف
لحقيقة مترجمة بفقر يطال مقومات
الدولة في العمق.

رم�ضـان بيـن العقـالء وفيـرو�س ال�صياعــة
بوشعيب حمراوي
بــعــد أن كــنــا نــحــارب الــتــفــاهــة والسفالة
والسفاهة التي يتم تسويقها عبر منصات
التواصل الرقمي ،وننادي بوقف تلميع صور
روادهــا الذين ال رصيد علمي أو معرفي لهم،
فقط يسعون إلى التموقع وتحسني أوضاعهم
املالية باعتماد ما يجود به العالم الرقمي مقابل
عدد املعجبني واملتتبعني االفتراضيني ،وبعد
أن أدركنا أنه ال بديل لنهضة البالد وتنمية
قدراتها سوى إعداد مواطنات ومواطنني عقالء
وشــرفــاء ،يمكنهم الــخــروج بنموذج تنموي
جديد ،قابل للتحقيق على أرض الواقع ..بعد
كل هــذا ،وجدنا أنفسنا أمــام تفاهة وسفاهة
مــن نــوع جــديــد ،وصــيــاعــة يــقــودهــا البعض
ممن يعتبرون أنفسهم مثقفي وعلماء وعقالء
البلد ،هــؤالء الذين كنا ننتظر منهم التبصر
والتفهم واإلبـــداع ،والتالحم والتضامن في
زمــن الحجر املــنــزلــي ،والــعــمــل على إيجاد
السبل والحلول املستعجلة إلبعاد السجان،
وإطــاق سراحنا ،إال أنهم اختاروا التالسن
والتراشق فيما بينهم ،وطرق أبواب القضاء،
في مواضيع كان من األولى أن تحل باملواجهة
العلمية واملناظرات واملوائد املستديرة ،لكنهم
اختاروا شغل وإزعاج رواد منصات التواصل
الرقمي بمواضيع تافهة ،ال مكان لها في زمن
«كورونا» ،مواضيع تعطل أشغال الناس وتحد
من تركيزهم في ما هو أهم.
أليس من العيب والعار أن يلجأ العلماء
واملثقفون إلى القضاء من أجل االحتكام أو
الفصل في مدى صحة بحث أو فكر أو عقيدة
أو وجهة نظر مخالفة ألفكارهم أو تكوينهم
أو رؤاهم أو عقيدتهم؟ ألم يكن من األجدر أن
يجابهوا البينة ببينة مضادة ،والحجة بحجة
تنفيها ،والقرينة بقرينة تعاكسها ،فال الطبيب
يمتلك مفاتيح الــطــب والــعــاج ،وال املسلم

يمتلك مفاتيح اإلسالم وأبواب الجنة والنار،
وال امللحد إن تواجد فعال ،يمتلك كل مبررات
ومدارك امللحدين؟
لــم تنقل يــومــا ،حلبة الــتــنــافــس العلمي
والثقافي والديني ،إلى العامية ،ولم يسبق
أن سوقت لتشغل الناس ،ولم ترفع يوما إلى
املحاكم والقضاة ،بل كانت حلبات مغلقة بني
العلماء واملثقفني ورجال الدين ،تدار بمنطق
العقل والــروح ،وال يــرى عموم الناس إال ما
تخلص إليه من اختراعات وإبداعات وفتاوي..
وطبعا ،فاملثقف والعالم ورجل الدين كان دائما
يؤمن بأنه إنسان ،وأفكار ورؤى وتحليالت
اإلنسان قد تصيب أو قد تخيب ،فحتى رائد
شعر الخمرة بال منازع ،كان وجيها عندما كتب
هذا البيت الشعري:

قل ملن يدعي في العلم فلسفة
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
قديما ،كــان عامة الــنــاس يطرقون أبــواب
الحكماء والعقالء ،من أجل االحتكام إليهم ،قبل
اللجوء إلى القضاء ،ملعرفتهم بقيمة ومكانة
حكماء وعقالء البلد أو البلدة ،وهم الحكماء
والعقالء لم يمنحوا لبعضهم البعض ،فرص
البحث والتنقيب واملناقشة واإلقناع ،ويطرقون
أبواب القضاء في أمور كان باإلمكان تسويتها
علميا أو معرفيا.
ألم يكن من الصواب ،أن نصب نظرنا صوب
مــا يشغل املغاربة فــي زمــن الحجر املنزلي
والصحي ،وصــوب ما تفرزه بعض الجهات
املعادية للمغرب ،والتي توهمت أنه بإمكانها
ضرب أمن واستقرار املغرب ،بإطالقها أسرابا

من «الــذبــاب اإللكتروني» أو تسليط ألسنة
الخونة ،لنسج اإلشاعات واألكاذيب ،أو حتى
القيام بإحراق العلم الوطني ،الذي يعتبر رمزا
للشعب املغربي؟ ل َم ل ْم تبادر تلك الكفاءات إلى
مقاضاة هــؤالء الخونة داخــل البلدان التي
يحتمون فيها ،والتنكيل بهم باسم القانون
الــدولــي ،والتعجيل بإحباط كــل مخططات
خصوم الوطن الدائمني ،أو الذين انضموا
إليهم بعدما رفض املغرب االمتثال لنزواتهم
في الحجر على البالد أو تسخيرها لقضاء
مآربهم في تخريب الــدول والتنكيل بالبشر؟
ملاذا يصر بعض من يصنفون أنفسهم ضمن
خانة املثقفني والعلماء على مضاهاة الجهالء
والسفهاء داخل منصات التواصل االجتماعي،
بخرجاتهم املتسرعة وغير املحسوبة ،وإدمانهم
على التواصل والتجاوب بأساليب ال تمت
بشيء للعلم والثقافة؟ ألم يع هؤالء أن مدوني
ومراسلي «الفايسبوك» ليسوا بالضرورة
علماء ومثقفني ،بل ليسوا بالضرورة عقالء أو
حتى راشدين ،وأن التجاوب يقتضي معرفتك
باملستويات الثقافية والعلمية ملن يخاطبونك
افتراضيا ،حتى تكون الردود قابلة لالستيعاب
وتضمن التفاعل اإليجابي؟
جــدل املنتسبني لفئات العلماء واملثقفني،
طــال حتى الشهر الفضيل ،وخرجت ألسنة
تبرر اإلفطار وأخــرى تبرر الصيام ،ولهؤالء
وأوالئك أقول :سأصوم بحول هلل وقوته ،ليس
ألن الصيام يقوي املناعة ،وليس ألن الصيام
ينبهنا لوضع الفقير واملحتاج وما يعانيه طيلة
السنة ،وليس ألن الصيام ضروري لراحة خاليا
وأعضاء الجسم ،وليس لكل مبررات الدنيا
التي قد تجود بها بنات أفكار كل البشر ،علماء
وفقهاء ودخــاء ولقطاء ..ولكن لسبب واحد
أوحد ،هو أنني مسلم ،وال يمكنني تجاوز ركن
من أركان اإلسالم مادامت صحتي قادرة على
تحقيقه ،وطبعا ،فصحتي هي التي سترسل
إلي إشارات واضحة عندما تصبح عاجزة عن
الصيام.
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هل ي�ساهم ا�ستعمال املياه املعاجلة ل�سقي امل�ساحات
اخل�ضراء يف انت�شار فريو�س «كورونا»؟
ربورتاج :ز هري البوحاطي
انتشرت في الشهور املاضية ،عدة فرضيات
كانت أولها بداية شهر فبراير املاضي ،حني
خرجت سلطات هونغ كونغ بفرضية جديدة
مفادها ،أن فيروس «كورونا» يمكن أن ينتشر
عــبــر مــجــاري الــصــرف الــصــحــي ،بــعــدمــا تم
اكتشاف حالة لسيدة تبلغ من العمر  62سنة،
لم تقم باملخالطة ولم تصل إلى املناطق التي
ينتشر فيها الــفــيــروس ،لكن سلطات هونغ
كونغ ،استطاعت الوصول إلى املصدر الوحيد
املحتمل إلصابة هــذه السيدة ،قد يكون من
مسن يبلغ من العمر  75عاما ،كان قد أدخل
املستشفى منذ فبراير املاضي ،ولم تكن السيدة
على معرفة به ،لكن منازليهما يربطهما خط
أنابيب مجاري صرف صحي واحــد ،وهو ما
أدى إلى إصابتها.
وتقول السلطات الصينية ،أنه خالل تفشي
وبــاء «س ــارس» عــام  2002في هونغ كونغ،
كانت الــعــدوى تنتقل بالفعل عبر منظومة
الصرف الصحي ،وهــذا ما دفــع بالعديد من
خبراء الصحة إلى التدقيق في هذه الفرضية،
وقاموا بفحص إمدادات املياه وأنابيب الصرف
التي أدت بالفعل إلى وجود فيروس «كورونا»،
وتأكدوا من القدرة على انتشاره عبر املياه
العادمة.
وليست هذه الحالة األولى التي أصيبت بهذا
الفيروس داخل الصني منذ فبراير املاضي ،بل
كانت هناك عدة حاالت أصيبت بالعدوى عن
طريق مجاري املياه العادمة ،ولم يكن يعرف
السبب الرئيسي وراء اإلصابة ،بل كان يتم
إسنادها إلى املخالطني للمصابني واملتوافدين
من مختلف املدن ،ولم تكن أي فرضية النتقال
الفيروس عبر قنوات الصرف الصحي.

بعد هونغ كونغ ..فرنسا وإيطاليا تؤكد
وجود «كورونا» يف مجاري الصرف الصحي
بداية من شهر أبريل املنصرم ،أكدت كل من
فرنسا وإيطاليا ،عبر وزارتيهما في الصحة،
واللتني شكلتا لجانا من أجل القيام بأبحاث
وتحليالت ملياه الصرف الصحي ،أنه تأكد لهما
وجود جينوم لفيروس «كورونا».
وأعلن املعهد العالي للصحة ( ،)ISSأن

دراســـة أجــريــت فــي روم ــا وميالنو مــن قبل
مجموعة تقودها جوزيبينا الروزا ،من قسم
جودة املياه والصحة في إدارة البيئة ،أثبتت
هــذا األمــر ،وهــذا ما دفــع بالعديد من الــدول
األوروبية إلى االستنفار والعمل على تعقيم
مجاري املياه العادمة ،وتنبيه املواطنني
من أجل تعقيم الحمامات وعدم استنشاق
الهواء الذي يخرج من املراحيض واجتناب
األماكن التي توجد فيها املياه العادمة.
وأكدت الروزا خالل مداخلتها ،بداية أبريل
املنصرم ،بعدما تم تقديم توضيحات في هذا
املوضوع ،أن «املادة الوراثية لفيروس Sars-
 ،Cov-2يمكن العثور عليها في مياه الصرف
الصحي ،مما يسمح باستخدام هذا النوع من
العينات املأخوذة من مجاري الصرف الصحي،
كمؤشر لوجود تفشي وبائي ،وتابعت قائلة:
«لــقــد اخــتــرنــا وحــلــلــنــا خـــال أبــحــاثــنــا عن
الفيروسات ،مجموعة من  8عينات ملياه صرف
صحي تم جمعها بني  3إلى  28فبراير املاضي
في ميالنو ،وبني  31مــارس إلى  2أبريل في
روما ،وتأكد لنا من العينتني اللتني تم جمعهما
من نظام الصرف الصحي في منطقتي غربي
ووسط شرق ميالنو ،وجود الحمض النووي
الريبي لفيروس كورونا املستجد».

استغالل مياه الصرف الصحي يف عملية
سقي النباتات بني معارض ومؤيد
بعدما انتشرت عدة دراســات وأبحاث من
املعاهد واملختبرات الدولية والوطنية داخل
أوروبــا أو خارجها ،تؤكد بامللموس انتشار
فــيــروس «كـــورونـــا» عــبــر مــجــاري الــصــرف
الصحي ،وجد املغرب نفسه بني خطر محدق به
ويصعب استدراكه أو منعه ،بسبب استغالل
املياه العادمة ،بعد تصفيتها ،في السقي سواء
الزراعي أو املساحات الخضراء.
وأكــد الخبير املغربي في علم الفيروسات
ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن
الثاني بالدار البيضاء ،مصطفى الناجي ،خالل
تصريحه لوسائل اإلعالم ،أن موضوع استعمال
مــيــاه الــصــرف الصحي فــي سقي املنتجات
الفالحية يهدد صحة وسالمة املستهلك ،كما
يشكل خطرا على صحة اإلنسان بصفة عامة.
وبعد انتفاض الخبراء في مجال الفيروسات،
قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،يوم 4

ماي  ،2020بتوجيه مراسلة إلى والة وعمال للشرب» ،وهو ما يؤشر على أن طريقة عالجه ال
أقاليم اململكة ،يحذر من خاللها من إمكانية تصل إلى املستوى املطلوب من أجل استعماله
انتقال فيروس «كورونا» عبر قنوات الصرف للشرب وغيرها من األمور الضرورية ،وبالتالي،
فإن هذه املياه من املحتمل أن تحتوي
الصحي ،كما شدد الوزير على مراقبة
على «جينوم» لفيروس «كورونا».
اســتــعــمــال
وحــســب بــعــض املــخــتــصــن في
مجال معالجة املياه العادمة ،فإن
مياه الصرف الصحي التي تستعمل
في عملية سقي املساحات الخضراء
والــخــضــروات بــاملــغــرب ،ال يمكن
تعقيمها بشكل كامل ،خشية تلف
النباتات والخضروات والفواكه،
حــيــث ســتــكــون مــــواد التعقيم
الكاملة مضادة لها وغير صالحة
لعملية السقي.
ويخشى العديد من املغاربة
أنــه بعد انــتــهــاء فــتــرة الحجر
الـــصـــحـــي ،س ــت ــع ــرف جــمــيــع
املتنفسات الخضراء بالعديد
مــن املـــدن املــغــربــيــة ،مــا عــدا
الــتــي تــســقــى بــمــيــاه البحر
املعالجة ،إقباال كبيرا من طرف
األسر ،قصد التنزه والترفيه
للتخلص مــن الــضــغــوطــات
واالضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة
الناتجة عن الحجر الصحي،
علما أن تلك الحدائق وجميع
املتنفسات إن سقيت باملياه
املعالجة ،تــكــون فــضــاءات
خصبة ومــائــمــة لتغذية
وتفريخ الفيروس ،فتسهل
املياه املعالجة
ورة استعمال
عملية انتشاره ،السيما وأن
تنبه إىل خط
زارة الداخلية
الفئة التي تقصد هذه الحدائق
و
املـــيـــاه واملساحات الخضراء ،هم من كبار السن الذين
العادمة في عــدد من األنشطة ،لديهم مناعة ضعيفة.
وعلق العديد مــن املتتبعني للشأن العام
واتــخــاذ جميع اإلجــــراءات الــضــروريــة ملنع
استعمالها بشكل غير قانوني ،تجنبا النتشار باملغرب ،على أن مراسلة وزير الداخلية جاءت
متأخرة ،أي بداية هذا الشهر الجاري ،علما أن
الفيروس.
لكن أكثر ما أثــار استغراب وقلق العديد بعض الــدول الغربية أعلنت عن هذا اإلجراء
من املراقبني ،هو أن العديد من الجماعات منذ أكثر من شهرين ..فهل وزارة الداخلية على
الترابية باملغرب تستعمل املياه املعالجة لسقي علم بهذا املوضوع املتمحور حول قيام العديد
املساحات الخضراء والنباتات ،منها العشب من الجماعات الترابية باملغرب بمعالجة مياه
املــوجــود على جنبات الــشــوارع والطرقات مــجــاري الــصــرف الصحي واستعمالها في
الرئيسية ،مع وجــود لوحات منتصبة على السقي الزراعي واملتنفسات الخضراء وجنبات
جانب الطريق تحمل عبارة «مياه غير صالحة الشوارع والطرقات؟
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تابع الوسط الفني ،في كل من ا�غرب
وفرنسا بقلق شــديــد ،حــالــة الفنان
الكوميدي جــاد ا�ــالــح ،بعدما أكدت
مصادر إعﻼمية إصابته بـ»كورونا«،
وكــانــت مجلة »بيبليك« الفرنسية،
قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل
وهي تعلن إصابة الكوميدي الفرنسي
ا�غربي جاد ا�الح ،بفيروس »كوفيد
.«19
وأوضحت نفس ا�جلة في عددها
الذي صدر يوم الخميس ا�اضي ،أن
جاد ا�الح قضى  10أيام في منزله ،في
مقاومة الحمى والسعال وآﻻم الجسم،
ولكن ا�شكلة اﻷكبر كانت هي القلق،

ﻷن ا�الح واجه الــداء وحيدا ،عندما
اعتقد أنــه أمــن على نفسه في شقته
الباريسية.
نفس ا�صدر ،أكد أن وضعية جاد
ا�الح تعقدت أكثر ،لكون ابنه الوحيد
يقضي فترة الحجر الصحي في لوس
أنجلوس.
يذكر أن الفنان جاد ا�الح ،يعتبر من
الكوميدي� القﻼئل الذين يستدرجون
النخبة في عدة بلدان �تابعة عروضه
في الصاﻻت العا�ية الكبرى ،وكبريات
الــقــنــوات ،وقـــد انــتــقــل مــؤخــرا من
التجسيد باللغة العربية والفرنسية
إلى اﻹنجليزية.
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على عكس ما يظنه ا�غاربة ،فالحريرة
لسنا من طبخها أول مرة ،بل هي طارئة
علينا ودخيلة ومدسوسة ،وكانت سببا
من أسباب سقوط اﻷندلس.
فإلى غاية القرن الثاني عشر ،لم نكن نفطر
بها في رمضان ،ولــم تتربع على عرش
مائدتنا إﻻ بعد وقوع الفأس في الرأس.
وقد حدث ذلك ،ح� أهدى ألفونسو الثامن،
جارية قشتالية شقراء وفاتنة الجمال
إلى والي قرطبة ،بعد سيطرة ا�وحدين
عليها ،وســر بها الــوالــي أيــمــا ســرور،
وصار يفضلها على زوجته ،ويختلي بها
ﻷيام ،ويهديها الديباج والحلي التي تأتي
القوافل محملة بها ،إﻻ أن جمال الجارية
القشتالية كان يخفي مؤامرة تحاك في
الــســر ..حيث تــم اختيارها بعناية من
ب� مئات القشتاليات اللواتي كن يسلن
لعاب العرب وا�غاربة ،وعلموها الرقص،
وفنون الغنج ،والشعر والطبخ ،ولقنوها
مقادير هذه الشوربة الخطيرة.
وفي يوم من أيام رمضان ،كان والي قرطبة
يتفقد حريمه ،ويتبعه عبده كظله ،إذ شم
رائحة نفاذة ومخدرة ،فأمر العبد أن يأتيه
بمصدرها ،فتبعها اﻷخير بحاسة شمه
القوية وا�دربة ،إلى أن وجد نفسه في
غرفة جاريته واقعا في الفخ ..وعلى غير
عادته ،ومنذ أن تذوقها ،لم يعد يفطر مع
أوﻻده وزوجته ،ولم يعد يرضى بالبرقوق

قام مجموعة من السجناء في أحد سجون كاليفورنيا،
بنقل عدوى مرض »كورونا« لبعضهم البعض في محاولة
فاشلة للخروج من السجن قبل نهاية فترة عقوبتهم ،حيث
ارتفعت حــاﻻت اﻹصابة بفيروس »كــورونــا« في سجن
»بتشز« في منتصف أبريل ا�نصرم ،دون أسباب واضحة.
وأعلن مدير السجن ،أليكس فيﻼنوفا ،يــوم اﻹثن�
ا�اضي ،أن  21سجينا تمكنوا من نقل عــدوى فيروس
»كورونا« لبعضهم البعض عن طريق تبادل زجاجة من
ا�اء الساخن فيما بينهم والتنفس في وجوه بعضهم
البعض ،وأظهرت كاميرات ا�راقبة يوم  26أبريل داخل
السجن هؤﻻء الرجال وهم يتبادلون الشرب من زجاجة
ا�اء.
وقال فيﻼنوفا» :عن طريق شرب ا�اء الساخن ،كانوا
يريدون رفع درجة حرارتهم ﻹظهار أعراض كورونا على
أنفسهم ،وأن هؤﻻء الرجال كانوا يأملون الحصول على
تعاطف القاضي للسماح لهم بالخروج من السجن قبل
نهاية عقوبتهم ،والحصول على اﻹقامة الجبرية في
بيوتهم عندما تثبت الفحوصات إصابتهم بفيروس
كورونا«.
وأضاف فيﻼنوفا في مؤتمر صحافي» :كان هناك ثمة
اعتقادات خاطئة ب� السجناء مفادها أنه إذا أشارت
الفحوص إلى إصابتهم بفيروس كورونا ،سيجبرنا ذلك
على إطﻼق سراح مزيد من السجناء من السجن ،ولكن ذلك
لن يحدث« ،وأشار إلى أن  21رجﻼ من أصل  50سجينا
موجودين في هذا ا�بنى أصيبوا بفيروس كورونا ،ولكن
لن يمنحوا الفرصة للخروج إلى منازلهم كما يريدون«.
وحتى كتابة هذه السطور ،يوجد  357إصابة بفيروس
»كورونا« في السجن ا�ذكور ،بزيادة مفاجئة بلغت 60
 %منذ تاريخ  4ماي عندما كان هناك  123مصابا فقط،
وتعافى  117من ا�صاب� حتى اﻵن.

اﻷنــدلــســي والــرمــان والــتــمــر والحليب
والكسكس ،كما أنه أهمل أحوال الرعية،
وقضى كل رمضان عند جاريته القشتالية،
منبهرا بتلك الطبخة العجيبة التي كان
يطبخ فيها ذلك الحساء.
وبمجرد أن يشربها ،كان الوالي يشعر
بــتــخــدر ،ورغــبــة فــي ال ــن ــوم ،أمـــا ح�
يستيقظ ،فكان ي ــزداد هيامه بجاريته
القشتالية الفاتنة التي تتدلل له لتنفذ
خطتها ،وكلما طبخت »بــرمــة حريرة«
جديدة ،زادت من كمية الكرفس ،ﻹبعاده
قــدر ا�ستطاع عــن رعــيــتــه ،وعــزلــه عن
خليفته ا�وحدي ،وإلهائه عما كان يطبخ
للمسلم� في السر ..هكذا ظلت الحريرة
تتغلغل ،وتفسد الطباع والعقول ،وكلما
جاء رسول من ا�غرب ،كان الوالي يقدمها
لــه ،وعندما يــعــود ،كــان يخبر الخليفة
ا�ــنــصــور بــأمــرهــا ،وبــلــذتــهــا ،وبــوجــود
حمص فيها ،وكزبرة ،وطماطم ،وكرفس،
كما انتشر صيتها في إشبيلية وغرناطة،
فأصبح اﻹقــبــال عليها كبيرا ،ولــم تعد
تخلو مائدة منها ،وفي تلك الفترة ،بدأت
عﻼمات انهيار الــدولــة ا�وحدية تظهر
للعيان ،وكلما كانت الحريرة بالكرفس
تتغلغل في البطون ،كانت اﻷندلس تقترب
من السقوط ..وقد سقطت ،وكان ما كان،
لكن ﻻ أحــد يعتقد أن ا�ــوضــوع أصله
»حريرة«).(..
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لو علم كل مغربي كم تصرف الدولة كل دقيقة أو ساعة أو يوم
مقابل مكوثه في منزله كيف ما كان هذا ا�نزل وكيف ما كانت
ظروف اﻹيواء ،ما دام يحقق مهمة الحجر الصحي ،ولو علم
كم تصرف من أموال في سبيل ذلك ،وكم تقدم من تضحيات
وكم تتكبد من خسائر مادية في هذه الحرب ضد الجائحة� ،ا
خرج ولو لثانية من منزله ،وﻻكتفى بكسرة خبز وكوب ماء
ومنع أهله من الخروج لضمان نجاح هذا الحجر ا�كلف.
فالدولة رغم إمكانياتها البسيطة في ظل عام فﻼحي اتسم
بالجفاف سنت� متتابعت� نطلب من ﷲ رحيله ،آثرت صحة
مواطنيها على اقتصاد البلد ،ولم ترد أن تتغاضى على ما
تغاضت عليه دول أكبر منها طاقة وأغنى منها مواردا فضلت
الحاجة ا�ادية وخاطرت بأرواح مواطنيها.
فعﻼ ،لقد اختارت ا�ملكة ا�غربية ،بقيادة عاهلها ،سﻼمة
ا�غاربة وصحتهم على كل أموال الدنيا ،واستطاعت بحنكة
بالغة وتضحيات جسيمة أن يضرب بها ا�ثل في الخروج من
الحرب بأقل الخسائر ،ﻷن العبرة بالنتائج اﻷخيرة ،وهو أنه
بعدما تحط حرب »كورونا» أوزارها ،فإن تقييم مجهود الدول
يكون في قدرتها على الخروج بأقل عدد من الخسائر البشرية.
ففي الوقت الذي نجد فيه أرقام الدول العظمى ا�خيفة تتصدر
كل الواجهات ،نحمد ﷲ سبحانه وتعالى على إجراء الحجر
وعلى لطفه الرباني الذي يشملنا به.
والحقيقة ،أن غالبية ا�غاربة يستشعرون اليوم جسامة
ا�سؤولية وإن كانت تلك القلة القليلة الخارقة للحجر
في بعض اﻷحيان نجد لها بعض العذر في نقصان وعيها
بخطورة العدو ،إذ بمجرد ما تستشعر قوة الرسالة ،حتى
تهب إلــى حماية نفسها بكافة اﻹجـــراءات اﻻحترازية كما
ﻻحظنا ذلك مع روبورتاجات القائدة حورية ،التي بمجرد أن
تقوم بتوعية سكان دائرتها ،حتى يبدؤون مباشرة في تنفيذ
تعليماتها في احترام لها وﻹجراءات الحجر.
لذلك ،ينبغي أن يعي كل مغربي أو مغربية بأن أكبر رفاهية
ينعم بها شعب على الكرة اﻷرضية اليوم في زمن »كورونا«،
هي أن توفر له دولته إجراءات الحجر الصحي بأي وسيلة
كانت ،وأن هــذه الرفاهية غالية الثمن من حيث تنظيمها
ومراقبتها وتجسيدها على أرض الواقع ،فهي ليست عقوبة
يجب أن نستعجل ذهابها ،وﻻ ضيفا ثقيﻼ نتمنى رحيله ،بل
هي تضحية أمة بكاملها ووقاية ﻻ مثيل لها من أجل إنجاح
خطة الخروج من حرب ﻻ تبقي وﻻ تذر بأقل الخسائر .
وعندما نتكلم عن الحجر الصحي ،فيجب أن نتكلم عنه كهبة
من السماء أنقذنا بها ﷲ في وقت لو تأخرنا ولو بأسبوع
واحد ،لوقع لنا  -ﻻ قدر ﷲ  -ما وقع ﻷمم وصلت حد تطبيق
ا�وت الرحيم واﻻختيار ب� ا�رضى في نزع آﻻت اﻷوكسج�،
وهي صورة قال عنها رئيس أحد ا�ستشفيات السويسرية،
أنها أقبح ما يمكن أن يصل إليه اﻹنسان من تدهور في
تاريخه اﻹنساني ،وقد رأيت الدموع تكاد تخرج من عينيه
وهــو يتحدث عن اﻷزمــة العصبية والنفسية التي مر بها
اﻷطباء في درجات الذروة من هذا الوباء ،الذي ﻻ يمكن أن
تدعي أي دولة اليوم بأنها كانت مستعدة أو أنه لم يأتها على
ح� غفلة.
ﻳﺘﺒﻊ
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اﻟﺘﺰام ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ :
يواصل طاقم »اﻷسبوع الصحفي« النبش في مقاﻻت »الحقيقة الضائعة« ،التي تركها مديرنا الراحل قيدوم الصحفي� مصطفى العلوي
ولم تنشر من قبل ،وحتى يتسنى تقديمها في أفضل حلة ،ترجع جريدة »اﻷسبوع الصحفي« بقرائها إلى أرشيف ركن »الحقيقة الضائعة«
في انتظار إعداد مجموعة جديدة أخرى من ا�قاﻻت لنشرها في هذا الركن.

ø``«Wƒdõª`dG ÜõMh ..ø``«Xƒ¶ëª`dG ÜõM
هــي مــن صنع البشر وتصنيفه،
وحيث ا�قولة الخالدة :بأن ما كان
لـله دام واتصل ،وما كان لغير ﷲ
انقطع وانــفــصــل ،فالخوف كبير
في أن يكون اﻻنقطاع واﻻنفصال
لواقع هو من صنع البشر ،نوعا
من العقاب اﻹلهي الذي ﻻ حول لنا
به وﻻ قوة.
إن ا�غرب القائم ا�نتصب ،البالغ
ســدرة ا�نتهى ،والــراكــب لهودج
العظمة والكمال ،الثابت الخطى،
ا�حتذي بجلد النفوذ الــقــوي ،ﻻ

معاصمهن وحول خصورهن.
إنها سدرة ا�نتهى ،بلغتها فئة
ﻻ تتعدى العشرة فــي ا�ــائــة من
ا�واطن� الذين يكسبون عشرات
ا�ﻼي� شهريا.
ومــغــرب الــكــادحــ� والعامل�
الذين يقضون حياتهم ب� التزاحم
على وســائــل النقل ،وبــ� العمل
ا�ضني مــن أجــل خبز العيش..
عيش يكسب فيه الكادح سبعمائة
درهم شهريا ،وهي النسبة الغالبة
في أجور أزيد من ثمان� في ا�ائة

بﻼ شك إلى ممرات اﻷمل والرجاء،
ﻻ يهمهم من اليوم إﻻ انتهاؤه ،وﻻ
من الشهر إﻻ الخوف من نهايته،
وﻻ من العمر إﻻ اﻷمل في انقضائه.
وتقف اﻷحزاب السياسية قديمها
وجديدها ب� الجمع� ،واضعة
يــدهــا اليمنى مــع الجمع اﻷول،
ويدها اليسرى مع الجمع الثاني،
متأرجحة اﻷقـــدام بــ� ا�ــواقــف،
فــاقــدة الــوعــي ،لهول الــخــوف من
السقوط.
ويحتار الفكر لــهــذا التناقض

ﺑﻘﻠــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
لــو كــانــت لــنــا  -نــحــن أيــضــا-
مــؤســســات ﻻس ــت ــق ــراء الــــرأي،
وسألت الرأي العام عن رأيه ..بكل
موضوعية ،وبالكثير من الهدوء
والواقعية ،ﻻنكشف للباحث� أن
ا�غرب ا�وحد ،ا�تفق مع جﻼلة
ملكه ،ا�تضامن معه في السراء
والــضــراء ،فــي الحلو وا� ــر ،هو
في الواقع ،متركب من مجموعت�
مختلفت� متباعدت� فيما يتعلق
باﻻختيارات الداخلية.
وليس ســرا أن هــؤﻻء ا�هتم�
بنا وبشؤوننا ،والذين يقضون
أيــامــهــم ولــيــالــيــهــم فـــي كــتــابــة
التقارير حولنا ،وإصدار الفتاوى
في شأننا ،ينطلقون في أحكامهم
من خــﻼل اﻻتجاه� ا�تباعدين
للتركيبة اﻻجتماعية السياسية
�غربنا ،ومن محبرة تناقضاتها
يكتبون ..ويخططون.
وعبر الفجوات العميقة التي
تــفــصــل الــتــركــيــبــتــ� ،يــمــكــن أن
تتسرب كل ا�حاوﻻت والتجارب
التي ليس الجسم ا�غربي  -بكل
أسف  -معقما ضد »فيروساتها«.
إننا ﻻ ننازع مشيئة ﷲ وإرادته
في أنه خلقنا هكذا ،غني وفقير،
قــوي وضعيف ،متنور وجاهل،
أســود وأبــيــض ،تعيس وسعيد،
مبروك ومنحوس ،ولكن الفوارق
التي نعنيها ونعاني منها ،إنما

ﺇﳳ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ؟

تخترق أسماعه إﻻ آيــات التقدير
وعبارات التنويه ،وﻻ ترى عيناه
من خــﻼل نظاراته الخضراء ،إﻻ
جنات عرضها السماوات واﻷرض،
خضراء بحشيشها وحتى تبنها ،ﻻ
عيب وﻻ نقص ،وﻻ حاجة وﻻ خلل،
اقتصاد مزدهر ،وعمران منتشر،
وعـــدل شــامــخ مــن خــﻼل اﻷعــمــدة
الــرخــامــيــة �ــحــاكــمــه ا�ــتــنــاثــرة،
وأمــــوال مــرصــودة فــي اﻷبــنــاك،
وكنوز على صدور السيدات وفي

من ا�أجورين.
هذا الوجه الثاني للعملة ا�ذهبة،
كالح السمة حزين الضمير ،شرب
مــاء الصبر في حنفيات البيوت،
والــتــهــم دواء الــصــمــت معجونا
بالخبز ،ومسكوبا فــي الــشــاي،
يــســيــر شــيــبــه وشــبــابــه ،نــســاؤه
ورجــالــه ،الهوينا ،بجانب جــدار
الحياد ،متدثرين بأردية اﻻنتظار،
ومتراص� في صفوف ا�ؤمل�،
تتفادى أقدامهم حفر اليأس ا�ؤدية

ا�هيمن عــلــى هــيــاكــل اﻷحــــزاب،
الــتــي اخــتــار الكثير مــن قادتها
اﻻح ــت ــم ــاء ب ــب ــذخ ا�ــحــظــوظــ�،
وبقيت جماهيرها كــادحــة تزيد
متاعب الــنــضــال وا�ــعــانــاة على
بؤسها وشــقــائــهــا ..حتى إذا ما
هبت عاصفة ا�تابعة وا�ضايقات،
فإنها ﻻ تصيب بزكامها وحماها إﻻ
هؤﻻء الكادح� ،ﻻ تصيب القادة
وﻻ الزعماء ،لعلو أبراجهم وصﻼبة
سياجات قصورهم..
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وهو حال من التناقض يستحيل
أن يدوم.
فكلما ازدادت الفوارق الطبقية
شساعة ،كلما زاد الخطر ا�حدق
باﻷحزاب السياسية وبمصداقيتها
ضــخــامــة ..كما زادت احتماﻻت
سقوط اﻷحزاب في هوة الضياع.
ويقولون أن عندنا في ا�غرب
عــشــرات اﻷحــــزاب ،هــي كلها في
وضع واحد أو تكاد..
تــــرى ..هــل عــنــدنــا ح ــزب يمثل
ا�حظوظ� ،وحزب يمثل ا�زلوط�،
أم أن ا�غرب في حاجة إلى إضافة
حزب� اثن� إلى الﻼئحة الطويلة
لـــﻸحـــزاب؟ يــكــون زعــيــم الــحــزب
اﻷول ،شابا أنيقا اشترى شهادات
الـــدكـــتـــوراه أو أصــــدر اﻷوامــــر
بطبعها ،وسيما متألقا حريري
اللباس مثقل الجيوب ،ﻻ يستعمل
من القواميس إﻻ عبارات التفاؤل،
وﻻ مــن منطق الــشــعــب إﻻ كلمة
»اﻷمة بخير« ،ﻻ يتكلم في اﻹذاعة،
وﻻ يؤمن بالصحف ،ﻷنها عنوان
لحرية شبع الشعب منها.
وعندما يعقد مؤتمره الوطني،
تمتلئ بوابة ا�لعب البلدي ،مقر
ا�ؤتمر ،با�رسيديسات السوداء
وقد اصطف على جنباتها سواقوها
بقبعاتهم ،ووضعوا شارة الحزب
على صدورهم.
وفــي داخــل الــقــاعــة ،ﻻ تــرى إﻻ
خليطا من الورود والشخصيات..
وزراء ورؤساء ومدراء ومستشارين
وأرباب ا�صانع وأصحاب الفنادق
الفخمة ..ويكون برنامج ا�ؤتمر
سردا لﻺنجازات ،ومقررات ا�ؤتمر
تذكيرا بتلك اﻹنجازات.
أما زعيم الحزب الثاني ،فيكون
ضعيفا نحيفا من سوء التغذية،
خريجا بــدكــتــوراه حصل عليها
باستحقاق ،فكر في بيعها فوجد
هــنــاك كــثــيــرا مــمــن ســبــقــوه لبيع
دبلومات أكبر منها ..تزعم الحزب
الجديد صدفة في تجمع للعاطل�،
عــقــدوه عــلــى مــوائــد واحــــدة من
ا�قاهي ا�عدودة بــاﻵﻻف ،وحدت
بينهم ا�آسي ،وشحذتهم الحاجة،
وعلمتهم ا�عاناة أن الصمت ليس
بحكمة ،وأن الــســكــوت نــوع من
اﻷزبــال ،وليس من ذهب كما تقول
ا�ثل العليا.
قـــد ي ــك ــون هــــذا الـــكـــﻼم هـــراء
وتخريفا ..وقــد ﻻ يــكــون ..فزعيم
الحزب اﻷول موجود ..أما الزعيم
الثاني ،فقد يكون هو كل شخص من
هؤﻻء الذين تراهم على اﻷرصفة،
ورائحة الحاجة والخصاص تفوح
من أطرافهم وهم على بعد عشرة
أمــتــار ،وغمامة الــيــأس والضنى
تهيمن على أبصارهم وقلوبهم،
فترتسم مﻼمح مكدرة على وجوه
لم تعرف اﻻبتسامة منذ سنوات
الــصــبــى ..حيث كــانــوا أطــفــاﻻ ﻻ
يعرفون شيئا اسمه ا�سؤولية
تــمــامــا كبعض زعــمــاء اﻷحـــزاب
الحالية ،الذين استقالوا من تحمل
ا�سؤولية ..ولــذلــك ،فإنك تراهم
غالبا يضحكون.

