ري
س

المؤسس:
مصطفى العلوي

مـدير النشر:
الطيب العلوي

الحقيقة الضائعة

ألول مرة يصدر بالغ رسمي عن إدارة األمن الوطني،
يؤكد ضلوع مسؤول أمني ،وهو ضابط ينتمي لجهاز
«الديستي» ،في نشاط شبكة دولية لالتجار في
املخدرات ،وكان هذا الضابط يتلقى رشوة مالية
مقابل إفشاء أسرار مهنية ..إذا كان هذا البالغ قد
كشف جزء من املستور في شحنة الكوكايني املحجوزة
مؤخرا بميناء طنجة املتوسطي ،فإن السؤال يبقى
مطروحا عن سر التكتم الذي أحاط عملية مشابهة في
العاصمة الرباط بعد تورط مقرب من مسؤول أمني كبير
في « شبكة كوكايني الرباط» التي تم ضبطها مؤخرا ،فهل
ما يجوز قوله في طنجة ،ال يجوز قوله في الرباط()..؟
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الرجال الأقوياء ميوتون
يف ت�صفية احل�سابات

ِ
ملغرب
ا
من
«طردوه»
الذي
العامل
ِ
اختاره ترامب لإنقاذ العامل

«»Mission Impossible

في زمن كورونا

أنصفت األقدار العالِم املغربي منصف السالوي ،بعد تعيينه يف
أجواء احتفالية داخل البيت األبيض ،من طرف الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،على رأس فريق عمل يضم يف مكوناته أكرب جنراالت
أمريكا ،بهدف إيجاد لقاح فعال ضد فريوس «كورونا» يف مدة وجيزة،
إلنقاذ العا َلم ..لكن الفخر املغربي بهذا العالِم ،الذي تم تكليفه بمهمة مستحيلة
 Mission Impossibleعلى غرار أفالم «األكشن» ،كشف أيضا عن التناقضات
املغربية ،حيث أن هذا الرجل لم يكن يسمح له حتى بإلقاء محاضرات مجانية
داخل الفضاءات الجامعية ،حسب ما أكدته شهادات زمالئه ،الذين أكدوا أنه اختار
«منفاه» بنفسه ،ليثبت للعا َلم كفاءته(.)..

ملف العدد

10-9-8

تحول استراتيجي خطير

خطة «جهنم» :قاعدة
ع�سكرية جزائرية يف بئر حللو
�شرق اجلدار الدفاعي املغربي

تحت األضواء

«�إهانة» وكيل للملك تفر�ض الت�سا�ؤل:
هل يحق اعتقال املواطنني من طرف
القوات امل�ساعدة؟

3

كواليس

هل رف�ض امللك الت�أ�شري على
قوانني م�صادق عليها عن بعد؟

2

ألول مرة..

مقرتح قانون ل�ضم الإ�صابة
بـ«كورونا» �إىل حوادث ال�شغل
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دراهم
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ﺑﻘﻠــﻢ:

اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

ÚjhÓ°ùdG ìÉ≤d
áŸƒ©dGh á«æWƒdG ÚH
ســرق الخبير البيولوجي الــدكــتــور الــســﻼوي
مؤخرا ،كل اﻷضواء ،بعد تعيينه من طرف الرئيس
اﻷمريكي ترامب ،على رأس اللجنة ا�كلفة بتطوير
لقاح ضد فيروس »كورونا«.
لــكــن مــن الــجــانــب ا�ــغــربــي ،ا�ــعــروف بطبعه
النرجسي ،الفخور بذاته) ،(...ﻻ حديث في ا�وضوع
إﻻ عن جنسية الخبير منصف السﻼوي وأصوله،
بهدف فــرض وجــود ا�غرب مــرة أخــرى ،ووضعه
بالقوة في قلب الحدث ،وبأي ثمن).(...
فكمساهمة وطنية مني ،وعلى نفس ا�نهج)،(...
أقول هنيئا لنا ،وللسﻼوي� ،الذين كانوا معروف�
في زمــن مضى بعﻼج حمقى ضفتي أبــي رقــراق،
وأصبحت آمال العالم برمته اليوم مع ّلقة عليهم،
للعﻼج من فيروس يحصد اﻷرواح يوميا ،وفي كل
بقاع اﻷرض.
لو فعﻼ أرادت وسائل اﻹعﻼم ا�غربية ،ا�عترف بها
أو الغير معترف بها) ،(...التنويه با�غرب بطريقة
أو بأسلوب أذكــى ،لكان بإمكانها اﻻقتصار في
معلومتها ،على اﻹشارة بأن اﻹدارة اﻷمريكية عينت
هذا الرجل ذي اﻷصول ا�غربية ،على غرار ا�رشح
الثاني الــجــزائــري الجنسية ،إلياس الزرهوني،
الرئيس السابق للمعهد الوطني للصحة اﻷمريكية
في عهد الرئيس بوش ،والذي قوبل طلب ترشيحه
بالرفض لصالح السﻼوي ،ومن ت ّم ،كانت الرسالة
ستكون خفيفة على اللسان ،رائــقــة ،حــــادّة)،(...
وتحيي مقولة »الفاهم يفهم«.
وفيما يخص بعض العباقرة ،ا�تسائل� عن أي
بلد كان الدكتور السﻼوي يقصد خﻼل تصريحه
الصحفي رفقة ترامب بمقولته »ﻷخدم بلدي والعالم«،
فالجواب على ما يبدو كان واضحا ،وإلقاء نظرة
على ا�ِقرأ )الحامل للمكروفونات( ،واللوحة الذهبية
الدائرية الشكل ا�علقة فيه بإحكام) ،(...ورسم النسر
اﻷمريكي الضخم الذي يتوسطها ،كاف لتخم� اسم
البلد الذي كان يقصد) ،(...على كل حال ..حتى لو لم
يكن أمريكيا ،يبقى ا�حزن في الحكاية ،هو ما لخصه
اﻹعﻼمي ا�غربي عبد ﷲ الترابي» :لو افترضنا
جدﻻ بأن منصف السﻼوي استقر في ا�غرب وأصبح
أســتــاذا جامعيا ،فكان سيصبح ربما في أحسن
اﻷحوال أستاذا جيدا أو عميد كلية ،ولكن ليس إلى
الدرجة التي وصل إليها اﻵن« ،لتكتمل الفكرة بما
جاءنا به الناشط خالد البكاري» :هذه اﻷدمغة التي
درست في بلدان الجنوب من اﻻبتدائي حتى اﻹجازة،
وهاجرت ،ونجحت في دول الشمال ،تستفيد منها
دول وشركات كبرى في تعميق الفجوة العلمية ،وفي
استدامة التبعية ،سواء في التكنولوجيا أو الدواء
أو الغذاء«.
ا�هم ،ما لم يتطرق إليه إعﻼمنا على نطاق أوسع
مما هو عليه ،هو ما يقلق الدكتور السﻼوي حاليا،
أي اﻹشكاليات ا�همة التي قد تجعله ينجح أو يرسب
في مهمته ،بد ًء من الجدل الواسع الذي عرفه الرأي
العام اﻷمريكي ،الذي بات منشغﻼ بملفات تضارب
ا�صالح فــي قــرار تعيينه ،مما يلزمه اﻵن ،بعد
استقالته من مجلس إدارة شركة »موديرنا« العاملة
على تطوير  300مليون لقاح قبل يناير  ،2021إلى
التنازل عن أسهمه بالشركة ،البالغ مجموع قيمتها
 10مﻼي� دوﻻر ،وإﻻ سيكون الــذي أصبح ُينعت
بـ»الدكتور كوفيد« ،مضطرا للتنحي من ا�همة التي
ُأسنِ دت إليه ،كما طالبته بذلك ا�رشحة الرئاسية،
السيناتور إليزابيث وارن.
كثيرة إذن هي ا�لفات ا�عقدة ا�طروحة على
مكتب الدكتور السﻼوي ،والتي هو مضطر لحلها
قبل وضع معطفه الطبي وولوج ا�ختبر للشروع في
العمل ،الذي ح� نجاحه فيه ،سيكون الوقت أنسب
لنصفق له كيفما كان بلدنا) ،(...أما اﻵن ،فمجموع
مهامه ومشاكله تمنعه غالبا حتى من التفكير في
نفسه ،إذا ما كان مغربيا ،أم أمريكيا ،أم بلجيكيا؟
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كانت جريدة »اﻷســبــوع« أول من تطرق
لقضية اختﻼﻻت وخروقات دستورية عرفتها
جلسات التصويت على الــقــوانــ� ،يبدو
أن هذا ا�وضوع بات مثل كرة الثلج ،كلما
تدحرجت كلما كبرت.
قــضــيــة خــــرق ال ــدس ــت ــور فـــي جــلــســات
عمل الــبــر�ــان وصلت الــيــوم إلــى ا�حكمة
الدستورية ،بعد الطعن الذي قدمه فريق حزب
اﻷصالة وا�عاصرة بمجلس النواب أمام
ا�حكمة الدستورية ،حيث أحال »البام« هذا
ا�لف الثقيل على أنظار قضاة أعلى محكمة
بالبﻼد ،للنظر في عيوب مسطرة التصويت
على هذا القانون ،فهل تذهب ا�حكمة بعيدا
في هذا القانون وتسقطه كما فعلت مع قانون
سابق أسقطته لـ»عيب في ا�سطرة«؟
من جهة أخرى ،حاول البعض إقحام ملك
البﻼد في هذا ا�وضوع ،حيث أن تأخر نشر
القانون ا�عني بالطعن )قانون اﻹذن برفع
سقف الديون الخارجية بالجريدة الرسمية(

رغم مرور أزيد من أسبوع� على ا�صادقة
عليه ،فسره البعض برفض ا�لك إعطاء
اﻷمر بتنفيذه ،أي أن هذا القانون لم يحصل
بعد على تأشير ا�لك عبر ظهير شريف كي
يتم نشره رسميا بالجريدة الرسمية رفقة

ظهير النشر ،مما جعل الحبيب ا�الكي
رئيس مجلس النواب )ا�طعون في طريقة
تصويت مجلسه( في وضعية قلق ،فهل حقا
رفض ا�لك التأشير على هذا القانون لخرقه
للدستور؟

ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮع

óYGƒ≤dG äÓ°SGôe øe áFÉŸG ‘ 90
á«°û«©e ÖdÉ£e øª°†àJ ¢TƒæNCG ™e
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
أكد مصدر حزبي لـ»اﻷسبوع« ،أن التجمع الوطني لﻸحرار
فاجأه العدد الهائل من الطلبات وا�شاركات ا�رتكزة على
»أزمة ا�عيش اليومي« ا�وجهة لرئيس الحزب أخنوش ،وهو
من أكبر أثرياء ا�غرب بثروة تتجاوز  14مليار درهم.
وطالبت مشاركات بالدعم ا�باشر لبعض اﻷسر ا�تضررة
من الجائحة ،وقد علق أخنوش قائﻼ بأنه مستوعب لهذه
ا�طالب ا�جتمعية ،خصوصا على صعيد مشكل »السكن
اﻻقتصادي في ظل الحجر« ،والبطالة القسرية للعامل� في
ا�هيكل ،وأيضا تقاعس بعض ا�قاوﻻت
القطاع غير
فــي اﻹدﻻء بــعــدم تمكنها مــن دفــع
اﻷجور ،مما حرم عامل� من التوصل
بمستحقات صندوق »كورونا«.
ورفض أخنوش الوعد بأي عمل
إحساني للتدخل عبر مؤسسات
الحزب أو غيره في التخفيف
مــن أثــــار الــجــائــحــة على
الــقــوت الــيــومــي ،حسب
تعبير رئيس اﻷحرار ،في
افتتاح ا�حطة  58من
لقاءات » 100يوم 100
مدينة« عن بعد.

ﺃﺧﻨﻮﺵ

≥WÉædG QhO ¢üª≤àj ôµ°ûd ¢ùjQOEG
áeƒµ◊G º°SÉH »ª°SôdG
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أطلق إدريــس لشكر ،الكاتب اﻷول
لــحــزب اﻻتـــحـــاد اﻻش ــت ــراك ــي ،بــدايــة
اﻷسبوع الجاري ،أرضية توجيهية حول
تدبير الوضعية الراهنة تحت عنوان
»استشراف ا�ستقبل :جائحة كورونا
فرصة ﻻنطﻼق النموذج التنموي الجديد
على أســس سليمة« ،وقــد كــان ﻻفتا
لﻼنتباه سرد هذه الورقة لكافة ا�بادرات
ا�لكية والحكومية �واجهة جائحة
»كورونا« وكأنها ورقة حكومية).(..
لشكر في مذكرته ،أعاد التلميح إلى
توحيد الصف الوطني ،وهو ما يعني
تجديد مطلب حكومة وحدة وطنية)،(..
كما أشــاد بالدور الفعال لصندوق
»كــــورونــــا« ،مــوضــحــا أن
الجميع يعي معنى الدولة
الــقــويــة الــعــادلــة ذات
ا�ــصــداقــيــة ،ا�تحملة
�سؤولياتها والوفية
بالتزاماتها ،ومعنى
ا�ــجــتــمــع الــحــداثــي
ﻟﺸﻜﺮ

ا�تضامن بغض النظر عــن اﻻنتماء
الطبقي أو الفئوي أو الجغرافي أو
النوعي.
وبعد أن سجل تضرر مئات ا�قاوﻻت
ا�غربية من اﻷثار اﻻقتصادية لجائحة
»كورونا« على غرار باقي بلدان العالم،
قــال لشكر أن رد فعل الحكومة بعد
إحــداث لجنة اليقظة اﻻقتصادية ،كان
سليما وحيويا للتخفيف من ا�خاطر
اﻻقــتــصــاديــة وا�ــالــيــة ..كما لــم يفوت
الــكــاتــب اﻷول لــحــزب اﻻتــحــاد
اﻻشتراكي ،الفرصة دون
اﻹشادة بأسرة التعليم
التي كانت في مستوى
اللحظة ،سواء من حيث
اتخاذ القرار في الوقت
ا�ناسب ،أو تجنيد كل
اﻹمكانيات التقنية
�ـــبـــاشـــرة
الــدراســة
عن بعد.
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
تــتــواصــل الــتــســريــبــات الــخــطــيــرة
ا�رتبطة با�واطن� الــذيــن يفرض
عليهم الحجر الصحي في إطار تدابير
الوقاية من »كورونا« ،وأخطر تسريب
هو شريط فيديو منسوب لعناصر
الــحــرس ا�لكي ،الــذيــن اتــخــذت في
حقهم نفس التدابير ،صــوره واحد
منهم وهــم بصدد ترديد ﻻزمــة حفل
الوﻻء التي تقول »ﷲ يرضي عليكم
قالكم سيدي« ،لوﻻ أن الحجر الصحي
ليس مناسبة لترديد مثل هذا الكﻼم،
الذي تم »تحريف« بعض كلماته).(..
أخطر اتهام للنيابة العامة ،جاء على
لسان ا�حامي زيــان ،رئيس الحزب
الليبرالي ،عبر رسالة خطيرة قال فيها
لزمﻼئه ..» :لم نتوقع يوما أن جهاز
النيابة العامة سيقوم بالسطو على
نضاﻻتنا لتحقيق مآربه ،باستعمال
مزيد من التسلط والقمع ،وترسانة
قانونية تساهم في إفﻼته من الرقابة
وا�ــســاءلــة خــدمــة ﻷج ــن ــدات خفية
تجر مغربنا نحو مزيد مــن النهب
واستنزاف الثروات).«(..
كشفت حــادثــة سير مــروعــة �ركبة
عسكرية ،تابعة للبوليساريو ،بمنطقة
اغوينيت قرب الجدار العازل ،النشاط
ا�شبوه للجبهة فــي ا�نطقة ،ولم
يكن باﻹمكان التستر على الحادث
بعد وف ــاة عنصر مــن ا�يليشيات،
ونقل زميليه في حالة خطيرة لتلقي
العﻼجات.

ا�منوحة مــن مؤسسات العمل ،بــل منعوا الرئيسي في التخفيف من عناصر القوات
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
كثيرا مــرور وتنقل عدد كبير من ا�واطن� ،ا�ــســاعــدة ،يعود لواقعة ظهر يــوم الجمعة
يتضح أن واقعة تعنيف وكيل للملك بطنجة وشرعوا في اعتقال ا�واطن� وحملهم في  15مــاي ،ح� تعرض نائب وكيل ا�لك لدى
مــن طــرف رجــال الــقــوات ا�ــســاعــدة )حسب »صطافيطات« ،مما جعلهم يمارسون مهام ا�حكمة اﻻبتدائية بطنجة ،لﻼعتداء من طرف
تصريحاته ا�ــروجــة على نطاق واســع( قد ضباط الشرطة القضائية وشرطة ا�رور دون عنصرين من القوات ا�ساعدة بحومة الشوك
أنتجت أزمة حقيقية ب� جسم القضاء وجسم اختصاص قانوني ،فهل يجوز تحت مبرر )حــي بنكيران( التي يقطن بها ،حيث كان
القوات ا�ساعدة ،ﻻ سيما أن وكيل ا�لك ا�عني حالة الطوارئ الصحية خرق القانون وخلط متجها للسوق من أجل التبضع ،لكن عنصرين
من القوات ا�ساعدة منعاه بالقوة ..مما أدى
بالنازلة عمم على الجسم القضائي شريطا اﻻختصاصات واﻷوراق؟
هذا من الناحية القانونية ،أما من حيث إلى تعنيفه.
صوتيا حكى فيه عن »جرجرته« �سافة طويلة
وانــتــشــرت فيديوهات للواقعة الــتــي تم
وبطريقة مهينة من طرف أحد عناصر القوات الــشــكــل ،فــقــد ﻻح ــظ الــعــديــد مــن ا�تتبع�
وا�هتم� بالشأن العام بجهة الشمال ،تقليل تسريبها على نطاق واســع ،خصوصا على
ا�ساعدة ،الــذي اعتقله داخل
مواقع التواصل اﻻجتماعي،
سيارة الــقــوات ا�ساعدة دون
دون احــتــرام ســريــة البحث
اكتراث للصفة التي كان يقدم
ال ــذي أمــر بــه الوكيل العام
بها نفسه).(..
لــلــمــلــك بــطــنــجــة ،الــــذي قــام
ورغــــم »الــصــلــح« الــــذي تم
بفتحه مــن أجـــل التحقيق
عــقــده بـــ� اﻷطــــــراف والـــذي
فــي مﻼبسات اﻻعــتــداء ،كما
يعكس جزئيات لم تنشر للرأي
أن وداديــــة الــقــضــاة دخلت
الـــعـــام ،حـــول الــســبــب اﻷول
على الخط ،مما دفع باﻹدارة
لــﻼصــطــدام) ،(..فــإن خطورة
العامة للقوات ا�ساعدة إلى
واقعة طنجة لم تقف عند حدود
إيفاد لجنة �دينة طنجة ،من
»سوء فهم« وقع ب� »مخازنية«
أجل التحقيق بدورها في هذا
ورجــــــل مــــن ســلــطــة الــســلــك
ا�وضوع الذي صار موضوع
القضائي ا�ستقل ،بــل كشف
الرأي العام.
عن حجم الخروقات ا�حتملة
ك ــم ــا يــظــهــر فــــي إحــــدى
التي قد تكون ارتكبت في حق
الفيديوهات ،أن شخصا قام
ا�واطن� البسطاء مــن طرف
بتصوير النائب ا�ذكور ح�
رجال وأعوان القوات ا�ساعدة
ك ــان داخـــل ســيــارة الــقــوات
والقياد ،بدون أسس قانونية.
ا�ساعدة رفقة عميد شرطة
وشكلت هذه القضية مناسبة
وقـــائـــد الــســلــطــة ا�ــحــلــيــة،
لتسليط الضوء على القوان�
وبعدها قام بنشر هذا الفيديو
ا�نظمة ﻻخــتــصــاص الــقــوات
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳴﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺘﻌﻨﻴﻔﻪ ﺩﺍﺧﻞ »ﺍﻟﺼﻄﺎﻓﻴﻂ«
على نــطــاق واس ــع دون علم
ا�ساعدة بدقة في عﻼقتها ا�باشرة
مع ا�واطن� ،بعدما باتت تعترض طريقهم تواجد عناصر القوات ا�ساعدة با�يدان كقوة نائب الوكيل ،مما عقد اﻷمر حول من وراء هذا
وتقوم بتفتيش صدقية الوثائق الثبوتية داعمة لباقي اﻷجــهــزة ا�شاركة في تطبيق الفعل.
ولــهــذا ،فــإن العديد مــن ا�ــواطــنــ� الذين
ووثائق الهوية ،حيث حضرت بجانب رجال قانون الطوارئ الصحية ،حيث خلت بعض
اﻷمن في الحواجز اﻷمنية بالحواضر ،وبدأ النقاط التي كانت تتمركز فيها هذه العناصر ،ﻻحظوا هذه اﻷيام تقلص عدد رجال القوات
رجال القوات ا�ساعدة يشرفون على عملية وكذلك غياب الجوﻻت ا�يدانية التي كانوا ا�ساعدة بجهة الشمال ،ربطوا هذا ا�وضوع
بواقعة نائب الوكيل وتدخل جهات مركزية في
التثبت من الهوية ومن رخص السياقة أحيانا يقومون بها رفقة رجال اﻷمن الوطني.
ورجــح العديد مــن ا�ــواطــنــ� أن السبب ا�وضوع.
بهذه »الباراجات« ،ويشككون في وثيقة التنقل

خصص عبد الكريم بنعتيق ،الوزير
الــســابــق فــي الــجــالــيــة ،والـــذي ترك
رحيله فراغا كبيرا في هــذا ا�جال
بالنسبة للحكومة ،للصحافة مقاﻻ
مطوﻻ للحديث عن الحرب التجارية
بــ� الــصــ� وأمــريــكــا ،موضحا أن
هــذه الــحــرب تحولت إلــى »عقيدة«
في زمن الرئيس ترامب ،باعتبارها
خيارا استراتيجيا يعوض ا�واجهة
العسكرية ،كما أوضــح أن أكبر قوة
لدى الص� ،هي احتياطها من العملة
الصعبة والــذي يبلغ  3آﻻف مليار
دوﻻر).(..
في وقت تتصارع فيه الشركة الكندية
»أكــســمــ�« الــتــي يــديــرهــا صينيون
ضد الشركة ا�حسوبة على بوت�
»مــيــداســورســز« عــلــى حــقــل الــذهــب
»نداسيما« ،خرجت أصوات يتقدمها
سيمبليس راندانجي ،رئيس الوزراء
السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى
ليقول)) :إن الــذيــن شاركونا الــدم
ﻻســتــعــادة اﻻســتــقــرار إلـــى بــﻼدنــا
بجنودهم ،هم اﻷحــق ،فمثﻼ ا�غرب،
أحــق من غيره ،ولــدى ا�غرب شركة
»مناجم« )التابعة للهولدينغ ا�لكي(
تتجاوز ا�تنافس� ،ولديهم فكرة
وشراكة إفريقية عميقة(( ،نقﻼ عن
مصدر »اﻷسبوع« ،الذي أكد أن دعم
فرنسا لشركة »مناجم« سببه مشاركته
العسكرية لوقف الحرب اﻷهلية في
هذا البلد إلى جانب الفرنسي�.
تسلمت موريتانيا ،بداية اﻷسبوع
الجاري ،مائة طن من التمور الجيدة
هدية من ا�ملكة العربية السعودية،
وأكد السفير السعودي بنواكشوط،
هــــزاع بــن زيـــن ا�ــطــيــري ،أن هــذه
الهدية تأتي في إطار تعزيز العﻼقات
القوية الراسخة ب� البلدين ،ليستمر
هــذا التقارب السعودي ا�وريتاني
والغموض في العﻼقات مع ا�غرب.
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بــات واضــحــا خــﻼل كــل جلسة بر�انية،
الــتــوجــه التصعيدي الـــذي يعتمده نــواب
التجمع الوطني لﻸحرار في حق القطاعات
الحكومية غير التي يدبرها وزراء حزبهم،
كاﻻقتصاد وا�الية ،والصناعة والتجارة،
والفﻼحة والصيد البحري ،حيث اﻹشــادة
بوزراء هذه القطاعات ،فيما توجه اﻻنتقادات
الساخنة لباقي القطاعات.
آخــر تصعيد من اﻷحـــرار حتى اعتبرهم
البعض معارضة أكثر من ا�عارضة ،كان في
حق وزيــر التربية الوطنية ،سعيد أمــزازي،
خــﻼل جلسة مجلس الــنــواب يــوم اﻹثن�
ا�اضي ،إذ في الوقت الذي افتخرت فيه جل
فرق اﻷغلبية الحكومية ،وعلى رأسها العدالة
والتنمية ،بما قامت به الوزارة من مجهودات
في زمن الجائحة ،وتنويه محتشم من ا�عارضة
نفسها ،بدا اﻷحــرار في وضعية هجوم على
وزارة التعليم ،مما طرح معه مرة أخرى أسئلة
في صفوف قيادات أحزاب اﻷغلبية ،وخاصة
وزراء »البيجيدي« ،حول هذا التصعيد الذي
اختاره حزب اﻷحــرار ،والذي ليس اﻷول من
نوعه ،بل سبقه نفس التصعيد في حق وزير
الصحة ح� حل بالبر�ان قبل شهر.
وكــان فريق التجمع الدستوري قد انتقد
وزارة التربية الوطنية بقوة خﻼل الجلسة
الــبــر�ــانــيــة اﻷخـــيـــرة ،واعــتــبــر أن اﻷرقـــام

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ

ﺃﻣﺰﺍﺯﻱ
وا�نجزات التي عددها الوزير ﻻ عﻼقة لها
بالواقع ا�ليء باﻷعطاب ،ومنها اﻷعطاب
الكثيرة لقضية التعلم عن بعد ،إذ اعتبروا
منسوب اﻹقبال عليها ضعيفا ،أي أنها عملية
غير مرغوب فيها ،وبالتالي ،اﻹقبال هو ا�حدد
وليس العرض الذي قدمته الوزارة ،مشيرين

في الوقت نفسه إلــى الــفــوارق الكبيرة ب�
البادية وا�دينة على مستوى التجهيزات،
مما جعل عامل غياب العدالة ا�جالية يحدث
التفاوت ب� أبناء الوطن الواحد ،وبالتالي،
»لــن نطمئن لﻸرقام التي قدمتموها« يقول
اﻷحرار.

ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
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قال مصدر سياسي جد مطلع ،أن أزمة جائحة »كورونا«
أثــرت على وتيرة عمل قضاة ا�جلس اﻷعلى للحسابات
وهم يقومون بالتدقيقات واﻻفتحاصات التي يختصون بها
وتكون ضاغطة في السنوات العادية فباﻷحرى في سنة
الجائحة.
وأضــاف ا�صدر ذاتــه ،أن قضاة مجلس جطو ،باتوا
مطالب� بمجهود استثنائي عندما يرفع الوباء ،ﻻستدراك
أجندة تفتيش وتدقيق وافتحاص حسابات ا�ؤسسات
العمومية واﻷحـــزاب السياسية والجماعات الترابية
وا�قاوﻻت العمومية ،وهي في مجملها مؤسسات كبيرة
وكثيرة وتتطلب طاقما ضخما.
إلى ذلك ،قال نفس ا�صدر ،أن قضاة جطو ح� ستتحسن
الوضعية ببﻼدنا ،سيجدون أنفسهم أمام سنة مراقبة من
نوع خاص ،إذ أن أغلب أبواب ميزانيات هذه ا�ؤسسات
تم تحويلها لصندوق محاربة »كورونا« ،وبالتالي ،فهي لم
تصرف ،لذلك سيجدون أنفسهم خﻼل نهاية السنة مطالب�
فــي ميزانية التعقيم )جافيل(
ب ــال ــت ــدق ــي ــق
رائــحــتــهــا تــفــوح مــن اﻵن في
الــتــي بــدأت
الكثير من الجماعات ،على عدة
مستويات ،من حيث مسطرة
اخــتــيــار ص ــاح ــب الــصــفــقــة
ا�حظوظ ،ومن حيث حقيقة رش
كل هذه اﻷطنان من ا�واد
ا�عقمة فــي الــشــوارع،
أم أن اﻷمـــــــر كـــان
مــجــرد رش »ا�ــا
والزغاريت«
ونــــــــفــــــــخ
الفاتورات؟
ﺟﻄﻮ
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قال مصدر جد مطلع من وزارة ا�الية ،أن
كــوادرهــا يعيشون ضغطا كبيرا ب� مطالب
تعديل القانون ا�الي ،وب� تقلبات اﻷوضاع
اﻻقتصادية بشكل متسارع وطنيا ودوليا.
وأكد ا�صدر ذاته ،أنه بعد إجماع كل الفرق
البر�انية على ضرورة أن تقدم الحكومة قانونا
جديدا لتعديل القانون ا�الي الحالي ،وذلك
بسبب متغيرات ا�وارد والنفقات نتيجة أزمة
»كورونا« ،وجد خبراء وزارة ا�الية أنفسهم
اليوم أمــام تحديات كبرى ،بسبب التطورات

ا�صاحبة لــلــوبــاء ،وع ــدم معرفتهم بــاﻵفــاق
واﻵجــــال النهائية لنهاية هــذا الــفــيــروس،
وبــالــتــالــي ،عــدم تمكنهم مــن رســم توقعات
تأثيره على ا�يزانية واﻻقتصاد بصفة عامة
من جهة ،ومن جهة أخرى ،بسبب عدم علمهم
بقرارات السلطة ا�كلفة برفع حالة الطوارئ
الصحية نهائيا ،وبالتالي ،جهلهم بحجم عودة
النشاط� اﻻقتصادي والتجاري لطبيعتهما
بمختلف ربوع ا�ملكة.
كما أوضح ا�صدر ذاته ،أن خبراء ومسؤولي
وزارة ا�الية يملكون اليوم فقط ا�عطيات التي
تغيرت ،بينما صعب في ظل هذا الوضع رسم

º¡bOÉæa íàa ¿ƒMÎ≤j zΩÉÑdG{ AÉjôKCG
’êQÉÿG ‘ Ú≤dÉ©dG áHQÉ¨ŸG ∫ÉÑ≤à°S

التوقعات ا�ستقبلية ،بل في الوقت الذي يكون
فيه اليوم مدراء ا�ديريات ا�الية الكبرى بوزارة
ا�الية يشتغلون على فرضيات وتوقعات السنة
ا�قبلة في ظل قانون مالي عادي ويستعدون
للمجيء بها إلى البر�ان ،اختلطت اﻷرقام اليوم
وتغيرت الفرضيات في ظل مستقبل غامض،
مما يجعل رسم التوقعات أصعب شيء» ،أما
قانون مالية تعديلي شكلي يغير سقف ا�ديونية
فقط ،فهذا ﻻ يطرح إشكاﻻ« يقول ا�صدر.
رســم معالم قــانــون مالية تعديلي ،طرح
الصعوبات حتى بالنسبة �ا يسمى بلجنة
اليقظة ،التي بدورها اعترفت في بﻼغ رسمي

ﺑﻌﺪ ﻣﺼﻴﺒﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« وﻛﺎرﺛﺔ اﻟﺠﻔﺎف
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
يتضح أن ملف إعادة ا�واطن� ا�غاربة
العالق� بالخارج بسبب الحجر الصحي،
بــات مثل كــرة ا�ــضــرب داخــل الحكومة،
العثماني يرى حله في الصبر ،وبوريطة
يتكلم عــن تكاليف عملية حــجــر هــؤﻻء
العائدين ،بل إنه يرمي الكرة في ملعب وزير
الصحة الــذي يقول بأنه ملزم بالتدابير
الصحية اﻻحترازية.
حزب اﻷصالة وا�عاصرة دخل على خط
هــذا ا�ــوضــوع ،واستغرب كــون الحكومة
التي تسهل للكثير من الحكومات اﻷجنبية

عملية إجﻼء رعاياها من ا�غرب ،ﻻ تطالبهم
با�ثل ،وطالب الحكومة بالعمل بجدية على
إجــﻼء هــؤﻻء العالق� بالخارج ،بل و�نع
تذرع الحكومة بإكراه غياب الفضاءات التي
يجب أن تحتضن هؤﻻء لقضاء فترة الحجر
الصحي ) 14يوما( مباشرة بعد عودتهم
للمغرب للتأكد من عــدم حملهم لفيروس
»كورونا« قبل »إطﻼق سراحهم« لﻼلتحاق
بعائﻼتهم ،اقــتــرح أعــيــان ورجـــال ا�ــال
واﻷعمال من حزب »الجرار« وضع فنادقهم
وإقاماتهم السياحية مجانا رهــن إشــارة
الحكومة ﻻستقبال هؤﻻء العالق� ،غير أن
ﻻئحة هؤﻻء اﻷثرياء لم يكشف عنها بعد.

لها ،أن »رسم التوقعات ا�ستقبلية سيظل رهينا
بالطبع بتطور الظرفية الدولية على ا�ستوي�
اﻻقتصادي والصحي من جهة ،وبخطة الرفع
التدريجي للحجر الصحي التي سيتم تطبيقها
على ا�ستوى الوطني من جهة أخرى«.
وكانت الفرق النيابية برمتها قد طالبت وزير
اﻻقتصاد وا�الية بإعداد قانون مالية تعديلي
وا�جيء به إلى البر�ان ،بعد نفس الطلب من
لجنة اليقظة التي أكدت أنه »يجب إدراج مجمل
القضايا ا�ثارة في إطار مشروع قانون ا�الية
ا�عدل ا�قبل ،الذي يرتبط إعداده بالسيناريو
ا�اكرو-اقتصادي الذي سيتم اعتماده«.

كــثــيــرون اع ــت ــق ــدوا أن جــائــحــة
»كورونا« لم تمس النشاط الفﻼحي
الذي استمر في العمل واﻹنتاج وكأنه
غير معني بحالة الطوارئ الصحية
والحجر ا�فروض على باقي اﻷنشطة،
غير أن خسائر هــذا القطاع بسبب
الجفاف والجائحة ،كانت كبيرة جدا
ومكلفة أحيانا.
ومع حلول موسم الحصاد وشروع
بعض ا�ناطق الخصبة في ا�غرب،
التي أفلتت من كارثة الجفاف ،في
عملية الحصاد ،طرح أمام الفﻼح�
تحدي »اﻻفتقاد ﻵﻻت الحصاد« بسبب
حالة الطوارئ ومنع تنقل هذه اﻵﻻت
التي تجوب ا�غرب بكامله في هذا
ا�ــوســم ،ذلــك أن بعض ا�ناطق في
ا�غرب ،كالحوز وشيشاوة والشرق،
معروفة بامتﻼك فﻼحيها للعديد من
آﻻت الحصاد ،وخﻼل موسم الصيف
يهاجرون إلى ا�ناطق الخصبة مثل
سهل سايس والغرب واللوكوس للقيام

بحصد الحبوب ،ومع إغﻼق الطرقات
في وجه حركة التنقل ب� ا�دن ،باتت
هذه اﻵليات مفقودة في هذه ا�ناطق،
مما يطرح معه اليوم صعوبة عملية
حصد ما تبقى من حقول القمح.
من جهة أخرى ،شكلت عملية إغﻼق
اﻷســــواق اﻷســبــوعــيــة ضــربــة قوية
للكسابة ،الذين افتقدوا ﻷماكن عرض
وتسويق مواشيهم ،حيث ساهم غياب

هــذه اﻷســـواق ،إضافة إلــى الجفاف
وغ ــﻼء اﻷعـــﻼف ،فــي هــبــوط اﻷثمنة
إلى مستويات قياسية غير مسبوقة،
اﻷمــــر الــــذي يــكــلــف قــطــاع الــفــﻼحــة
اليوم خسائر كبيرة في ا�اشية بعد
الخسائر الناجمة عن الجفاف ،فهل
تتدخل وزارة الداخلية هــذه ا�ــرة
وتفتح اﻷســـواق اﻷسبوعية وتنقذ
اقتصاد البادية؟

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
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من حسنات جائحة »كورونا« التي ضربت
العالم ومنه ا�غرب ،أن الشعب وا�واطن�
اكتشفوا ﻷول مرة بعض الجوانب اﻹيجابية
فــي ســلــطــات بــﻼدهــم ،ومـــا تــزخــر بــه من
صناعات وإنتاجات لم تكن لتظهر للعموم
لوﻻ الجائحة.
من هذه ا�فاجئات التي اكتشفها ا�غاربة،
أن الدرك ا�لكي ليس بتلك الصورة ا�رسومة
فــي مخيلة ا�ــواطــنــ� ،وهــي أنــهــم مجرد
جهاز متخصص في مراقبة النقل السري
بالبوادي والقرى النائية ،بل هذه القوات لها
كذلك مصانع في مجاﻻت صناعية مختلفة،
أبــرزهــا وحـــدة صناعية خــاصــة بمدينة
بنسليمان مختصة في صناعة الكمامات
الطبية الراقية ،أي من النوع الطبي ا�متاز
التي كانت تخصصها �صالحها اﻻجتماعية
ومختلف ا�ستشفيات التابعة للدرك ا�لكي
والجيش ا�لكي في مختلف التخصصات.
ا�غاربة اكتشفوا أن رجال الــدرك ا�لكي

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
استبقوا أزم ــة »كــورونــا« وأحــدثــوا سنة
 2009هذا ا�صنع الــذي يصنع الكمامات
الطبية الرفيعة وهــي من نوع� معروف�
وسط اﻷطباء بارتفاع جودتهما وهما ffp2
ذات الجودة العالية جــدا ،وأخــرى خاصة
بــالــجــراحــة ،بــل مــن اﻷشــيــاء الــتــي أبهرت

الشعب ا�غربي ،أن هذه الوحدة أنتجت ما
ب� شهري فبراير وأبريل ا�اضي� ،حوالي
 14مليون كمامة رفيعة جــدا ،فــي صمت
مطبق بدل ضجيج وزير الصناعة والتجارة
وضجيج رجــال اﻷعمال وانفجار تجمعهم
بسبب كمامات » 16ريال«؟

ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ
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»تحول تأسيس حركة صحراويون من
أجل السﻼم إلى بداية نهاية البوليساريو«..
ه ــذا مــا أفـــاد بــه الخبير الــبــيــروفــي في
العﻼقات الدولية ،ريكاردو سانشيز سيرا،
الذي كتب في مقال نشر با�وقع اﻹخباري
»برينسا  ،«21أن »مستقبل البوليساريو
قاتم ،وحركة صحراويون من أجل السﻼم
هــي بــدايــة نهايتها وشــهــادة وفــاتــهــا«،
مشيرا إلى أن »سكان تندوف هم رهائن

لدى البوليساريو ،التي ﻻ تصنفها اﻷمم
ا�تحدة كحركة تحرير ،ﻷنها تــدرك أنها
ليست مستقلة وتعيش بفضل الحكومة
الجزائرية«.
وأضاف نفس الخبير ،أن الحركة الجديدة
هي »بديل حقيقي للجبهة الفاسدة« ،مذكرا
بأن »الصحراوي� ا�حتجزين بمخيمات
تندوف فــوق التراب الجزائري يعيشون
في ظروف ﻻإنسانية ومعزول� عن العالم
ومهضومي الحقوق«.
وتابع قائﻼ أن »أحد أهم الجوانب لفهم

النزاع اﻹقليمي حول الصحراء ،هو قضية
التمثيلية« ،مذكرا بالهزيمة الدبلوماسية
التي منيت بها البوليساريو وداعمتها
الجزائر السنة ا�اضية ،عندما وجهت
لجنة الـ  24لﻸمم ا�تحدة دعــوة �مثل�
منتخب� من الصحراء ا�غربية للمشاركة
في اجتماعاتها.
وأشــار ريكاردو سانشيز إلى أن حركة
»صــحــراويــون مــن أجــل الــســﻼم« أقبرت
أسطورة وخرافة »البوليساريو هي ا�مثل
الوحيد للصحراوي�«.

عــلــمــت »اﻷســـبـــوع« مــن مــصــادر جــد مطلعة
بالبر�ان ،أن رفاق نبيل بنعبد ﷲ بمجلس النواب،
يطالبون بجعل اﻹصابة بفيروس »كورونا« في مقر
الشغل بمثابة حادثة شغل وجب التعويض عليها.
هذا ا�طلب من نواب حزب التقدم واﻻشتراكية
بمجلس النواب ،جاء في مقترح قانون وضعوه
بشكل رسمي ،اﻷسبوع ا�اضي ،بمكتب الحبيب
ا�الكي ،ويقترحون من خﻼله تغيير قانون التعويض
عن حوادث الشغل ،بإضافة حالة جديدة من حاﻻت
التعويض عن الضرر ،حيث يعتبر مقترح نواب
»الكتاب« ،أن حادثة شغل هي كذلك »كل اﻷضرار
الناجمة عن اﻹصابة باﻷمراض بشكل مباشر أو من
خﻼل انتقال العدوى والتي ثبت تفشيها في أماكن
العمل ا�شار إليها في هذا القانون«.
وحــول مــدى قبول الحكومة في شخص وزير
الشغل محمد أمكراز ،ﻻ تزال عائشة لبلق رئيسة
نواب »الكتاب« تنتظر رد الحكومة على ا�قترح
الــذي يبدو أنــه سيهم أغلب ا�صاب� بفيروس
»كورونا« با�غرب ،ﻷن أغلبهم حمل الفيروس من
مقر العمل ،با�ستشفى أو با�تاجر الكبرى أو
ا�عامل ،فهل يقبل الوزير »ا�عجزة« على حد وصف
العثماني ،هذا ا�قترح ،أم أنه سيوضع بعناية
فائقة في رفوف البر�ان كما سابقيه؟

QGôMCÓd »æWƒdG ™ªéàdG ÜõM πNGO äÉYGô°üdG π©°ûJ ¿É°†eQ áØb
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قـــال مــصــدر جــد مــطــلــع بحزب
التجمع الوطني لﻸحرار ،أن الكثير
مــن اتــحــادات وف ــروع هــذا الحزب
تعيش الغليان والسخط بسبب
قفتي »كورونا« ورمضان.
وأوضح ا�صدر ذاته ،أن الكثير
من ا�نتخب� التجمعي� ورؤساء
اﻻتـــحـــادات ا�ــحــلــيــة واﻹقليمية
غاضبون من ا�نسق� الجهوي�
لحزبهم بسبب هــذه القفة التي
جــعــلــتــهــم فـــي وضــعــيــة حــرجــة

مــع الــســاكــنــة ،ذلـــك أن ا�نسق�
الجهوي� وفــي إطــار ا�ساعدات
التي خصصها حزب اﻷحــرار عبر
جمعية كــبــرى بــالــدار البيضاء
تشرف على العملية ،طالبوا من
هــؤﻻء ا�ستشارين تسجيل عدد
ا�حتاج� ،وتأكيد العملية بنسخة
من بطاقة التعريف الوطنية لكل
ا�ستفيدين ا�حتمل� ،كي ﻻ يكون
هــنــاك تــﻼعــب فــي العملية ،وبعد
عملية التسجيل وإحصاء ا�عوزين
ووعــدهــم ،جــاء عــدد القفف ضئيﻼ
جـــدا ،وﻻ يستجيب حتى للعدد

دواء ﻛﻮروﻧﺎ

اﻷدنــى من ا�نتظرين ،بل التوزيع
»الحزبي« نفسه عرف محاباة داخل
نفس الجهة ،حيث أن مستشارين
وجمعيات مرضي عليها تم إغراقها
بالقفف ،ومستشارين آخرين تم
إقصاؤهم أو منحهم عــددا قليﻼ
جــدا من القفف ،فوجدوا أنفسهم
اليوم متهم� من طرف ا�واطن�
باﻻستحواذ على نصيبهم وحصتهم
من الدعم القادم من الدار البيضاء،
مما حول هذه العملية الخيرية إلى
نقمة على مستشاري ومنتخبي
اﻷحرار.

اﺟﻠﺲ ﻓﻲ دارك
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كــشــف مــتــحــدث فـــي تــســجــيــﻼت
صــوتــيــة ،ع ــن تــحــركــات مشبوهة
واستنفار للجيش الجزائري وقوات
الــبــولــيــســاريــو بمخيمات تــنــدوف،
قائﻼ أن الجبهة تعكف ،منذ نحو
ثــﻼثــة أيـــام ،على تعزيز تواجدها
العسكري با�نطقة العازلة ،في سياق
اﻻستفزازات التي تقوم بها ب� الفينة
واﻷخرى.
وقــــال مــتــحــدثــون فــي تسجيﻼت
صــوتــيــة ،أن ق ــوات عسكرية تابعة
لجبهة البوليساريو معززة بسيارات
عسكرية وناقﻼت ودبابات وصواريخ،
قد تواجدت بكثافة على طول ا�نطقة
العازلة ،مضيف� أنهم شاهدوا قوات
وآليات عسكرية جزائرية قرب تندوف

في ذات التوقيت.
وفي نفس السياق ،حاول متحدثون
مــوالــون للبوليساريو ،ربــط الحدث
بــاســتــعــدادهــا وتــمــهــيــدهــا للدخول
في حــرب مع ا�ملكة ا�غربية ،وهي
الــروايــة التي تحاول قيادة الجبهة
تــرويــجــهــا للتخفيف مــن تــداعــيــات
فشلها السياسي في تدبير ا�لف منذ
قرار مجلس اﻷمن اﻷخير رقم 2494
الــصــادر متم شهر أكتوبر ا�اضي،
والذي جدد عهدة »ا�ينورسو« لسنة
كــامــلــة ،قبل أن تــؤكــد الجبهة أنها
بصدد مراجعة تعاطيها مع منظمة
اﻷمم ا�تحدة.
وكــان قياديون وتمثيليات لجبهة
البوليساريو ،قد شنوا في اﻷسبوع�
ا�اضي� ،هجوما ﻻذعا على منظمة
اﻷمم ا�تحدة ومجلس اﻷمن الدولي،
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محمل� إيــاه مسؤولية عدم حلحلة
قضية الصحراء ،والتسبب في طول
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تمكنت عناصر اﻷمن الوطني ،بتنسيق مع
عناصر الجمارك بمعبر »الــكــركــرات« جنوب
مدينة الداخلة ،من حجز ستة أطنان و300
كيلوغرام من مخدر الحشيش على م� شاحنة
للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول
اﻹفريقية.
ومكنت إجراءات ا�راقبة الحدودية وعمليات
التفتيش ،من ضبط شحنات ا�خدرات ا�حجوزة

مخبأة داخل شحنة من الورق ا�قوى كانت على
م� مقطورة الشاحنة ا�سجلة با�غرب ،كما
أسفر البحث عن توقيف سائق الشاحنة البالغ
من العمر  36سنة.
وقالت ا�ديرية العامة لﻸمن الوطني ،أن
الكمية اﻹجمالية للمخدرات ا�حجوزة أحيلت
على إدارة الجمارك ،لﻼختصاص ،فيما تم
وضع السائق ا�شتبه فيه رهن إشارة البحث
الذي تجريه ا�صلحة اﻷمنية ا�ختصة ترابيا،
تحت إشراف النيابة العامة ا�ختصة.

ÒZ ä’ÉM ±É°ûàcG ó©H É«fÉàjQƒe ‘ áeó°U
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تخوف كبير يسود موريتانيا التي لم يمض
وقت طويل على إعﻼنها دولة خالية من فيروس
»كورونا« ،حتى نزل خبر اكتشاف حاﻻت عديدة
كالصاعقة على الحكومة
الــتــي كــشــف بــهــا وزيــر
الــصــحــة ا�ــوريــتــانــي،
نــذيــرو ول ــد حــامــد ،أن
الــحــالــة الــصــحــيــة في
نــــواكــــشــــوط خــطــيــرة
عــلــى مــســتــوى انتشار
فـــيـــروس »كــــورونــــا«،
وعلى ا�واطن أن يفهم
ذلك ويأخذ ما يلزم من
اﻻحتياطات اﻻحترازية
ل ــل ــح ــد مــــن ان ــت ــش ــار
الـــعـــدوى ،وأضــــاف أن
»الفيروس أصبح ينتقل
داخل نواكشوط ،وعلى

ا�واطن ا�وريتاني الوقوف في وجــه الوباء
من خﻼل اﻻلتزام بتعليمات السﻼمة ا�تعارف
عليها« ،وأكد أن »أي شخص يخرج من بيته
دون اﻻلتزام بالتعليمات وارتداء الكمامة ،فهو
يعرض حياته وحياة اﻵخرين لخطر كبير«.
وحــذر وزيــر الصحة ا�وريتاني من أنــه ﻻ
فــائــدة مــن إجـــراءات
حكومية ﻻ يحترمها
ا�ـــــواطـــــن ،وقـــــال:
»مـــا دام أن هــنــاك
أشخاصا يتحايلون
على اﻹجــراءات ،فلن
تفيد استراتيجيات
ال ــح ــك ــوم ــة ،لــذلــك،
يجب على كل مواطن
موريتاني أن يفهم
أن الــحــالــة خطيرة
جــــــدا ،وأن دوره
محوري في مواجهة
الجائحة«.

أمدها ،وهي ا�ناورات التي يدحضها
ا�غرب.
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قطع مدير اﻷكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة
العيون ،امــبــارك الحنصالي ،مع الزمن ا�ــاضــي)،(..
بكشفه لخبايا ما يجري ويدور في ا�نظومة التعليمية،
العمومية والخصوصية ،إذ لــم يسبق ﻷي مسؤول
صحراوي أن تجرأ ووصف الغش والنفخ في النقط بأنه
جريمة توازي جريمة »الخيانة العظمى« وإقفاله �ؤسسة
تعليمية تفتقد للشروط القانونية.
هذا ،وأدت صراحة امبارك الحنصالي وجرأته ،إلى
فتح باب حرب مع الذين عمدوا إلى انتهاز فترة حالة
الطوارئ الصحية �هاجمته.
وكــان مدير اﻷكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
بمدينة العيون قد كشف خﻼل ا�جلس اﻹداري اﻷخير
لﻸكاديمية بالواضح ،كل اﻷرقــام والنتائج اﻹيجابية
ا�حصل عليها ،وليس تلك التي يتم النفخ فيها ،وشهد
أعضاء ا�جلس وممثلو جمعيات اﻵباء للرجل بمثابرته
وعمله ،حيث استطاع أن يحقق مجموعة من اﻹنجازات
داخل ا�نظومة التعليمية بجهة العيون الساقية الحمراء،
وحل مجموعة من ا�لفات العالقة ،ولعل مستوى التفاعل
ب� التلميذ وا�ؤسسة في زمن جائحة »كورونا« وما
أنتجته نيابات اﻷكاديمية من دروس ،كاف لتقييم أداء
التعليم عن بعد.

اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
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تفاعلت وﻻية أمن العيون بسرعة وجدية
كبيرة مــع مقطع فيديو مــتــداول عبر
تطبيقات الــتــراســل الــفــوري ووســائــط
اﻻتــصــال اﻻجــتــمــاعــي ،يــوثــق لشخص
مصحوب بكلب وهــو يــعــرض موظف
شرطة لتهديد صريح باستخدام العنف،
أثناء مزاولته �هامه.
وذكــرت ا�ديرية العامة لﻸمن الوطني
في بــﻼغ لها ،أن اﻷبــحــاث والتحريات
ا�نجزة ،أوضحت أن هذه القضية تشكل
حاليا موضوع بحث قضائي تجريه فرقة
الشرطة القضائية بمدينة الداخلة تحت
إشــراف النيابة العامة ا�ختصة ،حيث

info@alousboue.com

جرى اﻻستماع �وظف الشرطة ضحية
التهديد مباشرة بعد تسجيل هذه اﻷفعال
اﻹجرامية ،وتم تحصيل إفادات الشهود
الذين عاينوا النازلة ،في انتظار تقديم
ا�شتبه فيه ،وهو نجل موظف شرطة،
أمام العدالة فور انتهاء مجريات البحث.
وإذ تشدد وﻻية أمن العيون ،أن ا�شتبه
فيه سوف يتم تقديمه أمام العدالة طبقا
للمقتضيات القانونية ذات الصلة ،وأن
البحث التمهيدي يشمل تحديد كل
ا�شتبه فيهم ا�حتمل� ،فإنها تؤكد في
ا�قابل ،حرصها على حماية موظفيها
ضد كل اﻻعتداءات اللفظية أو الجسدية
التي تطالهم أثناء مزاولتهم �هامهم في
إطار القانون.
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في التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع
الفرنسية حــول إصــابــة بــحــارة حاملة
الــطــائــرات »شــــارل ديـــغـــول« بــفــيــروس
»كورونا« ا�ستجد ،تأكد أن ما حدث هو
انتقال للفيروس من إسبانيا »القارية«،
وتــحــديــدا مــن سبتة التي انتقلت منها
مروحية حطت فوق ظهر الحاملة.
وتعاملت الباخرة مع »كورونا« ا�ستجد
كما تعاملت مــع »إش وان إن وان« أو
إنفلوانزا الخنازير ،وهو ما عدته الوزيرة
ا�كلفة »خطئا« وليس »مخالفة« ،جازمة
بأن نقل الفيروس من إسبانيا القارية إلى
دول الجوار ،جاء استثنائيا.
ويدقق مصدر »اﻷسبوع« أن »ما ورد في
تقرير وزارة الدفاع بأن إسبانيا مصدر
الــفــيــروس إلــى جــوارهــا ،ا�ــغــرب ،يحدد
الــخــارطــة الــتــي انتشر بوساطتها هذا
الفيروس«.
وسبق لتحقيق إسرائيلي نشرته »تايمز
أوف إسرائيل« ،أن رأى أن مصدر اﻹصابات
الناجمة في أكادير والدارالبيضاء ،هو
فرنسي ،وأعــادت وزارة الدفاع الفرنسية
إصابتها بالوباء إلــى إسبانيا ،وحسب
اﻹحصائيات ا�رافقة للتحقيق ،فإن الجارة
اﻹسبانية هي أول مصدر للفيروس نحو
ا�غرب.

∞bƒJ :»≤jôaE’G OÉ–’G
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في اجتماع وزراء الطاقة اﻷفارقة �واجهة
أثار جائحة »كوفيد  ،«19والذي مثلت فيه
مصر شــمــال إفــريــقــيــا ،جـــاءت التدخﻼت
مشجعة ﻹبقاء التمويل مفتوحا �شاريع
استراتيجية كما في حالة »مــازن« للطاقة
الشمسية في ا�غرب ،وقد عانت من أزمة
تمويل قبل الجائحة ،وسيكون أي توقف
للتمويل عن هذا ا�شروع »كارثة« للمغرب
وإفريقيا ،حسب مداخلة وزير اﻻقتصاد في
ليسوتو ،الذي اقترح عرض هذا ا�لف على
رؤســاء الــقــارة ،وباستشارة مع الوكاﻻت
ا�ختصة ،سيكون استمرار ا�شروع »قضية
حيوية«.
وفــي انــفــعــال واضـــح ،تدخلت مفوضة
اﻻتحاد اﻹفريقي للبنية التحتية والطاقة،
أمينة أبو زيد ،لتؤكد على »خطورة مشاريع
الــقــطــاع الــطــاقــي ،خصوصا بعد تراجع
ا�وارد ،وﻻبد مع ذلك من مواصلة الكهربة
ومشاريع الطاقة ا�تجددة«.
واقترحت ا�سؤولة شراكة مع القطاع
الخاص ،لتجاوز هذه اﻷزمــة ،وسيكون من
ا�هم التحاور مع مديري ا�شاريع الرائدة
والوكاﻻت ا�ختصة.
كما أشــارت أبــو زيــد إلــى تضم� ﻻئحة
با�شاريع اﻻستراتيجية للطاقة ا�هددة
بأزمة حادة في التمويل.
وحسب مصدر »اﻷســبــوع« ،فــإن اﻷزمــة
متوقفة على الدعم الحكومي في هذه الفترة
الصعبة.
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فــي  4مــايــو  ،2020على
الساعة  4زواﻻ ،أحيى جنود
أمريكيون فــي النيجر ذكــرى
وفــاة جندي� مغربي� ذهبا
�ــحــاربــة اﻹرهــــــاب ،لتنتهي
اللحظة بصﻼة ،وبعدها شارك
 6جنود نيجيريون مسلمون
إطﻼق رصاصات في الهواء.
وفــي اﻻجــتــمــاع الــذي رافــق
مشاركة عناصر الحرس الوطني
اﻷمريكي في التدريبات ،أطلق
البنتاغون على دورة أبريل
 2020اسم »ا�غرب« ،وا�ربك،
هــو عــدم تمكن وفــد الــوﻻيــات
ا�تحدة اﻷمريكية من معرفة

رمز مكتب ا�خابرات ا�غربي
الذي شاركهم في مهمتهم في
النيجر.
وحسب مصدر »اﻷســبــوع«،
فــــإن اتــصــالــ� هــاتــفــيــ� لم
يفلحا في تحديد هوية انتماء
ا�غربي� اللذين قتﻼ في حادث
بالنيجر ﻷي جــهــاز ،فأصبح
الحرفان »إم أو« )بداية اسم
ا� ــغ ــرب( هــو شــعــار الجهاز
اﻻســتــخــبــاري ال ــذي اعتمدته
»أفريكوم« في النيجر لثﻼثة
أيام كاملة ،قبل أن يتحول إلى
الشعار الحقيقي للمكتب الذي
شهد اﻻجتماع.

¥ƒ°ùJ ájQƒc ácô°T
º°SÉH á«Hô◊G É¡JGôFÉW
AGôë°üdG ÜôM
رﻏﻢ »ﻛﻮروﻧﺎ«

zô≤°ûZóe ºYO{ á°üëH Ωõà∏e Üô¨ŸG
فــي مدغشقر ،يكاد الرئيس يكرر أن
ا�ــغــرب داعــم »وف ــي« لدولته ،وأن أزمــة
جائحة »كــورونــا« ا�ستجد ،لم تثنه عن
اﻷجندة التي أطلقها أندري راجولينا.
ولم يحدد مصدر »اﻷسبوع« حجم الغﻼف
ا�الي ا�وجه لدعم مشروع »راجولينا«،
لكن »الثقة في العاصمة الرباط كبيرة«،
حسب التصريحات الرسمية.
ويجمع ا�ــغــرب ومدغشقر اتــفــاق ب�
وزارتـــي داخلية البلدين ،واتفاقا آخر

للتعاون في التكوين الدبلوماسي ،كما
جاءت ا�صادقة في شهر مارس من السنة
ا�اضية ،على عدة اتفاقيات ،منها اتفاقية
لﻸدوية وا�نتجات الصحية ،وهو ما أثاره
الجانب الرسمي في ظروف الجائحة.
وعــرضــت الــجــزائــر مــســاعــدة عاجلة
�دغشقر ،في إطــار دبلوماسية الرئيس
الصحية لـ  12بلدا إفريقيا ،لكن رئيس
مدغشقر انتصر إلــى اﻻتفاق ا�وقع مع
الرباط ،حسب مصدر »اﻷسبوع«.

{‹hódG π≤ædG áeóN ∞bƒj ød zÉfhQƒc
á∏NGódG ¤EG zπJÉ°T ƒchQÉe{ …ôëÑdG

في خدمة »ماروكو شاتل« ،أضيف إلى
النقل الدولي البحري »سيما ـ سيجيم«
ميناء الداخلة ،كــأول ميناء في الصحراء
يلتحق بهذه الخدمة لتسهيل التصدير
والتوريد ا�باشر إلى ا�نطقة ،ودائما في
اتصال مباشر مع إسبانيا وميناء طنجة
ا�ــتــوســطــي ،حــســب خــارطــة  420ميناء
ا�عتمدة من مجموعة »سيما ـ سيجيم«.
ورغــم أزمتي الحدود البحرية مع جزر
الكناري وجائحة »كــورونــا« ،فإن الشحن
التجاري لم يتوقف ولم تلغ هذه الخدمة،
حسب مصدر »اﻷسبوع« ،بما يدعم الربط

البحري الدولي �يناء الداخلة في مقابل ميناء
نواذيبو ا�وريتاني ،تعزيزا لربط خط طنجة
ـ الداخلة في خارطة خدمة »ماروكو شاتل«.
وفي وثائق ا�جموعة الدولية ،ستلغى
بعض التوقفات ،لكن ا�غرب بقي محافظا
على كــل مــوانــئ الخدمة ،وهــو مــا يبرره
مصدر »اﻷسبوع« بأنه »تعزيز لثالوث جزر
الخالدات والداخلة ـ طنجة في ماروكو
شاتل ،وهي مفيدة للمﻼحة اﻻقتصادية في
التوريد والتصدير على السواء« ،كما أنها
خالية من أي إصابة بفيروس »كورونا«،
وهو ما يسعد العامل� في هذه الخدمة.

مباشرة بعد تسلم السنغال لطائرات
هجومية خفيفة من نوع »كا ـ وان .سي«،
سعت الشركة الكورية ا�نتجة ،إلى إثبات
فعاليتها في أي حرب جراحية ضد عناصر
مسلحة للعزل أو تدمير »البنية ا�هاجمة«،
وهــي »تؤكد على حسم حــرب طويلة مثل
حرب العصابات ا�حتملة في الصحراء عبر
هذه الطائرة«.
وفاوضت الشركة الكورية السنغالي�،
لتقديم هذه الطائرة للمغاربة ،لكن اﻻتصاﻻت
مــع الــجــانــب ا�ــغــربــي لــم تــوصــل إل ــى أي
»نتيجة« يقول مصدر »اﻷســبــوع« ،الــذي
أوضح أن »خصما موجها للمملكة بلغ  15في
ا�ائة« ،وأثبتت الطائرة جدارتها في الطيران
باﻷجواء الحارة.

’GÔL ìÎ≤J ¢ùjQÉH
äGƒb ¢SCGQ ≈∏Y É«Hô¨e
‹Ée ‘ IóëàŸG ·C’G

بعد اشتداد التوترات ب� باريس وواشنطن
بشأن قيادة البعثة اﻷممية »مينوسما« في
مــالــي ،اقــتــرح الفرنسيون جــنــراﻻ مغربيا
للقيادة ،وهو ما لم يرد عليه البنتاغون ،كما
لم يؤيد خبير إفريقي هذا اﻻقتراح الفرنسي.
وحسب مصدر »اﻷســبــوع« ،فــإن التوتر
ب� ماكرون وترامب وصل إلى اﻷم� العام
لﻸمم ا�تحدة بتفصيل ،وطلب الجلوس إلى
مسؤول�.
وﻻ ت ــزال بــاريــس متمسكة باقتراحها،
فيما واشنطن ﻻ ترى ضــرورة في اﻻنفتاح
على ا�شاركة ا�غربية وليس على القيادة
ا�غربية ،في هــذا الــظــرف ،لقوات مهمتها
محاربة اﻹرهاب ،حسب تعبير ا�صدر.
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ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌــﺪﺩ

ﺗﺤﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺧﻄﻴﺮ

:zºæ¡L{ á£N
ájôµ°ùY IóYÉb
ôÄH ‘ ájôFGõL
◊∏QGó÷G ¥ô°T ƒ
»Hô¨ŸG »YÉaódG

ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺷﻨﻘﺮﻳﺤﺔ

»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ »اﻟﻌﺪاء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ« ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺯﻳﺖ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ »ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ« ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺨﻄﺔ »ﺟﻬﻨﻢ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻲﻓ ﺑﺌﺮ ﻟﺤﻠﻮ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺇﻧﻔﺎﺫﺍ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻲﻓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻲﻓ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ
ﻲﻓ  7ﻣﺎﻳﻮ  2020ﻧﺺ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ«.
ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﻨﻘﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﻲﻓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺁﺧﺮ.
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ« ،ﺭﻏﻢ ﻇﺮﻭﻑ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ »ﺍﻷﺳﺪ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ« ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ـ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻲﻓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ،ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑـ»ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ« ،ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺑﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ  1979ﻲﻓ »ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺪﺭﻳﺪ« ﻣﻊ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ،ﻲﻓ ﺇﻃﺎﺭ
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ»ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ«.
ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ ﻗﺒﻮﻝ »ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺪﺭﻳﺪ« ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺣﻜﻤﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ ،ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ »ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ« ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ،
ﻟﺘﺮﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ »ﺧﻄﺔ ﺟﻬﻨﻢ« ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺑﻮﺯﻳﺖ ،ﻭﺗﻘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺘﻮﺍﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻰﻠﻋ ﺍﻷﻗﻞ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ،ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻨﻴﺎﺕ
ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ،ﻲﻓ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﻔﻬﺎ ﺑﻘﺼﻒ ﺟﻮﻱ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻗﺪ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻼﺋﻢ ﻲﻓ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ.
أﻋﺪ اﻟﻤﻠﻒ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﻧﻲ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺭﺳﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻀﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺮﺩ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﺰﺍﻝ
ﻷول مرة ،يغيب الجيش الجزائري 160
صــورة عن التمرين التكتيكي بالذخيرة
الحية في تندوف بمشاركة أسلحة أمريكية
مسلمة في  ،2009وصور أخرى لناقﻼت
»نافستار« مسلمة في سنة .2018
وفــي تقييم ا�ــرحــلــة الــثــانــيــة ،جــاءت
»اﻷعمال القتالية« شاملة لﻺنزال ،خلف
الخطوط وتفكيك التحصينات ،بما يتأكد
معه أن العقيدة القتالية للجيش� ا�غربي
والجزائري في حدود إقليم الصحراء »أمر
متوقع« ،ويدخل ضمن الخرائط القتالية
لــدى دول الــجــوار ،وعند باقي اﻷطــراف
الدولية.
واســـتـــعـــادت الـــجـــزائـــر »عــقــيــدتــهــا
البومديانية« بشكل أكبر بعد استقالة
بوتفليقة والــحــراك الشعبي ،فيما ظهر
التمايز بليغا ب� إدارة بوتفليقة ومحمد
عبد العزيز ،ا�رتبط� با�غرب ميﻼدا
أو إقامة ،وب� إدارة إبراهيم غالي الذي
رفض وقف إطﻼق النار ب� البوليساريو
وا�غرب بداية التسعينات ،وعبد ا�جيد
تبون وشنقريحة غير ا�رتبط� بمعارك
جمعت ا�غاربة والجزائري� فــي حرب
اﻻستقﻼل عن فرنسا التي أثــارت وزارة
دفاعها الجزائري� باعتماد جمهوريت�:

القبايل والجزائر ،قبل أن يسحبها موقع
وزارة الدفاع الفرنسية على »تويتر«.
وصدمت مــنــاورة تندوف الفرنسي�،
ﻷنها جرت:
 (1بسﻼح أمريكي ﻷول مرة ،فيما تحافظ
باريس على تــوازن الدولت� الجارت�،
عسكريا ودبلوماسيا في منطقة ا�غرب
العربي والساحل.
 (2على خطط قتالية من خلف الخطوط،
بما يشكل مناورات ضد الجدار الدفاعي
ا�ــغــربــي ،بعد عــزل هــذه اﻻستراتيجية
الــجــديــدة لتبون وشنقريحة ،إمكانية
توسيع الحرب في الصحراء إلــى حرب
حدودية شاملة جزائرية ـ مغربية.
 (3على ا�ــمــر الــحــدودي ا�وريتاني
الجزائري ،وهــو ما يمس خطوط تأم�
عملية »بــارخــان« ،وتعد تــنــدوف حاليا
مفترق طرق حدودي مع موريتانيا وا�غرب
ومتاخمة ﻹقليم الصحراء.
وتفكك السلطات الــجــزائــريــة ،بشكل
دوري ،شبكات لنقل ا�خدرات ،كما تعتقل
مسلح� ،ولــم يكتف الجيش الجزائري
بتكتيكات مــحــاربــة اﻹرهــــاب كما حدث
م ــع إدارة بـــوش جــونــيــور ف ــي قــاعــدة
»تمنراست« ،بل أدار مناورة ا�واجهة على
أســاس »الحرب البرية بمساعدة جوية«
وكأن الجندي الجزائري في مواجهة »حرب
هجومية برية« بالصحراء يشارك فيها مع
حماية قواعده الخلفية.
إن سيناريو الحرب لصالح البوليساريو،

أصبح معطى عسكريا مباشرا ،يبدأ حسب
تعليق ا�ــواطــنــ� فــي »تــنــدوف نــيــوز«،
بالطريق ب� موريتانيا والبوليساريو
والجزائر ،ويعتبرونها سياسية ،ولذلك،
فهي غير صالحة وﻻ مؤمنة ،وليس فيها
محطات الوقود واﻻستراحة ،وﻻ يصلح
استخدام طريق تندوف ـ نواكشوط إﻻ
�رور الدبابات وا�جنزرات ،ويريد الجيش
الجزائري اﻹبقاء على سيناريو الحرب
ا�توقعة ،وقــد عــززتــه وأســنــدتــه مؤخرا
الصحافة النيجيرية.
وانــطــلــقــت مـــن قـــاعـــدة »ب ــوف ــاري ــك«
دبلوماسية غذائية جزائرية نحو إفريقيا،
للتأكيد على سياسة أخرى ،وهو ما يجعل
ا�غرب يواجه تحدي »إحياء محور الجزائر
ـ نيجيريا«.
وحــاولــت ا�ــمــلــكــة ،عــبــر دبلوماسية
»اﻷنــــبــــوب الــــغــــازي« ،إعـــــادة تشكيل
عﻼقته ،لتجاوز اﻷنجلوفونية السياسية
التي يقودها محور الجزائر ـ أبــوجــا ـ
جوهانسبورغ ،وإن عزلت الرباط جزئيا
تأثير نيجيريا.
وتــعــود الــجــزائــر حــالــيــا إل ــى إحــيــاء
نفس ا�حور ،خصوصا وأن دبلوماسية
القنصليات في العيون والداخلة ،ورسم
الــحــدود البحرية التي قــام بها ا�غرب،
وسكت بشأنها اﻻتحاد اﻹفريقي ،دفعت
إلى تصعيد جزائري بفتح قواعد عسكرية
في شرق الجدار باسم »اتفاق دفاعي ب�
عضوين في اﻻتحاد اﻹفريقي«.

ولم يرغب »التيار البومدياني« ،في وقت
سابق ،في التعامل مع الجمهورية ا�علنة
في مخيمات تندوف على قــدم ا�ساواة،
لكنه اضطر لــذلــك ،للرد على الخطوات
ا�غربية اﻷخيرة ،إذ لم يعد في وجهه سوى
شرق الجدار أو اﻷراضي العازلة لتهديد
ا�غرب بوصول قواته إلى الحدود الدولية
مع تندوف.
وقرر الجنرال شنقريحة بوضوح:
 (1إلــــغــــاء ص ــف ــق ــات الــــســــﻼح مــع
البوليساريو ،ﻷن نقل الــســﻼح سيكون
هذه ا�رة إلى قواعد جزائرية على أراضي
البوليساريو ،العضو في اﻻتحاد اﻹفريقي.
 (2توسيع القواعد ا�يدانية ا�وجودة،
وإنشاء قاعدة قيادة في بئر لحلو.
 (3العمل على أسلحة متطورة وعلى
قوات برية خاصة.
 (4عــدم اﻻشتباك جويا ،ولــن تتحرك
الطائرات الجزائرية إﻻ في حــال تحرك
طــائــرات ا�ــغــرب ،لــذلــك ،فالقوات البرية
الجزائرية التي ستدير العمليات ،ستكون
قدرتها على إدمــاج قــوات البوليساريو
في حــدود  42في ا�ــائــة ،و 22في ا�ائة
على مستوى القوات الخاصة ،هي نسبة
متساوية في كل ا�ناطق العسكرية الستة
)البليدة ،وهران ،بشار ،ورغلة ،قسنطينة
وتمنراست(.
ويحاول الجنرال شنقريحة ،القادم من
القوات البرية ،إعادة توجيه اﻻرتكاز إلى
هذه القوات ،ﻷنها حاسمة ،فمنذ تصريح

ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ

اﻧﺘﻘﺪ اﳉال ﻧﺰار ﻣﻮﻗﻒ
ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ  ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ارﻛﺎن اﳉﺰاﺋﺮي إ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ،ﻟﻠﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ
ﻣﺮﺣﻠﺔ رﺋﻴﺲ ارﻛﺎن
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺗﺪﺧﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺑﲔ اﳉاﻻت
اﻟﻜﺒﺎر
مراد مدلسي لـ»أسوشد بريس« في يناير
 ،2013والـــذي اعــتــرف فيه بـ»تصحيح
اﻷخطاء« على إثر »حادثة ع� أميناس«،
انتقلت العقيدة اﻻستباقية إلــى الغرب
الــجــزائــري بنفس مــا يعمل عليه الجار
ا�غربي.
وتتخوف باريس من إعــادة استثمار
الجيش الجزائري في لجنة قيادة اﻷركان
»سيموك« ،التي تجمع إلى جانب الجزائر،
كﻼ من مالي والنيجر وموريتانيا ،حسب
بــروتــوكــول  21أبــريــل  ،2010ويمهد
شنقريحة للعمل إلى جانب قيادة في بئر
لحلو في الخطة ا�وضوعة.
وتــبــعــا لـــﻺجـــراءات الــجــديــدة ،تعمل
الجزائر على خطت� استراتيجيت�:
 (1العمل على تحييد ليبيا شرقا بنفس
قدر تحييد مشكل الصحراء غربا ،ولكن
بحضور مباشر للقوات الجزائرية على
اﻷرض� ،واجهة سيناريو خروج ا�شكل
الليبي عن السيطرة أو عدم قبول ا�غرب
لقاعدة جزائرية في بئر لحلو.
 (2فتح مكتب »الفيلق الشمال إفريقي«
في بئر لحلو ،للتنسيق ضد اﻹرهاب.
ويـــحـــاول الــرئــيــس تــبــون جر
نجامينا إلــى التنسيق ،فيما
تعزل باريس تشاد ،كي تستفرد
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بالعمل معها في منطقة الساحل.
وﻻ ريب في أن »خطة جهنم« ،التي تهدد
فيها الجزائر بــإغــراق ا�نطقة في حمم
النار ،موجهة لحماية وحدة ليبيا شرقا،
وعدم شطب قضية الصحراء غربا.
وانتهج ا�غرب »دبلوماسية هجومية«
في ملف الصحراء انتهت بفتح قنصليات
في العيون والداخلة وضــم نهائي �ياه
الصحراء ،ليأتي الرد بـ»خطة جهنم« التي
يصفها البنتاغون بـ»الحرب الكثيفة« حول
الجدار الدفاعي ،في  111نقطة قاتلة.
وسأل البنتاغون الجنرال شنقريحة عن
إحياء عملية »أكتيف أنديفور« التي تسمح
بــإلــغــاء الــخــطــوات العسكرية اﻷحــاديــة
الجانب للجزائري� في خطتهم ا�ذكورة،
وا�عروفة في الحلف اﻷطلسي بالذروة،
الــتــي تعني »احــتــمــال الــحــرب ا�باشرة
بــ� ا�ــغــرب والــجــزائــر« ،لكن شنقريحة
يعتقد أن »أكتيف أنديفوز« لم تكن سوى
مناورة لغزو ليبيا ،سمحت بمنع توازنات
تخلت عنها الجزائر من أجل السﻼم في
الصحراء.
وينزلق »عــدم الثقة« ،وتسجيل النقط
بــ� العاصمت� الــربــاط والــجــزائــر ،إلى
ترتيبات قد تؤثر في جيوسياسية ا�نطقة.
وكما هو معروف ،فــإن إنشاء ا�نطقة
العسكرية السابعة في الجزائر ،جاء نتيجة
»هجوم ع� أميناس« وانطﻼقا من مدينة
إيليزي ،وحاليا ،فإن منطقة عسكرية في
حكم الثامنة تشمل تندوف شرق الجدار
الدفاعي ،بما يجعل كــازي »منطقة« كما
سماها شنقريحة أو هذه الـ»شبه منطقة«
هي الجزء ا�هم في خطة »جهنم«.
هناك  30ألف جندي رسمي و 10آﻻف
مسلح من جبهه البوليساريو ،و 10آﻻف
أخ ــرى إضــافــيــة قــررهــا شنقريحة كبند
طارئ ،حسب تعبير اﻷدبيات الجزائرية،
لكن ا�غرب يوازن هذه التطورات بـ:
 (1تحص� إضــافــي لكل الــحــدود مع
الجزائر ،تمكينا لقواته با�ناورة القتالية
في حــال الضغط عليها بما يكفي لفتح
حرب شاملة.
 (2قيادة مناورات تافيﻼلت وغيرها على
باقي الحدود تشمل الهجومات التكتيكية
عبر ا�روحيات والتحرك ا�درع.
 (3تأهيل الدرك ا�لكي لنفس دور الدرك
الحدودي الجزائري الذي انتشر بـ 7000
عنصر فــي غــرب الــجــزائــر فــي مواجهة
التهديد الليبي ،وأيضا بالتمكن من انتشار
 10آﻻف دركي حدودي على حدود ا�غرب
في  30يوما.
ولذلك ،فإن تطورات الخارطة القتالية
ب� ا�غرب والجزائر ،غير مسبوقة بقدر
اﻹجـــــراءات غــيــر ا�ــســبــوقــة أيــضــا على
الصعيد الدبلوماسي ،وقد ينفجر الصراع
في أي لحظة.
لم يكن التصعيد محسوبا لدى الدولت�،
لذلك ،فإن ما يذكره البنتاغون عن »تفشي
الــخــطــوات اﻷحـــاديـــة« الــتــي ﻻ تسمح
بالتنسيق ضد اﻹرهاب أو ضد »كورونا«،
هو انزﻻق نحو حرب ستكون بدون حدود،
ووقــف إطــﻼق الــنــار سيكون بعيدا وإن
تحركت الدبلوماسية اﻷمريكية بكل قوتها
من خﻼل ميكانيزم »الحوار اﻻستراتيجي«
الذي تعمل عليه واشنطن مع البلدين ،ﻷن
»هناك مستقبﻼ غامضا بخصوص الرد
الجزائري تحت مسمى خطة جهنم على
الدبلوماسية الهجومية« ،حسب اﻻصطﻼح
الرسمي للمملكة.
ويؤطر الجيشان ،ا�غربي والجزائري
»وقوع خطر مسلح« من طرف اﻹرهابي�،
با�زيد من »اﻻنتشار الفعال والتسليح
الذي عرفته الحدود ا�غربية ـ الجزائرية
منذ إغــﻼقــهــا« ،وقــد زادت حمايتها من
الــجــانــبــ� إل ــى مــا بــ�  1000و5000
في ا�ائة.
ﺍﻟﺠﻴﺸﺎﻥ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻳﻤﻨﻌﺎﻥ
ﺧﻄﻄﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﻳﺮﻛﺰﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺏ »ﺟﻬﻨﻢ« ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
حــرارة الجو وكثافة الجنود على خط
رملي دفاعي مصفح ومجنزر ،مع صواريخ
حــراريــة وغــيــرهــا ،وقــوة تدميرية زادت
بـ  10000في ا�ائة عن مرحلة وقف إطﻼق
النار في الصحراء ،عوامل تؤهل ا�تابع
إلــى القول أن سيناريو »جهنم« ينتظر
الجزائر وا�غرب ،وﻻ يخشى شنقريحة من
اندﻻع هذه ا�عركة الحاسمة ،إذ يعتبرها
»ضرورية« حول الجدار الدفاعي ،ويراها
ب ــدون قيمة استراتيجية على الــحــدود

ا�غربية ـ الجزائرية ،ﻷنه ﻻ يرى الجدار
الدفاعي ضمن هذه الحدود أو جزء منها.
وتقوية جيشي البلدين على القدرات
القتالية ،لم يكن عاديا ،بل خلق طفرات
يصعب التنبؤ بحجمها أو معرفة ،على أقل
تقدير ،التمويل ا�وجه للبوليساريو)،(1
فكيف بالتسليح الذي اختاره شنقريحة،
رئيس اﻷركــان الجزائري ووزيــر الدفاع

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
ونــعــرف مــوقــف نــواكــشــوط والــجــزائــر
العاصمة من قضية الصحراء ،وبالتبعية،
فإن التسوية الجيوسياسية مع العاصمة
الرباط مؤجلة.
ولذلك ،فالجنود الذين عرفوا زيادات في
أجورهم في الجزائر بـ  10في ا�ائة عن سنة
 ،2008وفي ا�غرب أيضا سيكون عليهم أن
يقاتلوا ،ليس من أجل البترول الجزائري،

لدول الساحل.
وتأسيسا على ما سبق ،نجد »السي.
آي .إي« تخلص إلى أن:
 (1الحرب ا�غربية ـ الجزائرية ،ستكون
محدودة بإقليم الصحراء ،و»عنيفة للغاية«،
ولذلك ،فتحريم اﻷسلحة غير التقليدية على
البلدين ،جزء من اﻷمن العا�ي.
» (2تـــوازن اﻷسلحة التقليدية« ب�

اﻟﻤﺎدة  95ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺳﺘﻘﻠﺐ
اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻟﺼﺤﺮاء
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﻔﺘﺢ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻮق
أراﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﻟﺤﻠﻮ ،ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﻋﺴﻜﺮي
ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎن.
وﺗﻘﻨﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺠﺪار اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻮﺟﻮده
ﺑﻤﻴﺎه اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪوده اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﺮد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﻳﻔﺠﺮ ﺣﺮﺑﺎ ﻣﻌﺪة ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺷﻨﻘﺮﻳﺤﺔ »ﺟﻬﻨﻢ« اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ٨ﺟﻨﺮاﻻت.
بــالــنــيــابــة ،بــــــ»أن يــكــون عــلــى اﻷرض
الجزائرية« أو في يد الجزائري� في قاعدة
أو أكثر في أراضي شرق الجدار.
وينتهز الجيشان ،ا�غربي والجزائري،
الفرصة الجيوسياسية)� (2ا بعد انتشار
فرنسا في الساحل عبر عملية »بارخان«،
مــن دون كشف حــســابــات) ،(3وبتركيز
عال على الفرق الخاصة) ،(4وسيكون،
تبعا لنفقات الجيش� ،حــرص واســع
على الــقــوات الجوية والبرية ،فا�سألة
استراتيجية لدى موريتانيا والجزائر ،وﻻ
يرغب كﻼهما في التعاون مع ا�غرب على

ﻟﻦ ﻳﺼﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺛﻤﺎﻥ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ،2016
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﺩﺕ
ﺃﻥ ﺗﻔﺠﺮ ﺣﺮﺑﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻥ
ﻛﻴﻤﻮﻥ ،ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻭﻳﺘﻜﺮﺭ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺷﻨﻘﺮﻳﺤﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ.

الحدود ،فﻼبد ،في هذه النظرة ،من كيان
عازل ب� ا�غرب وموريتانيا ،اﻷمر نفسه
بالنسبة للجزائر في أقصى الغرب.
وﻻ تــــزال الـــحـــرب أمــــرا ثــابــتــا في
استراتيجية اﻷمن القومي لدول الجوار،
فإسبانيا ترى احتماﻻ واسعا لسيناريو
آخر لجزيرة »ليلى« بدأ بدمج جزر الكناري
في ا�نطقة اﻻقتصادية الخالصة للمملكة،

أو الفوسفاط ا�غربي ،بل ﻹجراءات حماية
النظام� الجمهوري وا�لكي.
في نشرة »ســتــراتــفــورد« ،نجد العمل
العسكري لحماية الــبــتــرول) ،(5وأيضا
لحماية اﻻحتياطات عبر »التعاون على
صعيد ا�ادة اﻷمنية ،تماما كما في منطقة
الساحل«.
وتعترف ورقــة للبر�ان اﻷوروبــي ،بأن
الجزائر لم يستثمرها اﻻتحاد اﻷوروبــي
في منطقة الــســاحــل) ،(6كما أن ا�غرب
غير مستثمر حسب التقارير الفرنسية،
ﻷن نقل التنافس ا�غربي الجزائري إلى

ﺗﺒﻮﻥ
إفريقيا جنوب الــصــحــراء سيسبب في
توسع الحرب إن اندلعت في الصحراء،
وهي اليوم لن تكون إﻻ في حدود اﻹقليم،
ويصعب تمديدها إلى باقي الحدود ا�غلقة
بــ� الــجــزائــر وا�ــغــرب ،وفــي أي خيار
بديل ،سنكون أمــام  80صراعا صغيرا
أو متوسطا ،إن سمحت فرنسا للمغرب
والجزائر باللعب في الحديقة الخلفية

البلدين ،يمنع اﻻنــزﻻق إلى الحرب التي
تختلف عن الحرب العراقية ـ اﻹيرانية،
واﻻقــتــصــار ا�حتمل على حــدود اﻹقليم
ا�تنازع عليه ،ترتيب فرنسي وأمريكي.
ﺗﺴﻠﻴﺢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺑـ  90ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺴﻼﺡ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎ
فــي دراســـة سابرينا ليسيار ومــارك
بــرومــلــي) ،(7نجد أن اﻹنــفــاق العسكري
الجزائري يضم أساسا صناعة عسكرية
محلية) ،(8وهناك تدريب واسع واعتماد
على التقنية ا�حلية في الحرب ا�رتقبة
على ا�غرب.
وحسب التقارير الغربية ،فإن »السي.
آي .إي« سمحت بتزويد الجزائر بقمر
صناعي للتجسس من »أكسيليكس« )أي.
تي .تي .كوربوريش(� ،راقبة الجماعات
ا�سلحة في منطقة الساحل) (9وبــدون
شروط ،بما يعني استغﻼل صور القمر من
طرف جبهة البوليساريو ،وردا على هذا
الضوء اﻷخضر اﻷمريكي ،قــررت باريس
إبعاد الجزائر وا�ــغــرب معا عن منطقة
الــســاحــل ،كــي ﻻ ينتقل تنافسهما إلى
تنافس ب� الوﻻيات ا�تحدة وفرنسا.
وتدعم واشنطن العمليات الفرنسية
با�ساعدة اللوجستيكية واﻻستخبارية،
وﻻ ترغب باريس في شركاء »جهوي�« مع
اﻷمريكي� في ا�غرب العربي والساحل،
فــقــد شجعت اﻻســتــخــبــارات الخارجية
الفرنسية انــقــﻼب ولــد عبد العزيز في
موريتانيا ،ﻷن إدارة دابليو بوش قررت
أن تكون نواكشوط مقر قيادة الساحل،
أو »مختبر العمليات« بتعبير الصحافة
الفرنسية ا�نتقدة ،وأجهضت وصــول
قمر صناعي أمريكي ينافس ا�غرب الذي
اشترى من فرنسا قمرين صناعي�.
إن عمل ا�خابرات الخارجية الفرنسية
كثيف بــالــجــزائــر ،إلــى حــد انتهى معه
الوضع باعتقال الجنرال� مدين وطرطاق،
وأخ الرئيس السابق بوتفليقة.
ويعمل اللوبي الفرنسي في ا�نطقة على

تقديرين:
 (1تحييد القوة الجزائرية وا�غربية
خارج سقوف العمل اﻹفريقي لفرنسا.
 (2إجــهــاض اﻻتــفــاقــيــات التسليحية
ا�خلة بــالــتــوازن بــ� الــجــاريــن ا�غربي
والجزائري.
ومـــن جــهــتــهــا ،تــعــمــل وزارة الــدفــاع
الجزائرية على خط�:
 (1إدارة سيناريو أي حرب مع ا�غرب
حسب  17تكتيكا محتمﻼ ،وهي خﻼصة
ا�ناورات العسكرية التي جرت في ثمان
مرات.
 (2أن ا�فاجأة القتالية للبوليساريو
ســتــكــون بــالــســﻼح ا�ــصــنــع الــجــزائــري،
وستكون ا�واجهة في هذه الحالة ،تجريبا
لبعض اﻷسلحة التكتيكية والحرارية.
وعمل الجيش الجزائري على التعامل
مع الــجــدار الدفاعي ا�غربي بتكتيكات
تصفها »الــســي .آي .إي« بـ»ا�فتوحة
والتي ستكون الردود ا�غربية فيها شديدة
اﻷثر« ،ﻷن الرادارات اﻷمريكية متماثلة في
البلدين ،بل واحــدة ومتكافئة ،وسيعود
حسم هذه ا�عركة للموارد البشرية.
يقول تقرير لـ»السي .آي .إي« موقع
في الشهر الثاني من سنة » :2018ويبقى
الــتــحــدي ا�ــغــربــي متمثﻼ فــي اختصار
حركته العسكرية على الدفاع ،فيما سيكون
العمل على اﻷسلحة ا�حلية فــي حرب
استراتيجية ،مغامرة ﻻ تزال محسوبة«،
بتعليق اﻷمريكي�.
ومــا ينقص الجزائري� ،هو الفضاء،
فيما ا�علومة متاحة بــخــرائــط قتالية
للجيش ا�غربي ،ومع ذلــك ،فهي متوقفة
أكثر على العنصر البشري.
وحاليا ،كل الخرائط في ا�تناول ،ولذلك،
فاﻻستعداد القتالي الــذي ستعتمد عليه
جبهة البوليساريو سيأخذ بعدا حاسما
إلى جانب اﻻستخبارات العسكرية التي
تضع مكتبا موجها �ا تعيشه الصحراء،
تماما كما كان عليه اﻷمر لفترة قصيرة مع
إدارة طرطاق للمخابرات الجزائرية.
وأوصى طرطاق بتوجيه مكتبي ا�غرب
والصحراء إلــى العمل الداخلي �تابعة
الــحــراك ،وهــو ما عــرض اﻷمــن الخارجي
الجزائري ،حسب الجنرال ا�توفي قايد
صالح ،للخطر ،وحاليا ،يحاسب القضاء
هذا الجنرال عما سمي بـ»الخطأ ا�هني
الجسيم« قبل أن تسقط النيابة العامة هذه
التهمة وتحافظ على باقي التهم.
يقول اﻷمريكيون :إن أي حرب جديدة
حول الصحراء لن تبقى في حدود اﻹقليم،
ﻷن تسجيل خسائر لــدى أحــد اﻷطــراف
سيدفعه إلــى توسيع الــحــرب إلــى باقي
الــحــدود ،وإن اعــتــرف ا�ــغــرب بالحدود
الــحــالــيــة مــع الــجــزائــر حــــدودا رسمية
ليس فقط حسب »اتفاقية إفــران« ،وإنما
أيضا ضمن ما قدمه من تنازﻻت لدخول
اﻻتفاق اﻹفريقي الذي ﻻ يعترف بالحدود
التاريخية ،بل بالحدود القانونية ،طبقا
ﻻتفاقيات التحرير مــن اﻻســتــقــﻼل بعد
الحرب الكونية الثانية.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻲ
بعد أربعة شهور من حلول تبون في
قصر مرداية ،ولكون رئيس الجمهورية هو
وزير الدفاع ،تقررت إعادة هيكلة ا�خابرات
الداخلية ا�كافحة للتجسس ،ليلتحق
الجنرال عبد الغني الراشيدي بالجنرال
واسيني بوعزة ،قصد منع القريب� من
فرنسا وا�غرب من الوصول إلى معلومات
جدية أو استغﻼلها.
وب ــه ــذا الــتــطــور ،تــابــع عــبــد الغني
الراشيدي ملف تجسس طرف ثالث على
مخيمات تــنــدوف أو نقل صــور لسﻼح
الجبهة ،وانتهت ا�همة الــجــديــدة إلى
تخزين كل اﻷسلحة ا�وجهة للبوليساريو
في  7ثكنات خارج الشريط ا�حاذي لشرق
الجدار الدفاعي.
وتبعا لخﻼصات »السي .آي .إي« ،فإن:
 (1القدرات التجسسية لدى البوليساريو،
ستضعف أكثر بفعل السياسات الجديدة
�ختلف ا�كاتب الجزائرية.
 (2حسابات الجنرال الذي شغل منصب
رئيس ا�عهد العالي للدراسات الفرنسية
في بني مسوس ،تمنع »تداول ا�علومات
حول اﻷمن الجزائري الذي دخل
في تحقيق مع واسيني بوعزة«.
 (3قدرة ا�غرب على الوصول
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إلى املعلومات حول الجزائر ،محدودة ،لكن
البدائل الجزائرية خلف الجدار الدفاعي
أيضا محدودة ،وبالتالي ،ستكون املواجهة
بني الطرفني عمياء ،رغم ارتكازهما معا
على توفير صور األقمار الصناعية.
وحــســب املـــصـــادر ،فـــإن عــبــد الغني
الــراشــيــدي الـــذي شــغــل منصب ملحق
عسكري في اإلمـــارات ،هو حاليا صمام
أمان في هذه التطورات ،وكل الخطابات
الساخنة للرئيس تبون تؤكد على قرارات
«باردة» ،على األقل حسب األمريكيني.
وال يمنع التعاون الجديد بني املخابرات
الداخلية والخارجية في إعــادة تكييف
قضية الصحراء.
وال تستبعد واشنطن أن تكون التعيينات
األخيرة في الجزائر عامال مساهما في
املواجهة مع املــغــرب ،ألن الخلفية التي
توحد هؤالء ،هي قربهم الشديد من موقف
الرئيس ،األكثر تشددا في قضية الصحراء
من سلفه بوتفليقة.
ويــحــاســب واســيــنــي بــوعــزة ويحقق
معه منذ شهر دجنبر  ،2019بفعل موقف
حساس تجاه املغرب ،ويجتمع الرئيس
تبون وشنقريحة على رؤية واحدة تجاه
التعامل مع اململكة املغربية.
شنقريحة املــولــود فــي الــقــنــطــرة في
بيسكرة ،واملنضم إلى الجيش سنة ،1963
أي بعد سنة من استقالل الجزائر ،يجد في
السياسة الفرنسية تغليبا لجانب املغرب
وملصالحه في املنطقة ،رغم تكوينه املعمق
فــي «س ــان ســيــر» الفرنسية ،وبالتالي،
فــإن خطة تفجير االستقرار الحالي في
الصحراء ،جزء من خطط الجزائر.
ويجد املراقبون مع ذلك ،فسحة أمل في
هذا التحول من الضباط السياسيني في
الجيش الجزائري إلى الضباط املهندسني،
من أجل تجميد خطة «جهنم» ،وهذا االسم
كودي لتأمني مصالح الجزائر شرق الجدار
الدفاعي املغربي ،وبشكل واســع يقترح
املواجهة غير املشروطة لحمايتها.
إن نواكشوط ،والرئيس ولد الغزواني
تحديدا ،يعرف سر هذه التطورات ،وقد
نأى مرة أخرى ببالده عن املأزق ،فمباشرة
بعد الــتــقــارب االقــتــصــادي املــوريــتــانــي ـ
املغربي ،ظهرت تحذيرات جزائرية.
يقول تقرير «السي .آي .إي»« :إن تسليح
الجزائر في ليبيا يساوي العمل العسكري
شرق الجدار الدفاعي ،وقد سمحت الرئاسة
الــجــزائــريــة بــاملــشــاركــة العسكرية على
الجبهتني :الغربية مع املغرب والشرقية
في ليبيا».
ولــم تستطع دوائــر غربية الحسم في
قبول الرئيس الجزائري باليد املمدودة
التي أعلنها امللك املغربي عبر حوار غير
مشروط بني العاصمتني ..فهل كل التصعيد
الذي نشاهده ويقوده الرئيس الجزائري،
ليس إال تهييئا الجتماع قائدي الدولتني
املغربية والجزائرية؟
لذلك ،يمكن أن تعد خطة «جهنم» ورقة
ال غير ،ضمن أوراق تلعبها الجزائر في
هذه املرحلة ،والرئاسة تصعد من لهجتها
إلحداث تغييرات في مناصب املسؤولية في
الجيش الجزائري ،والدليل واضح ،حسب
املراقبني ،الذين أكــدوا أن تعيني ملحق
عسكري سابق فــي اإلمـــارات على رأس
مكتب مكافحة التجسس ،إشــارة كافية،
فيما املعارضون يرون أن الذي يعرف جيدا
تكتيكات هذا الحلف من الجنراالت ،هو
القادر على لجمه ،وتوضح مجلة «الجيش»
الرسمية فــي آخــر أعــدادهــا ،أن «كــل ما
يحدث ،هو بحث عن االنسجام الكامل بني
الرئاسة والجيش الشعبي الجزائري».
وقد الحظ الجميع ما سماه تبون نفسه
«الثقة العالية» في قواته املسلحة ،وعلى
هذا األساس ،سنرى الدبلوماسية تطابق
املخابرات العسكرية في توليفة واحــدة،
مما يجعل املواجهة العسكرية مع املغرب
مبررة ،وتشتغل دوائر الخارجية على هذا
املنحى ،ألن الــرد على فتح قنصليات في

هوامش

الصحراء وضم مياهها ،لن يكون بدون رد
استراتيجي ،وبالتالي ،ارتأى الجزائريون
أن يطمئنوا واشنطن بحرب «لــن تكون

األطراف.
وأسر مصدر «األسبوع» ،أن هذه النقطة
مــوضــع تفاهم بــن الــرئــيــس الــجــزائــري

لم يهتم الجيش الجزائري بجائحة
«كورونا» وهو يباشر مناورته في تندوف،

مع جنراالت الجزائر.
وحــالــيــا ،تجري التغييرات فــي اآللــة
العسكرية واألمنية الجزائرية على إدارة
الحرب وليس على السالم اإلقليمي من
خــال املــســؤولــن الثالثة الــجــدد ،تقول
«األوريون « :»21انتهت مرحلة قايد صالح
بإعادة تنصيب اللواء سيد علي زميرلي
في منصبه كمدير لألمن الداخلي ،وهو
يحقق حاليا مع الجنرال واسيني بوعزة،
وعاد بوزيت املعروف بيوسف ،إلى األمن
الخارجي بعد سنة من العطلة ،ألن موقف
الرجلني متطابق في قضية رفض مشاركة
الجزائر في أي تفاوض جديد مع املغرب
حول الصحراء ،وإن عبر األمــم املتحدة
فيما يشبه مائدة كوهلر».
الرئيس تبون يقرر عدم مشاركة بالده
في مائدة جنيف أو «مائدة كوهلر» كما
يسميها ،والتفاوض أو الحرب خيار ثنائي
بين المملكة والبوليساريو ،واالتفاقيات
مع أي عضو من أعضاء االتحاد اإلفريقي
سيصادق عليها البرلمان

إلحاق شرق الجدار الدفاعي املغربي بميزانية الجيش الجزائري
رفض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلحاق شرق الجدار الدفاعي بميزانية الجيش الجزائري،
حسب «السي.آي .إي» ،معتبرة أن هذا الجيش زادت نفقاته بشكل قياسي ،إذ بلغت  6.55في المائة
من الناتج الداخلي الخام عام  ،2017وقد ضم الجيش وزارة الداخلية إلى قطاعه بعد الحراك ،فيما ال
يرد المغرب على الخطوات الجديدة للرئيس تبون ،ألنها قد تكون تكتيكية لوضع الرئيس يده
على قرار الجيش في بالده.
وما يحدث من تصعيد استراتيجي ،قد يتحول إلى نقط باسم «الوطنية» في مقابل الحراك،
وشنقريحة لم يحظ بعد بنقله من نيابة رئيس األركان إلى رئاسة األركان.
مفتوحة» ،لكن اإلجــراءات العالية لتأمني
شرق الجدار «مسألة حيوية» ،فهل يقبل
املغرب بمخارج خطة «جهنم» :الحرب أو
السماح بفتح قاعدة عسكرية جزائرية في
بئر لحلو؟
يصعب تدقيق ما نشرته «السي .آي.
إي» بشأن املوقف املغربي ،لكن موسكو
تجد أن الخطوة الجزائرية والرد املغربي
لــن يــكــون خ ــارج الـــردود املحسوبة بني
البلدين ،الرافضني معا للوساطة ،وأيضا
للحوار.
ويطالب الرئيس الــجــزائــري باعتذار
رســمــي بــشــأن ق ــرار إغ ــاق الــحــدود قبل
فتحها ،وه ــو أم ــر مستبعد فــي عالقة
الــبــلــديــن ،وســتــؤســس ه ــذه الــتــطــورات
مواصلة اإلجراءات األحادية الجانب ،بما
يعقد مهمة األمانة العامة لألمم املتحدة،
وقد ينهي «املينورسو».
ويعرف كل الدبلوماسيني أن الحل في
الــصــحــراء هــو األعــقــد فــي املنطقة ،وأن
منسوب الوصول إليه ضعيف للغاية ،وإن
كان الخيار العسكري محدودا في املساحة،
سيكون مكثفا وقاتال أكثر.
وتجري املناورات لربح الحرب وليس
معركة الصحراء فقط ،ولذلك ،فاملواجهة
مــع املــغــرب حــســاب واقــعــي لــدى تبون،
وباقي الجنراالت الجزائريني ،وسيكون
مهما ملواصلة «الفراغ األممي» عدم تعيني
مبعوث آخر بعد استقالة هورست كوهلر،
لتثبيت اإلجــــراءات األحــاديــة الجانب،
ويسعى الجزائريون واملغاربة إلى تعديل
الخارطة.
إن رئيس األركــان شنقريحة الــذي عبر
بشكل صــريــح عــن «خــطــأ وق ــف إطــاق
الــنــار فــي الــصــحــراء» بما يطابق تماما
رأي إبراهيم غالي ،يرى حاليا مواصلة
جولة أخــرى من طرف أصحاب القضية،
لدفع األمــم املتحدة إلى فرض حلها على

7- Sabrina lesparre et Luc mempaey, défense militaire,
production et transferts d'armes sécurité (GRIP) 2013 /4,
Bruxelles, p: 34.
8- future of Algerian defence industry, market attractiveness,
competitive land scape and forecasts to 2017.
9- Laurence aidia ammour, Algeria’s role in the sahelian
security crisis, in stability, international journal of security
and development 2(2): 28, 6/2013, p: 1 – 11.

وزير اخلارجية الفرنسية
يطرح يف آخر زيارة له للجزائر،
مسألة العفو الرئاسي عن
اجلرنالني ،طرطاق ومدين،
مقابل السكوت عن كل
اإلجراءات الدفاعية اجلديدة
التي قررها شنقريحة،
وتتضمن استخدام األسلحة
الفرنسية يف تندوف للردع
والعمليات اخلاصة ..وهذه
الصفقة الدفاعية اجلديدة
أقرها شنقريحة.
والصفقة تتضمن  7بنود
أخرى تعد سرية بني البلدين،
وقد تغري وجه املنطقة.
ورئــيــس األرك ــان وإبــراهــيــم غــالــي ،وهــذا
التفاهم الواسع بني الشخصيات الثالث،
قد يفجر الوضع في الصحراء ،وإن بشكل
محدود لتغيير الوضع الجامد والوصول
إلــى معالم الحل النهائي ..فهل الحرب
حتمية؟
االستعدادات الجارية تؤكد أن الحرب في
إقليم الصحراء وحول أقصى شرق الجدار
الدفاعي في حدود  430كيلومترا ،هي
مسألة وقت فقط

ليرسل رسالة واحدة مفادها أن «طاعون
العصر» ال يوقف مخططه العسكري ،وهو
ما يؤكد أن الحرب خيار أساسي لتأسيس
«خارطة جغرافية» للحل.
ويعتقد شنقريحة وجنراالت املرحلة،
أن خطئا جزائريا حــدث ،لعدم معارضة
بــادهــم لــلــجــدار الــدفــاعــي املــغــربــي في
بدايته ،وسيكلف حاليا حربا قد تنتهي
بــحــرب شاملة بــن املــغــرب والــجــزائــر،
فالحرب املحدودة لم تعد خيار الجيشني
الجارين ،وبالتالي ،فبناء خارطة قدرات،
يذهب أبعد من املتوقع.
وحسب خالصة «السي .آي .إي» ،فإن
«املــنــاورات هــي الــوجــه العملي لحركة
الجيوش ،وهي حركة متفجرة في املنطقة
وحول الصحراء ،ستكون بضحايا كثر»،
لنرى تقديرين حسب الفرنسيني:
 )1استعادة الــتــوازن داخــل املؤسسة
العسكرية الجزائرية ،ألن مواصلة الجيش
الجزائري لهذه القناعة الدوغمائية بني
الرئيس الجزائري ورئيس أركانه ،تهدد
أطــرافــا عــديــدة ،خصوصا وأن الحرب
املفتوحة حول أقصى شرق الجدار الدفاعي
املغربي والحزام مع مالي والحدود مع
ليبيا ،إجراءات دخلها الجيش الجزائري،
وال ينتظر «التروي االستراتيجي» الذي
طلبه وزير الخارجية الفرنسي لودريان
في آخر زيارة له إلى الجزائر.
 )2أن الــحــرب عبر وكـــاء لــن تعود
إلى مالي مرة أخرى ،لكن في الصحراء،
لن تستقيم النظرة التقليدية ،إن وقعت
البوليساريو والــجــزائــر كعضوين في
االتــحــاد اإلفــريــقــي ،على اتــفــاق دفاعي
يسمح بفتح الجزائر لقواعد عسكرية
بنفس مــا يقوم بــه املــغــرب فــي االتجاه
اآلخر ،ولذلك ،فالصحراء ستنتهي بحرب
شاملة ،تخوف منها األمني العام األممي
السابق بان كيمون ،عندما التقى ألول مرة

4- Eric Denece, forces spéciales et groupes d'intervention antiterroristes algériens, bulletin de documentation, n° 5, centre
francais de la recherche sur le renseignement CF2R/2/2013.
5- the global intelligence files -e-mails headquartered «global», intelligence company stratfor, 18/10/2012.
6- l'Algérie un potentiel sous-exploité en matière de sécurité
dans la région du sahel, note thématique, DG expo /B/pol dep
/note /2013; européen parlement, Brussels, juin 2013.

ال يزال شنقريحة رسميا هو قائد أركان
بالنيابة ،ولــم يصادق الرئيس على أن
يكون قائد األركان ،كذلك ،فإنه ليس نائب
وزير الدفاع ،وعزز الرئيس سلطات األمني
العام لــوزارة الدفاع الوطني ،بما يجعل
الجنراالت ليسوا القوة التي تفرض رأيها
االستراتيجي ،وخــيــار املــواجــهــة خيار
الرئيس أساسا كما يظهر ،وبالتالي ،فإن
إطالق خطة «جهنم» قرار سياسي.
ويالحظ األمريكيون غير ذلك ،فالصقور
يجري تصعيدهم ،وعندما أوكلت قيادة
القوات البرية لعمار عثمانية من «املنطقة
العسكرية الخامسة» (قسنطينة) ،وليس
كما هو مألوف من «املنطقة الثالثة» ،يكون
شنقريحة قــد كسر بــروتــوكــوال معهودا
سينتهي بكسر بروتوكوالت أخرى.
لــم يــكــن املــغــرب حــاضــرا فــي تعيني
مصطفى إســمــاعــيــلــي ،قــائــد «الناحية
العسكرية الثالثة» ،كونها في مواجهة
املغرب ،غير أن هذا الضابط ليست لديه
قناعة الصدام مع اململكة.
إن تــصــفــيــة إرث ق ــاي ــد ص ــال ــح في
املخابرات ،على أســاس العداء للمغرب،
عقيدة تكتيكية قــد تنتهي بنهاية هذا
الورش ،كما تعتقد اململكة ،لذلك ،فالقوات
املسلحة امللكية ال ترد على هذه الخطوات.
إن املــســألــة داخــلــيــة بالنسبة إلبعاد
واسيني بوعزة ،وبعد التحقيق معه ،أفرج
عن  15مناضال متهمني بمحاولة تخريب
االنتخابات الرئاسية ،وقــد وعــد القادة
الجدد الوزير الفرنسي لودريان ،بـ«العفو
عــن الجنرالني طــرطــاق ومــديــن ،وإن لم
يذكروا أخ بوتفليقة ،لكن تسوية قادمة في
األفــق ،إن عزز الرئيس قوته ،ولم يخرب
الجنراالت دوره».
تترقب دول الجوار تأثير البترول على
سياسة الــجــزائــر ،إن تــجــاوز شنقريحة
أزمــة «كــورونــا» ،وقــد حولها إلــى صدام
استراتيجي لعدو تقليدي تمثله خطة
«جــهــنــم» ،لترتيب أوراق يسيطر بها
الرئيس على الجيش ،فهل ستبقى هذه
الخطة القتالية ،بعد تعيني الجنراالت
املوالني لدوائر القرار العسكري ،خصوصا
تعيني أصغر جــنــرال فــي املنصب الــذي
يسمح بإنجاز انقالب ،فيما ردت مجلة
«الجيش» بــأن «الــقــوات الجزائرية لن
تغير من تمويلها وبرامجها رغم األزمة
البترولية الحادة»؟
ويبقى الحديث عن املواجهة املحدودة
في الصحراء بني املغرب والجزائر ،خيارا
واقعيا للجيش الجزائري والبوليساريو
ضد الجيش املغربي ،الذي دعته األحزاب
في اجتماع العيون لدخول شرق الجدار
والـــوصـــول إلـــى ال ــح ــدود الــدولــيــة مع
الجزائر ،لذلك ،فانتظار ساعة الصفر ،هو
العامل الوحيد املتبقي لتأجيل الحرب.

1- Saïd Haddad, des armées maghrébines appelés a se renforcer, observatoire des mutations politiques dans le monde
arabe, institut de relations internationaux et stratégiques,
février, 2013.
2- Defence and security opportunities: algeria, UKTi DSO
priority market briefs, London, 201.
3- Algérie: voyage au cœur de l'armée, jeune Afrique,
2/2/2012.
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تلقى معظم مسيري أندية القسم اﻷول
والثاني لكرة القدم ،مراسلة عادية من الجامعة،
بصدر رحب ،وكأنهم وجدوا الفرصة للتملص
من مسؤولياتهم تجاه الﻼعب� والطاقم التقني
وا�ستخدم�.
جامعة كرة القدم وخﻼل هذه ا�راسلة ،لم
ترغم رؤســاء الفرق على اﻻقتطاع من أجور
الﻼعب� وا�درب�.
الجامعة وخــﻼل اجتماعها ،أبلغت جميع
ا�سؤول� بالرسالة التي توصلت بها من
اﻻتحاد الدولي ،لكي يكونوا على دراية بكل
شروط اقتطاعات أجور الﻼعب� ،وهي رسالة
اقتراحية وليست إلزامية ،وﻻ دخل للجامعة
في الشؤون الداخلية للفرق.
رؤساء بعض اﻷندية ،سامحهم ﷲ ،وبدون
حياء ،دخلوا في مفاوضات مع الﻼعب� من
أجل اﻻقتطاع والخصم من أجورهم الهزيلة،
متجاهل� بأن هذه الفئة تعاني كثيرا ،خاصة
خﻼل الحجر الصحي ،الذي يتطلب مصاريف
مضاعفة ،واستقرارا نفسيا واجتماعيا قبل
التفكير في ممارسة التداريب.
ﻻعبون ينتظرون أجورهم ومستحقاتهم
ا�الية التي مازالت عالقة في ذمة ا�سؤول�،
ويعانون في صمت ،ومع ذلك ،يطالبهم رؤساء
فرقهم باﻻقتطاع من أجورهم البئيسة ،والتي
لم يتوصلوا بها بعد.
ففي الوقت الذي ينتظر من هذه الفئة اﻻلتزام
بالحجر الصحي ،وا�واظبة على التداريب
استعدادا لعودة عجلة البطولة إلى الدوران،
يغلق ا�سؤولون عليهم هواتفهم ،ويتركونهم
عرضة للضياع والتشرد في زمن »كورونا«
اللع�.
ﻻعبون يتدربون فوق السطح ،أو في شقق ﻻ
تتجاوز مساحتها  60أو  80م ،2ونطلب منهم

ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﺠﻴﺎ

صــورة رائــعــة تعود بنا إلــى الزمن
الجميل ،تجمع بــ� ا�ــرحــوم اﻷستاذ
عبد اللطيف السمﻼلي وزيــر الشبيبة
والرياضة ،وقيدوم اﻹعﻼمي� الرياضي�
الزميل ا�تميز اﻷستاذ كمال لحلو.
حديث ودي وعملي ،يب� الصداقة
القوية التي كانت تجمع ب� الرجل�،
وهما يتحدثان عن اﻻستعدادات ﻷلعاب
البحر اﻷبيض ا�توسط التي احتضنتها
بﻼدنا سنة  1983والتي عرفت نجاحا
منقطع النظير ،حيث كان اﻷستاذ كمال
لحلو مسؤوﻻ عن اﻹشهار وا�اركوتينغ،
هذه ا�همة الصعبة والغريبة شيئا ما عن
محيطنا الرياضي آنــذاك ،لم تشغله عن

حديثي مع الزميل صــﻼح الدين الغماري ذو
شجون ،هَ ﱠم جوانب مهنية...
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻄﻴﻮر ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﻊ
ﻻعبون هواة يشكون أنديتهم إلى الجامعة
ﻻعبو ا�غرب التطواني يستغيثون
ﻻعبو الكوكب يضربون عن التداريب في الحجر
الصحي
ﺟﺮاﺋﺪ
وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﻗﺘﻄﺎع أﺟﻮرﻫﻢ ...ﻻ ﺣﻮل وﻻ
ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ.

ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺳﺎﻥ
ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺻﻠﻲ،
ﻓﺮﺘﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﳲ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ
ﺣﺮﺍﺱ ﺍﳴﺮﻣﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ..ﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻄﻮﺡ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ؟

سنحدد كوطة تخفيض اﻷجرة
ﺣﺴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،رﺋﻴﺲ وداد ﻓﺎس
ﻟﻘﻴﺘﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ واﻟــﻨــﺎس ،ﺧﻠﺼﻬﻢ ﺑﻌﺪا ﻋﺎد
ﺻﱭ.
ﺣﺪد أو ﱠ
ﱠ
سنة بيضاء ستضر بالكرة
ﻏﺎﻳﺒﻲ ،ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺳﺎﺑﻖ
أﻧﺖ ﺑﻌﺪا ﺷﺤﺎل ﻫﺎذي واﻧﺖ ﻏﺎﻳﺐ...
اﻻقتطاع والتضحية وأشياء أخــرى ،ﻻ طاقة
لهم بتنفيذها.
فمن يدافع عن هذه الفئة ا�سحوقة التي
تمنحنا الفرجة؟
من ا�فروض أن يتوفر هؤﻻء الﻼعبون الذين
يمثلون أندية القسم اﻷول والثاني ،على نقابة
حقيقية ،قائمة بذاتها ،وليس على جمعية على
غرار كل الفرق ا�حترفة في العالم ،نقابة قوية
يكون همها الوحيد هو مصلحة الﻼعب فقط،
نقابة تتوفر على رئيس محايد تتوفر فيه

IQƒ`°üdG åjó`M

ا�كان :ملعب اﻷب جيكو
الزمان :سنة 1983
ا�ناسبة :إحدى مباريات نادي الرجاء
الرياضي
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عشقه اﻷول وحبه الكبير �هنة اﻹعﻼم،
حيث مازال الجميع ،خاصة جيلنا الذي
كان في بداياته الصحفية ،يتذكر اﻷستاذ
كــمــال لحلو وهــو يعلق على ا�ــبــاراة
التاريخية التي جمعت البطل ا�غربي في
ا�ﻼكمة عبد الحق عشيق خﻼل مباراة
النهاية ،وتشجيعات زميلنا كمال لحلو
التي أعطت شحنة قوية للبطل عشيق
الذي فاز بذهبية هذه اﻷلعاب ،كما مازلنا
نتذكر الــﻼزمــة التي مــازالــت عالقة في
أذهاننا وهي »سير أخويا عشيق ،عطيه
أخويا عشيق…«.
لــلــتــذكــيــر ،وفــــي زمــــن الــتــواصــل
و»الفايسبوك« ،فإن الزميل كمال لحلو
يعتبر أول مــن خلق وكــالــة لﻺشهار
والتواصل ،ليس في ا�غرب فحسب ،بل
في إفريقيا ،كما يشهد له التاريخ بأنه
نظم أول مــاراطــون دولــي فــي إفريقيا
ﻷلعاب القوى في سنة .1986

جميع مواصفات هذا ا�نصب الحساس ،وأن
يكون محايدا وليس خصما وحكما في نفس
الوقت...
أما ما نراه حاليا من تكتﻼت ،فهو ﻻ يخدم
مصلحة الﻼعب ا�غربي الذي أصبح أكثر من
أي وقت مضى في حاجة ماسة إلى من يدافع
عــن حقوقه ،ولــن يتأتى لــه ذلــك إﻻ بتظافر
الجهود لخلق نقابة لﻼعب� بمعنى الكلمة،
تدافع عن حقوقهم ا�هضومة ،وأن ﻻ تبيع
الوهم و»ا�اتش« ﻷي جهة.

 ﻋﻴﺐ
وا

!zƒte{ •ƒî°ùe :Rô ¢VÉjQ …ôFGõ÷G

 ...صـــرح عــمــيــد ا�نتخب
الجزائري ريــاض محرز ،ﻷحد
أصدقائه الصحفي� الفرنسي�
عبر تقنية الفيديو ،أن انتصارات
الجزائري� تزعج ا�غاربة كثيرا،
وهذا غير صحيح بتاتا ،خاصة
وأن الجمهور ا�غربي فرح كثيرا
لفوز ا�نتخب الجزائري بكأس
إفريقيا لﻸمم  ،2019وا�غاربة
مــعــروفــون بعﻼقتهم اﻷخــويــة
الطيبة مع الشعب الجزائري.
ريـــاض مــحــرز يــعــرف جيدا
بأنه ليس جزائريا مائة با�ائة،
فــوالــدتــه حــلــيــمــة م ــن أص ــول
مغربية ،عانت كثيرا بعد أن
هجرها زوجها الجزائري والد
ريــاض ،وكانت مضطرة للعمل
في ا�نازل من أجل كسب لقمة
العيش ﻻبنها وأخــتــه ،حيث
سهرت على تربيته إلى أن وصل
إلــى ا�جد والقمة ،وكــان عليه

بعد كل ما قامت به والدته ،أن
يحترم مشاعرها ،ﻷنها مغربية،
وترفض كل من يتحدث بسوء
عن وطنها اﻷصلي.
ال ــﻼع ــب الـــدولـــي الــســابــق
للمنتخب الوطني عبد السﻼم
وادو ،أراد أن يبحث عن مخرج
للمشكلة التي سقط فيها محرز،
فأكد للعديد من وسائل اﻹعﻼم،
بــأن ريــاض لــم يقصد اﻹســاءة
للجماهير ا�غربية ،وأن كل ما
فاه به مجرد مزحة ليس إﻻ...
وأن هذا اﻷخير طيب جدا...
ربما هــذه الطيبوبة أخذها
من جينات أمه ا�غربية ،فيمكن
لنا جميعا كمغاربة أن نسامحه،
ونعتبرها زلة لسان ،لكن يجب
أن نقول له ،مادام أنه تسري في
عروقه دمــاء مغربية» :إذا كان
بيتك من زجاج ﻻ ترمي الناس
بالحجارة«.

ﺭﻳﺎﺽ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﳴﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻠﻴﻤﺔ

منحة منقوصة من »الكاف« للوداد والرجاء
وﻛﺎﻻت
آش ﻫــﺎذ اﻟﻠﻌﺐ دﻳــﺎل اﻟــــﺪراري؟ ﻋﻄﻴﻮ ﻟﻠﻨﺎس
ﻓﻠﻮﺳﻬﻢ.
مصلحة الوطن قبل الرياضة
اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ،رﺋﻴﺲ ﻋﺼﺒﺔ اﻟﻬﻮاة
أواه؟ ﻋﺎد ﻋﺮﻓﺘﻴﻬﺎ ،ﺳﻴﺮ ﺑﻌﺪا ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻧﺪﻳﺔ
اﻟﻬﻮاة ﻋﺎد ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ...
أزمة بسبب منحة اﻷو�بياد
ﻓﲔ ﻫﻮ ﺑﻌﺪا اﻷوﳌﺒﻴﺎد؟

اﻟﺼﺒﺎح

أقضي الحجر الصحي بباريس
اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﻴﻠﻮزﻳﺘﺶ
ﺷﻜﻮن ﺑﺤﺎﻟﻚ؟
»اللي دارتها الجامعة بسم ﷲ«
اﻟﻼﻋﺐ ﺣﺬراف
ﻏﻴﺮ اﺳﻜﺖ »أﻣﺴﻴﻮ اﻟﻜﻮﺗﺶ ﻣﻮﻧﻄﺎل«.

ﺗﻌﺰﻳﺔ

تــلــقــيــنــا بــبــالــغ
اﻷســـــــى والــــحــــزن
الــعــمــيــق ،نــبــأ وفــاة
الـــحـــاجـــة مــســتــور
أمينة ،زوجة ا�رحوم
الــــحــــاج مــنــصــور
بوعسراوي ،من ب�
أكبر وأوائــل محبي
الرجاء الرياضي.
وبــهــذه ا�ناسبة
اﻷليمة ،نتقدم بأحر
التعازي وا�واساة
إلـــى أبــنــائــهــا عبد
الخالق ،حميد ،خالد،
كريم ،وابنتها بهية ،وإلى جميع أفراد عائلتها ،وأصهارها
وأحفادها ،طالب� من ﷲ عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح
جناته ،وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.
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نموذج لصعوبة شرح
الحجر الصحي للمواطنني

مؤشرات توجه دولي للتعايش مع «كوفيد »19

هل يندم املغرب على االلتزام باحلجر
ال�صحي بعد اخل�سائر االقت�صادية الفادحة؟
إعداد
لم يكتشف بعد أي عالج لفيروس
«كــورونــا» ،ومادمنا نتحدث عن
«لقاح» ،فإن األمر لن يتم بسهولة،
ألن بــعــض الــلــقــاحــات تــحــتــاج
لسنوات من التحضير والتجريب
قبل الشروع في استخدامها(،)..
ولكن أغلب دول العالم استنجدت
بـــ«الــحــل املــتــوفــر» ،وه ــو فــرض
الحجر الصحي على املواطنني،
ومــنــعــهــم م ــن الـــخـــروج حــتــى ال
يصابوا بــالــداء الفتاك ،واملغرب
ليس سوى واحدا من البلدان التي
طبقت بشكل استباقي توجيهات
«االبــتــعــاد االجــتــمــاعــي» منذ 20
مــارس املــاضــي ،ومـــازال العاطي
يعطي إذا استمرت الدولة في نفس
املقاربة.
فبغض النظر عن رئيس الحكومة
الذي أكد في خرجة إعالمية أنه ال
يملك الحل ،فإن تصريحات الناطق
الرسمي باسم الحكومة ،سعيد

أمـــزازي ،ال تبعث على التفاؤل،
بعد أن قــال في االجتماع األخير
للجنة التعليم والثقافة واالتصال
بمجلس النواب(( :اليوم يجب أن
نتعود على التعايش مع فيروس
ك ــورون ــا ملـــدة عــــام ،ألن املــنــاعــة
املجتمعية لم يتم اكتسابها بعد))،
وأضاف(( :ال شيء يؤكد أننا في
شتنبر لن نسجل عددا من الحاالت
وكذلك بعض البؤر)).
تصريح أمــــزازي ،ال ــذي يشير
فيه إلــى شهر شتنبر ،هو تلميح
إلمكانية استمرار العمل بمبدأ
الحجر في الوقت الذي أصبحت فيه
دول أخرى تتجه نحو التخفيف من
هذه اإلجراءات الخانقة للمواطنني
واالقــتــصــاد( ،)..فقد دفــع «خطر
االنهيار» دولــة مثل فرنسا ،إلى
املصادقة على الشروع التدريجي
في رفع الحجر املنزلي ،بناء على
ثالث قواعد ،هي الحماية ،وإجراء

سعيد الريحاني

الفحوصات ،والعزل ،علما أن رفع
إجــراءات العزل املنزلي بشكل تام
مشروط بتسجيل أقــل من 3000
إصابة بفيروس «كورونا» يوميا،
حــســب مــا أكـــده رئــيــس الــــوزراء
إدوار فيليب ،الــذي أكــد إلزامية
حمل الكمامات في وسائل النقل
العمومي ،وإعادة فتح كل املتاجر
باستثناء املقاهي واملطاعم ،مبرزا
أن فــرنــســا ســتــبــدأ تــدريــجــيــا في
استعادة حياتها الطبيعية.
تخفيف الحجر املنزلي لم يقتصر
فقط على فرنسا ،بل إنه امتد لبلدان
أوروب ــي ــة مــوبــوءة بشكل أكــبــر،
ففي إيطاليا التي كان يموت فيها
الناس باآلالف جراء تفشي فيروس
«كورونا» ،تم طي الصفحة ،ليعود
الناس إلــى عملهم بعد ما يناهز
 3أشهر مــن الحجر ،فقد ((عــاد
املوظفون إلى العمل ،كما أعيد فتح
املقاهي واملطاعم واملحال التجارية

وصالونات الزينة للنساء ،وفتح
الفاتيكان أبــوابــه أمــام الزائرين
فـــي رومــــــا ..وقـــالـــت الــصــحــافــة
إنــه فــي الـــ  3مــن يــونــيــو ،سيتم
فتح الــحــدود أمام بلدان االتحاد
األوروبي ،أما في الـ  15من يونيو،
فسيتم فتح دور السينما واملسارح
مع الحفاظ على مسافة األمان بني
األفراد ،وأقرت الحكومة اإليطالية،
أنــه من املستحيل االنتظار حتى
إيجاد مصل أو لقاح لكوفيد،19 -
ملا سيسببه الحجر الصحي من
انــهــيــار اقــتــصــادي)) (املــصــدر:
وكاالت).
هــكــذا يــبــدو أن رفــع إجـــراءات
الحجر املنزلي ال مفر منها ،وأن
املقاربات الحكومية التي تختبئ
وراء الحجر ،قد ال تكون واقعية،
وهــذا مــا يذهب إليه على سبيل
املــثــال ،الدكتور املصطفى كرين،
رئــيــس املــرصــد الوطني للعدالة

االجتماعية ،حيث يــقــول(( :إن
مسألة رفع الحجر الصحي ،مهما
طال ،هي مسألة حتمية ،وكلما كان
ذلك مبكرا ،كلما كان أفضل للجميع،
ألن هذا القرار يجب أن يأتي قبل
فــوات األوان ،حيث ال فائدة منه
إذا ما أصبحت األثار االقتصادية
واالجتماعية كبيرة وخطيرة ،بل
إن ذلــك قــد يــدفــع الــنــاس ،بسبب
الضيق والحاجة ،إلــى العصيان
وخ ــرق الحجر بغض النظر عن
النتائج ،وإذا حدث ذلــك ،فسوف
يؤثر ال محالة على هيبة السلطة
ومستوى التجاوب املجتمعي مع
قراراتها ،خصوصا وأن املشاكل
االقتصادية واالجتماعية  -كما
نعلم  -عــادة هــي مشاكل طويلة
األمد ،وتترتب عليها مشاكل أخرى
ذات طبيعة سياسية أو حتى أمنية
يطول حلها ،بــل وتبقى
أثارها لعدة سنوات أو
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بؤر «كورونا» تشرع في التخلي عن إجراءات الطوارئ الصحية

دول كربى تختار التخلي عن احلجر لتفادي االنهيار االقت�صادي
عدة عقود)).
وال يــقــف كــريــن ،وهــو
طــبــيــب خــبــيــر ،عــنــد هــذا
الحد ،بل إنه يقول في تصريحات

بغض النظر عن رئيس
احلكومة الذي أكد يف
خرجة إعالمية أنه ال ميلك
احلل ،فإن تصريحات
الناطق الرسمي باسم
احلكومة ،سعيد أمزازي،
ال تبعث على التفاؤل ،بعد
أن قال يف االجتماع األخري
للجنة التعليم والثقافة
واالتصال مبجلس النواب:
((اليوم يجب أن نتعود على
التعايش مع فريوس
كورونا ملدة عام ،ألن
املناعة اجملتمعية مل يتم
اكتسابها بعد))
صحفية أكدها لـ«األسبوع»(( :إن
مقاربة الحكومة حول شروط رفع
الحجر ،مقاربة غير واقعية ،ألنها
تنبني على ربطه بالحالة الوبائية
واملعطيات اإلحصائية ،وأعــداد
املصابني واملنحنيات الوبائية،
على أهميتها ،فــي الــوقــت الــذي
تتفاقم فيه األبــعــاد االقتصادية
واالجتماعية للوباء رغم املجهودات
املبذولة ،نظرا ملحدودية إمكانات
املــغــرب التي تجعل اإلجـــراءات
التعويضية غير قابلة لالستمرار
على املدى الطويل ،والسبب في
عدم واقعية املقاربة الحكومية في
نظري هو أن أمد هذه الجائحة
ق ــد ي ــط ــول ،ألن تــطــور الــوبــاء
بشكل عــام غــيــر قــابــل للتوقع،
نظرا طبيعة الفيروس وسلوكه
املحير واالستثنائي ،وقدرته على
التأقلم ،وبحكم أن ما نعلمه عنه
أقــل بكثير مما نعرفه ،ويكفي
بهذا الصدد الرجوع لتصريحات
املنظمة العاملية للصحة التي
أصبحت تعتقد أن هذا الفيروس
سيصبح من الفيروسات املتوطنة،
كما أن إمكانيات وآمال الحصول
على لقاح فــي األمــد القريب قد
تبخرت بسبب املميزات الجينية
والسلوكية لهذا الفيروس كما
أسلفنا)).
طاملا أن األمــر كــذلــك ..فما هو
الحل؟
ويؤكد نفس املصدر ،أنــه يجب
ربــط مسألة رفــع الحجر الصحي
بمدى االستعداد ملواجهته ،من خالل
االستعداد القبلي ،أي الوقائي ،من
جهة لتفادي اإلصابة أو التخفيف
إلى أقصى حد من عدد اإلصابات،
وذلك من خالل توفير كل املعدات

الوقائية من كمامات ومعقمات ،ثم
توفير وسائل التشخيص املكثف
مــن خــال الــرفــع إلــى أقــصــى حد
ممكن من عدد التحليالت ،ومن جهة
أخرى ،يجب االستعداد البعدي ،أي
في حالة حصول اإلصابة من خالل
إعــداد بنيات االستقبال والتكفل
عــبــر بــنــاء مستشفيات جــديــدة
ومتخصصة وتجهيزها وإدمــاج
أكبر عدد ممكن من األطر الصحية
وتأهيلها وإطــاق مراكز للبحث

املغرب يخسر  100مليار سنتيم
يوميا ،عن كل يوم من أيام الحجر،
ليبقى عنوان األزمة الكبرى التي
قد تتحول إلى أزمة اجتماعية ،في
األرقام الصادمة التي كشفها وزير
املالية ،والتي تقول أن عددا كبيرا
من القطاعات املحركة لالقتصاد
الوطني تضررت بشكل كبير ،ففي
قــطــاع التصدير مــثــا ،تراجعت
صادرات السيارات بـ  96في املائة
في شهر أبريل ،وصناعة الطيران

األشهر األربعة األولى من .2020
ال تقف الخسائر عند هذا الحد،
بــل إن الخسائر تبدو بأضعاف
ذلــك ،إذا أخذنا بعني االعتبار ما
يصرفه صندوق جائحة «كورونا»
(لحسن الحظ أنه موجود) ،حيث
أكـــدت املــعــطــيــات الــحــكــومــيــة أن
((الــصــنــدوق يــخــصــص حــوالــي
مــلــيــاري درهــــم شــهــريــا ،أي ما
يعادل  200مليار سنتيم ،لصرف
التعويضات املقررة لفائدة األجراء

هــكــذا يتضح أن املــغــرب ،وإن
كــان قــد ربــح ره ــان تقليص عدد
املــصــابــن بــفــيــروس «ك ــورون ــا»،
رغم أن العدد وصل إلى أزيــد من
 7000مصاب نتيجة االستهتار،
فإن حجم الكارثة االقتصادية كان
كبيرا ،ليطرح الــســؤال عــن مدى
قدرة املغرب واملغاربة على تحمل
التمديد في الحجر املنزلي ،مرات
أخــرى ،ويبقى األمل معقودا على
ما تضمنه البالغ األخير لوزارتي

يتضح أن المغرب ،وإن كان قد ربح رهان تقليص عدد المصابين بفيروس
«كورونا» ،رغم أن العدد وصل إلى أزيد من  7000مصاب نتيجة االستهتار،
فإن حجم الكارثة االقتصادية كان كبيرا ،ليطرح السؤال عن مدى قدرة
المغرب والمغاربة على تحمل التمديد في الحجر المنزلي ،مرات أخرى ،ويبقى
األمل معقودا على ما تضمنه البالغ األخير لوزارتي الصحة والداخلية ،الذي
أكد الشروع في تقييم دقيق للحجر ،وضرورة إعطاء نفس اقتصادي جديد
للمقاوالت مباشرة بعد عيد الفطر
العلمي ودعمها ومساندة الصناعة
الدوائية الوطنية ،وهي إجراءات
جوهرية لم نسمع عنها شيئا من
طرف الحكومة ،حسب ما صرح به
املصطفى كرين.
وتكمن خطورة نظام الحجر ،في
كونه إج ــراء جــد مكلف بالنسبة
للدول التي تعتمد عليه ،فقد كشف
وزيــر االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة ،مــحــمــد بــنــشــعــبــون ،أن

بـ  81في املائة ،واإللكترونيك بـ
 93فــي املــائــة ،والــنــســيــج بـــ 86
في املــائــة ،كما تراجعت عائدات
الســـياحة فــي شهر أبريل ليبلغ
مــعــدل االنــخــفــاض عــلــى مـــدى 4
أشهر األولــى من سنة 15 ،2020
في املائة ،باإلضافة إلى تحويالت
مغاربة العالم التي انخفـــضــت
بـ  30في املائـــة خالل شهر أبريل
 ،2020و 11فـــــي املــائــة خالل

الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات
الجائحة ،وتفيد املعطيات الرسمية
للحكومة بــأن األج ــراء املوقوفني
مؤقتا عن العمل ،الذين استفادوا
مــن التعويضات بعدما صرحت
املـــقـــاوالت الــتــي يــنــتــمــون إليها
بــالــضــرر ،بلغ عــددهــم  950ألف
أجير ،ينتمون إلى ما يزيد عن 134
ألــف مقاولة)) (املــصــدر :متابعة
موقع هسبريس).

الــصــحــة والــداخــلــيــة ،الـــذي أكــد
الشروع في تقييم دقيق للحجر،
وضــرورة إعطاء نفس اقتصادي
جديد للمقاوالت مباشرة بعد عيد
الفطر ،األمــر الــذي يفهم منه ،أن
املغرب سائر ال محالة نحو تخفيف
إجــراءات الطوارئ الصحية ،على
غرار البلدان األخرى التي سبقتنا
في االنتباه إلى الضرر الحقيقي
للفيروس(.)..
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املجتمع املدين ب�سبتة ينبه �إىل خطورة تقدمي وجبات
رم�ضانية للمغاربة دون اتخاذ االحتياطات الالزمة
زهير البوحاطي .األسبوع
منذ بداية الحجر الصحي الذي
فرضته السلطات املغربية واإلسبانية
والـــــذي أدى إلــــى إغــــاق املــعــبــر
الــحــدودي «بــاب سبتة» بني املدينة
املحتلة وباقي التراب املغربي ،حيث
ظل العشرات من املغاربة دون شواهد
اإلقامة عالقني هناك ولم يتمكنوا من
الــخــروج لحظة اإلعـــان عــن إغــاق
الحدود املغربية ،كان من املفروض
على إحدى الجهات الرسمية بسبتة
بعدما غــاب عمدة املدينة ،التدخل
إليواء هؤالء املغاربة العالقني وتوفير
األكـــل والــشــرب واملــبــيــت لهم على
حساب هــذه الجهة ،وهــي مندوبة
حكومة مدريد بسبتة ،فبعدما وفرت
إح ــدى الــقــاعــات الرياضية لهؤالء
وتكليف إحــدى الجمعيات بموجب
صفقة أبرمت بني الجمعية ومندوبة
الحكومة ،من أجل تقديم الوجبات
الكاملة لــهــؤالء املــغــاربــة العالقني
بــســبــتــة ،وحــســب مــصــادر خاصة
بـــ«األســبــوع» ،فــإن هــذه الجمعية
استغلت الظرفية التي يمر بها العالم
وانشغاله باألرقام والنتائج املتعلقة
بتفشي فيروس «كــورونــا» ،لتقوم،
خــال شهر رمــضــان ،بتقديم وجبة
واحدة للفطور والعشاء دون وجبة
السحور ..مما جعل بعض الجمعيات
املهتمة بالصحة تحتج على الطريقة
التي يتم بها طهي الطعام للفقراء ،في
غياب تام للشروط املعمول بها داخل
املطاعم ،كاملستشفيات والسجون
املحلية والثكنات العسكرية وغيرها،

طباخ الجمعية يعد الطعام للعالقني
املغاربة دون ارتداء الكمامة الواقية

وهـــذا مــا اعــتــبــرتــه ه ــذه الهيئات
استهتارا بصحة هــؤالء األجــانــب،
حسب وصفها.
وتنفرد «األســبــوع» بنشر صورة

للمشرف على طهي الطعام داخــل
الجمعية ،حيث أنه لم يلتزم بارتداء
الكمامة إال بعد دخول هيئات حقوقية
على الخط.

«الدبابات الصديقة في زمن الطاعون الجديد»

«الأ�سبوع» ت�سبق درا�سة عربية
الرباط .األسبوع
كشفت دراسة عربية أنجزت مؤخرا من طرف مؤسسة «البارومتر العربي»
في موضوع «عالقة الشعوب العربية بالجيش
واألحــــزاب الــســيــاســيــة» ،أن ثقة
املغاربة كبيرة في الجيش بنسبة
 78بــاملــائــة ،مــقــابــل نسبة ثــقــة ال
تتعدى  18باملائة بالنسبة لألحزاب
السياسية.
موضوع ثقة املغاربة في الجيش،
كانت جريدة «األسبوع» سباقة إلى
نــشــره قــبــل شــهــر ،حــيــث خصصت
غالفها الرئيسي لهذا املوضوع تحت
عــنــوان «دب ــاب ــات صــديــقــة فــي زمــن
الطاعون الجديد» ،وجعلت «العالقة
بني املغاربة والجيش» محط «تحليل
إخباري» من طرف الجريدة ،مباشرة
بعد إنزال الجيش املغربي إلى شوارع
اململكة فــي إطــار تنفيذ خطة الحجر
الصحي وحــالــة الــطــوارئ الصحية،
حيث كشفت «األسبوع» عن ثقة الشعب
وارتــيــاحــه لــنــزول الجيش وثقته في
صرامته وقدرته على إعادة املتنطعني إلى
الصف وعلى التخفيف من حدة الجائحة.
وكشفت الجريدة ،أن ثقة الشعب في الجيش كانت كذلك في موضوع «نزول
الجيش للمجال الطبي والصحي بأمر من ملك البالد» ،حيث نقلت «األسبوع»
ارتياح ورضى الشعب على خدمات الجيش ،ملا يتميز به من جدية وصرامة
وفعالية في هذا املجال.

ولد عبد العزيز يربئ املغرب
من التحقيق الربملاين مع �شخ�صه

ال�سيكار املغربي يربح معركة ق�ضائية �ضد ال�سيكار الكوبي
الرباط .األسبوع
أصــدرت املحكمة التجارية بالدار
الــبــيــضــاء ابــتــدائــيــا واستئنافيا
ســنــة  ،2018حكما لــصــالــح شركة
«هبانوس» املغربية املتخصصة في
صناعة وإنتاج السيگار ذي الجودة
العاملية لصناعة وتــوزيــع وتصدير
التبغ املصنع الــتــي أسسها رجل
األعمال املغربي عمر الزهراوي سنة
 ،2011وكــانــت الشركة املغربية قد
فوجئت بدعوى في مواجهتها من
طرف شركتني كوبيتني ومن معهما
سنتي  2017و ،2018وأثناء رواج
الدعوى ،اكتشفت شركة «هبانوس»
الوطنية ،أن شركة كوبية سجلت
عالمة «هبانوس» باسمها سنة 2015
على الرغم من علمها بوجود شركة
«هبانوس» الوطنية منذ سنة ..2011
غــيــر أن االنــتــصــار الــقــضــائــي على
الشركتني الكوبيتني ،دفــع الشركة

املغربية إلى رفع دعوى في مواجهة
الكوبيني ومن معهما لطلب تعويض
عــن الــضــرر الــذي لحقها واملطالبة
بتعويض ال يقل عن عشرين مليارا،

كما قامت شركة «هبانوس» الوطنية
برفع دعوى من أجل تشطيب عالمة
«هبانوس» التي سجلتها «كوبا ديل
طوباكو» سنة .2015

ولد عبد العزيز
● الرباط .األسبوع
فــي وق ــت تكتب فــيــه الخارجية
األمريكية عن «أجندة سياسية مبالغ
فيها» لواقع التحقيق البرملاني مع
الرئيس املوريتاني السابق ،أسر
مصدر موثوق لـ«األسبوع» ،أن محمد
ولد عبد العزيز يرفض اتهام لجنة
التحقيق البرملاني أو برملانيني في
بالده بتلقي دعم من املغرب أو غيره،
وأن السنوات التي قضاها في الحكم،
لم تكن سيئة مع اململكة كما يحاول
البعض الترويج له.
ويــضــيــف امل ــص ــدر ،أن الــرئــيــس

املوريتاني السابق ،يؤكد أن «املغرب
ليست له يد في هذا الشأن الداخلي،
وأن من يريد أن يصطاد في املاء العكر
لن يجد ما يوصله إلى الضفة األخرى
من النهر» ،حسب تعبيره.
وحـــرص ولـــد عــبــد الــعــزيــز على
ثبات العالقة املغربية ـ املوريتانية
واالحــتــرام املتبادل بــن نواكشوط
والرباط في أكثر امللفات التي باشرها
وهو في الرئاسة.
وتحركت اتهامات ،ال يعرف إلى
اآلن مــصــدرهــا ،حــاولــت ربــط مسار
التحقيق البرملاني في عهد الرئيس
السابق ،ببرملانيني قريبني من املغرب.

«حريرة» األصالة والمعاصرة تزداد ارتباكا بين األنصار والخصوم

العودة �إىل نقطة ال�صفر بعد تبادل االتهامات بني �أن�صار وهبي وخ�صومه
الرباط .األسبوع
استنكر بعض أعضاء وقياديي حزب األصالة
واملعاصرة ،طريقة تدبير األمني العام للحزب ،عبد
اللطيف وهبي ،معتبرين بأنه «ال يلتزم بالقواعد
القانونية املؤطرة للعمل الحزبي منذ املؤتمر الرابع
للحزب» ،واتهم بالغ موقع من طرف  59عضوا من
الحزب ،األمني العام الجديد بـ«استغالل الوضع
االستثنائي لحالة الــطــوارئ الصحية ،التخاذه
العديد من القرارات املنافية للنظام األساسي للحزب
وملرجعيته املذهبية».

وسجل البيان ما سماه املوقعون «مجموعة من
الخروقات الفادحة في تدبير األمني العام للحزب»،
والذين اتهموا وهبي بـ«االنحراف عن املرجعية
الفكرية والسياسية للحزب ،وإعالنه لتموقعات
سياسية فجة ،تضرب في العمق الهوية النضالية
للحزب ومشروعه املجتمعي ،وتعيينه ألربعة أعضاء
باملكتب السياسي قبل أن يدخل النظام األساسي
الذي صادق عليه املؤتمر الوطني حيز التطبيق،
وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانني والتحكيم
عليه طبقا للمادة  162وقبل نشره» ،في إشارة إلى
استنكارهم للتقارب مع حزب العدالة والتنمية.

وأوضح معارضو وهبي ،أن القرارات الصادرة
عما يسمى «املكتب السياسي بالصفة» أو«املكتب
الــســيــاســي» ،تــبــقــى بــاطــلــة ،مــشــيــريــن إلـــى أن
اختصاصات األمني العام حددتها املــادة  104من
النظام األساسي ،وأهمها «تنفيذ قــرارات املكتب
السياسي املنتخب من طرف املجلس الوطني».
من جهة أخــرى ،علمت «األســبــوع» من مصادر
مقربة من األمني العام لحزب األصالة واملعاصرة،
أن ثالثة نــواب ومستشار برملاني من «الجرار»،
يضغطون بكل الوسائل عليه بهدف طردهم من
الحزب.

وقال املصدر ذاته ،أن سعي هؤالء إلى تصعيد
حدة الهجومات عالنية حد وصفه بـ«املفتقد لألخالق
السياسية» ،و«أن ــه يخرق القانون باستمرار»
و«الساعي إلى تصفية العديد من املناضلني ،من
أجل أن يتخذ هذا األخير قرار الطرد في حقهم» ،غير
أن وهبي يرفض منحهم «هدية» الطرد ،وحول سعي
هؤالء لـ«الطرد» من الحزب عوض «االستقالة» ،يقول
ذات املــصــدر ،أن هــؤالء يــريــدون «الــطــرد» كــي ال
يفقدوا مقاعدهم البرملانية ،ألن االستقالة الطوعية
تعتبر «ترحاال سياسيا» بموجبه تجردهم املحكمة
الدستورية من مقعدهم البرملاني.

كواليس جهوية

15

العدد1076 :
من  21إلى 27
ماي 2020

سطات

ما يجري ويدور يف المدن

بين مجلس العمالة والبلدية

�إق�صاء �سكان املجال احل�ضري من م�ساعدات «كورونا»
نورالدين هراوي
ذكرت مصادر مطلعة بمدينة سطات،
أنــه بعدما قــامــت السلطة املنتخبة
باملجلس البلدي على وجه الخصوص
بمختلف عمليات التنظيف والتعقيم
ل ــش ــوارع وأزقــــة املــديــنــة وملختلف
املؤسسات العمومية والخاصة بكل
أنواعها ،والتي ال تــزال مستمرة في
شهر رمضان األبــرك في إطــار تعبئة
قصوى وشاملة انخرط فيها الجميع
مــن سلطات محلية وأمنية وقــوات
عمومية وجمعيات مدنية ،رصــدت
البلدية في إطــار االعتمادات املالية
التحويلية من أجل مواجهة «كورونا»،
حــســب موقعها الــرســمــي ،ميزانية
قـــدرت بــحــوالــي  40مــلــيــون سنتيم
لتدبير الظرفية الصعبة والخاصة
بالجائحة ،ضمنها ميزانية قدرها
 20مليون سنتيم خصصت للقفة
الغذائية لفائدة األسر املعوزة من أجل
الحد من االنعكاسات السلبية ومن

األثار االقتصادية واالجتماعية لوباء
«كوفيد  »19على املجتمع السطاتي،
إال أنه على العكس من ذلــك ،وحسب
نفس املــصــادر ،فــإن مجلس العمالة
أو املجلس اإلقليمي لسطات ،وبعدما

خصص ميزانية قدرها  700مليون
سنتيم مــن خــال موقعه الرسمي،
موزعة بني اقتناء مستلزمات صحية،
ومـــواد التطهير والتعقيم ،انتهاء
باقتناء مــواد غذائية لفائدة األســر

الهشة بميزانية قدرها حوالي 130
مليون سنتيم كخطة استعداد للمعركة
الوبائية ،فوجئ مؤخرا سكان سطات،
بعد طول انتظار ،بإقصائهم من قفة
«كــورونــا» ،حيث أن هــذه امليزانية،
ول ــأس ــف ،ذهــبــت كلها للجماعات
القروية بما فيها ميزانية التعقيم
املــقــدرة بحوالي  45مليون سنتيم،
وكـــأن جــمــاعــة ســطــات وســكــانــهــا ال
ينتمون ال جغرافيا وال تاريخيا لإلقليم
الفالحي بلغة نشطاء «الفيسبوك»
واملنتقدين ،مما يطرح أكثر من عالمة
استفهام حول هذا املوضوع.
واســتــغــرب الــســكــان املــقــصــيــون
مــن االســتــفــادة مــن املــســاعــدات ،لهذا
اإلقصاء املمنهج وفق تعبيرهم ،وعدم
استفادتهم القانونية واملشروعة من
ميزانية هي أصال من أمــوال دافعي
الضرائب للشعب السطاتي ،بينما
فسرها جمهور آخــر مــن املنتقدين،
بحملة انتخابية سابقة ألوانها لفائدة
سكان العالم القروي الذين استفادوا

مــن حــوالــي  6250قفة على حساب
املجال الحضري بصفر قفة ،خاصة
وأن اإلقليم يتكون من  45جماعة كلها
قروية وجماعة سطات تتمة الـ ،46
وأن هــذا اإلقــصــاء غير املــبــرر ،قالت
عنه أغلب املــصــادر املنتقدة ،أن له
أهدافا سياسوية ،بل إنه حتى القفف
املــوزعــة بــالــبــوادي كــانــت مصبوغة
باللون السياسي للحزب الــذي يقود
املــجــلــس ،وأنــهــا ت ــروج بـ«العاللي»
ألحزاب وأشخاص معينني أمام صمت
وتفرج سلطة الوصاية على غزواتهم
ودوائرهم االنتخابية التي أغرقوها
قففا وهمشوا سكان املدينة.
ويطالب الــرأي العام بفتح تحقيق
عــاجــل بخصوص هــذه االخــتــاالت،
خاصة بعد أن اتخذ رئيس املجلس
اإلقــلــيــمــي مــجــمــوعــة مــن ال ــق ــرارات
االنــفــراديــة دون إجــمــاع أو الرجوع
إلـــيـــهـــم ،حـــســـب مــــصــــادر بــعــض
املستشارين املنتمني إلى املجلس في
حديثهم لـ«األسبوع».

«خفافي�ش الظالم» يخرجون بالليل لتوزيع م�ساعدات تفوح منها رائحة ال�سيا�سة
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ بعد مقال «األسبوع» (العدد 20 – 14
ماي  )2020حول «عني بوعنان» بتطوان
تحت عنوان «من يحمي عني بوعنان من
الفوضى والعشوائية في زمن كورونا؟»،
تحركت إدارة الـــدرك امللكي مــســاء يوم
السبت  16مـــاي ،وعملت على تطويق
«العني» املذكورة بواسطة ثالث سيارات
تابعة للمصلحة ،إال أن الغريب في األمر،
هو أنه في الوقت الــذي كان منتظرا فيه
تــأمــن وتــحــريــر هــذه «الــعــن» مــن أيــدي
املجموعة التي فرضت السيطرة عليها،
فوجئ العديد من السكان الذين قصدوها،
برجال الدرك امللكي يمنعونهم من االقتراب
من مصب املياه ،ألسباب لم يتم اإلفصاح
عنها.
■ ظاهرة جديدة بتطوان تخرق قانون
الطوارئ الصحية ..هذا ما اتضح صباح
يوم األحد املاضي ،حيث امتألت الشوارع
والطرقات بالدراجات الهوائية ،التي ال
تخضع للمراقبة مثل السيارات والراجلني،
مما فتح الباب على مصراعيه أمام استغالل
هذه الدراجات للتنقل وممارسة الرياضة
دون قيد أو شرط ،وفق تعبير العديد من
املواطنني الذين الحظوا هذا التزايد في
الدراجات الهوائية في ظل الحجر الصحي.
■ استغلت مندوبة حكومة مدريد وعمدة
سبتة املحتلة قضية نقل املواطنني املغاربة
العالقني باملدينة ،ودمجوا معهم األطفال
املــغــاربــة الــقــاصــريــن املــتــواجــديــن داخــل
مركز اإليــواء باملدينة من أجــل ترحيلهم
بدورهم إلى املغرب ،وهو األمر الذي رفضه
املسؤولون عن إجــاء املغاربة العالقني
بسبتة ،مما دفع بتأجيل العملية إلى وقت
آخــر بعد الــتــشــاور مــع الجهات املعنية
مركزيا.

أقدمت إحدى البرملانيات ،التي
ال تظهر إال في إحدى التظاهرات
الغنائية التي تقام بتطوان مرة
في السنة بميزانية تقدر بملياري
سنتيم ،حيث يــكــون إشرافها
عــلــى ه ــذه الــتــظــاهــرة مناسبة
الستدراج العديد من األصــوات
النسائية املحلية لدعم الئحاتها
االنــتــخــابــيــة ،وألن الــظــرفــيــة
الراهنة ال تسمح بتنظيم مثل
هذه التظاهرات بسبب الحجر
الــصــحــي وقـــانـــون الـــطـــوارئ
املفروض على املغاربة ،اهتدت
النائبة املحترمة إلــى توزيع
كميات هامة من املواد الغذائية
على الجمعيات املناصرة لها،
خــال األســبــوع املــاضــي ،وذلــك
داخــل األحــيــاء الشعبية ،منها
«جــبــل درســــة» و«ربــــع ســاعــة»
و«دير املخزن» وغيرها.
وحـــســـب مــــصــــادر مــقــربــة،

فــإن الجمعيات املعنية عملت
بدورها على توزيع هذه املواد
الغذائية ،على شكل قفف ،على
األشخاص املقربني من مسؤولي

تلك الجمعيات فقط دون توسيع
رقعة املساعدة ،وذلك ألسباب ال
يعرفها إال املسؤولون عن هذه
الجمعيات وصاحبة املبادرة.

وتضيف ذات املصادر ،أن جزء
من هذه املساعدات تم توزيعها
في جنح الليل ،بدعم من بعض
األعــــوان ،الــذيــن دعــمــوا أولئك
املسؤولني بتلك الجمعيات ،على
خرق حظر التجول الليلي بدون
ترخيص.
فهل قام األعــوان املحسوبون
عــلــى الــســلــطــة املــحــلــيــة بــهــذه
املبادرة عن حسن نيتهم وعدم
علمهم بحقيقة األمر؟ لكن تبقى
الــكــارثــة ،هــي أن يــقــوم هــؤالء
األعـــــوان بــاعــتــبــارهــم ممثلني
للسلطة املحلية املفترض فيها
الحياد ،بــاإلشــراف على توزيع
هذا الدعم لفائدة جهة سياسية
قدمته للمحتاجني كسترة النجاة،
خاصة في لحظات الحاجة في
هذه املحطة التي تسبق مرحلة
الــدخــول االنتخابي املقبل في
.2021

برملانيون يركبون على معاناة حمرومني من الدعم لتعزيز �شعبيتهم
استغرب العديد من املواطنني هذه األيام،
من الخرجات املتكررة لبعض البرملانيني عن
إقليم شفشاون ،بعد غياب دام حتى اقتراب
نهاية الوالية البرملانية التي أوشكت على
االنتهاء مع بداية العام املقبل.
فبعد أن أعلن املغرب عن قانون الطوارئ
الصحية وأسند أمر تنفيذه لوزارة الداخلية
عبر والة الجهات وعمال األقاليم ،وإخراج
السلطة املنتخبة من هذا املوضوع الذي كان
بإمكان املنتخبني بجهة الشمال االستفادة
منه عبر اكتساب الشعبية وتمهيد الطريق
الستحقاقات  ،2021عبر الوسائل املتعارف
عليها ،خصوصا في شهر رمضان مع تقديم
«القفة» للمقربني وغير ذلك من وسائل التقرب،
ورغــم الحصار املفروض على السياسيني،
لكنهم صاروا هذه األيام يظهرون عبر تطبيق
الفيديو ،وعبر مواقع التواصل االجتماعي،
من أجل تأكيد حضورهم للمواطنني الذين
ينتقدون غيابهم عــن الــســاحــة ،وقــد رأى
بعض البرملانيني عن إقليم شفشاون ،أنه من
األفضل الركوب على معاناة األسر التي لم
تتوصل بالدعم ،سواء ألصحاب «الراميد» أو
الفئة العاملة في القطاع غير املهيكل ،حيث
صــار هــؤالء البرملانيني ينافسون بعضهم

البعض في التقدم بطرح السؤال الكتابي
عــن عــدم اســتــفــادة الــعــديــد مــن املواطنني
بعمالة شفشاون مــن الــدعــم ،حيث عرف
موقع التواصل االجتماعي «الفيسبوك»
هذه األيام ،انتشارا واسعا ملنشورات عبارة
عن أسئلة كتابية في هذا الخصوص تعود
لبعض النواب البرملانيني عن إقليم شفشاون
ووزان وغيرهما من املدن الشمالية.

وقبل أن يوجه السؤال لقبة البرملان ،يتم
تصويره ونشره على صفحات تعود لبعض
البرملانيني ،وتفتح نقاشات حول هذه األسئلة
من طرف بعض األشخاص الذين وصفتهم
مــصــادرنــا بـ«املسخرين» مــن أجــل تلميع
صــورة هــؤالء البرملانيني الــذيــن استغلوا
موضوع الدعم الذي يعد نقطة ضعف الفئات
الفقيرة واملعوزة.
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خـرج عدد من ا�واطنـ� بإقليمي
تـازة وصفـرو مؤخـرا لﻼحتجـاج
علـى إقصائهـم مـن دعـم صنـدوق
»كورونا« ا�خصص لﻸسـر العاملة
فـي القطـاع غيـر ا�هيـكل ا�تضـررة
مـن تفشـي الوباء والحاملـة لبطاقة
»راميد«.
وشـهد مركـز »ا�نـزل« بإقليـم
صفـرو ودوار تـازروت بجماعة آيت
سغروشـن بإقليـم تـازة ،صباح يوم
اﻹثنـ� ا�اضي ،وقفـات احتجاجية
لﻸسـر ا�حرومـة مـن الدعـم،
اﻷولـى نفذتهـا سـاكنة جماعـة
أوﻻد امكـودو أمـام مقـر قيـادة بنـي
يازغـة با�نـزل ،والثانيـة لسـاكنة
عـ� تمكنـاي امطرناغـة أمـام
جماعـة الزاويـة ،والثالثـة لسـاكنة
دوار تـازروت با�لتقـى الطرقـي
»البراشـما« ا�ـؤدي إلـى الـدوار،
حيـث عبـرت السـاكنة ا�تضررة عن
اسـتيائها وتذمرهـا مـن اسـتفادة
بعض اﻷشـخاص ا�يسـوري الحال
وإقصـاء اﻷسـر التـي هـي فـي أمس
الحاجـة لهـذا الدعـم.
وأكـد ا�حتجـون أنهـم لـم

يسـتفيدوا مـن صنـدوق »كورونـا«
رغـم توصلهـم برسـالة نصيـة
قصيـرة تؤكد قبول ملفهم ،مطالب�
الجهـات ا�ختصـة بضـرورة
التدخـل ،لتمكينهـم مـن الدعـم فـي
أقـرب وقـت ممكـن ،خصوصـا وأن
وضعيتهـم اﻻجتماعيـة التـي هـي
فـي اﻷصـل هشـة ،أصبحـت مـع
الحجـر الصحـي وحالـة الطـوارئ،
صعبـة.
وقالـت بعـض ا�صـادر ،أن
السـلطات ا�حليـة فتحـت لوائـح
لتسـجيل اﻷسـر التـي لـم تسـتفد
بعـد مـن صنـدوق »كورونـا«،
لرفعهـا للجهـات ا�ختصـة للنظـر
فـي اﻷمـر ،وقامـت بعـدة إجـراءات
إداريـة واتصـاﻻت بخصـوص هـذا
اﻷمـر مـن أجل اﻹجابة عن شـكايات
اﻷسـر التـي لـم تسـتفد.
هـذا ،وتسـود حالـة مـن التذمـر
واﻻسـتياء وسـط سـاكنة آيـت
سغروشـن بإقليـم تـازة وسـاكنة
ا�نـزل بإقليـم صفـرو ،التـي لـم
تسـتفد مـن الدعـم ،رغـم انطـﻼق
ا�رحلـة الثانيـة منـذ يـوم الخميـس
ا�اضـي.
يذكـر أن جـل سـاكنة جماعـة آيت

سغروشـن بتـازة وا�نـزل بصفـرو،
فقيـرة وتعتمـد فـي عيشـها اليومي
علـى بعـض اﻷعمـال الفﻼحيـة،
ومـع جائحـة »كورونـا« ومـا ترتـب
عنهـا مـن إجراءات وقائيـة ،ازدادت
معاناتهـا.
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مدينـة أزمـور كانـت مـن أولـى ا�ـدن التـي اشـتهرت بعـادات
وتقاليـد كانـت تميـز شـهر رمضـان اﻷبـرك منـذ عقـود ،وكانـت
هـذه العـادات والتقاليـد تشـكل مكونـا مـن الثقافـة الشـعبية
ا�غربيـة اﻷصيلـة والتـي ماتـت مـع مـوت أصحابهـا اﻷوائـل
دون أن يتمكـن الخلـف مـن ا�حافظـة عليهـا مـن أجـل أن
تبقـى مسـتمرة مـن جيـل إلـى جيـل ،وأخـص بالذكـر مهنتـي
»النفـار« و»الطبـال« ،اللذيـن كانـا يؤثثـان ا�شـهد الرمضانـي
بجـو روحانـي طيلـة الشـهر الكريـم ،حيث كان كل واحـد منهما
يصعـد إلـى صومعـة مسـاجد أزمـور ﻹنشـاد ابتهـاﻻت وأذكار
ﻹيقـاظ النـاس ،لﻼسـتعداد لوجبـة السـحور ،إلـى أن يـؤذن
ا�ـؤذن لصـﻼة الصبـح.
هـذه الثقافـة الشـعبية والتراثيـة الرائعـة ،تـكاد تختفـي
وتنمحـي مـن الذاكـرة اﻷزموريـة بعـد أن ارتبطـت بشـهر
رمضـان لسـنوات طويلـة ،فـإذا كان التفكيـر فـي إعـادة إحيـاء
بعـض ا�هـن التقليديـة التـي بـدأت تنقـرض فـي مجتمعنـا
ا�غربـي ،مثـل فـن الحلقـة ،التـي بـدأت بعـض الجمعيـات تعمـل
علـى إحيائهـا والحفـاظ عليهـا ،فـإن مهنـة »الطبـال« و»النفـار«
أيضـا تسـتحقان نفـس اﻻهتمـام مـن طـرف الجمعيـات ا�هتمـة
بالتـراث الشـعبي ببﻼدنـا ،وذلـك بالعمـل علـى إعـادة إحيـاء
هـذه ا�هـن التـي بـدأت تنقـرض بدورهـا بعـد أن كانـت جـزء ﻻ
يتجـزأ مـن التـراث ا�غربـي العريـق فـي مختلـف ا�ـدن ا�غربية
العريقـة.
وبالنسـبة �دينـة أزمـور التـي حافظـت علـى هـذا ا�ـوروث
ا�غربـي اﻷصيـل ،لﻸسـف بـدأ ينقـرض منهـا ،في مؤشـر خطير
علـى نسـيانه بالكامـل ومحـوه مـن الذاكـرة اﻷزموريـة ..فهـل
تبـادر الجهـات ا�هتمـة بإعـادة إحيـاء هـذه الثقافـة الشـعبية
اﻷصيلـة؟
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وكان رئيـس الحكومـة سـعد
الديـن العثماني قد أعلن عن اعتزام
الحكومـة إطـﻼق منصـة إلكترونيـة
لتلقـي ومعالجة شـكايات ا�واطن�
العاملـ� بالقطـاع غيـر ا�هيـكل
الذيـن لـم يتوصلـوا بالدعـم.
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بعـد أن أصـدر التنسـيق النقابـي
الثﻼثـي ا�كـون مـن ا�كاتـب الجهويـة
لـكل مـن النقابـة الوطنيـة للصحـة التابعـة
للكنفدراليـة الديمقراطيـة للشـغل ،والنقابة
ا�سـتقلة ﻷطبـاء القطـاع العـام ،والجامعـة
الوطنيـة لقطـاع الصحـة التابعـة لﻼتحـاد
الوطنـي للشـغل ،بيانـا وقـف خﻼلـه علـى
اﻷثـار السـلبية الناتجة عـن تعطيل الحوار
اﻻجتماعـي مـن طـرف ا�ديـر الجهـوي
للصحـة ،وعـدم اﻻسـتجابة لطلبـات اللقاء،
وغيـاب التواصـل بشـأن جميـع القضايـا
التـي تهـم الشـغيلة الصحيـة ،وتهميـش
اﻷطـر والكفـاءات ،باﻹضافـة إلـى مجموعـة
مـن النقـط تـم تحديدهـا فـي بيانهـم
اﻷول ،أصـدر هـذا التنسـيق الجهـوي
بﻼغـا جديـدا أكـدوا فيـه اجتماعهـم يـوم
الخميـس  2020/5/14با�ديـر الجهـوي
للصحـة بخصـوص البيـان الصـادر عنهـم
بتاريـخ  ،2020/5/4حيـث أكـدت ا�كاتـب
الثﻼثـة عـن رغبتهـا فـي إيجـاد حلـول
لجميـع القضايـا وا�لفـات ا�طروحـة رغـم
مـا سـمته »غيـاب أي مجهـود ملمـوس مـن
طـرف اﻹدارة الجهوية لتحسـ� اﻷوضاع«
منـذ صـدور البيـان السـالف الذكـر ،حسـب
مـا جـاء فـي البـﻼغ ،الـذي يضيفـون فيـه
محاولـة ا�ديـر الجهـوي التنصـل مـن
جميـع مسـؤولياته ومـن كل القـرارات التي
اتخذهـا ،كمـا أبـرزوا ،أنـه خـﻼل اللقـاء
الـذي دام ثـﻼث سـاعات ،بـرر ا�سـؤول
ا�ذكـور هـذه القـرارات تـارة بأنهـا صـادرة

عـن لجنـة اليقظـة الجهويـة برئاسـة والـي
الجهـة ،وتـارة أخـرى بكونهـا تنـدرج فـي
إطـار حالـة الطـوارئ الصحيـة وبتعليمات
وزاريـة ،يضيـف ا�وقعـون علـى نفـس
البـﻼغ ،الـذي ذكـر تعليـل هـذا ا�سـؤول
حـول عـدم قـدرة اﻹدارة الجهويـة علـى
توفيـر وسـائل الحمايـة بالعـدد الكافـي،
بكونـه نتيجـة عـدم التـزام بعـض الشـركاء
بالجهـة ،وبـأن الـوزارة كانـت تولـي
اﻷهميـة للمناطـق ا�وبـوءة.
التنسـيق النقابـي فـي بﻼغـه ،حمـل
فشـل اللقـاء للمديـر الجهـوي ،وأبـرز بـأن
لجنـة اليقظـة تبنـي قراراتهـا ا�رتبطـة
بقطـاع الصحـة ،علـى ضـوء ا�عطيـات
والتوصيـات الصـادرة عـن ممثـل قطـاع
الصحـة باللجنـة ،وفيمـا يتعلـق بوقايـة
وتتبـع الحالـة الصحيـة للمهنيـ�،
فا�ذكـرات الوزاريـة كانـت واضحـة بهـذا
الصـدد.
ودق التنسـيق الثﻼثـي ناقـوس الخطـر
بخصـوص تدهـور صحـة بعـض ا�رضـى
)ا�صابـ� بالسـرطان أساسـا( ،نتيجـة
وقـف العمليـات الجراحيـة بمستشـفى
أكاديـر ،واسـتحالة إجرائهـا بمستشـفى
إنـزكان )تبعـا لقـرار نقـل بعـض
التخصصـات الجراحيـة إليـه( ،حسـب
البـﻼغ.
وأنهـى التنسـيق بﻼغـه ،بالتأكيـد علـى
أنـه أمـام هـذا الوضـع واﻻحتقـان ا�تزايـد
وسـط اﻷطـر الصحيـة ،فإنـه يعلـن عـن
مواصلـة أشـكاله اﻻحتجاجيـة ا�سـموح
بهـا قانونـا.

اسـتقبل واحـد مـن أعضـاء مركـز
الـدرك ا�لكـي بجماعـة خميـس أيـت
اعميـرة بإقليـم اشـتوكة أيـت باهـا،
أحـد ا�واطنـ� يرغـب فـي اﻻستفسـار
عـن مصير شـكايته ،بنـوع من العجرفة
والكبريـاء ،وقـد كان هـذا العنصـر
لحظتهـا واقفـا بمدخـل ا�ركـز ،ويقـع
هـذا رغـم التحـوﻻت والتطـورات
التـي عرفتهـا بﻼدنـا فـي ا�جـال
السياسـي والحقوقـي ومـا تضمنـه
الدسـتور الجديـد مـن مبـادئ وأسـس
وقواعـد لتخليـق الحيـاة العامـة
فـي إطـار احتـرام كرامـة ا�واطنـ�
وا�ؤسسـات الدسـتورية ،وذلـك مـن
أجـل خدمـة الصالـح العـام وضمـان
احتـرام وحمايـة الحقـوق اﻻقتصاديـة
واﻻجتماعيـة للمواطنـ� ،وكـذا
القطـع مـع كل ا�مارسـات التـي تمـس
بكرامتهـم وحقوقهـم.
تمكنـت عناصـر الشـرطة ا�رابطـة
بأحـد السـدود القضائيـة وسـط مدينـة
أكاديـر ،مـن توقيف سـيارة خفيفة على
متنهـا أفـراد مـن عائلـة واحـدة ،بعـد
تورطهـم فـي خـرق إجـراءات الحجـر
الصحـي التـي قررتهـا السـلطات
العموميـة �حاصرة فيـروس »كورونا«
ا�سـتجد ،وا�تمثلـة فـي منـع التنقـل
بـ� ا�ـدن ،وكان اﻷشـخاص ا�وقوفون
قادمـ� مـن مدينـة الـدار البيضـاء،
التـي تعتبـر بـؤرة وبائيـة فـي اتجـاه
مدينـة أكاديـر ،عبـر سـيارة سـياحية
ضاربـ� اﻹجـراءات الصحيـة بعـرض
الحائـط ،وتـم اتخـاذ اﻹجـراءات
القانونيـة الﻼزمـة فـي حقهـم ،حيـث
تقـرر إخضاعهـم جميعـا للحجـر
الصحـي داخـل منازلهـم �ـدة أربعـة
عشـر يومـا ،قبـل عرضهـم علـى العدالة
لتقـول كلمتهـا فـي حقهـم.
علـم مـن مصـدر مطلـع ،أن أخبـارا
سـارة خرجـت مـن مختبـر التحليـﻼت
الخاصـة بـ»كوفيـد  «19بمستشـفى
الحسـن الثانـي بمدينـة أكاديـر ،بعـد
ظهـور نتائـج الدفعـة اﻷولـى مـن
التحليـﻼت التي خضع لهـا ا�خالطون
لرئيسـة وكالـة بنكيـة بقلـب ا�دينـة،
ومـن بينهـم مسـتخدم� بالبنـك
ا�ذكـور ،وأكـد نفـس ا�صـدر أن تسـعة
مخالطـ� للمصابـة الجديـدة خضعـوا
للتحليـﻼت الخاصـة بالفيـروس،
ظهـرت أربعـة تحليـﻼت منهـا سـلبية
فـي انتظـار صدور نتائـج تحاليل باقي
ا�خالطـ�.
ارتفعـت الحصيلـة اﻹجماليـة
لعـدد اﻹصابـات بفيـروس »كورونـا«
بجهـة سـوس ماسـة ،بعـد إعـﻼن
إصابـة طبيبـة تشـتغل بمسـتعجﻼت
ا�ستشـفى اﻹقليمـي بتارودانـت،
 ،،«19وهـي اﻹصابـة
«19
بفيـروس »كوفيـد 19
الجديـدة التـي رفعـت عـدد الحـاﻻت
ا�ؤكـدة بالجهـة إلـى  73حالـة.
وكانـت ا�صابـة خـﻼل دوامهـا
تشـتغل ،مسـاء يـوم اﻷحـد ا�اضـي،
بالحراسـة بمسـتعجﻼت مستشـفى
ا�ختـار السوسـي ،قبـل أن تتفاجـأ
بدخـول عناصـر اﻷمـن رفقـة سـائق
شـاحنة قادمـة مـن البيضـاء ،حيـث
تكلفـت بفحصـه ومـﻸ اسـتمارة وضعه
تحـت الحراسـة والحجـر الصحـي،
 ،«19بعـد
لتتأكـد إصابتـه بـ»كوفيـد 19
إخضاعـه للتحاليـل ا�خبريـة ،لتتفاجأ
الطبيبـة بدورهـا فـي اليـوم ا�والـي
بإصابتهـا هـي اﻷخـرى بالفيـروس،
فيمـا تـم وضـع  11أمنيـا ممـن خالطـوا
سـائق الشـاحنة فـي الحجـر الصحـي،
ومـن ا�رتقـب اﻹعـﻼن عـن نتائـج
تحاليلهـم ا�خبريـة فـي القريـب
العاجـل.
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كيف نفهم ال�صغار يف زمن احلجر ال�صحي؟
تعتبر تجربة الحجر الصحي تجربة قاسية بني اإلدراك واالستجابة ،أي بني إدراك نمط
على الصغار أكثر من الكبار ،بحكم التفاوتات معني والفعل املالئم له ،ويمكن القول بأن أكثر
املسجلة بــن الفئتني ،على مستوى القدرة اللعب شيوعا لدى األطفال ،هو لعب العراك
على التحمل والتحكم في السلوك ومواجهة واملصارعة واالتصاالت البدنية ،أو ما يدخل
األوضـــاع الرتيبة ،ولعل من بني ما يفتقده في إطار ما يسمى باللعب الحر.
لقد افترضت ميالني كالين ،وهــي محللة
الصغار كثيرا خالل هذه التجربة ،هو اللعب،
نـــفـــســـانـــيـــة ن ــم ــس ــاوي ــة
وخاصة ذلك الذي يتطلب
( )1960 - 1882متخصصة
املساحات الشاسعة من
في علم نفس الطفل ،أن ما
أجــل الــركــض واالختباء
يفعله الــطــفــل فــي اللعب
والعراك والصراخ بأعلى
الــحــر يــرمــز إلــى الرغبات
صـــوت ،وإطـــاق العنان
ما يفعله الطفل في
واملـــــخـــــاوف واملــــســــرات
للحركة بكل انسيابية،
والصراعات والهموم التي
لكن أمام تواجد مساحات
اللعب الحر يرمز إلى
ال يكون على وعي بها ،لذلك،
ض ــي ــق ــة فــــي إطـــــــار مــا
اقترحت اللعب العفوي أو
يسمى بالسكن الجماعي
الرغبات والمخاوف
التلقائي كبديل عن التداوي
املــشــتــرك ،يتحول وضع
والمسرات والصراعات
بــالــتــداعــي الــحــر اللفظي
الطفل إلــى وضــع مشابه
الـــذي كـــان قــد استخدمه
بوضع السجني ،تصبح
والهموم التي ال
سيغموند فرويد في عالج
جــمــيــع حــركــاتــه مــقــيــدة،
الكبار ،ألن األطفال يجدون
ويتطلب األمر منه مزيدا
يكون على وعي بها،
صعوبة بالغة في الجلوس
من التحكم في سلوكاته
لذلك ،اقترحت المحللة
جامدين دون حركة لفترة
وفــي مستويات صوته،
طويلة مثل الكبار ،وهــذا
والـــتـــصـــرف بــعــقــانــيــة
النفسانية النمساوية
غــيــر راجـــع لــفــرط الطاقة
أكــثــر ب ــدل تــلــك العفوية
املــتــواجــدة لــديــهــم والــتــي
الــطــبــيــعــيــة ،وهــــذا أمــر
«ميالني كالين» اللعب
يسعون إلــى استهالكها،
صعب على األطفال ،فهو
بل يعود ذلك إلى نقص في
شبيه إلى حد كبير بعملية
العفوي أو التلقائي
التكامل وفي ضبط أجهزة
الترويض التي تقوم بها
كبديل عن التداوي
الــحــركــة مــقــارنــة بالكبار،
الثقافة للطبيعة ،مما قد
فــالــصــغــار ال يستطيعون
يرفع من احتمال ممارسة
بالتداعي الحر اللفظي
مثال الجلوس دون تحريك
العنف على األطــفــال من
أيديهم وأرجلهم ،بل إنهم
طرف الكبار.
استخدمه
قد
كان
الذي
ال يــتــحــمــلــون الــحــركــات
ال ــل ــع ــب ارتــــيــــاح بــا
املتقنة واملنتقاة بعناية ،وال
هدف ،ومتعة خالصة من
سيغموند فرويد في
يقبلون الجلوس املعتدل أو
أي غـــرض ..إنــه النشاط
عالج الكبار()...
الهمس في األذن ،فكل ذلك
الــوحــيــد تــقــريــبــا الـــذي
يصيبهم بالتوتر ،وبالتالي،
يــمــارســه اإلنــســان بــدون
فصحتهم ولياقتهم تكمن
هــدف محدد ســوى املتعة
فـــي حــركــتــهــم وتــمــرنــهــم
الــنــاتــجــة عـــنـــه ،يــكــون
اإلنسان إنسانا حني يلعب كما قال شيللر ،بل وليس في توترهم ،وملا يجد الكبار أنفسهم
ذهب بعض علماء النفس إلى اعتبار أن اللعب في فضاءات صغيرة يقتسمونها مع الغير من
هو أصل كل الفنون ،وقد يستعمل كحافز أساسي فوق ومن تحت ،فإن جل حركات الصغار تصبح
للطفل من أجل القيام بواجباته األساسية التي مصدر إزعاج لهم ،ويدخلون في ممارسة الكثير
يتطلبها تعلمه ،فاألطفال ملــا يلعبون ،فهم من الضغوط عليهم من أجل تكييف حركتهم مع
ينفسون عن مخزون الطاقة ويطورون قدراتهم سياق تواجدهم والقبول بالتوتر الذي يصابون
التعلمية ،ويكتشفون العالقات التي تربط به نتيجة ذلك من أجل اجتناب توتر الكبار،

جمال مكماني
وبحكم أن هــذا التكيف صعب على األطفال
ونتيجة عــدم التزامهم بــه ،فإنه يــؤدي إلى
تعنيفهم إما بطريقة مادية أي بواسطة الضرب
أو بطريقة رمزية ،أي معاقبتهم بحرمانهم من
بعض األمور التي يجدون فيها متعة .وما يزيد
من مضاعفة ذلك خالل فترة الحجر الصحي،
هو كون البيئة الرتيبة تسبب ضيقا للصغار،
مما يدفعهم إلى محاولة إحداث تغييرات فيها،
باللجوء إلى ما هو جديد نسبيا ،وبالتالي،
يصبح املمنوع هو املرغوب.
صحيح أن هناك بعض البدائل املوجودة
حاليا من أجل اللعب ،كاألجهزة اإللكترونية
ومشاهدة التلفاز ،لكن هذا النوع من اللعب
ال يشبع رغبة الصغار ،بل يساهم فقط في
التقليل مــن الــفــرط فــي حركتهم ،ويخاطب
تكوينهم الذهني أكثر من تكوينهم البدني،
كما أن قيام الطفل بنفس األنشطة التي تتعلق
بأنواع السلوك البصرية املشابهة ،قد يؤدي،
حسب ذوي االختصاص ،إلى ضعف األداء في
كل األعمال تقريبا التي تحتاج إلى التركيز
واالنتباه ،وهناك بعض الدراسات التي تربط
بني اإلدمان على هذه األجهزة والتوتر.
إن الطفل يحتاج إلــى اللعب املبني على
الحركات الجسدية أكثر ،ألنه يوجد في سياق
تطوير منطق الحركة العشوائية الفطرية إلى
مستوى الحركة اإلراديــة املفيدة التي سوف
تعينه على التقاط األشياء والكتابة والحياكة
وعلى كل األنشطة اإلنسانية ،إذ من املمكن
تجنب هذه املخاطر الناتجة عن الحجر الصحي،
إذا ما حاولنا فهم سلوك الصغار واعتبارهم
ليسوا نسخة طبق األصل للكبار ،والعمل على
تلبية رغباتهم في حدود معينة ،بدون إفراط
وال تفريط ،فــاإلحــبــاط املتكرر واملــبــالــغ فيه
لرغبة الطفل قد يؤدي إلى نتائج كارثية على
املستوى النفسي والبدني ،على عكس اإلحباط
غير املبالغ فيه ،فهو حسب ميالني كالين،
قد يفيد في مساعدة الطفل على التكيف مع
العالم الخارجي ،ويطور لديه مفهوم الواقع.
وبمثل املخاوف التي تشكلت لدينا بخصوص
مستقبل االقــتــصــاد ،ينبغي أن تكون لدينا
مخاوف بخصوص مستقبل الصحة النفسية
للصغار ،وبالتالي ،علينا تكثيف البرامج
والخطوات التي من شأنها أن تحسس بأهمية
هذا املوضوع للمجتمع ولألسر ولألفراد.

نافذة للرأي

م�ساهمة زكاة الفطر يف حماربة وباء «كورونا»
ذ .عبد الواحد بن مسعود *
تعتبر الزكاة الركن الرابع من أركان اإلسالم،
وقد فرضها هلل سبحانه وتعالى في عدة آيات
وردت في كتابه العزيز ،منها قوله تعالى(( :قد
أفلح من تزكى)) ،و((وأقيموا الصالة وآتوا
الزكاة ))..و((خذ من أموالهم صدقة)) ،وأن
رسول هلل صلى هلل عليه وسلم قال(( :أدوا
صدقة الفطر صاعا من قمح ـ أو قال بر ـ عن كل
إنسان صغير أو كبير ،حر أو مملوك ،غني أو
فقير ،ذكر أو أنثى ،أما غنيكم فيزكيه هلل وأما
فقيركم فيرد هلل عليه أكثر مما أعطى)).
وذكرت املراجع الفقهية أن زكاة الفطر فرضت
في السنة الثانية من الهجرة ،وهي السنة التي
فرضت فيها صيام رمضان ،وهذه الزكاة تطهر
الصائم من اللغو والرفت وطعمة للمساكني،
وإغــنــاء لهم عــن ذل الحاجة والــســؤال يوم
العيد .وتختلف شروط الزكاة حسب نوعها،
فالزكاة إما زكاة أموال أو زكاة أبدان ،وزكاة
الفطر تتميز عن الزكوات األخرى ،ألنها تعتبر
 كما قيل  -ضريبة على األشخاص ،ولذلك اليشترط فيها شرط النصاب وال مرور الحول
وما قيل في حديث شريف(( :ال صدقة إال عن
ظهر غني)) ينصرف إلى زكاة األموال ،وزكاة
الفطر صدقة خاصة عن البدن والنفس ،وجاء
في مرجع فقهي ،أن من حكمة مشروعية زكاة

الفطر ،إشاعة املحبة واملسرة في جميع أنحاء
املجتمع ،وخاصة املساكني وأهل الحاجة فيه،
وفي حديث شريف(( :أغنوهم في هذا اليوم))،
وفــي حديث آخــر(( :أغنوهم عن طــواف هذا
اليوم)).
وبالنسبة ملقدارها ،فقد روى البخاري عن
رسول هلل قال(( :فرض رسول هلل صلعم زكاة
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على
العبد الحر ،والذكر واألنثى ،والصغير والكبير
من املسلمني)) ،وذكر العلماء صاعا من غالب
قوت أهل البلد.
وتخرج زكاة الفطر قبل طلوع شمس يوم عيد
الفطر ،فإذا قدمت للمسكني بعد طلوع شمس
يوم العيد كانت صدقة عادية ،والصائم يخرج
زكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليهم نفقتهم
كزوجته ،ووالديه العاجزين ،وعمن يعيش في
كنفه.
لقد حفلت املراجع الفقهية بموضوع زكاة
الفطر ،واقتصرنا على أهــم أحكامها لنصل
إلــى اقــتــراح يتعلق بتخصيص زكــاة الفطر
في محاربة وباء «كورونا» ،وصرف مقابلها
في شراء األدويــة وما يتطلبه عالج املرضى،
والزيادة في التكافل االجتماعي لتتمكن الدولة
من االستمرار في تقديم املساعدات للمحتاجني

والعاطلني وذوي الحاجة من األطفال واليتامى
واملسنني ولسكان املناطق النائية ،فاملسلم أخو
املسلم في السراء والضراء ،ولن يغفر هلل لجار
متعه هلل بالصحة والعافية وسعة اليد ،والجار
الجنب يعاني من شدة الجائحة وهولها ،أما
عن كيفية املساهمة ،فإنها تكون صاعا من
غالب قوت أهل البلد ،ال يمكن أن يقل عن 20
درهما ،وإذا علمنا أن سكان املغرب حوالي 38
مليون نسمة ،صــام منهم  20مليون نسمة،
والباقي كان له العذر الشرعي فال حول له وال
قوة ،وهلل يحب أن تؤتى فرائضه كما يحب أن
تؤتى رخصه ،فإن على من وجبت عليه زكاة
الفطر ،أي  20مليون نسمة ،أن يقوم بتحويل
مبلغ  20درهما عن نفسه و 20درهما عن كل
واحــد ممن هم تحت نفقته لصندوق الدعم
املخصص للحد من انتشار الوباء ،يحوله قبل
طلوع شمس يوم عيد الفطر ليكون عمله داخال
في زكاة الفطر ،ومن أراد أن يحول مبلغا فوق
ما ذكر ،فيحق عليه قوله تعالى(( :ومن تطوع
فهو خير له)) ،وأجر كل صائم في هذا الظرف
الصعب مضاعف عند هلل ،فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ،وهلل يضاعف أجر املحسنني.
* من هيئة احملامني بالرباط
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القوات
الع�سكرية..
بيـنمكافحـة
ونقلالوبـاء
نجمة الرفاعي

صادفت الذكرى  64لتأسيس القوات
املسلحة امللكية جائحة «كورونا» التي
تغزو العالم حاليا.
وباء لم يكن األول من نوعه ،حيث
عرف املغرب أمراضا فتاكة كالطاعون
و«بوﻛليب» والتيفويد ،وغيرها من
األوبــئــة الــتــي أودت بثلث سكانه،
حيث تجدر اإلشارة إلى تفوقها على
الحروب في حصد األرواح.
مــن بــن املــهــام املنوطة بالجيش،
حــمــايــة الــبــاد والــعــبــاد ،وهـــذا ما
يحصل فــي زمــن «ك ــورون ــا» بعدما
خذلتنا مالئكة الرحمة.
فمع تفشي الوباء ،تخلى الجنود عن
بنادقهم لخوض الوغى ،حيث فرض
«كورونا» ساحة قتال من نوع خاص،
وللجيش خصائص تجعله قــادرا
على دخــول املعركة ،كاعتماده على
التنظيم املحكم القائم على االنضباط
وثقافة الطاعة والقدرة على التخطيط
املسبق للمهمات ،كما أنه يتوفر على
موارد بشرية مهمة من رجال ونساء
مــدربــن ومنظمني بطريقة تجعلهم
يؤدون مختلف األعمال بدقة وسرعة،
وتقديم الخدمات اللوجستيكية ،كنقل
اإلمدادات الحيوية كيفما كان نوعها
أو حجمها في وقت قصير.
وعلى غرار باقي الحروب ،تستلزم
الــظــرفــيــة الــحــالــيــة ،وبــشــكــل كبير،
وجود فريق طبي ،حيث يشهد للطب
العسكري بالكفاءة والحنكة في عدة
تخصصات ،وهــذا مــا نحن بحاجة
إليه اليوم ،كما يمكنهم االستمرار في
مــزاولــة عملهم تحت أي ظــرف كان،
إضـــافـــة إلـــى خــبــرتــهــم فـــي إقــامــة
املستشفيات امليدانية املؤقتة ،وهذا
ما نــراه من مستشفيات القرب في
العديد من املناطق.
لكننا اليوم ،ومــع كل اإليجابيات
السالفة الذكر لتدخل الجيش ،يسجل
هــذا الجهاز إصــابــات فــي صفوفه،
وعقوبات متراوحة بني سجن وعزل
تطال ضباطه السامني.
يتفق املنطق والتاريخ في إلغاء
عامل املفاجأة ،حيث من الطبيعي
انتقال الــعــدوى بني أفــراد الجيش،
وذلك لوجوده في الصفوف األمامية
للتصدي للوباء ،أمــا التاريخ ،فقد
كــان شــاهــدا عبر مختلف عصوره،
على كيفية تحول الجيش إلــى أداة
لنقل العدوى ،لنذكر على سبيل املثال
«الطاعون الدملي» الذي غزى املغرب
سنتي  1799و 1800عــبــر الــحــدود
الشرقية قــادمــا مــن الــجــزائــر ،لكنه
ســرعــان مــا تفشى فــي بــاقــي أرجــاء
البالد ،وذلك بسبب تحركات الجيش
كعامل رئيسي ،لتسجل مدينتا فاس
ومراكش سنة  1799وفيات وصلت
إلى  1000و 1800وفاة على التوالي
في اليوم الواحد ،حتى عجز السكان
عن دفــن موتاهم وجمع الجثث من
األزقة ،فلجأوا إلى مقابر جماعية.
وبحلول فصل الصيف ،تراجعت
حدة الوباء وتقلص عدد الضحايا،
ونتمنى أن يعيد التاريخ نفسه بحلول
صيف  2020ونتخلص من «كورونا»،
وبشكل نهائي.
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النحــل الرقمـــي يف زمــن «كورونــا»
بوشعيب الحمراوي
مثلما نشط «الذباب اإللكتروني» من داخل
وخارج املغرب ،بهدف التنقيص واالستخفاف
من جهود املغاربة وصمودهم في زمن «كورونا»،
ومحاولة ضرب أمنهم واستقرارهم ،فقد بادرت
العقول املغربية بمختلف مستوياتها التعليمية
وثقافاتها وفئاتها االجتماعية ،إلــى إنتاج
خاليا من «النحل اإللكتروني» املكافح واملبدع
داخل منصات التواصل االجتماعي ،وتمكنت
من اكتساح كل العوالم االفتراضية ،وبسط
نفوذها ،وإطالق مبادراتها الجادة والهادفة،
وبرامجها املتنوعة املباشرة وغير املباشرة.
عسل مغربي (حــر) جديد ذاك الــذي بات
غذاء يوميا لــرواد «الفايسبوك» و«التويتر»
و«اإلنـــســـتـــغـــرام» ،والـــــذي أبــــاد «ال ــذب ــاب
اإللكتروني» وباقي الحشرات املضرة ،ونظف
املواقع اإللكترونية من الكائنات القذرة التي
تقتات من الفضالت والنفايات ،ليتم إجهاض
أحــام خــصــوم وأعـــداء الــوطــن واملتربصني
باملغاربة.
كــان البــد مــن الكشف عما ينتجه «النحل
الرقمي» من مبادرات وبرامج وأنشطة ،خففت
عن فئات عريضة من املغاربة ،هــول الحجر
الصحي ،ومكنتهم من الحصول على عوالم
بديلة ،تنسيهم آالم «السجن» املنزلي ،وتمنحهم
األمل في املستقبل ،كما تمنحهم الدعم املادي
واآلليات الالزمة للتصدي لكل املشاكل واملعاناة
التي تفرزها جائحة «كورونا».
فليست وحــدهــا الــدولــة بــكــل ســواعــدهــا
وأعمدتها ،التي تكافح من أجل تجاوز زمن
«كورونا» بأقل الخسائر البشرية واالقتصادية،
ولكن (وهــذا ما يثلج الــصــدور) ،فقد باتت
للمغرب ســواعــد وأعــمــدة جــديــدة ،مــن داخــل
املجتمع املدني (السلطة الخامسة) ..خاليا
«نحل رقمي» وأسراب من «النمل اإللكتروني»،
تنشط محليا ،إقليما ،جهويا ،ووطنيا ،من أجل
إغالق الثقوب النفسية واالجتماعية والثقافية
والتعليمية ،وســد كــل خــصــاص أو قصور
حكومي.
خاليا رقمية احترفت دعم مجاالت التعليم
املــدرســي والجامعي ،وخــايــا رقمية أعــدت
للبحث عن محسنني من أجل تغطية مصاريف
املحتاجني مــن املــرضــى وذوي االحتياجات
الخاصة ،وخاليا رقمية اهتمت بكل ما هو
ثقافي وتــراثــي وتاريخي وبيئي ..فتحولت

د .إدريس الفينة

منصات التواصل االجتماعي إلــى مصانع
إلكترونية ،حيث يمكن للمغاربة وغيرهم،
التلذذ ،وباملجان ،بكل أنواع «العسل الرقمي»
(عــســل بطعم اإلحــســان والــشــهــامــة ،وآخــر
بطعم التعليم والثقافة والفن ،)..كما يمكنهم
االستمتاع ،واستنباط الــدروس والعبر من
أسراب «النمل الرقمي» املثابر ..نمل ال يمل وال
يكل من أجل مد املغاربة بمختلف أشكال املعرفة
والترفيه ،ومحاربة اإلشــاعــات والتفاهات،
فحيثما وليت وجهك تجد الصالح والطالح،
املكافح والخمول ،الناجح والــحــقــود ..لكن
وحدها انتفاضة واستقامة الصالح واملكافح
والناجح ،يمكنها إلحاق الهزيمة بالطالح
والخمول والحقود.
ودوام املبادرات املغربية العفوية الجارية
في زمن «كورونا» ،من داخل األسر املغربية،
وحدها كفيلة بالتصدي لكل املؤامرات الداخلية
والخارجية ،وكفيلة بترسيخ نموذج تنموي
حقيقي يمكن املــغــاربــة مــن إفـــراز الكفاءات
والكوادر .وتحقيق الحلم امللكي ،املتمثل في
وضع الرجل أو املرأة املناسب (ة) في املكان
املناسب ،وتمكني املغرب من قياديني ومسؤولني
قادرين على النهوض وتنمية البالد.
جميل أن ترى صفحات رقمية قد تحولت إلى

منابر للتربية والتعليم والتحسيس والتوعية،
وأن تعيش نهضة «فايسبوكية» مغربية
جديدة ،حيث الكل يسارع من أجــل نشر أو
بث ما ينفع الناس ،وجميل أن يبادر الشباب
إلــى استغالل العوالم االفتراضية من أجل
التخفيف من معاناة املغاربة ،في البحث عن
املعلومة «الكورونية» ،وفي التبضع والترفيه
واالستفسار ،كما أنه جميل أن تقف على مدى
إصرار أب أو أم فقير (ة) ،ولهفته (ها) ،من
أجل أن يتمكن االبن من التعليم عن بعد ،وأن
يتم تقديم تعليم األبناء وجعله من أولويات
األسر ،والسعي بكل ما تيسر من أجل اقتناء
جهاز إلكتروني (هــاتــف ذكــي ،حــاســوب أو
طابليت) ولو مستعمل ،من أجل ذلك ،فبقدر ما
يتم إبادة «الذباب اإللكتروني» وكل الكائنات
الرقمية املضرة ،بقدر ما يجب تثمني جهود
«النمل» و«النحل الرقمي» والعمل على دعم
تلك الجهود ،وصقل املــواهــب الشابة التي
تنتجها.
فإن كان لفيروس «كورونا» ضحايا بشرية،
فإن زمن هذا الفيروس الدخيل مكن املغاربة
من بدء التأثيث ملغرب جديد ،بآليات وعقليات
جديدة ،وفتح لنا أبوابا رقمية لم نكن لنسلكها
بهذه السرعة والشجاعة.

الكــرة الذكيــة واللعــب الغبـــي
نورالدين الطويليع
نزل الفريقان إلى أرضية امللعب
الــذي امتألت مدرجاته عن اآلخر
بــالــجــمــهــور ،تــعــالــت الــهــتــافــات
املشجعة لــهــذا الــفــريــق أو ذاك،
ودخل املشجعون في حمأة صراع
تــبــادلــوا فيه شتى أن ــواع السب
والشتم ،ووصل األمر إلى االعتداء
الجسدي على بعضهم البعض في
الوقت الذي انطلقت فيه املباراة،
ولــم يعر الالعبون ما يجري في
املــدرجــات أي اهتمام ،وصرفوا
عنايتهم كلها إلــى اللعب ،وإلى
الجري وراء الكرة ،والتفكير في
الجائزة املخصصة للفائز ،وهي
عــبــارة عــن أجــــرة شــهــريــة مــدى
الحياة ،تقدر بماليني السنتيمات.
منذ البداية ،بــدت كفة الفريق
األول راجـــحـــة ،راوغ العــبــوه،
حصنوا دفاعهم ،احتفظوا بالكرة،
تسللوا إلى مربع العمليات بتغافل
من الحكم ،سجلوا مثنى وثالث
ورباع بطريقة غريبة لم يشهدها
عالم الكرة من قبل ،كانت الكرة،
وبمجرد ما يلمسها أحدهم ،تنطلق
مدوية صوب الشباك كما لو قذفتها
فوهة مدفعية ،فيما انهار الفريق
الثاني ،وخارت قوى العبيه الذين

هل بات حل التعاي�ش
مع فريو�س «كورونا»
�ضروريا؟

تساقطوا تباعا بعدما أتعبهم
الجري وراء كرة كلما اقتربوا منها
كلما تدحرجت بعيدا عنهم.
انتهت املــبــاراة بــفــوز ساحق
للفريق األول الذي احتفل أنصاره
باالنتصار ،ورددوا اآلية القرآنية:
((ومــا رميت إذ رميت ،ولكن هلل
رمى)) ،واعتبروا ما حصل نصرا

إلهيا مؤزرا ،وذهب بعضهم بعيدا
حينما قال إنه شاهد املالئكة في
أرضــيــة املــلــعــب ،وه ــي مــن رمــت
وسجلت.
انـــصـــرف الــجــمــيــع ،وتــســلــم
الــفــائــزون جــوائــزهــم املليونية،
وأعلنوا اعتزال اللعب ،وتــواروا
عــن األنـــظـــار ،وقــطــعــوا صلتهم

بجمهورهم الــذي انقسم مــا بني
مستمر في مناصرة الفريق الذي
لم يعد فريقا ،وما بني معلن سخطه
وتذمره وندمه على ما أضاعه من
وقت في مساندة العبني يفتقدون
إلى خصلة الوفاء لجمهورهم.
مــــرت ســـنـــوات ،وفــــي حــديــث
تلفزيوني عابر ،قال منظم الدوري
أن تلك املباراة لم تكن سوى مباراة
فلكلورية ،واعترف باستخدام كرة
ذكــيــة ،ك ــان تسييرها مــن غرفة
عمليات خارج امللعب ،وكان املسير
يوجهها صوب رجل العب الفريق
األول ،وبمجرد ما كان يحاول هذا
األخير قذفها ،كانت آلة التحكم عن
بعد تمارس فعلها في تمرير الكرة،
وفــي التصويب صــوب الشباك،
وأضــاف هــذا املــشــرف ،أنــه جرى
وضع مخدر فعال في وجبة الغذاء
لالعبي الــفــريــق الــثــانــي ،ولذلك
انهاروا تماما .وختم كالمه قائال:
«نحن من نصنع نتائج املباريات،
ومــن تعتبرونهم العبني ،ليسوا
سوى كومبارس يؤدون الدور الذي
نريد بالطريقة التي نبتغي ،ثم
ننهي مشوارهم ،ونرسلهم إلى دكة
االعتزال ،ليتركوا املجال للخلف،
ولــيــســتــمــر الــلــعــب والــتــشــويــق،
ويــتــجــدد الــجــمــهــور ،وتتناسل
االنتظارات والتكهنات».

يظهر مــن اإلحــصــائــيــات األخــيــرة
حـــول االنــتــشــار الــعــاملــي لجائحة
«كورونا» ،أن عدد اإلصابات بلغ 3.3
ماليني حالة ،وستصل  6ماليني مع
مطلع  7يونيو القادم ،وعدد الوفيات
ناهز الـ  233ألف حالة وعدد حاالت
التعافي بلغ املليون ،أي ما يناهز
ثلث اإلصابات ،بينما وتيرة الزيادة
اليومية العاملية لإلصابات الجديدة
بلغت  ،% 2.7وهي تسير في منحى
تــنــازلــي ،أمــا الــوفــيــات ،فقد بلغت
نسبتها  % 7وهــي األعــلــى لحدود
اليوم ،باملقابل ،تتقلص وتيرة الزيادة
اليومية للوفيات حيث بلغت خالل
األسبوع املنصرم  ،% 2.5أي أنها
في مسار تنازلي ،والواليات املتحدة
تستحوذ اليوم على ثلث اإلصابات
العاملية إذ بلغ عدد الوفيات بها 30
ألفا ،رغم أنها أجــرت لحدود اليوم
أعلى عدد من االختبارات الذي ناهز
 6.3ماليني اختبار ،بينما دول الغرب
التي تعتبر قاطرة االقتصاد العاملي
ســـواء مــن حيث إنــتــاج الــثــروة أو
املبادالت التجارية العاملية ،أصبح
اليوم أكبر بؤرة لفيروس «كورونا»
بعد أن كــانــت الــصــن هــي الــبــؤرة
األولـــى ،حيث ناهز عــدد اإلصابات
في هذه الدول  2.3مليون إصابة ،أي
 % 69من مجموع اإلصابات العاملية،
وعــدد الوفيات عنده بلغ  195ألف
وفاة ،أي نسبة .% 84
هذه األرقــام تظهر أن «كوفيد »19
أصبح وباء الغرب بامتياز أكثر من
أي تجمع ديموغرافي واقتصادي
آخر في العالم ،فرغم ما تتوفر عليه
هذه الدول من بنيات صحية متقدمة
ومــن مختبرات ومــراكــز أبحاث جد
متطورة ،إال أن هذا الفيروس شكل
لغزا لعلماء الــغــرب لــحــدود اليوم،
والنقاش الحاد الذي يجري اليوم في
هذه الدول يرتبط باستمرار تطبيق
الحجر الصحي أو املرور إلى حلول
أخرى من قبيل الرفع التدريجي لهذا
الحجر ،الذي يتأكد يوما بعد يوم أن
كلفته االقتصادية ترتفع ،وأن الدول
الغنية لم يعد باستطاعتها االستمرار
فــي تغطية الخسائر الكبيرة جدا
التي يتكبدها القطاع الخاص أو دعم
األسر التي فقدت أعمالها باملاليني،
وهو الوضع الــذي يمكن أن يتحول
إلى كــوارث اجتماعية وسياسية قد
تعصف ببعض حكوماتها ،فطبيعة
الفيروس الذي ال تزال أسراره تتحكم
فيها الصني ،يجعل من الحجر الصحي
فقط هروبا من املواجهة الحتمية مع
الفيروس على أرض الواقع ،وربحا
للوقت بكلفة مرتفعة دون الوصول
للحل النهائي ،فهذا ما أصبح اليوم
مؤكدا ،لذا أصبح البحث عن حلول
وسطية تخفف من كلفة الحجر ،أمرا
حتميا .فمعظم الدول الغربية بدأت
من وسط شهر ماي الجاري ،في الرفع
التدريجي للحجر الصحي مع تطبيق
عدد من اإلجراءات التي سوف تسمح
لإلنسان بالتعايش مــع الفيروس
على أرض الواقع في انتظار أن يتم
التوصل إلــى اللقاح الناجع ،الذي
باستطاعته أن يرجعنا لوضع ما قبل
مجيء هذا الفيروس.
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استعان الفنان سعد �جرد ،با�قرئ
عمر القزابري ،من أجل إطﻼق أنشودة
»باب الرجاء« التي أصدرها مؤخرا
على قناته الرسمية بـ»اليوتيوب«
تزامنا مع شهر رمضان.
وكشف »�علم« عن تفاصيل العمل
الذي جمعه بالفنان محمد رضى ،إذ
نشر تسجيﻼ للشيخ القزابري ،إمام
مسجد الحسن الثاني ،على حسابه
الخاص عبر »اﻹنستغرام« ،يؤكد فيه
أن فكرة »باب الرجاء« مستوحاة من

Üô¨ŸÉH »ªbQ ¿ÉLô¡e ∫hCG
يعتزم مجموعة من الشباب ،تنظيم أول مهرجان رقمي في زمن
"كورونا" يحمل شعار" :معا من أجل ا�غرب" ،خﻼل الفترة ا�متدة ما
ب�  29و 31ماي الجاري.
التظاهرة ستعرف تنظيم عروض فنية إبداعية لشباب مغاربة
ستعرض في مقاطع فيديو ،سيتم عرضها عبر تقنية البث ا�باشر عبر
مواقع التواصل اﻻجتماعي.
ويعد منظمو التظاهرة الجمهور ،ببرمجة غنية ومتنوعة ،ستشمل
موسيقى من التراث ا�غربي الشعبي ،الــراي ،الــراب وغيرها ،كما
ستعرف التظاهرة مشاركة ثلة من اﻷسماء الفنية ا�رموقة من قبيل
حاتم إيدار� ،ياء الزايدي ،رشيد الوالي ،أحمد شوقي ،توفيق حازم،
أنس الباز ،سعيد الناصري ،رفيق بوبكر وغيرهم.
ويهدف ا�هرجان إلى تشجيع الشباب على استثمار وقت الحجر
الصحي في العمل على مشاريع فنية شخصية ،تساهم في تنمية
الذوق الجمالي ،وتشجع اﻷفراد على اﻻلتزام بالبقاء بالبيت.

أنشودة القزابري.
وسبق لـ»البوب ستار« ا�غربي ،أن
وجه شكره للقزابري ،قائﻼ» :شكر
خــاص لصاحب فــكــرة هــذا العمل،
الشيخ عمر الــقــزابــري ،ج ــزاه ﷲ
خيرا«.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر ،لــــم تــمــنــع
جــائــحــة »كــورونــا« سعد �جرد من
مواصلة مسيرته الفنية ،حيث أطلق
مؤخرا مجموعة من اﻷعمال الفنية
من باريس.

ΩôµJ á«°ùfôa áfÉæa
É¡JÉMƒd ÈY äÉ«Hô¨ŸG

تحول حب الفرنسية العصامية،
ب ــري ــس ــي ،لــلــمــديــنــة الــحــمــراء
مراكش ،إلى إبــداع فني تجسده
لوحاتها ،فموضوعها ا�فضل هو
»اﻻنتقال« ،وتعبر عنه في أعمالها
بقطرة زيــت جوهرية تتناقلها
النسوة مــن يــد إلــى يــد ،وشعر
طويل مسدول ،ناهيك عن اﻷفواه
ا�كممة.
وه ــك ــذا تــأخــذنــا بــريــســي عبر
لــوحــاتــهــا ا�ختلفة إل ــى عا�ها
وتجود علينا بجزء من تاريخها،
ذلــك الــتــاريــخ الــذي ينكشف من
ورائه الحب ،كما صرحت قائلة:
»إن تــعــبــيــري الــفــنــي هــو وليد
الحب واﻻمتنان اللذين أكنهما
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لبناتي ا�تميزات بحنكتهن التي
اكتسبنها من أبيهن وأجدادهن«.
وأضافت» :تشتغل الشخصيات
اﻷنثوية داخل لوحاتي في سرية
تامة ..وهذا تكريم للنساء وللمرأة
ا�حاربة الشجاعة وا�قاولة ،وهي
أيــضــا ،رســالــة أمــل موجهة إلى
جميع النساء اللواتي يشككن في
قدراتهن وفي قوتهن ،بل وحتى
في ذواتهن«.
الــفــنــانــة بــريــســي ،وبــمــســاعــدة
بناتها من زوجها ا�غربي ،أبت
إﻻ أن تكون لوحاتها على غﻼف
منتجاتها التجميلية التي تعبر
في كل واحدة عن قصة سيدة قوية
ومحاربة.

كل الــدول تعترف بتقصيرها في اﻻعتناء باللوجستيك الطبي وتركه
موكوﻻ للقطاع الخاص والرأسمال الذي ﻻ يرحم وشراسة شركات التأم�
واﻷبناك التي ليس أسهل لديها من بيع العيادات وا�صحات الخصوصية
واﻵﻻت الطبية في ا�ــزادات العلنية عن طريق مساطر أصبحت بعض
ا�كاتب متخصصة فيها ،وهي الصورة التي استصغرها اﻹنسان قبل
أن يراها بأم عينيه ظانا أن حصونه في أمريكا أو إيطاليا أو فرنسا
أو إنجلترا أو أ�انيا وغيرها ،تحميه ،فإذا به وجد نفسه وسط مجزرة
بشرية ضاقت بها حتى ا�قابر.
لذلك ،ﻻ يجب أن نغتر بالنتائج التي تحققت لحد اﻵن ،ﻷن نجاحنا جميعا
يكمن في ا�حافظة عليها ،وإذا كانت جميع اﻹجراءات ا�تخذة من طرف
الدولة قد أتت أكلها فإنه ينبغي أن نزيد من اﻻحتياط والحذر ،والعمل
كل في دائرته ،وإن كان فقط عملنا هو ا�كوث في ا�نازل وتأطير اﻷسر
وإعانتها على اﻻلتزام بالحجر وتوفير الظروف ا�ناسبة له ،والتغاضي
عن كل ما من شأنه أن يعيق تنفيذ هذه البروتوكوﻻت والتعالي على
بعض ا�مارسات ،على اﻷقل في هذه الفترات العصيبة.
لقد أفاد الكاتب العام للمركز اﻻستشفائي الجامعي ابن سينا ،مؤخرا،
أن تسطيح منحنى وباء »كوفيد  «19تحقق بفضل استجابة الحكومة
وجهود وزارة الصحة ومختلف ا�تدخل� وفقا لتوجيهات جﻼلة ا�لك
محمد السادس ،وأكد في تصريح للصحافة ،أنه »حتى ﻻ تذهب هذه
الجهود سدى ،فمن الضروري مضاعفة اليقظة وتكثيف إجراءات الحماية
كي ﻻ نفقد كل ما كسبناه« ،واسترسل موضحا ،أنه »في علم اﻷوبئة،
يجب مراعاة جميع التوقعات بحذر شديد« ،مشيرا إلى أن ا�نحى الذي
وضعته منظمة الصحة العا�ية والذي يتكون من أربع مراحل ،تتعلق
بظهور ا�رض ،ثم تقدمه البطيء والسريع قبل أن يصل إلى الذروة ،ثم
انخفاضه إلى أن يختفي.
كما اطلعنا على أنه منذ قرن من الزمان ،عندما حلت جائحة مثل التي
يعيشها العالم حاليا بإسبانيا ،وبعد مرور أربعينية الحجر ،تراخى
الناس ورجعوا إلى عاداتهم القديمة قبل الحجر ،مما جعل الجائحة في
ا�رحلة الثانية تحصد حوالي  50مليونا من الضحايا ،وكأن التاريخ
يعيد نفسه بعد قرن من الزمان.
وليس هذا تشاؤما بقدر ما هو حقيقة علمية يجب أن نعيها جيدا لنجنب
ليس بﻼدنا فقط اﻷسوأ ،وإنما اﻹنسانية جمعاء ،ﻷن الجميع في سفينة
واحدة ،واﻹنسانية اليوم محتاجة إلى كل مكوناتها من أجل إقﻼع جديد
من أجل ضمان صيرورتها وبقائها.
فـ»أحسن مقياس لتقييم اﻹنسان ،هو أهمية ا�وضوعات التي يتجادل
فيها« كما كان يقول ﻻفونت� ،لذلك ،فإن ا�وضوع الذي يفرض علينا أن
نتجادل فيه اليوم هو الوسائل الكفيلة بإنجاح إجراءات الحجر الصحي
ابتداء من إنهاء ا�رحلة اﻷولى واﻻستعداد للمرحلة الثانية ،ﻷن الحجر
سوف لن يكون إجراء وقتيا ،وإنما تعايش معه �دة ﻻ تعرف كم سوف
تطول وﻻ كم سوف تقصر ،فهو إذن ،سلوك جديد في العيش بطقوسه
و»لثامه« )كمامته( ،وأكله وشربه وعمله ووسائل تنظيفه ،وهو ابتكار
آليات اﻻعتماد على النفس في كل شيء كما اعتمدنا على الكمامات وعلى
وسائل التنفس والتطهير ،وكذلك النهوض باﻹدارات وا�حاكم والشركات
واﻷبناك وا�ؤسسات وا�هن الحرة والخدمات إلى اعتماد وسائل جديدة
في التنظيم غير تلك التي كان جاريا العمل بها قبل »كورونا« ،وﻻ يظن
أصحاب القرار في هذه ا�رافق أن ما كان يسري قبل هذه الجائحة هو
ما سوف تقع العودة إليه بواسطة مذكرات أو تعليمات أو دراسات أو
تقارير روتينية كما كان ذلك باﻷمس ،ﻷن ذلك أصبح من ا�يكانيزمات
ا�تجاوزة التي ترجع إلى التاريخ القديم ،تاريخ ما قبل »كورونا«.
إنه سلوك جديد يجب أن يكون مبتكرا ليساير هذه الجائحة التي دمرت
اﻹنسان واﻻقتصاد وإشاعة الخوف والفقر في الكرة اﻷرضية ،وأشعلت
حروبا اقتصادية وفتنا مالية في البورصات العا�ية التي لم تشهد
انهيارات مثيلة منذ ظهورها.
سلوك سوف يمتحن فيه اﻹنسان من جديد بعدما ظن أنه وصل إلى أوج
تقدمه وحضارته ،فإذا به يسقط من القمة إلى أسفل سافل� ،وعليه ،يجب
عليه أن يحاول أن يصبح صنو اﻵلهة وإﻻ فسوف يكون أقل من إنسان
ليتمكن من ابتكار ما يمكن أن ينقذه من هذه الجائحة مستقبﻼ ،كما كان
يقول بول فاليري.
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.

¿ƒ``Jƒ``Á AÉ``jƒbC’G ∫É``LôdG
‘ äÉ``HÉ°ù◊G á`«Ø°üJ

ﺑﻘﻠــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
خﻼل منتصف سنة  1995مات
فــي مــديــنــة كــان بفرنسا واحــد
مــن الــذيــن لــعــبــوا دورا كبيرا
فــي الــتــاريــخ السياسي العا�ي
وا�غربي ،السري) (...وكان شغله
كله أسرار ومخابرات ومؤامرات
وانقﻼبات ..فكانت حياته بدون
ش ــك خــلــيــقــة بــاهــتــمــامــنــا نحن
ا�ــغــاربــة ،وقــد كانت يــده تحرك
مكامن اﻷحداث في وسطنا ..وإن
كانت يــدا سحرية ﻻ ع� تراها
وﻻ أذن تسمع حسيسها ..فكيف
يموت هــذا الــرجــل ،ومــع اﻷيــام،
تدفن معه اﻷحــداث التي عﱠيشها
لنا ،فتنساها اﻷجــيــال وتصبح
في خبر كان ،كخطوة ﻷن يصبح
سردها في زمن مستقبل ،ضربا
من الخيال.
حقا ،إنما كل شيء يقال ..وإن
هذا الرجل الذي مات ..ولكن عمله
لم ينته ،ﻷنه ترك بصماته على
حياتنا السياسية ،لم نسمع عنه
في آخــر أيــام حياته إﻻ أنــه كان
عضوا في »اﻷكاديمية ا�غربية«،
مــثــلــمــا ل ــم يــعــلــن أن وفــــدا من
اﻷكاديمية ذهب لحضور جنازته
والــتــرحــم عــلــيــه ،دون أن يــذاع
الخبر طبعا ،ﻷن حــيــاة الرجل
ومماته كانت سرا من اﻷسرار.
ويتعلق اﻷمر بخبير ا�خابرات
وقــطــب اﻻنـــقـــﻼبـــات »الــكــونــت
دومارانش« ،الذي كان الفرنسيون
يسمونه الرجل الخفي ،والــذي
قضى ربــع قــرن في التربع على
عرش ا�خابرات دون أن يستطيع
أي صحفي ﻻ في فرنسا وﻻ في
أي ناحية مــن الــعــالــم ،التقاط
صــورتــه أو نشرها ،ولــم تنشر
صــوره اﻷولــى إﻻ بعد أن حصل
على التقاعد) ،(...وأصبح عضوا
في اﻷكاديمية ا�غربية.
»دوم ــاران ــش« نفسه كتب عن
نــفــســه ،ف ــق ــال)) :ﻧـــﺤـــﻦ رﺟـــﺎل
اﳌﺨﺎﺑﺮات ..ﺗﻜﻮن ﻧﻬﺎﻳﺘﻨﺎ داﺋﻤﺎ
ﺳﻴﺌﺔ) ،(((...وإن كانت نهايته
عبارة عن مــوت بطيء في قصر
جميل ،على ضفاف البحر اﻷبيض
ا�ــتــوســط وســـط »كــــان« مدينة

السينما والحسناوات ،فهل كانت
موتا سيئة رغــم جمال الظروف
الــتــي أحــاطــت بــهــا ،أم أن ذلــك
الجمال لم يحل ب� »دومارانش«
وبـــ� ا�ــــوت ،وربــمــا كـــان ســوء
مصيره ا�حتوم  -حسب قوله-
ناتجا عن سكوته عن اﻹفصاح عما
عمله ..أو الظهور بمظهر الصديق
الوديع أمام الذين فشلت أجهزته
البشعة في تصفيتهم.
وق ــد كــانــت النقطة الغامضة
فــي حــيــاة »دومــــارانــــش« ،قطب
ا�خابرات الفرنسي ،هي صداقاته
القديمة التي ربطته فــي ميدان
الحرب العا�ية الثانية في إيطاليا،
حيث تعرف على قطب آخــر من
ا�هووس� بالسرية وا�خابرات،
أوفقير ،الذي أقسم »دومارانش«
أنــه ))ﻟ ــﻢ ﻳــﺮه ﻗــﻂ ﻣﻨﺬ اﳊــﺮب
اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ ،إﻻ أﺳــﺒــﻮﻋــﺎ واﺣــﺪا
ﻗــﺒــﻞ  16ﻏــﺸــﺖ ،(((...)1972
حيث اجتمع به أوفقير في لندن
على موعد مــســبــق) ،(...وجلس
الــرجــﻼن فــي نـــادي كــبــار رجــال
ا�ــخــابــرات الــذي تــخــرج منه كل
الرجال »الجيمسبوندات« ،والذي
ﻻزال إلــى اﻵن شامخا في لندن،
ويسمى »ت ــورف كــلــوب« ،وحيث
خـــاف الـــرجـــﻼن أن يسمعهما
رجــال مخابرات آخــــرون) (...أو
يتجسسوا عليهما ،فخرجا مشيا
على اﻷقدام ،يقطعان ا�ائة خطوة
رأسا لرأس ..إذن ،فقد اتخذت كل
اﻻحتياطات إلى أن دخﻼ منفردين
لــنــادي إنجليزي تقليدي ،اسمه
»سبمسون أون ذي ستراند« ،وهو
مطعم أيضا ،تقدم فيه قطع اللحم
ا�شوية على صحون من الفضة
الخالصة ،لكن الرجل� فوجئا
في داخل النادي بوجود السفير
اﻷسبق للمغرب في باريس ،محمد
اﻷغــــزاوي ،الــذي كــان أول مدير
لﻸمن في ا�غرب ،إذن ،بقيت له
ارتباطاته اﻷمنية ،ولكن الرجل�،
بعد أن أعطيا لسي محمد اﻷغزاوي
حقه من اﻷدب وا�جاملة ،صمتا..
إلى أن خرج اﻷغزاوي ،فبدأ أوفقير
يحكي له عن تذمره من ا�غرب،
ويحكي له أشياء خطيرة).(...
طبيعي أن »دومــارانــش« ،وكان
وقتها مدير ا�خابرات الفرنسية
العالية ا�ستوى ،قد بلغ النوايا

السيئة للمسؤول ا�غربي إلى
أقطاب حكومته الذين أسندوا إليه
إدارة ا�خابرات العا�ية الفرنسية،
إذن ،كان بإمكان الذين ًأبلغوا ،أن
يخبروا ا�ــغــرب فــي تلك الفترة
التي كان يوجد فيها رمز ا�غرب
ا�ستهدف بفرنسا ..وكان هذا هو
أضعف اﻹيــمــان ،خصوصا وأن
أخبار »دومارانش« بما سيجري
قبل أسبوع من  16غشت ..يعتبر
مؤشرا كافيا ﻻتخاذ اﻻحتياطات
كلها ،لتفادي الــكــارثــة بالنسبة
للمغرب :لوﻻ أن ﷲ تولى الباقي،
فكان جحيمه بردا وسﻼما عليه..
إﻻ أن أي شيء لم يكن.
وبــعــد ذل ــك ،وبــعــد أن جــرى ما
جرى ،وكانت اﻷقدار اﻹلهية أقوى
من أوفقير و»دومــارانــش« ،سارع
»دومـــارانـــش« لــﻼتــصــال بسفير
ا�غرب في باريس ،يوسف بلعباس
))واﺳﺘﺪﻋﻴﺘﻪ ﻟﻴﺠﻲء ﻋﻨﺪي((،
ليخبره استغرابه مــن الشكوك
التي تحوم في ا�غرب حول علمه
بما كان يدبر ضد النظام.
))وأﻣـــــــﺮ اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ ﺑــﻠــﻌــﺒــﺎس
ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟـــﻰ اﻟ ــﺮﺑ ــﺎط ﻹﺑــﻼغ
رﺳﺎﻟﺘﻪ ،((..وبالكثير من ا�غاﻻة،
كتب »دوم ــاران ــش« فــي مذكراته
أنه ))أﻣﺮ ﻣﺼﺎﳊﻪ) (...ﲟﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﻠﻌﺒﺎس ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺑﺎرﻳﺲ
إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺎط(( ،وهكذا تظهر قوة
الرجل ونفوذه.
قوة الرجل تظهر في تبرئة نفسه
أيــضــا ،بعنف ،حينما كتب في
نفس ا�ذكرات ،بأنه لم يشارك في
تحضير العملية ،مضيفا)) :وﻟﻮ
ﻛﻨﺖ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ((.
وغــــريــــب أن اﻷيـــــــام كــذبــت
»دومــارانــش« ســنــوات قليلة من
بــعــد ،حينما شــارك فــي محاولة
تصفية العقيد معمر القذافي ،وأكد
بنفسه أنه في فاتح مارس ،1978
اجتمع بــالــســادات ،الــرجــل الــذي
يقول عنه »دومارانش« ))إﻧﻪ ﻓﻠﺘﺔ
ﻣﻦ ﻓﻠﺘﺎت اﻟﺰﻣﻦ ،ورﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ أن ﻳﺮﺳﻠﻬﻢ ﺑﲔ
اﻟﻮﻗﺖ واﻵﺧﺮ).(((...
وطلب السادات من »دومارانش«
الخبرة التقنية والعلمية لتصفية
الرئيس الليبي ،ولكن »دومارانش«

أجاب السادات بأنه ))ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻰ رأس ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺘﻠﺔ((
مضيفا أن الذين يريدون تصفية
القذافي ،عليهم أن يكونوا بجانبه،
وأنه لتحقيق هذا البرنامج)،(...
ﻻبد من أن تكون للمنفذين سحنات
ســكــان ا�ــديــنــة الــتــي سينفذون
فيها عمليتهم ،وبصريح العبارة،
يــقــول »دومــــارانــــش« لــلــســادات
))إن ﻋﻨﺪك  250أﻟﻒ ﻣﺼﺮي ﰲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺳﺤﻨﺎﺗﻬﻢ ﺗﻘﺎرب ﺳﺤﻨﺎت
اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ((.
إذن ،فقد أعطى »دومــارانــش«
الحل للسادات ،ولكن كان العكس،
وم ــات الــســادات مــقــتــوﻻ ..وبقي
القذافي ،ومات »دومارانش« ..ولم
يذع ا�غرب خبر موته.
تـــكـــمـــن خـــــطـــــورة الــــرجــــل
»دومارانش« ،في أن كل لحظة من
لحظات عمره ،هي درس لنا نحن
ا�ستضعف� في اﻷرض ،أفــرادا
ودوﻻ وجــمــاعــات ،ولــم يكن من
الظلم وصفه بأنه كان »الخبير في
شؤون اﻻنقﻼبات« ،ونحن ﻻزلنا
شــهــودا على أن النظام العا�ي
الجديد ،جدد كل شيء ،إﻻ أسلوب
السيطرة على اﻷجهزة الخاصة،
الــتــي ﻻزالـــت تلجأ إل ــى الــعــادة
القديمة) ،(...عادة اﻻنقﻼبات..
وهــا هو »دومــارانــش« نفسه..
قبل مــوتــه ،يــوصــي بــالــحــذر من
»كارتر« الرئيس الكارثة )حرفيا(
والـــذي قــرر إســقــاط الــشــاه)،(...
ولكن مدير ا�خابرات الفرنسية
السابق »دومارانش« ،يعترف بأنه
لعب دورا مزدوجا في خدمته لشاه
إيران.
فــمــن جــهــة ،يــعــتــرف)) :ﻟــﻘــﺪ
ﺷــﺎرﻛــﺖ ﰲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ،ﻋﻘﺪت ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻟﺪراﺳﺔ
ﻣــﻮﺿــﻮع :ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ إﺑــﻌــﺎد ﺷﺎه
إﻳـــﺮان ،وﲟــﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ((،
ومن جهة أخرى ،يعترف)) :ﻟﻘﺪ
اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﺸﺎه وأﻋﻄﻴﺘﻪ أﺳﻤﺎء
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺨﻄﻄﻮن ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ
ﺑﻪ((.
وغــيــر بــعــيــد م ــن هـــذا الـــوﻻء
ا�ـــزدوج للرجل الغامض ،نجده
يذكر بممارسته �ا أسماه »فلسفة
العرب« ا�بنية على أساس ))ﻗﺒﻞ
اﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻄﻌﻬﺎ((.
وإذا كــان هناك من )إخــﻼص(

ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ »ﺩﻭﻣﺎﺭﺍﻧﺶ« ،ﻓﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﻋﻤﺮﻩ ،ﻫﻲ ﺩﺭﺱ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﺩﻭﻻ
ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ »ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ« ،ﻭﻧﺤﻦ ﻻﺯﻟﻨﺎ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺟﺪﺩ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﺇﻻ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﻠﺠﺄ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ) ،(...ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ..

بــ� قــوســ� ،و)وﻻء( مــن طرف
»دومــارانــش« تجاه الــشــاه ،فإنه
أكــيــد أنـــه ينطلق مــن كراهيته
لـــﻺســـﻼم ..حــيــث يــقــول ويـــردد:
))إن اﻟﻌﺪو اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻐﺮب ،ﻫﻮ
اﻟــﺘــﻄــﺮف اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ(( ،ثــم إنــه
يصف الخميني بأبشع اﻷوصاف.
ورغم ذلك ،يظهر أن »دومارانش«
حــاول ا�سير ضــد التيار ،فكان
ينبه صديقه الشاه إلى أن منظمة
»السافاك« هي منظمة فاشلة ،وأن
تعاملها على طريقة »الكيسطابو«
ناتج عن فساد تركيبتها ،حيث
أن ا�سؤول� عنها ))ﻳــﺄﺧــﺬون
ﺑــﻮﻟــﻴــﺴــﺎ ﻣــﻦ اﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ
وﻳﻜﻠﻔﻮﻧﻬﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺨﺎﺑﺮات((،
وأن رئيس »السافاك« ،الجنرال
الناصري ،كان غبيا ﻻ يفقه شيئا
في ا�خابرات ،بدليل أنــه عندما
أبــعــده الــشــاه سفيرا فــي أوربــا،
وجــــاء الــخــمــيــنــي ،تــوجــه عند
الخميني ليتعاون معه ،ويبيع له
ا�لفات) ،(...لكن الخميني أعدمه.
ويحكم »دومارانش« على مصير
الشاه ،بأن ))ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﺴﻴﺮة أﺑﻴﻪ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ
ﻣــﺆﺳــﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ..واﻟـــﺬي ﺗﻘﻮل
اﻷﺳ ــﻄ ــﻮرة أن أي أﺣ ــﺪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺨﻔﻲ ﻋﻨﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ،
أﻣﺎ اﻟﺸﺎه ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ(( ،و))اﻟﺸﺎه
اﻟــﺬي ﻛــﺎن رﺟــﻼ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻣﻄﻠﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﲟﺎ ﻳﺠﺮي داﺧﻞ
ﺑﻴﺘﻪ((.
دائما يكشف »دومــارانــش« عن
الــعــيــوب الــتــي تــخــرب اﻷجــهــزة
الــعــربــيــة واﻹســـﻼمـــيـــة ،ويــنــوه
بمبادرة الضابط ا�غربي الــذي
أخـــبـــره الـــحـــاج ا� ــغ ــرب ــي ،بــأن
»دومارانش« يعتقد أنه لو لم يكن
هــذا اﻻتــصــال ،لكان اﻷمــر أخطر
بكثير..
هكذا نرى أن »دومارانش« الذي
كان عضوا في اﻷكاديمية ا�غربية،
كان شاهدا على أهم اﻷحداث التي
طبعت بعنفها ا�رحلة السابقة من
تاريخ اﻷمة العربية واﻹسﻼمية؟
))ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻐﺮب ﺿﺪ ﻛﻞ ﻋﺪوان ﺧﺎرﺟﻲ((
يقول »دومارانش« ..ولكنه عندما
كـــان يــتــحــدث عــن أقــطــاب اﻷمــن
ا�غربي ،الذين كانوا على اتصال
مــعــه ،وك ــان ــت أس ــم ــاء بعضهم
تبعث اﻻصطكاك في ركب الشعب
ا�غربي ،فــإن »دومــارانــش« يرى
نظرة أخــرى فيما يتعلق بمصير
أولــئــك اﻷقـــــطـــــاب) ،(...ويــعــزو
ا�صير الــذي تعرض له بعضهم
إلى أن ))ﻋﻈﻤﺔ ﻧﻔﻮذﻫﻢ ..وﻗﻮة
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻀﺎﻋﻔﻮن ﻋﺪد
أﻋــﺪاﺋــﻬــﻢ ،((..مــحــاوﻻ أن يترك
للتاريخ ،أن بعض الــذيــن ذهب
ريحهم ،وبقيت خلفهم الشبهات
والشائعات ،إنما ماتوا نتيجة
تصفية حسابات.

