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لم تتوقف جائحة »كورونا« التي ضربت
الحرس ا�لكي ،عند حدود إعفاء الجنرال
ميمون ا�نصوري ،أو عند دخول ا�حكمة
العسكرية على الخط �عاقبة ا�قصرين)،(..
بل إنها امتدت في اﻷيام اﻷخيرة ،إلى الدائرة
ا�قربة من الجنرال الذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف
مصاب� جدد ،ما فرض الحجر الصحي على
عائﻼتهم ،علما أن مقربي الجنرال ميمون
انتهت مهامهم عمليا بانتهاء مهمة قائدهم).(..

ﺳﺆال اﻟﺴﺎﻋﺔ :ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  1أم ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  2؟

zÉfhQƒc{ ¢SÉ≤e ≈∏Y Üô¨ŸG º«°ù≤J
■ 1965 :ΩÉY äQó°U ■ ¿ƒ°ùªÿGh á°ùeÉÿG áæ°ùdG ■ 2020 ƒ«fƒj 24 - 18 `d ≥aGƒŸG 1441 ∫Gƒ°T 26 ■ 1080/1517 :Oó©dG

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 2

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 1

% 17

% 83

ﺳﻴﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﳴﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﳴﻐﺮﺏ ﺇﳳ ﻣﻨﻄﻘﺘﻦﻴ :ﺍﳴﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻷﻭﳳ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺩﻭﻥ
ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﳲ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﻖ .ﻭﺍﳴﻨﻄﻘﺔ  ،2ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺘﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺑﺆﺭ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ«) ،(..ﺣﻴﺚ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ،
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﳴﺤﻠﻴﺔ) ،(..ﻟﻴﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﺮﻴﺓ ﳲ ﺍﳴﻐﺮﺏ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﳲ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  90ﳲ ﺍﳴﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺘﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؟ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﳴﻘﺒﻠﺔ
ﻟﺘﺰﻭﻝ ﻫﺬﻩ »ﺍﻟﻐﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ« ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ.

ﺗﺤﺖ اﻷﺿﻮاء

äÉbÉ£ÑdG øe ójóL π«L
ø`«æWGƒª`dG ∫ƒ`ëj á`«æWƒdG
á«ªbQ äÉæFÉc ¤EG

3

ﻛﻮاﻟﻴﺲ
ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

10-9-8

ﺗﺤﻠﻴﻞ إﺧﺒﺎري

13-12

■

øªãdG

4
ºgGQO

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻠﻪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺸﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻔﺘﺮ

¢†aôJ ÖeGôJ IQGOEG
ájôëÑdG Ohó◊G º«°SôJ
áµ∏ªª∏d Iójó÷G

•ƒ≤°S ó¡Á π`g
É«Ñ«d ‘ ÎØM ∫GÔ÷G
?äGô`«î°üdG ¤EG IOƒ©∏d

ÜõM ..á«°SÉ«°S áë«°†a
ÊÉªã©dÉH ±Î©j ’ QGôMC’G

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ

2

24

AÉ`«MC’G Pƒ`Øfh äGƒ`eC’G á`côH ø`«H

2

ﻛـﻮﺍﻟﻴـﺲ ﺍﻷﺧﺒــﺎﺭ

اﻟﻌﺪد1080 :

ﻣﻦ  18ﺇﻟﻰ  24ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020
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اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

{zÉ‚ ±ÉN »∏q dG
مرت ثﻼثة أشهر من عمرنا جعلت كل
واحد منا يرتب أموره ،وكل دولة تراجع
حساباتها مع نفسها ،ومع اﻵخرين)،(...
وتصفف أوراقها ،واضطر الجميع ليحترم
ما يجب احترامه ،ويتجنب ما يجب تجنبه،
ويتقن ما يجب إتقانه ،وكأن يوم القيامة
غدا ،وقبل تبادل اﻻقترحات والحلول ب�
صانعي القرارات)ُ ،(...طرحت ونوقِ شت،
كما تعلمون ،مقاربات ومقارنات كثيرة
ومتعددة لﻸزمات واﻷوبئة السابقة عبر
الــتــاريــخ ،ربما لتفادي أخــطــاء ا�اضي
واستخﻼص العِ بر ،وعلى كل حال ،فالعبرة
التي يمكن فهمها في هذا السياق ،وفيما
يخصنا طــبــعــا) ،(...هــي أنــه بعد »عــام
الجوع« ،و»عام البون« ،و»عام الجراد«،
وكل اﻷعوام التي ضربت البﻼد) ،(...لن
يكون هــذا الــذي نعيشه حاليا ،إﻻ عام
الخوف!
هذا الخوف الذي ضربنا إذن أكثر من
غيرنا) ،(...وفرض علينا ما شاء ،وحرمنا
وقسمنا إلــى قسم� وكأننا
مما نشاء،
ّ
مجموعت� في دوري لكرة القدم ،حيث
أصبح كل مواطن يسأل قريبه »عن بعد
طبعا« ،إلى أي قسم ينتمي.
تقسيم ا�ــغــرب ..هــذا التقسيم الــذي
كنا نخشى جميعا أن تفرضه السياسة
يوما) (...عبر خطة من تلك الخطط التي
أكــل عليها الــدهــر وشــــرب) ،(...جــاء به
الخوف في رمشة عــ� ،رسمه وفرضه،
ووجــب تطبيقه دون التصويت عليه ﻻ
فــي الــبــر�ــان وﻻ فــي لجنة تابعة لﻸمم
ا�تحدة) (...وﻻ هم يحزنون ،ليتضح في
جزء
آخر ا�طاف ،وفي نفس الوقت ،أن
ً
مهما من اﻹجراءات والتدابير اﻻستباقية
تفوق فيها ا�غرب للتحكم في
الفريدة التي ّ
الوضع ،وافتخرنا بها أمام اﻵخرين)،(...
ليست وليدة استراتيجية مضبوطة أو
تخمينات عميقة أو تدقيق حسابات
فحسب ،وإنما هي وليدة زوج وزوجــة،
اسمهما الخوف والتخوف.
حــالــيــا ،وعــلــى مــا يــبــدو ،فالفيروس
يحتضر ،وكأنه واحــد منا ،على فراش
ا�وت ،يقضي فيه يوما »بخير« ،ويحقق
فيه أرقاما للحاﻻت ا�ؤكدة ،وفي اليوم
ا�والي يقاسي ،ويجعلنا نحس بأن ساعته
قد اقتربت ،وأنه سيتركنا بعد أن أفلح في
زرع الخوف فينا ،وحتى عدد موتاه استقر
لدينا في  212وفاة منذ أزيد من أسبوع
)وإلى حدود كتابة هذه السطور( ،وكأنه
يريد تبليغنا عبر رقم هاتفنا الدولي ،أن
مهمته انتهت ،وأن سياسة العثماني التي
سبق أن فسرها لنا تحت ا�فهوم الضمني
»دخول الحمام ماشي بحال خروجو« ،قد
أفلت ،ومن يحب اﻵفل�؟
حــان الوقت إذن ،ﻷن نسارع أكثر من
ذي قبل ،لـ»التحزّم« بالقليل من الشجاعة،
ونسير على خطى باقي الــدول التي لم
تتردد في إعــادة الثقة �واطنيها )دون
تقسيمهم( ،وفتح اﻷســـواق وا�طاعم،
لتقوية مناعتهم بأنفسهم) (...عوض
اﻻختباء ..هذا اﻻختباء الذي بدوره يخفي
وراءه  -بﻼ شك  -خوفا من نــوع آخر،
نعرفه جميع ًا..

اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم وﺻﻔﺘﻪ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
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تــــتــــداول قــــيــــادات اﻷحـــــزاب
السياسية أخــبــارا مــفــادهــا أن
حــزب التجمع الوطني لﻸحرار
لم يسلم أي مذكرة مكتوبة لسعد
الدين العثماني ،رئيس الحكومة،
تتضمن مقترحاته حــول كيفية
خروج ا�غرب من أزمة »كورونا«
اقتصاديا وسياسيا كما قامت
بــذلــك جــل اﻷحــــزاب السياسية،
يقول مصدر مطلع.
وأكد نفس ا�صدر ،أن »سلوك«
اﻷحرار هذا ،اعتبر رسالة سياسية
لرئيس الحكومة ،الــذي توصل
بجميع مقترحات اﻷحـــزاب بما
فيها أحزاب ا�عارضة ،باستثناء
حزب اﻷحرار ،رغم أن هذا اﻷخير

فتح ،عبر موقعه ،نقاشا مستفيضا
مع خبرائه ومناضليه حول أزمة
وتداعيات جائحة »كورونا« ،وكذا
اﻹجراءات ا�مكن إعمالها للخروج
من اﻷزمة ،مما جعل هذه القيادات
تــتــســاءل عــن سبب عــدم توجيه
اﻷحرار �ذكرتهم لرئيس الحكومة،
فــهــل حــقــا اﻷحــــرار لــم يسلموا
مذكرتهم للعثماني؟ وإذا كان
ذلــك صحيحا ،هل بسبب افتقاد
اﻷحـــرار �ــذكــرة مكتوبة ،أم ﻷن
الحزب ﻻ يعترف بالعثماني أصﻼ
وبمدى قدرته على تفعيل وتنزيل
ا�ــذكــرات ،أم أن وزراء اﻷحــرار
يعتبرون أنفسهم حكومة فوق
حكومة العثماني قامت بتنفيذ
مذكرتها عمليا دون الحاجة إلى
رأي أو موافقة العثماني؟

ﺃﺧﻨﻮﺵ

ﺻﻮرة وﺗﻌﻠﻴﻖ

–«áaÉ¶ædG ∫ÉLôd á«æeCG á

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ

á«ªæàdGh ádGó©dG ÜGƒf
»ë°üdG ôé◊G ¿ƒbôîj
‘ ¿ÉŸÈdG
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التقطـت هـذه الصـورة مؤخـرا ،بمدينة اليوسـفية ،لشـرطي يـؤدي التحية لعمـال النظافة،
ويقـول أحـد ا�واطنـ� :إن الشـرطي نـاب عـن السـكان فـي شـكر هـذه الفئـة التـي تحملـت
عنـاء العمـل علـى امتـداد الجائحـة ،وتسـتحق تحيـة الشـرطي تحيـة أخـرى علـى اﻻعتـراف
بالجميـل.

بالرغم من تصنيف العاصمة الرباط في
ا�نطقة  2التي تظل خاضعة لظروف التشديد
في عملية رفع الحجر الصحي ،وظروف ا�نع
من عدد من اﻷنشطة ،على رأسها التجمعات
الحزبية ،غير أن بر�انيي العدالة والتنمية
يبدو أنهم قــرروا رفع الحجر عن العاصمة
الرباط وجعلها ،ضدا في قــرارات السلطة،
ضمن ا�نطقة  ،1حيث تفاجأ الحبيب ا�الكي
رئيس مجلس النواب ،الذي ﻻ يزال متشددا
في اﻻحتياطات خوفا من »كــورونــا« ،حيث
يأتي وحــيــدا للبر�ان مــعــززا بترسانة من
التعقيمات في السيارة وفي ا�مرات التي يمر
منها ،وفي الكرسي الذي يجلس عليه وا�لف
الذي يحمله قبل أن يغادر مقر ا�جلس بسرعة،
)تفاجأ( بأن أزيــد من  50نائبا ونائبة من
»البيجيدي« رفقة موظفيهم ،عقدوا اجتماعهم
اﻷسبوعي رسميا وحضوريا بإحدى القاعات
بمجلس النواب صبيحة يوم اﻹثن� ا�اضي،
مما جعله يغضب وينبه البر�اني� أنه من
ا�فروض أن يعطوا ا�ثل في احترام القانون،
وعليهم بــضــرورة الــتــدرج فــي رفــع الحجر
وليس بصورة مطلقة قد تجعل البر�ان بؤرة
جديدة.

ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ:
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ﻻزال الــحــقــوقــيــون يحتجون
على الطريقة التي قتل بها الشاب
ا�غربي إلياس الطاهيري في مركز
إيواء للقاصرين بإسبانيا بطريقة
مماثلة لــوفــاة اﻷمــريــكــي جــورج
فلويد ،مختنقا تحت ركبة شرطي
إسباني.
الشاب ا�غربي الذي قتل في فاتح
يوليوز  ،2019تم توثيق ما تعرض
لــه فــي شــريــط فــيــديــو ،وجـــاء في

مراسلة حقوقية إلى رئيس الحكومة
اﻹسبانية ،بيدرو سانشيز ،وقعها
الناشط إبراهيم الشعبي ،رئيس
ا�ــركــز الــوطــنــي لــﻺعــﻼم وحقوق
اﻹنسان ،وقد طعن ا�ركز ا�ذكور في
الرواية الرسمية بناء على شريط
فيديو بثته صحيفة »إلباييس«،
مــا يفرض حسب نفس ا�راسلة،
إعــادة البحث والتحقيق في مقتل
الشاب ا�غربي ،وإعــادة النظر في
حكم القضاء اﻹسباني الذي لم يكن
منصفا وﻻ عادﻻ.

ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻘﺘﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
غريب أمر رؤساء الشركات الكبرى
فــي ا�ــغــرب ،فباﻹضافة للرئيس
الذي ﻻ يعترف بالصحافة الناطقة
بــالــعــربــيــة) ،(..كــشــفــت ظ ــروف
الجائحة التي يجتازها ا�غرب،
الــوجــه البشع لشركة »اتــصــاﻻت
ا�ــغــرب« ،التي استمرت في قطع
ربــط ا�ــقــاوﻻت بشبكة الهاتف،
وأرقـــام اﻻشــتــراكــات التي يتأخر
زبنائها في اﻷداء دون أخذ معطيات
الحجر الصحي وحالة الطوارئ
بع� اﻻعتبار).(..
فــي أول خـــروج افــتــراضــي ،بعد
الدعوة إلى طبع ا�زيد من النقود
�واجهة اﻷزم ــة ،سخر والــي بنك
ا�ــغــرب مــن صاحب هــذه الــدعــوة،
وهــــو وزيــــر الــحــكــامــة الــســابــق
لحسن الداودي ،وقال عبد اللطيف
الجواهري» :كيف ﻷشخاص يدعون
أنــهــم خــبــراء وفــي ا�ــســتــوى ،أن
يطلقوا تصريحات على عواهنها
بشأن طباعة ا�زيد من النقود«،
وأضــاف» :إيلى كــان اللي كيدوي
حمق ،اللي كيتنصت خصو يكون
عاقل«.

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

يتضح أن الحكومة ا�غربية مستعجلة جدا
في تغيير البطاقة الوطنية للمغاربة بالنسخة
الجديدة التي ستخزن »الشادة والفاذة« لكل
مــواطــن ،أي ستحتفظ بالكثير والكثير من
ا�عطيات الظاهرة والخفية حول ا�عني باﻷمر.
القانون الجديد للبطاقة الوطنية الــذي
صادقت عليه الحكومة بعجل وأحالته على
البر�ان ،اﻷسبوع ا�اضي ،والــذي شرع في
دراسته بسرعة داخل ا�ؤسسة التشريعية،
مــن ا�نتظر أن يثير الكثير مــن ردود فعل
الــحــقــوقــيــ� ،بسبب تــوســع هــذه البطاقة
الجديدة في جمع ا�عطيات الشخصية لكل
مواطن ،جاء القانون الجديد بإضافات كثيرة
با�قارنة مع القانون القديم ا�نظم للبطاقة
الوطنية.
ومــن ال ــق ــرارات الــجــديــدة الــتــي جــاء بها
هذا القانون ،جعل البطاقة الوطنية تحمل
العديد من ا�عطيات الخاصة بكل مواطن،
بعضها ظــاهــر وبعضها مــخــزن فــي رقاقة
غير مرئية داخ ــل البطاقة الوطنية ،ومن
ا�عطيات الجديدة التي ستكون ظاهرة على
ظهر البطاقة الوطنية ،هي صفة »متزوجة«
أو »أرملة« أو »أرمــل« والتي ستحدد الحالة
اﻻجتماعية للشخص ،باﻹضافة إلى معطيات
أخرى كالجنس والــوﻻدة واﻻسم واسم اﻷب

يتقدم ﻹنجاز بطاقة التعريف ،وكذلك 300
درهــم للذي لم يجدد بطاقته أو لم يغيرها
فــي حالة تغير بعض ا�عطيات كالعنوان
أو الوضعية العائلية »متزوج« أو »أرملة«
و»أرمــل« ،فهل يمر هذا القانون مرور الكرام
فــي ظــل أجــواء الجائحة ،أم ستقوم قيامة
الحقوقي� و»الفايسبوكي�« عليه؟
وكانت الحكومة ا�غربية قد ورطت نفسها
في ضجة كبرى ،بعد محاولة إصــدار قانون
 22.20ا�تعلق بالنشر في مواقع التواصل
اﻻجتماعي ،بطريقة غير متوافق بشأنها،
وبمواد تخدم جهات معينة وتتعارض مع
حرية التعبير ،وهــو القانون الــذي مازالت
تــداعــيــاتــه تــهــدد مستقبل وزيـــر الــعــدل في
الحكومة ،محمد بنعبد القادر.
ويبقى مشروع القانون ا�تعلق بالبطاقة
الوطنية ،من أكثر القوان� حساسية ،باعتبار
أن تنفيذه مــرتــبــط بــاعــتــمــاد هــويــة رقمية
للمواطن� ،تجعلهم مــن خــﻼل ارتباطهم
الدائم بشريحة ذكية ،مجرد »كائنات رقمية«
يمكن معرفة كــل تفاصيل حياتها بسبب
التكنولوجيات الحديثة ،غير أن ا�ثير في
القضية حتى اﻵن ،هو سكوت الحقوقي� عن
مناقشة هذا القانون الذي يجري اﻹعداد له،
وسط سكوت النواب الذي يكاد يتشابه مع
»التواطؤ« ،ﻷن قانونا من هذا النوع قد يثير
ضجة اجتماعية).(..

واﻷم والعنوان وغيرها من ا�عطيات الظاهرة.
كما ستحتوي البطاقة الجديدة ،على »رقاقة
إلكترونية« من درجة عالية من اﻷمن ،ستمكن
رجال اﻷمن من تخزين الكثير من ا�عطيات
حــول الشخص بــدون حاجة �وافقته ،كما
يمكن لصاحب البطاقة الوطنية أن يخزن
في هــذه الرقاقة بموافقته بعض ا�عطيات
اﻷخـــرى مــن قبيل الــعــنــوان الــبــريــدي ورقــم
هاتفه ،وأسماء وأرقام اﻷشخاص الذين يمكن
اﻻتصال بهم عند الضرورة ،بل يمكن إضافة
معطيات أخرى بقرار تنظيمي سيراعى فيها
رأي الهيئات ا�ختصة بحماية ا�عطيات ذات
الطابع الشخصي ،وهــذه ا�عطيات ﻻ يمكن
استخراجها من البطاقة الوطنية سوى من
طرف رجال اﻷمن تحت العقوبات ا�نصوص
عليها في القانون الجنائي.
وبعد السجال الكبير الذي أثارته مطالبة
ا�واطن� بالعديد من الوثائق رغم توفرهم
على البطاقة الوطنية ،فقد نــص القانون
الجديد صراحة على أن هذه البطاقة ستعفي
حاملها على اﻷقل من  4وثائق وهي شهادة
ا�يﻼد ،شهادة الحياة ،شهادة اﻹقامة وشهادة
الجنسية ،ويمكن للحكومة بقرار تنظيمي،
توسيع ﻻئحة الوثائق التي يمكن أن تعفي
بطاقة التعريف صاحبها.
القانون الجديد نص كذلك على غرامة 400
درهم لكل شخص بلغ من العمر  16سنة ولم
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كثيرة هي أحــاديــث الصالونات السياسية
واﻻجتماعية الراقية عن وجود »اختﻼﻻت« في
توجهات صندوق تدبير جائحة »كورونا« ،الذي
يظهر أن وزير اﻻقتصاد وا�الية بنشعبون هو
اﻵمر والناهي في أمواله ،حيث تلوك اﻷلسن خبر
عودة قوة الوزير موﻻي حفيظ العلمي ،صاحب
شركة »سهام«) ،(..ويده التي باتت طويلة جدا
داخل هذا الصندوق ،حتى بدأت هذه الصالونات
تتساءل عن مصدر هذه السلطات والقوة التي
اكتسبها وزيــر الصناعة والتجارة ،واﻷدوار

الكبيرة التي بات يتمتع بها والتي فاقت رئيسه
في الحزب عزيز أخنوش.
آخـــر مــا تــلــوكــه هـــذه اﻷلــســن »الــفــاســيــة«
و»البيضاوية« الكبرى ،هو تدخل الوزير العلمي
عبر الــبــاطــرونــا ،لــفــرض تفصيل مساعدات
للمقاوﻻت الكبرى على ا�ــقــاس فــي موضوع
ما يسمى بـ»ضمان إقﻼع« ،الذي أقرته لجنة
اليقظة لفائدة ا�قاوﻻت الكبرى ،حيث تم وضع
»شــروط الخزيرات« لﻼستفادة من أموال
هذا الضمان ،وكأنها مفصلة على مقاس
شركات كبرى جدا وبعينها ،مما »جعل
وﻻء الباطرونا وتخصص التقرب

من كبار القوم ورجال القوة والسلطة ،يتجه نحو
موﻻي حفيظ العلمي متجاوزا أخنوش« ،يقول
مــــــصــــــدر
مطلع.

ﺃﺧﻨﻮﺵ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

وصــل عــدد الصحافي� ا�هني�
بــا�ــغــرب إلـــى  2920صحافيا
وصحافية ،حسب اللوائح التي تم
حصرها مؤخرا من طرف ا�جلس
الوطني للصحافة ،علما أن عدد
طــلــبــات الــحــصــول عــلــى البطاقة
وصل إلى  3673طلبا ،ما يعني أن
 754طلبا تم رفضها ،بمبررات قال
ا�جلس أنه سيكشف عنها في وقت
ﻻحق ،دون الحديث عمن يزاولون
ا�هنة دون بطاقة).(..
أقــوى تعليق سياسي على قانون
»تــكــمــيــم اﻷفـــــــواه« ســجــلــه هــذا
اﻷسبوع اﻷستاذ الجامعي بوعيدة
والــرئــيــس السابق لجهة كلميم،
حيث قال معلقا على تضمنه لبعض
ا�واد ا�تعلقة بعقوبة التشكيك في
جودة بعض ا�نتوجات» :من أراد
حماية منتجاته واقتصاده ،عليه أن
يغادر السياسة ،ويطلق اﻻحتكار،
ويخفض اﻷسعار ويحمي جيوب
ا�غاربة« ،في إشــارة واضحة إلى
أخنوش دون ذكره باﻻسم.
روجت عدة أطراف استقﻼلية ،طيلة
اﻷســبــوع ا�ــاضــي ،لتأسيس تيار
سياسي من داخــل رحــم الشبيبة
اﻻستقﻼلية تحت اســم »البديل
الــديــمــقــراطــي« ،ويــقــول أصحاب
التيار في بــﻼغ لهم ،بــأن فكرتهم
تقوم على ثﻼثة مبادئ أساسية ،هي
الحرية والتعادلية والديمقراطية..
بعيدا عن الشخصنة واﻻنتهازية،
غ ــي ــر أن أصـــحـــاب الـــبـــﻼغ لــم
يوضحوا ا�قصود بـ»اﻻنتهازية
والشخصنة«.
من غرائب »كــورونــا« في ا�غرب،
خروج إعﻼمي �حمد بوبوح ،رئيس
الجمعية الوطنية للنسيج واﻷلبسة،
لتكذيب ما تم ترويجه حول تصدير
ا�ــغــرب لـــ  6مــﻼيــ� كمامة نحو
الخارج ،وفي نفس الوقت ،أكد عبر
نفس الخروج اﻹعﻼمي ،إصابته هو
نفسه بفيروس »كوفيد .«19
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السياسيون والصيد في الماء العكر

حماولة افتعال �أزمة وطنية بعدم التمييز بني حكومة الوحدة
الوطنيةوحكومةالتكنوقراط
الرباط .األسبوع
تــتــابــع دوائــــر عليا فــي الـــدولـــة ،بقلق
شديد التحركات األخيرة لألحزاب ،بسبب
«ســعــارهــا» وهــجــومــاتــهــا املــتــكــررة التي
تخوضها مــؤخــرا فــي جميع االتــجــاهــات،
بسبب ملف مفتعل اسمه «الدعوة إلى تشكيل
حكومة تكنوقراطية».
وتتساءل هذه الجهات النافذة في الدولة
مع األحزاب السياسية ،عمن دعا إلى حكومة
تكنوقراط ،هل دعا إليها املربع امللكي؟ هل دعا
أحد مستشاري امللك إلى ذلك؟ هل دعا إليها
أي وزير أو مسؤول تكنوقراطي؟ وبالتالي،
يتساءل مــصــدر مطلع ،مل ــاذا ردود الفعل
املبالغ فيها من طرف جميع األحــزاب بدون
استثناء بخصوص «الحكومة التكنوقراطية»
رغم أنها قضية غير مطروحة بتاتا؟ حيث
«الضرب فوق وتحت الحزام والهجوم على
مؤسسات الدولة ،وافتعال أزمة وقضية غير
مطروحة في جدول النقاش ،وتصوير األمر
على أن هناك أحزابا تحترم الدستور وجهات
نافذة في الدولة ال تحترم الدستور» ،يضيف
املصدر ذاته.
وتأسف املصدر لكون األحزاب السياسية
ال تميز بني «الحكومة التكنوقراطية» التي لم

لشكر صاحب
مقرتح حكومة
«الوحدة الوطنية»

يدع إليها أي أحد احتراما للدستور ،وبني
«حكومة الوحدة الوطنية» التي دعا إليها
إدريــس لشكر الكاتب األول لحزب االتحاد
االشتراكي ،والتي تعني حكومة وحدة وطنية

بني جميع األحــزاب السياسية ،وبالتالي،
ملاذا كل هذا اللغط وردود الفعل القوية من
األحزاب السياسية على قضية غير مطروحة
أصال؟

«ما قدهم الفيل بغاو الفيلة»

دعوةلتكليفاجلماعاتاملحليةبتدبريامل�ست�شفيات
● الرباط .األسبوع

طــــالــــب حـــــزب األصــــالــــة
واملــــعــــاصــــرة ،عــبــر فــريــقــه
الــبــرملــانــي بمجلس الــنــواب،
بضرورة السماح للجماعات
املحلية والقروية باالستثمار
في مجال الصحة بعدما كان
تدبير هذا القطاع يتم مركزيا
مــن الحكومة ،وتــحــديــدا من
وزارة الصحة بالرباط.
وطــالــب حـــزب «الـــجـــرار»،
عبر مقترح قــانــون تــقــدم به
األســبــوع املــاضــي يهدف إلى
تــعــديــل الــقــانــون التنظيمي
املتعلق بالجماعات املحلية،
بــمــنــح صـــاحـــيـــة «تــقــديــم
خــدمــات الــقــرب فــي املــجــال

الصحي واالستشفائي لفائدة
الجماعات املحلية» ،أي تحرر
املــســتــشــفــيــات مـــن ســيــطــرة

وزارة الصحة ،وجعلها في يد
الجماعات تحت رقابة سلطة
مجالس الجهات فقط وليس

الدولة ،حيث البد من ترخيص
مــن الجهة وتــحــت مراقبتها
وفي إطار املخططات الجهوية.
نواب «البام» الذين يعلمون
فقر الجماعات املحلية وعجزها
عــن تــقــديــم بــاقــي الــخــدمــات
للشعب ،كــخــدمــات النظافة
واملسالك الطرقية والتشجير
وغ ــي ــره ــا ،طــالــبــوا الــدولــة
بـــضـــرورة تــوفــيــر املــيــزانــيــة
الكافية للجماعات لتقوم بهذا
الدور في املجال الصحي ،فهل
تستطيع الجماعات الفقيرة
الغارقة في املشاكل والضعف،
تــدبــيــر قــطــاع الــصــحــة الــذي
عجزت الدولة بقوتها ووزارة
الصحة بنفوذها عن إصالح
مرافقه؟

قفة «كورونا» ت�شعل ال�صراع بني
الوزير لفتيت والعدالة والتنمية
الرباط .األسبوع
شكلت جلسة األسئلة الشفوية ملجلس النواب،
يوم اإلثنني املاضي ،ساحة تصعيد واضح من وزير
الداخلية ،عبد الوافي لفتيت ،في حق نواب العدالة
والتنمية.
واتضح من خالل هذه الجلسة ،مدى غضب لفتيت
من نواب «البيجيدي» بعد مخاطبتهم بنبرة تصعيدية
تخفي وراءها أزمة في العالقة بني منتخبي العدالة
والتنمية والــوزيــر لفتيت ،حيث رد على تدخلهم
بالحجر الصحي الذي قامت به وزارة الداخلية على
املنتخبني ،بأنه لم يكن «مطلقا أي منع للمنتخبني من
االشتغال ،وأن كل األعمال كان فيها تشارك بني السلطة
واملنتخبني ،وأنه معرفش هادوا اللي مخدامينش فني
كاينني» ،موضحا بخصوص شكوى املنتخبني بسبب
إقصائهم من لجنة تتبع رفع الحجر جهويا ومحليا،
أنه «ال يمكن وضع رؤساء الجماعات في هذه اللجنة،
فكيف سنعمل في إقليم مثل تارودانت به أزيد من 80
جماعة ،هل ندخل  80شخصا في اللجنة؟» مؤكدا في
الوقت نفسه أن «السلطة تدخلت ومنعت األحــزاب
من توزيع قفة كورونا» في إشــارة واضحة لحقيقة
الصراع(.)..
مصدر جد مطلع ،كشف لـ«األسبوع» ،أن خلفيات
هذه الحرب التي أوصلها منتخبو العدالة والتنمية
لألمانة العامة لحزبهم والتي أشارت إليها في بيان
رسمي ،ولرئيس الحكومة سعد الدين العثماني،
وهــذا األخير طرحها على لفتيت ،هــذه الخلفيات
تتجسد في منع منتخبي «البيجيدي» من توزيع ليس
قفة «كورونا» فحسب ،وإنما منع حتى الجمعيات
املقربة من حزبهم كـ«جمعية السالم» التي كانت
تــوزع مساعدات دوريــة (منها  300درهــم شهرية
من املساعدات الغذائية لألرامل) من توزيع «القفة»
الجديدة الخاصة بـ«كورونا» ،وكذلك أي مساعدات
أخرى ،وهو ما اعتبره منتخبو «البيجيدي» إقصاءا
في حقهم دون باقي األحزاب ،وجعل التوتر يستمر
حتى اليوم بني الداخلية وبني حزبهم والذي تفجر في
جلسة يوم اإلثنني املاضي.

لفتيت

«كورونا» تشرعن غيابات «الساليتية»

تق�سيم املواطنني بني املنطقة  1و 2وو�ضع الربملانيني يف منطقة ثالثة
الرباط .األسبوع
كما كانت «األســبــوع» قد أكدت
مع بداية أزمــة جائحة «كورونا»
بكون حوالي  370من البرملانيات
والبرملانيني املتغيبني عن جلسات
مجلس النواب ،أصبحوا «سالتني»
ومحميني بقوة الــقــانــون ،مــن أي
اقتطاع في األجرة ،بعدما قرر مكتب
مجلس املالكي حضور ثالثة نواب
عــن كــل فــريــق بسبب «كــورونــا»،
يتضح أن التخفيف من إجــراءات
الحجر الصحي التي قسمت املغرب
إلــى منطقتني 1 :و ،2بــدأ يمس
حتى مجلس النواب ،الذي قرر في
اجتماعه األسبوع املاضي ،الرفع
من حالة الــطــوارئ الصحية على
البرملان ،والزيادة في عدد حضور
النواب الذين يبدو أنهم باتوا من

املنطقة  ،3أي منطقة الغياب املبرر،
ثم الحجر والتعويضات الكاملة.
وهكذا رفع مجلس املالكي عدد
حضور النواب بجلسة يوم اإلثنني
املاضي ،في حــدود حوالي الثلث،
مع التركيز على اعتماد «التمثيلية
النسبية» للحضور بالنسبة للنواب
بحسب حجم كــل فــريــق ،وهــو ما
أعــطــى لــحــزب الــعــدالــة والتنمية
الحق في أكبر حضور بحوالي 34
نائبا ،ولألصالة واملعاصرة بـ ،28
و 16لألحرار ،و 13من االستقالل،
و 7من الحركة الشعبية ،و 6من
االتحاد االشتراكي و 3من التقدم
واالشتراكية.
هذا العدد الذي تم االتفاق عليه
للحضور ،يعفي الباقي الغائبني
من تقديم أي مبرر للغياب ،وأصبح
يعطل تطبيق جميع النصوص

القانونية املتعلقة بغياب النواب،
وخاصة منها تسجيل الغياب في
الجريدة الرسمية وتوجيه إنــذار
للنائب قبل االقتطاع من أجرته ،بل
صاروا نوابا «ساليتية» بالقانون.
إلى ذلــك ،علمت «األســبــوع» ،أن
عددا من البرملانيات والبرملانيني،
وخاصة برملانيات الالئحة الوطنية،
بــدؤوا يثورون على رؤســاء فرقهم
النيابية ،الذين يقررون في األسماء
التي ستحضر ،بسبب ما سموه
إقصاءهم من الحضور للجلسات
في زمن «كــورونــا» ،واملحاباة في
اخــتــيــار نفس الــوجــوه للحضور
دائما ،وقد أدى األمر ببعض الفرق
إلى التهديد باقتحام قبة مجلس
الــنــواب بــالــقــوة يــوم الجلسات،
فهل يستعني املالكي بالشرطة ملنع
ممثلي األمة من دخول البرملان؟

العثماني

العدد1080 :

من  18إلى  24يونيو 2020

الطامعون في سنتين إضافيتين من االمتيازات

الت�شبثبالكرا�سييدفعامل�ست�شارين�إىلاملطالبةبت�أجيلاالنتخابات
الرباط .األسبوع
«عـــلـــى عـــكـــس قـــلـــة اإليـــثـــار
والتضحية بني السياسيني فيما
بــيــنــهــم ،مــقــابــل الـــحـــروب حــول
الكراسي واملناصب واالمتيازات
والــريــع وكعكة الحكومة ،يقوم
بعض السياسيني البرملانيني في
مجلس املستشارين ،هذه األيــام،
بالضغط على قيادات أحزابهم في
موضوع االستحقاقات القادمة»،
يــقــول مــصــدر بــرملــانــي ،قــبــل أن
يضيف بأنه مع اقتراب املفاوضات
الحاسمة حول مصير االنتخابات
القادمة بني رؤساء األحزاب وبني
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي رئيس
الحكومة ووزير الداخلية لفتيت،
رفــــع هـــــؤالء املــســتــشــاريــن من
ضغطهم على قياداتهم السياسية
لــطــرح خــيــار تــأجــيــل انتخابات
مجلس املستشارين واإلبقاء فقط
على انتخابات مجلس الــنــواب،

بعدما تزامنت انتخابات املجلسني
معا خالل نفس السنة ،أي صيف
السنة القادمة (.)2021
هــذا «اإليــثــار» من املستشارين
الــراغــبــن فــي االســتــمــرار بقبة
الغرفة الثانية لسنتني إضافيتني
عــلــى األقــــل ،لــلــفــوز بــاملــزيــد من
الــتــعــويــضــات واالمــــتــــيــــازات،
أوجــدوا له التفسيرات واملبررات
واالجتهادات الدستورية ،وعلى
رأسها قولهم بأن مضمون الفصل
 47من الدستور يــقول بأن مجلس
النواب مرتبط بالحكومة ،وبالتالي،
لــتــجــديــد الــحــكــومــة ،ف ــإن ــه من
الضروري تجديد مجلس النواب
الــذي على أســاس نتائجه يعني
رئيس الحكومة ،ثم من جهة أخرى،
يقولون بأن التجربة األخيــــرة بعد
دســتــور  ،2011مكنت مــن تأجيل
انتخابات مجلس املـــستشارين
إلــى حــدود سنة  2015بــدون أن
تتأثر تركيبة األغلبية الحكومية

لحكومة بــن كــيــران ،فهل يصفع
لفتيت مستشاري الغرفة الثانية

ويبدأ بتجديد مجلسهم قبل مجلس
النواب ،أم ستتحقق «أحالمهم»؟

الأحـزاب ال�سيا�سيـة تف�سـخ عقـد «الإجمـاع الوطنـي»
بعد ثالثة أشهر من الغزل املتبادل والوحدة
الوطنية «املغشوشة» بني األحزاب السياسية
يمينها ويسارها ،أغلبيتها ومعارضتها ،تحت
ما كانت تسميه «اإلجماع الوطني» وراء ملك
البالد ملواجهة جائحة «كورونا» ،يبدو أن هذا
اإلجماع قد انتهى رسميا ،وانطلقت الحرب
االنتخابية ،وعادت حليمة لعادتها القديمة.
فبعد املساهمة املشتركة لألحزاب في صندوق
«كورونا» ،وبعد البيانات املشتركة بني األحزاب
و«تعبئتها» الوطنية ملناضليها ومناضالتها
للتجند وراء السلطات ملواجهة فيروس «كوفيد
 ،»19ونسيان األغلبية واملعارضة ،تحولت
الجلسة الشهرية لرئيس الــحــكــومــة ،يوم
األربعاء املاضي بمجلس النواب ،للحديث عن

مواد التعقيم املغ�شو�شة تهدد املغاربة
بجائحة من الأمرا�ض اجللدية

الرباط .األسبوع

العودة لألصل بعد «كورونا»
الرباط .األسبوع

كـواليـس األخبــار

«منجزات املغرب في مواجهة جائحة كورونا»،
إلــى حلبة صــراع بني األحـــزاب ،ليس إلعالن
املعارضة فسخ عقد دعمها للحكومة واإلعالن
عن بداية الحرب عليها فقط ،بل إن أحــزاب
األغلبية بدورها بدأت تطلق النار على بعضها
البعض ،في مشهد يعلن رسميا عن انطالق
حرب انتخابات .2021
إعــطــاء االنطالقة لهذه الــحــرب ،كانت من
برملانيي العدالة والتنمية ،الذين هاجموا
بشدة سياسة تدبير قطاعات وزراء األحــرار
(املالية والصناعة والتجارة والفالحة) ،وكذا
قطاع املحروقات الذي يتاجر فيه زعيم األحرار
عزيز أخــنــوش ،هــذا الهجوم لــم يــرق لحزب
األحرار الذي رد في نفس الجلسة ،بأن «وزراءه
هم الذين أنقذوا املغرب من تداعيات جائحة
كورونا» قبل أن تقصف شبيبة األحرار حزب

«البيجيدي» في اليوم املوالي.
أما بالنسبة للمعارضة ،فقد أعلن «البام»
رسميا عن فسخ «ميثاق اإلجماع الوطني»
وسحب «الدعم السياسي» الــذي كــان يقدمه
لحكومة العثماني بمناسبة الجائحة ،معلنا في
الوقت نفسه الحرب على الحكومة وشروعه في
افتحاص صفقاتها خالل مرحلة تفشي «كوفيد
 ،»19مــعــززا بحزب االســتــقــال ،الــذي هاجم
بــدوره الحكومة بسبب إرباكها للمواطنني
وغموض رؤيتها في تمديد حالة الطوارئ،
ونفس األمر بالنسبة للتقدم واالشتراكية ،مما
يؤشر على عودة رسمية للحرب االنتخابية بني
الفرقاء السياسيني حول االنتخابات القادمة،
فـ«املغرب الــذي لم يخرج بعد من تداعيات
الجائحة الصحية ،يبدو أنه سيبتلي بالجائحة
السياسية كذلك».

قال مصدر جد مطلع ،أن العديد من األطباء
املتخصصني يراقبون باستغراب كبير ما يلحق
باملواطنني من أخطار محدقة ،بسبب الفوضى
التي تعرفها عملية صنع وتوزيع وبيع واستعمال
مواد التعقيم.
وأكد املصدر ذاته ،أن الدولة ومصالح املراقبة،
سواء التابعة لوزارة الصحة أو وزارة الداخلية،
قــد فشلوا فــي ضبط عملية تصنيع وتــوزيــع
واستعمال هذه املواد الخطيرة جدا ،التي باتت
تهدد اليوم بقوة صحة املواطنني ومن املنتظر أن
تخلف أمراضا جلدية ال تقل خطورة عن جائحة
«كورونا».
وأشـــار املــصــدر ذاتـــه إلــى أنــه مــع إجبارية
استعمال مــواد التعقيم فــي مختلف اإلدارات
العمومية والخصوصية ،ومختلف القطاعات،
وفي املقاهي والحافالت والقطارات ،وفي املعامل
واملــحــات التجارية ،وفــي مختلف الفضاءات
واألماكن العمومية والخاصة ،باعتبارها وسيلة
من وسائل الوقاية من العدوى ،جعل استعمالها
يكثر ويتم في ظــروف غير صحية ،بل كارثية
أحيانا بسبب «الغش» الكبير الذي تعرفه تركيبة
هذه املواد.
وأكد نفس املصدر ،أنه ليس االستعمال فقط
الــذي يهدد صحة املــواطــنــن ،بــل صناعة هذه
امل ــواد التي مــن املــفــروض أن تتم وفــق شــروط
طبية ومعايير تضعها وزارة الصحة تحدد
نسبة «الكحول» بدقة داخل هذه املعقمات ،ذلك
أن اإلقبال الكبير عليها جعل تصنيعها يتم في
معامل ومصانع عشوائية بعيدة عن املختبرات
الطبية وشبه الطبية ،وجعل تركيبتها مجهولة
املصدر ،وتعليبها يتم بشكل عشوائي ،وترويجها
كذلك في األسواق الشعبية واملحالت التجارية،
ولم تعد مادة شبه طبية محصور بيعها بشروط
محددة داخــل الصيدليات فقط ،مما بــات يهدد
صحة وسالمة املواطنني« ،حيث صنع وتوزيع
هذه املواد بات مثل املاحيا التي تصنع في السر»
يقول نفس املصدر ،فبعد التخفيف من الضغط
على وزارة الصحة والداخلية بسبب تراجع
حاالت مرضى «كورونا» ،هل تتدخل الوزارتان
ملحاربة فوضى مواد التعقيم؟

الوزير «الأعجوبة» يك�شف �أن ماليني املغاربة «ن�صابني»
الرباط .األسبوع
قال وزير الشغل في حكومة العثماني ،أمكراز،
أن املصالح الوطنية املكلفة بتلقي طلبات
مساعدات جائحة «كــورونــا» ،توصلت رسميا
بأزيد من  9ماليني طلب ،أي أزيد من  9ماليني
رب أسرة ،وبعد فتح بوابة الشكايات ،توصلت
نفس املصالح مرة أخرى بمليوني طلب جديد،
ليصبح املجموع  11مليون طلب ،أي  11مليون
أســـرة ،بينما اإلحــصــاء الرسمي للمندوبية
السامية للتخطيط يقول بأن عدد األسر باملغرب
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حتى حدود سنة  ،2018هو  7ماليني و 313ألف
أسرة فقط.
وأكــد الــوزيــر الــذي وصفه رئيس الحكومة
بالوزير «األعجوبة» ،أن عدد الطلبات تجاوز
العدد اإلجمالي الحقيقي لألسر ،بل حتى ولو
أردنــا حقيقة معرفة الناس املحتاجني ،فيمكن
التأكيد بعد حــذف األســر املــيــســورة ،واألســر
املستفيدة مــن تعويضات صــنــدوق الضمان
االجتماعي ،وأسر املوظفني ،أي حذف حوالي 3
ماليني أسرة ،فسيحدد عدد األسر املحتاجة في 4
ماليني و 313ألف أسرة فقط هي املحتاجة ،وهو

العدد الذي استفاد في البداية ،غير أنه مع كامل
األسف ،هناك أسر استفادت ثالث مرات وأسر
لم تستفد.
وقال الوزير في لقاء له بالبرملان ،األسبوع
املاضي ،أن السياسات االجتماعية ال يجب أن
تكون هم الوزارة وحدها أو الحكومة وحدها ،بل
البد أن تدخل في اهتمام املغاربة جميعا ،والبد
من مواجهة املغاربة بثقافة الحقيقة وثقافة
الصراحة داخــل املجتمع ،وبأنهم مسؤولون
كــذلــك ،لكي نستطيع أن نقلص مــن الــفــوارق
االجتماعية.

أمكراز

6
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شهدت مدينة العيون التي كانت
فيها إجـــراءات السلطات مشددة،
قــربــلــة كــبــيــرة ،وخــرجــت أصـــوات
تناشد والي جهة العيون عبد السﻼم
بيكرات ،بعدم السماح والتساهل في
دخول الوافدين من مختلف اﻷقاليم،
بــعــد أن أكـــدت مــصــادر مــوثــوقــة،
تسجيل إصــابــة مــؤكــدة بفيروس
»كوفيد  ،«19يوم الثﻼثاء اﻷخير،
بعد التوصل بنتائج التحليﻼت
ا�خبرية لحالة ا�شتبه به ،القادم
من مدينة كلميم.
وحسب ذات ا�صادر ،فإن الحالة
الجديدة ا�صابة بفيروس »كورونا«
ا�ستجد ،تــعــود لــشــاب فــي عقده

الثالث ،قدم مؤخرا من مدينة كلميم،
ليكون بذلك ثاني حالة يتم تسجيلها
على مستوى مدينة العيون ،منذ
تسجيل إصابة سائق سيارة أجرة،
اﻷسبوع ا�اضي ،لكنه تماثل للشفاء
التام وغادر ا�ستشفى.
ا�ـــصـــادر نــفــســهــا ،أكــــدت بــأن
السلطات ا�ختصة تسابق الزمن
لحصر ﻻئــحــة أســمــاء ا�خالط�
للحالة ا�سجلة ،خاصة وأن ا�صاب
بــالــفــيــروس يسكن بمنزل عائلته
وسط أحد أكثر أحياء العيون شعبية
واكتظاظا بالسكان )حي العودة(.
وفــي غياب أي توضيحات ،فقد
أشـــارت بعض ا�ــصــادر إلــى كون
الــشــاب قــد ســمــح لــه بــاﻻلــتــحــاق
بمنزله بعد أن كان مقررا أن يكون

في الحجر الصحي ،وهو ما يجعل
الجهات ا�ختصة في مواجهة كشف

أي بؤرة من ا�حتمل أن تسجل سواء
بالعيون أو بفم الواد.

AGôë°üdG á«°†b OƒªL á«dhDƒ°ùe ôFGõ÷G πªëj åMÉH
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ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

دفــع الــجــمــود الـــذي بــات يطبع
قضية الصحراء إلــى قــراءة ثانية
متأنية للوضع من طــرف عــدد من
اﻷطــر والكفاءات الصحراوية ،من
بينهم الباحث شيباتا مربيه ربه،
الباحث السياسي ورئيس »مركز
الــصــحــراء لــلــدراســات واﻷبــحــاث
حــول التنمية وحــقــوق اﻹنــســان«،
الــذي حمل ا�سؤولية للجزائر في
اســتــمــرار الــنــزاع اﻹقليمي حول
الصحراء ا�غربية بدفاعها عن الحل
البائس لﻼستفتاء ،الذي استبعده
مجلس اﻷمن بشكل قاطع منذ سنة
.2001

�ــواصــلــة انــخــراطــهــا فــي مسلسل
ا�ــوائــد ا�ستديرة لجنيف بــروح
واقعية وتوافقية طوال امتداده حتى
تحقق غايته ،وأضــاف بخصوص

وأكـــــد مــربــيــه ربـــــه ،لــجــريــدة
»اﻷســــبــــوع« ،أنــــه مـــن ا�ــلــح أن
تستجيب الجزائر للدعوة الــواردة
في قــرار مجلس اﻷمــن رقــم 2494

قرار مجلس اﻷمن  ،2494أن الهيئة
التنفيذية لﻸمم ا�تحدة وا�جتمع
الــدولــي بــأســره ،يــدعــوان أطــراف
الــنــزاع اﻹقليمي حــول الصحراء
ا�غربية ،للعمل من أجــل التوصل
لحل سياسي واقعي وعملي ودائم
وقائم على أساس التوافق ،مشددا
على تفوق ا�بادرة ا�غربية للحكم
الذاتي.
وأكد الباحث شيباتا مربيه ربه،
أن صياغة مبادرة الحكم الذاتي،
التي وصفت بكونها جــادة وذات
مصداقية في جميع قرارات مجلس
اﻷمن منذ سنة  ،2007تمت من خﻼل
مسلسل تشاوري شمل كل شرائح
الساكنة الصحراوية للمملكة.

●

ﻛﻠﻤﻴﻢ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﻻزال الصحفيون ا�هنيون ينتظرون
تفعيل بﻼغ ا�جلس الوطني للصحافة،
والـــــــذي دعـــــا كـــافـــة الــصــحــافــيــات
والصحافي� ،إلى اﻻستفادة من تحاليل
»كـــورونـــا« ،وذلـــك فــي إطـــار تشاركي
للوقاية مــن جائحة »كوفيد  «19في
اﻷوســـاط ا�هنية للصحافة واﻹعــﻼم،
تحت إشراف وزارة الصحة ،هذه الحملة
التشخيصية ﻻ علم للمدير الجهوي
للصحة بالعيون بتفاصيلها ،في ح�
استفاد صحفيو وكالة ا�غرب العربي
لﻸنباء واﻷطقم التلفزية.
وينتظر أن يتدخل ا�جلس من أجل
تنسيق الحملة مــع وزارة الصحة،
وا�ندوبيات التابعة لها ،قصد إجراء
التشخيص ا�ــذكــور لفائدة ا�ــقــاوﻻت
وا�ـــؤســـســـات ،وكـــــذا الــصــحــافــيــات
والــصــحــافــيــ� ،أخـــذا بــعــ� اﻻعــتــبــار
الظروف ا�وضوعية لتواجد ا�هني�
والشروط الخاصة بكل فئة من فئاتهم.
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شــددت الرسالة ا�فتوحة ا�وجهة من قبل
الجمعيات وا�نظمات الغير حكومية ا�غربية،
بداخل ا�ملكة ا�غربية وخارجها ،إلى رئيس
البر�ان اﻷوروبـــي ،ديفيد ساسولي) ،تتوفر
اﻷســبــوع على نسخة منها( ،بخصوص ما
تناولته بعض ا�واقع اﻹلكترونية من مغالطات،
وهو ما فندته سلفا اتفاقيات الشراكة ا�برمة

ب� اﻻتحاد اﻷوروبي وا�ملكة ا�غربية الشريفة.
وما يفهم من هذه اﻻدعاءات وا�غالطات ،هو
التشويش على العﻼقات التي تربط ا�غرب مع
اﻻتحاد اﻷوروبي ،وضرب في مصداقية اﻻتحاد
اﻷوروبــي الــذي وقــع على اتفاق الشراكة في
مجال الصيد البحري مع ا�غرب ،في  14يناير
ا�اضي ،بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ،فكل
ا�حاوﻻت اليائسة لدعم اﻷطروحة اﻻنفصالية
التي يدعمها النظام العسكري الجزائري ،الذي

øWƒdG ¢VQCÉH IÉah
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ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

مسن ينحدر من قبيلة أزرقي� كان من ب� العالق�
بﻼس با�اس ،تمت إضافة اسمه ضمن الﻼئحة التي
أقلعت يوم اﻹثن� ا�اضي في رحلة أمنت  103من
سكان العيون والداخلة وصلوا �طار الحسن اﻷول
وسط تدابير احترازية أشرف عليها والي الجهة ،وتم
إخضاع الجميع للحجر الصحي بفندق »ا�سيرة«
بوسط ا�دينة.
وصباح يوم اﻷربعاء ،أعلن عن وفاة الشيخ ا�سن
الذي كان يتابع عﻼجاته العادية بﻼس با�اس ،ليكتب
له أن يموت بأرض وطنه وب� أسرته وأهله بمدينة
العيون ..)) ..وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما
تــدري نفس بأي أرض تموت إن ﷲ عليم خبير((
صدق ﷲ العظيم.

يتبنى ويحتضن ويمول جبهة البوليساريو
اﻻنفصالية ،التي تتخذ الجزائر قاعدة ومقرا
لها ،لن تكون قــادرة على وقــف هــذه العﻼقة
الضاربة في التاريخ.
لذلك» ،فإننا كفعاليات مدنية غير حكومية
داخـــل وخـــارج أرض الــوطــن ،نستنكر هذه
الــتــصــريــحــات ونــعــتــبــرهــا تــرويــجــا مجانيا
لدعاية النظام العسكري الجزائري والجبهة
اﻻنفصالية ،ونــدعــو كــل مــن يقف وراء هذه

الــتــصــريــحــات ،إل ــى اﻻطــــﻼع عــلــى الحقائق
التاريخية التي كانت وراء تقسيم أراضــي
ا�ملكة ا�غربية ب� قوت� استعماريت� ،هما
فرنسا وإسبانيا ،كما ندعو الجميع لﻼطﻼع
على الحقائق اﻻجتماعية واﻷنتربولوجية التي
تؤكد بأن قبائل الصحراء ا�غربية هي امتداد
للقبائل في بقية اﻷقاليم ا�غربية ،مما يجعلها
نسيجا �جتمع مغربي واحد وموحد« ،تقول
الرسالة.

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

فرضت جائحة فيروس »كورونا« ا�ستجد،
واقعا مغايرا في نمط الحياة العامة ،ولم
تسلم من تلك التداعيات ،اﻻحترازات القوية
والغير ا�سبوقة لضمان مــرور امتحانات
البكالوريا بجهة العيون في أحسن اﻷجواء،
حيث بلغ عــدد ا�ترشح� ﻻختبارات هذه
السنة ،ما مجموعه  8050مترشحا منهم
 5307مترشح� رسمي� و 2743مترشحا
»أحرار«.
وأكد مبارك الحنصالي ،مدير اﻷكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون
الــســاقــيــة الــحــمــراء ،أنـــه تــم اتــخــاذ كافة
اﻹجــراءات والتدابير اﻻحترازية والوقائية
الــضــروريــة ،الــتــي تــأتــي تنفيذا لــقــرارات
وبروتوكول الوزارة الوصية ،من أجل إنجاح
محطة امتحانات البكالوريا لهذا العام،
والتي تتزامن مع جائحة فيروس »كورونا«
ا�ستجد ،الــذي فــرض إجــراءات خاصة في
ظل حالة الطوارئ الصحية ،وأن اﻷكاديمية
سخرت كافة إمكانياتها ومواردها البشرية
لهذه ا�حطة الوطنية ا�همة ،كما تم توفير
كافة وسائل الوقاية من كمامات وقفازات
ومواد التعقيم ،لضمان تنظيم دخول وخروج
التﻼميذ لقاعات اﻻمتحان.
وسيتم تنظيم اﻻمتحانات وفــق قطب�:

يومي  3و 4يوليوز  :2020قطب اﻵداب
والعلوم اﻹنسانية والتعليم اﻷصيل ،ومن
 6إلــى  8يوليوز :القطب العلمي والتقني
وكذا البكالوريا ا�هنية ،كما أن مواضيع هذا
اﻻمتحان ستقتصر حصريا على الــدروس
الــتــي تــم إنــجــازهــا حــضــوريــا قبل تعليق
الدراسة ضمانا �بدأ تكافؤ الفرص.
وسيعلن عن نتائج الــدورة العادية يوم
 15يــولــيــوز  ،2020فيما ستنظم ال ــدورة
اﻻستدراكية من  22إلى  24يوليوز 2020
بالنسبة لجميع الشعب وا�سالك ،بينما
سيتم اﻹعﻼن عن النتائج النهائية في أجل
ﻻ يتعدى  29يوليوز .2020
إضافة إلى ذلك ،سينظم اﻻمتحان الجهوي
ا�وحد للسنة اﻷولى بكالوريا ،يومي  4و5
شتنبر  ،2020والذي ستشمل مواضيعه كذلك
الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق
الدراسة ،أما بخصوص ا�ترشح� اﻷحرار،
فستنظم اﻻمــتــحــانــات الــخــاصــة بهم وفق
البرمجة التالية :اﻻمتحان الجهوي للسنة
اﻷولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز
 ،2020على أن تنظم الــدورة اﻻستدراكية
لهذا اﻻمتحان يومي  20و 21يوليوز ،2020
وبالنسبة لﻼمتحان الوطني ا�وحد للسنة
الثانية بكالوريا ،فستنظم الدورتان العادية
واﻻستدراكية وفــق نفس البرمجة ا�قررة
بالنسبة للمترشح� ا�تمدرس�.

»à∏FÉ©d ÉæjRÉ©J
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على إثــر وفــاة ا�شمولة برحمة
ﷲ ،الفقيدة بهية الجواهري ،أخت
والي بنك ا�غرب ،السيد عبد اللطيف
الجواهري ،تتقدم »اﻷسبوع« بأصدق
مشاعر العزاء وا�واساة إلى زوجها
السيد عبد القادر لحلو ،وأوﻻدهــا
يوسف وعمر ،وإلى أخيها السيد عبد
اللطيف الجواهري ،وأختها السيدة
فائزة الجواهري ،وإلى جميع أفراد
العائلة ،سائل� ﷲ جلت قدرته،
أن يتغمد الفقيدة بــواســع رحمته
ويسكنها فسيح جنانه ،وأن ويلهم
أهلها الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

اﻟﻌﺪد1080 :

اﻟﻘﻨﺎص
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

É«fÉ£jôHIOÉ«≤HzΩÉcƒ«f{áª¡e
πMÉ°ùdG á≤£æe ‘ Üô¨ŸG ìÎ≤J
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âjƒ°üàdG ¿CÉ°ûH ßØëàJ á«Hô¨ŸG á«∏NGódG :»µjôeCG Qó°üe
áeOÉ≤dG äÉHÉîàf’G ‘ »ªbôdG
تجمع منظمات دولية
على استبعاد التصويت
الرقمي فــي اﻻنتخابات
ال ــق ــادم ــة ،رغـــم انــفــتــاح
الــعــثــمــانــي ،الــــذي أكــد
�ــســؤول أمريكي ،وجــود
احتمال كبير في اعتماد
هذه القفزة التي ستهيئ
لرفع نسبة ا�شاركة ،لكن
هناك من ﻻ يرغب في هذه
الخطوة ،ﻷنها ستقصر
ا�ــشــاركــة عــلــى الطبقة
الوسطى بشكل ﻻ يخدم
الــحــســابــات اﻻنتخابية
فــي الــقــرى ،ويــأتــي هــذا
التحفظ أساسا من وزارة
الداخلية.

ويـــــوضـــــح ا�ــــصــــدر
اﻷمريكي ،أن هناك شركة
تعمل في الدار البيضاء،
ﻹنــجــاح هـــذه الــرقــمــنــة،
وأوقـــفـــت مـــؤخـــرا هــذه
ا�ــهــمــة ،وانــتــقــلــت إلــى
ساحل الــعــاج ،ببساطة،
ﻷن وعــــــودا بــاعــتــمــاد
الــتــصــويــت الــرقــمــي في
اﻻنتخابات انتهت.
وهناك دراسة تعتمدها
الــخــارجــيــة اﻷمــريــكــيــة
حــالــيــا ،تــؤكــد عــلــى رفــع
نــســبــة ا�ـــشـــاركـــة فــي
اﻻنــتــخــابــات ا�ــغــربــيــة
بنسبة  14.7في ا�ائة حال
اعتماد اﻻقتراع الرقمي.

ﻣﻨﺎﺻﺮا ﻟﻠﺮﺑﺎط..
تــحــاول الــقــوى ا�شاركة فــي »بــارخــان«
تطوير مهمة »نــيــوكــام« الــتــي استدعت
القوات ا�سلحة ا�لكية ا�غربية ،بقيادة
بريطانيا ،كي تستعيد ا�همة دورها ا�حدد
منذ سنة  2018في اﻻستطﻼع بـ  3مروحيات
للمناورة »شينوك«.
وحــالــيــا ،تــقــتــرح الــقــوات البريطانية
انفتاحها على قـــوات »إقليمية« فعالة
تتقدمها ا�ملكة ا�غربية ،قبل أن تقترح
إسبانيا نفسها �لء مقعد العاصمة الرباط.
وبعد تراجع مدريد عن انخراطها في
»بارخان« وتقدم تشاد إلى جانب الفرنسي�
فــي هــذه العملية العسكرية فــي منطقة
الساحل ،دعم البريطانيون مشاركة ا�غرب،
ويكشف مصدر »اﻷســبــوع« عــن اﻷهمية
اﻻستثنائية التي تراها القوات البريطانية
»خطوة ﻻنخراط ضباط مغاربة في نيوكام
دون أن تثار الجزائر« ،ﻷن هذه ا�همة تدخل
في »بارخان« ،ولكن لها استقﻼلية عمﻼنية
على اﻷرض.
وتــــرى بــاريــس »ضـــــرورة وجــــود دعــم
لحليفها ا�غربي دون إثارة الجزائر ،فيما
ترى بريطانيا انخراط ا�غرب في مهمات
محددة بمنطقة الساحل«.

á«Hô¨e ` á«°ùfôa äGQhÉæe
‘ 2020 áæ°S

لم تغير فرنسا ترتيباتها �ناورات مع
ا�غرب ،حسب خطة الكوموندو للمظلي�
رقم » 20سيبا  «20وفريق اﻹنقاذ »إسيس«
بعد نشر جدولة مشاركتهما لسنة ،2020
وهـــي الــتــي لــم تــتــأثــر بتفشي فــيــروس
»كورونا«.
ومــبــاشــرة بعد لــقــاء الــجــنــرال الـــوراق
ووزيرة الدفاع الفرنسية ،حافظ الجانبان
على أجندة دفاعية تضم مناورات في .2020
ويوضح مصدر »اﻷسبوع« قائﻼ أن أول
جيش صديق في إفريقيا سيقوم باستخدام
أسلحة »اﻷش ـ كا  «116و»الكلوغ  ،«17وهو
ما يؤطر بشكل كامل ،قدرة الشريك� على
استخدام واسع وفعال لﻺنقاذ في ساحة
القتال.
وستكون هذه ا�ساعدة قادرة على إعادة
هيكلة الحرس ا�لكي في مرحلة ما بعد
الجنرال ا�نصوري ،بتعبير ا�صدر.

¢†aôj »°TÉ¨∏ŸG ´ÉaódG ôjRh
ôFGõ÷G ™e Éjôµ°ùY ÉbÉØJG

Üô¨ŸG ÖM ‘ ∑GÒ°T ¢ùaÉæj ¿hôcÉe
ﺷﺮﻴﺍﻙ

لم تصل العﻼقات الجزائية ـ الفرنسية
إلى ا�أزق الذي تشهده اليوم ،بسبب ما يراه
كاتب ماكرون سيلفان فور ،قربا استراتيجيا
مع ا�غرب ،خصوصا في مفاوضات جنيف
التي قادها ا�بعوث اﻷممي لقضية الصحراء
والرئيس اﻷ�اني السابق ،هورست كوهلر،
الذي خاطب سيلفيان فور قائﻼ» :اضغطوا
قليﻼ على ا�غرب« ،فرد عليه» :هناك أكثر
من شيراك في اﻹليزيه«.

ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ

وف ــي لحظة فــاصــلــة بــ� سيلفان فــور
وا�ستشار الدبلوماسي لشيراك ،موريس
غورد مونتناي ،حول من يقود »منتدى دكار
للسﻼم« ،علق مصدر »اﻷسبوع« قائﻼ :في
دكار وفي هذا السﻼم »التيجاني« ،يتنافس
فرنسيان في الدفاع عن ا�غرب ،وهو ما لم
يحدث مثيل له ،خصوصا وأن لوبي »فيزا
بارتنير« وضع خطة دعم إضافية لحكومة
الرباط في هذا اللقاء.

OGÒà°SG ó°V ‹Ée ` …ôFGõL …ô°S ¥ÉØJG
Üô¨ŸG øe äGQÉ«°ùdG

قد يكون ثمن مناصرة العاصمة الرباط،
اﻹقــالــة ،بعد اشتعال الــخــﻼف مــع وزيــر
الدفاع في دولة مدغشقر ،ليون جون ريشار
كوتونيرينا ،الــذي رفض اتفاقا عسكريا
مع الجزائر لدعم صناعتها ،وقد اتهمته
جــرائــد بــﻼده بــأنــه »قــريــب مــن ا�ــغــرب«،
ويرغب في اتفاق أمني ينقل تجربة الحرب
على »الخﻼيا اﻹرهابية« من ا�ملكة ،بما
يمزق ،في نظر معارضيه ،وحدة الجيش
وا�جتمع.
ويفصل مصدر »اﻷسبوع« قرار التهديد
باﻹقالة ،بأنه من مستشار في الرئاسة زار
الجزائر مؤخرا ،ووافق على صفقة تسليح
جزائرية ﻻ تختلف عما حــدث مع مالي،
ومع  14دولــة أخــرى ،بخصوص ما دعاه
»ا�ساعدة في صيانة اﻷسلحة الروسية«،
وهــو ما جعل الجزائر في عهد الرئيس
الحالي ،وكيﻼ حصريا بخدمات الصيانة
وبيع السيارات وهيكلة القوات الخاصة،
وهو ما أثار أصدقاء ا�غرب في إفريقيا.

á«∏«YÉª°SE’G áØFÉ£dG º«YR
π≤æH ¬d ìƒª°ùe ÒZ
Üô¨ŸG ¤EG ¬JGQÉªãà°SG

ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

أرسلت الجزائر وفدا لصيانة السيارات
ا�عطوبة في مالي جراء الحرب أو اﻻستخدام
الــعــنــيــف لــﻶلــيــات فــي منطقة الــســاحــل،
�نع توريد سيـــارات وآليــــات قررتــها
باماكو من ا�غرب ،أو من جهة ثالثة عبر
الدار البيضاء.
وأقنـــعت الجزائر دولة مالي بأن »الصفقة

مع ا�غرب لن يكــــون فــــيها تصليح اﻵليات
العسكرية«.
وطبقا �ــصــدر »اﻷســـبـــوع« ،فــإن الرئيس
الجزائري ّ
أشــر على إرســال فريق� للصيانة
العسكرية إلى مالي ،فيما التقرير الرئاسي لـ 6
يونيو  ،2020أشار إلى إصﻼح السيارات فقط،
وتقرر مع هذا اﻷمر إلغاء صفقت� مع ا�غرب.

من ا�وزمبيق ،وعبر حسابات مصرفية في
البرتغال ،لم يتمكن زعيم الطائفة اﻹسماعيلية،
»اﻷمير« كريم الحسيني ،عبر شريك فرنسي،
من إطﻼق استثماراته في ا�غرب ،ﻷن قرارا
صدر ،يطلب من رجل اﻷعمال الفرنسي عدم
شراكته لكريم الحسيني إن أراد اﻻستثمار
في ا�غرب ،حسب مصدر »اﻷسبوع« ،الذي
أضــاف» :إن اﻷمير �ا توصل بالخبر ،لم
يصدق قدرة بعض الجهات) (..في الوصول
إلى تفاصيل شراكته في ا�وزمبيق ،ﻷن من
هــذه الوثائق التي صــادق عليها فــي هذا
البلد ،قررت مشاركة الصديق الفرنسي«.
وكانت الرسالة واضحة» :ﻻ يمكن لﻸمير
أن يقوم بأي نشاط في ا�غرب«.
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ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌــﺪﺩ

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻠﻪ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ÖeGôJ IQGOEG
º«°SôJ¢†aôJ
ájôëÑdGOhó◊G
áµ∏ªª∏dIójó÷G

ﺗﺮﺍﻣﺐ

ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ »اﻟﺸﻴﻔﺮة  «143و»اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ رﻗﻢ  «2257ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮب
ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﻳﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ« ﻛﻤﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ »ﺇﻝ .ﺃﻭ.
ﺇﺱ« ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻲﻓ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ »ﺍﻟﺒﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ« ،ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻲﻓ ﻣﺮﻛﺰ »ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ« ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻲﻓ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻲﻓ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ،ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺸﻴﻔﺮﺓ ﺃﻭ »ﺍﻟﻜﻮﺩ  «143ﻭ»ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﺭﻗﻢ .«2257
ﻭﺗﺤﺪﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ،ﻟﺘﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﺑﻘﺖ ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴﺮﺓ .1975
ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻲﻓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺎﺹ ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ »ﺍﻟﺒﻴﻨﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ« ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮﻥ ﺗﺤﺖ »ﺗﺎﺳﻚ ﻓﻮﺭﺱ« )ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ »ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻔﻌﻞ« ،ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ ،ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
ﺩﻭﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺣﻜﻤﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﻒ »ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ«.
أﻋﺪ اﻟﻤﻠﻒ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﻧﻲ

»ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ« ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻬﺠﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
لم تشترط الرباط العاصمت� باريس
وواشــنــطــن فــي خطوتها لضم مياه
الصحراء إلى الحدود البحرية للمملكة،
وهــو ما أثــار الــوﻻيــات ا�تحدة التي
أكدت أن »ا�غرب أقدم على هذه الخطوة
خارج مائدة الحوار اﻻستراتيجي ب�
البلدين«.
وجاء الرد اﻷمريكي سلبيا ورافضا،
الــتــزامــا بــمــا ســبــق للحسن الثاني
»تأجيله« ،ﻷسباب منها:
 (1وجـــود حــالــة حـــرب ،وﻻ يرغب
في فتح جبهة مع إسبانيا حول جزر
الــكــنــاري ،قــد تعيد مــدريــد إلــى إقليم
الصحراء.
 (2تزامن دخول الصحراء وتشكيل
القانون الدولي للبحار )اتفاق كاركاس
 ،(1974وكان من غير ا�هم آنذاك العمل،
في حالة الحرب وتشكيل ا�عايير ،على
ترسيم »حــدود بحرية ﻻ يــزال وضع
مياهها تحت حالة طارئة وغير نهائية
تبعا ﻻتفاق مدريد«.
وإن حسم ا�غرب التحدي الــذي لم
يكمله الحسن الثاني ،فــإن الشكوك
زادت في الدوائر الغربية حول نوايا
ا�ملكة.
وا�خيف ،أن يكون رد مدريد في:
 (1إزالـــة حــق ا�ــغــرب فــي الطريق

الحيوي لجبل طــارق ،واﻷمريكيون ﻻ
يرغبون في اتفاق بريطاني ـ إسباني
يخنق شمال ا�غرب ،تماما كما يحدث
في جنوبه.
وتــغــطــي ال ــرب ــاط عــلــى الــخــطــوات
ا�وجهة ضدها ،بتعزيز عﻼقاتها مع
الــقــارة اﻹفريقية ،لخوضها مواجهة
مفتوحة بحرا مع إسبانيا وبــرا مع
الــجــزر ،وليست حــرب »الــرمــال« مع
الــجــزائــر وأزمـــة جــزيــرة »لــيــلــى« مع
إسبانيا ،ســوى سيناريوه� قابل�
للتدوير واﻹعادة.
وإن كان ثقل الحسن الثاني كبيرا في
الشرق اﻷوسط ،فإن خليفته أوجد نفس
الثقل في إفريقيا ،وسمحت الحاضنة
العربية بتمويل حــرب الصحراء من
سنة  1975إلى  ،1991ورغبت ا�ملكة
بعدها بحل ســيــاســي ،انتهى بدعم
مبادرتها لحكم ذاتي في اﻹقليم.
وتكشف وثيقة لـ»السي .آي .إي«
عن هذه اﻹكراهات ،وهي تحت الرمز
»بي .جي .أو .لوس 75 /ـ  «5موقعة في
مارس .(1)1975
 (2لـــم يــتــغــيــر الـــدعـــم الــفــرنــســي
إلــى جــانــب الــدعــم اﻷمــريــكــي التقني
واﻻقــتــصــادي والعسكري للعاصمة
الرباط ،ولذلك ،تمكن ا�غرب من ربح
جزء كبير من الحرب وتأسيس وضع
قانوني يكرس هذا اﻻمتياز.
تقول الوثائق اﻷمريكية» :إن الحسن
الــثــانــي فــي نهاية سنة  ،1973كان

متشائما بخصوص اتفاقية قانون
البحار) ،(2وبعد دخول الصحراء ،زاد
اطمئنانه ،ﻷن ا�غرب اﻷطلسي أصبح
في خارطة مريحة ،رغم الحرب البرية
ا�تواصلة مع البوليساريو«.
وعــرف الحسن الثاني كيف يدير
دعــم مصالح بـــﻼده اﻻستراتيجية،
وإن رفضت القوى الكبرى خطواته،
وصار مهما أكثر بعد سنة  ،1975كيف
ستكون العﻼقات البحرية ،ومــن ثم
الحدود ا�ائية مع إسبانيا) ،(3حيث
تــرك الجيش ا�غربي هامش مناورة
واســع للجارة الشمالية بنفس القدر
الذي سمحت إدارة ا�لك الحسن الثاني
بتأم� »النفوذ الحيوي« للمغرب في
مضيق جبل طارق.
وترسخت هــذه ا�عادلة لفترة في
صورة تبادل التسهيﻼت ا�غربية في
جبل طــارق بالتسهيﻼت اﻹسبانية
في مياه الصحراء ،إلى درجة أصبح
في أيام الحرب :التراب في الصحراء
للمغرب وا�ــيــاه ﻹســبــانــيــا ،وحــدث
التحول بعدها ،بتدريج انتهى بتجاوز
الوضع اﻻستثنائي في شمال ا�ملكة
با�زيد من التطبيع مع ظاهرة التهريب
من سبتة ومليلية.
وتأكدت الدوائر الغربية من إرادة
العاصمة الرباط في ا�زيد من »ا�رونة«،
كــي ﻻ تضع أمريكا وحلفاء غربي�
آخرين خلف مدريد ،ولم ترغب ا�ملكة
في مواجهة حلفائها اﻻستراتيجي�،

ويكفي أن الحسن الــثــانــي لــم يعلن
الحرب ا�باشرة على إسبانيا بسبب
الصحراء ،لكنه تقدم دائما �لء الفراغ
في الوقت ا�ناسب.
وفصل الحسن الثاني ،فــي لحظة
حاسمة ،بــ� مصير الصحراء وب�
سبتة ومــلــيــلــيــة ،وفـــي دعــايــتــه ضد
الجزائر وليبيا اﻻشتراكيت� ،فتح
عــيــون الــبــولــيــســاريــو عــلــى حلفاء
استراتيجي�.
ودائما ما تنقلب الحسابات وتصبح
ضــد مهندسيها ،لتصبح العملية
م ــزدوج ــة تتمثل فـــي :فــك اﻻرتــبــاط
ا�حتمل ب� البوليساريو وا�خابرات
اﻹسبانية ،وربــط التنظيم بدولت�
مناهضت� ﻷمريكا ،حتى يكون تقرير
مصير مياه الصحراء في يد الغرب.
و»قــبــل الــدخــول الــبــري ،قــرر ا�لك
الــراحــل فــي  ،1973مــيــاه الصحراء،
منطقة اقتصادية» ،سيطر« فيها على
الصيد البحري قبل سنت� من دخوله
تراب الصحراء« ،تقول وثيقة »السي.
آي .إي«).(4
ونستشف مــن هــذه ا�ــعــلــومــة ،أن
الحسن الثاني قــاد حربا بحرية في
الصحراء انتصر فيها وسيطر فيها
على ا�ياه ،قبل أن يلتفت إلى العامل
الترابي.
واستثمارا لهذه ا�هلة الطويلة من
الوقت ،كانت خطة ا�لك الراحل متمثلة
في إدارة معركته مع إسبانيا بهدوء ﻻ

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن درﺑﻮا اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
 1300ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺤﺮﻳﺔ
و 17ﺳﻔﻴﻨﺔ دارة ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺤﺮاء ﺳﻨﺔ ،1973
وأﺳﺴﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ »درﻛﺎ
ﺑﺤﺮﻳﺎ« ﻛﻲ ﻻ ﺗﺜ إدارﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎدة
ﻣﻊ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ن اﳌﻬﻢ
ﻋﻨﺪ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎ ﻫﻮ إدارة
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳌﻴﺎه
اﻗﻠﻴﻢ دون إﺛﺎرة أي ﺻﻔﺔ،
وﺳﺎﻫﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن 
إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﺪرك اﻟﺒﺤﺮي،
ن ﺑﺎرﻳﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺮى ﻛﻴﺎﻧﺎ
ﻳﺘﺒﻊ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﲔ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
واﳌﻐﺮب.
يقبل التصعيد).(..
وانــطــلــقــت ســفــن الــصــيــد ا�غربية
إلى دكار ضمن محور باريس ـ دكار،
وسمي هــذا الشاطئ فــي سنة 1973
»الشاطئ اﻷطلسي ا�ــغــربــي« ،إذ لم
تكن موريتانيا تستطيع السيطرة على
شواطئها ،ﻻستقﻼلها الحديث ،وقبول
ا�غرب ا�تردد بالدولة الجديدة ،فكان
الوضع مناسبا لعمل بحري من طنجة
إلى دكار.
ولــدعــم هــذا الــوضــع ،قــرر الحسن
الثاني توسيع صناعة الصيد وتصبير
السردين ا�صدر إلــى الــخــارج ،إذ لم
يكن اﻷمر متعلقا بحساب اقتصادي
فــقــط ،بــل بحساب سياسي،
تحت شعار الصيد حصريا،
ومـــن جــانــب واحـــد فــي 70
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ملف العدد
اإلقليم عبر استفتاء ،وقد وافق خوان
كارلوس على اتباع نفس اإلجــراء في
سبتة ومليلية ،قبل أن يستعيد الجيش
اإلسباني «الفرنكاوية» ويرفض البتة
التشكيك في حدود اململكة اإليبيرية.

ميال بحريا عــام  ،1973حسب نفس
الوثيقة(.)5
وتدخلت واشنطن ،ألن لديها قاعدة
فــي العيون تحت حكم فــرانــكــو ،من
أجل تسويات ثنائية بني إدارة فرانكو
والحسن الثاني ،لكن امللك الراحل وافق
فقط على مشاركة الرأسمال اإلسباني
فــي شــركــاتــه العاملة فــي التصبير،
فأخذت مــدريــد مسافة من حسابات
الحسن الــثــانــي ،لكنها لــم ت ــدرك أن
خطوته لم تكن سوى تمهيدا لخطوة
ثانية نحو -استرجاع-تراب الصحراء،
البحر أوال واألرض ثانيا ،وفي الضم،
كانت األرض أوال ،ولم يكن البحر جزء
من الحدود الرسمية إال قبل أسابيع.

المغرب في  ،1973تقول وثيقة
«السي .آي.إي» ،ال يعرف احتياطه من
البترول والغاز الطبيعي ،فيما لدى
المسح األمريكي مؤشرات جيولوجية
على ذلك ،وأخفت واشنطن هذه
المعطيات كي ال يدخل المغرب
الصحراء أو يقوم بترسيم حدوده مع
إسبانيا

كيف أدار المغرب معركة «مياه
الصحراء»؟
لم يعرف املغاربة تفاصيل الحرب
التي قادها الحسن الثاني سنة ،1973
ولسنتني كاملتني ،قبل أن تتقرر املسيرة
الخضراء لضم اإلقليم برا وبحرا.
فمن جهة ،سمح الغرب واإلسبان
لــلــحــســن الــثــانــي بــاســتــغــال «بــحــر
الصحراء» ،كما كان يسمى ،كي ال يفكر
امللك الراحل في دخول اإلقليم ،وهذا
الكالم مردود على مهندسيه ،إذ خلق
النفوذ املغربي على مياه الصحراء
فكرة ضم تراب اإلقليم ،وفي لحظة ،هدد
فرانكو الحسن الثاني ،لكن التحوالت
املتسارعة ،خلقت في األيــام األخيرة
للجنرال ،وبانتقال معاكس للتاريخ من
الجمهورية إلى امللكية ،ارتباكا شديدا
عرف املغرب كيف يستثمره.
ووافقت الرباط على منظور «منطقة
اقتصادية حــرة» في حــدود  200ميل
في املناطق املسكونة وغير املسكونة،
بما يفيد أن مــنــاورة املــغــرب شملت
في املنطقة االقتصادية جــزء ترابيا
مــن أراض ــي الصحراء «النافعة» أو
الشاطئية ،وقد أمنها بروتوكول موقع
في سنة  1973قبل أن يتمدد التواجد
املغربي إلى عمق الصحراء.
بدأت خطوة املغرب اقتصادية بحتة،
وفعال طــور صناعة الــســرديــن ،وقــام
بتأمني سفن صيد أمريكية وكورية
جنوبية ولبلد عربي واحــد :الكويت،
كما تقول وثيقة املخابرات الوطنية
األمريكية ،وبعدها ،قــرر بناء ميناء
بحري فــي الــصــحــراء ،رفــض فرانكو
قبوله ،لكن واشنطن دعته إلى «مرونة
إضافية» على صعيد الصيد املغربي
في شواطئ الصحراء التي تستفيد
منها سفن أمريكية.
وتــخــلــت واشــنــطــن ع ــن قــاعــدتــهــا
الجوية في العيون غداة دخول الجيش
املغربي إليها ،كما أوقفت سفنها ،وال
تزال الواليات املتحدة األمريكية ،منذ
ذلك الوقت ،راغبة في أن تكون «القلم»
الذي يصيغ حصريا القرارات الدولية
في الصحراء.
وانتهزت العاصمة الرباط الفرصة
فــي «االســتــغــال الكامل لكل مصادر
الصيد فــي الــصــحــراء»( ،)6لتصبح
هذه املمارسة «مبدأ» عمليا في عالقة
املغرب بشركائه الغربيني.
وعوض أن يسلك الحسن الثاني ما
اقترحته أمريكا طريقا للتوافق الثنائي
مع إسبانيا ،أو الجهوي مع الباقي،
فــضــل تــأمــن بــحــريــتــه
لكل السفن الغربية
إلى جانب سفنه
فــي الصحراء،
وقـــــــد ضــمــن
شخصيا بأن
بــاده املغرب
تــــتــــحــــمــــل
مـــســـؤولـــيـــة
مراقبة وضبط
مياه الصحراء،
فرانكو
وتــنــقــيــتــهــا مــن
ملوثات سفن الصيد،
تبعا ملا اتفق عليه الحسن
الثاني و 7دول تتقدمها أمريكا ،حول
«املنطقة االقتصادية».
وطلب املغرب سفن الحراسة وسفن
قتالية لحفظ هذه املنطقة االقتصادية،
وقد تورط الجميع في العمل داخل مياه
اإلقليم.
وتــمــكــن الــحــســن الــثــانــي مــن بناء

دخل المغرب في مفاوضات مع األمريكيين لـ«تأمين ممر عبور محايد» له في بحر جبل طارق،
وتمكنت واشنطن من فرض عضويته في لجنة أممية إلى جانب إسبانيا حول ممرات العبور
«البريئة» أو «المحايدة» في المضايق ،وهو ما أعطى ملحقا في الموضوع ،وبعدها مباشرة ،قررت
الرباط عدم استغالل ممرها في بحر جبل طارق ،وسنت ظهيرا ،فوضعت سفنها ومعداتها في مياه
الصحراء.
وهكذا ناورت المملكة بين حقوقها في جبل طارق ومياه الصحراء ،قبل أن تحول ممارستها
البحرية في مياه الصحراء عام  1973إلى قانون داخلي.
ونقل الوزير بنهيمة ،حسب الوثيقة األمريكية ،إلى األمريكيين رسالة مفادها أن «الحق المغربي
الثابت في العبور في جبل طارق غير مفعل ،ألنه غير مرفق بقرار من سلطة تشريعية» ،وبقي
األمر عالقا لعدم إخضاع هذه التوافقات ألي سلطة تشريعية إلى أن تمكن المغرب هذه السنة
من ترسيم البرلمان لكامل الحدود البحرية.
بحرية ثم «درك بحري» ،جاء خصيصا
ملــلء الــفــراغ األمــنــي وبقصد واحــد:
حــمــايــة املــنــطــقــة االقــتــصــاديــة ،أمــا
البحرية امللكية فلبسط السيادة ،وهذه
الخطوة كادت في سنة  1973أن تثير
حربا مع مدريد ،ألن فرانكو الذي قاتل
بـ«الريفيني» املغاربة ،يريد العودة إلى
هذا املهد ،لوال مرضه.
وتخوف الحسن الثاني من إثارة من
يستقبل كي يقرر العودة إلى تطوان
وطنجة ،التي يعتبرها جزء حقيقيا من
إسبانيا.
تحرك املــغــرب على ضــوء الهامش
االقــتــصــادي الـــذي ســمــح الــغــرب به
للعاصمة الرباط ،وبعد وفاة فرانكو،
تــطــورت األهـــداف املغربية مــن املياه
إلى تراب الصحراء ،ألن امللك الراحل
عرف أن فرانكو وحده من سيقود حربا
على املغرب ،بسبب الصحراء أو سبتة
ومليلية ،ولم يعد الجيش اإلسباني إلى
نفس العقيدة تحت امللكية إال بعد نزاع
جزيرة «ليلى».
في سنة  ،1973اقترح الحسن الثاني
«سلطة دولية» الستغالل الصيد في
الصحراء ،حسب وثائق «السي .آي .إي»،
قبل سنتين من ضم كل تراب اإلقليم،
تاركا مياهه للتوافقات الدولية

مخابرات فرانكو في السماح للمقاومة
الصحراوية باملزيد من السالح ،كي ال
يتمكن املغرب من ضم اإلقليم.
لقد تراجعت املــخــابــرات والجنود
اإلســبــان عــن دائــــرة انــتــشــار بـــ 70
في املائة لتقوية وتسليح البدو من
«البيضان» ،كي يكونوا قوة مناهضة
لضم اإلقليم من جهة غير إسبانية،
وتخوفت واشنطن من هذه الخطوة،
لــكــنــهــا تــفــهــمــت تــقــســيــم الــصــحــراء
بني «مياه دولــيــة» ،وبالتالي منطقة
اقتصادية دولية ،وبني إدارة مغربية
للشواطئ قصد تسهيل الصيد على
الشركاء.
وفــــي لــحــظــة فــاصــلــة مـــن مــســار
األربعمائة يــوم ،رأى الحسن الثاني
مواصلة «املنطقة االقتصادية في مياه
الصحراء» كمنطقة دولية ،فيما يمكن
التوجه إلى إدارة الشاطئ األطلسي من
نقط ثابتة.
وفور خطة املغرب في دجنبر ،1973
قرر األمريكيون االنسحاب من قاعدة
العيون والبقاء في املياه لفترة وجيزة،
فيما قرر امللكيون اإلسبان عدم مواجهة
امللكيني املغاربة كي ال يتأثر التحول
إلى التاج اإليبيري.
وتبعا لحسابات الحسن الثاني،
فإن من الصعوبة على إسبانيا رفض
منطقة دولية وقد تطورت إلى «سلطة

بـ«األحادية الجانب».
المغرب له وضع جغرافي خاص ساعده
على المناورة
أول مــا يالحظه األمريكيون حول
ترسيم الــحــدود البحرية فــي املغرب
أمران:
 )1أن املغرب دولة بحرية وقارية(،)8
و«الـــدولـــة الــقــاريــة» ال يستخدمها
الخبراء املغاربة رغم أن بلدهم مشاطئ
لثالث قارات ،ألنه في إفريقيا وله مياه
مع أوروبا وأمريكا.
ولخلفية الحسن الثاني القانونية،
واستشاراته ،فإن وجود الدولة القارية
يسمح لها بــاقــتــراح «سلطة دولية»
إلدارة منافع في مناطق متنازع عليها
حصرا بني طرفني محددين.
ولعبت اململكة بهذه الورقة في وقت
قياسي ،قبل االنقالب عليها ،ألن من
املهم ربط مصير سبتة ومليلية ،بني
إسبانيا واملغرب ،بمصير جبل طارق
مــع مملكة بريطانيا ،وحــدث تفاهم
امللكيات الثالث منذ اقتراح «السلطة
الدولية» الستغالل املوارد.
وفــــي تــحــديــد املـــغـــرب ملــنــاطــقــه
الخالصة ،هناك  800ميل بحري في
األطلسي و 300ميل في البحر األبيض
املتوسط ،وبني مشكلتي سبتة ومليلية

نقلت المخابرات الفرنسية تقارير إلى الجنرال فرانكو ،ساهمت في تمكين المغرب من
إدارة مياه بحر «الصحراء اإلسبانية» – كما يسمونها  -بشكل كامل منذ سنة ،1973
وقررت مخابرات الجيش اإلسباني السماح بتسهيالت من أجل التزود بسالح أكثر تطورا
لصالح من انتظم في جبهة البوليساريو ،مع خفض أعداد الجنود اإلسبان في الصحراء ،كي
ال يضم المغرب تراب الصحراء بعد ضمه الكامل لمياه اإلقليم.
ســعــى املـــلـــك الــــراحــــل املـــعـــروف
بـ«ااملناورة» إلى تدويل ملف الصحراء
مــنــذ بــدايــة الــســتــيــنــات ،واســتــغــال
مياهها في السبعينات ،لتقليل نفوذ
إسبانيا قبل الدفع إلى انسحابها.
وتـــورد املــخــابــرات األمــريــكــيــة ،أن
هيمنة املغرب كانت كاملة على «بحر
الصحراء» في  ،1973ودفعت إلى تفكير

دولية» تسمح باالستغالل املباشر في
الــصــحــراء( )7على حــدود فرنسا من
جهتي موريتانيا واملغرب ،في ظرف
صعب تريد فيه ملكية إسبانيا أن تكون
فيه إلى جانب املجتمع الدولي.
لذلك ،فإن الواليات املتحدة األمريكية
ترفض تاريخيا وإلى اليوم ،الخطوات
املــغــربــيــة الــتــي نعتتها ووصفتها

والــصــحــراء ،فكر الحسن الثاني في
السلطة الــدولــيــة لــنــزع جميع هــذه
األقاليم من إسبانيا ،ألن تعقيد الحدود
البحرية في شماله ال يساويها في سنة
 ،1973إال جنوبه املحتل.
وبــنــاء على هــذه النظرة ،استطاع
امللك الراحل أن يدير مسيرته ،فيما
دافع اإلسبان عن تقرير مصير شعب

فعال ،بعد ظهور الثروة البترولية
والغازية في شواطئ اململكة ،سارعت
الرباط في ترسيم الحدود ،وفي سنة
 ،1973أكــدت وثيقة «السي .آي .إي»
حــول الــحــدود البحرية للمملكة ،أن
املغرب ال يعرف احتياطاته من املعادن،
خصوصا من النفط والغاز.
وقبل حرب الصحراء ،تقدمت اململكة
لتكون ثالث بلد إفريقي في الصيد ،بعد
جنوب إفريقيا وأنغوال ،ويشكل الصيد
وحده  8في املائة من صادرات املغرب
بـ  40في املائة من السردين.
لقد سمي املغرب بـ«مملكة السردين»
وقد أكمل كل وجــوه صناعة تصبيره
القادم من مياه الصحراء ،وباستغالل
واسع لكامل الـ  70ميال بحريا.
ول ــم يــتــحــدث أح ــد عــن «صــعــوبــات
قانونية» أو أي ضــرورة أخــرى ملنع
املــغــرب مــن مياه الــصــحــراء ،وأثــارت
الواليات املتحدة هذا الواقع الجديد
الــذي خلقه الحسن الثاني ،وسكتت
إسبانيا عن مدى شرعية هذا التواجد،
ألن أمامها خــيــار مــن اثــنــن :إمــا أن
تواجه املغرب ،أو تسكت ،وفضلت عدم
الرد ،ألن املغرب يقترح «سلطة دولية»
تعوض إسبانيا وتعوض تواجده على
حد سواء.
وألن إسبانيا ال تستطيع رفض مقترح
«السلطة الدولية» املقترحة من طرف
الحسن الثاني ،فهي سمحت بالوضع
القائم ،وقــد رفــع املغرب من تواجده
بـــ  400فــي املــائــة فــي مياه اإلقليم،
لتحييد هذه النقطة بشكل كامل قبل
الدخول البري إلى الصحراء.
واستثمر املــغــرب وضعه البحري
املعقد بفعل جــواره أرخبيل الكناري
وسبتة ومليلية شماال ،مقترحا إطالق
«املنطقة االقــتــصــاديــة» ثــم «السلطة
الدولية» ،قبل أن يقوم بتدبير مباشر
إلقليم الصحراء ،مع تأمينه الكامل
لالستثمارات الخارجية.
واقترح األمريكيون «عــدم السماح
للمغرب بالوصول إلى أهدافه» ،فيما
كــان انسحاب الــقــوات األمريكية من
مدينة العيون ،فرصة مواتية لتقدم
الجيش املغربي.
ومــع هــذا االستثمار املغربي على
األرض ،لــم يرغب فــي إثـــارة رد فعل
القوات األمريكية ،وبقيت الطائرات
املغربية تنطلق من مراكش وبن جرير
لتنفيذ طلعاتها في الصحراء.
تقول الوثيقة :إن املوارد الحية وغير
الحية إلقليم الصحراء لم تتجاوز يوما
ق ــدرة املــغــرب ،مــن جانبني :أوال ،أن
املغرب دخل مياه الصحراء قبل أن يضم
إليه تراب أو بر اإلقليم ،وثانيا ،أن مياه
اإلقليم لم تكن تحت اإلدارة اإلسبانية
بفعل التدويل ،من البوابة االقتصادية،
كما خدمت عليها استراتيجية الرباط
بذكاء.
ونجح الحسن الثاني في تبني هذه
التكتيكات ،وهو الذي لم يكن راضيا
على وثيقة «كاركاس» لقانون البحار،
إال بعد ضمه إلقليم الصحراء ،فاملسألة
تتعلق بمصالح املغرب على األقل كما
في منظور الحكم.
وتكشف وثيقة «الــســي .آي .إي»
معلومتني مهمتني:
 )1أن تكتيك املغرب في الصحراء
بدأ منذ سنة  ،1969ثم تحول إلى بعد
جيوسياسي فــي  1973قبل التدخل
البري في .1975
 )2أن رؤيــــة املــلــك الـــراحـــل بعد
االنقالبني العسكريني اختلفت،
وفتحت معركة الصحراء على
الجيش ،فقبل سنة  ،1973كان
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كل شيء يرتكز على الدبلوماسية ،وقرر
أن يشغل الجيش لرسم خارطة املغرب،
فالحسن الثاني لم يقتنع أبدا بحدود
بــاده من وجــدة إلــى أكــاديــر ،فخاض
حرب «الرمال» سنة  ،1963ألن إسبانيا
كانت عصية ،ثم انتقل بعد عشر سنوات
إلى تحرير اإلقليم األبعد عن جبل طارق
والغالف الحيوي للمملكة اإليبيرية،
وتمكن من الغالف املائي للصحراء قبل
أن يقرر دخول الصحراء برا.

وزراء أداروا ملف
الصحراء مع الراحل
الحسن الثاني

دخول مياه الصحراء سنة  1973كان
بمساعدة فرنسية كاملة
كانت كل قطع قوات البحرية املغربية،
في سنة  ،1973إلدارة مياه الصحراء،
فرنسية أو على األقل بموافقة باريس،
التي دربت كل الضباط البحارة (1300
ضابط على  17سفينة) ،وبناء عليه،
يكون الوضع في الصحراء تحت «إدارة
فرنسية».
لــم تــكــن لـــدى بــاريــس قــنــاعــة بــأن
تبقى الــصــحــراء إســبــانــيــة فــي عهد
فرانكو ،وفضلت تقسيمها بني املغرب
ومــوريــتــانــيــا ،وقبلها طــلــب املــغــرب
التحدث مع واشنطن بعد أيام من مؤتمر
«كاركاس» ،وأبدى دعمه إلسبانيا في
جبل طـــارق ،للتضييق على تواجد
إسبانيا فــي سبتة ومليلية ،مؤكدا
قوله« :إن الغرب ال يعرف إال مصالحه
وال يهتم ملطالب الدول النامية».
وجـــاءت تصريحات الــربــاط إعــان
حــرب ،متقدم على ما تسميه الوثيقة
«الــصــحــراء اإلســبــانــيــة» ،لتتحول
مطالب املــغــرب البحرية إلــى مطالب
استراتيجية ،وقــد أدان الرسميون
املــغــاربــة ،بشكل علني ،عــدم تحويل
التكنولوجيا البحرية إلى املغرب.
وتبعا للسياسة املتبعة من العاصمة
الرباط ،فإن استغالل  12ميال عبر باقي
البحر اإلقليمي للمملكة ،يحيي تنفيذا
من اململكة لـ«اتفاق  ،»1958ليصدر في
ظهير ،شهر مارس  ،1973أمر استغالل
املغرب لـ  70ميال في الصيد البحري
مقابل عــدم استغالل مياهه البحرية
تجاه جبل طارق إال في حدود  6أميال.
ومنذ سنة  ،1962أي بعد وصــول
املــلــك الــحــســن الــثــانــي مــبــاشــرة إلــى
العرش ،بدأت مطالب العاصمة الرباط
واستغاللها الكامل لـ  12ميال بحريا إال
في «الجبل» أو جبل طــارق ،وصودق
على االتفافية في سنة  ،1972ليعلن
سنة  1973عن «توسيع منطقة الصيد
إلى  70ميال».
وبــاســم الــوطــنــيــة ،طــالــب املــغــرب
بــتــوســيــع مــنــطــقــة الــصــيــد ،وبـــدون
تدقيقات خرائطية« ،أكد املغرب اعتزامه
استغالل منطقته البحرية وهو ينادي
بمنطقة اقتصادية في حدود  20ميال».
انــتــهــت هــذه املــنــاورة الــتــي بــدأت
سنة  1971إلى استثمار املغرب عمليا
لـ  70ميال بحريا ،وبــدأ بالتنازل عن
حقوق جبل طارق والتقدم نحو مياه
الصحراء ،وقد التقى الحسن الثاني
شخصيا مع رسميني أمريكيني لهذه
الــغــايــة ،لــذلــك ،فنوايا املــلــك الــراحــل
كانت مباشرة ،وتقبل املزيد من املرونة
لتعويض املغرب في مياه الصحراء،
وفعال ،تمكن األمريكيون من تأمني هذه
الوديعة لدى البريطانيني واإلسبان،
ألن املسألة بني أصدقاء ،حسب تعبير
الحسن الثاني ،وهكذا دعمت الواليات
املتحدة األمن الغربي.
وفــي مــارس  ،1973التحق املغرب،
إلى جانب إسبانيا ،بلجنة أممية حول
ممرات العبور «املحايدة» أو «البريئة»
في املضايق ،وهو ما كان ملحقا فيما
بــعــد ،ومــا إن دخــلــت الــربــاط اللجنة
املــذكــورة وصــدر امللحق ،حتى تقرر
توسيع نطاق عمل البحرية املغربية في
 70ميال متضمنة  12ميال من مياهه

هوامش

الفياللي

بنهيمة

رغم أنها تعهدات من ملك البالد ،ومباشرة بعد ربح المغرب لممر محايد في بحر جبل
طارق الذي علق العمل به مقابل الصيد في الصحراء ،ناور الوزير الفياللي ،وسئل
الوزير بنهيمة قبلها ،فقال :إن القرار هو المصادق عليه من السلطة التشريعية
حسب ما يقوله األمريكيون.-اإلقليمية ،تبعا لالتفاقيات الدولية التي
يعد املغرب جزء منها.
إن تمكني املغرب من الحق في مسار
محايد خــاص بــه للعبور فــي مضيق
جبل طارق ،جعل األمور تتغير ،وحاليا،
لدى العاصمة الرباط حق معلق بقرار
ســيــاســي يتمثل فــي مــســار العبور
املحايد في جبل طــارق ،ولديها أيضا
حــق متقدم فــي مياه الــصــحــراء ،بعد
تحويل ممارستها البحرية منذ سنة
 1973إلى قانون داخلي.
ونقل الوزير بنهيمة إلى األمريكيني
رسالة مفادها أن «الحق املغربي الثابت
في العبور بجبل طارق غير مفعل ،ألنه
غير مرفق بقرار لسلطة تشريعية»،
وبقي األمــر عالقا بعدم إخضاع هذه
التوافقات ألي سلطة تشريعية ،أي
املرور عبر البرملان.
وبقي ما قاله بنهيمة مقترحا مفتوحا
إلــى هــذه السنة ،ألن املهم بالنسبة
للحسن الثاني ،مباشرة الصيد في
مياه الصحراء ،ومــن ثم إدارتــهــا في
مقابل عدم تفعيل حق املغرب في مسار
العبور في جبل طارق.
وفــــــي هــــــذه الــــســــنــــة ،تــغــيــرت
االســتــراتــيــجــيــة ،إذ أصــبــحــت مياه
الصحراء محلية بــقــرار مــن السلطة
التشريعية ،وبقي الحق في العبور
بجبل طارق حقا مكتسبا ،وإن لم يكن
مفعال طبقا للشرعية الدولية.
الحوار مع أمريكا وتسليح البحرية
المغربية من فرنسا ،قناتان
استخدمهما العاهل المغربي لربح
إدارة مياه الصحراء ،وقد شرع ظهيرا
لـ«استغالل الصيد في  70ميال بحريا»،
بتكتيكات سياسية لم تثر واشنطن
رفضت إدارة ترامب قرار املغرب ضم
مياه الصحراء لـ«عدم الحوار معها»
حول هذا املوضوع ،وقد التزم الحسن
الثاني بهذا الحوار دائما لربح معركة
املياه قبل املسيرة الخضراء وبعدها.
وتــصــف وثــيــقــة «الــســي .آي .إي»
املحادثات املغربية ـ األمريكية ،قبل
وبعد اتفاقية «كاركاس» ،بأنها كانت
استراتيجية ،وهمت تنازال للمغرب
في مقابل خطواته في الصحراء ،وإذ
قــررت الــربــاط استثمار أعــمــاق مياه
الصحراء ،فإن الثروة املعدنية ليست
ضمن التوافقات السابقة.
ورأت إدارة تــرامــب ،أن الخطوات

7-(morocco wants the international authority for the deep seabed
to have brad powers, including that of direct exploitation).
8- (Morocco is a maritime and continental country with access
both to the Atlantic ocean and the Mediterranean sea).
9- (the U.S. embassy evaluates this gambit as a trial hallon and
not necessarily an indication of definitive, policy change. nether
less, it adds a new dimension to morocco's straits position).

األحــاديــة الــجــانــب لحليف ،ال تخدم
الــحــوار االستراتيجي بــن البلدين،
خصوصا وأن املالحق تؤكد أن املغرب
التزم بالقانون الدولي البحري في كل
خطواته.
وحاليا ،ال تقبل واشنطن الخطوة
املغربية ،وال الخطوة املــوازيــة لها
في إسبانيا ،ألن عدم التنسيق يدفع
األمــريــكــيــن إل ــى ســيــاســات ال تخدم
بالضرورة ما سطره املغاربة كمصالح
«حيوية» في هذه املرحلة.
ونبهت الوثيقة إلــى أهمية إرســال
مــبــعــوثــن خ ــاص ــن ب ــه ــذه املــلــفــات
لــاســتــشــارة ،كما حــدث مــع الحسن
الثاني عندما أرسل مسؤوال قريبا منه
إلــى واشنطن ،لتوضيح مــا سيقرره
في شأن مياه الصحراء وباقي املياه
اإلقليمية للمملكة.
وعلقت وثيقة «السي .آي .إي» على
الــوضــوح الكامل ملخططات الحسن
الــثــانــي فــي الــصــحــراء قبل دخولها
بــرا ،بما يوضح لألصدقاء أن «قــدرة
األمريكيني على ضبط ردود الجوار،
كان مهما جدا للملك الراحل من أجل
الوصول إلى أهدافه».
ويشمل التشاور األمريكي ـ املغربي
أيضا سبتة ومليلية ،ألن هذه القضايا
معقدة وح ــادة الــجــوانــب ،وظــل امللك
الراحل مصرا على تبادل التفاصيل مع
األمريكيني ،مع الحفاظ على قراره الذي
يأتي مباغتا وصادما ،إال أنه متفهم،
ألن التفاصيل نقلتها وفود رسمية إلى
واشنطن.
قــد يحافظ شخص على مناورته
املكشوفة ملعرفة قــراره بمجرد وصفه
للتفاصيل ،وقد تكون التفاصيل غير
مــؤثــرة ألنــهــا ال تــكــون إال مرحلة من
مراحل خطة معقدة يصعب استشفاف
أبعادها ،لذلك ،فالسفارة األمريكية
باملغرب ظلت غــارقــة فــي التفاصيل،
ألنــهــا لــم تكن تعلم بخطوة الحسن
الثاني وحركته ،ببساطة ،ألن مؤشر
التغيير فــي التكتيك كبير ،وهــو ما
الحظته الوثيقة فــي «البعد الجديد
لقضية املمرات البحرية»(.)9
نظام الجزر المائية المعتمد من
إسبانيا ،قراءة أمريكية في صالح
المملكة
ســاهــمــت واشــنــطــن بشكل واســع
في تأطير الــقــراءة التي عمل عليها

الحسن الثاني ،وخصوصا املنطقة
االقتصادية لـ  200ميل بحري التي
يسمح فيها باإلبحار الحر والطيران
الجوي الحر ،وتمكنت الرباط بهذه
القراءة األمريكية ،من استغالل كامل
مياه الصحراء.
وبــالــتــأكــيــد ،فــالــقــراءة األمريكية
للقانون الــدولــي ال يمكن إلسبانيا
معارضتها قطعا.
ولــم يكن في حقيقة األمــر ،إنشاء
وتشريع القوانني واألوفــاق الدولية
بعيدا عن األهداف السياسية «املحددة
للدول» ،وحاول املغرب استثمار هذه
الوضعية بشكل واســع انطالقا من
مسودة  26غشت .1974
ويمكن القول أن مسودة اتفاقية
«كــاركــاس» ومــا دار حولها ،سمحت
للمغرب بهامش املــنــاورة فــي إدارة
«تــقــدم اســتــغــال مــيــاه الــصــحــراء»،
انطالقا من الــحــوار املتشاطئ على
املياه املشتركة ،وأيضا على صعيد
العالقات البينية الثنائية والعالقات
اإلقليمية والجهوية ،وهي ترتيبات
تشكل «حقوقا تعمل على ضــرورات
حيوية».
تــذهــب هــذه الــخــاصــة بــعــيــدا في
«إعادة ترتيب القوة البحرية املغربية»
و«الــحــســابــات الــجــيــوســيــاســيــة»،
لــلــتــوفــيــق بـــن الــــقــــدرات املــحــلــيــة
والرهانات الدولية ،لتمرير قرار محدد
حول الصحراء.
وفي لحظة فارقة ،كان لقاء نونبر
 1974بني رئيس اللجنة املغربية مع
املسؤولني األمريكيني ،واضعا النقط
على الحروف ،إذ أوضحت اململكة:
 )1أنها لم تتنازل عن ممرها البحري
فــي مــيــاه جــبــل طــــارق ،وأيــضــا في
التعاون داخل النطاق املتوسطي بني
املغرب والشاطئ اإلسباني.
 )2أنها تركز وتــدافــع عن العامل
االقــتــصــادي ،وأيــضــا على التعاون
داخل النطاق املتوسطي بني املغرب
والشاطئ اإلسباني.
 )3أنها تركز وتــدافــع عن العامل
االقتصادي ،خصوصا وأن  58ميال
بــحــريــا هــي املــســتــغــلــة ،وأن أعــام
خــارجــيــة تعمل فيها ،وتضمن لها
اململكة الصيد في مياه الصحراء قبل
ظهير  1973وبعده.
وال تزال االلتزامات املغربية التي
سميت باسم رئيس اللجنة (غربي)
متواصلة ،وال تريد واشنطن تعديلها،

LOS context).
4- Issues of fisheries and economic zone are also of major interest to morocco).
5- (in 1973, morocco took unilateral action to gain control over
exclusive fishing zone to 70 miles).
6 - (Although morocco subscribes to the principle of full utilization of fishing zone resources).

ألنــهــا تــشــمــل أيــضــا تــواجــد قــوات
عسكرية أجنبية لحماية السفن ،وهو
ما لم يتم تفعيله إلى اآلن ،وجاء قرار
البرملان املغربي تحت مسمى «ترسيم
الحدود البحرية» ،إلبعاد هذا التقدير.
ويــكــون تــحــويــل وضــع اقــتــصــادي
متفاهم بشأنه مع الواليات املتحدة
إل ــى وض ــع ســيــاســي وجيوسياسي
خاص باململكة ،مثيرا ،لذلك ،جاء الرد
األمريكي سلبيا تجاه الخطوة املغربية
األخيرة.
وفـــي الــصــفــحــة  10مــن الــوثــيــقــة
األمريكية ،جاء هذا التفصيل بأن ما
قــرره املغرب بشأن الصيد البحري،
وبخطوة أحــاديــة الجانب فــي سنة
 ،1973يــصــدق الـــــرأي الــقــائــل أن
«املفاوضات حول القانون البحري لن
تذهب إلى أي مكان».
ومنعت الواليات املتحدة األمريكية
اشتباكات عسكرية إسبانية – مغربية،
وال تزال ،ألن أي منطقة مشتعلة بني
الرباط ومدريد ،سيكون وضعها سلبيا
للغاية.
إدارة ترامب ترفع «الفيتو» بشأن
الحرب اإلسبانية ـ المغربية بخصوص
النزاع البحري بين البلدين
تــوضــح الــوثــيــقــة األمــريــكــيــة ،أن
الـــواليـــات املــتــحــدة عــارضــت دائــمــا
الخطوات األحادية الجانب للمغرب،
لكن املبرر االقتصادي املحض واملؤكد
من األجهزة ذات الصلة ،شفع للرباط
بالصيد والتواجد في «بحر الكناري
ـ الــصــحــراء» ،وحاليا ،تحول املبرر
االقتصادي إلى مبرر «سيادي» تعمل
عليه اململكة للوصول إلــى التحكم
في نتائج الحل النهائي بالصحراء،
وبالتالي ،فإن املعالجة الجراحية لهذا
الــوضــع األحـــادي الجانب «ممكنة»،
وستكون مغيرة لترتيبات جارية على
األرض وإن كان لها وجه سياسي من
سنة  1971وإلى .2017
وعمال بالتقديرات األمريكية لسنة
 ،2020فإن رفض املؤسسة األمريكية،
وليس اإلدارة أو مستشاري ترامب،
ملا قام به املغرب مؤخرا ،جاء نتيجة
«اتــصــال الــوضــع الــقــائــم بخطوات
أحادية الجانب ،وأن تحويل الطابع
االقــتــصــادي أو االمتياز االقتصادي
مــن خــطــوات أح ــادي ــة الــجــانــب إلــى
امتياز سياسي ،يضيف إلى املشكلة
الصحراوية تعقيدا جديدا ،خصوصا
وأن األمريكيني لديهم تصور للحل
يأتي املغرب لوضعه جانبا».
وانــطــاقــا م ــن هـــذا ال ــخ ــاف في
الــكــوالــيــس مــع الـــواليـــات املــتــحــدة
األمريكية ،نجد األمر يتجه نحو املزيد
من التعقيد ،ألن:
 )1الرفض يصل إلى كل الخطوات
األحادية الجانب منذ  1971وإلى اآلن.
 )2أن مــا اقــتــرحــه املــلــك الحسن
الثاني حول االستثمار الدولي البحري
املــشــتــرك ملــيــاه الــصــحــراء مــن خــال
«سلطة دولية» ،خيار انتهى في ترسيم
املغرب لجرفه القاري.
 )3أن الفيتو األمريكي ضد حرب
إسبانية ـ مغربية ،انتهى بدوره وقد
تعهد األمريكيون ،منذ كولن بــأول،
الــذي أوقــفــت وساطته نــزاع جزيرة
«ليلى» ،بمنع إنشاء ظــروف جديدة
مساعدة على املواجهة العسكرية.
وحــــــــــــــالــيــا ،قــــــــــــــررت الــخــارجــيــة
األمريكـــية عدم التعليق علنا على قرار
اململكة ،بخصوص ترسيم جرفه القاري
بضم كامل ميــــاه الصحراء ،وقد نبهت
واشنطن إسبانيا إلى أن «الواليات لن
تتدخل إلــى جانب املــــغرب فــي أي
نــزاع قــادم» ،وهـــي خالصـــة كافية
للمتابعني.

1- Law of the sea country, morocco, BGI los 75-5, march 1975,
approved for release 1999/09/26: C.I.A - RDP 86 T 00608 R
000600110002-3.
2- (as late as 1973 morocco was pessimistic about chances for
a succeful «los» treaty and its own views refected considerable
confusion and uncertainty).
3- (morocco's relationship with Spain is particularly important in
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ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺎﻥ!
تــعــيــش أســــرة كــرة
الــقــدم الــوطــنــيــة حالة
غــريــبــة مـــن الــتــرقــب
واﻻنــتــظــار ،منذ إعــﻼن
رئيس الحكومة تمديد
حالة الطوارئ الصحية
لشهر إضافي ،أي إلى يوم
 10يوليوز القادم.
هــذه ا�ــرحــلــة اﻻستثنائية
التي لم نعشها من قبل ،دفعت
الجميع للتساؤل عــن مصير
البطولة الوطنية ،ا�توقفة في
منعرج الطريق ،وما هو مصيرها؟
مما فتح الباب على مصراعيه لطرح
العديد من اﻻحتماﻻت التي تحولت إلى
إشاعات ،ضاعفت من تشنج اﻷعصاب،
الـــذي يــهــدد بــالــكــارثــة ،خــاصــة على
محطات ا�واقع التواصل اﻻجتماعي،
التي تحولت إلى حلبة صراع ومعارك
بــ� بعض ا�تعصب� لــهــذا الفريق
أو ذاك...
انتظرنا بفارغ الصبر تفسيرا مقنعا
وجوابا شافيا لرئيس الحكومة في
مجلس ا�ستشارين ،حينما سئل عن
موعد استئناف اﻷنشطة الرياضية،
بما فيها البطولة الــوطــنــيــة ،لكنه
ولﻸسف ،تهرب من الجواب ،كعادته،
ولم يقل شيئا ،مكتفيا بــالــدوران في
حلقة مفرغة ،مما زاد من حالة الترقب.
ا�ــســؤولــون عــن اﻷنــديــة الوطنية
يعانون بسبب انعدام ا�ــوارد ا�الية،

وعــــــــبــــــــروا ع ــن
قلقهم الكبير إزاء
ا�ستقبل الغامض
الذي ينتظر فرقهم.
الــﻼعــبــون أيضا
يئسوا من اﻻنتظار،
وسئموا من التداريب
على السطوح التي ﻻ
تفيد في شيء...
ا� ــدرب ــون حــنــوا إلــى
ضــجــيــج ا�ــســتــودعــات،
وأصــبــحــوا مــتــخــوفــ� من
الــحــالــة الصحية والنفسية
لﻼعب�.
الجامعة ا�لكية ا�غربية لكرة القدم
في موقف ﻻ تحسد عليه ،وهي عاجزة
عن القيام بأي شــيء ،ﻷن اﻷمــر ليس
بيدها ،وهي اﻷخــرى تنتظر اﻹشــارة
ممن لهم حق اتخاذ القرارات...
صحيح أن جامعة كرة القدم تنتظر
بفارغ الصبر عودة النشاط الرياضي،
وتتوفر على العديد من اﻻقتراحات
التي من شأنها إنقاذ ا�وسم الكروي،
كما أنها تستبعد الحل السهل ،وهو
سنة بيضاء ،بدون بطل وﻻ غالب وﻻ
مغلوب...
لكن اﻷمر ليس بيدها ،بل تجاوزها.
في ظل هذه اﻷزمــة ،نرى الحكومة
وكأنها غير معنية بهذا اﻷمر ،علما بأن
البطولة الوطنية تساهم هي اﻷخرى
في دوران عجلة اﻻقتصاد الوطني،

أﺳﺒﻮﻋ

ﻴﺎت ﻛ
ﺮﻳﻢ إدﺑﻬﻲ

أنــصــار الـــوداد والــرجــاء يــهــددون بخرق
الحجر الصحي بسبب لقب البطولة
اﻷﺧﺒﺎر
ﺑــﺎراﻛــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺧــﻠــﻖ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺑﲔ
اﳉﺎرﻳﻦ.
الﻼعب فجر ينصح حمد ﷲ بالعودة إلى
ا�نتخب الوطني
ﻗﺼﺎﺻﺎت
ﻳــﺎك أﻧــﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫــﺮوﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ
اﳌﻨﺘﺨﺐ.
ا� ــدرب الــركــراكــي ســيــدرب »اﻷســـود« في
ا�ستقبل وزياش سينجح في تشيلسي
اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﺎﻫﺎ
ﻫﺬا واﻗﻴﻼ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة ﻟﻘﺮاءة اﻟﻜﻒ!

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ :ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ  ..ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ

بخلقها للعديد مــن مناصب الشغل
للممارس� ،وللعديد مــن اﻷنشطة
ا�وازية.
كما أن الﻼعب� الذين اتخذوا كرة
القدم مــوردا لعيشهم ،يعيلون أسرا
كثيرة ،ونعرف جيدا أن جلهم قادم�
مــن وســط اجتماعي فقير ،مما زاد
وضعهم ا�ــادي تأزما ،بسبب توقف
البطولة ،فإلى متى ستبقى الحكومة
عاجزة عن حل كل مشاكل ا�واطن�،
وتفضل التهرب من مسؤوليتها أمام
ا�واطن� الذين وضعوا ثقتهم فيها؟
سؤال ننتظر أن يجيب عنه رئيسها
سعد الدين العثماني ،ا�طالب بحفظ
ماء وجهه ،وإعادة ولو جزء بسيط من

{مصداقية zحزبه ا�فقودة.
بقي أن نشير إلى أن وزارة الشباب
والرياضة والثقافة ،أعلنت أن يوم 15
يوليوز القادم ،سيكون موعدا ﻻفتتاح
ا�راكز الرياضية ،بما فيها ا�ﻼعب
الكبرى ،والقاعات الرياضية ،وربطت
ذلك باحترام اﻹجراءات الوقائية ،كما
أصدرت دليﻼ مفصﻼ يتضمن شروطا
دقيقة يجب تطبيقها.
قــرار الـــوزارة الوصية هو بمثابة
نقطة ضوء ستزرع التفاؤل واﻷمل لدى
جميع الفاعل� الرياضي� ومحبي كرة
صدموا من الصمت ا�ريب
القدم ،الذين ُ
لرئيس الحكومة ،الذي أصبح آخر من
يعلم بمستجدات وأخبار بلده ا�غرب.

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

...√PÉ≤fEG øµÁ Ée PÉ≤fE’ πNóàj á©eÉ÷G ¢ù«FQ
عبر رئيس الجامعة ا�لكية لكرة القدم ،فوزي
لقجع ،عن عدم ارتياحه للطريقة التي يعمل بها
ا�دير التقني للمنتخبات الوطنية ،الوليزي {روبيرت
أوشن ،zخاصة وأنه لم يقم بأي شيء يذكر منذ توليه
هذا ا�نصب قرابة العام ،عوض سلفه ناصر ﻻرغيت.
الــويــلــزي أوشــن منحت لــه الصﻼحية لتعي�
ا�درب� الذين سيشرفون على جميع فئات ا�نتخب،
وهــو ما فشل فيه فشﻼ ذريعا ،بعد تعيينه ﻷطر
أجنبية متواضعة ،وبعد أن حصدت كل منتخباتنا
الهزائم واﻹقصاء.
أمام هذا الوضع القاتم ،والذي ﻻ يبشر بالخير،
كان على رئيس الجامعة أن يتدخل مجددا ﻹنقاذ ما
يمكن إنقاذه قبل فوات اﻷوان ،حيث عقد اجتماعا
طارئا مع مدير ا�نتخبات الوطنية ،وعبر له عن

ﻮل

اﻟﻌﺪد1080 :
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ﺃﻭﺷﻦ
عدم رضــاه عن عمله ،وعمل اﻷطــر اﻷجنبية التي
استقدمها ،والتي حزمت حقائبها في اتجاه بلدانها

قبل انطﻼق فترة الحجر الصحي في منتصف شهر
مارس ا�اضي ،وهذا دليل واضح على عدم اكتراثها
بمستقبل هذه ا�نتخبات...
رئيس الجامعة أمر الويلزي بالتعجيل بوضع
استراتيجية جديدة للنهوض بـ{ا�شروع zالذي
أتى به ،والــذي مــازال حبرا على ورق ،كما فرض
عليه اﻹطار الوطني بادو الزاكي الذي عينه مسؤوﻻ
عن ا�نتخبات الوطنية ،وفتحي جمال كمشرف على
تكوين ا�ــدربــ� ،ورشيد الطاوسي كمسؤول عن
تطوير الﻼعب�...
التدخل الصارم لرئيس الجامعة ،يعتبر بمثابة
إنــذار قــوي �دير ا�نتخبات الوطنية ،وفــي نفس
الوقت ،رد اﻻعتبار لﻸطر الوطنية ،ا�طالبة بأن تكون
في مستوى ا�سؤولية التي أنيطت بها.

تحالفات تهدد عرش رئيس »الكاف« أحمد
أحمد
وﻛﺎﻻت
ﻧـــﺎﺿـــﻮا ﻟــﻴــﻪ ﻋـــﺎودﺗـــﺎﻧـــﻲ اﻟــﺘــﻮاﻧــﺴــﺔ
وﻋﺼﺎﺑﺘﻬﻢ...
صدمة كانت أكبر حافز لي ﻷثبت ذاتي
اﻟﻬﺪﻫﻮدي ،ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪي
أﻧﺖ داﺑﺎ ﻗﻠّﺐ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻣﺎت.
ﻻعب الوداد الكرتي يرفض عرض الزمالك
ا�صري
ﺻﺤﻒ
اﺑــﺘــﻌــﺪوا ﻣــﻦ اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ،واﺳــﺘــﻔــﻴــﺪوا ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.
كنت قريبا من إنهاء مساري في الرجاء
الرياضي
ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻻﻋﺐ اﻟﻮداد اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻫﺎذي ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺶ ﻓﺮاﺳﻨﺎ!!
أنصار الوداد يطالبون بلقب البطولة
رجاويون يهددون بالتصعيد في حالة منح
الوداد البطولة
ﻣﻮاﻗﻊ
ﺻﻨﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﺔ »اﻟﻔﺎﺳﺖ ﻓﻮد«.
غياب ا�ـــدرب السابق للدفاع الجديدي
ا�ــصــري شــحــاتــة عــن تهنئة الــفــريــق يثير
اﻻستغراب
ﺻﺤﻒ
ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ اﺣﺬروا اﳌﺼﺮﻳﲔ!!

»`JÓ`JCG äÉØ`∏e ‘ åëÑJ á`eÉ©dG á`«°ûàØ`ŸG
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 ...التقطت هذه الصورة التاريخية التي
تجمع ب� ا�رحوم� ا�جاهد عبد الرحمان
اليوسفي الذي غادرنا مؤخرا إلى دار البقاء،
وا�ــرحــوم ا�ايسترو عبد ا�جيد ظلمي،
الــذي وافته ا�نية في نهاية شهر يوليوز
) ،2017التقطت( في مقر شركة {سابريسz
للتوزيع ،التي كان يترأس مجلس إدارتها
بكل اقتدار ومهنية ،اﻷستاذ ا�حبوب عند
الجميع ،محمد برادة ،وا�ناسبة كانت حفل

توقيع كتاب ا�رحوم الوزير اﻷول ،ووزير
الخارجية اﻷسبق ،عبد اللطيف الفيﻼلي.
هناك العديد من النقط التي تجمع الراحل�
اليوسفي وظلمي ،أهمها الهدوء ورباطة
الجأش ،والشموخ والتواضع ،وكفاحهما من
أجل الوطن ،كل واحد من موقعه.
فما أحوجنا إلــى مثل هــذه الطينة من
الرجال التي أصبحت عملة نــادرة في زمن
طغى فيه النفاق والجشع واﻷنانية.

حلت ا�فتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة،
با�عهد ا�لكي لتكوين اﻷطر ،بحر هذا اﻷسبوع،
للتقصي في طريقة تدبير ا�دير باﻹنابة ،طارق
أتــﻼتــي ،لهذا ا�رفق العمومي ،خصوصا بعد
إقدامه على قطع تزويد منزل الكاتب العام با�اء
والــكــهــربــاء فــي عــز أزمــة
{كـــــورونـــــا ،zوإصــــــداره
بﻼغا دون احترام واجب
الــتــحــفــظ الــــذي يــجــب أن
يلتزم به ا�سؤول اﻹداري،
ومبدأ السر ا�هني بقيامه
بتسريب وثــائــق إداريـــة،
وأخيرا دون إشعار قبلي
�سؤولي الوزارة.
واستغرب ا�حققون كيف
أن عــشــرات ا�ستفيدين
مــــن ال ــس ــك ــن الــوظــيــفــي
با�عهد ،ومنهم من صدر
في حقه حكم بــاﻹفــراغ ولم
يقم ا�دير باﻹنابة بأي إجــراء في حقهم بقطع
التيار الكهربائي ،مما يعتبر عمﻼ انتقاميا في
حق الكاتب العام ا�شهود له باستقامته وكفاءته
ا�هنية ،كما وقف ا�حققون على أن ا�دير باﻹنابة
الذي انتهت صﻼحيته في مارس  ،2020لم يحترم

ا�ساطر الجاري بها العمل في مجال إفراغ السكن
الوظيفي الــذي يعد اختصاصا موكوﻻ �ديرية
الشؤون القانونية بالوزارة الوصية.
وتجدر اﻹشارة إلى أن ا�عني باﻷمر استقدمه
الــوزيــر السابق ،عبيابة ،مخالفا للمقتضيات
ا�ـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في
ا�ــرســوم الــصــادر فــي 11
أكتوبر  2012فيما يتعلق
بــمــســطــرة الــتــعــيــ� في
ا�ناصب العليا ،حيث تنص
ا�ــــادة  11مــن ا�ــرســوم:
))يمكن للسطلة الحكومية
ا�عنية أن تكلف مؤقتا،
و�ــــدة ﻻ تــتــجــاوز ثــﻼثــة
أشهر ،من داخل ا�ؤسسة،
مــســؤوﻻ بــالــنــيــابــة،((...
ومــــخــــالــــفــــة صـــريـــحـــة
�قتضيات ا�ـــادة  33من
القانون ا�نظم للتعليم العالي
 01-00الصادر بتاريخ  19ماي  2000والتي
تنص على أنــه ))ويــســيــر مؤسسات التعليم
العالي غير التابعة للجامعات ،مديرون من ذوي
اﻻختصاص في ميدان ا�ؤسسة(( ،وهو الشرط
الذي ينتفي مطلقا في حالة ا�دير ا�ع� بالنيابة.
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تحليل
إخباري

السيسي وحفرت

مؤشرات فشل مبادرة السيسي إلنقاذ حفتر

هل ميهد �سقوط اجلرنال حفرت يف ليبيا
للعودة �إىل ال�صخريات؟
إعداد
قــبــل شــهــريــن مــن اآلن ،وقــف
الــجــنــرال الليبي خليفة حفتر
أمــام عدسات الكاميرات ،ليعلن
حصوله على تفويض شعبي،
وهو ما كان حسب وجهة نظره،
انــتــهــاء «اتــفــاق الــصــخــيــرات»،
الــذي خلص فــي دجنبر ،2015
إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة الــوفــاق
الوطني برئاسة فائز السراج،
ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام
استشارية بجانب البرملان بهدف
إنهاء األزمة التي عصفت بليبيا
منذ سقوط معمر القذافي(.)..
تجاوز الجنرال حفتر ،املدعوم
علنيا من طرف مصر واإلمارات،
لالتفاق املغربي ،كان يهدف إلى
طــي صــفــحــة الــتــدخــل املــغــربــي
الرصني ،الذي استطاع أن يجمع
فــوق ترابه ،األطــراف املتناحرة
في ليبيا ،باعتباره بلدا صديقا
لكافة مكونات الشعب الليبي،
لكن الرهان الخاسر لحفتر ،قاده

للرهان على املجموعة الخاسرة،
واملجموعة الخاسرة هي التي
تسببت في تشتيت الــرؤيــة في
ليبيا بعد تنظيم مؤتمر برلني
في أملانيا ،حيث تم جر  11دولة
من بينها دولة عظمى مثل روسيا
وأملــانــيــا ،إلــى هزيمة واقعية،
وفــشــل ذريــــع فـــي طـــي األزمـــة
الليبية ،حيث لم تتوقف املعارك
على أرض املــيــدان ،ولــم تنجح
مــحــاوالت الصلح التي قادتها
كل من أملانيا ،و 11دولــة أخرى،
من بينها تركيا وروسيا والصني
وإيطاليا والكونغو ،ومصر التي
حضرت نيابة عن السعودية(،)..
واإلمــارات ،وفي غياب قطر التي
كلفت تركيا بالنيابة عنها(،)..
قــالــوا إنــهــم يجتمعون لبحث
السبل التي ستمكنهم من إخراج
ليبيا من أزمتها ..ولكن مبررات
عــقــد لــقــاء بــرلــن ،ظــلــت واهــيــة
فــي ظــل اســتــبــعــاد دول معينة

سعيد الريحاني

من املشاركة ،مثل تونس التي
تربطها مع ليبيا حدود ترابية،
واملغرب الــذي كان له دور كبير
فــي استقبال وإغــاثــة الجرحى
واملــصــابــن مــن كــا الــطــرفــن،
اللذين كانا يتحاربان في ليبيا
أيام القذافي قبل إسقاطه ،سواء
كانوا ثوارا أو كتائب(.)..
إقصاء املغرب ،وبالتالي إقصاء
الحل الواقعي واملنطقي ،هو الذي
أدى إلــى ســقــوط مــريــع لحفتر،
حيث لــم يصمد مؤتمر برلني،
الـــذي ك ــان الــغــرض مــنــه حجب
«اتــفــاق الــصــخــيــرات» ،وهــا هي
الصحافة تكتب عن هزيمة مدوية
لــلــجــنــرال حــفــتــر ،فــي مواجهة
حكومة الوفاق.
تقول وسائل اإلعــام الدولية
عــلــى نــطــاق واســــع ،عــن عملية
«بركان الغضب»(( :أعلن الجيش
الليبي التابع لحكومة الوفاق،
يوم اإلثنني ،السيطرة على قاعدة

الوطية بالكامل ،وتدمير أنظمة
روسية في ضربات جوية جنوب
سرت ،وذلك بعد سيطرتها عليها
وطرد قوات اللواء الليبي املنشق
خليفة حفتر منها ،ليمثل ذلك
خــســارة كبيرة لــه ،ونقلت قناة
«فبراير» الليبية مقطع الفيديو
الــذي أظهر لحظة دخــول قوات
حكومة الوفاق للقاعدة ،وأظهرت
اللقطات أث ــار الــضــربــات التي
تعرضت لها القاعدة من سالح
الجو التابع للحكومة ،كما ظهرت
في الفيديو طائرات محترقة في
القاعدة التي تبلغ مساحتها نحو
 50كلم مربعا ،والتي تعرضت
لعشرات الــغــارات الجوية منذ
بداية مايو  2020من قبل سالح
الجو التابع لحكومة الــوفــاق،
كما عرضت «بــركــان الغضب»،
بقايا حطام طائرة «وينق لونق»
الصينية الصنع ،بعد استهدافها
فجر األحــد بني منطقتي زوارة

والجميل)) (املصدر :وكاالت).
مــشــاهــد هــزيــمــة حــفــتــر في
الــوطــيــة ،بــعــدمــا راهــــن بشكل
خاسر على نهاية حكومة الوفاق،
املنطلقة من املــغــرب( ،)..تكمن
قيمتها فــي قيمة املنطقة التي
خسرها ،حيث ((تعتبر الوطية
أكبر بنية تحتية عسكرية من بني
القواعد الليبية ،حيث تستطيع
القاعدة الجوية استيعاب وإيواء
 7آالف عسكري ،وبنيت القاعدة
على أساس التحصينات املحيطة
بها (التضاريس الجغرافية)،
باإلضافة إلى أن القاعدة تمتلك
أكــبــر تحصينات خــارجــيــة بني
القواعد الليبية)) (حسب نفس
املصادر).
ومـــثـــلـــمـــا تـــمـــت مـــحـــاولـــة
التغطية على جدية املــبــادرات
املــغــربــيــة ،بــلــقــاء بــرلــن ،ســارع
عبد الــفــتــاح السيسي،
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة
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�إعالن القاهرة على خطى م�ؤمتر برلني بعد تغييب املعنيني بالأمر
املــصــريــة ،إلــى إطــاق
مبادرة من أجل ليبيا،
تــحــت عـــنـــوان «إعـــان
القاهرة» ،غير أن هــذا اإلعــان
املروج له من قبل وسائل اإلعالم
املصرية ،واملنفوخ فيه من طرف
بعض األطــراف داخــل الجامعة
الــعــربــيــة ،الــتــي يتحكم بعض
املصريني في مفاصلها ،ال يخفي

سواء تعلق األمر بنداء
القاهرة ،أو نداء برلني،
وال يصح إال الصحيح،
فإن املتدخلني ال
تظهر عالقتهم وطيدة
بامللف الليبي ،ففي
لقاء برلني ،أغلب
اجملتمعني ال عالقة
لهم باألزمة الليبية ،ما
جعل االجتماع جمرد
تغطية على النقاش
احلقيقي( ،)..وكان
من الطبيعي أن تعرب
األطراف املغربية عن
امتعاضها من سلوك
املتدخلني يف األزمة
الليبية
كونه مجرد محاولة إلنقاذ حفتر
من هزيمة مؤكدة ،وهو ما جعل
وسائل اإلعــام تكتب عن الجدل
الــذي أثــارتــه «مــبــادرة السيسي
إلنقاذ حفتر».
فقد أعلن السيسي ،بالتزامن
مع «هزيمة الوطية» ،خالل مؤتمر
صحفي مشترك مع رئيس برملان
طــبــرق ،عقيلة صــالــح ،والــلــواء
املتقاعد خليفة حفتر بالقاهرة،
عن إطالق مبادرة سياسية إلنهاء
الــصــراع فــي ليبيا ،وذلـــك بعد
سلسلة الهزائم التي مني بها
حليفه حفتر ،واستعادة حكومة
الوفاق للغرب الليبي كامال ،وقال
السيسي(( :إن اتفاق القاهرة
يهدف إلــى ضمان تمثيل عــادل
لكافة أقاليم ليبيا الثالثة في
مجلس رئاسي ينتخبه الشعب
تــحــت إشــــراف األمـــم املــتــحــدة،
وإلـــزام كافة الجهات األجنبية
بــإخــراج املــرتــزقــة األجــانــب من
كافة األراضــي الليبية ،وتفكيك
امليليشيات وتسليم أسلحتها)).
هــذا من حيث الــكــام ،أمــا من
حيث الواقع ،فإن السيسي الذي
يدعو إلــى الهدنة ،لــم يكن إلى
جانبه سوى «الجنرال املهزوم»
خليفة حفتر ،فكيف يمكن لنداء
الــقــاهــرة أن يكون لــه دور على
أرض الواقع ،في غياب األطراف

صورة لبعض الحضور عند
عقد «اتفاق الصخريات»
املعنية؟ ألم يكن األجــدر العودة
إلــى اعتماد «املنطق املغربي»،
ولــم ال العودة إلــى الصخيرات،
لحل األزمة الليبية بشكل جذري،
أم أن عقدة «الصخيرات» ستدفع
إلى ارتكاب أخطاء جديدة على
حساب الشعب الليبي ،بهدف
إرضاء الجنراالت الطامحني في
السلطة()..؟
سواء تعلق األمر بنداء القاهرة،
أو نـــداء بــرلــن ،وال يــصــح إال
الصحيح ،فإن املتدخلني ال تظهر
عالقتهم وطيدة بامللف الليبي،
ففي لقاء برلني ،أغلب املجتمعني
ال عالقة لهم باألزمة الليبية ،ما
جــعــل االجــتــمــاع مــجــرد تغطية
على النقاش الحقيقي( ،)..وكان
من الطبيعي أن تعبر األطــراف
املغربية عن امتعاضها من سلوك
املتدخلني في األزمة الليبية ،حيث
أكــد وزي ــر الخارجية املغربي،
ناصر بوريطة ،في تصريحات
لقناة «فرانس (( ،»24استغراب
بالده (املغرب) من إقصائها من
حضور مؤتمر برلني حول ليبيا
املقرر انعقاده األحد في العاصمة
األملانية)) ،و((تساءل بوريطة
عــن أســبــاب هــذا اإلقــصــاء على
الرغم من انخراط اململكة في امللف
الليبي منذ بداية األزمة)) ،وأشار
الــوزيــر إلــى ((احــتــمــال وجــود
مــؤامــرة للتأثير على اتفاقات
الصخيرات ،التي تعتبر املرجع
الوحيد لقرارات مجلس األمن))،
كــمــا ((رفــــض اســتــغــال بعض
األطــراف للملف الليبي لتحقيق
مصالحها السياسية)) ،وشدد

على أن ((األزمــة الليبية ليست
حكرا على دولــة معينة ،وسوف
يتم تجاوزها بالجهود الدولية)).
«اتفاق الصخيرات» إذن ،هو
املــرجــع األســاســي لــحــل األزم ــة
الليبية ،وقد أكدت هزيمة حفتر،

ومــصــر تــســتــعــدان للتخلي عن
حفتر بعد خسارة قاعدة الوطية
الجوية» ،كتبت صحيفة «مدى
مصر» ،نقال عن مسؤولني ليبيني
ومصريني ،أن ((مصر واإلمارات
 -وهما من الداعمني الرئيسيني

 رواية املصدر السياسي الليبيقائال :الــســؤال اليوم للتحالف
املصري اإلماراتي الفرنسي الذي
دعم حفتر حتى هذه اللحظة ،هو
عــن الخطوة التالية فــي ضوء
هزيمة حفتر ،وأضاف املصدر :ال

إن مؤشرات التراجع عن دعم حفتر في الواقع ،هي
نفسها مؤشرات إمكانية العودة إلى الصخيرات،
وهي التي انطلقت منها المبادرة المدعومة
بالشرعية الدولية ،وهي العودة التي يمكن أن
تنزل بردا وسالما على الشعب الليبي في هذا الوقت
العصيب الذي يجتاح فيه وباء «كورونا» العالم.
بعد رؤية اململكة وفهمها العميق
للصراع فــي ليبيا ،وذلــك ليس
غــريــبــا ،ألن املــغــرب يــدبــر أحــد
أكبر املشاكل في شمال إفريقيا،
وهو قضية الصحراء ،ما يؤهله
الستعمال أمثل «اآلليات األممية»
أكثر من غيره(.)..
إن هزيمة حفتر ،رغــم مبادرة
السيسي ،هي التي جعلت وسائل
اإلعـــام تتوقع انــســحــاب مصر
واإلمــــارات مــن دعــم حفتر ،ففي
مقال الفــت بــعــنــوان« :اإلمـــارات

للجيش الوطني الليبي بقيادة
الجنرال املتقاعد خليفة حفتر-
قــررتــا التخلي عــنــه بــعــد أكثر
من عــام على الحملة العسكرية
الفاشلة لالستيالء على طرابلس،
وقال مصدر سياسي ليبي مقرب
من الجنرال املحاصر للصحيفة
يوم الثالثاء :إن مصر واإلمارات
توصلتا إلى قناعة بأن حفتر في
طريقه للخروج ،وردد مسؤول
مصري تحدث إلــى الصحيفة -
شريطة عــدم الكشف عن هويته

يمكن ألحد أن يراهن على حفتر
مرة أخرى)).
إن مؤشرات التراجع عن دعم
حفتر فــي الــواقــع ،هــي نفسها
مــؤشــرات إمكانية الــعــودة إلى
الصخيرات ،وهي التي انطلقت
منها املبادرة املدعومة بالشرعية
الدولية ،وهي العودة التي يمكن
أن تنزل بردا وسالما على الشعب
الليبي في هذا الوقت العصيب
الذي يجتاح فيه وباء «كورونا»
العالم.
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πNóàdÉH á«∏NGódG IQGRh º¡àj »cGÎ°T’G OÉ–’G
á«°SÉ«°S §FGôN áYÉæ°üd ôaÉ°ùdG
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
وجــه اﻻتــحــاد اﻻشــتــراكــي انتقادا
شــديــدا لــــوزارة الــداخــلــيــة ،انطﻼقا
من فرع الحزب بجهة طنجة تطوان
الحسيمة ،حيث اتهم الحزب وزارة
عبد الــوافــي لفتيت بـ»استبعاد أي
دور للمؤسسات ا�نتخبة ،والتدخل
السافر لصنع الخرائط السياسية على
ا�قاس« ،كما انتقد »تعدد ا�كاييل،
الذي تعاملت به السلطات في التغاضي
عن الحملة اﻻنتخابية ا�بكرة لبر�اني
القصر الكبير لجماعة تناقوب بإقليم
شفشاون والعرائش« ،داعيا إلى تدخل
ا�جلس الوطني لحقوق اﻹنسان ،الذي
تقوده اﻻتحادية أمينة بوعياش ،في
اﻻنتخابات القادمة.
وحــســب مــصــدر »اﻷســـبـــوع« ،فإن
إدريس لشكر وافق على بيان حزبه،
واهتمت الــدوائــر السياسية بشكل
واسع ببيان الحزب في الجهة الترابية
التي ستعرف أربعينية الراحل عبد
الرحمان اليوسفي ،خصوصا وأن
اﻻتحادي� يضغطون بقوة كي ﻻ تمر

ﻟﻔﺘﻴﺖ
مناسبتهم دون إلــقــاء القبض على
من لوث النصب التذكاري لزعيمهم
التاريخي.
وتــفــاجــأ ا�ــتــتــبــعــون ،مــن دعــوة
اﻻتحاد ،ﻷول مرة ،إلى إطﻼق جميع
نشطاء حـــراك الــريــف دون قيد أو

شـــرط ،وهـــو مــا جــعــل الــخــﻼف مع
الداخلية يتطور ،ﻷن زمن التوافقات
انتهى بوفاة اليوسفي ،وستكون إقالة
لفتيت هي معركة الحزب اﻷولى ،يقول
ا�صدر» ،بسبب رفض الدولة تأجيل
اﻻنتخابات«.

áaÉ«°V ‘ ‹É°üØfG ÜõM
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شارك حزب »عكار« اللبناني بقيادة السنية روﻻ محمد ا�راد ،وا�عروف
بﻼئحته النسائية ا�ستقلة ،في الندوة الدولية اﻷخيرة لحزب اﻷحرار.
واستدعت شبيبة حــزب أخنوش بجهة بني مــﻼل خنيفرة ،زعيمة
الحزب اللبناني لتقدم مداخلتها في موضوع» :الديمقراطية اﻻجتماعية،
الطريق الثالث
�ا بعد كورونا«،
تأسيسا �رحلة
جديدة تستوعب
اﻹيــديــولــوجــيــا
ا�علنة في أوراق
حـــزب اﻷصــالــة
وا�عاصرة.
وتـــأتـــي هــذه
الخطوة إيذانا،
من جهة ،بطﻼق
الــحــزب ،ا�نظم
لــــلــــنــــدوة ،مــع
الليبرالية ا�توحشة ،ومن جهة أخرى ،انفتاحا على العالم العربي الذي
عرف تحركات ﻹلياس العماري في ا�وضوع الفلسطيني.
وناضلت زعيمة الحزب اللبناني منذ سنة  2014من أجل ا�شاركة
اﻻنتخابية ﻷقاليم ولحساسيات ولجندريات تركز على ا�عاق وا�رأة،
و»تساهم في نشر الفكرة الفيدرالية في الوطن العربي« ،يقول مصدر
»اﻷسبوع«.
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قررت الخارجية اﻷمريكية تدش�
حــوارات في منطقة الشرق اﻷوسط
وشمال إفريقيا مع أحزاب وجماعات،
بعد مرحلة »كــورونــا« يتقدمها في
ا�غرب ،جماعة »العدل واﻹحسان«.
وتأتي هذه الخطوة من إدارة وزير
الخارجية ،مايك بومبيو ،مباشرة بعد
تقرير نشر مؤخرا عن الحرية الدينية
فــي ا�ــغــرب ،وأكــد »أن الــقــانــون في
ا�ملكة ﻻ يمنع اﻷقليات الدينية من
تأسيس جمعيات«.

وتــــحــــولــــت جـــمـــاعـــة »الــــعــــدل
واﻹح ــس ــان« ،فــي قـــراءة الخارجية
اﻷمريكية ،إلى »أقلية« ضمن أقليات
ستعلن إدارة ترامب الحوار معها،
واستقصاء رأيها في اﻷزمة الصعبة
ما بعد الحجر الصحي في البﻼد.
وطــبــقــا �ــصــدر »اﻷســـبـــوع« ،فــإن
»الوﻻيات ا�تحدة متخوفة من تغيير
قواعد اللعبة السياسية في ا�غرب
وباقي بلدان ا�نطقة ،بفعل اﻷزمــة
اﻻجــتــمــاعــيــة الــتــي خلفها فــيــروس
كـــورونـــا« ،و»هـــو مــا يــهــدد تماما
اﻻستقرار« ،بلغة ا�صدر.

وتــرى الــورقــة ا�عتمدة من نائب
وزير الخارجية بومبيو ،عن أحزاب
شمال إفريقيا ،أن »قــدرة الجماعات
واﻷحـــزاب فيها على تأطير العمل
اﻻجتماعي في اﻷزمــة الحالية فعاﻻ
لــن يــكــون ،دون الــســمــاح بتمويل
مباشر من ا�نظمات الحكومية وغير
الحكومية الغربية للفاعل� ا�باشرين
على اﻷرض ،فمسألة دعم اﻷحزاب من
الدولة في ا�نطقة قــرار غير ناجع،
ويجب إعــادة النظر فيه ،والظرف
مناسب لنشر هذه القناعة« ،حسب
مصدر »اﻷسبوع«.
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بخﻼف اﻷزمات اﻻفتراضية ا�روج
لها على مواقع التواصل اﻻجتماعي
بــ� ا�ــغــرب وبعض بــلــدان الخليج،
أكدت التهاني التي توصل بها ا�لك
محمد السادس عقب نجاح العملية

التي أعلن عنها من قبل قادة الخليج،
وعلى رأسهم ملك السعودية سلمان
بن عبد العزيز ،وولــي عهده محمد
بن سلمان ،وأمير قطر الشيخ تميم،
وشيوخ اﻹمــارات ،خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ،ومحمد بن راشد
حاكم دبي ،ومحمد بن زايد ولي عهد

الجراحية التي أجريت له مؤخرا،
اســتــمــرار عــﻼقــات الــود بــ� ا�غرب
وبلدان الخليج والشرق اﻷوسط.
وقــد سبقت برقية تهنئة مرفوعة
من طــرف السلطان هيثم بن طــارق،
عن سلطنة عمان ،التهاني الهاتفية

أبــو ظــبــي ،وحــمــد بــن خليفة عاهل
مملكة البحرين ،باﻹضافة إلى العاهل
اﻷردنــي ا�لك عبد ﷲ الثاني ،وكلهم
كانوا يهنؤون ا�لك محمد السادس
على نجاح العملية التي أجريت له.
وكــان بﻼغ للديوان ا�لكي قد أكد
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خضوع ا�لك محمد السادس لعملية
جراحية كللت بالنجاح يــوم اﻷحــد
 14يونيو في الــربــاط ،وأفــاد البﻼغ
بأن اﻹيقاع اﻷديني لقلب ا�لك محمد
السادس ،سجل عودة ظهور اضطراب
من جديد
Récidive du trouble du
rythme cardiaque type Flutter
 ،auriculaire sur cœur sainوقد
أوصـــى اﻷطــبــاء ا�ــلــك ،بــإزالــة هذا
اﻻضـــطـــراب عــبــر اســتــعــمــال تقنية
»«ablation par radiofréquence
التي أجريت له يوم اﻷحد  14يونيو
 ،2020بمصحة القصر ا�لكي بالرباط.
وتكللت هــذه العملية بالنجاح
الــكــامــل ،وذلـــك على غـــرار العملية
التي أجريت لجﻼلته يوم  26فبراير
 2018بــبــاريــس ،ومكنته مــن إعــادة
انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى
وضعه الطبيعي normalisation du
 ،rythme cardiaqueحسب نفس
ا�صدر ،الذي أكد أن العملية أجراها
فريق طبي مكون مــن الدكتور عبد
العزيز ا�عوني ،والدكتور Olivier
 ،Thomasوال ــدك ــت ــور Olivier
 ،Dubourgوالدكتور علي الشرايبي،
والدكتور لحسن بليماني.

»æWƒdG øeC’G ô°üæY IQƒ°U
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تــصــدر فيديو لــرجــل أمــن وهو
يـــحـــاول إيـــقـــاف دراجـــــة ثــﻼثــيــة
الــعــجــﻼت فــي مدينة ســﻼ ،حيث
حلت هذه الدراجات محل العربات
ا�ــجــرورة بالحمير والــبــغــال)،(..
تصدر مواقع التواصل اﻻجتماعي،
مــا دفـــع ا�ــديــريــة الــعــامــة لﻸمن
الــوطــنــي ،لفتح تحقيق فــي هــذا
الحادث الذي خلف استياءا عارما،
بعد أن أظهرت اللقطات ا�سجلة،
عجز الشرطي ،الــذي سقط أرضا

بطريقة مريعة ،وقدرة شاب طائش
على اختراق حواجز مرورية.
وكانت السلطات اﻷمنية قد أكدت
إلقاء القبض على ثﻼثة متورط�
فــي عملية »ســحــل الــشــرطــي« في
س ــﻼ ،لــتــكــون للقضاء كلمته في
هذه القضية ،ويفترض بالسلطات
الحكومية أن تــدخــل على الخط
�عالجة مشكلة ه ــذه الــدراجــات
ا�ــجــنــونــة ،ا�فتقدة لكل معايير
السﻼمة ،وهي تجوب الطرقات طوﻻ
وعــرضــا ،وخــاصــة فــي مدينة مثل
سﻼ).(..

اﻟﻌﺪد1080 :
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»الخدمات الذكية« مصطلح جديد يلوح في
اﻷفق ،لنتعايش معه ،فهل هذا معناه أننا كنا
مع »خدمات غبية«؟ ﻻ نعتقد بأنها كذلك ،بل
ربما كانت »مــخــدرة« تخدر أدمغتنا لتغسل
وعينا وتصوبه نحو الوجهة ا�رغوبة)(..
وا�ــتــعــددة اﻻتــجــاهــات ،للحصول على حق
مكتسب مضمون فقط على الــوثــائــق ،أما
فــي الــواقــع ،فـــ»يــجــب« سلك اتــجــاه مــن تلك
اﻻتجاهات.
فهل الخدمات الذكية التي فرضتها جائحة
»كورونا« )كوفيد  (19ستعفينا في ا�ستقبل
من تلك السلوكات ا�حطة بكرامتنا وإنسانيتنا
ووطنيتنا؟
ففي العاصمة »يــا حــســرة« ،أصبحت تلك
السلوكات قاعدة ترتكز عليها مجمل ا�عامﻼت
ب� الرباطي� وإدارات يسيرها بالنيابة عنهم
منتخبون »يــتــلــذذون« بـ»قنطرة« الوثائق،
ويستأسدون بأوامر »سير وآجي« ،ويختبئون
وراء »التزامهم« باجتماعات ،وغياب ا�سؤول
عن التوقيعات ،أو تأجيل مداوﻻت اللجن ا�كلفة
بالنظر والدراسة في ملفات طلبات ا�واطن�.
وأي قطاع يخضع لسلسلة من اﻹجــراءات
والتأجيﻼت والتغييرات في كل »متغير« ،هو
بالفعل قطاع تحت رحمة »الخدمات الغبية«،
وحتى مداخيل ونفقات ا�جالس ا�نتخبة
ألزمت بـ»الغباء« ،لتسود الغفلة ،وﻻ نعتقد أن
الذين اغتنوا بفضلها كانوا من اﻷغبياء ،ولكن
من »الشاطرين« العارف� بنعمة ذلك الغباء.
كان ذلك من ا�اضي ،فبعد جائحة »كوفيد «19
التي فرضت علينا التعايش معها وأجبرتنا
على اكتشاف ثم العمل بـ»الخدمات الذكية«
وقد تكون هي ا�نقذ مما عانيناه مع »الخدمات
الغبية« ،فبعد »كــورونــا« ،كــل شــيء مرشح
لـ»ثورة التجديد« في اﻻنتخابات وا�نتخب�
وقانون الجماعات ،وبا�ناسبة :أين »اختبأ«
منتخبونا طيلة هجوم »كورونا« علينا؟

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
شــهــادة مــن اﻷســتــاذ الجامعي الــرائــد،
الدكتور قاسم الحسيني )ا�شهور بغزارة
مؤلفاته العلمية( ،شــارك بها في أشغال
ندوة علمية عقدت بتاريخ  15دجنبر 2018
في رحاب ا�كتبة الوطنية للمملكة ومدونة
في كتاب» :قيم النهوض الحضاري للعالم
اﻹســﻼمــي مــن خــﻼل أثــار الــدكــتــور عباس
الجيراري« )صفحة  133إلى  ،(139ونقتطف
منها هــذا اﻹكــلــيــل)) :إنــنــا ﻻ نقصد اسم
»اﻹنسان« بالذات بقدر ما نبحث عن الصفة
وا�ميزات التي ارتبطت بتجليات قائمة
وغــيــر مــفــارقــة للمصدر الصناعي لكلمة
»إنــســان« ،الــذي يحمل خصائص وصفات
تجعله بــدورهــا يختلف عــن بقية أنــواع
الكائنات الحية ،كما يمكن تعريفها بأنها
ما يتميز به ا�رء من اﻷعمال الصالحة التي
تصدر عنه ويؤثر بها في غيره.
واﻹنــســانــيــة أيــضــا ،حسب وجــهــة نظر
بعضهم ،هي ما يعبر عن هــدف اﻷخــﻼق،
و»تشكل أساس فكرة الواجب عند اﻹنسان«
كما عند الفيلسوف أوغست كونت ،الذي
يــرى أن اﻹنسانية هي مجموعة الصفات
التي تكون كائنا اجتماعيا يتطور مع مرور
الــزمــن ،ويــأتــي تعريف الفﻼسفة القدماء
لﻺنسانية بأنها عبارة عن ا�عنى الذي تقوم
عليه ماهية اﻹنسان ،ومن وجهة نظرهم ،فإن
اﻹنسان ﻻ يبلغ أعلى ا�راتب إﻻ إذا تحولت
قوته إلى أفعال(( انتهى.
أطال ﷲ عمر فضيلة الدكتور الرائد قاسم
الحسيني.

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ

ﻣﻦ  18ﺇﻟﻰ  24ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

¿ƒfÉ≤dG π«©ØJ IQhô°Vh áÄHhC’G áëaÉµe ÖLGh
áë°üdÉH ≥∏©àŸG »YÉª÷G
صدر أول قانون بلدي للعاصمة
في سنة  ،1915وكان من أهم بنوده
»ميدان الصحة« ،وفي سنة ،1923
عندما ظهرت أوبئة فتاكة ،انضاف
بند جديد إلــى القانون السابق
ونص على »إنشاء لجان السﻼمة
الــحــضــريــة« لــتــتــبــع ومــســاعــدة
ا�صاب�.
وفي سنة  ،2020التي امتحنتنا
بــوبــاء »ك ــورون ــا« )كــوفــيــد ،(19
ونبهتنا إلى سلوكاتنا ..اكشتفنا
الغياب التام ﻷي دور �جالسنا
ا�نتخبة لحماية والتعاضد مع
ا�صاب� وا�هددين في صحتهم
وتجارتهم وفقدان مــوارد رزقهم،
فمجالسنا التي يؤطرها قانون
جماعي أسند لها مأمورية »حفظ
الــصــحــة« وقننها بفصل�83 :
فــقــرة  ،7و 87فــقــرة  ،16وفــرض
تمثيليتها في »ا�جلس اﻹداري
للصحة« فــي العاصمة ،ثــم ألــزم
الــوثــيــقــة ا�ــالــيــة الــســنــويــة لكل
مجلس منتخب ،بتقييد بنود
مالية في ميزانية التسيير ،أهمها:
»العﻼجات اﻷساسية وا�حافظة
على الصحة« ،و»مــواد التلقيح«،

و»مواد الوقاية الصحية للمكاتب
الصحية وا�ــراكــز اﻻستشفائية
وا�ستوصفات« ...إلى غيرها من
البنود.
وتــمــعــنــوا فـــي مــعــنــى »حــفــظ
الصحة« للرباطي� ،الذي لم يكن
التماسا وﻻ مطلبا ،وإنــمــا هو
قانون ملزم استغله  -مع اﻷسف-
ا�نتخبون فــي تــفــريــخ اﻷقــســام
وا�صالح فــي دوالــيــب الجماعة
ومجلس العمالة وا�قاطعات بكل
مــا تكلفه مــن مﻼيير وعــمــارات
وعتاد وموارد بشرية لـ»تخوض«
حربا ﻹبادة الفئران و»الطوبات«
و»ســــراق الـــزيـــت« ،الــتــي تكلف
الرباطي� سنويا  200مليون،
وهو مبلغ يفوق  10مرات ما صرف
على استئصال وباء »كورونا« من
العاصمة ،بينما القضاء على تلك
الحشرات والزواحف التي نجحت
بلدية أوروبية في القضاء عليها
بصفة نهائية في ظرف سنة ،وذلك
بتعقيمها ،بينما نحن ،وحفاظا
على حقوق الحيوان ،عفوا ،على
امتياز حزمة من ا�ﻼي� ،نتعايش
مع فئراننا و»سراق زيتنا« ،التي

شرفها ا�نتخبون بتخليدها في
ا�يزانيات ،وبالتداول في حروبهم
ضدها والتي دامــت نصف قرن،
ورفقته ،صــورة جميلة من شارع
السويقة �وكب حفل ختان سنة
 ،1920قــبــل أن ينشغل بعض

ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ا ﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎﻃﻴﻴﻦ

äÉ«fGõ«e ≈∏Y z»HÉbôdG ôé◊G{ ìGÎbG
?ÚÑîàæŸG
مــيــزانــيــات الــعــاصــمــة عــبــارة عــن وثــائــق
متعددة الفصول واﻷبواب والفقرات والرموز،
وخاضعة �ساطير مناقشة اللجان وا�جالس،
ورقابة الوصاية وا�جالس الجهوية للحسابات
وا�راقبة ا�الية ا�حلية ،ومــع ذلــك )هنا في
العاصمة( ،نستغرب وبــذهــول ،عندما تروج
أخبار عن تجاوزات مالية أو تقديرات حسابية
خيالية خاطئة ،لنبحث لها عــن جــواب من
اﻷجهزة السالفة الذكر ودورهــا في »غربلة«
ا�الية الجماعية من ما يتعارض والقانون.
خـــذوا مــثــﻼ مــيــزانــيــات التسيير ا�مولة
مباشرة من ضرائب ورسوم وجبايات يؤديها
الرباطيون للجماعة ومنها إلى مجلس العمالة
وا�ــقــاطــعــات ،هــل هــي فعﻼ لتسيير شــؤون
العاصمة ،أم فقط لتسيير شــؤون ا�جالس؟
فــهــذه إشكالية عــامــة تعاني منها كــل ا�ــدن
والقرى ،وهي  -بكل صراحة  -ا�شجع على
التصرف في أمــوال ا�واطن� وكأنها أموال
للمجالس وليس للمدن والــقــرى ..فلو كانت
للتنمية والتجهيز والصحة والتعليم وا�رافق
الحيوية لخدمة ا�واطن�� ،ا تنازل ا�نتخبون
للحكومة باقتطاع ضرائبها من كل معامﻼت
ا�جالس مع الشركات ومن أجور وتعويضات

ا�ــوظــفــ� الجماعي� وضــريــبــة الــســيــارات
وفواتير الهواتف وا�اء والكهرباء والتطهير
والبنزين ...إلخ ،ثم هل تدرك مجالسنا حجم
ا�ﻼيير التي تقتطعها الحكومة من ميزانيات
التسيير الجماعية؟ لنأخذ مثﻼ رسم الضريبة
على القيمة ا�ضافة الذي تخضع له مجالسنا
كسائر ا�واطن� ،وا�بلغ ا�رصود في إطار
»منحة« للجماعة من هذه الضريبة بحوالي 11
مليارا ،ولكن ،كم استخلصت منها من مواطني
الرباط؟
فميزانيات الجماعة ينبغي »الحجر« عليها،
ﻹعــادة ترتيباتها وتلقيحها ضد الهدر ا�الي
الــذي يستنزفها ،ومكننة مداخيلها بأسلوب
عقﻼني ،للقطع مع التسجيل اليدوي لﻸرقام
وا�عامﻼت بأقﻼم الرصاص ،وبإلزام مصالح
الحكومة بـــأداء ضــرائــب ورســـوم مثل باقي
ا�ستفيدين من خدمات الجماعة.
فإذا تشجعت ا�جالس و»حمرت عينيها« في
الحكومة كما تفعل معنا لتسوية حقوقها ،فإن
ميزانية العاصمة سترتفع من  100مليار إلى
 500مليار ،وفي انتظار ذلك ،من اﻷفضل تطبيق
»الحجر« على ا�يزانيات الحالية ،لوقايتها من
فيروس سوء التدبير.

ﺻ ــﻮرة اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺳﻨﺔ  1990ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،وﺗـــﺆرخ ﳊــﺪث ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺂﺧﻲ وﺗﻮأﻣﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺘﲔ اﻟﺮﺑﺎط وأﺛﻴﻨﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ آﻧﺬاك ﺟﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ وﺑــﺪون ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ،ورﺣﻢ
اﷲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻬﺎ ،اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻠﻌﺒﻲ ،وﻣﻨﺬ 30
ﺳﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫــﺬه اﻟــﺼــﻮرة ،ﻓﻘﺪت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﳌﺒﺎدرات ﰲ ﻣﺠﺎل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب ،اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ

ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﰲ اﻟــﺼــﻮرة ﻋــﻤــﺪة اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟــﺮﺑــﺎط ،اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺣﻤﺰة اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ،وﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
اﶈــﻤــﺪﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ وﺑــﻌــﺪﻫــﺎ ﻋــﲔ وزﻳـــﺮا ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ
واﳌــــﻮاﺻــــﻼت ،وﺑــﺠــﺎﻧــﺒــﻪ اﻷﺳـــﺘـــﺎذ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻮﻻل
اﻟــﺘــﺎزي ،اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن وﻗــﺘــﺬاك رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌــﺮاﻓــﻖ
اﳊــﻴــﻮﻳــﺔ ﺑــﺎﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺒــﻠــﺪي وﻣـــﺪﻳـــﺮا ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺎ ﰲ
وزارة ﻣﻬﻤﺔ ،وإﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ رﺋﻴﺲ دﻳــﻮاﻧــﻪ ﰲ وزارﺗ ــﻪ.
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ا�نتخب� بمعاركهم للحفاظ على
»أرصدة الحرب على الفئران«.
فــﻼ مفر إذن ،مــن تفعيل مــواد
الـــقـــانـــون الــجــمــاعــي ا�ــتــعــلــقــة
بالصحة ،وما جائحة »كورونا« إﻻ
إنذارا لﻶتي ا�جهول.

ر اﻟﻌﺎ
أﺳﺮا ﺻﻤﺔ

❐ منذ سنة  ،2014واعتمادا �ا جاء في
ا�شروع ا�لكي ،ونحن نطالب بفك »عقدة
السير« في محورين خطيرين ،هما شارع
لعلو وكان معروفا عند الرباطي� بطريق
»جبل الزعفران« ،ثم بأول شارع رئيسي
في الرباط ،ومحور »مدار باب اﻷحد« الذي
يربط ب� مقاطعة حسان ومقاطعة أكدال
الرياض ،وفعﻼ انطلقت اﻷشغال منذ شهر
لتشييد نفق تحت أرضي بشارع الحسن
الثاني ،لتحرير شارعي مصر وابن تومرت
من عرقلة ا� ــرور ،وتوسعة شــارع لعلو
وفيه حومة »لوبيرا« التي تعاني من قرار
جماعي بالهدم ،ولم يتم إلغاؤه بعد كما
استفاد من ذلك حي ا�ﻼح القريب.
❐ كما تﻼحظون وتلمسون الصرامة ا�تناهية
في احترام تصاميم البنايات اﻷثرية وتخطيط
اﻷزقــة لقصبة اﻷودايـــة ،فبموجب قــرار بلدي
صادر يوم  26شتنبر » ،1939يمنع منعا كليا
تغيير أو حذف أو زيادة أي شيء غير تقليدي
داخل القصبة« ،كما منع قرار بلدي صادر في
 ،1922البناء قرب السور ..وهذا هو سر إنشاء
حي أوروبي غير بعيد عن ا�وقع اﻷثري ،هو حي
ا�حيط الحالي الــذي يشهد حاليا إصﻼحات
مهمة قررها ا�شروع ا�لكي.
❐ انقرض سمك »الشابل« بصفة نهائية
من وادي أبي رقراق منذ حوالي  40سنة،
وذلك ﻷخطاء بشرية ،منها التلوث الفظيع
الــذي لحق بتلك ا�ــيــاه ،وا�ــفــاجــأة ،هي
اهتمام بلدية العاصمة لشبونة البرتغالية
بــذلــك الــســمــك الــثــمــ� ،فــأوجــدت حلوﻻ
لتحس� ا�صايد في واديها لـ»إغرائه«
عــلــى تفضيلها فــي رحــﻼتــه السنوية،
وكما نعلم ،فتلك العاصمة متوأمة مع
عاصمتنا باتفاقية موقعة في شهر يوليوز
 1988للتعاون وتبادل الخبرات ،فلماذا ﻻ
تستفيد منها جماعتنا ﻹعادة ذلك السمك
إلى وادي أبي رقراق؟
❐ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في شأن
»التحوﻻت التي طرأت على الرباط تحت إشراف
ا�جلس البلدي خﻼل سنوات ،«1939-1911
للدكتور عبد اﻹله الفاسي )سنة  ،(2016ونظرا
ﻷهميتها التاريخية ،طبعتها جمعية رباط الفتح
في كتاب قيم مــؤرخ لبناء العاصمة ،فخلدوا
أسماءهم في تاريخ ا�دينة .تغمدهم ﷲ بواسع
رحمته.

كواليس جهوية
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العدد1080 :
من  18إلى 24
يونيو 2020

الصويرة

ما يجري ويدور يف المدن

من امل�س�ؤول عن ف�شل م�شروع «احلزام الأخ�ضر» بال�صويرة؟
حفيظ صادق
بعدما تم اختيار مشروع «الحزام األخضر»
بالصويرة ،ترك بــدون حراسة وال مراقبة ،فلم
يعد أحد يذكر الشركة التي حظيت بالصفقة،
كما لم يعد أثــر لألخشاب واألس ــاك الشائكة
املحيطة باملساحة املخصصة للمشروع ،وذلك
على غرار العديد من املشاريع التنموية باملدينة،
والتي تحظى في البداية بهالة من التصريحات
الدعائية ،ودغدغة املشاعر ،حتى تخال نفسك
وســط «ديزني النــد» باريس ،أو حديقة «هايد
بارك» لندن ،أو معلمة من عجائب الدنيا السبع،
لكن مع مرور األيام ،تخفت األصــوات ،وتتنحى
الشركة املحظوطة عن الخطوط األمامية ،وتغلق
الصفحات ،ويظل الــســؤال عالقا دون إجابة:
من املسؤول عن هدر وتبديد املال العام؟ وهل
الجريمة السياسية يطالها التقادم؟ متى تربط
املسؤولية باملحاسبة ويــجــر الــفــاســدون إلى
محكمة جرائم املال العام؟
فال ريب أن من تقلد مسؤولية تسيير الشأن
املحلي داخل الجماعات املحلية والحضرية ،قدم
إليها بتزكية من الهيئات السياسية ،وأفرزته
صــنــاديــق االنــتــخــاب ،بغض النظر عــن كيف؟
وبماذا؟ وكــم؟ أو البحث في قاموس الشواهد
املدرسية ،والسوابق العدلية ،وكيف كان قبل
أن تطأ قدمه املكاتب املريحة؟ وكم هي أرصدته
املالية والعقارية بعد ذلك؟ بل املهم حسب لغة
جرائد الرصيف ،وعقليات الدكاكني االنتخابية،
أنه يعد سياسيا ،وفي الدول املتقدمة ،يحاسب

كل سياسي أخل بالواجب أو تغاضى عن إتالف
مشاريع تنموية خصصت لها ميزانية كبيرة
اقتطعت من أموال دافعي الضرائب ،ومن جيوب
الشعب ،ثم تبخرت مرافقها وأجهزتها بعدما
تركت للتلف والسرقات وكأن شيئا لم يقع ،وكأن
املنتخبني فوق القانون ،وأيضا كأن املدينة ال
حسيب فيها وال رقيب.
إننا كساكنة مدينة الصويرة ،وغيورين عليها،

نلفت أنظار الجهات املعنية لهذه االختالالت
العميقة ،ونطالب بمساءلة ومحاكمة كل مسؤول
أشــرف على إحــداث أو بناء أي مرفق عمومي
لفائدة املواطنني ولم ير النور ،بعد أن أهدر املال
العام كيفما كانت صفته ،إن املسمى «حزاما
أخــضــر» ظلما وبهتانا ،مــا هــو باألخضر وال
بالبنفسجي ،وإنما هو موطن لألزبال املتراكمة،
وطحالب البرك املتعفنة ،وملجئا للمشردين

وعاقري الخمور واملهمومني من أبناء املدينة
املعطلني ،مشروع لم توضع له دراسة تامة ،فحكم
عليه بالفشل كما وقع لعدد من املشاريع التي
أقبرت ،وانتهى الكالم بشأنها ،وكذلك الشركة
التي تسلمت املــشــروع ،وخالفت بنود كناش
التحمالت ،يجب إخضاعها للمساءلة ،واستدعاء
كل مسؤول أو منتخب ومحاسبته ،ولــو مرت
عقود على الصفقة.
«الحزام األخضر» للصويرة أصبح في حالة
يرثى لها ،وبــدال من أن يكون فضاء للرياضة
والتنزه ،أضحى مكانا يهدد صحة الناس ،ويضر
بالبيئة.
وتجدر اإلشــارة إلى أن «برنامج مذكرة »21
املنبثق عن املؤتمر العاملي للبيئة لسنة 1992
التابع لألمم املتحدة ،الــذي انعقد بالبرازيل،
والــذي كــان يهدف إلــى تحقيق تنمية حضرية
مستدامة في مدينة الصويرة ،وكانت تجربة
رائــدة على املستويني العربي وشمال إفريقيا،
مع األسف ،وقع ما وقع ،ألن الجهة التي أعدت
املشروع وخططت له ليكون مكانا خاصا بالترفيه
وممارسة الرياضة ،وقد بلغت مساهمة شركة
بترولية عاملية بمليون وأربعمائة ألــف درهم
(حوالي  140ألف دوالر) ،فضال عن مجموعة من
املساهمني اآلخرين ،كل هذه األموال قيل والعهدة
على الـــراوي ،أنها صرفت على هذا املشروع
الفاشل دون دراسة تقنية وعلمية وأمنية ،الشيء
الذي حوله إلى حزام أسود ،وليس حزاما أخضر،
مما جعله «وصمة عــار» يتحمل وزرهــا كل من
سكت عن الحق وتغاضى عن نهب املال العام.

جتار طنجة يحتجون على ا�ستمرار حالة الطوارئ ال�صحية
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ موجة من االستنكار تعم سكان الشمال،
بسبب تراكم فواتير املاء والكهرباء خالل الثالثة
األشهر املاضية ،أي فترة الحجر الصحي،
بعدما تلقوا إنــذارات من الشركة املفوض لها
تدبير قطاع املاء والكهرباء والتطهير بجهة
الشمال ،تدعوهم لتأدية ما بذمتهم من فواتير.
وطالبت العديد من جمعيات املجتمع املدني
بعمالة املضيق ـ الفنيدق في رسالة موجهة
ملدير «أمانديس» ،بتقسيط هذه الفواتير التي
كانت متوقفة في فترة الطوارئ الصحية.
■ سقوط عاملي بناء من الطابق الثالث
أثــنــاء صباغة جـــدران أحــد املــنــازل بمدينة
العرائش ،يعيد فتح النقاش حول الطريقة التي
يتم بها تبليط جدران وشرفات العمارات ،إذ
يتم استعمال آالت تقليدية كسقالة «البامبا»
املخصصة للصباغة ،في ظل غياب الوسائل
واللوازم الضرورية والوقائية املتطورة املعمول
بها حاليا.
■ بعد تــعــرض الوكيل الــعــام للملك لدى
محكمة االستئناف بتطوان ،لهجوم شرس
من طــرف بعض السماسرة( ،)..بعدما عمل
على نفض الغبار عــن مجموعة مــن امللفات
الشائكة( ،)..أصدر املكتب الجهوي للودادية
الحسنية للقضاة بتطوان ،يــوم  10يونيو
 ،2020بيانا استنكاريا ،أكد من خالله تضامنه
املطلق والالمشروط مع الوكيل العام للملك،
ملا عهد فيه من دماثة األخالق وحسن السلوك
والتفاني في خدمة الوطن واملواطن ،وكذا دعمه
ومؤازرته في كل إجراء سيقدم عليه لوضع حد
لهذه املمارسات التي يراد بها النيل من سمعة
القضاء والتأثير على ما سيتم اتخاذه الحقا.

نظم العشرات من التجار ،أصحاب
الــدكــاكــن وداخـــل األســــواق ،األسبوع
املاضي ،وقفات احتجاجية أمام العديد
مــن امللحقات اإلداريــــة ،بسبب تمديد
الحجر الصحي وحالة الطوارئ بمدينة
طنجة واملــدن املجاورة لها كالعرائش
وأصيلة ،حيث الزال قانون الطوارئ
الصحية ساري املفعول كما كان سابقا
إلى غاية  10يوليوز ،مما دفع بهؤالء
التجار إلى الخروج إلى الشوارع من
أجل االحتجاج لتبليغ رسالتهم املتجلية
في غياب املداخيل وتضاعف املصاريف
األسرية ،وأيضا سومة كــراء املحالت،
والضرائب وغيرها.
وحسب العديد مــن املحتجني ،فإن
مصيرهم أصبح مجهوال ،بسبب غياب الجهات
املعنية من أجل فتح الحوار ودراسة األوضاع
الكارثية التي يعانون منها رفقة أسرهم نتيجة
غياب املداخيل أو تعويضات عن إقفال املحالت

وتوقفهم عن العمل.
وحسب مصادر خاصة ،فإن اللجنة املشرفة
على صــنــدوق التضامن لجائحة «كــورونــا»
واملكلفة بدراسة طلبات الدعم ،رفضت طلباتهم
وامتنعت عن منحهم الدعم ،بحجة أن نشاطاتهم

املهنية مستثناة من الدعم املمنوح من
طرف وزارة املالية ،وهذا ما دفعهم إلى
االحتجاج ،بسبب املصير املجهول الذي
يواجهونه ،حسب قولهم ،وإقصائهم من
صندوق التضامن الذي أخرج العديد
من القطاعات التجارية من الدعم رغم
أنها متضررة بسبب الجائحة ،حيث
تسببت فواتير الكراء واملاء والكهرباء
والضرائب ومستحقات املستخدمني
غير املصرح بهم ،زيادة على مصاريف
أسرهم ،في تفاقم أوضاع هؤالء التجار،
حسب تعبيرهم.
وســبــق للعديد مــن أربـــاب املطاعم
واملقاهي أن امتنعوا عن فتح محالتهم،
رغم البالغ الصادر عن وزارة الصناعة
واالســتــثــمــار واالقــتــصــاد الــرقــمــي ،املتعلق
باستئناف املقاهي واملطاعم أنشطتها الخاصة
بتسليم الطلبات وخدمات التوصيل ،والذي
كان مقررا يوم الجمعة  29ماي .2020

املواطنون يقومون مقام اجلماعات يف تنظيف الأماكن العامة
بعد غياب دور الجماعات
الــتــرابــيــة بــكــل مــن مدينة
ال ــع ــرائ ــش وتــــطــــوان ،في
تنظيف األماكن العمومية،
الــتــي تحولت إلــى مطارح
عـــشـــوائـــيـــة لــلــنــفــايــات
واألعـــشـــاب الـــضـــارة ،منذ
ب ــداي ــة الــحــجــر الــصــحــي،
والــتــي تشكل خــطــرا على
الــســاكــنــة ،نتيجة انتشار
األفاعي والعقارب وغيرها
من الحشرات الضارة ،التي
ســاهــمــت فــي تــضــرر بيئة
معظم املــدن الشمالية بعد
فصل الشتاء ،حيث خلفت
األمطار املتساقطة بغزارة في
اآلونة األخيرة ،في املناطق
ذات األرضــــيــــة الــرطــبــة،
أكــوامــا من الحشائش بني

املــســاكــن الشعبية وعلى
جــنــبــات الــطــرقــات ،فضال
عــن انتشارها بشكل كبير
فــي الــحــدائــق والــســاحــات
الــعــمــومــيــة الــتــي جهزتها
الــســلــطــات املحلية السنة
امل ــاض ــي ــة لــتــكــون مــكــانــا
للتفسح والــنــزهــة ،حيث
تتجمع الحشرات والديدان،
وفــي بعض األحــيــاء كحي
الــعــويــنــة بــتــطــوان ،تخرج
األفاعي ،كما أن هذا الحي
تــحــول إل ــى بـــؤرة للفساد
بجميع أن ــواع ــه( ،)..األمــر
الــــذي يــســتــوجــب الــتــدخــل
العاجل من الجهات املعنية،
من أجل القضاء على مختلف
الظواهر السلبية.
من أجل هذا ،قام مجموعة

م ــن شــبــاب املــديــنــة مــقــام
الجماعة ،وعملوا على تنقية
املناطق املتضررة ،وتنظيف
الـــحـــدائـــق والـــطـــرقـــات،
فاستحسنت ساكنة الشمال
هـــذه املـــبـــادرة ،وقـــد غــاب
املــنــتــخــبــون وحــضــر أوالد
الشعب ،وفق تعبير مصادر
محلية.
وتطالب ساكنة هذه املدن
بتدخل الجهات املختصة،
لــحــمــايــة هـــذه الــفــضــاءات
وتــنــقــيــتــهــا مـــن األعــشــاب
والــحــشــرات الــضــارة ،كما
يؤكدون على ضرورة تشديد
الرقابة مــن طــرف األجهزة
األم ــن ــي ــة ،حــتــى يستفيد
الــجــمــيــع مـــن املــســاحــات
العمومية.
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 (1ﻻزالـت الحـرب القائمـة
بـ� اﻷسـر وأربـاب ا�ـدارس
الخصوصيـة لـم تضـع أوزارهـا،
بالرغـم مـن اﻻجتمـاع الـذي
عقـد بمقـر اﻷكاديميـة الجهويـة
للتربيـة والتكويـن ،برئاسـة مديـر
اﻷكاديميـة ،مـع أعضـاء رابطـة
آبـاء وأمهـات وأوليـاء التﻼميـذ
بحضـور بعـض ا�ـدراء اﻹقليميـ�
بجهـة مراكـش آسـفي ،والـذي لـم
يفـض إلـى أيـة نتائـج إيجابيـة
أو حلـول توافقيـة تضـع حـدا
لهـذه اﻷزمـة ا�تواتـرة ا�راحـل،
ومـا يمكـن تسـجيله ،أن موقـف
الرابطـة سـلك خطـا منسـجما مـع
مطالـب التنسـيقيات الوطنيـة
ﻵبـاء وأمهـات وأوليـاء التﻼميـذ
والتلميـذات با�غـرب ،وا�سـاندة
مـن طرف بعض الهيئات الحقوقية
ا�دنـي
ا�جتمـع
وجمعيـات
ﻷطروحـة اﻷسـر فـي مواجهـة
أربـاب ا�ؤسسـات التعليميـة
الخصوصيـة ،وا�طالبـة بـاﻷداء
الكامـل لواجبات التمـدرس منذ أن
أعلنـت الـوزارة الوصيـة عن توقف
الدراسـة الفعليـة بسـبب تفشـي
فيـروس »كورونا« ا�سـتجد ،يعني
ثﻼثـة أشـهر بالتمـام والكمـال.

لكـن اﻷزمـة ﻻزالـت مسـتمرة فـي
انتظـار مسـتجدات قـادم اﻷيـام
والقـرار الفاصـل.
 (2كانت منطقة اﻷزهار مسـرحا
لحـدث ﻻ يخلـو مـن دﻻلـة ،بعدمـا
أقـدم مسـؤول أمنـي علـى احتجـاز
مصـور صحفـي أثنـاء مزاولـة
مهامـه الصحفيـة التـي يخولهـا
ويحددهـا القانـون ويصونهـا
دسـتور ا�ملكـة ،حيـث احتفـظ
با�صـور داخـل بنايـة دائـرة أمنية

اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

øeCG ¢SQÉM ≈∏Y AGóàY’G
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ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﻴﻊ
تعــرض حــارس أمــن خــاص يشــتغل بالثانويــة
اﻹعداديــة »عمــر الخيــام« ،التابعــة �ديريــة
اليوســفية ،صبــاح يــوم الثﻼثــاء ا�اضــي ،للضرب
والســب مــن لــدن شــخص� اقتحمــا ا�ؤسســة
بمعيــة أشــخاص آخريــن ،ممــا عجــل بنقلــه إلــى
إحــدى العيــادات با�دينــة لتلقــي الفحوصــات،
ســلمت لــه علــى إثرهــا شــهادة طبيــة حــددت مــدة
عجــزه فــي  20يومــا.
وقــد وقــع هــذا اﻻعتــداء ،حســب شــهود عيــان،
بعدمــا اقتحــم مجموعــة مــن الشــبان فضــاء
ا�ؤسســة ،واحتلــوا ملعبهــا �مارســة لعبــة كــرة
القدم ،ممــا دفــع حــارس اﻷمــن الخــاص إلــى
التدخــل ومناشــدة ا�قتحمــ� بمغــادرة ا�ؤسســة
وإخــﻼء ا�لعــب ،دون أن تجــدي مناشــداته شــيئا،
وتطــور اﻷمــر إلــى لجــوء اثنــ� منهــم إلــى العنــف
ا�ــادي فــي حقــه.
وتجــدر اﻹشــارة إلــى أن موضــوع انتهــاك
حرمــة ا�ؤسســة ،واســتغﻼل ملعبهــا بشــكل
عشــوائي ،وإزعــاج اﻷطــر اﻹداريــة والتربويــة،
كان محــل عــدة مراســﻼت نشــرت فــي الصحــف
الورقيــة وا�واقــع اﻹلكترونيــة فــي وقــت ســابق.

فـي أجـواء اسـتفزازية ،لسـاعات
متأخـرة مـن الليـل قـد تهـدد
سـﻼمته الصحيـة والنفسـية ،وقـد
أعقبـت هـذه الواقعـة ردود أفعـال
مـن الشـجب واﻻسـتنكار لـدى
الصحافـة ا�حليـة ،حيـث أصـدر
الفـرع الجهـوي للنقابـة الوطنيـة
بيانـا اسـتنكاريا مـع اﻹعـﻼن عـن
التضامـن ا�طلـق مـع ا�وقـع الـذي
يشـتغل بـه اﻹعﻼمـي ا�حتجـز ،في
جميـع ا�واقـف ا�ناسـبة للـرد على

هـذا التصـرف ا�رفـوض وا�ـاس
بحريـة الصحافـة وا�هـدد لسـﻼمة
الصحافيـ�.
 (3حسـب ا�تتبعـ� ،فـإن
ا�حكمة اﻹدارية بمراكش ستعيش
أطـوارا سـاخنة ومرافعـات حـادة
وستنكشـف حقائـق ومعطيـات قـد
تمـدد عمـر القضيـة ا�تعلقـة بقـرار
وزيـر الصحـة القاضـي بإعفـاء
الدكتـور عبـد ا�الـك ا�نصـوري من
مهامـه كمنـدوب إقليمـي للصحـة
بقلعـة السـراغنة ،ﻻ سـيما وأن
الدكتـور ا�نصـوري علـى أتـم
اﻻسـتعداد للذهـاب بعيـدا مـع
إخـراج جميـع اﻷوراق التـي قـد
تحـول ا�لـف إلـى قضيـة رأي عـام،
وارتباطـا بالقطاع الصحي ،نظمت
الشـغيلة الصحيـة ا�نضوية تحت
لـواء النقابـة الوطنيـة للصحـة
العموميـة ،سلسـلة مـن الوقفـات
اﻻحتجاجيـة بمستشـفى ابـن
طفيـل ،للتنديـد برفـض اﻹدارة فتح
قنـوات الحـوار مع ا�كتـب النقابي
مـن أجـل تـدارس كل ا�شـاكل
وا�عيقـات التـي تتخبـط فيهـا
الشـغيلة الصحيـة مـع ا�طالبـة
ا�لحـة بإجـراء التحاليـل ا�خبريـة
للكشـف عـن فيـروس »كوفيـد «19
للموظفـ� ،ضمانـا لسـﻼمتهم
وسـﻼمة أسـرهم.

أزﻣﻮر
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ظـل الـرواج اﻻقتصـادي والتجـاري فـي أزمـور
مرتبطـا بشـكل مباشـر با�ناسـبات ،كا�واسـم
وا�هرجانـات الثقافيـة والفنيـة والرياضيـة التـي
تنظمهـا الجمعيـات ا�حلية الجـادة با�دينة ،بعدما
تكـون الحركـة اﻻقتصاديـة والتجاريـة مشـلولة
طيلـة السـنة ،حيـث تشـكل هـذه ا�هرجانـات
واﻷنشـطة مناسـبة لعـودة الـروح للـرواج
اﻻقتصـادي والتجـاري بعـد ركـود يـدوم لشـهور،
فلمـاذا ﻻ تبـادر الجمعيـات ا�حليـة ومـا أكثرها في
مدينـة أزمـور إلى تسـطير برنامج شـامل ومشـترك
مـع مختلـف الفاعلـ� ،يتضمـن مختلـف اﻷنشـطة
الثقافيـة والفنيـة والرياضيـة وتنظيمهـا بالتنـاوب
على مدار السـنة حتى تسـاهم إلى جانب إسـهامها
فـي تنشـيط ا�جـال الثقافـي والفنـي با�دينـة ،فـي
إنعـاش ا�جـال اﻻقتصـادي والتجـاري أيضـا،
والـذي يعـرف جمـودا ملحوظـا؟ كمـا نتسـاءل عـن
دور بعـض الجمعيـات ا�حليـة التـي اختفـت عـن
اﻷنظـار بعدمـا سـاهمت بشـكل كبيـر فـي التعريـف
با�ـوروث الثقافـي والفنـي ﻷزمـور في وقت سـابق،
وكانـت تخلـق دائمـا مـن خـﻼل أنشـطتها ا�ختلفـة
رواجـا اقتصاديـا واجتماعيـا؟
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وفـي هـذا السـياق ،نرحـب بالجمعيـات ا�حليـة
الجديـدة التـي ظهـرت فـي الشـهور اﻷخيـرة،
والتـي نتمنـى أن ﻻ تكـون جمعيـات ذات أهـداف
انتخابيـة تختفـي مـع انتهـاء اﻻنتخابـات كمـا كان
مصيـر عـدة جمعيـات ،وبا�ناسـبة ،نتمنـى إعـادة
إحيـاء ا�واسـم الدينيـة ﻷوليـاء أزمور ،مثل موسـم
»مـوﻻي بوشـعيب« الـذي كان يـدوم �ـدة أسـبوع
كامـل ،وكـذا موسـم »سـيدي وعـدود« الـذي كان
ينظـم �ـدة أسـبوع علـى ضفـة نهـر أم الربيـع،
وحبـذا لـو نظم موسـم »لـﻼ عائشـة البحرية« الذي
لـم يعـد ينظـم منـذ عهـد الحمايـة.

بالتزامـن مـع تخفيـف إجـراءات
الحجـر الصحـي بمدينـة أكاديـر،
وفتـح كورنيـش أكاديـر أمام السـاكنة
مـن أجـل التجـول بشـرط احتـرام
اﻹجـراءات الوقائيـة والتباعـد
اﻻجتماعـي ،قـام ا�جلـس البلـدي
بخطـوة غيـر محسـوبة العواقـب،
تتجسـد فـي تنصيـب بعـض اﻵﻻت
الرياضيـة علـى طـول الكورنيـش،
حيـث نشـر نائـب ا�جلـس الجماعـي
صـورا تخلـد هـذه اللحظـات علـى
صفحتـه »الفايسـبوكية« ،وقـد خلفـت
هـذه اﻻلتفاتـة موجة مـن ردود اﻷفعال
ا�تباينـة ،إذ اعتبرهـا البعـض أمـرا
عاديـا ،بينمـا وصفهـا آخـرون بالعمل
الغيـر مسـؤول بالنظـر إلـى الظرفيـة
التـي تمـر منهـا ا�دينة في ظل جائحة
»كورونـا« ،إذ مـن ا�مكـن أن تتحـول
هـذه اﻵﻻت إلـى نقمـة علـى ا�دينـة من
خـﻼل نقـل عـدوى فيـروس »كورونـا«
بـ� السـاكنة ،خصوصـا وأنهـا
سـتجذب العشـرات مـن ا�واطنـ� في
ظـل إغـﻼق القاعـات الرياضيـة.
طـال اﻹغـﻼق عـددا من القيسـاريات
ببعـض عمـاﻻت وأقاليـم جهـة سـوس
ماسـة سـاعات بعـد إعـادة فتـح
أبوابهـا إثـر تخفيف إجـراءات الحجر
الصحـي ،من طرف السـلطات ا�حلية،
وذلـك ﻻتخـاذ الشـروط اﻻحترازيـة
�واجهـة تفشـي فيـروس »كورونـا«
ا�سـتجد ،بعـد مـا لوحـظ مـن ازدحـام
علـى ا�حﻼت التجاريـة ،مقابل ضعف
التهويـة داخـل عـدد منهـا ،فضـﻼ عـن
عـدم احتـرام مسـافة التباعـد بـ�
ا�تبضعـ� فـي ظـل ضيـق ا�سـاحات
داخـل ممـرات بعـض القيسـاريات،
وصغـر فضاءاتهـا.
تمكنـت عناصـر فرقـة اﻷماكـن
العموميـة التابعـة لفرقـة الشـرطة
القضائيـة لوﻻيـة أمن أكادير ،مـن
اعتقـال عـدد مـن الشـبان والفتيـات
عشـية يوم الخميس ا�اضي ،وحسـب
مصـادر محليـة ،فـإن اعتقـال هـؤﻻء
جـاء علـى خلفيـة توصـل ا�صالـح
اﻷمنيـة بمعلومـات تفيـد بتواجـد
ا�تهمـ� وسـط مقهـى وآخريـن وسـط
محـل للتدليـك بسـاحة أيـت سـوس،
منكبـ� علـى تنـاول النرجيلـة ولعـب
القمـار ،رغـم اسـتمرار حالـة الطوارئ
ا لصحيـة .
وبنـاء على تعليمـات النيابة العامة
ا�ختصـة ،تـم اقتحـام ا�قهـى ومحـل
التدليـك ،ليتـم اقتيـاد ا�وقوفـ� نحـو
مركـز الشـرطة ،حيـث فتـح تحقيـق
أولـي معهـم ،انتهـى بوضعهـم تحـت
تدابير الحراسـة النظرية رهن إشـارة
البحـث الـذي تشـرف عليـه النيابـة
العامـة ا�ختصـة.
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أعضاء املفوضية اإلسالمية يرتأسهم رياج طاطري يقدمون الوالء للملك اإلسباني

صراع محتدم على رئاسة املفوضية اإلسالمية بعد وفاة رئيسها بسبب «كورونا»

املخابرات الإ�سبانية تخ�شى �سيطرة املغاربة على احلقل
الديني بني الرباط ومدريد
ربورتاج :ز هري البوحاطي
بعد وفاة رئيس املفوضية اإلسالمية بإسبانيا،
السوري رياج طاطري ،يوم اإلثنني  6أبريل ،2020
بسبب إصابته بفيروس «كــورونــا» املستجد،
وكان قد دعا سابقا ،وفي أكثر من مناسبة ،إلى
فك االرتباط الديني بني مدريد والرباط ،وخاصة
في زيارته األخيرة ملدينة سبتة املحتلة بمناسبة
االنتخابات الرئاسية التي عرفتها إسبانيا في
اآلونــة األخيرة ،من أجل دعم الحزب الشعبي
املــحــافــظ ،كما اجتمع بنائبه ،رئــيــس اتحاد
الجمعيات اإلســامــيــة بسبتة ،العربي عالل
متعيش ،وعني في نفس اليوم الكاتب العام لهذا
األخير ،مندوبا له براتب ثالثة ماليني سنتيم من
ميزانية وزارة التعليم اإلسبانية.
وسبق للراحل خالل شهر رمضان املاضي ،أن
استقطب أئمة وقيمني دينيني من دولة موريتانيا
ضدا في املغرب الــذي يرسل القيمني الدينيني
كل شهر رمضان للعديد من الــدول األوروبية،
من ضمنها إسبانيا ،من أجل تأطير املسلمني
خصوصا املغاربة املقيمني بالخارج ،وكانت
غاية املفوضية هي السيطرة على الحقل الديني
بإسبانيا واملدينتني املحتلتني سبتة ومليلية،
وفك ارتباطهما الديني باملغرب بدعم من جهاز
املخابرات اإلسبانية ،الذي وظف عدة أشخاص،
من بينهم مغاربة تم منحهم الجنسية في أقل من
وقتها القانوني ،وبدعم من بعض األطراف لهذا
الغرض.
بعد رحيل الحاج محمد علي الزيالشي ،الذي
كان يعمل لصالح املغرب عبر ترأسه للفيدرالية
اإلسالمية بإسبانيا ،حيث كان شوكة في حلق
اتحاد الجمعيات اإلسالمية بإسبانيا ،الذي وجد
طاطري حرية التصرف في الحقل الديني بعد
رحيله ،واستطاع التأثير على املسلمني بصفة
عامة ،بدعوته املعروفة تجاه املغرب ،ولصالح
الحزب الشعبي وأجهزة املخابرات بإسبانيا.
الصراع على املفوضية بني مؤيدي املغرب
ومعارضيه
بعد الفراغ الــذي خلفته وفــاة طاطري وعدم
اكتمال خططه املتجلية في إبعاد املغرب عن
الحقل الديني واملساجد بإسبانيا واستقطاب
أئمة من الــدول اإلفريقية من بينها موريتانيا،
وخصوصا فــي شهر رمــضــان ،ورغــم أنــه عبأ

املفوضية اإلسالمية بإسبانيا وسبتة املحتلة،
مــا عــدا الجمعيات اإلســامــيــة بمليلية التي
انسحبت من هذا املشروع بعدما علم منخرطوها
بحقيقة األمر ،بأنصاره ومريديه من أجل دعمه
في خططه لصالح الحزب الشعبي اإلسباني
وضد املغرب الذي الزال يشرف على العديد من
املساجد ويرسل في شهر رمضان من كل سنة،
العديد من الفقهاء والقيمني الدينيني لإلمامة
وتأطير املسلمني بتنسيق مع الحكومة املركزية
اإلسبانية.
غير أن الطاطري كــان يقلقه هــذا املوضوع
املتعلق بالتعاون الديني بني مدريد والرباط،
خصوصا في مجال محاربة اإلرهاب والتطرف،
الذي كان للمغرب الفضل الكبير في تفكيك العديد
من الخاليا التي لها ارتباط بالتنظيم اإلرهابي

صراعا بني معارضي املغرب ومسانديه ،وفق
تعبير مصدر «األسبوع».
السباق إلى رئاسة اللجنة اإلسالمية
وقلق CNI
وجــد املــركــز الوطني اإلسباني للمخابرات
املعروف اختصارا بـ« ،»CNIنفسه في مفترق
الطرق ،بسبب وفاة الشخص الذي كان يشتغل
لصالحه ويعتمد عليه في جمع األمور املتعلقة
بالشأن الديني بإسبانيا ،وخاصة باملدينتني
املحتلتني ،حيث كان هذا الجهاز يقوم بتحليلها
وتنفيذها فقط.
وينتظر ،يومه الخميس  18يونيو  ،2020أن
يتم انتخاب املكتب الجديد للمفوضية اإلسالمية

رياج طاطري
رفقة امللك
اإلسباني

«داعــش» ،في العديد من املدن من بينها سبتة
ومليلية ،لكن من يخدمون أجندات مشبوهة،
يـــرون أن ه ــذا الــعــمــل هــو ض ــرب ملصالحهم
الشخصية واملادية ،وإضعاف لتمثيليتهم داخل
هذه املفوضية التي تضم العديد من الجمعيات
املــنــتــشــرة عــبــر املـــدن اإلســبــانــيــة واملدينتني
املحتلتني سبتة ومليلية.
وألن العناصر الــداعــمــة لفكرة أو مشروع
فك االرتــبــاط الديني مع املغرب ،الزالــوا داخل
املفوضية مدعومني من بعض الجهات من بينها
األجهزة االستخباراتية ،فهذا املوضوع سيخلق

بإسبانيا ،والذي يتصارع عليه كل من العربي
عالل متعيش ،نائب رئيس املفوضية اإلسالمية
ورجله القوي في مدينة سبتة ،والــذي اشتهر
بنزاعه الــدائــم مــع وزارة األوقـــاف والــشــؤون
اإلسالمية ،وكان السبب الرئيسي ،حول إنشاء
مصلى العيدين ضدا على املصلى التي أنشأها
املغرب ،وسبب في االنشقاق بني مسلمي املدينة
بــن مــعــارض للمصلى املغربية ومــؤيــد لها،
ومحمد عجانة الوافي ،الذي يشغل منصب أمني
املفوضية ،واليد اليمنى للراحل رياج طاطري
في مــدريــد ،لكنه يفتقر إلــى الجاذبية الالزمة

إلدارة مؤسسة معقدة بحجم اللجنة اإلسالمية،
باإلضافة إلى القدرة على التعامل مع الصراعات
بــن مكونات املشهد اإلســامــي فــي إسبانيا،
خاصة في ضوء إثارة العشرات من االتحادات
والجمعيات الدينية التي تدير املساجد وغيرها
التي تكسب مبالغ كبيرة من الــدول األجنبية،
خصوصا دول الخليج ،لتمثيل مصالح تلك الدول
في املجال الديني داخل إسبانيا ،وأيضا محمد
الغيدوني ،الذي يعتبر «حصان طروادة» ضمن
اللجنة ،والــذي يشغل رئيس اتحاد الجمعيات
اإلسالمية في كاتالونيا ،كما يعتبر من قبل العديد
من املراقبني« ،حصان طروادة» للسلطات املغربية
ضمن اللجنة بسبب تحركاته املشبوهة ضد
املغرب ،حيث كان في وقت قريب عضوا في حزب
العدالة والتنمية املغربي ،وقبل ذلك ،كان فاعال
وعضوا نشيطا بحركة «اإلصــاح والتوحيد»،
وعلى الرغم من سعيه املتواصل لقيادة املشهد
اإلعالمي والظهور كخليفة للراحل طاطري ،غير
أن العديد من املراقبني يعتقدون أن اإلمام عادل
النجار ،أكثر الرجال حظا ،الستقالليته عن أي
تأثير أجنبي ،فضال عن االحترام الذي يحظى به
في اللجنة اإلسالمية وبني الجمعيات العاملة في
املجال الديني بإسبانيا ،لكن األعضاء املقربني من
الجهات السياسية واالستخباراتية اإلسبانية،
يحاولون جاهدين انتزاع الرئاسة منه.
وأفــادت وسائل اإلعالم اإلسبانية ،أن أجهزة
مخابرات بلدها تتابع بقلق جميع التحركات
التي تجري في الساحة ،النتخاب رئيس جديد
للمفوضية اإلسالمية هــذا اليوم ،إمــا بتوافق
اآلراء بني األعضاء الـ  25الذين يشكلون اللجنة
الــدائــمــة للجنة اإلســامــيــة ،وهــو أمــر يصعب
الحصول عليه ،بسبب الــصــراع بــن أعضاء
املفوضية املنقسمني بني معارض ومؤيد للمغرب،
وخاصة بني الفيدرالية اإلسالمية برئاسة منير
بنجلون بمنطقة األنــدلــس ،الــذي يعتبر ممثال
لجماعة «العدل واإلحسان» املغربية واملفوضية
اإلسالمية برئاسة نائبة العربي عالل متعيش
الذي يعمل ضد املغرب.
ومــن املتوقع أن يبدأ السباق الرسمي على
رئــاســة املفوضية اإلســامــيــة ،املمثل الوحيد
للجالية اإلسالمية املغربية بإسبانيا ،بعد انتهاء
إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات
اإلسبانية للحد من انتشار فيروس«كوفيد ،»19
حيث ستبدأ مرحلة جــديــدة بعد وف ــاة ريــاج
طاطري ،الذي كان يتربع على عرش الجمعيات
اإلسالمية بإسبانيا منذ أربعة عقود.
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تمت خﻼل شهر ماي ا�اضي ،ا�صادقة من
طرف مجلس حكومي ،على مشروع القانون
رقم  63.18الذي يغير ويتمم الظهير 1.72.277
الــصــادر سنة  ،1972و�ــن ﻻ يعرف فحوى
الظهير ا�ذكور ،أشير إلى أنه ظهير شريف
صدر في عهد ا�لك الراحل الحسن الثاني،
تم بموجبه توزيع أراض فﻼحية مجتزأة من
الضيعات ا�سترجعة ،على الفﻼح� الفقراء،
في إطار تعاونيات لﻺصﻼح الزراعي مباشرة
بعد استرجاعها ،ووزعت بعضها على آخرين
في نفس اﻹطار بعد فشل شركتي »صوديا«
و»سوجيطا« في تسيير بعض الضيعات التي
كانت قد أسندت لهما.
مــشــروع الــقــانــون  63.18ا�تمم للظهير
ا�ــذكــور ،جــاء ليحل مشكلة تمخضت عنها
الكثير من ا�آسي وا�ظالم الناجمة عن تطبيق
الظهير الــذي منحت بموجبه قطعة اﻷرض
لرب اﻷسرة ومنع توريثها توريثا عاديا ،إذ أن
القانون اشترط  -بعد وفاة ا�ستفيد -تحويل
ا�لكية لفرد واحــد من اﻷســرة على أساس
أن يعمل كــل الــورثــة فــي القطعة ا�ــوروثــة
ليستفيدوا جميعا من خيراتها دون تجزيئها،
وكأنهم جماعة من ا�ﻼئكة ،والفكرة نظريا،
كانت مفرطة في ا�ثالية ،ولكن نتائجها كانت
كارثية ،ﻷن النواب بعد وفاة ا�ستفيدين ،لم
يكونوا مثالي� كما توقع الظهير ،فقد تعددت
طرق معاملتهم ﻹخوانهم ،وجلها ﻻ يخلو من
شطط ،فمنهم من أسكت إخوته بقطع صغيرة
واحتفظ لنفسه بنصيب اﻷسد مع أن اﻷرض

برمتها تظل باسمه والقانون لم يمنعه ،ومنهم
من طرد إخوته بﻼ شفقة والقانون لم يعترض،
ومنهم من باع اﻷرض وهرب بماله إلى ا�دينة
والقانون سمح له ،ومنهم من أعطى للذكور
ومنع اﻹنــاث والقانون لم يردعه ،وأكثرهم
عدﻻ وحكمة ،منح إخوته ما شاء بيعا أو هبة
موثقة ،ومجمل القول ،أن نواب ا�ستفيدين
تصرفوا في القطع الفﻼحية بطرق عشوائية
مــتــعــددة حسب مشيئة وضمير وأريحية
كل نائب ،وقد تم هذا أمام أنظار السلطات
ا�حلية والــدوائــر الفﻼحية ا�ــســؤولــة عن
قانون »اﻹصﻼح الزراعي« ،وهذه التصرفات
العشوائية أسفرت عن خصومات ومعارك
دامية ،وعن عدد كبير من القضايا ا�رفوعة
أمام ا�حاكم ،ولذلك أطلق البعض على قانون
»اﻹصﻼح الزراعي« »قانون قابيل وهابيل«..
فبعد رحيل ا�ستفيد اﻷول ،كان ﻻبد من ظهور
قوابيل وهوابيل ،وفراعنة وعبيد ،وأحزاب
مؤيدة وأحزاب معارضة في كل قطعة من هذه
القطع ،وإن لم يقتل البعض بالفعل بسبب هذا
القانون ،فالكثيرون منهم قتلت فيهم روابط
اﻷخوة والعمومة ،وروابط القربى والتراحم
التي تسود عــادة ب� ا�غاربة .بلغ صراخ
ا�ظلوم� عنان السماء خﻼل العقود اﻷربعة
ا�اضية ،ولم يستمع لهم أحد ،ﻷن الظهير كان
صريحا وصارما في منع التوريث الشرعي،
وتراكمت ا�شاكل فوق ا�شاكل بعد وفاة نائب
ا�ستفيد وظهور جيش ممن يقترحون أنفسهم
للنيابة بعده ..ظهرت الزوجة أو الزوجات

واﻷبناء واﻹخــوة واﻷخــوات ا�طلقات واﻷم
واﻷعمام ..الكل يرى بأنه أحق باﻻستفادة من
اﻵخر ،والحق أن الكل معه بعض الحق.
وأخيرا ،جاء مشروع القانون  63.18ليسمح
بتوريث اﻷرض بشكل عادي لورثة ا�ستفيد،
ولــكــن ورثـــة أي مستفيد يعنيهم مشروع
القانون؟ ورثة ا�ستفيد الذي مات منذ عقود،
أم ورثــة النائب اﻷول الــذي يكون قــد مات
بــدوره ،أم ورثــة النائب الحالي الــذي يعض
على اﻷرض بالنواجد واﻷنياب ويرغب في
توريثها ﻷبنائه فقط؟ مع العلم أن عدد أفراد
بعض العائﻼت قد بلغ ست� فردا ،كلهم من
ورثة ا�ستفيد اﻷول الذي حصل على القطعة
في عهد الراحل الحسن الثاني.
لقد أبدى البعض فرحتهم بمشروع القانون
الجديد الذي يسمح بتوريث أراضي »اﻹصﻼح
الزراعي« بشكل عادي ،ولكنني كمتتبع للملف
عن كثب ،منذ أربع� عاما ،أعتقد أن مشروع
القانون خطوة جيدة ،ولكنها غير كافية ،وﻻبد
في تطبيقه من مراعاة التطورات العائلية
والتاريخية التي جرت حول كل قطعة ،ﻷن
ا�شروع تأخر كثيرا وسيحل مشاكل العائﻼت
التي مــازال فيها ا�ستفيد اﻷول على قيد
الحياة ،ولــن يحل مشاكل الكثيرين الذين
تراكمت وتشعبت مشاكلهم بشكل ﻻ يعلمه إﻻ
من يعيشون حرب »قابيل وهابيل« ،ولو سألت
كل واحد عن قصة اﻷرض ،لروى لك من ا�آسي
وا�عارك واﻵﻻم ما يصلح كسيناريو �سلسل
تراجيدي مثير.
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تــجــتــاح مــوجــهــة مــن ا�ــظــاهــرات وا�ــواقــف
اﻻحتجاجية عددا من الوﻻيات اﻷمريكية ،على
إثر استعمال الشرطة للقوة والعنف بشكل مفرط
أدت إلى قتل مواطن أمريكي أسود البشرة ،وندد
ا�شاركون في تلك ا�ظاهرات با�يز العنصري
الذي ﻻ زال يخيم على ا�جتمع اﻷمريكي ويبث
التفرقة ب� ا�واطن اﻷبيض وا�واطن اﻷسود،
وهكذا ،فــإن هــذه الدولة »العظمى« التي تريد
أن تكون لها قيادة دول العالم ،ﻻ زالت تتخبط
في مشكل اجتماعي كبير إلى حدود القرن الذي
نعيش فيه ،هــذا ا�شكل الــذي استطاع الدين
اﻹسﻼمي أن يستأصل جذوره منذ أزيد من أربعة
عشر قرنا ،وقامت الدولة اﻹسﻼمية في ا�دينة
)يــثــرب( وعلى رأسها رســول كريم ونبي من
أنبياء ﷲ ،سيدنا محمد صلى ﷲ عليه وسلم،
على عدة أسس تحمي ا�جتمع اﻹسﻼمي بساكنته
دون تمييز ب� أبيض وأسود ،أو ب� ذكر وأنثى،
أو بــ� غني وفــقــيــر ،أو قــوي وضــعــيــف ،تلك
اﻷسس كان أهمها :أن ا�جتمع اﻹسﻼمي مجتمع
أخﻼق ،ومجتمع عدل وإنصاف ،مجتمع مساواة،
وسماحة وتسامح ،وكذا مجتمع تكافل.
وبالنسبة �بدإ ا�ساواة ،لم يكن ا�بدأ مجرد
نداء ونظام وضعي ،بل كان تشريعا سماويا له
سند في الكتاب الكريم وسنة رسول ﷲ )ص(
قوﻻ وفعﻼ وتقريرا.
واهتم علماء وفقهاء ا�سلم� ببيان وشرح
مبدأ ا�ــســاوة ،نقتطف بعض الفقرات ،ليطلع
عليها دع ــاة ا�ــســاواة ويقفون على النظرية
اﻹسﻼمية بالنسبة لهذا ا�بدأ ،حيث أن من ركائز
العدل في اﻹسﻼم إقامته على ا�ساواة ،فرابطة
اﻷخوة البشرية بدون تمييز هي الرابطة اﻷصل
الوحيدة التي ألغى اﻹســﻼم باعتمادها فروق
الــعــرق ،والــلــون ،والجنس ،واللغة ،والقبيلة،
والطبقة ،والجنسية ،وا�ــال والنفوذ ،فﻼ ميزة
للبشر وﻻ تفاضل بينهم فــي درج ــات التقوى
ـنسخة طبق أصل واحد ـ فﻼ غنى مع إقرار مبدإ
ا�ساواة عن وجود فروق ﻻ يترتب عليها تمايز
في الحقوق والواجبات ،فهناك فروق في الخلقة
ب� الذكر واﻷنثى ،وفروق ب� ا�ريض والصحيح
والسليم ،وفروق في نتاج ا�دارك والعقول ،وهذه
الفروق وأمثالها ،يمكن أن تترتب عليها أحكام

شرعية تفرق ب� ا�تساوين ووظائفهم في الحياة
والدين ،ولكن ﻻ تفضل بعضهم على بعض في
مجال القيم الذي يضبطه ميزان التقوى.
واﻹســﻼم دين الفطرة ،فكل ما شهدت الفطرة
بالتساوي فيه ب� الناس اعتمد فيه اﻹســﻼم
ا�ساواة ،وكل ما شهدت الفطرة بتمايز البشر فيه
اعتمد فيه اﻹسﻼم على هذا التمايز ،لكن بدون
تفضيل ،ﻷن التفضيل معاييره خلقية وروحية،
وللتمايز معاييره ا�ادية.
إن ا�ساواة التي جاءت بها الدعوة ا�حمدية،
مــســاواة مقيدة بــاﻷحــوال الــتــي يــجــري فيها
التساوي ،وليست مطلقة في جميع اﻷحوال ،ﻷن
أصــل خلقة اﻹنسان جــاءت على شكل التفاوت
ب� الذكر واﻷنثى في التكوين الجسدي ،وب�
مكونات البشر في ا�ــواهــب الفكرية اﻷصلية
وا�كتسبة ،ولكن التفاضل الخلقي هو ميدان
التفاوت الخاضع �عايير اﻷخــﻼق والدين ،وقد
جاء في القرآن الكريم)) :أفمن كان مؤمنا كمن
كان فاسقا ﻻ يستوون(( )ســورة السجدة اﻵية
 ،(18و))قــل هل يستوي الذين يعلمون والذين
ﻻ يعلمون(( )سورة الزمر اﻵية  (9وأيضا)) :ﻻ
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ،أولئك
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا((
)سورة الحديد اﻵية .(10
وقد أعطى القرآن دليﻼ على وجــود التفاوت
أو عــدم ا�ــســاواة فــي هــذه اﻵيـــات الــتــي يمكن
فهمها على معني� :مادي وروحــي ،عندما فرق
ب� ا�ؤمن والكافر ،ثم أضــاف)) :ومــا يستوي
اﻷعمى والبصير وﻻ الظلمات وﻻ النور وﻻ الظل
وﻻ الحرور وما يستوي اﻷحياء وﻻ اﻷمــوات((
)سورة فاطر اﻵية  19وما يليها(.
والتمايز ب� الذكر واﻷنثى في الخلقة والجهد،
يسمح بتوزيع اﻷدوار بينهما ،ولــكــن ﻻ يقر
التفاضل بينهما إﻻ في درجات التقوى والدين
والعمل الصالح وأحكام الشرع ،فالنساء كما جاء
في الحديث الشريف شقائق الرجال في اﻷحكام،
كما أن التمايز في ألــوان البشر الــذي يﻼحظ
وجوده ب� فصائل البشر ،ﻻ يترتب عليه تفاضل،
فالنبي )ص( يقول)) :ﻻ فضل ﻷبيض على أسود
إﻻ بالتقوى(( ،مثله مثل التمايز ب� جنس وآخر
بدون تفاضل ،وهو مصداق قول الرسول )ص(:
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))ﻻ فضل لعربي على أعجمي إﻻ بالتقوى((.
وقد جاء في كتب الحديث أن أبا ذر الغفاري،
وه ــو الــصــحــابــي الـــذي ينسب إلــيــه أن ــه كــان
»اشتراكي النزعة« بتعبير العصر ،سب عبدا
فعيره بأنه ابــن أمــة ،فبلغ هــذا إلــى علم النبي
)ص( فقال له)) :أعيرته بأمه؟ فقال أبو ذر :نعم،
فقال له الرسول )ص( :إنك امرؤ فيك جاهلية((
فجعل النبي )ص( تعيير العبد بنسبه عودة إلى
عهد الجاهلية الذي ألغاه اﻹسﻼم بإقرار ا�ساواة
واستبعاد التفاضل ب� العبد والحر.
وضمن ما يحتضن مفهوم العدل من التسوية
بــ� الــنــاس فــي اﻷحــكــام ،أو مــا نسميه اليوم
با�ساواة أمام القانون ،تحقيقا لﻺنصاف ،نسوق
قصة ا�ــرأة ا�خزومية التي ضبطت في حياة
الرسول متلبسة بسرقة حلي ،فسيقت إلى مجلسه
فاعترفت ،فأمر الرسول بإقامة حد السرقة عليها،
فلم يستسغ ذلك جماعة من صحابته ،ﻷن بيت
بني مخزوم كان يعتبر في الجاهلية بيت شرف
ومجد ،وتساءلوا من الذي يتقدم أمام الرسول
)ص( شفيعا فيها حتى ﻻ تنتهك حرمة بيت
شريف ،ولم يجدوا أفضل من الصحابي أسامة
بن زيد الذي كان يتمتع بعطف كبير من الرسول
إلى حد أنه أصبح يدعى »حب رسول ﷲ« فتقدم
هذا إلى الرسول بالشفاعة فيها ،فغضب الرسول
)ص( وقال له)) :أتشفع في حد من حدود ﷲ؟((،
ثم أضــاف)) :إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وﷲ لو أن
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها((.
هذه صورة ونظرة من نظرات فقهاء اﻹسﻼم
في موضوع ا�ساواة ،وهذه هي تعاليم اﻹسﻼم
وأخﻼقياته القاضية بمساواة الناس أمام أحكام
الشرع بــدون فرق طبقي وﻻ مهني وﻻ مستوى
ا�سؤولية ،أي من آخر مواطن إلى أسرة الرسول
نفسه صلى ﷲ عليه وسلم.
ومبدأ ا�ساواة الذي جاء به الدين اﻹسﻼمي
منذ عدة قرون ،لم تنتبه إليه الدول التي تدعي
الحضارة وا�دنية واحترام حقوق اﻹنسان إﻻ
منذ قرن فقط من الزمن ،ومع ذلك ﻻ زالت تتعثر
في تطبيقه.
* ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
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أهمية موضوع اﻷمازيغية والهوية ا�غربية ،ﻻ
يمكن معهما كبح النفس والجلوس في ا�درجات
كشهود على ما يرتكب في حق ا�طالب العادلة للحركة
الديمقراطية اﻷمازيغية ،خاصة وأن ا�وضوع عاد
بقوة إلى الواجهة ،بعد مناقشة ا�ؤسسة التشريعية
يــوم اﻷربــعــاء� ،شروع قانون البطاقة الوطنية،
والــذي جاء في مــواده ما يفيد تجاهل الحكومة،
إن لم أقل معاداتها ،لحروف »تيفيناغ« ،بعد تداول
نموذج لبطاقة التعريف الوطنية ،يستثني الحرف
اﻷمازيغي العريق »تيفيناغ« ،ضمن اللغات ا�عتمدة
في تركيبة البطاقة.
ولئن كان اﻹدﻻء با�وقف في ما يجري قد يشكل
»مركب نقص« عند بعض التيارات ذات اﻻمتدادات
القومجية أو حركات اﻹســﻼم السياسي ،كمتزعم
الحكومة ،لكن بالنسبة إلى حزب اﻷصالة وا�عاصرة،
فاﻷمر ليس كذلك ،أو على اﻷقل إلى حدود ا�ؤتمر
الرابع ،بالنظر للمجهود النظري الكبير الذي راكمته
قيادات ورموز هذا الحزب ،باستثناء طبعا سقطة
أحد ا�نتسب� )وما أكثرها مؤخرا( لحزب ناضل من
أجل عدالة القضية اﻷمازيغية ،والذي قال ذات مرة،
خﻼل أشغال لجنة ا�الية لتدارس مشروع ميزانية
 ،2013في معرض حديثه عن مشاكل مشروع مدينة
»تامسنا« ،بالحرف» :إن هذه ا�دينة ما تصلح غير
لشي شلح يبيع فيها الزريعة«.
وﻷن هذه ا�نزلقات ،تدخل في حكم الشاذ ،والشاذ
ﻻ يقاس عليه ،بتعبير النحاة ،فتعاطف اﻷمازيغ
مع حزب اﻷصالة وا�عاصرة استمر ولم ينقطع،
استنادا إلى أن مؤسسي هذا الحزب ،جعلوا من
صميم اهتماماتهم ،استحضار ا�كون اﻷمازيغي
في مختلف مبادراتهم ،بل إن عبد ربــه ،تشهد له
رفوف مجلس النواب ،وإلى اﻷمس القريب ،بأنه
قاد هذا الحزب ﻷن يكون حارسا أمينا للدفاع عن
ا�طالب الثقافية اﻷمازيغية ،في الواجهة البر�انية،
ويتجلى ذلك من خﻼل النضال التاريخي لزميﻼتي
وزمﻼئي أعضاء الفريق النيابي ،من أجل إخراج
قانون تنظيمي لتنزيل دستور ا�ملكة الرامي إلى
دسترة اﻷمازيغية ،ومن أجل تفعيل الطابع الرسمي
لﻸمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة ،ومن
أجل تفعيل القرار ا�لكي السامي الرامي إلى اعتماد
الحرف اﻷمازيغي »تيفيناغ« حرفا للكتابة في اللغة
اﻷمازيغية ،تلك ا�عركة التاريخية لسنة ،2004
التي حسمها جﻼلته بحكمة وتبصر وشجاعة صفق
لها الجميع.
واستمرارا في نفس النهج ،خضنا معركة ضد
رفض لجنة ا�الية والتنمية اﻻقتصادية با�جلس،
التعديل الــذي تقدم به فريق اﻷصالة وا�عاصرة
على مشروع القانون رقم  40.17ا�تعلق بالقانون
اﻷساسي لبنك ا�غرب ،والذي يهم إصدار اﻷوراق
والقطع النقدية باللغت� العربية واﻷمازيغية،
كما قدنا معركة بطولية من أجل تنزيل الدستور
والقانون التنظيمي لﻸمازيغية ،بالرغم من ممانعة
الحكومة لكل مبادراتنا ،حينئذ ،بما فيها »جدل
البطاقة الوطنية« ،الذي كان لي الشرف أن أكون
سباقا كرئيس فريق ،بتوجيه ســؤال كتابي في
ا�وضوع لوزير الداخلية ،شهر أكتوبر ا�اضي ،أي
قبل حوالي  10أشهر من تداول ا�وضوع إعﻼميا
من طرف الجميع ،وللمفارقة ،لم يحظ هذا السؤال
بالجواب إلى حدود الساعة.
اليوم ،ا�وقف السليم والطبيعي لحزب اﻷصالة
وا�عاصرة بمختلف مناضﻼته ومناضيله ،ﻻ سيما
ا�وجودين في ا�ؤسسة التشريعية ،هو الترافع من
أجل إدراج الحرف اﻷمازيغي »تيفيناغ« في بطاقة
التعريف الوطنية ،تنزيﻼ لــﻺرادة ا�لكية ا�نصفة
لهذا ا�كون الوطني ،وتفعيﻼ لدستور ا�ملكة،
واحتراما للتنوع الثقافي واللغوي في إطار الوحدة
الوطنية ا�غربية ،ا�عبر عنها في حزبنا بكلمة
»تامغربيت«.
أمــا إذا أصــرت الحكومة على تمرير ا�شروع
بصفته هاته ،متسلحة بأغلبيتها العددية ،فا�لجأ
هو ا�حكمة الدستورية ،فلمثل هذه القوان� ذات
الحمولة الكبيرة تقصد ،وليس لنقاش الشكليات.
حينها ،فعﻼ ستكون توقيعات نــواب »الــبــام«
حقيقية.
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ينظم معهد »سيرفانتيس« في
ا�ــغــرب ،خــﻼل الفترة من  4يونيو
الجاري إلى  31يوليوز ا�قبل ،ا�عرض
اﻹلكتروني »ا�غرب ،رواق فني في
الصحراء« للمصور الفوتوغرافي
خوان أنطونيو مونيوث.
وجــــاء فـــي بــــﻼغ لــلــمــعــهــد ،بــهــذا
الخصوص ،أن ا�عرض الذي ينظم
بالتعاون مــع الــســفــارة اﻹسبانية
في ا�غرب ومعهدي »سيرفانتيس«
في تونس ووهــران ،سيكون متاحا
على صفحات ا�عهد اﻹلكترونية:

https://rabat.cervantes.
 ،/esمــشــيــرا إلــــى أنــــه ارتــــأى
عــرضــه افــتــراضــيــا بــعــد إضــافــة
النصوص باللغة العربية التي لم
تكن متاحة فــي الــعــرض اﻷصــلــي.
وأشـــار ا�ــصــدر إلــى أن ا�عرض
يضم  19صــورة للمصور وا�غامر
خوان أنطونيو مونيوث ،الذي يعلم
جوانب من الحـــياة في الصحراء،
مــن ظهور الصحراء الــعــذراء دون
تدخــــل بشري ظاهر ،إلى مشاهد
الــحــيــاة اليــومية واﻻجــتــمــاعــات

ø`«fÉæa ™ªéj Oƒ`©dG
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أعلنت إدارة ا�هرجان الدولي للعود بتطوان،
عن مواعيد الدورة اﻻفتراضية لهذا العام ،حيث
تستمر فعاليات ا�هرجان الذي تنظمه ا�ديرية
اﻹقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة
قطاع الثقافة بتطوان ،من  11إلى  30يونيو
الجاري.
وسيكون الجمهور ا�غربي والعربي على
موعد مع أكبر نخبة من العازف� واﻷسماء
الوترية العربية وغير العربية الوازنة ،والتي
أضافت إليها هذه السنة أسماء مغربية شابة،
احتفاء با�واهب الشابة في الساحة الفنية
ا�غربية ،كما أن ا�هرجان الدولي للعود في
دورته اﻻفتراضية ،يحتفي بجائزة »الزرياب«،
وتتخلله ع ــدة ورشــــات تــربــويــة وتثقيفية
وتكوينية في صناعة وتعلم تقنيات العزف
على آلة العود يؤطرها نخبة من أ�ع العازف�
من ا�غرب وسوريا وإيران.
وتستمر فعاليات ا�هرجان عشرين يوما
متتالية ،يشارك فيها أزيــد من  30فنانا ،من
ا�ــغــرب ،فلسط� ،اليونان ،إيـــران ،العراق،
سوريا ،اﻷردن ،تونس ،مصر ،ا�ملكة العربية
السعودية ،الكويت وإيران.

:¢ù°SDƒŸG
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وسكان الصحراء.
وأضـــــاف الـــبـــﻼغ ،أنـــه بتأمل
الصور التي تؤثث فضاء ا�عرض،
ﻻ يفتأ حفل الصحراء يتوقف ،إذ
في كل لحظة يكون التصور مختلفا،
حيث يغير انعكاس الضوء اﻷشكال
واﻷلـــوان باستمرار ،مقدما هدية
بصرية قــوامــهــا عناصر متوازية
تتكرر في تناسق مثالي ،حيث تتقن
الكثبان الرملية لعبة إبــداع أروقة
فنية ﻻ حدود لها سوى السماء وخط
اﻷفق.
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تنظم شبكة ا�قاهي الثقافية با�غرب ،بتنسيق
مع ا�ديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة العيون
الساقية الحمراء ،وتحت شعار» :اﻹبداع الحساني
في زمــن كــورونــا« ،لقاء شعريا وفنيا بمشاركة
الشعراء :محمد امبارك يارة ،محمد بلمو ،ا�صطفى
الباتولي ،لحبيب الخرشي ،والفنان� طارق الكناش
ومحمد نفينيف ،يومه الخميس  18يونيو ،2020
عبر تطبيق »زووم« ،وعبر الصفحت� الرسميت�
لكل من ا�ديرية الجهوية لقطاع الثقافة والشبكة،
وذلك على الساعة الثامنة ليﻼ.
اللقاء الذي يديره وينشطه نور الدين أقشاني،
ويــشــرف عليه تقنيا رض ــوان بودينة ،يأتي في
إطار اللقاءات الثقافية والفنية ا�تنوعة وا�كثفة
التي تنظمها الشبكة وشركاؤها منذ بداية الحجر
الصحي ،في تحديها ا�تواصل لوباء »كورونا«،
وتفعيلها لبرنامجها الوطني الذي يغطي مختلف
مناطق ا�غرب.

ُأعــلــن عــن تمديد
مــــــــــدة مــــعــــرض
»ا�ــــغــــرب :هــويــة
ح ــدي ــث ــة« ،ا�ــنــظــم
بــمــعــهــد ال ــع ــال ــم
الــــــعــــــربــــــي فـــي
تــوركــوان بمنطقة
»هــو دو فــرانــس«،
إلى غاية  28يونيو
الجاري ،وذلك بناء
على طلب من رئيس
معهد العالم العربي
بباريس ،جاك ﻻنغ.
وجــــرى افــتــتــاح
هــذا ا�ــعــرض يوم
 15فبراير ا�اضي،
حيث كــان يقترح إلــى غاية 14
يونيو ،اكتشاف أعمال الفنان�-
الرسام� ذائعي الصيت ا�نتم�
�ــدرســة الـــدار البيضاء ،والتي

تعتبر حركة فنية مغربية كبرى،
قبل أن يتفشى وبــاء »كــورونــا«
ليعلق الحياة الثقافية في فرنسا
بــالــكــامــل ،مــع إغـــﻼق ا�ــتــاحــف
وا�واقع الثقافية وتعليق جميع
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أعلنت جمعية اﻷطــلــس الكبير،
الجهة ا�نظمة للمهرجان الوطني
للفنون الشعبية ،عن تأجيل الدورة
 51من ا�هرجان إلــى شهر أكتوبر
ا�قبل.
وحسب بﻼغ للجهة ا�نظمة ،فإنه
»تقرر تأجيل الــدورة  51للمهرجان
الوطني للفنون الشعبية الذي كان
مقررا تنظيمه من  01إلى  05يوليوز
 ،2020إلــى شهر أكــتــوبــر ا�قبل،
ابتداء من  27إلى غاية  31منه«.
وأضــاف الــبــﻼغ ،أن »هــذا القرار
يأتي نظرا للظروف التي تعيشها
بﻼدنا نتيجة تفشي وبــاء كورونا
ا�ستجد )كوفيد  ،(19والــذي أثرت
تــداعــيــاتــه على الــعــديــد مــن بلدان
العالم«.

info@alousboue.com

اﻷنــشــطــة ا�ــرتــبــطــة
بالحياة الثقافية.
وتمكن فــرع معهد
العالم العربي بتور
كـــوان ،الـــذي تتمثل
مــهــمــتــه فـــي تــعــزيــز
ثقافات العالم العربي،
مــن خـــﻼل ا�ــعــارض
والحفﻼت ا�وسيقية
والندوات واﻷنشطة
بمنطقة
التعليمية
»هـــو دو ف ــران ــس«،
مـــــن إعـــــــــادة فــتــح
أبــوابــه فــي  29ماي
ا�نصرم ،في أعقاب
الـــرفـــع الــتــدريــجــي
ﻹجراءات الحجر الصحي ،وبناء
على طلب من رئيس معهد العالم
العربي ،تقرر تمديده إلى غاية 28
يونيو الجاري.
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أعلن منظمو جائزة »البحر اﻷبيض ا�توسط« لسنة ،2020
يوم اﻹثن� ا�اضي ،أن الكاتب والفنان التشكيلي ا�غربي ماحي
بينب� ،فاز بهذا اﻻستحقاق عن روايته اﻷخيرة »رو دو باردون«
التي صدرت عن دار النشر »ستوك«.
وجرى ترشيح ماحي بينب� للظفر بهذه الجائزة الخامسة
والثﻼث� ،إلــى جانب سيلفان كوير بروايته »فانكر أ روم«،
الصادرة عن دار النشر »أكت سود« ،وياسم� خﻼط عن روايتها
»مصر  «51الصادرة عن »إليزاد«.
وأوضح ا�نظمون ،أن الجائزة ستمنح للمؤلف يوم  3أكتوبر
ا�قبل ،خﻼل احتفال كبير في بربينيان بفرنسا.
وتعد رواية »رو دو باردون« ،التي صدرت السنة ا�اضية ،عمﻼ
مشرقا ،حسيا ،دافئا ومفعما باﻹنسانية ،فهي بمثابة احتفاء
بأنوثة النساء ا�غربيات من خﻼل بورتريه حياة ،الطفلة غير
ا�حبوبة في حي فقير بمراكش ،والتي ستكتشف دروب الحرية
عبر رقص وغناء »الشيخات« ،هؤﻻء النسوة اللواتي يشكلن في
أحيان كثيرة ضحايا اﻷحكام ا�سبقة بسبب ميوﻻتهن ا�تحررة.
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ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﻴﻊ
فــي ظــل الــتــجــاذبــات الحاصلة
حــول التحصيل ا�ــالــي بــ� اﻵبــاء
وأصحاب ا�ؤسسات الخصوصية،
وأمــام اتساع الفجوة ب� الطرف�،
ووصـــول الــخــﻼف إلــى حــد اللجوء
إلى ا�حاكم ،في ظل هذه الوضعية
الــشــاذة ،أرجـــو أن يحتكم أربــاب
هذه ا�ؤسسات إلى العقل وا�نطق،
وأﻻ يكونوا كمن يخربون بيوتهم
بأيديهم ،وأن يمتلكوا بعد النظر
الكافي الــذي يجعلهم يتجاوزون
القطر الصغير ،وينظرون إلى أبعد
من نقطة التحصيل القريبة والقاتلة
في الوقت نفسه.
مساهمة مني في هذا النقاش ،ألفت
عناية أرباب ا�ؤسسات الخصوصية
إلى النقط اﻵتية:
 لقد تمكنتم من جباية مستحقاتسبعة أشهر كاملة ،والــخــﻼف اﻵن
حــول ثﻼثة أشهر ،مما يعني أنكم

استخلصتم  % 70مــن مجموع
ا�داخيل السنوية ،وبما أن اﻵباء ﻻ
يمانعون في أداء  % 50عن اﻷشهر
الــثــﻼثــة مــوضــوع ال ــخ ــﻼف ،فهذا
يعني أنكم ستستخلصون % 85
من مجموع ا�داخيل السنوية ،فهل
»خسارة«  % 15تحتاج إلى كل هذه
الضجة ،وإلى الخروج عن الطور؟
فــي ظــل الــجــائــحــة الــتــي خسرت
فيها كثير مــن ا�ــقــاوﻻت ا�ــﻼيــ�،
يبدو وضعكم مريحا جــدا ،ويبدو
أننا سنتحدث ،بالنسبة إليكم ،عن
خسارة هامش ربح بسيط جدا ،بل،
وبا�قارنة مع ما تعرضت له ا�قاوﻻت
اﻷخرى من ضربة اقتصادية قاتلة،
يمكن أن نصنفكم في عداد الرابح�:
 أنتم مقاولون ،وسمعة ا�قاولةهي مصدر نجاحها ،أﻻ يبدو ،بهذا
التصلب ،أنكم تغامرون بمستقبل
مقاوﻻتكم )مــدارســكــم(؟ ربما كان
أخذكم بمبدإ »خطوة إلى الوراء من
أجــل خطوت� إلــى اﻷم ــام« ،تصرفا
حكيما ،فتنازلكم عــن  % 15من

مجموع التحصيل ا�الي السنوي عن
طواعية ،سيجعلكم محل تقدير اﻵباء
واحترامهم ،وسينظر الجميع إليكم
نظرة الرضى ،مما سيجعل اﻹقبال
على التسجيل في مدارسكم مرتفعا،

á``«Hô¨ª`dG ájô`≤Ñ©dG ô``éa
ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ *
شكل تعي� ا�لك للجنة الخاصة بالنموذج
الــتــنــمــوي ،حــدثــا بـــارزا فــي مــســار النهضة
ا�ــغــربــيــة ،لــكــن ا�ــطــلــوب الــيــوم مــن جميع
الغيورين على البلد ،اﻻستفادة من هذه اللحظة
التاريخية ،التي قلما تتاح في الدول ،لتقديم
مقترحات من شأنها أن ترفع من جودة الحياة
با�غرب ،فبمشاركتنا هذه اللجنة تطلعاتنا،
سنسدي خــيــرا كثيرا لبلدنا ،وسنستفيد
كذلك مما سيجود به بعضنا ،ﻷنه كلما كانت
اﻻقتراحات كثيرة ،كلما كانت نسبة اﻻستفادة
الفردية كبيرة ،وعندما يقدم أحدنا اقتراحا
مفيدا في مجال مع� ويتم تفعيل هذا اﻻقتراح
على أرض الــواقــع ،فــإن نتائجه اﻹيجابية
ستنعكس على الجميع بــدون استثناء ،كما
ينبغي علينا أن نتجاوز اﻷفكار السلبية التي
تبخس عمل اللجنة ،ﻷن أصحابها عاجزون عن
اقتراح حلول عملية.
ما يأسف لــه ،أن هناك شبابا متعلما في
ا�غرب وغيورا على مصالح البلد ،غير أن نظرته
لﻸمور تكاد تكون مثالية ،ويقوم بمقارنات ب�
بلدنا وبلدان أخرى دون استحضار الخصائص
الثقافية والظرفية السياسية التي يمر منها كل
بلد على حدة .إن التحدي الذي يقع على عاتقنا
اليوم ،هو كيف نقنع هؤﻻء بالتخلي عن نمط
التفكير السلبي السياسي ،ومن ثم اﻻنخراط
في التفكير في حلول واقعية وجادة للمشاكل
التي يتخبط فيها البلد وتفعيلها عبر القنوات
الرسمية؟

وﻷن مهمة هــذه اللجنة مــحــدودة زمنيا
ولــغــرض التدبير اﻷمــثــل لــلــذكــاء الجماعي
ا�غربي وضــمــان اســتــمــراريــة هــذه ا�سيرة
التنموية ،أقترح إنشاء مؤسسة وطنية للتدبير
اﻻستراتيجي للذكاء الجماعي ا�غربي ،قد
تحمل مثﻼ اسم »الهيئة ا�لكية العليا للتدبير
اﻻستراتيجي للذكاء الجماعي ا�غربي« ،تكون
مهمتها رعــايــة العبقرية ا�غربية بالدرجة
اﻷولى ،ورصد الديناميكية الفكرية للمجتمع،
في محاولة للتنقيب عن اﻻقتراحات الجادة
وا�فيدة للبلد واستيعاب الطاقة اﻹيجابية
الكامنة لغرض تحويلها �شاريع تنموية،
إضــافــة إلــى استقبال اقــتــراحــات ومشاريع
ا�واطن� ودراستها ،لتطوير وتنمية ا�غرب،
فاتحة ا�ــجــال أمــام جميع ا�غاربة لﻺبداع
واﻻبــتــكــار فــي جميع ا�ــجــاﻻت دون حاجة
بعضهم إلــى اللجوء إلــى قــنــوات أخــرى قد
تضيق عليهم بسبب الصراعات وا�صالح
الشخصية ،أو الذين ظروفهم اﻻجتماعية ﻻ
تسمح لهم بسلك تلك القنوات ،وقد تعمل كذلك
على تخصيص جوائز لتشجيع ا�واطن� على
التفكير في ريادة بلدهم قاريا وعا�يا ،أو ربما
يتم التفكير في إعادة تقييم دور ا�عهد ا�لكي
لــلــدراســات اﻻستراتيجية ،وتوسيع مهامه
لتشمل تدبير الذكاء الجماعي ا�غربي بمنظور
جديد يجعل منه مؤسسة رائدة في سبر أغوار
الخامات الفكرية ا�غربية وخلق اﻷرضية
الخصبة لتحفيز العبقرية ا�غربية على أخذ
زمام ا�بادرة والعطاء ،وﷲ ولي التوفيق.
* ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

وهكذا ستجنون في قادم السنوات
أضعاف ما فقدتموه هذه السنة.
 يبدو أنكم بهذا الصلب تجازفونبــخــيــار ا�ـــدرســـة الــخــصــوصــيــة،
وتثيرون أسئلة كثيرة عن دورهــا

التربوي ،وعن إخفاقاتها ،وتبعثون
ا�سكوت عنه مــن رمـــاده ،فالكثير
اﻵن يتحدث عن مدى قانونية رسوم
التسجيل التي تستخلصونها في
بداية ا�وسم الدراسي ،وعما يسمى
»واجــبــات التأم�« ،وعــن التكوين
ا�ستمر للمدرس� ،وعــن ا�ستوى
الدراسي لكثير منهم ،وعن تكليف
بعضهم بتدريس مــواد بعيدة عن
تخصصه.
 وبــالــنــســبــة �ــصــاريــف الــنــقــل،ومــادام الوزير قد وعد بحل مشكل
مستحقات السائق� وا�ــرافــقــ�،
كــان اﻷولـــى أن تذهبوا فــي اتجاه
استصدار قرار رسمي في ا�وضوع،
عوض مطالبة اﻵباء بأداء مصاريف
خدمة لم يستفيدوا منها ،ﻷن هذا
زاد من منسوب اﻻحتقان ،وأفقدكم،
في نظر الكثير ،صورة رجال تربية،
وحشركم في الزاوية الضيقة للمقاول
الفاقد للحس التربوي ،الباحث عن
الربح بشتى الوسائل والطرق ،ولو
كانت غير مشروعة.

Iƒ``°TQ ¿hó``H ™``ªà› πLCG ø``e
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لقد أصبحت الرشوة متفشية في مجتمعنا
بشكل خطير ،وقــد أصبحت بمثابة سرطان
يصعب استئصاله ،كما يتضح أن الحكومة باتت
عاجزة عن محاربة هــذا ا�ــرض الخطير الذي
ي ــص ــي ــب بــعــض
اﻹدارات.
إن محاربة وباء
الرشوة ﻻ يحتاج
إلـــــى مــيــزانــيــة
أو اعـــتـــمـــادات
وقـــــــــــروض مــن
الـــخـــارج ،وإنــمــا
يحتاج اﻷمــر إلى
إرادة سياسية،
فنحن ﻻ نتحدث
عن رشوة بدراهم
مــــــعــــــدودة ،بــل
رشــــوة ا�ــﻼيــ�،
فضﻼ عن الرشوة
الـــســـيـــاســـيـــة..
وا�واطن ا�غلوب
على أمره يتعرض لﻼبتزاز في البوادي وا�دن،
خاصة عند الرغبة فــي الحصول على إحــدى
الوثائق اﻹدارية ،كل وثيقة وثمنها ،إذ قد يصل
ثمن شهادة السكنى إلى أزيــد من عشرة آﻻف
درهم ،أما الحديث عن رشوة الصفقات ،فحدث
وﻻ حرج ،وليس من اﻹنصاف أن يتم زجر من

يرتشي بدريهمات واستثناء أصحاب رشوة
ا�ﻼي�.
فبعض رجـــال الــســلــطــة اغــتــنــوا مــن خــﻼل
التستر على انتشار البناء العشوائي أفقيا
وعموديا ،كما ﻻ يجب إهمال الرشوة السياسية،
عندما يتم منح الرخص واﻻمتيازات لضمان
الــوﻻء والتصويت وتغيير الخطاب السياسي
والـــســـكـــوت عن
ا�ــنــكــر والــفــســاد
الـــــســـــيـــــاســـــي
واﻷخـــــــﻼقـــــــي،
والتماس اﻷعذار
للتسلط ،وعندما
ت ــك ــون ال ــرش ــوة
مــن أجــل توسيع
صفوف ا�وال�،
فــالــرشــوة تبقى
رشوة ،فما الفرق
بــــ� مــــن يــأخــذ
ا�ـــــﻼيـــــ� ومـــن
يبيع صــوتــه أو
صمته أو قلمه
أو انحيازه مقابل
هبة أو إكرامية
أو رخصة استغﻼل أو غيرها.
محاربة الرشوة تحتاج إلى اﻹرادة السياسية،
وإلــى الشجاعة ،وهــذا ما تفتقد إليه الحكومة
والحكومات السابقة ..فماذا ننتظر من حكومة
أساسها ا�صالح الشخصية ،حكومة تجمع ب�
الشيوعي واﻹسﻼمي وما بينهما.

Ö`````````îædGh ΩÓ``````YE’G
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من الشائع انتشار ثقافة النقد والتعارض،
وا�حاججة الــتــي غالبا مــا تصبح مﻼججة،
بحكم العقم الــذي يعتريها ،وذلــك بتشبث كل
طرف بقبيلته وبنيه ،والزاوية التي تأويه ،وتعم
بذلك ا�قاربة الحدية التي تفرض في كل صراع
)فكري أساسا( الطرف الخاسر والرابح ،اﻷسود
واﻷبــيــض فــي عــالــم ﻻ يــؤمــن سكانه با�نطقة
الرمادية ،وﻻ بإمكانية التقبل والتعايش والتفهم.
واﻹعــﻼم )الرسمي خصوصا( ،يمثل ا�ثال
الــواضــح والفاضح �ثل هكذا مــقــاربــات ،ﻷنه
ﻻ ينطلق أســاســا مــن ك ــون الــبــشــر مقسم�
إلى مستويات مختلفة من الذكاء ،والفاعلية،
وا�تطلبات ،استنادا إلى منحنى »ݣاوس« الذي
يحدد سويات البشر ،فالعاديون يمثلون 68.24
في ا�ائة ،وقليلو الذكاء  13.94في ا�ائة ،وذوي
اﻻحتياجات الخاصة وهم هنا نوعان :معاتيه

بنسبة  2.5في ا�ائة وعباقرة بـ  2.5في ا�ائة
وسوبر عباقرة بنسبة  0.3إلى  0.8في ا�ائة،
وهي تقريبات من مجموع ما يقارب  85في ا�ائة.
الرغبة في الخوض أحيانا في هــذه اﻷرقــام
ا�زعجة ،ليس فقط لتدعيم الحجة ،بل لتوضيح
فكرة أن اﻹعــﻼم يــروم أساسا مخاطبة جميع
ا�ستويات ،وبذلك تكون مسؤوليته :اﻹرضــاء
والتعبئة ورفــع ا�ستويات واﻷذواق وصقل
ا�واهب ،غير أن الواقع يب� أنه يقتصر على
أدوار محدودة ،وبالتالي ،يغيب مكونات وأقليات
مــن الــضــرورة بمكان اﻻلــتــفــات إليها ﻻكتمال
ا�ساحة البشرية الوطنية ،وفي هذا اﻹقصاء
استبعاد لنخب تقترب من الﻼانتماء ،ويعدو
البون شاسعا بينها وبــ� النظم والسلطات
والدولة ،وأحيانا اﻷوطان كذلك.
الغريب أن أصحاب الحل والعقد يصدرون
تصورات أصبحت رائجة لتبرير ذلك ،باعتبار هذه
النخب ﻻ تعرف تفاصيل الواقع ،وكثيرة اﻻنتقاد
والنقد دون بدائل ،متناس� أنها أعذار أقبح من

الــزﻻت ،فالغارق في التفاصيل والواقع يحتاج
نقط استشراف من يراقبون من أعلى ،ﻷن مساحة
رؤيتهم أكبر ،وبالتالي ،فقراءتهم أكثر حكامة
وتبصرا ،ودور هذا ﻻ يلغيه آخر ،حسب النظرية
الوظيفية ،أما النقد ،فمن العجب استنكار آليات
التفكيك على العقل الناقد ،وبالنسبة للبدائل ،ﻻ
يمكن مساءلة من لم يعط الفرص ولم يتم تمكينه
لتحقيقها ،لذلك تستمر اﻻتهامات بالتنظير ،وهو
ا�همة اﻷساس لكل مفكر ،والتلويح بعقد النقص
يمنة ويسرة )السقف العالي والطموح الجامح(،
ليبقوا دائما غرباء كصالح في ثمود ،وتستمر
آلة اﻻستبعاد ا�ريح لدى البعض ،لتبرز نخب
جديدة تتسلق القمم ،غير أنها ﻻ تعدو أن تكون
متوسطة الذكاء تعتمد اﻻستفزاز والخضوع �ا
يطلب منها ،وتعتمد قواعد اﻹزاحــة الطبيعية
للنخب الحقيقية خشية انكشاف مستوياتها
الحقيقية ،لكن مــن الــواجــب اﻻتــفــاق على أن
النخب »الحقيقية« فعﻼ ،متعبة ،لكن استبعادها
متعب أكثر فأكثر ،فهي تصبح »نقاقة« وساخطة

أكثر ،وبتفسير علماء النفس ،فمثل هكذا سلوك
هو وسيلة دفاعية عن ذات مستباحة ،ﻻ تستشار
وتغيب عن كل تشكيل جماعي أو مؤسساتي.
لــذلــك ،فمن مسؤولية الــدولــة على إعﻼمها،
تغطية الطيف الكامل من مواطنيها ا�نسي�،
أقلية وأكثرية ،ومن الواجب إجــزاء نخبها عن
كل عمل فكري ،فهو مجهود يحتاج أجرة )ﻷن
صاحبه بحث واجتهد وبذل مجهودا ،وهو آدمي
يحتاج ما يحتاجه غيره للعيش والبقاء( ،وغير
ذلــك يأتي بتفضل صاحبه ﻻ رغما عنه ،وذلك
تطوعا بحضور عقل الوفرة وﻻ شيء غير ذلك.
وتراجع حضور السوية التي تخاطبها النخب
وغياب لغتها ،يفقد باقي فئات الشعب فرصة
اﻻرتقاء والتفكير في ما هو غير مفكر به ،وما
أحوجنا إلى ذلك في هذه اﻷيام الحرجة )التفكير
خارج الصندوق( ،غير أن هذه العودة يجب أن
تكون غير متسولة للنخب إلى اﻹعﻼم ،وكما قال
ابن عربي» :ا�كان الذي ﻻ تتبوأ به مكانتك ﻻ
يعول عليه«.
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المنبر الحر

العدد1080 :

ما بعد فريو�س «كورونا»؟

من  18إلى  24يونيو 2020

ال�سيـاحة الداخليـة �أو طوق النجـاة الـمثقوب
أحمد الجابري *

محمد الويز *

كثيرا ما طــرح السؤال حــول املرحلة املوالية
لـ«كورونا»؟ وكثيرا ما سمعنا كالما عفويا صادرا
عن تعبيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ،أن
ما بعد «كورونا» لن يكون هو ما قبل الجائحة،
وكنت أستمع لهذه التعبيرات بكثير من الحذر
ومن الشك وأقــول مع نفسي ،هل فعال ستتغير
األمور بهذا الشكل املعبر عنه؟ هل هؤالء ينطلقون
من معطيات ومــؤشــرات واقعية للتعبير بهذه
الطريقة املبشرة بغد مشرق؟ كيف يمكن أن تتغير
األحوال خالل فترة زمنية قصيرة؟ هل لـ«كورونا»
كل هذه القدرة ملسح واقع سابق وخلق واقع جديد
ومتغير ،أم أن األمر ال يعدو أن يكون حلما وأماني
سيستفيق منها صاحبها بعد حني؟
مــا ال ــذي سيتغير بالفعل؟ مــا ال ــذي لــم يكن
وسيكون؟ ما هو الالمفكر فيه والذي كان سائدا
وسيصبح مفكرا فيه؟ هل يتعلق األمر بتغير نمط
الثقافة والتفكير السائد ،أم أن األمر يتعلق بتغير
النخب املوجودة بشتى تشكالتها وتوجهاتها؟
هل يتعلق األمر بتغيير النظم االقتصادية السائدة
وتحل محلها نظم جديدة ،أم أن التغيير املقصود
يتعلق بتغيير شامل يضم كل هذه األمــور؟ وإذا
كان األمر كذلك ،فمن الذي سيغير؟ وكيف سيغير؟
وما هي وسائل التغيير؟
العنصر األساسي ضمن اإلشكالية املطروحة ،هو
العنصر البشري ،إذ هو املعني بالتغيير والفاعل
في التغيير ،والقول بأهمية العنصر البشري،
يطرح إشكالية النخب باملغرب خاصة والعالم
الــعــربــي عــامــة ،وخــصــوصــا النخب السياسية
واالقتصادية ،ما هي طبيعة هذه النخب؟ كيف
تشتغل؟ كيف تساهم فــي بناء ثقافة حداثية
جديدة؟ ما هي منطلقات وأسس استراتيجيات
هذه النخب؟ أكثر من ذلك ،هل لدينا نخبا باملعنى
الحقيقي ملفهوم النخب؟ وما عالقة هذه النخب
باملجتمع؟ ما هي الثقافة التي تنتجها هذه النخب،
هل هي ثقافة «إسمنتية» تكرس السائد والواقع
املــوجــود ،أم أنها تنتج ثقافة مناهضة للفقر
والتهميش والخصاص االجتماعي؟
* أستاذ علم االجتماع بجامعة
القاضي عياض مبراكش

فــي مــحــاولــة يائسة إلنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه
والتخفيف من حدة االنتكاسة واألزمــة الخانقة
والخسارة الفادحة التي ألحقتها جائحة فيروس
«كورونا» املستجد بالقطاع السياحي ،الذي يعد
األكثر تضررا من غيره منذ اإلعــان عن إغالق
الــحــدود ،عمدت الــدولــة الــى تبني مجموعة من
التدابير ،أبرزها وأقدمها على اإلطالق ،اللجوء إلى
السياحة الداخلية التي لطاملا ضخت الدماء في
جسم السياحة العليل والجريح في محطات عديدة
حرجة من حياته التي يطبعها عــدم االستقرار
والهشاشة بالنظر لتأثرها السريع بالتقلبات
واألزمــات ،سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو
صحية أو مناخية أو كوارث طبيعية.
فالسياحة الداخلية إذن ،شكلت وال تزال سفينة
نوح التي يتم اللجوء إليها كلما اجتاح طوفان
أزم ــة قطاعا يسمى عبثا أو رغــبــة فــي إضفاء
صبغة املناعة عليه بـ«الصناعة السياحية»،
علما أن حمولة كلمة «صناعة» ليست بالهينة،
كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بجملة من املعايير
كاالستراتيجية والتقنية والجودة والتنافسية
ومواكبة تغيرات السوق الدولية ملالءمة العرض
مع الطلب الستقطاب املزيد من الزبناء وتوطيد
وزيادة حصة السوق والقيمة املضافة.
وحتى يبقى تحليلنا لصيقا بواقع هذا القطاع
الحيوي والعليل في آن واحد في بلدنا ،فالتدابير
العقيمة املتخذة إلنقاذه تصب في اتجاه واحد:
إنعاش السياحة الداخلية على اعتبار أنها قارب
النجاة أو لنقل طوق النجاة الوحيد الذي يعول
عليه كلما غرقت سفينة السياحة ،أو أوشكت من
الغرق ،ولعل ما يميز قرار الدولة هذه املرة ،هو
االرتــجــال والعشوائية اللذين ينمان عن غياب
استراتيجية ممنهجة استباقية ملساعدة قطاع
السياحة للخروج من مأزقه ،استراتيجية أو -
لم ال -ترسانة من الحلول البديلة التي كان من
الواجب االشتغال عليها على األقل مع ظهور بوادر
تفشي الجائحة عامليا ،ولو أنه كان حريا بوزارة
السياحة واملكتب الوطني للسياحة ،ومنظريهما،
واملجالس الجهوية للسياحة االشتغال على تصور
زمرة من السيناريوهات واملقترحات والتوصيات
بمعية تمثيليات كل القطاعات التي تشكل ما
اصطلح على تسميته بـ«سلسلة القيم» في إطار
مقاربة تشاركية دائمة ومستدامة تروم تحصني
السياحة مــن تــداعــيــات األزمـــات الــدوريــة التي
تعصف به.
ففي الــوقــت ال ــذي أعلنت فيه معظم الــدول

املنافسة للمغرب سياحيا ،عن تواريخ فتح حدودها اقتراح حزمة العروض على املستهلك أو السائح
واستعدادها الكامل الستقبال السياح بعد أن املغربي؟ رابعا ،إلى أي حد راعت العروض املقترحة
ضخت أمواال طائلة إلنقاذ مؤسساتها السياحية الظرفية االقتصادية الراهنة بالنظر إلى التأثير
مــن اإلفــاس وتــفــادي تفاقم البطالة ،مما يبرز السلبي للجائحة على امليزانية التي تخصصها
الــطــبــقــة الــوســطــى عــادة
نــجــاعــة استراتيجياتها
للسفر واالستجمام ،وهل
وكـــفـــاءة الــقــائــمــن على
تستجيب ملتطلبات هذه
الشأن السياحي بها ،تأبى
األخــيــرة باعتماد مقاربة
حكومتنا إال أن تستمر في
الــطــلــب والـــعـــرض ،وهــل
سياستها املتميزة بغشاوة
شكلت السياحة الداخلية،
راعـــــت أي ــض ــا الــظــرفــيــة
الــرؤيــة والتكتم واإلبــهــام
وال تزال ،سفينة نوح التي
الــوبــائــيــة ومـــا يقتضيه
والسيناريوهات الواهية
اســتــقــبــال ونــقــل السياح
الــتــي ربــمــا ال وجـــود لها
يتم اللجوء إليها كلما اجتاح
وإيـــوائـــهـــم مـــن تــدابــيــر
إال فــي مخيلة شخص أو
وقــائــيــة وصــحــيــة يومية
أشـــخـــاص ال يــأبــهــون ال
طوفان أزمة قطاعا يسمى
صارمة وفقا للبروتوكوالت
بــالــســيــاحــة ،وال بمصير
عبثا أو رغبة في إضفاء صبغة
واملعايير الصحية الدولية؟
مــايــن امل ــغ ــارب ــة الــذيــن
هــــذه أســئــلــة وأخــــرى
يــعــتــمــدون عــلــيــهــا ،ســواء
المناعة عليه بـ«الصناعة
ق ــد ل ــن نــجــد لــهــا حاليا
بــصــفــة مــبــاشــرة أو غير
السياحية» ،علما أن حمولة
أجـــوبـــة تــشــفــي الــغــلــيــل
مــبــاشــرة كمصدر للعيش
وتثلج الــصــدور ما دامت
وإلعــالــة عــوائــلــهــم ،ولعل
كلمة «صناعة» ليست بالهينة،
الــحــكــومــة لــم تــعــلــن بعد
األسئلة األربعة التي تطرح
عــن تــاريــخ مــحــدد لفتح
نفسها بإلحاح هــي :أوال،
كونها مرتبطة ارتباطا
الــحــدود ،مما يفوت على
هــل مــن املعقول أن نعول
وثيقا بجملة من المعايير
املغرب فرصة تدارك األمور
على السياحة الداخلية
 ولــو نسبيا  -إلنقاذ ماإلنــــعــــاش قـــطـــاع شــامــل
كاالستراتيجية والتقنية
تبقى من موسم سياحي،
يضم العديد من األطياف
والجودة والتنافسية ومواكبة
وبــالــتــالــي ،الــتــســبــب في
املتداخلة علما أن جائحة
تفاقم الخسارة في األرباح
«كــورونــا» أنهكت القدرة
تغيرات السوق الدولية
لفائدة الدول املنافسة ،هذا
الشرائية لشريحة عريضة
باإلضافة إلى كون وزارة
من املغاربة (تضم ما يسمى
لمالءمة العرض مع الطلب
السياحة نفسها قد أعلنت
بالطبقة الوسطى) ،الذين
الستقطاب المزيد من الزبناء
أنها ال تتوفر على مخطط
صار همهم الوحيد هو سد
لرفع الحجر الصحي ،مما
الــرمــق وتسديد الفواتير
وتوطيد وزيادة حصة السوق
يكرس ما يسود من كآبة
والــكــمــبــيــاالت والـــديـــون
والقيمة المضافة.
وكــســاد وعـــدم اطمئنان
العديدة املتراكمة؟ ثانيا،
وتخوف من املستقبل ،ومن
هل تتصور الحكومة فعال
هاجس شبح البطالة الذي
ومعها وزارة السياحة ،أن
يلقي بظل قاتم كثيف «ذي
تقضي الطبقة امليسورة
عطلتها الصيفية في املغرب بعد أن تفتح الدول ثالث شعب» على قطاع سياحي وهن ،وواقعه مر
املطلة على البحر األبيض املتوسط مثال حدودها وبشع مهما تعددت مساحيق التجميل الزائفة
في وجــوه السياح ،علما أنــه ال مجال للمقارنة املستعملة بني الفينة واألخــرى إلخفاء وطمس
بني عــروض وخدمات هذه األخيرة مع عروضنا معالم ذلك الوهن وتلك البشاعة.
والوضع على ما هو عليه ،ال يسعنا إال اعتبار
التي تشكو من قصور إبداعي وحداثي وخدماتنا
املتدنية ألسباب متعددة ومتشابكة؟ ثالثا ،بما أنه ،طوق النجاة ،الذي يعول عليه للخالص ،مثقوبا،
استنادا إلى أبجديات التسويق ،تعتبر الدراسات لينطبق على قطاع السياحة املثل العربي الشهير
امليدانية ضرورية وذات أهمية قصوى في تحديد «تمسك الغريق بقشة» في مشهد درامــي يذكر
نوعية العروض وأثمنتها مع مراعاة تجزئة الفئات بغرق قوم نوح.
* خبير سياحي ومراسل صحفي حر
قبل استهدافها ،هل تم احترام هذه املعايير قبل

مـن درو�س اجلائحـة ..احلاجـة �إلـى دولـة تنمويــة
رضوان زهرو *
يمر العالم اليوم بأزمة حقيقية ،أزمة أسوأ
مما نعتقد ،حتى أننا ال نستطيع اإلحاطة
بجميع جوانبها وتقييم مختلف تداعياتها،
أزمة بنيوية عميقة ،وهي للتذكير ،ليست وليدة
اليوم ،فالجائحة جاءت فقط لتبرزها وتخرجها
إلى الوجود.
وإذا كانت الجائحة صحية بامتياز ،فإن
األزمة أكبر من ذلك وأعمق ،حيث إنها متعددة
األوجـــه واألبــعــاد ،أزم ــة اقــتــصــاديــة ومالية
واجتماعية ،أزمة لم يشهد العالم مثيال لها من
قبل ،منذ أزمة الكساد الكبير خالل ثالثينيات
القرن املاضي.
أمــا عندنا نحن في املــغــرب ،فالدولة التي
أسرعت إلى مواجهة الجائحة ،بقيت صامدة،
تقاوم بما أوتيت من قوة ،ومعها وإلى جانبها،
االقــتــصــاد واملجتمع ،لنكتشف بــلــدا قويا،
متماسكا ،يعيش األزمــة بأسلوبه الخاص،
كعادته دائما في مثل هذه الظروف العصيبة،
بلد يعيش األزمة في صمت ،بكل أنفة وكبرياء
وعزة نفس ،رغم الصعوبات ،ورغم اإلكراهات:
ركود وبطالة وتضخم ،ارتفاع في املتطلبات،
تراجع في الناتج الوطني ،تراجع في اإليرادات،
ندرة في املوارد ،عجز في امليزانية وفي امليزان
التجاري ،نقص حاد في االحتياطي من العملة
األجنبية (نتيجة تــراجــع حجم الــصــادرات
ومداخيل السياحة وتحويالت املغاربة املقيمني
بالخارج) ،باإلضافة إلى تداعيات الجفاف.
كــل هــذا جعلنا نكتشف مــقــاوالت (كبرى
أو صــغــرى) تعاني ،بــل تختنق ،وإنقاذها
يتطلب عناية مركزة وتنفسا اصطناعيا ،من
خالل «ضمان أوكسجني» و«ضمان انطالقة»،
وكأنها لم تكن تربح باألمس ،ضعيفة منهكة،

تستجدي كل دعم ومساندة ،ونكتشف كذلك،
معارف لنا وبعضا ممن حولنا ،وهم في أزمة،
القريب منهم والبعيد ،الجار والصديق ،العامل
والعاطل ،من يشتغل في قطاع مهيكل كالذي
يعمل في القطاع غير املهيكل ،من فقد شغله،
ومن لم يفقده ،الجميع في األزمة سواء.
إن استخالص الـــدروس والعبر مــن هذه
الــجــائــحــة ،يقتضي حتما مــراجــعــة بعض
اختياراتنا التنموية ،خــاصــة فــي بعديها
االقــتــصــادي واالجتماعي ،فالجائحة جــاءت
لتكشف لنا عن واقــع مرير ،واقــع إذا كنا ال
نعلمه مــن قبل ،فهذه مصيبة ،أمــا إذا كنا
نعلمه ونخفيه أو ال نتحرك لتغييره ،فتلك
لعمري خطيئة كــبــرى ،وذنــب ال يغتفر ،فقر
وهشاشة ،هشاشة املاليني ،فحوالي % 60
من الساكنة تعيش اليوم ظروفا اجتماعية
قاسية ،وال تستطيع العيش بكرامة ،كذلك
هشاشة املقاوالت ،حيث إن كثيرا من عمالها
ومستخدميها لم تكن تصرح بهم لدى صندوق
الضمان االجتماعي ،بعيدا عن أي مراقبة أو
محاسبة ،وألن جزء كبيرا منها مرتبط بالخارج،
وألن القطاع غير املهيكل يهيمن على كثير من
أنشطتها ،فإن هذه املقاوالت سرعان ما عرفت
اختالال مزمنا في ماليتها ،ونقصا حــادا في
خزينتها ،بسبب العزل املنزلي ،في املغرب كما
في بقية دول العالم.
وإذا كان املغرب قد نجح نسبيا ،واقترب من
كسب الرهان ،في تعامله مع الجائحة ،وأصبح
نموذجا يحتذى بــه على املستوى العاملي،
مــن خــال اإلجــــراءات االستباقية والجريئة
واملتبصرة التي أمر بها امللك ،فإن ما ينتظرنا
كبير وكبير جدا ،حيث إن بوادر أزمة حقيقية
تلوح في األفق ،وتجاوزها يقتضي في املقام
األول ،كثيرا من الصبر والتضحية والتالحم
والتضامن ،كما يقتضي كذلك وضع منهجية
عمل واضحة ،تحدد بدقة األهداف واألولويات،

عبر سياسات اقتصادية واجتماعية ،مالية
ونقدية ،توسعية ومنظبطة ،إرادية وطموحة،
من قبيل:
 الـــزيـــادة فــي اإلنـــفـــاق الــعــمــومــي وفــياالستثمار العام ،وفــي حجم الشراكات بكل
شفافية وديمقراطية ،وعمال بمبدأ األفضلية
الوطنية ،حفاظا على فــرص الشغل املتاحة
وعلى الطاقات اإلنتاجية الوطنية.
 تمويل االقتصاد ،من خالل تمويل املشاريعالصغيرة واملتناهية الصغر ،باالعتماد على
القروض املوجهة التي تستهدف بصفة خاصة،
املقاوالت املحتاجة أو تلك التي في وضعية
صعبة ،وتمويل اإلبداع واالبتكار ،باإلضافة إلى
ضخ (من طرف البنك املركزي) مزيد من األموال
في النظام املــالــي ،وتخفيض معدل الفائدة
الرئيسي ،ومعدل االحتياطي اإللــزامــي ،من
أجل إتاحة املزيد من السيولة ألجل اإلقراض،
مع الرفع من قدرة مناخ ممارسة األعمال على
التكيف مع األزمات في املستقبل.
 التدبير الجيد والعقالني الندماج االقتصادالــوطــنــي فــي نــظــام الــعــوملــة ،وفـــي مختلف
الشراكات الثنائية واملتعددة األطــراف ،حتى
يصير هذا االندماج بحق ،اندماجا متوازنا
يحقق النمو ويرفع من الدخل ،ويساهم في
تحسني املعيشة.
 إعادة االعتبار للسوق املحلية ،ودعم الطلبالداخلي.
 التفكير في وضع سياسة وطنية للتخزيناالستراتيجي على املديني املتوسط والبعيد،
خاصة بالنسبة للمواد األساسية ،الغذائية
والطاقية ،وتوفير البنيات األساسية لذلك،
تحسبا لكل طارئ.
 تجنب التبدير وسوء التصرف ،مع الحكامةوحسن التدبير والتقليل من البذخ والنفقات
غير الضرورية من طرف الجميع ،إدارات وأسر
ومقاوالت ،فليس كل ما نشتهيه ونريده يجب

أن نحصل عليه دائما.
 اإلح ــس ــاس أكــثــر بــالــفــقــراء واملــســاكــنواملحرومني واملقعدين ،ومساعدتهم وتمويلهم
والتمكني لهم.
و يبقى األهم من كل هذا ،هو التشبث باألمل
في املستقبل ،والثقة في قدراتنا وإمكاناتنا،
والثقة في مواردنا البشرية املبدعة واملبتكرة،
والثقة في مزايانا التنافسية العديدة واملتنوعة.
إننا نحتاج اليوم ،إلى «دولة تنموية» ،تجعل
اإلنسان في صلب العملية التنموية ،ومحور
اهتمامها وقراراتها ،دولة تحسن قراءة الواقع
جــيــدا ،فــي ظــل الــظــروف الحالية ،وفــي ظل
السياق الدولي الذي نعيشه اليوم ،والذي أقل
ما يقال عنه أنه مضطرب وغير مستقر ،يطبعه
التوجه نحو الحمائية واالنغالق ،دولة تحدد
التوجهات االستراتيجية الكبرى على املدى
البعيد ،تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة،
تقوم على هــدف استراتيجي عنوانه البارز
«إعــادة البناء» ،أي إعــادة البناء االقتصادي
واالجتماعي ملغرب مــا بعد الجائحة التي
شلت مختلف مناحي الحياة االقتصادية
واالجتماعية على مدى أشهر ،ذلك أن املطلوب
الــيــوم ،ليس مخططا طموحا لــإقــاع ،أو
استراتيجية تنموية شاملة ،وإنما خطة ظرفية
ومتدرجة ،إلنعاش االقتصاد وإعـــادة بنائه
على أسس صلبة ومتينة ،من أجل استعادة
االستقرار االقتصادي من جديد ،خطة تأخذ
بعني االعتبار متطلبات «األمن االجتماعي» عند
اتخاذ أي قرار ،أو سن أي إجراء ،أو تصميم
أي مشروع في أي قطاع من القطاعات ،خطة
تحقق الشروط الدنيا لـ«الدفاع االجتماعي»،
على غرار الدفاع الوطني ،أو الدفاع عن األمن
القومي ،وبذلك وحده نستطيع «تأمني التنمية»
على املديني املتوسط والبعيد.
* أستاذ بكلية احلقوق عني الشق بالدار البيضاء
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بــيــنــمــا ﻻزال عـــدد كــبــيــر من
ا�غاربة يتداولون اﻷمــوال على
شكل سيوﻻت نقدية ملموسة)،(..
دخــل قيام »الفيسبوك« بإطﻼق
خدمة تحويل اﻷمـــوال مــن بﻼد
»السامبا« ،عصرا جديدا ،بحيث
لن يصبح التواصل به بالكلمات
والفيديو فقط ،بل سيتخطاه إلى
دفع ا�شتريات وتحويل النقود،
الشركة أعلنت أنها تهدف إلى
نشر التطبيق لبلدان أخرى قريبا.
وقــد يصبح تــحــويــل اﻷمـــوال
للعائلة واﻷحــبــاب عبر البنوك
أمــرا من ا�اضي ،إذ أطلق موقع
»فيسبوك« خدمة الدفع الخاصة
بــه عــلــى تطبيق »الــواتــســاب«
فــي الــبــرازيــل ،بــهــدف السماح
لــلــمــســتــخــدمــ� بــالــدفــع مقابل
ا�شتريات أو تحويل اﻷموال إلى
اﻷقارب بسهولة.
وكــان ا�وقع قد أطلق محفظة
»فيسبوك باي« Facebook Pay
على تطبيق »الواتساب« للمراسلة

في نونبر ا�اضي في الوﻻيات
ا�تحدة اﻷمريكية ،وهذه هي ا�رة
اﻷولى التي يمكن فيها استخدام
»الواتساب« للدفع للشركات أو
تحويل أموال لﻸفراد ضمن قائمة
اﻷسماء في التطبيق.
وسيتوجب على ا�ستخدم�
امتﻼك بطاقات »فيزا كــارد« أو
»ماستر كارد« صادرة عن مصارف
معينة ،وستكون هناك حاجة إلى
إدخــال رمز مؤلف من ستة أرقام
أو تعريف رقمي للمصادقة على
عملية الــدفــع ،ويتم التعامل مع
هذه العمليات التي تحصل على
»فيسبوك بــاي« مــن مجموعات
شريكة مثل »باي بال« في الوﻻيات
ا�تحدة و»سييلو« في البرازيل.
وأوضحت إدارة »فيسبوك« في
بيان لها ،أن »إرســال اﻷمــوال أو
إجراء عملية شراء على الواتساب،
مجانية ،وستدفع الشركات عمولة
مماثلـــة لتــــلك التي تدفع في
معامﻼت بطاقات اﻻئتمان«.
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يــشــار إلــــى أن الــتــطــبــيــقــات
الــجــديــدة لـــ»فــيــســبــوك« ،دائــمــا
مــا تــبــدأ ضمن نــطــاق ضيق من
ا�ــســتــخــدمــ� ،وذلـــك لدراستها
ومن ثم توسيعها لتشمل شرائح

áãdÉãdG áLhõdG IÉ«M øY »µëj ÜÉàc Qhó°U
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كــشــف مــوقــع صــحــيــفــة »زود دويــتــشــه
تسايتونغ« اﻷ�ــانــي ،أنــه وبعد فــوز دونالد
ترامب في اﻻنتخابات الرئاسية اﻷمريكية،
أرادت زوجــتــه الــحــالــيــة ،ميﻼنيا تــرامــب،
الــتــفــاوض م ــن جــديــد حــول
بنود عقد زواجهما ،وتحديدا
الــجــانــب ا�ــتــعــلــق بابنهما
ا�شترك ،بارون.
وكانت صحيفة »واشنطن
بــوســت« قــد نشرت فــي اﻷيــام
اﻷخــيــرة ا�ــاضــيــة ،مقتطفات
من كتاب عن ميﻼنيا ترامب،
الــذي طــرح فــي اﻷســـواق منذ
يــوم الــثــﻼثــاء ا�ــاضــي ،وهو
مــن تأليف الصحافية مــاري
جوردون.
ووفــق موقع »زود دويتشه
تسايتونغ« ،فإن زوجة الرئيس
اﻷمريكي أرادت الحصول على
وثيقة رسمية تضمن ﻻبنها
بارون جميع الحقوق ا�الية ،بشكل متساوي
مع إخوته الثﻼثة الذين أنجبهم ترامب من
زواجه اﻷول على وجه الخصوص.
وميﻼنيا هــي زوجــة تــرامــب الثالثة ،وقد

ﻣﻨﻮﻋـــﺎﺕ

23

ø°ùe êÓ©d Q’hO ¿ƒ«∏e
zÉfhQƒc{`H ÜÉ°üe

أنجب من زوجته اﻷولى إيفانا ثﻼثة أطفال،
ولدان هما دونالد جونيور وإيريك ،وكﻼهما
يسيران امبراطورية والدهما ا�الية ،وابنة
هي إيفانكا ،التي توجهت إلى عالم السياسة
وتولت إلى جانب زوجها غاريد
كوشنير ،منصب مستشارة
الرئيس في البيت اﻷبيض بعد
فوز والدها في اﻻنتخابات.
وبعد تنصيب دونالد ترامب
رئــيــســا لــلــوﻻيــات ا�ــتــحــدة،
وتأديته القسم ،انتقل مباشرة
إلى القصر الرئاسي ،غير أن
ميﻼنيا لم ترافقه ،وقيل آنذاك
إنها أرادت اﻻنتظار إلى ح�
نهاية السنة الدراسية ،حتى ﻻ
يجبر بارون على تغيير وسطه
اﻻجــتــمــاعــي فــجــأة ،غــيــر أن
الصحفية ماري جوردون ،وكما
ورد في كتابها وفي مجموعة
تغريدات ،كشفت أن ما قالته
ميﻼنيا هو جــزء من الحقيقة فقط ،فزوجة
الرئيس استخدمت اﻻنتقال إلى البيت اﻷبيض
كــورقــة لفتح بــاب ا�ــفــاوضــات مــجــددا بشأن
ابنها بارون.

ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑـ

أخــرى ،ويعتزم »فيسبوك« جعل
هذه الخدمة متاحة تدريجيا على
مجموعة تطبيقاته اﻷخــرى بما
فيها »إنستغرام« ،على أن تشمل
بلدانا أخرى في ا�ستقبل.

تلقى رجل أمريكي يبلغ من العمر  70عاما ،كاد
أن يفقد حياته بعد إصابته بفيروس »كورونا«،
فــاتــورة بقيمة  1.1مليون دوﻻر مقابل عﻼجه
في ا�ستشفى ،وفق ما أوردت صحيفة »سياتل
تايمز«.
وقد أدخل مايكل فلور مستشفى في سياتل
في مارس ا�اضي ،وبقي فيه �دة  62يوما عانى
خﻼلها من حالة متقدمة من ا�ــرض لدرجة أن
الطاقم الطبي اتصل بزوجته وأوﻻده ليتمكنوا
من إلقاء الوداع اﻷخير عليه.
لكن فلور تعافى وخرج في  5ماي ا�نصرم على
وقع هتافات الطاقم الطبي ،إﻻ أنه تلقى فاتورة
من  181صفحة يبلغ مجموعها مليونا و 122ألفا
و 501.04دوﻻر ،وفق ما قال للصحيفة.
ولحسن حظ مايكل فلور ،أنه مشمول ببرنامج
تأم� حكومي للمسن� وليس عليه أن يدفع
نفقات عﻼجه الطبي من أمواله الخاصة ،وفق
الصحيفة.
بيد أن السبعيني اﻷمريكي قــال إنــه يشعر
بالذنب مع علمه أن دافعي الضرائب سيتحملون
الجزء اﻷكبر من الكلفة ،في بلد تعتبر فيه الرعاية
الصحية من ب� اﻷكثر كلفة في العالم.
ونقلت الصحيفة عنه قوله» :لقد أنفقت مليون
دوﻻر ﻹنقاذ حياتي ،وبالطبع أود أن أقول إن هذه
اﻷمــوال أنفقت بشكل جيد ..لكنني أعلم أيضا
أنني قد أكون الشخص الوحيد الذي يقول ذلك«.

أشكرك ذ .يوسف الشهبي ،ابن زميلتي وأختي ا�رحومة
آسية الوديع وابن نقيبي وأخي ذ .محمد الشهبي ،على الفرصة
التي دعوتني إليها في مقبرة الشهداء يوما وكنت في سيارتك،
وفي ا�قعد الخلفي شخص لم أكن أعــرف تواجده في نفس
السيارة ،وركبت ا�قعد اﻷمامي بناء على دعوتك ،وسلمت علي
كعادتك ممازحا ومبتسما بابتساماتك ا�عبرة التي ورثتها عن
والدك والنظرة العميقة التي ورثتها عن »ماما آسية« وأخوالك.
والتفتت إلى الــوراء ﻷجد ذ .عبد الرحمان اليوسفي في
ا�قعد الخلفي بسيارتك بهدوئه وابتسامته ا�عهودة ونظرته
الثاقبة ،وكانت لدي معه ذكــرى يمنعني واجــب التحفظ أن
أدلي بتفاصيلها ،ﻷنني عشتها معه وبقيت راسخة في ذهني
وذاكرتي أياما ،وبادلني وبادلته نفس اﻻحترام والتقدير ب�
قاض خدم وطنه في ظروف معينة وسياسي محنك ورجل فكر
ووطنية صادق ،وكان ذلك آخر عهد باللقاء به بعدما سنحت
لي فرص اللقاء معه قبل توليه الــوزارة اﻷولــى ،وذلك بمنزل
موﻻي مصطفى بلعربي بالسويسي بالرباط ،أو منزل الحاج
بليوط بوشنتوف ببا�يي بالدار البيضاء ،وقد كان الحاج
بليوط ،حسب ما ذكره ا�رحوم امحمد بوستة في استجوابه،
ممن كلفه ا�غفور له الحسن الثاني ﻹقناع سي عبد الرحمان
بالعودة إلى الوطن ،كما التقيت به في منزل ابن الشهيد محمد
الزرقطوني ،حيث كان يعطف كثيرا على عائلة الزرقطوني ،وقد
حكى لي موﻻي مصطفى بلعربي عن بعض أحــداث ا�قاومة
الوطنية والــروابــط التي كانت تربط ب� سي عبد الرحمان
والشهيد الزرقطوني والحاج بليوط بوشنتوف بابتسامته
ا�عهودة وعبارته ا�قصودة ،رحمه ﷲ» :هذا �ا لم يكن جيلكم
في الوجود بعد« )كناية على حداثة عهدنا وصغر سننا آنذاك(.
وكانت السيارة رباعية الدفع السوداء لﻸستاذ يوسف الشهبي
ومقعدها اﻷمامي آخر مكان جمعني بسي عبد الرحمان ،حيث
كــان ذ .الــراشــدي بجانبه ،ولو لدقائق مــعــدودة ،وكما يقول
الشاعر:
وﻟﻜﻦ ﺣﺐ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺪﻳﺎر
وﻣﺎ ﺣﺐ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ
لذلك ،سوف أطلب من زميلي ذ .يوسف أن يترك أثر تلك
السيارة ذكرى طيبة له ولنا ،وأطﻼﻻ كأطﻼل إبراهيم ناجي
سحرا وذكرى.
سوف تغيب عنا سي عبد الرحمان ..لذلك نم قرير الع�،
ﻷنك كنت شهما والشهامة أكبر من الرجولة ،وبارا بقسمك الذي
تقاسمته مع ملك عظيم اسمه الحسن الثاني ،وكنت خير مع�
ووزير �لك اسمه محمد السادس ،لم يعاملك كوزير أو سياسي،
وإنما كإنسان يعرف وحده أكثر منا طينتك ووطنيتك والناس
على دين ملوكهم ونحن ﻻ يجوز لنا سوى أن نردد مع جﻼلته ما
ورد في نطقه الشريف في برقية تعزيته ﻷسرتكم.
نم قرير الع� كذلك ،ﻷنك آمنت وكما قال الكاتب الطاهر بن
جلون عن أول لقاء لك به بباريس وتكلمتما عن الثقافة وليس
على السياسة ،وقلت له بأنك تثق في ا�غاربة ﻷنهم شعب عظيم.
نم قرير الع� ،ﻷن العظماء ﻻ ينسون الشهامة !
وقد عشت عظيما وشهما ،وتلك عقبى الوطنية الصادقة.
فكل امرئ بوسعه أن يصنع تاريخا ،ووحده الرجل العظيم
يمكنه أن يكتبه ،كما قال أوسكار وايلد.
والتاريخ كما عهدنا ،تغير مستمر ،فﻼ مفر أن تتجدد كتابته
على ال ــدوام ،لذلك ســوف يكتب ويكتب عن العظماء ما دام
التاريخ موجودا وما دام أمثالكم من كتبة تاريخ اﻷمم.
ﻳﺘﺒﻊ

ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ
اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ رﻗﻢ  ١ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﺗﺼﺪر ﻣﻨﺬ 1965
ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﺮﻳﺔ  -واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﻣﺤﺎﻳﺪة  -ﺗﺴﺒﻖ اﻷﺣﺪاث  -ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر

ﺗﻮﺻﻠﻮا ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺻﺪورﻫﺎ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ!
ﻧﻌﻢ أرﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﻔﻲ ) 48ﻋﺪد(
 150درﻫﻢ
اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ:
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:

)ﻋﺮض ﺧﺎص(

ﻋﻮض  250درﻫﻢ

ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﻴﻚ اﻟﺒﻨﻜﻲ
اﺑﻌﺚ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﻴﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ  150درﻫﻤﺎ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ »«DOUNIA PRESSE
ﻟﻠﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
Al Ousboue Assahaﬁ
12 Avenue prince Moulay Abdellah
B.P 439 - Rabat - Maroc

ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
kiosque.alousboue.com

ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ:
ﳝﻜﻨﻜﻢ اﻻﺷﺘﺮاك ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻞ
ﺑﻨﻜﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ »«DOUNIA PRESSE
RIB: 011.810.0000.19.210.01.16263.83
SWIFT: BMCEMAMC
اﺷﺘﺮاﻛﻜﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ
ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ
أو ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
contact@alousboue.com

اﻟﻌﺪد1080 :
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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.

وﺣﻖ ﺑﺮﻛﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﻳﺢ

AÉ`«MC’G Pƒ`Øfh äGƒ`eC’G á`côH ø`«H
))أﻟﺴﻨﺎ ﺷﻬﻮدا ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻛﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎدة اﻷﺣﻴﺎء أﻛﺒﺮ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﺼﺎﳊﲔ؟((

ﺑﻘﻠــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
قديما ،كان آباؤنا وأجدادنا،
كلما حل بهم خطب ،أو انسد في
وجوههم باب ،أو أصابهم ظلم
ومكروه ،يتوجهون إلى أقرب
مزار لولي أو صالح ،يناجون
قــبــره ويــســتــنــجــدون ببركته،
وغــالــبــا مــا يتمتم لــهــم شيخ
ا�زار بأن حاجتهم مقضية ،فﻼ
يكلفهم اﻷمــر أكثر من شمعة
يشعلونها أو بعض النقود في
صندوق »السيد« يرمونها ،أو
شاة أو نعجة في باب الزاوية
يذبحونها ،وهكذا كان زائر قبر
»سيدي الغليمي« يعود مرتاح
الــبــال إلــى أن غرضه واصــل،
وزائـــر »ســيــدي بوعسرية« ﻻ
يدخله شــك فــي أن مقصوده
حاصل ،و»الشيخ الكامل« ﻻ
يخيب رجـــاء خـــارج مــنــه وﻻ
داخل ،و»موﻻي إبراهيم« طير
الــجــبــال ،يفك كــل العقد حتى
للمرأة الحامل ،أما زائر »موﻻي
إدريـــس« ،فإنه لغرضه نائل،
وبركة »سبعة رجال« تكذب كل
شاك ،وتقصم ظهر كل متحامل،
ونفعنا ﷲ وإياكم ببركة »سيدي
العربي بن السايح« ،الذي كم
لجأ إليه من وزير ومن عامل،
و»سيدي عبد ﷲ بن حسون«
ذي النفوذ الهائل ،وغيرهم من
اﻷسياد والصلحاء واﻷشياخ
واﻷولياء في كل بقاع ا�غرب،
كــان لهم مــن النفوذ الروحي
ما جعلهم مﻼجئ للمظلوم�
ومﻼذات للمقهورين ،فما افتقد
كل ذي نية غرضه ،وﻻ تضاءلت
مــع اﻷيـــام إيجابية اﻻعتقاد
فــي بركتهم ،وﻻ خبت جــذوة
اﻻقتناع بنفوذهم.
لكن الــســنــوات اﻷخــيــرة من

زمــنــنــا هــــذا ،عــرفــت تفاحشا
كبيرا في تزايد عــدد السادات
الجدد ،ممن ﻻ يرقدون في أكواخ
متواضعة عليها قبة ُمجيرة،
وإن ــم ــا يــســكــنــون ف ــي قــصــور
فارهة ويركبون سيارات فاخرة،
يدخنون السيكار ،ويشربون
الشمبانيا ،وقليﻼ ما يعبدون
ﷲ أو يــذكــرونــه إﻻ لــضــرورة
التصوير التلفزيوني في أغلب
الحاﻻت.
هؤﻻء السادة الجدد ،جاؤوا
فــي عــصــر الــفــيــديــو واﻷقــمــار
الــصــنــاعــيــة والــكــومــبــيــوتــر،
لــــيــــزاولــــوا مـــهـــام اﻷولــــيــــاء
والصالح� في قضاء الحاجات
وتحقيق ا�آرب واﻷغراض ،لكن
بمقابل غير الشموع ا�وقدة
أو الــقــرابــ� ا�ــذبــوحــة ،ســادة
اليوم بالسكرتيرات وا�كاتب
والــهــواتــف وا�ــواعــيــد ،أحياء
يــرزقــون واستجابة أوامــرهــم
نـــافـــذة ث ــاب ــت ــة ،بـــﻼ م ــراع ــاة
للظروف وﻻ إجـــراءات وﻻ هم
يحزنون ،وكما كان الناس قديما
ينصحون كل متأزم أو مورط
بقضاء ليلة في ضريح سيدي
فــﻼن ،فإنهم الــيــوم ينصحون
كــل ذي قضية بالوقوف بباب
السي فــﻼن ،فهو وحــده القادر
على إصدار اﻷوامر ،سواء تعلق
اﻷمر بتجارة أو بعدالة ،بشهادة
أو بترقية.
دخل مظلوم  -وعدد ا�ظلوم�
في هذا البلد كبير  -عند أحد
ا�ــســتــشــاريــن ا�ــقــربــ� جــدا
مــن مــراكــز الــنــفــوذ ،وحــكــى له
مظلمته مستنجدا بتدخله ،بأن
القضية التي حكاها معروضة
على محكمة ،ولكن نفوذ فﻼن
قــوي ج ــدا ،ومــالــه غــزيــر جــدا،
وبــعــد مــا سمع ا�شتكى إليه
تفاصيل القصة ،قــال للمتظلم

مستنكرا ومتعجبا)) :وﻟــﻜــﻦ
ﻓﻼﻧﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻢ ﺧﺼﻤﻚ
ﻫــﺬا ،وأﻏﻨﺎه ورﻓﻌﻪ ،ﻣــﺎت ،وﻟﻢ
ﻳﺒﻖ ﻣﺒﺮر ﻟــﻨــﻔــﻮذه(( ،وحسب
ا�ظلوم أن عليه أن يذهب لقبر
ذلك الفﻼن الذي مات منذ سبع
ســـنـــوات ،لــيــتــرجــاه كــمــا كــان
ﺩﺧﻞ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻡ
ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ
ﻗﻀﻴﺘﻪ ،ﻭﻣﺘﻰ ﺳﺘﻌﺮﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ:
))ﻻ ﺃﺧﻔﻴﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﻼﻥ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺃﻣﻞ
ﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ((.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺇﻟﻰ
ﺑﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ،
ﻭﻫﻲ ﺑﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻖ ،ﻓﺠﻤﻊ ﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺃﺿﺮﺣﺘﻬﻢ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

أجداده يترجون قبور اﻷولياء،
ولكن ا�ظلوم فهم أن عليه أن
يتوجه لزيارة سيد من السادات
اﻷحياء ،فقد مضى عهد اﻷولياء
والصالح� اﻷموات.
دخل مظلوم عند محام مشهور
في العاصمة ،واستفسره عن
مصير قضيته ،ومتى ستعرض
على الجلسة ،فأجابه ا�حامي

بصراحة متناهية)) :ﻻ أﺧﻔﻴﻚ
أﻧﻪ ﻣﺎ دام ﻓﻼن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺮار،
ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻻ أﻣــــﻞ ﻟـــﻚ ﰲ ﻛــﺴــﺐ
اﻟﻘﻀﻴﺔ((.
وهــكــذا أضـــاف الــعــصــر إلــى
بركاتهم بــركــات لــم تكن عند
اﻷولياء والصالح� ،وهي بركة
الحرمان من الحق ،فجمع سادة
العصر بركات العمل السلبي
واﻹيــجــابــي ،بــعــد أن لــم يكن
لﻸولياء النائم� في أضرحتهم
إﻻ النفوذ الروحي اﻹيجابي.
وهــــذه  -بــيــنــي وبــيــنــكــم -
ظـــاهـــرة تــســمــى فـــي تــعــابــيــر
العصر بـــ»الــتــخــلــف« ،ولكنها
عندنا مغلفة بالفساد ،ملفوفة
فــي تــمــائــم الـــرشـــوة مــقــرونــة
با�صالح ا�ــاديــة ،حيث ينهب
هؤﻻء السادات الجدد نصيبهم
مما يتدخلون فيه ،ويشترطون
شراكتهم في ا�شاريع ونصيبهم
في الدخل ،وعندما يتعلق اﻷمر
بــحــق مــكــتــســب ،بــــأرض يريد
صاحبها تجزئتها ،أو حوالة
يريد صاحبها استخﻼصها ،أو
مدرسة عليا يريد ابــن مواطن
دخولها ،أو قرض يريد صاحب
مشروع أن يحصل عليه ،أو حكم
يريد ا�حكوم له به تنفيذه ،فإن
رجــال الــحــال وأولــيــاء الوقت،
قادرون على تحقيق ا�عجزات،
وفك ا�عقد من الربطات.
وﻻ يخلو مجلس مــن ســرد
لنماذج بالغة في الغرابة ،ترى
فيها زعيم الــحــزب ،حتى ولو
كان حزبا في ا�عارضة ،يقول
للمتظلم لــه :سأتصل بالسي
فﻼن ،والوزير بعلو قدره يقول
لصديقه :سأكلم الــســي فــﻼن،
وا�دير ا�تمنع ا�شغول الذي
تقول سكرتيرته دائما أنه في
اجتماع ،يستقبلك ويفتح لك
ذراعيه باﻷحضان إذا جئت من

ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺳﺮﺩ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ،
ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ،ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺑﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺘﻈﻠﻢ ﻟﻪ :ﺳﺄﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻲ ﻓﻼﻥ،
ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﻠﻮ ﻗﺪﺭﻩ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ :ﺳﺄﻛﻠﻢ ﺍﻟﺴﻲ ﻓﻼﻥ،
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﻐﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻝ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺗﻪ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻚ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﻟﻚ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ
ﺑﺎﻷﺣﻀﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺟﺌﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻲ ﻓﻼﻥ

طرف السي فﻼن.
واســتــفــحــل اخــتــﻼل مــيــزان
العدل أمام نفوذ السادة الجدد،
وتزايدت أسهمهم في اﻻرتفاع،
فسارت بذكرهم الركبان ،بعد أن
أصبح تدخلهم يعني بالنسبة
ﻷي شيء أن يكون وعدم تدخلهم
يعني أن ﻻ يكون ،وﻻ حول لنا
ونحن نسرد هذا ا�ثال وﻻ قوة
إﻻ أن نستغفر ﷲ العظيم ،وﻻ
مبالغة فــي الــقــول بــأن قدسية
القوان� التي هي مفصلة في
الدستور ،نادرا ما تكون جدواها
بنفس جدوى السي فﻼن.
تحكي لي سيدة كانت تركب
تــاكــســي عــمــومــي فـــي طــريــق
الرماني ،فأوقفه حاجز للمراقبة،
فــقــال ســائــق الــتــاكــســي :إنهم
جماعة واحدة كانوا عند السي
فﻼن ،وذكر اسما معروفا ،فسارع
الحاجز إلى اﻹشارة باستمرار
ا�سير وباﻻحترام.
باسم السي فــﻼن ،يمكن أن
تمر في الجمارك بدون تفتيش،
وبــاســم الــســي فــﻼن يمكن أن
تحجز مقعدا مرموقا في جامعة
أو في عيادة أو في لجنة سباق،
وﻻ زلنا نذكر فريقا لكرة القدم
صعد إلى ا�رتبة اﻷولى وكسب
ا�باريات ،ﻷنــه كــان فريق أحد
الــســادات الكبار ،ونجاكم ﷲ
مــن حــادثــة اصــطــدام مــع واحــد
من أوﻻد أحــد الــســادة الجدد،
فا�حضر يغير اﻷلوان ،واليم�
يصبح يسارا ،والضوء اﻷحمر
يتنازل عن لونه للضوء اﻷخضر،
والـــضـــارب يصبح مــضــروبــا،
والــــهــــارب يــصــبــح مــظــلــومــا
والضحية يصبح مشبوها..
إنها بركة السادة الجدد ،أخذت
في مجتمعنا أبعادا ﻻ حد لها
وتـــزداد أوداجــهــا انتفاخا مع
تزايد اﻷيــام ،وﻻ حول وﻻ قوة
إﻻ بالـله.
وهـــــــي وضــــعــــيــــة يــقــضــي
اﻻستمرار فيها على التوازن
الطبيعي لسير اﻷمــور ،ويجرد
القوان� واﻷعراف من حرمتها،
ويجعل طغيان الطغيان وتجبر
الجبروت ،يجردان القانون من
مصداقيته والحق من قدسيته،
والخوف شديد من أن يستفحل
اﻷمــــر ،ويــجــعــل الــبــاحــثــ� عن
حقوقهم يــتــكــاثــرون أمـــام قلة
السادات ا�لتجئ إليهم ،وعددهم
فــعــﻼ قــلــيــل ،فــيــكــفــر ا�جتمع
بجميع السادات اﻷحياء منهم
واﻷموات.

