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ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

ﺳﺮﻱ

بدأ الوزير حفيظ العلمي في تشكيل حكومته،
التي تبدأ بسيطرة مطلقة على مفاصل
الباطرونا من الرئيس إلى الكاتب العام،
حيث تلوك اﻷلسن حكاية تعي� مقرب
من العائلة في منصب كبير) ،(..وأغلب
ا�قرب� من أصحاب التعيينات الكبرى
سبق لهم العمل في شركته) ،(..شأنهم شأن
وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي ،التي ترقت
من منصب مديرة إلى وزيرة بفضل العلمي.

■ ¿ƒ°ùªÿGh á°ùeÉÿG áæ°ùdG ■ 2020 Rƒ«dƒj 1 ƒ«fƒj 25 `d ≥aGƒŸG 1441 Ió©≤dG hP 9 - 3 ■ 1081/1518 :Oó©dG

■

øªãdG

4

ºgGQO

ﻣﺎذا ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻌﺪ  3أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز

zÉfhQƒc{π«L

ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺃﻣﻪ
ﳲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ
ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳴﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﺣﺘﺠﺰﻭﺍ ﻗﺴﺮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻃﻴﻠﺔ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ،ﳲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺠﺮ ،ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻴﻞ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ«
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ
 3ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳴﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﻓﻮﺍﺗﺮﻴ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﳴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ..؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﳳ ﺍﳴﺸﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺍﳴﺮﺽ)(..؟ ﺇﻧﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ،
ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﳳ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﺻﺮ ﺃﻥ
ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﳴﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﳴﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﺮﺒ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﳴﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻦﻴ
ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻓﻮﻕ ﺃﻛﺘﺎﻓﻬﻢ ،ﳲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻷﺣﺴﻦ
ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻮﺃ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﳴﺘﻐﺮﻴﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ..

ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻛﻮاﻟﻴﺲ
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ﻛـﻮﺍﻟﻴـﺲ ﺍﻷﺧﺒــﺎﺭ
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ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي وﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب »ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،اﻟﻤﻠﻚ اﻷﻣﻞ«
ﺑﻘﻠــﻢ:

اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

.. äƒŸG øe ô£NCG ∫ƒ¡éŸG
تزامن أسبوع صدور فيلم »أسلحة الكتف«
لتشارلي شابلنز ،أواخر سنة  ،1918مع أسبوع
رفع الحجر الصحي بمدينة نيويورك ،وذلك
بعد تراجع موجة وباء »اﻷنفلونزا اﻹسبانية«،
التي تعد اﻷكثر إبــادة في تاريخ البشرية،
بينما بقي الحجر مستمرا في بعض ا�ناطق
اﻷخرى ا�جاورة للمدينة التي بقيت مصنفة
كمنطقة  ،(...)2وبــهــذه ا�ناسبة ،دعا مدير
ا�سرح الوطني اﻷمريكي ،سكان نيويورك،
للحضور إلى دور السينما �شاهدة الفيلم،
وفــعــﻼ ،كــان الــحــضــور مكثفا ،وفي كلمته
اﻻفتتاحية أمــام الجمهور قبل الشروع في
مشاهدة إصــدار تشابلنز الجديد ،قال مدير
ا�ــســرح» :مــا هو أعظم من هــذا الفيلم ،هو
حضور الناس وهم يحملون أرواحهم على
أك ّفهم« ،وفي اﻷسبوع ا�والي ،بعد أن فتحت
ا�طاعم وا�قاهي) ،(...مات مدير ا�سرح بعد
إصابته بنفس الــفــيــروس ،وضــربــت موجة
أخرى منه ،امتدت حتى منتصف العام ا�والي،
وحصدت اﻷرواح التي ذكرها مدير ا�سرح
أكثر مما حصدت سابقتها ،وعــدد اﻷحــداث
ا�ماثلة لهاته ،والتي عرفت فيها اﻷوبئة التي
ضربت اﻷقوام موجة ثانية كارثية ،ﻻ ُتع ّد وﻻ
تحصى ..
أما نحن ،وإن حالفنا الحظ ،وكانت ا�وجة
الثانية واﻷخيرة هي موجة »ﻻلــة ميمونة«
»ا�ْ َخ ّْ
ضرة بالفريز«) ،(...وكنا إذن سنفلت
مــن »سيناريو ا�ـــوت« ،فهل سنفلت أيضا
من كل »السيناريوهات الكارثية الثانوية«؟
ــزل الناس في البيوت،
التي وقعت كلما عُ ِ
والتي رغم إقصاء كلمة »ا�ــوت« منها ،تبقى
هــالــكــة) ،(...هالكة للمجتمعات ،وﻷساليب
العيش ،وللتوازنات اﻻقتصادية ولﻼستقرار
السياسي) ،(...ﻷنه إن غاب ا�ــوت ،فالهﻼك
»كاين كاين«.
من
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أمــا اﻵن،
ً
اﻻعتكاف ،ها نحن اليوم قد وضعنا »ال ﱢر ْجل
اﻷول ــى« خــارج البيت ،وأخــيــرا على أبــواب
»العالم الجديد« ،هذا العالم الــذي ﻻ نعرف
عنه شيئ ًا ،والــذي قضينا في السفر إليه ما
يزيد عن ثﻼثة أشهر ،كلها ترقبات ومحاوﻻت
تصور ،لكننا لم ننجح قط في رسم مﻼمحه،
وﻻ أحــد يعرف كيف وﻻ متى سيحصل لنا
شرف التعرف عليه.
لكن مــا يظهر حاليا مــن همسات معظم
مــراكــز اﻷبــحــاث ا�ختصة فــي التوقعات
والتقلبات) ،(...التابعة �ختلف الدول التي
اختارت عزل مواطنيها لتجنب اﻷسوأ ،والذين
مجموع عددهم فــات الثﻼثة مﻼيير نسمة،
هو أنه إذا كان كل بلد يريد معرفة مصيره،
فعليه اﻷخــذ بع� اﻻعتبار خمسة عوامل،
أولها إلقاء نظرة على ترتيبه حسب منتوجه
الداخلي الخام ،حيث يظهر من الدراسات أنه
رغم كون الدول الكبرى عانت من »الكوفيد«
أكثر من الصغرى ،فإنه كلما كان ترتيب الدولة
متأخرا في هذا النطاق ،كلما ستكون العواقب
وخيمة).(...
وبهذا ،فمن يفضل شيئا آخر غير التوقف
عن اﻻطﻼع عن العوامل اﻷربعة ا�تبقية)،(...
التي اخترت شخصيا تجنب عرضها لكم)،(...
ﻹتمام يومكم بمعنويات أفضل ،وخير لنا
ولكم  -با�ناسبة  -التوقف عن البحث وتصور
ما قد يجري ،حيث أنه إذا كانت اﻷمور فعﻼ
هــكــذا ،فنتمنى أن يبقى مصيرنا مجهوﻻ
أطول وقت ممكن ،آمل� في نفس الوقت أن
تذكرنا عاقبتنا ،إن شاء ﷲ ،بمصير أصحاب
الكهف ،الذين كان جزاؤهم على قدر طول مدّة
مكوثهم) ،(...أما بعد ،فيبقى ا�جهول أخطر
من ا�وت).(...

É`«aƒ°U …õ`eQ ô`«ÑµdG Ö`JÉµdG É`YGOh
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
تلقت اﻷوساط الفنية والسياسية
داخل وخارج ا�غرب ،بحزن كبير،
نبأ وفاة قطب جريدة »اﻷسبوع«،
الكاتب الكبير رمزي صوفيا ،الذي
وافته ا�نية يوم الثﻼثاء ا�اضي
بإحدى مصحات الــدار البيضاء،
لينضاف هــذا الحزن إلــى الحزن
الذي خلفته وفاة مؤسس جريدة
»اﻷســبــوع« قــيــدوم الصحافي�،
الراحل مصطفى العلوي.
وكــــان الــكــاتــب الــكــبــيــر رمــزي
صوفيا ،العراقي اﻷصل وا�غربي
الــهــوى ،صديقا حميما للراحل
مصطفى العلوي ،وقد حكى لقراء
»اﻷســبــوع« عبر عــمــوده الثابت
في الجريدة ،قصة لقائه اﻷول مع
مصطفى العلوي بعد أن تعرف
عليه عن طريق صديق مشترك ،هو
اﻷستاذ أحمد بنسودة ،الذي كان
مستشارا مرموقا ومديرا للديوان
ا�لكي في عهد ا�لك الراحل الحسن
الثاني ،قائﻼ ..)) :وعندما جالست
ا�رحوم مصطفى العلوي ﻷول مرة،
فــي بيت رجــل اﻷعــمــال جــار ﷲ،
غمرني شعور باﻻنبهار وأنا أصغي

إلى حديثه الشيق ،فأيقنت في تلك
اللحظات التي لن أنساها ،بأنني
تعرفت على أحد فطاحلة اﻹعﻼم،
بفضل الثقافة الكبيرة وا�علومات
الغزيرة التي كــان يتوفر عليها
العلوي ،ناهيكم عن تمكنه الشديد
من كل عناصر الكتابة بلغة الضاد،
في أرقى مستوياتها ،وبعد فترة
قصيرة ،توطدت عﻼقة التواصل
ثم الصداقة بيني وب� مصطفى
الــعــلــوي(( ..هــكــذا تــحــدث رمــزي
صوفيا وهو ينعي صديقه الراحل
مصطفى العلوي ،يــوم الخميس
 2يــنــايــر  2020عــبــر جــريــدة
»اﻷسبوع«.
وقد كان حرص الراحل مصطفى
ال ــع ــل ــوي عــلــى إغـــنـــاء جــريــدة
»اﻷســبــوع« بالعمود اﻷسبوعي
للكاتب رمزي صوفيا ،متناسقا مع
إصرار الراحل رمزي صوفيا على
الوفاء بالتزامه اﻷسبوعي لقراء
الجريدة حتى في لحظات مرضه،
وتعد هذه إحدى خصال هذا الجيل
الذي ترك للجيل الحالي ،نماذج ﻻ
تحصى لﻼلتزام ا�هني والصمود
في وجه متقلبات الزمن.
يذكر أن الراحل رمزي صوفيا،

ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺭﻣﺰﻱ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺭﻓﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺆﺳﺲ
ﺟﺮﻳﺪﺓ »ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ« ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
كـــان يــحــظــى بــمــتــابــعــة شعبية
كبيرة ،بفضل القالب الشيق الذي
يسرد فيه حكايات ا�شاهير من
سياسي� وفنان� عمالقة الشاشة
العربية ..وكان ذلك خﻼصة تجربته
اﻹعﻼمية الكبيرة عبر وسائل إعﻼم

ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮع

عربية مشهورة في الوطن العربي.
رحــم ﷲ الكاتب الكبير رمزي
صــوفــيــا ،صــاحــب كــتــاب »محمد
السادس ،ا�لك اﻷمــل« ،وتعازينا
الحارة لعائلته الصغيرة والكبيرة.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

 565أﻟﻒ ﻃﻦ

™`«ÑH »ª°SQ ±Gô`àYG
¢Tƒ°û¨ª`dG OƒbƒdG
áHQÉ¨ª∏d
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

أكــدت وزارة الطاقة وا�ــعــادن ،أن 5
في ا�ائة من مجموع ما تمت مراقبته
فــي إجــمــالــي اﻻســتــهــﻼك الــوطــنــي من
ا�حروقات والبالغ  11مليونا و 310آﻻف
طن هو وقود مغشوش.
وﻻرتفاع نسبة الغش البالغة في هذه
الحالة  565ألف طن ،موجهة باﻷساس
لوقود السيارات وا�ركبات ،قررت الوزارة
الوصية التي يقودها عزيز الرباح ،من
حــزب رئيس الحكومة ،مراقبة جــودة
ا�حروقات من ا�يناء إلى ا�ضخات ،عبر
تعزيز طاقم من  40موظفا ،كي تصل
جــوﻻت ا�راقبة ،ب� مناطق اﻻستيراد
وإلى ا�حطات ،حوالي أربعة آﻻف مهمة.

رﻏﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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أيــــام فــقــط بــعــد إطــــﻼق »نـــداء
القاهرة« الــذي اعتبره ا�تتبعون
مــحــاولــة مــن الــجــنــرال الــرئــيــس
ا�ــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي
ﻹنقاذ الجنرال حفتر ا�نهزم في
آخــر ا�عاقل بليبيا ،أمــام حكومة
الوفاق التي تأسست في ا�غرب
بفضل »اتــفــاق الصخيرات«)،(..
دعـــا وزيـــر ال ــش ــؤون الــخــارجــيــة
والــتــعــاون اﻹفــريــقــي وا�ــغــاربــة
ا�قيم� بالخارج ،ناصر بوريطة،
إلى إنشاء فريق عربي مصغر من
دول عربية معنية با�لف الليبي،
يتولى وضــع تصور استراتيجي
للتحرك العربي الجماعي لﻺسهام
في التسوية بليبيا.
وأكــد ناصر بوريطة ،في كلمة

أمـــام اﻻجــتــمــاع الــطــارئ �جلس
الجامعة العربية على ا�ستوى
الوزاري حول اﻷزمة الليبية ،على
ضـــرورة اﻻنــفــتــاح على اﻷطـــراف
الليبية كــافــة ،واﻻســتــمــاع إليها
وتقريب وجهات نظرها.
في نفس الكلمة ،قــال بوريطة:
»هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات
بــدون بديل ينال على اﻷقــل نفس
القدر من التأييد الليبي والدولي،
علما أن هذا اﻻتفاق يتضمن بنودا
أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى
تحديث« ،مستطردا» :إذا تم تجاوز
هــذا اﻻتــفــاق السياسي الليبي،
فكيف سنتعامل ،في أي إطار كان
مستقبﻼ ،مع اﻷطراف الليبية التي
تستمد أصﻼ شرعيتها منه؟«.
ولم يفوت بوريطة الفرصة ،رغم
السيطرة ا�صرية ا�عروفة على

ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ
مفاصل الجامعة العربية ،دون
التذكير بأسس ا�ــبــادرة ا�غربية
إزاء ليبيا ،وهــي الــحــفــاظ على
اللحمة الوطنية لليبي� والوحدة

الترابية لدولتهم وسيادتها على
جميع أراضيها ،ورفض أي تصور
أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث
عن تهدئة اﻷوضاع.
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
فرضت التقاليد العريقة اجتياز ولي
العهد مــوﻻي الحسن ﻻمتحانات
البكالوريا خارج القصر ا�لكي إلى
جانب أوﻻد الشعب ،غير أن اﻷمير
موﻻي الحسن لن يجري اﻻمتحان
بدار السﻼم في الرباط ،بل بقصر
ا�ؤتمرات بالصخيرات ،بعدما قرر
ا�لك محمد الــســادس اﻹقــامــة في
قصر الصخيرات.
كادت بؤرة »ﻻلة ميمونة« أن تحرم
مدينة الرباط العاصمة من إجراءات
تخفيف الحجر الصحي ،بسبب
التقطيع الترابي الجهوي الــذي
يجمع ب� القنيطرة والرباط ،لكن
أكبر إشكال في التقطيع الترابي،
هو حديث الصحافة عن بؤرة في
القنيطرة ،بينما »ﻻلــة ميمونة«
توجد في مكان أقرب إلى العرائش،
الــتــي يــأتــي مــنــهــا أغــلــب عــمــال
التوت).(..

ﻣﻨﻴﺐ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

أعــلــن وزي ــر التربية الوطنية
والتكوين ا�هني والتعليم العالي
والبحث العلمي ،سعيد أمــزازي،
قبل أيام داخل البر�ان ،عن موعد
إجــراء امتحانات السنة اﻷولــى
والثانية بكالوريا ،وكذا اﻹجراءات
التي ستتخذ لتأمينها ،موضحا أن
»الدورة العادية لﻼمتحان الوطني
ا�وحد لنيل شهادة البكالوريا
دورة  ،2020ستجرى وفق قطب�،
قطب اﻵداب والعلوم اﻹنسانية
والتعليم اﻷصيل ،ستتم يومي 3
و 4يوليوز  ،2020ومن  6إلى 8
يوليوز ،القطب العلمي والتقني
وكذا البكالوريا ا�هنية«.
وبغض النظر عن كون الوزير
حاصل على شهادة »الــبــاك« من
ثانوية ابــن الخطيب في طنجة،
فقد أكد أن اﻻمتحانات ستقتصر
حصريا على الـــدروس التي تم
إنــجــازهــا حضوريا قبل تعليق
الـــدراســـة ،وذلــــك ضــمــانــا �بدأ
تكافؤ الفرص ،فــإن الحديث عن
البكالوريا يبقى حديثا ذو شجون
بالنسبة لجميع الطلبة ا�قبل�

ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ
على اجتياز اﻻمتحان ،أو الذين
سبق لهم اجــتــيــاز هــذه العقبة
وفيهم اﻵن مسؤولون سياسيون
ووزراء وزعــمــاء أحــزاب ،وتعود
»اﻷســبــوع« إلــى السيرة الذاتية
لبعض الوجوه ا�عروفة ،لتنقل
عﻼقتهم بالبكالوريا.
فــاﻷمــيــنــة الـــعـــامـــة لــلــحــزب
اﻻشتراكي ا�وحد ،نبيلة منيب،
حصلت على شهادة البكالوريا من
الجزائر عام  1977بوهران ،وسبق
لها أن حكت ذلك للصحافة قائلة:
»في سنة  ،1977اجتزت امتحان
الــبــكــالــوريــا فــي مــديــنــة وهـــران
بالجزائر ،وبالضبط في ثانوية
الحياة ،بميزة ﻻ بأس به ،في ذلك
الوقت ،كانت نسبة النجاح تصل
إلــى  20في ا�ائة فقط ،عن تلك
ا�ؤسسة التعليمية«..
قــد ﻻ يخطر على بــال أحــد أن
الناشطة نبيلة منيب حصلت
عــلــى الــبــكــالــوريــا مــن الــجــزائــر،
غير أن كثيرين ﻻ يعرفون كذلك
أن نفس السنة الــتــي اجــتــازت
فيها منيب امتحان البكالوريا
في الجزائر ،هي نفسها السنة
التي اجتاز فيها الوزير مصطفى

ﺑﻨﺸﻌﺒﻮﻥ
الرميد البكالوريا هنا في ا�غرب
) ،(1977قبل أن ينتقل لدراسة
الحقوق والفقه اﻹسﻼمي في دار
الحديث الحسنية ،ولكن الرميد
نفسه اعــتــرف أنــه لــم يكن يحلم
بــأن يصبح فــي يــوم مــن اﻷيــام
وزيـــرا ،والــواقــع أنــه وصــل إلى
مرتبة »سوبر وزير« ،بعد تعيينه
كــــأول وزيــــر فــي حــكــومــة سعد
الدين العثماني ،الذي تم تعيينه
خلفا لرئيس الحكومة السابق
بن كيران.
مــن نفس الــجــيــل ،يطلق على
نفسه اسم »التلميذ النجيب« ،جاء
وزير ا�الية محمد بنشعبون ،بعد
أن حصل على البكالوريا بمعدل
 15على  ،20سنة  ،1979حيث
لعبت هــذه السنة دورا محوريا
في حياته ،وقــد حكى بنشعبون
قصته مع البكالوريا للصحافة
قائﻼ» :هــذه النقطة مكنتني من
الحصول على جــائــزة مــن طرف
وزارة الــتــعــلــيــم ،قــبــل اخــتــيــار
الشعبة العلمية ،حيث لم تكن لدي
أي صعوبات في فهم الــدروس،
بــل بالعكس ،كــانــوا ينعتونني
بالتلميذ النجيب« ،وربما مازال

ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮﻱ
بنشعبون تلميذا نجيبا إلى حدود
اليوم).(..
في عالم ا�ــال ،يمكن الوقوف
عــلــى نــمــوذج مــن الــجــيــل اﻷول
للمسؤول� ا�غاربة ،من أصحاب
البكالوريا القديمة ،حيث حكى
عبد اللطيف الــجــواهــري ،والــي
بنك ا�غرب ،قصته مع البكالوريا
للصحافي� قائﻼ ،إنه كان يعرف
الجواب قبل طرح السؤال ،حيث
حصل على شــهــادة البكالوريا
من ثانوية موﻻي إدريــس بفاس،
بميزة حسن ،وقتها كان الحصول
على الشهادة شبيها بالصراط
ا�ستقيم ،يقول الجواهري.
نفس الصراط ا�ستقيم بتعبير
ال ــج ــواه ــري ،مــر مــنــه ا�ــنــدوب
اﻻتـــحـــادي ا�ــوجــود عــلــى رأس
مندوبية اﻹحصاء ،أحمد الحليمي،
هو اﻵخــر يقول أنــه نجح بنفس
الطريقة وبنفس ا�يزة من نفس
الثانوية ،بعدما حصل على شهادة
»البروفي« ،حيث كانت ا�درسة
تنجب ا�ــســيــريــن والحقوقي�
وا�حام� ،بتعبير الحليمي ،الذي
كان شاهدا على صفقة التناوب مع
عبد الرحمان اليوسفي.

ﺑﻌﺪ ﺻﻔﻘﺎت »ﺟﺎﻓﻴﻞ«
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يبدو أن مفتشية وزارة الداخلية مطالبة في
اﻷيــام القليلة القادمة ،بالرفع أكثر من وتيرة
عملها ال ــذي يجب أن يــكــون استثنائيا من
اﻵن وحتى نهاية السنة الجارية ،في محاولة
للتحقيق فــي العديد مــن ا�لفات التي بــدأت
رائحتها تزكم اﻷنـــوف ،يقول مصدر مطلع.
ومن ا�لفات التي وضعتها مفتشية وزارة
الداخلية على طاولتها بعد التحقيق في صفقات
»جافيل« ،صفقات اقتناء العديد من الجماعات
للوحات اﻹلكترونية وتسليمها لتﻼميذ ا�ناطق
النائية والقرى من أجل مساعدتهم على متابعة

الدراسة والتحصيل ،حيث أوضح نفس ا�صدر،
بأن ا�فتشية بلغ إلى علمها حصول تﻼعبات
كبيرة في هذه الصفقات على مستويات مختلفة،
منها النفخ في اﻷثمنة مقارنة مع اﻷجهزة ذات
الجودة السيئة ،وكذلك النفخ في عدد اللوحات
الذي ﻻ عﻼقة له بالواقع ،وكذلك على مستوى
ا�ــحــابــاة واﻻســتــغــﻼل الــســيــاســوي الفظيع
لبعض رؤســاء الجماعات القروية وأتباعهم
لهذه الهدايا ،حيث مكنوا ا�وال� للرئيس في
مختلف الدواوير من هذه اللوحات ،وإقصاء
تام لساكنة الــدواويــر ا�عارضة للرئيس رغم
أن فقر هــذه الــدواويــر كــان أكبر بكثير ،مما
أشــعــل غليانا اجتماعيا بــعــدد مــن الــقــرى.

وأكد ا�صدر ذاته ،شروع بعض اﻷعضاء في
نصح اﻷسر بإخفاء تلك اﻷجهزة أو اﻻدعاء بأنها
تكسرت واختفت ،لطمس معالم هذه الجرائم التي
تمت في عدد من الجماعات على هذا ا�ستوى.
وكــانــت الــعــديــد مــن مــجــالــس الــجــمــاعــات
والجهات قد حولت ميزانيات هامة ﻻقتناء
لــوحــات إلكترونية لتﻼميذ العالم الــقــروي،
�ساعدتهم على مواصلة الــدراســة عــن بعد،
وكذلك فعلت بعض اﻷكاديميات الجهوية للتربية
والتعليم بــدورهــا ،حيث وزعــت »طابليتات«
على العديد من التﻼميذ وبخاصة من القرى
النائية مزودة بالدروس ،وأحيانا تم توزيعها
بــشــراكــة مــع منظمات عا�ية كاليونسيف.

من مديرة لبورصة الدار البيضاء،
ومن ا�رتبة  29في ترتيب »فوربس«
�ائة شخصية اﻷكــثــر تأثيرا في
الشرق اﻷوســط وشمال إفريقيا،
ومن صاحبة أكبر مشروع لﻺسمنت
تم التخطيط له في مدينة العيون،
ألقت مصالح الشرطة القضائية
بالدار البيضاء ،القبض على سيدة
اﻷعمال هند بوحية هذا اﻷسبوع،
غير أن ا�لف ﻻزال مرشحا ﻹسقاط
رؤوس كبيرة ،ﻷنه يتعلق بمﻼيير
ا�ﻼيير).(..
انــضــم إدريـــس جــطــو إلــى قائمة
»ا�شتك�« بعد أن عبر عن قلقه
إزاء إهمال تقارير ا�جلس اﻷعلى
لــلــحــســابــات مـــن طــــرف مجلس
الــنــواب» .فــي السنة ا�اضية كان
هــنــاك  50تــقــريــرا مهما ،ولكنها
مرت مــرور الكرام ،وﻻ أحد يبالي
بها« ..هكذا تحدث رئيس مجلس
الحسابات ،فهل ا�شكل في عدم
مناقشة التقارير ،أم في عدم ترتيب
الجزاءات القانونية على ا�تهم�
في التقارير من طرف القضاء)(..؟
تابعت جماعة »العدل واﻹحسان«
باهتمام كبير خبر »اﻷسبوع« الذي
كشفت فيه الجريدة اهتمام أمريكا
بفتح حوار جديد مع الجماعة)،(..
وقــد انصب اﻻهتمام بشكل كبير
على مــصــدر أخــبــار »اﻷســبــوع«،
وعما إذا كان اﻷمر يتعلق بـ»وثيقة
أمريكية أو باستنتاج« ،ﻷنه ﻻ حوار
ب� الجماعة وأمريكا إلــى حدود
اﻵن ،باستثناء التقرير اﻷخير
عن الحالة الدينية ،حسب مصدر
»اﻷسبوع«).(..
يتابع الجزائريون باهتمام كبير
تفاصيل ا�حاكمات الكبرى الغير
مــســبــوقــة لــــــوزراء ومــســؤولــ�
سابق� ،من رموز نظام بوتفليقة،
متهم� بالفساد ،من بينهم الوزير
اﻷول السابق أويحيى ،الذي يتابع
في حالة اعتقال ،هذا اﻷخير لم يكن
يتصور أن يفارق أخــوه ا�حامي
ا�سمى »العيفة« الحياة وسط قاعة
ا�حكمة وهو يدافع عنه).(..
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الحسابات األمنية والسياسية في تخفيف الحجر الصحي

مقارنة بين إسبانيا والمغرب

ا�ستمــرار�إغالقامل�ساجـديفر�ض�إغـالقاحلانــات

العثماين يهني م�ؤ�س�سة رئا�سة
احلكومة �أمام وزارة الداخلية

الرباط .األسبوع
مــبــاشــرة بــعــد الــبــيــان املــشــتــرك لـــوزراء
الداخلية والصحة والصناعة والتجارة ،يوم
األحد املاضي ،والذي رخص بافتتاح املقاهي
والحمامات واملنتزهات والشواطئ وغيرها،
ثار النقاش من جديد حول وضعية الحانات
بني من يعتبر القرار يشملها وبني من اعتبرها
ال تزال في حكم االستثناء.
ولتفادي النقاشات الساخنة والتأويالت
املوسعة التي أعقبت بيان الحكومة والذهاب
بعيدا في افتتاح الحانات ،باعتبارها «مقاهي»
كذلك مع فــرق «بسيط» في املــواد املقدمة،
سارعت وزارة الداخلية لحسم هذا املوضوع،
حيث انطلقت مختلف املواقع اإللكترونية
نقال عن مصدر من الداخلية ،وأكدت أن قرار
االفتتاح ال يهم الحانات ،ليطرح السؤال في
صفوف الحقوقيني والسياسيني على السواء،
ملاذا بالغ الوزارات الثالث لم يعلن صراحة أن
الحانات ممنوعة من االفتتاح؟
وبحسب املصدر ذاتــه ،فالجواب عن هذا
السؤال بشكل صريح من طــرف الحكومة،
كان سيجعلها في حرج كبير لسببني :األول
هو أن املنع الصريح قد يطال الفنادق التي
تقدم الخمور لزبنائها ،بينما الحكومة ال

الرباط .األسبوع

رغبة لها في منع الفنادق من نشاطها ،السيما
بعد ثالثة أشهر من األزمة ،والثاني ،يتعلق
باستمرار إغالق املساجد ،حيث ال يعقل في
بلد مسلم أن تغلق املساجد وتفتح الحانات،
فكان البالغ الغامض من الحكومة هو الحل

واملنع عبر املــصــدر ،وليس بشكل صريح،
رغم أن الجميع يعلم أن افتتاح الحانات من
اختصاص وزارة الداخلية وافتتاح املساجد
من اختصاص وزارة األوقاف بعد فتوى من
املجلس العلمي األعلى.

بعد مقال «كورونا تنقذ مهربي الماليير المغربية»

م�سـ�ؤول مايل يرد على «الأ�سبـوع» بـاحت�شـام
الرباط .األسبوع

بعد املقال الذي انفردت به جريدة «األسبوع»
فــي عــددهــا قبل أســبــوعــن ،تحت عــنــوان:
«الحكومة تتماطل في تنفيذ بنود اتفاق دولي،
و«كورونا» تنقذ مهربي املاليير املغربية إلى
الخارج من فضيحة دولية» ،حاول مسؤول
مالي كبير الرد على مقالنا ،غير أنه رد باحتشام
وضبابية أكثر.
مــقــال «األســبــوع»
الــــــذي أكــــدنــــا مــن
خ ــال ــه أن هــنــاك
التزاما دوليا وقع
عليه وزيـــر املالية
بــنــشــعــبــون يتعلق
باالتفاقية الدولية
لــتــبــادل جميع
املــــعــــلــــومــــات
واملــــعــــطــــيــــات
الــــضــــريــــبــــيــــة
والــتــصــريــح
بــــجــــمــــيــــع
الــحــســابــات
االبراهيمي
واملــعــامــات

املالية بني الدول خالل  25يونيو  ،2019وأنه
لتنفيذ هذه االتفاقية ،املغرب مطالب باملصادقة
على قــانــون خــاص فــي املوضوع
وهو القانون الــذي لم
تصادق عليه الحكومة
بعد كي تصنف رسميا،
خــال أكــتــوبــر الــقــادم،
خـــــــارج دول املـــــاذ
الــضــريــبــي وتــبــيــيــض
األمــوال ،رد مدير القطب
املالي بالبيضاء ،سعيد
اإلبــراهــيــمــي ،فــي حــوار
صــحــفــي ،بــــأن «مــجــلــس
الــــشــــؤون االقــتــصــاديــة
واملـــالـــيـــة فــــي االتـــحـــاد
األوروبــي سيصنف املغرب
فــي أكــتــوبــر الــقــادم خــارج
املــنــطــقــة ال ــرم ــادي ــة الــتــي
تضم دول امل ــاذ والتهرب
الضريبي».
ارتــبــاك املــســؤول املــالــي
في الرد عن خبر «األسبوع»،
جعله يتردد في هذا الحسم ويقول« :ما لم
تطرأ ظروف طارئة وقاهرة» في إشارة إلى عدم

تمكن الحكومة من إعداد القانون ومصادقة
حتى اليوم.
البرملان عليه
الــجــديــر بــالــذكــر ،أن
املغرب ال يــزال مصنفا
داخل االتحاد األوروبي
مـــن بـــن دول املـــاذ
ال ــض ــري ــب ــي ،بسبب
مــســتــوى الــتــزامــاتــه
فــي مجال الشفافية
الضريبية ،إما يكون
غــيــر كـــاف أو غير
مــكــتــمــل ،وهــــو ما
جعله ينضم رسميا
لالتفاقية الدولية
الــتــي تــتــبــادل من
خـــالـــهـــا الـــــدول
جميع املعلومات
حــــول مــمــتــلــكــات
وعـــــــــقـــــــــارات
املـــهـــربـــن ،غير
أن عــدم أجرأتها
لهذه االتفاقية في قوانني واملصادقة
عليها ،يهدد املــغــرب باالستمرار فــي نفس
املنطقة.

«من يصر على تمريغ أنف سعد الدين العثماني
رئيس الحكومة في التراب أكثر من الالزم؟ من يصر
على قص جناح مؤسسة ومكانة رئاسة الحكومة ،هل
العثماني نفسه أم خصومه؟» ..هذه األسئلة وغيرها
عادت بقوة إلى واجهة الساحة السياسية خالل نهاية
األسبوع بمناسبة اإلجــراءات الجديدة التي أقرتها
وزارة الداخلية ،يوم السبت املاضي ،في مجال رفع
الحجر الصحي عن املواطنني املغاربة.
ففي الوقت الذي انتهت فيه مهلة أسبوع من أجل
اإلعــان عن تصنيف جديد للمدن ،اختفى العثماني
عن األنظار ،وفي الوقت نفسه الذي اشتعلت فيه بؤرة
«اللة ميمونة» الوبائية وانتظار خروج رئيس الحكومة
لتهدئة الوضع ،توارى السي العثماني بصفته رئيسا
للحكومة عن األنظار ،وفي الوقت الذي خرج رئيس
الحكومة اإلسبانية مباشرة من مقر رئاسة الحكومة
ملخاطبة مواطنيه ،مساء السبت املاضي ،وأعلن عن
رفع حالة الطوارئ نهائيا وعن حصيلة «كورونا» ،وكذا
اإلجراءات التي قامت بها حكومة بالده ،اختفى رئيس
حكومتنا وخرج مكانه وفي نفس التوقيت باملغرب،
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،في تصريح صحفي
يخبر املواطنني أنه تقرر ابتداء من يوم السبت ،اإلعالن
عن إجراءات جديدة للتخفيف من الحجر عن املواطنني،
وأن الهدف من هذه اإلجراءات هو أن تعود الحياة في
جميع مناطق املغرب إلى مستواها العادي.
وفي الوقت الذي اختفى فيه رئيس الحكومة ،فاجأه
الوزير لفتيت حني تحدث مع املغاربة في موضوع بؤرة
«اللة ميمونة» معلنا عن عدد من املعطيات بخصوص
هذا الحادث ،منها أنه تم إحــداث مستشفى ميداني
بسيدي يحيى الغرب إليواء املصابني ،وبأن الوضع
تحت السيطرة ،بــل الطامة الكبرى التي أغضبت
الكثيرين ،بمن فيهم قيادات من العدالة والتنمية ،هي
أنه أمام غياب رئيس الحكومة وتواريه عن األنظار،
أعلن لفتيت عن تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية
والصحة والفالحة والشغل لترتيب املسؤولية في
بؤرة «اللة ميمونة» ،نعم لجنة من الداخلية تحقق مع
الداخلية ،أو الداخلية ستترأس باقي القطاعات في
غياب تام لرئيس الحكومة ،فلمصلحة من يتم تصغير
العثماني ،أليس من اإلهانة الكبرى أن يقبل العثماني
بهذا التهميش؟ يتساءل نفس املصدر.

العثماني

لفتيت

منتخبو الجماعات هم «الجائحة الحقيقية»

ح�سابـات «ال�شناقـة» الكبـار ال عالقة لهـا بتعليمـات الربــاط
الرباط .األسبوع
كشفت االنتخابات الجزئية التي
جرت يوم الخميس املاضي ،عن حجم
«الجائحة الحقيقية» التي ضربت
املــغــرب مــنــذ ســنــن ،وه ــي جائحة
الناخبني الكبار ،منتخبو البلديات
واملجالس القروية الــذيــن لــم تنفع
معهم ال «كورونا» وال جفاف ،حيث
ساهمت هذه االنتخابات في تكوين
صــورة عامة كــون ســوق الناخبني
الكبار لم يتغير ،حيث البيع والشراء
بنفس الحماس ،ونفس التهافت على
املناصب ،ولــم تغير فيهم الظرفية
الحالية وال الــطــوارئ الصحية وال

غيرها أي شيء.
وإذا كانت انتخابات غرف الفالحة
لم تثر مالحظات ومفاجئات بسبب
طبيعة تركيبة الناخبني الفالحني
مــن جــهــة ،وبسبب مــحــدوديــة عدد
الناخبني (ثالثة غرف فالحية فقط)
من جهة أخرى ،فإن انتخابات جهة
الشرق التي شارك فيها املستشارون
الــجــمــاعــيــون م ــن ك ــل الــجــمــاعــات
الــحــضــريــة والـــقـــرويـــة ومــجــالــس
العماالت واألقاليم بمدن جهة الشرق،
كانت مستعصية على املتخصصني
واملــتــتــبــعــن ،بسبب الــنــتــائــج غير
املتوقعة باملقارنة مع ما أعلن من
خطط وتحالفات واتفاقات ورقية،

غير أن االتفاقات السرية هي التي
حسمت النتيجة بني ثالثة مرشحني
من حزب االستقالل والحركة الشعبية
والعدالة والتنمية.
وإذا كان ترشيح العدالة والتنمية
ترشيحا نضاليا ولــم يكن ينتظر
نتائج غير التي حصل عليها ،فإن
األنظار توجهت للتنافس بني مرشحي
الــحــركــة الــشــعــبــيــة واالســتــقــال،
وخــاصــة نــحــو مــرشــح االســتــقــال،
مباشرة بعد انسحاب مرشح «البام»
لفائدته ،بل أكثر من ذلــك ،فالبداية
كانت جد مشجعة ملرشح «امليزان»
ليس بسبب انسحاب مرشح «البام»
فقط ،بل بسبب بيان رسمي صادر

عن قيادتي الحزبني بالجهة ،يقول
بــأنــه «نـــزوال منهم عــنــد تعليمات
قيادة الجرار وامليزان بالرباط ،سيتم
التصويت من الطرفني على مرشح
حــزب االستقالل» ،فبات األمــر شبه
محسوم لفائدة مرشح االستقالل.
غير أن الدرس الذي تم استخالصه
من انتخابات ،يوم الخميس املاضي،
هو أن حسابات «شناقة» االنتخابات
الكبار ،ال عالقة لها بتعليمات القيادة
بالرباط وال بحساباتها السياسية،
بل إن الفوز باملقعد مرتبط بخطط
«جهنمية» ال يعلم خيوطها املتشابكة
ســوى محترفو االنتخابات الذين
يــجــب أن يــعــول عليهم أكــثــر مما

يعول على قيادات األحزاب ،وهو ما
قام به مرشح الحركة الشعبية عبد
هلل أوشــن ،الــذي «طلق الــســوارت»
وسط منتخبي الجماعات الترابية
ومجالس العماالت واألقاليم كسوق
كبيرة ومفتوحة ،وعرف كيف يخرج
مــنــه مــنــتــصــرا انــتــصــارا كاسحا
بحصده أزيد من  800صوت متقدما
على مرشح تحالف حزبي االستقالل
و«الــبــام» مجتمعني بأزيد من 200
صوت ،في درس بليغ ال يعلم معانيه
ســوى املطلعون على خبايا سوق
الناخبني الكبار الــذي يبدو أنــه ال
يعرف العزوف مثل سوق الناخبني
الصغار.
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ﺣﺮب »اﻟﻤﺎزوط« ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺮار و»اﻟﺒﻴﺠﻴﺪي«

äÉcô°T ∫ƒNO ¢†aôj øe ∑Éæg :¢TƒæNCG ó°V ìô°üj ìÉHôdG
äÉbhôëŸG ¥ƒ°ùd IójóL
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ما إن تهدأ معركة ما ب� اﻷحرار
والعدالة والتنمية ،حتى تشتعل
أخرى أكثر ضراوة وأكثر شراسة،
كما حصل يــوم اﻹثــنــ� ا�اضي،
أثـــنـــاء جــلــســة مــجــلــس الــنــواب
الشفوية بسبب ا�حروقات هذه
ا�رة.
الــبــر�ــانــي ال ــش ــاب ف ــي حــزب
اﻷحرار ،مصطفى بايتاس ،استغل
حضور القيادي في العدالة والتنمية
وزيــر الطاقة ،عزيز الــربــاح ،ليرد
بقوة عن هجوم كان القيادي عبد
ﷲ بوانو قد وجهه لعزيز أخنوش
حول ا�حروقات بنفس ا�جلس قبل
أسبوع� ،بايتاس استغل الفرصة
وهاجم »البيجيدي« واعتبر أنهم
)بعد اﻻنتهاء من موضوع التحكم،
في إشارة إلى حربهم السابقة مع
اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة(» ،انتقلوا
إل ــى اســتــغــﻼل مــلــف ا�ــحــروقــات
وتسييسه أكثر من الﻼزم ،وتوظيفه

في اﻻنتخابات القادمة« في إشارة
إلى استغﻼله لتصفية الحسابات
مع عزيز أخنوش زعيم اﻷحرار.
بايتاس لم يكتف بالدفاع عن
شركات توزيع ا�حروقات ومنها
شركة أخــنــوش ،من خــﻼل تطرقه
لحجم الضرائب في هــذا السوق
واﻷربـــاح القليلة التي يحصدها
ا�عنيون ،بــل هــاجــم الــربــاح في
موضوع فواتير الكهرباء وا�ــاء
الــتــي تــظــل مرتفعة ج ــدا وتثقل
كاهل ا�واطن� والحكومة تتفرج،
كما هاجم حزبي العدالة والتنمية
واﻷصالة وا�عاصرة ،ح� قال بأنه
»رغم تحرير سوق ا�حروقات ،لم
يستفد ا�واطنون ،وظلوا يعانون
مــع لــوبــيــات التعليم الــخــاص«
فــي إشــــارة إلـــى مــــدارس حركة
»التوحيد واﻹصــﻼح« ،وكذا لوبي
ا�ــدارس الخصوصية من اﻷصالة
وا�عاصرة ،لضرب ذلــك التقارب
ا�حتمل ب� الحزب� ،حسب مصدر
جد مطلع.

»ﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﻵﺑﺎء وإﻻ ﻓﻼ«
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ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
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ﺍﻟﺮﺑﺎﺡ
الــربــاح لــم ينتظر نــواب حزبه
للرد على بايتاس ،بــل شــرع هو
نفسه في قصفه والرد عليه وعلى
أخــنــوش بــقــوة ،حــ� قـــال بأنه
»يستغرب لــطــرف فــي الحكومة
ينتقدها بهذه الــحــدة ،والــلــي ما
عاجباهش الحكومة يتاخذ ما

يراه مناسب« ،وفي قصف مباشر
ﻷخنوش ،قال الرباح لنقل الحقيقة
للمغاربة» :هناك من يرفض إدخال
شركات جديدة للمحروقات للسوق
الــوطــنــيــة« ..فــهــل ي ــرد »الــكــبــار«
بعد هــذه ا�ــعــركــة الساخنة ب�
»الصغار«؟

∑ój ÖdÉ£dG âjCG ôjRƒdG
¬aÓ°SCG ™jQÉ°ûe ácôJ
áeƒµ◊G πNGO áeƒµM ..zÉfhQƒc{ áeƒµM
أﺧﻨﻮش ورﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وإﺧﻮاﻧﻪ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

يتضح أن تداعيات فضائح واختﻼﻻت وزير الصحة أيت
الطالب ا�تهم حاليا من طرف اﻹعﻼم والبر�ان والنقابات
بالتصرف الحر وبطريقة »مريبة« في حوالي  400مليار
سنتيم منذ بداية أزمة جائحة »كورونا« ،لم تعد حبيسة
ا�قاﻻت الصحفية ومقر البر�ان ،بل صارت موضوع بعض
الصالونات الكبرى.
مصدر جد مقرب من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،
يقول بأن بعض اﻷلسن بمحيط أيت الطالب ،تلوك بأن
الوزير محمي ومرضي عنه من طرف جهة قوية) ،(...هي من
يستمد منها قوته وتصرفاته التي لم يعط فيها اهتماما وﻻ
قيمة وﻻ اعتبارا ﻷي طرف كان ،إعﻼميا أو سياسيا ،أو كان
في الحكومة بمن فيها رئيسه العثماني أو البر�ان.
وأكد ا�صدر ذاتــه ،أن أيت الطالب سبق وفاجأ رئيس
الحكومة ،مباشرة بعد تعيينه ،بأنه ينوي التراجع عن
العديد من اﻷوراش والصفقات الكبرى تعد با�ﻼيير والتي
تمت على عهد سلفيه الوزيرين الشيوعي� ،الحس� الوردي
وأنــس الدكالي ،حيث تفاجأ العثماني من هــذا الطلب
الغريب ومن هذا الورش ا�ستعجل الذي أوحى إليه أيت
الطالب وكأنه قدم من أجله فقط ،وهو ما جعل العثماني
يرفض ويعده بمراجعة اﻷوراش التي قد تكون شابتها أي
شبهة ،غير أن وزير الصحة ،يضيف نفس ا�صدر ،تلقف
هدية »كورونا« التي نزلت عليه من السماء ،وصار ينفذ
مخططه ،وتصرف بكل حرية في  200مليار سنتيم منحها
له بنشعبون في إطار مواجهة الجائحة ،قبل أن يقفز إلى
التصرف في باقي ا�شاريع والصفقات ،بما فيها تلك التي
برمجت السنوات السابقة ،مما جعل رأسه مطلوبا سياسيا
وحكوميا اليوم ،بعد تراكم العديد من التقارير السلبية حول
سياسته ،فهل يقدم أيت الطالب الحساب؟

ﻛـﻮﺍﻟﻴـﺲ ﺍﻷﺧﺒــﺎﺭ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
أصبح العثماني ووزراء العدالة
والتنمية في عﻼقتهم بقرارات تدبير
أزمـــة »كـــورونـــا« ومــواجــهــة فــيــروس
»كوفيد  ،«19محط سخرية وتنكيت
مــن طــرف كــبــار الــقــوم وفــي فــضــاءات
العشاءات التي تقام حاليا بالفنادق
الفخمة بالعاصمة الــربــاط بــ� علية
وكبار القوم السياسي� واﻻقتصادي�.
الــســخــريــة مــن وزراء الــعــدالــة
والتنمية ورئيسهم العثماني،
لكونهم باتوا مثل »اﻷطرش في
الزفة« كما يقول ا�ثل ا�صري،
ﻻ يــعــلــمــون وﻻ يــشــاركــون
وﻻ يــرون آﻻف ا�ﻼيير التي
خصصت �واجهة »كــورونــا«،
فــهــم ﻻ يـــقـــررون فيها
وﻻ يــعــلــمــون عن
توزيعها شيئا،
بــــل أصــبــحــوا
مختص� فقط
فـــي مــنــاقــشــة
الـــــحـــــجـــــر
الــــصــــحــــي
ومــــــــتــــــــى
ســيــرفــع أو
ســــيــــمــــدد،
ﺃﺧﻨﻮﺵ

أمــا ا�ـــال وا�ــيــزانــيــات ،فــﻼ يفقهون
فيها ،وهي طريقة »استطابها« وزراء
»البيجيدي« ما دامت أجورهم السمينة
لم تمس ،حتى بات يطلق عليهم بحكومة
»قيلونا« ،أي ابتعدوا عنا وافعلوا ما
شئتم.
فــي مقابل ذل ــك ،تقف ذات النخب
الكبيرة على حجم »الوزيعة« والتحكم
في أزيد من  3300مليار سنتيم ،التي
تصرف فيها وزراء اﻷحرار ،على رأسهم
بنشعبون وزير اﻻقتصاد وا�الية،
وحفيظ العلمي وزيــر التجارة
والصناعة ،وعــزيــز أخنوش
وزير الفﻼحة وباقي رفاقهم في
الباطرونا ،حتى ساروا يلقبون
بحكومة داخــل الحكومة ،أو
بحكومة »كورونا« التي تدبر
أمــور ا�غرب ،مقابل حكومة
»قيلونا« التي تنام
في العسل ،واﻷيام
الــــقــــادمــــة قــد
تكشف الكثير
عــــــن تـــجـــار
»كورونا« ما
»تشيب له
الـــولـــدان«
يقول ذات
ا�صدر.

بفوزها السهل وتقلد منصب بمجلس
ا�ــســتــشــاريــن ،يـــوم الــخــمــيــس ا�ــاضــي،
تكون الشابة فاطمة الــزهــراء بن الطالب
قــد التحقت رسميا بالعائلة داخ ــل قبة
البر�ان ،حيث يشتغل اﻷب الحبيب بن
الطالب مستشارا بمجلس ا�ستشارين
بفريق اﻷصالة وا�عاصرة ،والوالدة جميلة
العفيف ،بر�انية بالغرفة اﻷولى وهي أيضا
بفريق اﻷصالة وا�عاصرة.
نجلة الــبــر�ــانــي والــقــيــادي »الكبير«
بـ»البام« بمراكش ،دخلت البر�ان بتخطيط
اســتــراتــيــجــي دقــيــق مــن ال ــوال ــد ،جعلها
تلتحق بالبر�ان معززة مكرمة كما حصل
لوالدها سنة  ،2015ح� تمكن من استمالة
ا�ستشارة الراحلة ،الحاجة أيت موسى
كعضوة وحــيــدة لغرفة الــفــﻼحــة بثﻼث
جهات )جهة سوس ماسة ،ومراكش أسفي،
ودرعة تافيﻼلت( وقد كان حينها من حصل
على عضوية امرأة في ﻻئحته اﻻنتخابية،
يمر مباشرة ودون منافسة لغرفة مجلس
ا�ستشارين من الباب الكبير.
الحظ لــم يحالف الحبيب بــن الطالب
سنة  ،2015ح� ولج مجلس ا�ستشارين
بسهولة رفقة الحاجة أيــت موسى فقط،
بل في سنة  ،2019التحقت الحاجة أيت
موسى بالرفيق اﻷعلى وسيصبح مقعدها
شاغرا بمجلس ا�ستشارين ،مما جعل بن
الطالب يخطط مجددا لﻼستفادة من هذا
ا�قعد الــذي بــات »حالة شـــاذة« ،ﻷن تلك
ا�ستشارة كانت عن طريق الغرفة الفﻼحية
وﻻ توجد أي امــرأة في الغرفة الفﻼحية
لتعوضها ،هنا سيتلقف بن الطالب هدية
أخرى من السماء ،بعد وفاة عضو بالغرفة
الفﻼحية �راكش التي يرأسها هو نفسه،
فخطط حينها ﻹلحاق نجلته فاطمة الزهراء
بالغرفة الفﻼحية بــمــراكــش فــي دجنبر
ا�اضي ،كخطوة أولى قبل أن ينهي الشوط
الثاني ،يوم الخميس ا�اضي ،ويعلن عن
فوز نجلته وقدومها معززة مكرمة �جلس
ا�ستشارين عن الغرفة الفﻼحية لتلتحق
باﻷسرة الكريمة »البامية« بمقر البر�ان
بغرفتيه ،مثل العربي ا�حرشي ونجلته،
والهرامي بالنواب ووالــده با�ستشارين،
وا�هاجري بالنواب وشقيقه با�ستشارين،
واﻷخوين الشعبي فوزي وأسماء بمجلس
الــنــواب ،وغيرها من العائﻼت »البامية«
القابعة داخل البر�ان.

á`«ªæàdGh ádGó©dG á`MGRE’ Ió`jóL áØ°Uh ø`Y çóëàj ¿Gô`«c øH øe Üô`≤e
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بسبب مــا عــاشــتــه الجلسة
الشهرية �جلس الــنــواب ،يوم
اﻷربعاء قبل ا�اضي ،من إعﻼن
الـــطـــﻼق صـــراحـــة مـــن حــزب
اﻷصالة وا�عاصرة وإعﻼنهم عن
نهاية الدعم السياسي لحكومة
الــعــثــمــانــي ،ورد هـــذا اﻷخــيــر
بخطاب نــاري في حق »البام«،
ه ــل كـــان ذلـــك بــمــثــابــة نهاية
»شهر العسل« ب� »البيجيدي«
و»الــبــام« حتى قبل أن ينطلق
رسميا؟
ق ــي ــادات فــي حـــزب الــعــدالــة

والــتــنــمــيــة ،اعــتــبــرت أن حــزب
اﻷصالة وا�عاصرة ،مباشرة بعد
هذه الجلسة وخطاب العثماني
الساخن في حق »حزب التحكم«
الــذي اتهمه بأنه يعيش أزمــة
داخلية ،فسخ »تقاربه« الجديد
مع العدالة والتنمية ،وهــو ما
جعل »البام« يرد صراحة على
العثماني بخطوة التحالف مع
اﻻستقﻼل.
هذا التحالف ،أخذ مدى كبيرا
عند مقرب� من العدالة والتنمية،
ومنهم ا�قرب من بن كيران ،عبد
الصمد بلكبير ،ال ــذي اعتبره
»طبخة جديدة من تيار في الدولة
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لتحييد العدالة والتنمية بعد
فشل السيناريو اﻷول ا�تمثل
في تشكيل جبهة شعبية عمودها
الفقري هــو الــيــســار ،لﻺطاحة
بالعدالة والتنمية«.
وقال بلكبير ،أن »هذا التنسيق
بــــ� اﻻســـتـــقـــﻼل واﻷصــــالــــة
وا�ــعــاصــرة ،هــو بــديــل مؤقت
وقــد يتحول إلــى بديل مستمر،
خاصة إذا فشل مشروع الجبهة
الشعبية ،وما سيساعد على بناء
هــذا التحالف ،أن كﻼ الحزب�
البام والبيجيدي  -هي أحزاباﻹدارة«.
غير أن قــيــاديــا فــي »الــبــام«

نــفــى فــســخ حــزبــه لــتــقــاربــه مع
»البيجيدي« ،وأكد أن ما وقع ب�
»الجرار« واﻻستقﻼل بمناسبة
اﻻنتخابات الجزئية ،اﻷسبوع
ا�اضي ،مجرد تنسيق انتخابي
ظــرفــي ولــيــس تحالفا ،وسبقه
نــفــس الــتــنــســيــق مــع الــعــدالــة
والتنمية في جهة طنجة ،السنة
ا�اضية ،ح� تم انتخاب فاطمة
الحساني رئيسة جديدة للجهة
خلفا ﻹلــيــاس الــعــمــاري ،حيث
كان التحالف عمليا وواقعيا مع
»البيجيدي�« الذين انتقلوا من
ا�عارضة إلى التسيير بجانب
»البام« في هذه الجهة.

ﺑﻠﻜﺒﺮﻴ
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بعد إعﻼنها في وقت سابق ،مدينة
خالية من الــوبــاء ،اخترق فيروس
»كــورونــا« مــن جديد كــل الحواجز
واﻹجــراءات الصارمة التي نهجتها
السلطات ا�حلية ولجنة اليقظة
بجهتي العيون الساقية الحمراء
وجهة الداخلة وادي الذهب ،التي
استقبلت أرب ــع ح ــاﻻت وافـــدة من
ا�ــغــاربــة الــعــالــقــ� بموريتانيا،
ويــتــعــلــق اﻷمــــر بــثــﻼثــة أشــخــاص
وطفل ،ثبتت إصابتهم بـ»كوفيد «19
بعد إجراء التحاليل ا�خبرية ،حيث
كانوا موضوع الحجر الصحي بأحد
الفنادق مباشرة بعد عودتهم من
موريتانيا ،ورفعت الحاﻻت الجديدة
إجمالي اﻹصــابــات بجهة الداخلة
وادي الذهب إلى  9حاﻻت مؤكدة.
وبــعــد أن تــلــقــت جــهــة الــعــيــون
الساقية الحمراء مفاجأة إصابة 37
من اﻷفارقة كانوا مرحش� للهجرة
السرية ،والذين تم ضبطهم شمال
مــديــنــة طــرفــايــة ،فــي نــفــس ا�ــكــان
الذي انطلق منه عدد من ا�رشح�
للهجرة وتم ضبطهم بجزيرة »فينتي
بينتورا« ،وبعد إجــراء التحاليل،
تب� إصابة  42من ب�  50ينتمون
ل ــدول إفريقية جــنــوب الــصــحــراء،
ومنهم جاءت إفادة أن هناك مجموعة
ثــانــيــة ،مما سهل على السلطات
ا�ــخــتــصــة توقيفهم وإخــضــاعــهــم
للحجر الصحي بطرفاية.
وأكــــــدت مـــصـــادر عــلــيــمــة ،أن

ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﳲ ﺍﳴﺮﺳﻰ
ا�هاجرين اﻷفارقة في بداية اﻷمر،
رفضوا بشكل قاطع إجراء التحاليل
أو أخذ الــدواء ،إﻻ بعد مفاوضات
عسيرة شارك فيها ممثلو جمعيات
ا�ــهــاجــريــن بالعيون والسلطات
ا�حلية واﻷمنية والصحية ،ولم
يتوقف اﻷمــر عند طرفاية ،بل تم
اكتشاف حالة إصابة مؤكدة لفتاة
عشرينية تعمل بــإحــدى وحــدات
التجميد الصناعي بمدينة ا�رسى،
حيث أدت التحاليل ا�خبرية التي
أجــريــت على أزيــد مــن  300عامل
وعاملة ،إلى اكتشاف إصابة جديدة

بـ»كوفيد  ،«19وبفضل رفــع عدد
الفحوصات الطبية ،تــم اكتشاف
بؤرة جديدة با�رسى تتكون من 14
شخصا من بينهم أجانب كانوا وراء
تفشي الوباء في صفوف عــدد من
العامﻼت في ا�صانع ،وبات احتمال
ارتفاع إجمالي إصابات »كورونا«
بجهة العيون الساقية الحمراء إلى
ما يفوق  58حالة إصابة مؤكدة.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد ،كــشــف بــدر
ا�ــوســاوي ،رئيس مجلس جماعة
ا�ــرســى الــعــيــون ،خ ــﻼل اجتماع
طــــــارىء مـــع مــمــثــلــي الـــوحـــدات

الــصــنــاعــيــة الــســمــكــيــة وممثلي
التمثيليات ا�هنية� ،واكبة برنامج
الــتــوعــيــة عــن خــطــورة الــوضــع،
بعد تسجيل عــدد مــن اﻹصــابــات
بـــإحـــدى الــــوحــــدات الــصــنــاعــيــة
با�رسى ،وأطلقت جماعة ا�رسى
عبر مكتب حفظ الصحة ،حمﻼت
توعوية وتحسيسية� ،واجهة أي
تفشي محتمل لفيروس »كورونا«
بالحي الصناعي ،كما ترمي إلى
إشعار العامل� بخطورة الوباء،
فــضــﻼ عــن تــقــديــم مــجــمــوعــة من
اﻹرشـــــادات العملية الــتــي يجب
اتباعها أثناء مزاولتهم لنشاطهم
ا�هني ،والهدف الكبير من الحملة
التحسيسية ،هو التعريف بجائحة
»كورونا« وماهيتها ،وطرق الوقاية
منها ،مؤكدا أن الحملة لم تقتصر
فــقــط عــلــى الــتــوعــيــة ،بــل امــتــدت
أيضا إلــى اﻹجــابــة عــن مجموعة
مــن اﻷسئلة التي يطرحها عمال
وعامﻼت الوحدات الصناعية بهذا
الخصوص.
وتراهن مصالح جماعة ا�رسى،
من خــﻼل الحملة التوعوية ،التي
تــم تنظيمها بمحيط الــوحــدات
الــصــنــاعــيــة بــا�ــديــنــة ،عــلــى رفــع
مستوى الوعي بخطورة فيروس
»كورونا« ا�ستجد ،وأهم اﻷعراض
ا�ــثــبــتــة لــلــفــيــروس الــتــي تصيب
ا� ــري ــض ،وذلـــك مــن أجـــل اتــخــاذ
التدابير واﻹجـــــراءات الوقائية،
وكذا استباقية التدخل في حالة أي
إصابة جديدة.

●
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أقدمت وزارة الداخلية بناء على تقارير
ســوداء) ،(..على إطﻼق حركة تغييرات
جزئية في صفوف رجــال السلطة على
صعيد وﻻية جهة كلميم وادنون ،شملت
إعفاء باشا مدينة كلميم وإلحاقه بإحدى
الــدوائــر ،ويجهل لحد الساعة أسباب
هذا اﻹعفاء الــذي وصف بـ»ا�فاجئ«،
فيما سجلت العديد مــن الــتــجــاوزات
لبعض رجال السلطة ،في زمن »كرورنا«،
منهم من حجز كمية من اﻷسماك واعتقل
مالكيها بحجة اختراق الحجر الصحي
في الساعة الرابعة بعد الزوال).(..
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تداولت مصادر حقوقية من
داخــل مخيمات البوليساريو،
بيانا تأسيسيا لجمعية حقوقية
جديدة تعنى بالدفاع عن حقوق
اﻹنسان داخل ا�خيمات ،وذلك
لـ»غياب إطــار حقوقي مستقل
عــن سلطات الــرابــونــي ،وكــذا
بسبب اﻻنــتــهــاكــات الكثيرة
لــحــقــوق اﻷفــــراد والــجــمــاعــات
الصحراوية ،والتي يتم الدفاع
عنها عادة في إطار قبلي بحت،

أو عــبــر جــمــعــيــات حكومية
ترضخ لرغبات البوليساريو
في الصمت عن تلك اﻻنتهاكات
أو تسييسها« وفـــق البيان
التأسيسي لـ»متطوعون من
أجل حقوق اﻹنسان«.
كما أكد ا�ؤسسون للجمعية
ا�ذكورة ،أنها جــاءت لتكريس
ثقافة ا�جتمع ا�دني وحقوق
اﻹنسان محل القبائل في الدفاع
عن الحقوق في شتى ا�جاﻻت
وفــق مــا تنص عليه مواثيق
حقوق اﻹنسان الدولية وميثاق

اﻷمم ا�تحدة لحقوق اﻹنسان،
عبر التقرير والتنظير والتوعية
والــتــحــســيــس وبــاســتــعــمــال
مــخــتــلــف الــضــغــوط م ــن أجــل
كرامة اﻹنسان وصيانة حقوقه،
واﻻرتقاء بها إلى حقوق مدنية
داخـــل مجتمع مــدنــي يضمن
الــوحــدة الوطنية وا�ــســاواة
اﻻجتماعية دون اللجوء للدفاع
القبلي التقليدي ا�عتاد الذي
ع ــادة مــا يتولد عنه اختﻼف
حقوق اﻷف ــراد ،كل حسب قوة
قبيلته وتأثيرها.
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انسجمت الــدائــرة اﻻستئنافية
�حكمة العيون مع مختلف ا�ذكرات
الـــصـــادرة ع ــن الــرئــيــس ا�ــنــتــدب
للمجلس اﻷعلى للسلطة القضائية،

أو وزارة العدل ،وا�تعلقة بتأثيرات
وباء »كورونا« ا�ستجد ،الذي اجتاح
العالم من أدناه إلى أقصاه.
وأكد أشمير ،رئيس جمعية لحقوق
اﻹنسان بالعيون ،أن ا�حاكمة عن
بعد تعتبر تجربة فــريــدة ورائــدة،
ابــتــدعــهــا الــفــكــر ا�ــغــربــي وسنها

اجتهادا منه ،لﻺسهام في محاصرة
الوباء مما استلزم إجراء محاكمات
عـــن ب ــع ــد ،وتــجــهــيــز ا�ــؤســســات
السجنية وقاعات جلسات ا�حاكم
بآليات وربط يمكن من نقل الصوت
والصورة من وإلى ا�نبع على نحو
يسمح للمحكمة بالتحقق من هوية
ا�ــاثــل أمــامــهــا ،ويــوفــر كــل شــروط
وضمانات ا�حاكمة الــعــادلــة ،بما
فيها الحق في الدفاع وتكريس مبدأ
البراءة هي اﻷصل.
وبلغة اﻷرقـــام ،فقد بلغ مجموع
ا�حاكمات ا�ــجــراة عــن بعد بهذه
الـــدائـــرة الــقــضــائــيــة حــتــى اﻵن،
 82محاكمة ،ومــجــمــوع القضايا
ا�عروضة في إطارها  584قضية،
في ح� كان عدد ا�عتقل� ا�شمول�
بــهــا ،هــو  763مــعــتــقــﻼ ،وانتهت
ا�سطرة بتصفية ما مجموعه 292
قضية بإصدار اﻷحكام أو القرارات
بشأنها ،مما يبرز ا�جهود الذي بذله
رجــال القضاء ا�رابطون با�حاكم
خــﻼل فترة الحجر الصحي ،رغم
التحديات واﻹكراهات.
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ثمن الفرع الجهوي للفيدرالية ا�غربية
لناشري الصحف بالعيون ،مبادرة
الشركة الوطنية لــﻺذاعــة والتلفزة
ا�غربية باﻻنفتاح على كافة ا�قاوﻻت
اﻹعﻼمية والصحفي� للمشاركة في
حملة الــتــبــرع بــالــدم ،وهــي الحملة
اﻹنــســانــيــة الــتــي جـــرت بــمــقــر قناة
»العيون« يوم الخميس ا�اضي ،وذلك
اعتبارا للخصاص ا�هول في توفير

الكمية الكافية من الدم ،ومن أجل سد
حاجيات ا�ركز الجهوي لتحاقن الدم
بالعيون.
وقد جــاءت هذه ا�بادرة مساهمة من
الجسم الصحفي با�نطقة في جهود
تغطية الخصاص ا�سجل في مخزون
الــدم ،استجابة لدعوات التبرع بهذه
ا�ادة الحيوية ،والتي أطلقتها مختلف
مراكز تحاقن الدم الجهوية بكل أرجاء
ا�ملكة سعيا منها لدعم احتياطاتها
التي باتت تعرف شحا كبيرا.
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فــي الــذكــرى الثمان� لــدعــوة الجنرال
ديغول للمقاومة في  18يونيو ،التي تحتفل
بها القواعد الفرنسية في منطقة الساحل،
وفــي حضور السفير الفرنسي في تشاد
بيرتراند كوشري ،والجنرال باسكال فالكون
عن قوات »بارخان« ،تقدم التشاديون بعد
ق ــراءة الخطاب ا�ــوحــد با�ناسبة ،برفع
التحية العسكرية لفليكس إبــوي ،حاكم
تشاد ،الذي التحق با�قاومة ،فانتهى ا�طاف
بالفرنسي� إلى رفع نفس التحية العسكرية
للملك الراحل محمد الخامس ،في حادث
فريد لم تعرفه القواعد العسكرية الفرنسية
منذ خروجها من ا�غرب عبر اتفاق »إيكس
ليبان« ومﻼحقه.
وحسب مصدر »اﻷســبــوع« ،فإن السفير
كوشري ،حــاول تذكر أسماء أخــرى وقفت
إلى جانب تحرير فرنسا ،لكنه ربما لم يتذكر
سوى اﻻسم� ،كما حاول تشاديون تداول
أخبارهما في جلسة اﻻحتفال.
وتواصلت أنغام ا�وسيقى العسكرية بعد
تصدر صــورة فليكس إبــوي وا�لك محمد
الخامس باسم »السلطان« آنــذاك ،عندما
كان موقفه مساعدا لتحرير فرنسا ،بتعبير
ا�صدر.

á«°ùfôØdGÖ«dÉ°SC’GôNBG
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في ا�حاضرة التي ألقاها عميد فرنسي في
قاعدة »ميناكا« في مالي ،بداية شهر يونيو
الجاري ،استعرض العميد لوران ،ولم يكتب
اسمه اﻵخر على الﻼئحة ،جاء التأكيد على
تدريسه في ا�غرب �بدأ »أولري« الذي يعمل
عليه فريق مدرب على القتال ،وتكوينه في
ثﻼثة أسابيع ﻻستخدام الدراجات النارية
و»ألبيك آب« في تتبع مسلح�.
ويــعــمــل ه ــذا اﻷســلــوب الــفــرنــســي على
»استخدام ا�ــطــاردة الساخنة من حاملي
السﻼح« �جرم� أو إرهابي�.
وأوضــــح مــصــدر »اﻷســـبـــوع« ،أن هــذا
اﻷسلوب تستعمله الشرطة ا�غربية ،وأيضا
القوات ا�ساعدة في جنوب ا�ملكة ،كما
يخضع عسكريون لهذا التدريب ،ولذلك قال
ا�حاضر ،بأن ا�غرب يستثمر هذه التقنية
كما سماها ،عند تشكيﻼت مختلفة )شرطية
وقــوات مساعدة للقوات ا�سلحة ا�لكية،
وأيضا القوات الخاصة والقوات العاملة
في الصحراء(.

Oƒ©j ób »Hô©dG Üô¨ŸG OÓH ‘ zIóYÉ≤dG{ º«¶æJ
Üô¨ŸG ¤EG ¬WÉ°ûf π≤àæjh ôFGõ÷G ¤EG
في تقييم اﻷدمــيــرال هايدي
بيرج ،مديرة اﻻستخبارات في
»أفريكوم« ،فإن »دروكــدال« لم
يوسع عملياته نحو ا�غرب،
وإن بلغ في ضربات عبر حلفائه
إلــى نيجيريا ،وهــو مــا يفيد
أن مرحلة »مــا بعد دروكــدال«
)مهندس توسيع إيديولوجيا
الـــقـــاعـــدة فـــي بــــﻼد ا�ــغــرب
اﻹسﻼمي ،في منطقة الساحل
وا�غرب العربي ،ومؤخرا في
غـــرب إفــريــقــيــا( ،ســتــزيــد في
توسعها ،حيث قامت عناصر
متحالفة مع »القاعدة« بتنظيم
هجمات وخطف فــي دول من
نيجيريا إلى الكوت ديفوار.
وأوضــح مصدر »اﻷسبوع«،

أن التهديد ا�توقع ،هو عودة
عناصر كانت في السابق مع
»دروكــــــدال« ،وانتقالها إلى
الجزائر ،ومن ثم إلى ا�غرب،
وهو »سيناريو محتمل« رغم
الطوق القاسي الــذي يفرضه
الجيش الجزائري على منافذ
مــالــي ،غــيــر أن عـــدم تشديد
ا�راقبة على الحدود ا�غربية
الجزائرية» ،خطر« في الوضع
غير ا�ريح الذي يعرفه أتباع
»القاعدة«.
وحـــســـب الــــلــــواء داغــفــ�
أندرسون ،قائد قيادة العمليات
الخاصة في »أفــريــكــوم« ،فإن
قتل »دروكدال« يعتبر فوزا لكل
دولة تعارض اﻹرهاب والعنف.

{á«cÎdG zQGóbÒH
‘ Üô¨ŸG Oó¡J ’h ôFGõ÷G

äÉeÉªµdGh ¢SOÉ°ùdG óª ∞ë°üe
∫É¨æ°ùdG ™e ÜQÉ≤àdG ¿É°Sôµj á«Hô¨ŸG
»أطباء عسكريون قادمون من مستشفى
فــال دي غــراس الفرنسي إلــى ا�ستشفى
اﻷمــريــكــي بالسنغال ،يسلمون �رضاهم
أزواجــــا مــن الــكــمــامــات ا�غربية بطريقة
عادية ،وعليها عﻼمة :صنع ا�غرب« يقول
دبلوماسي لجريدة »اﻷسبوع«.
وفي هذا ا�ستشفى» ،نجد ا�غرب يحمل
عند البعض بركة أخ ــرى ،ﻷن فيه ا�دفن
ا�بارك للشيخ التيجاني الــذي يحج إليه

سنغاليون كثر على مدار السنة«.
ومنعت جائحة »كــورونــا« هــذه الــعــادة
التي لن تنقطع بإذن ﷲ ،يقول ا�صدر ،قبل
أن يضيف» :إن مصحف محمد السادس
والكمامات ا�غربية ،عمﻼن كرسا التقارب
الروحي ا�غربي ـ السنغالي في زمن كورونا«.
ومن الﻼفت ،أن الكمامة ا�غربية مرتفعة
وتهدى ب� اﻷفراد واﻷسر ،وهي تزيد بعشر
مرات عن ثمنها في ا�ملكة.

‹Ée ∫Éª°ûd »Hô¨ŸG »YÉæ°üdG ôª≤dG ôjƒ°üJ

استجابت أنقرة لطلب تزويد الجزائر
بــطــراز مــتــقــدم ،لــم يــفــصــح عــنــه مصدر
»اﻷسبوع« ،لطائرات »بيرقدار« ،لكنه قال
بــأن »الــطــائــرات بــدون طيار التركية في
الجزائر ،لن تهدد ا�غرب ،وستعمل على
الحدود ا�الية ـ الجزائرية �حاربة مسلح�
متمردين من ا�حتمل تعاونهم مع متطرف�
مسلح�«.
وأوضــح ا�صدر ،أن »التعاون التركي
مع الجزائر ،يعزز دائما عﻼقات أنقرة مع
تونس وا�غرب ونواكشوط ،وﻻ يمكن بأي
حال ا�ساس بأمن هذه الــدول الشريكة،
وﻻبــد في هــذا السياق من رسالة طمأنة
للجميع ،بأن الحرب على ا�خرب� ،مصلحة
لجميع الــدول ا�غاربية« ،وهناك ترتيب
لتعزيز العﻼقات التركية في هذه الدول،
ومسألة بيع طائرات »بيرقدار« للجزائر،
وافق عليها الرئيس التركي ،وهو »يعرف
العمليات التي ستقوم بها في الجزائر«،
حسب تعليق خاص لجريدة »اﻷسبوع«.

áª¡e óæ°ùJ Ú°üdG
{É«≤jôaEG ‘ É¡∏Lôd zÜô¨ŸG

ﺳﺎﺳﻮ ﻧﻐﻴﺴﻮ

يسود نقاش في صالونات اﻷمم ا�تحدة
حــول تصوير القمر الصناعي ا�غربي
لتحركات القوات في شمال مالي ،وأن هذه
الصور تحول إلى الجانب الفرنسي ،فيما
أوضح مصدر »اﻷسبوع« ،أن اﻹجراء التقني
محتمل ،وهذه التخوفات نشأت ،ﻷن ا�ملكة
قدمت في وقت سابق صورا دقيقة لتحرك
قوات البوليساريو شرق الجدار الدفاعي،
وأن نــفــس التقنية ا�ــســتــخــدمــة ،تسمح

بتصوير شمال مالي بدقة أقل.
ويصر دبلوماسي في جنيف على »امتﻼك
ا�غرب التقنية للتصوير ليﻼ« ،مؤكدا أن
»القدرة الفضائية وا�راقبة الجوية تحديدا
لبعثة اﻷمم ا�تحدة في مالي ،تخدم اﻷمن،
وستعمل هــذه التقنية تحديدا في غشت
القادم« ،دون أن يتهم ا�غرب ،لكنه أكد في
مداخلته على »قــدرة ا�ملكة على الوصول
إلى صور فضائية لشمال مالي«.

معروف عن جون جاك بويا ،رجل ثقة
الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو ،أنه
رجل الص� ،وقد كلفته بك� مؤخرا بملف
ا�ساعدة في تسهيل استثمارات با�غرب،
البلد الذي تلقى في اﻵونة اﻷخيرة ،عرضا
جديدا لتمديد الشراكة الصينية ـ ا�غربية
إلى إفريقيا.
وحسب ورقــة جــاك بويا ،فــإن الص�
ترغب في خفض إضافي لعطائها في الخط
السككي لربط مراكش وأكــاديــر ،وإتمام
مشاريع طنجة ،دون تأخر.
ورأى بويا ،أنه في شهر شتنبر القادم،
ستكون الفرصة مواتية ﻹعـــادة إطــﻼق
اﻻقتصاد ا�غربي وخفض البطالة التي
تشكل التحدي الكبير للمغرب ،وستكون
اﻻستثمارات ا�قررة ) 10مشاريع( قادرة
عــلــى خــفــض هــذا ا�ــؤشــر ،طبقا �صدر
»اﻷسبوع«.
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ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌــﺪﺩ

ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ وﺟﻮد »ﺗﻄﻮرات ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻏﺎﻣﻀﺔ« ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

:zÉfhQƒc{ ÒHóJ ¥hóæ°U

º«µëàdGAÉYóà°SG
äÉaÓÿG π◊ »µ∏ŸG
‘ ádhódG ïÑ£e
á«aÉØ°û∏däGƒYOh

ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮﻱ

ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻲﻓ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ » «14ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻲﻓ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2020ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﳌﺤﺘﺴﺐ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﻰﻠﻋ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﻮ  18.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻲﻓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺻﺮﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻮﻡ  19ﻣﺎﻱ
ﺍﳌﻨﺼﺮﻡ ،ﻲﻓ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ،ﺑﺄﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻲ  32.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺃﻧﻔﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ  13.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻟﺪﻋﻢ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﻦ ،ﺻﺮﻓﺖ  900ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺑﻨﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﺍﳌﺒﻠﻎ.
ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺗﺮﺍﻧﺴﺒﺎﺭﺍﻧﺴﻲ« ﻋﻦ ﺗﻮﺟﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  27ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .13.30
ﻭﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ  «19ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺑـ  10ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑـ  4ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑـ  18.3ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺋﺔ.
ﻭﻋﺒﺄﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  20.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻭﻗﺮﻭﺽ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  4.6ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻱ  ،2020ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﻠﻜﺖ
ﻲﻓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  25.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻭﻰﻠﻋ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﺎﻧﻜﻤﺎﺵ ﺇﺿﺎﻲﻓ ﻰﻠﻋ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﳌﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑـ  3.5ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  7.6ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﻭﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺗﺴﺎﻭﻱ  6.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻰﻠﻋ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻲ  21ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭ 700ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺃﺧﺮﻯ.
أﻋﺪ اﻟﻤﻠﻒ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﻧﻲ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻠﻜﺖ ﻛﻞ ﻫﺎﻣﺶ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑـ  500ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑـ  20ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ
اســتــعــانــت الـــدولـــة بــاﻻقــتــراض
الــخــارجــي الــصــافــي فــي ح ــدود 4.6
مﻼيير درهم إلى عشية فاتح يونيو،
وســتــزيــد حــاجــتــهــا مــن اﻻقــتــراض
الخارجي لتغطية حاجياتها بملياري
دوﻻر أمريكي على اﻷقل.
وترى النقابات وا�نظمات اﻷهلية،
أن التدبير الجيد لصندوق جائحة
»كورونا« ،برصيده  18.1مليار درهم،
سيغطي بشكل واســـع بــاقــي سنة
 ،2020فالخصاص ا�ــوقــع بــ� ما
تحتاجه الــدولــة 21 ،مليارا و700
مليون ،وبــ� ما لديها في صندوق
تدبير جائحة »كورونا« البالغ 18.1
مليار درهـــم ،سيكون فــي حـــدود 3
مليارات و 600مليون درهم.
ويمكن نظريا التغلب على صعوبة
الوضعية الحالية ،إن عــاد النشاط
اﻻقتصادي إلى وتيرته ا�رتفعة.
وحسب الفقرة الثانية مــن بيان
البنك ا�ــركــزي )بنك ا�ــغــرب( ،فإن
اﻷوضاع تبقى محاطة بـ»شكوك كبيرة
بشكل استثنائي«.

وبناء على »استثنائية اللحظة«
بالتعبير الــرســمــي ،ف ــإن مــن ا�هم
تجاوز:
أ( الغياب الشبه الكامل لتأطير
التفويضات اﻻستثنائية ،وقد امتدت
إلى مجاﻻت أخرى غير تلك ا�تعلقة
بالخدمات الصحية ،وهو ما يمثل في
نظر منظمة »ترانسبارانسي« خطرا
كبيرا على مستوى استغﻼل النفوذ
وأخﻼقيات العمل ،قد يفاقم تفشي
الفساد ،فيما دعت ،من جهتها ،نقابة
ا�نظمة الديمقراطية للشغل ،من حزب
اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة ،إلــى التدقيق
في صفقات وزارة الصحة ،رافضة
أي استثناء تفرضه حالة الطوارئ
الصحية.
وتـــدعـــو مــنــظــمــات مـــن ا�جتمع
ا�ــدنــي ،بــوضــوح ،إلــى »الشفافية
في تدبير أمــوال هذا الصندوق« كي
يتمكن ا�غرب من الخروج من اﻷزمة
العويصة ،وذلك عبر ما تدعوه منظمة
»ترانسبارانسي« ،عمليات اﻻفتحاص
عبر الهيئات الرقابية.
ب( عــدم نشر ملخصات تقارير،
ﻻسيما في قطاع الصحة العمومية)،(1
ومن ا�هم التصريح بكل تقارير العمل
النقدي في ا�ملكة ،ومؤشرات مرونته،
وهــو يــحــاول أن يحافظ على قدرته
بخفض إضافي لسعر الفائدة بـ 75
نقطة لتكون في حدود  1.5في ا�ائة مع

إجراء ثان متمثل في تحرير الحساب
اﻻحتياطي لفائدة اﻷبــنــاك ،وهــو ما
يعني اﻻعتماد على بنية غير ربحية
واﻻقتراب من اﻻقتصاد الواقعي أو
الحقيقي.
إن تخفيض ا�ضاربة البنكية إلى
حـــدود قياسية ،يرفع قيمة العمل
والتجارة السلعية واﻹنتاجية ،ويفيد،
حسب التوقعات ا�عتمدة ،ا�ستثمرين
وليس ا�ضارب� أو الوسطاء ،وهي
فــرصــة لتقليل منسوب الــفــســاد إن
حرصت الدولة على ا�عايير ا�عتمدة
في الصفقات العمومية.
والــدعــوة إلــى »شفافية« أكبر في
قطاع الصحة ،رغم حساسية الوضع
في ظل تفشي »كورونا« ،يوحي برغبة
ا�جتمع ا�غربي في رفض اﻻستثنائية
كي يمتثل الجميع للقانون.
وقد وصف بنك ا�غرب التوقعات
ا�اكرواقتصادية با�حاطة بـ»شكوك
كبيرة بشكل استثنائي« ،حيث:
 (1ﻻ يمكن البناء على التوقعات
ا�اكرواقتصادية.
 (2ﻻ يمكن تــوقــع التمويل عبر
البورصة.
 (3ﻻ يــمــكــن ال ــرب ــح عــلــى ضــوء
ا�ضاربة.
ولــذلــك ،قــرر أن تكون الفائدة في
حــدود  1.5فــي ا�ــائــة ،وهــي نفسها
ا�ــوجــهــة إلـــى م ــش ــروع ا� ــق ــاوﻻت

الصغيرة والصغيرة جدا وا�توسطة
في غﻼف مالي محدود قبل الجائحة،
ويصعب حاليا اﻻلتزام بهذا السقف،
ﻷن ا�قاول الصغير ﻻ يمكن أن يدفع
الفائدة ا�رجعية ،بل يجب اللجوء إلى
خفض إضافي لهذه الحزمة ا�الية
ا�وجهة لصغار ا�قاول�.
وبــتــحــريــر كــل احــتــيــاطــي اﻷبــنــاك
التجارية بــا�ــغــرب ،تــكــون العملية
محكومة بعﻼقة مفتوحة ب� البنك
وا�ستهلك ،في داخل دائرة التنافسية
الصعبة.
وستستفيد من هذه اﻹجــراءات كل
ا�ــقــاوﻻت ا�نتجة في ا�ــغــرب ،تبعا
لعمليت�:
 (1إعادة تمويل القروض ا�وجهة
لﻸبناك التشاركية وجمعيات القروض
الصغيرة.
 (2مرونة قصوى في التنقيط.
وﻻ يجب بأي حال أن تكون إجراءات
ا�رونة شاملة �بالغ صندوق تدبير
جائحة »كــورونــا« ،ﻷنــه يشكل بنية
نقدية ﻹعادة إطﻼق اﻻقتصاد ،وكذلك
خفض مستوى اللجوء لﻼقتراض
الخارجي الذي أصبح وحده »الطريق
ا�مكن للوصول إلى العافية ا�الية«،
ويدرك الجميع أن بنك ا�غرب اختار:
 (1التخفيف من القواعد اﻻحترازية.
 (2تــعــزيــز بــرامــج اﻷب ــن ــاك غير
التقليدية.

ﻫﻨﺎك دواﺋﺮ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮى
أن إﺧﻀﺎع اﳌﻐﺮب
ﻟﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﺧﺼﺼﻪ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
إﺷﺎرة إ إﺧﻀﺎع
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
وﺳﺒﻖ ﳊﺰب واﺣﺪ
 اﻏﻠﺒﻴﺔ )اﻻﲢﺎد
اﻻﺷاﻛﻲ( ،أن
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
 (3توسيع نطاق الضمان ﻹعــادة
التمويل.
وأي تــبــنــي لــنــفــس الـــقـــواعـــد
»التليينية« باصطﻼح بنك ا�غرب،
في صرف أموال صندوق »كورونا«،
ســيــكــون كــارثــيــا ،حــســب منظمات
ا�جتمع ا�دني.
وستكون أي زيادة في العجز عن ما
ب�  3و 4مﻼيير درهم إلى نهاية سنة
 ،2020نتيجة طبيعية لعدم حكامة
صرف أمــوال صندوق »كــورونــا« ،إذ
ﻻ يمكن للدولة عــدم نشر ملخصات
إنفاقها كــامــلــة ،وتــحــت ا�ؤسسات
الرقابية ا�عتمدة والــبــر�ــان ،كذلك
الشأن مع إجرائ� آخرين:
ـ رفــــض اع ــت ــب ــاره ــا مــصــاريــف
الصندوق مصاريف غير تقليدية.
ـ رفـــض تــمــويــل الــصــنــدوق
لــعــروض ﻻ تلتزم بقانون
الصفقات العمومية.
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وسيكون من الطبيعي ،أمام تحرير
الحساب االحتياطي لألبناك ،العمل
بما تــراه فــي التمويل واالستثمار
لخفض الفائدة ،ومن املتوقع تسجيل
خفض ثالث لتكون الفائدة في حدود
 1.25فــي املــائــة قبل نهاية الفصل
الثالث من السنة املالية الحالية.
ومن املعول أيضا أن ينتهي خفض
الفائدة قبل نهاية  2020إلى نقطة
واحــدة ،كما يعتقد أكثر من مصدر،
وبالتالي ،فإن قدرات التمويل الداخلي
سيضعف ،بدءا من البنيات الصحية.
وتبعا لهذه التقديرات ،فــإن بنك
املــغــرب سيعيد االعــتــبــار للعقار،
كضمانة ،كما سيكرس عمله على
االقتصاد الحقيقي ،وستكون الفالحة
السقوية قــادرة على تنشيط الــدورة
االقتصادية ،لوال حادثة الجفاف التي
أربكت سياسة الــســدود وقــد حولت
احتياطها للشرب عوض السقي.
وســيــكــون دع ــم الــفــاح والــســاكــن
للقرى ضــروريــا ،فــي هــذه الظروف
العصيبة ،ألنــه يضمن مــن جهتني:
تقليل أثــار الجفاف ،وتقليل األثــار
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن
«كوفيد .»19
يــعــالــج صــنــدوق «كـــورونـــا» أثــار
الجفاف مــع أثــار الحجر الصحي،
خــصــوصــا وأن جــفــاف هــذه السنة
قــاس ،لــوجــود تحديني فــي مواجهة
صندوق واستراتيجية مالية واحدة،
وسيصعب عــلــى الــرســمــيــن إدارة
الــوضــع بــمــرونــة أكــبــر ،إن توقف
صندوق تدبير الجائحة ،ألن ال موارد
كبيرة يمكن أن تعطي الهامش لحركة
الدولة عبر التدخل ملعالجة األوضاع
الصعبة.
ومـــطـــالـــبـــة املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي
بشفافية صـــرف املــســتــحــقــات ،هو
إنــذار للمسؤولني بــأن خــســارة هذا
االحتياطي املالي هي خسارة إلدارة
الــطــوارئ الصحية الــتــي ك ــادت أن
تتحول إلى حالة طوارئ عامة.
في النقطة العاشرة من بيان بنك
المغرب :تطور الوضعية «سريع
وغامض» ،ويجب أال يسود الغموض
سياسة صندوق تدبير جائحة «كورونا»
إن وصف البنك املركزي للوضعية
بـ«الغموض» ،يشمل اآللــيــات التي
تعمل لتدبير املــرحــلــة ،لــذلــك ،فــإن
محاربة هذا الغموض ستكون بمقدار
وأهمية تدبير الجائحة.
وصــنــدوق بمليار و 810مليون
دوالر ،يساوي حاليا:
 )1هامش استدانة سنتني كاملتني
في الظروف العادية.
 )2احــتــيــاطــي الــدولــة فــي دورة
االقــتــصــاد خ ــارج ســاســل التوريد،
املتروكة للقطاع الــخــاص واألبــنــاك
التجارية ،ألن «تخفيف االحتياطات
االحترازية يوفر قــدرة األبناك على
املبادرة» ،ويمكن أن يشكل ما يجري
اختبارا للدورة املالية الحرة ،مرة
أخــرى ،من خــال عــودة القطاع غير
املهيكل والتمويل املفتوح لألبناك

لـــدورة االقــتــصــاد ،وســتــكــون فرصة
الجميع في الربح ممكنة من هوامش
الحضور القوي للدولة في السنوات
األخيرة.
قد تسعى الدولة للحفاظ على جزء
مــن صــنــدوق «ك ــورون ــا» فــي مقابل
ترك املجتمع التجاري يتحرك ،وهذه
الفرضية واردة في هامش بني نصف
املليار إلى امللياري دوالر.
مــن جــهــة ،ألن الــدولــة تحكم على
ال ــت ــط ــورات الــجــاريــة ف ــي املــغــرب
بـ«السريعة والغامضة» ،ومن جهة
ثــانــيــة ،تحكم نــفــس الــجــهــات على

ملف العدد

من المخاطرة:

 )1صرف أموال صندوق تدبير جائحة «كورونا» بطرق غير تقليدية ،كما سمح بها بنك المغرب
لسائر األبناك التجارية ،وإن سمح البنك المركزي بالتعامل بهذه الطرق ،ستكون األزمة حقيقية
بالنسبة لشفافية باقي أركان السياسة النقدية مباشرة بعد رفع الحجر.
 )2أن يكون صندوق تدبير الجائحة في حزمة دعم الميزانية دون وجود مخطط ،كما في سائر
الدول الغربية ،والبد للمملكة من كشف هذا المخطط مفصال وكامال قبل تحديد مصير باقي
أموال الصندوق بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
 )3نقل أموال صندوق تدبير جائحة «كورونا» إلى حسابات خصوصية أخرى ،للعمل أو إنجاز أوراش
دون إخضاعها لقانون الصفقات العمومية ،ولباقي دوائر مراقبة االستثمار العمومي.
ذات الــوضــعــيــة بـــ«االســتــثــنــائــيــة»،
بما يستدعي ،مع حالة االستثناء،
إجراءات احترازية أخرى ،فيما تترك
الحكومة للمجتمع ،الهامش الكافي
للحركة ،كما في بداية عهد الحسن
الثاني.
وما يجري حاليا ،هو وصفة مجردة،
قد تكون شفافة لتمييزها عن ستينات
القرن املاضي ،أو تواصل الحكومة
نفس خاصياتها اإلداري ــة السابقة،
فتدبير الدولة بهامش غامض ،يطلق
عليه بنك املغرب «التطور السريع
والغامض» للوضعية الحالية.
وتبعا ملــا يــجــري ،فــإن انخفاض
نسبة التضخم بـ  0.5في املائة ،أي
بنصف نقطة عــن نفس الفترة في
 ،2019هــو إيـــذان بــعــدم ح ــدوث أي
تغيير في السياسة النقدية ،وهي
رسالة طمأنينة إلعادة تمويل األبناك
لالستثمارات الصغيرة واملتوسطة
دون سقوف أو إجراءات احترازية.
وسيعمل احتياط صندوق «كورونا»
على إنقاذ فئتني:
 الفالحون الصغار جــدا ،كــي اليفكروا في الهجرة إلى املــدن ،وهي

في ذلــك العمل البنكي ،كما وجــدوا
احتياطا ماليا لصندوق «كورونا».
إن بقاء معدل التضخم في حدود 1
في املائة في سنة  ،2020إن أخذنا
 2007كسنة أســـاس ،يفيد جزئيا
االستقرار.
وسيكون ،بال شــك ،بقاء صندوق
تدبير جائحة «كورونا» على استعداد
للتدخل ،عالمة مالية إيجابية لصالح
امليزانية العامة ،إنه اليوم «أكبر عامل
استقرار نفسي» بالنسبة للمستفيدين
الذين زادوا عن نصف األسر املغربية،
وقد تجاوزت الطلبات عدد األسر في
اململكة بحوالي مليوني طلب ،وهو
ما يكشف أننا أمام صندوق طوارئ
تــحــول إلــى صــنــدوق مــالــي يستثمر
في بنيات استقرار اجتماعي نتيجة
الجائحة ،وقد كشفت هذه األوضــاع
عن:
 )1حالة الهشاشة املرتفعة التي
يعيشها املغاربة.
 )2سيادة القطاع غير املهيكل على
االقتصاد الوطني ،فرغم األرباح التي
تحققها الهولدينغات ،فإن «االستقرار»
صنيعة هذا القطاع الذي يشمل بعض

املــركــزي للمعدل املرجعي للفائدة،
وبالتالي ،فإن حجم الركود املتوقع
والــغــامــض يدفع إلــى صعوبة طرح
توقعات على املدى املتوسط إلى حدود
 12ماي في الواليات املتحدة األمريكية،
وال يختلف األمر عن اقتصادات منطقة
اليورو.
ويسمح الــوضــع ،فــي ظــل وجــود
صــنــدوق «احــتــيــاط» كــمــا فــي حالة
صــنــدوق بـــ  18مليار درهــم لتدبير
جائحة «كورونا» ،بالقول:
 )1إن املغرب أقل تراجعا في مستوى
التضخم من منطقة الــيــورو بنسبة
 0.6في املائة.
 )2إن مــؤشــر البطالة غير قابل
للنشر ،ومــا نشر مجرد نتائج عن
عينات ،أو استقصاءات ال ترقى إلى
مؤشرات «البطالة الجزئية».
 )3إن تمويل الفقراء وفاقدي الشغل
لــفــتــرة إضــافــيــة مــن ط ــرف صــنــدوق
تدبير جائحة «كـــورونـــا» ،سيكون
عملية معقدة يصعب االستجابة لها،
خصوصا وأن الصندوق سيتوجه
نحو حله قبل نهاية السنة.
 )4إن خــســائــر اململكة ستشمل

الصاعدة ،وبالتالي ،فإن زيادة الفقر
عن معدله السنوي مرفوقا بالجائحة،
ستكون زيادة مؤكدة ومتفاقمة.
وقد تتواصل سياسة «الغموض»
في كثير من املؤشرات األخــرى ،بما
يسمح بعدم نشر كل املعطيات عن
صندوق «كورونا».
لقد عوض صندوق «كورونا» اآلن
«صــنــدوق املــقــاصــة» فــي الــســنــوات
السابقة ،ويخشى الجميع االنعكاسات
الــنــاتــجــة عــن الــتــطــورات السريعة
والــغــامــضــة ،حسب وصــف مــدروس
للبنك املركزي.
وبناء على ذلك ،عمل الجميع على
أربع ميكانيزمات:
 )1عدم ربط عمليات إعادة التمويل
طويلة األمــد بــإجــراءات التمويل في
الطوارئ الصحية.
 )2تخصيص مبلغ مؤقت وخاص
بعمليات إعــادة التمويل ،ببند مالي
إضافي لشراء األصول.
 )3خفض مــعــدل الــفــائــدة ،وأجــل
املــغــرب هــذا االستحقاق ،إذ خفض
األمــريــكــيــون واألوروبـــيـــون معدالت
الفائدة بأرقام قياسية ،تزيد بمائة في
املائة عما قرره بنك املغرب.
 )4سن تدابير لدعم امليزانية.
ويبقى السؤال :هل سيعمل صندوق
«كورونا» ضمن تدابير دعم امليزانية؟
إذ نستشف مع بيان بنك املغرب ،أن
هــذه الحالة واردة إن لم تكن هناك
مطالب فئوية أو نقابية لتمديد الدعم،
ويكاد موخاريق عن االتحاد املغربي
للشغل ،أن يكون الوحيد الذي يطالب
بتمديد الــدعــم وصـــرف مستحقات
الصندوق على دعــم املتضررين من
«كورونا» من أجل تخفيف األعباء عن
األسر لعدم انزالقها إلى الفقر املدقع.
وثــمــة حــاجــة «مــالــيــة» لصندوق
تدبير «كورونا» ،ألداء دعم امليزانية
والحفاظ ،من جهة ثانية ،على القدرة
الشرائية ،لــعــودة دورة االستهالك
إلــى مــا كانت عليه ،خصوصا وأن
نسبة التضخم بقيت في حدود  1في
املــائــة ،ولــم يحدد سقف للفائدة في
االقتراضات البنكية املوجهة للمواطن
أو املستهلك.
وإلى هذه اللحظة ،ال تزال املؤشرات
االقتصادية في املغرب متأرجحة أو
غامضة بلغة بنك املغرب ،من خالل
استمرار فــارق التضخم بني املغرب
والشريك األوروبــي ،في حدود املائة
بــاملــائــة (نــصــف نقطة فــي االتــحــاد
األوروبي ونقطة كاملة في اململكة).
وهـــو مــا يــكــرس صــعــوبــات على
مستوى التمويل الــذي يعمل عليه
صندوق الجائحة.
وال يــخــتــلــف املـــغـــرب عـــن مــعــدل
التضخم لــدى األمريكيني ( 0.9في
املـــائـــة) ،لــكــن مــعــدل الــفــائــدة أكثر
انخفاضا عن اململكة ،وبالتالي ،فإن
بقاء معدل الفائدة في املغرب بنصف
نقطة إضافية عن الشركاء الغربيني،
إلى جانب ارتفاع التضخم ،مؤشران
إلــى محاولة استغالل مــال صندوق
الــجــائــحــة الــتــطــوعــي وبــاقــي
مـــدخـــرات الــشــعــب ،ووقـــف
االســتــثــمــار الــحــكــومــي في
حسابات لن تجدي في الحفاظ
على األرقام املاكرواقتصادية،
وهي اآلن ،بدون معنى.
وسيكون من الالئق ،في هذه
الظروف ،عدم ربط «التأثيرات»
املالية لدعم امليزانية العمومية
بامليزانية الطارئة التي يجب
أن تتجه بشفافية لتخفيف
أثار الجائحة ،وتمكني املجتمع
االقــتــصــادي مــن الــعــودة إلــى حركته
االعتيادية ،فاملشكلة في نجاح طرق
التعافي تحديدا ،وهو ما يؤكد على
صعوبات ،أهمها:
 )1الــعــمــل عــلــى إعـــــادة تــمــويــل
االستثمار التضامني واالجتماعي
إلعادة إطالق املقاولة الصغيرة.
 )2ضمان مستوى من السيولة عبر
صندوق تدبير الجائحة.
 )3إع ــادة تمويل الــدولــة على
املــــدى الــبــعــيــد لنسيجها
املـــقـــاوالتـــي بـــطـــرق غــيــر

التزال 18ملياراو100مليوندوالر،أيمايزيدعننصفموار دصندو ق
فاالعتماداتالعادية،ولذلكهبت
تطائلةصر 
تدبيرجائحة «كورونا»،تح 
منظمة «ترانسبارانسي» وغيرهامنالمنظمات،للمطالب ةبالشفافية
يجمعالموارد
فيصرفاالعتمادات،كماكانتالشفافيةف 
املوبوءة بـ«كورونا» ،ويتخوف أغلب
القرويني من دخول املــدن ،لذلك ،فإن
فيروس «كورونا» عرقل بشكل جدي
تفشي الهجرة إلى املدن ،فيما ستكون
اســتــفــادتــهــم ،ولــو املــتــواضــعــة ،من
الصندوق ،تكريسا الستقرارهم ،كما
سيكون العمل في الفالحة عموما،
والــذي كانت له مردودية في الحجر
العام ،قــادرا على إعــادة تثمني دوره
في املستقبل.
 فئة املستثمرين ،الذين يملكونضمانات عقارية ،ويمكن أن يقترضوا
ويحققوا مشاريع حقيقية ،يساعدهم

جــوانــب االقــتــصــاد املــعــيــشــي ،من
«الزراعة املعيشية» في القرى وإلى
«التهريب املعيشي» في ثغور سبتة
ومليلية ،وكذلك الشأن مع املناولة
والحرف وقد تأثر هذا النسيج بقوة
في هذه األزمة.
وحاليا ،تدخلت األبناك لتمويل هذا
القطاع مباشرة ،بفعل تخفيف القواعد
االحــتــرازيــة ورفـــع الــضــمــانــات بما
يضمن للجهة املمولة استرداد الديون.
وقد يكون خفض معدل الفائدة في
صالح األبناك ،ألن املقترض يستفيد
أقل من البنك في مسألة خفض البنك

الفوسفاط ،وسيتراجع الفوسفاط
ثنائي األمونياك بـ  21.4دوالر للطن
الواحد ،وقد يزيد بـ  10دوالرات بعدها
في  ،2021ولن يستعيد ثمنه الحالي
( 306.4دوالر طن) حتى سنة .2022
وعدم مساهمة الفوسفاط في خفض
البطالة ،وأي أثر آخر في تدبير جائحة
«كورونا» ،يزيد من اعتماد الدولة على
صندوق «كــورونــا» وعلى االقتراض
الخارجي لتغطية العجز.
وفــي ظــل هــذه الــظــروف ،لــن يكون
انخفاض التضخم في املغرب حادا،
كما في الواليات املتحدة أو األسواق
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تقليدية ،عن طريق األبــنــاك ،وأيضا
الصناديق والحسابات الخصوصية
التي لم يصلها قرار وقف االستثمار.
وإن حــركــت الـــدولـــة حساباتها
الخصوصية أو الــســريــة فــي هــذه
املعركة ،ستسهل ،وال شك ،من وصول
أمــوال صندوق تدبير الجائحة إلى
املستحقني االجتماعيني ،ألن هناك
رغبة في مواصلة استفادة هؤالء من
املساعدات ،ورغبة أخرى لدعم صندوق
املقاوالت للحفاظ على مناصب الشغل،
ورغبة ثالثة في دعم أمــوال صندوق
تدبير الجائحة للميزانية العامة.
وقد تطورت مع صندوق «كورونا»،
خــافــات استدعت التحكيم امللكي،
وهـــو مــا دفـــع األمــــور مــجــددا إلــى
بعض الــتــوازن ،وستكون التدخالت
دائما موجهة إلــى املؤشر األضعف
واملستوجب للتدخل.
وحاليا ،تكرس الدولة عــدم تأمني
فقدان العمل لستة شهور ،كما حاولت
العمل على هذا التقدير قبل الجائحة
ودون فــائــدة ،من جهة ثانية ،هناك
حاجة اجتماعية إلعادة تمويل التنمية
الــبــشــريــة ،بعيدا عــن تدبير وزارة
الداخلية التي يتمتع الوالة والعمال
فيها بتدبير رفع الحجر الصحي في
تأهيل جديد لهذه الوزارة األمنية في
«التدخل االجتماعي».
وال يزال الوضع صعبا ،لذلك ،فإن
استثمار «الــقــدرة املالية» لصندوق
تدبير الجائحة ،يمكن أن يمول 3
أشهر إضافية إلعادة إطالق دينامية
االقتصاد ،لكن حاجة املالية العامة
ه ــي بــنــفــس الــحــاجــة االجــتــمــاعــيــة
للمتضررين.
ويــصــعــب إدارة تــــوازن بــن هــذه
الحاجات الطارئة ،إذ يغيب التمويل
االســتــراتــيــجــي إلخـــــراج املجتمع
االقتصادي من األزمة ومجتمع الفقراء
من ظروفهم الشديدة الصعوبة ،ألن
وضعياتهم سلبية ،بفعل ارتــفــاع
األســعــار ،أو مــا يسمى بالتضخم
األس ــاس ــي الــــذي يستعمل لقياس
التوجهات األساسية لألسعار ،ويرتقب
أن يرتفع هذا املؤشر لـ  0.3في املائة،
وهو ما سيزيد من أزمة األسر املغربية
التي تعاني أصال من شح شديد في
املوارد ،وتآكل املدخرات ،وارتفاع في
األسعار بثلث نقطة ،وسيزيد االرتفاع
في  ،2021وهو ما يوشك أن يدفع إلى
«استقرار األزمة» وعدم الخروج منها،
بفعل أمرين:
ـ تسجيل تكلفة إضافية للخروج من
األزمة ،بما يسبب بدوره في أزمة.
ـ تسهيل االقتراضات ملعالجة أثار
األزمة دون التركيز على تمويل خطة
للخروج منها.
وهذا ما تنبه إليه األمريكيون في
جــزء كبير من الــواليــات التي قررت
أن تــمــول املــقــاولــة وتــمــول املتضرر
من فقدان العمل أو العائد بدعم من
التدخل العمومي بتمويلني منفصلني
يخدمان هدفا واحدا.
وانــتــهــج املــغــرب تــعــويــض عمال
بالحد األدنى لألجور ملدد محددة دعما
للمقاوالت ،وكسبت هذه الرؤية رفعا
ملستوى وحنكة العمال ودخولهم إلى
العالم الرقمي ،وأسفر ذلك عن ظهور
مهاراتهم في استثمارات «رونو» في
قطاع السيارات ،وأيضا في صناعة
الطائرات.
صندوق تدبير جائحة «كورونا»
يتحول ،بشكل قانوني ،إلى صندوق
عادي بعد وقف حالة الطوارئ الصحية
سيكون لدى الدولة ،بنهاية حالة
الــطــوارئ الصحية ،صندوقا بـــ 18
مليارا و 100مليون دره ــم ،لتدبير
الخروج من أثــار الطوارئ الصحية

هوامش

بنشعبون

القانون المالي التعديلي يجب أن يحدد صرف مداخيل ونفقات صندوق تدبير جائحة
«كورونا» ضمن حزمة التمويل العمومي ،وتحت آليات الرقابة المعهودة ،ألن
النقابات ،يتقدمها االتحاد المغربي للشغل ،يطالب بتمديد صرف المساعدات ،فيما
تريد المقاوالت ضخ تسهيالت تمويلية للتعافي االقتصادي ،ولذلك ،فإن اإلجراءات
الخاضعة للتفتيش البعدي والمراقبة القبلية ،هي القادرة على تخفيف التصعيد
المجتمعي في هذه الظروف الصعبة.
على االقتصاد املغربي ،وليس تمويل
األسر إلنجاح حالة الطوارئ كما وقع
في املرحلة األولى.
وتقسيم نصف نفقات الصندوق
إلنجاح الطوارئ الصحية ،والنصف
اآلخر للخروج منها ،يجعل صندوق
تدبير جائحة «كورونا» صندوقا عاديا
لتأهيل االقتصاد املغربي بعد األزمة.
وسيكون مهما إعــادة  10مليارات
درهم( ،)2أي كل مساهمة الدولة إلى
الحكومة مرة أخرى ،من أجل التعاطي
مع تحديات اإلقــاع االقتصادي بعد
الــجــائــحــة ،وبــذلــك تــكــون الــدولــة قد
ربحت تمويل الطوارئ الصحية بدون

ن التدبير الصارم
إ 
لنفقات صندوق تدبير
الجائحة  ،ومراقبة
المجل 
س األعلى
للحسابات ،سيقلص
المديوني ة المتوقعة
بنقطتي 
ن على األقل،
ولذلك ،فالمعركة قوي ة
حول شفافي ة أموال
ق« كورونا»
صندو 
لربح رهان التعافي
ي.
االقتصاد 

جطو

اللجوء إلى مساهمة الحكومة ،وهو
جانب إيجابي إن أدارت الدولة باقي
األهداف بتدبير محكم.
ومــن املــعــروف أن االتــحــاد العام
ملقاوالت املغرب ساهم بـ  30مليون
درهم في صندوق تدبير الجائحة(،)3
وه ــو نــفــس املــبــلــغ املــطــلــوب إلع ــادة
إطــــاق املـــقـــاوالت الــصــغــرى ،إنما
بمشاركة األربــاح مع األبناك ،لذلك،
فإن إدارة األزمة متحكم فيها ،لكنها
قــد «تتطور بشكل غامض وسريع»

milliards de dirhams dépensés a ce jour, le 360.ma (sur net).
6- Fond de lutte contre le coronavirus: Ben Chaaboun fixe
les priorités, l'économiste. 1913/2020.
7- bilan de gestion du fonds, spécial Covid 19, Maroc
hebdo, 29/4/2020.

بــلــغــة بــنــك املـــغـــرب ،وحــســب هــذه
القراءة ،فإن شركة «اتصاالت املغرب»
التي دفعت للصندوق ما هو مترتب
عنها لشركة منافسة ،يفيد أن خطط
املقاوالت تختلف عن املخطط الرسمي
للخروج من األزمة ،وعلى ذلك ،سنجد
أن املقاوالت والنقابات تنظر ،بطريقة
متعارضة للغاية إلى إدارة الوضع
مــا بعد الــطــوارئ الصحية ،ويأخذ
الصراع على صرف  18مليار دوالر،
أبعادا جديدة.
وتــقــدم االتــحــاد األوروبـــي عــن كل
املساهمني املحليني في الصندوق،
فيما تؤكد الوثائق الرسمية ،أن «وكالة

تقنني االتــصــاالت» دفــعــت الذعيرة
على «اتــصــاالت املــغــرب» مساهمة
من الوكالة ،وليس الشركة ،لتكون
مساهمتها فــي املــركــز الــثــانــي(،)4
ويأتي املكتب الشريف للفوسفاط في
املركز الثالث ،والهولدينغ امللكي في
املركز الــرابــع ،ويسير القرار حاليا
باتجاه إعادة هؤالء املساهمني تدوير
مال صندوق تدبير جائحة «كورونا».
ومـــن الــبــديــهــي أن يــكــون صــرف
مــلــيــاري درهــــم ف ــي الــبــدايــة على

التجهيزات الصحية شيئا مفهوما
(ألــــف ســريــر و 550جــهــاز تنفس
اصطناعي) ،باإلضافة إلى تعويضات
طاقم املمرضني والــدكــاتــرة( ،)5كما
صرفت  12مليار درهم لدعم األسر بعد
اللوائح األخيرة.
وعــــاد مــمــكــنــا الـــســـؤال ع ــن دعــم
صــنــدوق تــدبــيــر الــجــائــحــة للمالية
العمومية ،وسيكشف تدبير األموال
املتبقية ،التي تصل إلى رقابة نصف
املبالغ املــرصــودة ،وهما من الهموم
الشعبية ،إلى أي مستوى بلغت فيه
«الشفافية» و«الحوكمة» في املغرب.
وفــعــا ،سيخفف تدبير  15مليار
درهــم (مليار ونصف املليار دوالر)
املوجودة في الصندوق ،من االستدانة
الخارجية ،بعد زيــادة  10في املائة
دفعة واحدة على مستوى نسبة هذه
الديون للناتج الداخلي الخام ،وأي
التزام بالشفافية وقانون الصفقات
العمومية ،سيخفف نقطتني على األقل.
ومـــن املــعــلــوم أن امل ــغ ــرب ،تحت
الــحــجــر ،خــصــص مــلــيــاريــن لقطاع
الصحة ،منها مليار واحد ،أي  50في
املائة ،تحت قانون الصفقات( ،)6أي
أننا أمــام شفافية في حــدود الـ 50
في املائة.
وتطالب النقابات واملنظمات املدنية
بشفافية كــامــلــة فــي ص ــرف نفقات
الــصــنــدوق لالستفادة منها ،وعــدم
الدخول في النفق املظلم ،ألن إخضاع
نصف مبالغ الصندوق للشفافية،
خطر كبير على املالية العمومية،
ويفضل أن تندمج كــل النفقات في
املراقبة العادية عوض صرف مبالغ
الصندوق تحت مسمى «الطوارئ».
وهناك دوائر غربية ترى أن إخضاع
نصف نفقات الصندوق تجاه قطاع
الصحة ،في ظرف الطوارئ الصحية،
لقانون الصفقات العمومية ،إشارة
قوية إلــى إخضاع الباقي للمراقبة
العادية بعيدا عن االستثناء.
وساهمت جميع األطـــراف بشكل
استثنائي بـ«امليزانيات الطارئة»
أو امليزانيات املوجهة للمخاطر في
صندوق «كورونا» كي تحدد الدولة
وتدير «األولويات».
وال يستبعد أن يكون األمر مطلوبا
كي تنتقل املسؤولية كلها إلى الدولة،

19/3/2020.
4- union européen 4500 MDH ... récapitulatif des 32 MDS
de DH du fonds de lutte contre le Covid 19, éco actu, 28
/3/2020.
5- coronavirus. fond spécial: voici a quoi ont servi les 2

فــمــا حـــدث ،إحـــراج لــلــدولــة فــي بلد
«املبادرة وإعادة طلب املساعدة» بعد
جمعها ،بميزانيات الــطــوارئ ،من
املساهمني.
إن الــعــودة إلــى «املركزية الهائلة
للدولة» ،جعل الكل خاضعا للجنة
اليقظة االقتصادية ،ومــن دون قرار
ســيــاســي ،تــحــدد اللجنة أجندتها
وعملها ،إذ أبدت موقفا «سلبيا» في
األبــنــاك قبل أن يخفض بنك املغرب
مــعــدل الــفــائــدة ويــحــرر االحتياطي
لألبناك تحريرا كامال.
وإلى  24أبريل  ،2020أدلت وزارة
املالية بأن مبالغ الصندوق التي وعدت
بها الحكومة تحت تصرف الصندوق،
بما يعني أن الحكومة ،ومباشرة بعد
وضع مساهمتها ،أوقفت النشر ،وكان
األولى العمل بشفافية في  22مليار
درهم صرفت منها خارج الصحة 6.2
مليار درهم( )7عوض فقدان الشفافية
بسبب مساهمة الحكومة.
وهــذه الــرؤيــة ،بهامش واســع أو
قليل من الغموض ،حسب الظروف،
هي جزء ال يتجزأ من العقلية املغربية
الرسمية التي يسميها معارضوها
بـ«املخزنية» ،وبالتالي ،فإن القدرة
على إعــادة تمويل املقاولة والعمل
فــي ظــروف بطالة مرتفعة ،ستكون
والشك مستدعية للمزيد من االقتراض
الــخــارجــي أو االســتــغــال العقالني
لصندوق تدبير جائحة «كورونا».
ولــن يــكــون هــنــاك أمـــام االقتصاد
سوى «استدراك جزئي» بتعبير بنك
املغرب ،ألن الصادرات ستتراجع بـ 30
في املائة عن تراجع الواردات ،وحتى
في أرقــام األزمــة االستثنائية ،نجد
فجوات بني القطاعات واالمتيازات
وإدارة التدخالت.
وبناء عليه ،ستكون أمــام املغرب
ترتيبات لصرف «احتياطي هام» من
العملة يفيد في تجاوز السيولة أو
مواصلة التدخل ملزيد من التعافي
االقتصادي.
ويشترط جميع املتدخلني« :املزيد
مــن الشفافية» ،ألن املليار ونصف
مليار دوالر ليست مبلغا سهال ،إذ
يساوي ســداد العجز لسنة ونصف
السنة في الــظــروف العادية ،فكيف
ونحن نرى انهيار عمالت وطنية أمام
العملة األمريكية.
ومن الصعب املخاطرة:
 )1بصرف أم ــوال صــنــدوق تدبير
جائحة «كورونا» بطرق غير تقليدية،
كما يسمح بها الــيــوم بنك املغرب
لــأبــنــاك الــتــجــاريــة ،وإن سمح بها
لنفسه أو للحكومة أو لسياستهما
النقدية ،فسيكون هذا االختيار خطيرا
للغاية.
 )2بـــأن يــكــون ص ــن ــدوق تدبير
«كورونا» في حزمة دعم امليزانية دون
وجود مخطط.
 )3بنقل أمــوال صندوق «كورونا»
للعمل بها عبر حسابات خصوصية
أخرى ،لعدم اعتماده ضمن الحسابات
الخصوصية التي أقرتها ميزانية
الدولة إلى اآلن.
ولذلك ،فإن القانون املالي التعديلي،
يجب أن يدخل صندوق تدبير جائحة
«كــوفــيــد  ،»19لــيــأخــذ مــكــانــه ضمن
خــارطــة التمويل لباقي السنة ،في
ظـــروف مــراقــبــة عــاديــة ،بــعــيــدة عن
االستثنائية الــتــي رافــقــت املرحلة،
ومن املعروف أن إدارة الطوارئ التي
تسمح بــاإلجــراءات غير التقليدية،
انتقلت ،مع تخفيف حالة الطوارئ،
من القطاع الصحي إلى القطاع املالي،
وقــد يستمر هــذا الوضع إلــى نهاية
السنة بتشريع للبنك املغربي املستقل
عن الحكومة ووزارة املالية ،وعليه،
سيدخل املغرب في حالة طوارئ مالية
إلى نهاية هذه السنة.

1- communiqué: gestion de la pandémie coronavirus, Transparancy Maroc, 6/6/2020.
2- coronavirus: Maroc met en place un fond spécial du 10
milliard de dirhams, Jeune Afrique. 25/3/2020.
3- CCG apporte 30 MDH au fond spécial, éco actuelle,
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بعد ثﻼثة أشهر من التوقف وما
نتج عن ذلك من معاناة جميع اﻷطراف
ا�عنية ،من مسيرين وﻻعب� ومدرب�،
دون أن نــنــســى طــبــعــا الــجــمــهــور،
خصوصا جمعيات ا�حب� واﻹلترات،
الذين دخلوا في صراعات قوية فيما
بينهم ،ب� مؤيد ومعارض ﻻستئناف
البطولة ،أو موسم أبيض بدون بطل.
بعد كــل هــذه الــتــســاؤﻻت ،أعلنت
الجامعة ا�لكية ا�غربية لكرة القدم،
زوال أول أمــس الثﻼثاء ،عن عودة
استئناف البطولة الوطنية بشكل
رسمي يوم  23غشت القادم ،في ح�
ستنطلق التداريب الفردية والجماعية
ابتداء من يومه الخميس  25يونيو
الجاري.
عـــودة البطولة ل ــل ــدوران ،خلقت
ارتياحا كبيرا لــدى جميع اﻷوســاط
الكروية ببﻼدنا ،والتي كانت تنتظر
هذا الخبر السعيد بفارغ الصبر ،حتى
يتسنى لها ،وعلى غرار جميع عشاق
ا�ستديرة في العالم ،معرفة البطل في
نهاية ا�وسم.

هــذا البطل ،سيكون بطﻼ �وسم
{كورونا ،zوسيبقى عالقا في أذهاننا
لعقود من الزمن.
الجامعة ا�لكية لكرة القدم ،اتخذت
الــعــديــد مــن الـــقـــرارات الــصــارمــة،
والتزمت بقرارات {الفيفا zالتي ألزمت
جميع الــبــطــوﻻت العا�ية باحترام
وتنفيذ كل الشروط ،كالسماح لﻸندية
بتغيير خمسة ﻻعب� بدل ثﻼثة فيما
تبقى مــن ا�ــوســم الــكــروي الــجــاري،
كما ستتوقف جميع ا�باريات دقيقة
استراحة بعد  30دقيقة من اللعب
خﻼل كل شوط� ،نح الﻼعب� فرصة
استرجاع حيويتهم وشرب ا�اء.
كما شددت الجامعة على إخضاع
جميع الﻼعب� واﻷطقم التقنية إلى
تحاليل مخبرية من أجل التأكد من
سﻼمتهم الصحية.
قــبــل انــطــﻼق الــبــطــولــة الوطنية
بشكل رسمي يوم  12غشت ونهايتها
يــوم  13شتنبر القادم� ،ستجرى
ا�باريات ا�ؤجلة من يوم  24يوليوز
القادم إلى حدود يوم  8غشت القادم،

لــتــتــســاوى جــمــيــع الــفــرق فــي عــدد
ا�ــبــاريــات ا�لعوبة ،ولضمان مبدأ
تكافؤ الــفــرص ،لﻼبتعاد عــن القيل
والقال ،ووضع حد للبلبلة واﻹشاعات
التي طغت على الساحة الكروية خﻼل
الحجر الصحي.

ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﺠﻴﺎ

IQƒ`°üdG åjó`M

ƒehO óª ΩƒMôŸG
...∂«dEG ¥Éà°TG z∑ÉµdG{ Qƒ¡ªL
مرت  6سنوات على رحيل ا�سير
ا�ــرجــعــي ،واﻷب الــروحــي للنادي
القنيطري ،الرئيس الخلوق والرياضي
اﻷصيل ،محمد دومو ،الذي ترك رحيله
بعد معاناة طويلة مع ا�ــرض ،فراغا
مهوﻻ لدى أســرة النادي القنيطري،
التي تحن ﻷيامه الخالدة ،وإلى قوة
فريقها ال ــذي كــان مــن أب ــرز اﻷنــديــة
الوطنية.
خــــﻼل تــولــيــه رئـــاســـة ال ــن ــادي
القنيطري ،استطاع ا�رحوم أن يخلق
فريقا شابا متجانسا من أبناء مدرسة
النادي ،التي كان يشرف عليها آنذاك
وبــاقــتــدار ،ا�ــربــي الفاضل ا�رحوم
الصويري.

استطاع محمد دومو أن يمنح للكرة
ا�غربية بشكل عام ،وﻷبناء الغرب على
الخصوص ،جيﻼ رائعا من ا�واهب
التي أبــدعــت وأطــربــت ،كا�ايسترو
جمال جبران ،محمد البوساتي هداف
كــل اﻷجــيــال ،عبد اللطيف حمامة،
خليفة ،اﻷخــوان أكــرد ،عبد اللطيف
شافاه ﷲ ،الحوات ،الحارس حميد،
عزيز بوعبيد ،وآخرين.
هذه {الجوقة zالرائعة ،استطاعت
سنة  1980أن تضع حدا لهيمنة الوداد
الــريــاضــي على البطولة الوطنية،
وتوجت باللقب مرت� متتاليت�.
جــيــل مــبــدع ،سيتعزز مــع مــرور
الــســنــ� ،بمجموعة شــابــة متألقة،

اجتماع جامعة كرة القدم ،تطرق
كذلك للعديد من ا�واضيع ا�ختلفة،
لتبقى عودة الكرة ا�لعونة للدوران،
هــو الــحــدث اﻷكــبــر الــذي طغى على
الــســاحــة الــكــرويــة خــﻼل الساعات
اﻷخيرة.
كالسحاسح ،ا�رحوم انقيلة ،الضرس،
الــدعــدي ،حميد اجنينة الــقــادم من
النهضة القنيطرية.
ا�ــرحــوم دوم ــو كــان بمثابة اﻷب
الحنون لهذه ا�جموعة ا�تألقة ،التي
شملها بعطفه وبكرمه الحاتمي ،كما
استطاع أن يعيد الكرة ا�غربية إلى
الواجهة اﻹفريقية بعد غياب طويل،
في شخص {الــكــاك zالــذي شــارك في
منافسات كأس إفريقيا لﻸندية البطلة.
غــاب محمد دومــو عــن فريقه اﻷم
ﻷسباب صحية ،ولكنه ظل متابعا لكل
أخبار فريقه إلى أن وافته ا�نية في
شهر يناير .2014
فريق النادي القنيطري ،وكما نراه
حاليا ،يعيش اﻷزمـــة تلو اﻷخ ــرى،
والــحــروب والــنــزاعــات ،حيث أصبح
فريقا عاديا جــدا ،يعيش على إيقاع
النكسات واﻻنــقــﻼبــات ،وحــتــى ابن
ا�رحوم ،حكيم دومو ،الذي انتظر منه
جمهور {الكاك zالشيء الكثير ،لم يكن
في ا�ستوى ،ولــم يستفد من خبرة
وربــاطــة جــأش والـــده ،بعد أن دخل
في صراعات مع كل الجهات ،وخلق
عداوات مجانية ،لن ترضي والده وهو
في قبره..
فبعد مشاكله الكثيرة مع الرئيس
الــســابــق لــعــصــبــة الـــغـــرب ،محمد
الكرتيلي ،ا�ــعــروف لــدى اﻷوســـاط
الرياضية ا�غربية بكفاءته وشغفه
بكرة القدم ،ها هو الرئيس الحالي
لـ{الكاك zيجره إلى القضاء..
فريق النادي القنيطري في حاجة
ماسة ،أكثر من أي وقت مضى ،إلى
مسير فــي مستوى ا�ــرحــوم محمد
دومــــو ،الـــذي يعتبر اﻷب الــروحــي
وعراب الفريق بامتياز.
نتمنى أن يــعــود فــريــقــه الــنــادي
القنيطري العريق إلى سابق تألقه،
لتعود البسمة والثقة إلــى جمهوره
الكبير ،ورحم ﷲ السي محمد دومو:
الرياضي وا�سير النموذجي.

ﻋﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ

{...zôëÑdG ‘ óLƒj ’ Ée ô¡ædG ‘ óLƒj
 ...فرنسا أو {ماما فرنسا zيتخذها
العديد من ا�سؤول� ا�غاربة ،وفي
جميع ا�ــجــاﻻت ،نموذجا يحتدى
به ،بالرغم من فشلها ،وا�أزق الذي
يعيشه حاليا رئيسها ا�تعجرف
مــاكــرون ،ال ــذي فشل فــي التغلب
ولو نسبيا على فيروس {كوروناz
)كوفيد  ،(19مقارنة مــع ا�غرب
الذي ضمن ﻷبنائه كل احتياجاتهم
�واجهة هذا الفيروس.
لنبقى ،وكــعــادتــنــا ،فــي ا�جال
الـــريـــاضـــي ،لــنــتــحــدث عـــن قسم
ا�ظاليم ،وما تعيشه فرق الهواة في

بلدنا من معاناة كبيرة ،تفاقمت هي
اﻷخرى بفعل أزمة {كورونا ،zفلماذا
لم يفكر رؤساء أندية القسم اﻷول،
خاصة ا�يسورين منهم ،في تطبيق
هذه ا�رة ،النموذج الفرنسي ،الذي
توفقوا فيه ،وهو احتضان اﻷندية
الكبرى لفرق الهواة ،ومساعدتهم
ماديا ،حتى ﻻ تموت أو تختفي هذه
الفئة ا�غبونة ،التي أعطت العديد
من ا�واهب التي سطعت في سماء
اﻻحتراف.
أحداد ،أزارو ،حمد ﷲ ،وغيرهم
كــثــر ،جـــاءوا مــن أقــســام الــهــواة،

ﻢ إدﺑﻬﻲ

الحواصلي أفضل حارس في إفريقيا
ﺑﻨﺸﺘﻴﻮي :ﻣﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺮاس ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺼﻐﺮى
ﺑﺤﺴﻨﻴﺔ أﻛﺎدﻳﺮ
ﻧﻌﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن.

ﻻ فرق ب� ا�درب� الركراكي والخلفي
أﻳﻮب ﺳﻜﻮﻣﺎ ،ﻻﻋﺐ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻃﻲ
ﻓــﺮق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :اﻷول ﺛﺮﺛﺎر واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺤﺐ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر!!

واﻟﻠ
ﻪﻋ
ﻴﺐ

ﻫﺬا اﻟﺨﺒــﺮ

أﺳﺒ
ﻮﻋﻴﺎت ﻛﺮﻳ

هل نحن محترفون؟
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
آش ﺑــﺎن ﻟﻴﻚ ﻳــﺎ اﻟــﺴــﻲ ﻓـــﺆاد ،أﻧــﺖ اﻟﻠﻲ
»ﻛﻮاﻳﺮي«؟

Iôjõ÷G ôµeh ∫É«àMG
(QƒÑ°SÚH)á«°VÉjôdG
 ...فــي عــز أزمــة العالم بأسره
بسبب وباء {كوفيد  ،z19ومعاناة
ا�ــواطــنــ� ا�ــاديــة والنفسية ،لم
يــســتــح ا� ــس ــؤول ــون ع ــن الــقــنــاة
الرياضية القطرية {بــ� سبور،z
ولم يراعوا وضعية ا�شترك� في
هذه القناة ا�شفرة ،التي تستغل
وبشكل جشع ومستفز ،انفرادها
بنقل مباريات البطوﻻت اﻷوروبية،
حيث لــم تقم بــأي شــيء يذكر من
أجل زبنائها ،بل فرضت عليهم أداء
رســوم اﻻشتراك كاملة بالرغم من
توقف جميع اﻷنشطة الرياضية في
العالم بأسره.
هذه القناة ،وكما يعلم الجميع،
تعيش منذ ســنــوات ،الــعــديــد من
ا�شاكل ا�الية ،بسبب انخفاض
عائدات البترول التي تعتمد عليها
حكومة دول ــة قــطــر ،بــل تضاعفت
أزماتها بعد تفشي وباء {كورونا،z
إﻻ أنها لم تجد حﻼ سوى امتصاص
دم ا�شترك� ،ووضعهم أمام اﻷمر
الواقع :اﻷداء أو تعليق اﻻشتراك.
كفى من اﻻبتزاز والجشع.

و

ﻧﻘ

»Hô¨ŸG …QhódG ±ÉæÄà°S’ á«Hô¨ŸG ¥ôØdG ™«ª÷ ÉaÉ°üfEG

ﻗﺎﻟﻮا

ﻮل

ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (19
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والتحقوا بأندية القسم اﻷول مقابل
حفنة من الدراهم ،ليتحولوا إلى
نجوم كبار{ ،ودع ــوا zعتبة الفقر
والظلمات إلى الرفاهية واﻷضواء.
وحتى هــؤﻻء الــﻼعــبــ� ،نسوا
بسرعة من أين أتوا ،ولم يحاولوا
مـــســـاعـــدة فــرقــهــم الــصــغــيــرة،
ومدربيهم ا�غمورين الذين كانوا
وراء شهرتهم وثرائهم.
فكرة صغيرة قابلة للتطبيق ،ولن
تكلف كثيرا رؤساء أنديتنا ،الذين
يتسابقون بشراسة على الﻼعب
الجاهز بعد أن فشلوا في التكوين.

ﺣﻤﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻟﻖ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ
)ﺍﷲ ﻳﺰﻳﺪﻭ(

سوء التسيير أغرق الفريق في الديون
اﻟﺴﻜﺘﺎﻧﻲ ،رﺋﻴﺲ أوﻟﻤﺒﻴﻚ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ
وأﻧﺖ ﻓﲔ ﻛﻨﺘﻲ؟
 30مليون سنتيم لتأسيس شركة ا�غرب
التطواني
ﺟﺮاﺋﺪ
ﻫﺎذي ﺷﺮﻛﺔ ّ
وﻻ ﻣﺤﻠﺒﺔ!
اﻷندية ا�غربية تلجأ إلى ا�راقبة الذهنية
لتجنيب الﻼعب� الدخول في أزمة اكتئاب...
ﺻﺤﻒ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻄﻴﻮﻫﻢ ﻓﻠﻮﺳﻬﻢ...
الﻼعبون ا�غاربة يبحثون عن الدعم ا�الي
من {الفيفا zمن خﻼل النقابة
اﻷﺧﺒﺎر
ﻫﺎ اﻟﻠﻲ ﻗﻠﻨﺎ ،ﺧﺎﺻﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻠﻮس وﳝﺸﻲ
اﻻﻛﺘﺌﺎب.
الرجاء أكبر من أجاكس وإيندهوفن...
ﻻﻋﺐ اﻟﺮﺟﺎء إﻟﻴﺎس اﻟﺤﺪاد
ﻗﻞ ﺑﻐﻴﺖ ﻧﺒﻘﻰ ﻓﺎﻟﺮﺟﺎء وﺑﻼ ﻓﻠﺴﻔﺔ.
النادي القنيطري يتابع حكيم دومو أمام
القضاء
ﺟﺮاﺋﺪ
ﻫﺎد وﻟﺪ دوﻣــﻮ ﻣــﺎزال ﻣﺎ ﻋﻴﺎ ..ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ
ﻵﺧﺮ.
{توحشت البالونz
ﻃﺎﻟﻴﺐ ،ﻣﺪرب اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﻠﻜﻲ
واﻗﻴﻼ ﺗﻮﺣﺸﺘﻲ ﻏﻴﺮ دﻳﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ دﻳﺎﻟﻚ.
لن نقبل تعويض الجماهير بألواح كارتونية
أو أصوات الهتاف
ﻓﺼﻴﻞ اﻟﻮﻳﻨﺮز
ﺷﻜﻮن اﻧﺘﻮﻣﺎ؟

ﺷﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺔ
يــتــقــدم أبــنــاء
الفقيدة الحاجة
مــيــنــة مــســتــور،
زوج ــة ا�ــرحــوم
مــــــنــــــصــــــور
بـــوعـــســـراوي:
عــبــد الــخــالــق،
حــمــيــد ،خــالــد،
كــريــم ،وبــهــيــة،
وجـــــــمـــــــيـــــــع
أصـــــهـــــارهـــــا،
وأحــــفــــادهــــا،
بـــــالـــــشـــــكـــــر
واﻻمــتــنــان لكل
مــــن واســـاهـــم
فــــي مــصــابــهــم
الجلل ،بالتعزية
حـــــــــضـــــــــورا
واتــصــاﻻ ،بالرغم مــن الحالة الوبائية التي
يعيشها بلدنا ،سائل� ﷲ عز وجل أن يرعاهم
بعنايته الربانية ،وأن يجنبهم كل مكروه ،وأن
يتغمد الفقيدة الغالية بواسع رحمته ومغفرته،
ويسكنها فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.
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تحليل
إخباري

العدد 1081 :من  25يونيو إلى  1يوليوز 2020

بين الحجر
الصحي
والحجر
السياسي

حماولة
ت�أ�سي�س حزب
�أمازيغي
على �أنقا�ض
حماوالت
فا�شلة

العلم األمازيغي يسجل حضوره أمام الربملان يف عدة مناسبات
إعداد

روجــت عــدة مــواقــع لقصاصة
صحفية ال تتضمن أية تفاصيل
حول تحركات فعاليات أمازيغية
لتأسيس «حزب أمازيغي» جديد،
رغــم أن الــفــكــرة ليست جديدة
وســبــق أن بــــاءت مــحــاوالتــهــا
بالفشل.
تقول القصاصة(( :فــي فترة
الحجر الصحي ،باشرت وجوه
مــعــروفــة فــي صــفــوف الــحــركــة
األمازيغية سلسلة لقاءات داخلية
ومفتوحة من أجل حشد أكبر عدد
من الداعمني لفكرة تأسيس حزب،
وأطلقت الفعاليات ذاتها نداءات
بمختلف أقاليم اململكة من أجل
التمكن من استيفاء الشروط التي
تفرضها وزارة الداخلية ،وهو ما
حققته بتواصلها مع وجوه بارزة
أخرى من مناطق متفرقة ،حسب
ما أوردتــه مصادر من التنظيم
األمازيغي نفسه)).
داخل القصاصة ،ال توجد أية

تفاصيل ،وعــمــا إذا كــان األمــر
يتعلق بعمل تأسيسي جدي أو
لجنة تحضيرية مؤقتة ،أو خاليا
فكرية( ،)..ولكن فكرة تأسيس
حزب أمازيغي ،سبق أن أعدمت
في مهدها في محاوالت سابقة،
بسبب طابعها العرقي(.)..
وبــيــنــمــا تــتــابــع الــفــعــالــيــات
األمازيغية باهتمام شديد الحالة
الصحية للمحامي أحمد الدغرني،
وهــو رائــد فكرة تأسيس حزب
أمازيغي في املغرب سنة ،2005
ويحظى بشعبية كبيرة في بعض
األوساط البعيدة عن بعض رموز
الــحــركــة الثقافية األمــازيــغــيــة،
باعتبارها أكثر تــشــددا ،عادت
فكرة الحزب األمازيغي للظهور
مجددا ،دون بروز نجم الدغرني،
ص ــاح ــب «الـــفـــكـــرة األصــلــيــة»
كــمــا يــشــهــد بــذلــك أصــدقــائــه،
ومنهم من يتابع بتعاطف كبير
تــطــورات حالته الصحية ،كما

سعيد الريحاني

يتابع تطورات الحالة الصحية
لقطب أمازيغي آخــر في العمل
السياسي ،هو القيادي الحركي
املحجوبي أحــرضــان ،مؤسس
الحركة الشعبية ،الــتــي كانت
تنهل من التراث األمازيغي.
وتــطــرح فــكــرة تأسيس حزب
أمازيغي عدة مشاكل على أرض
الواقع ،منها ما يتعلق بالدستور
الـــذي يمنع تــأســيــس األحـــزاب
عــلــى أســـاس عــرقــي أو ديــنــي،
ومنها ما يتعلق بالوجوه التي
بصمت على مسار متطرف طيلة
السنني األخيرة ،حيث كانت هذه
املجموعة تثير غضب الشارع
بسبب مهاجمتها للدين اإلسالمي
ورموزه ،وكذا أسس الدولة.
من الحزب األمازيغي املمنوع
بقرار من القضاء سنة ،2008
وصوال إلى حزب «تامونت» في
نسخة «التفاحة» (حزب التجديد
واإلنصاف) لشاكر أشهبار(،)..

أو فــي نسخة «الــوحــدة» التي
جمعت فعاليات أمــازيــغــيــة لم
تندمج مع أشهبار ،سنة ،2016
وصــوال إلــى تــجــارب حزبية لم
يتعرف عليها كثير من املغاربة
بــســبــب ضــيــق دائــرتــهــا ،ظلت
فكرة «الحزب األمازيغي» تراوح
مكانها ..إال أنها عادت للظهور
مــؤخــرا ،ارتــبــاطــا بالدينامية
الــحــاصــلــة فــي شــمــال إفريقيا
ككل(.)..
فـــ((كــل متتبع ملــا يــجــري في
شــمــال إفــريــقــيــا ،ســوف يالحظ
حـــضـــور األمـــازيـــغـــيـــة فـــي ما
يــعــتــري املنطقة مــن دينامية،
ومــا تعرفه من حــراك ..بــدا ذلك
مع الربيع الديمقراطي ،وكانت
تــرمــز لــذلــك األعـــام األمازيغية
التي كانت ترفرف في املسيرات
فــي ش ــوارع املــغــرب وتظاهرات
ليبيا ،وبعده في حــراك الريف
فــي املــغــرب ،فــحــراك الــجــزائــر،

ســواء في تظاهرات الداخل أو
الخارج ..وتؤشر هذه العودة إلى
مرحلة جديدة في مسار الحركة
األمازيغية ،التي كانت قد توارت
إبان املعركة من أجل االستقالل،
حيث عــاش املــغــرب والــجــزائــر
شبه صدمة ،وشبه إنكار ثقافي
وسياسي لألمازيغية ،جــراء ما
سمي بالظهير البربري ،الذي
أصدرته السلطات االستعمارية
فــي املــغــرب ســنــة  ،1930املقر
باألعراف األمازيغية في املناطق
الناطقة بها ،و ُنظر إليه كسعي
للتفرقة بني العرب والبربر)).
هذا التشخيص السالف الذكر،
هــو الــــذي يــقــدمــه عــلــى سبيل
املثال باحث ملم بالتفاصيل ،هو
الباحث األمازيغي حسن أوريد،
الــذي سبق له أن شغل منصب
مؤرخ اململكة والناطق الرسمي
باسم القصر امللكي ،وهو
نفسه كان محط أنظار

تحليل إخباري

العدد 1081 :من  25يونيو إلى  1يوليوز 2020

13

«تامونت» ..اخلط�أ الفادح ملجموعات التفكري ال�سيا�سي يف الأمازيغية
سنة  ،2014باعتباره
مشاركا في التحضير
لتأسيس حزب أمازيغي،
لكنه نفى ذلـــك ،رغــم التفاعل
الجاد الــذي أبدته عدة أطراف
مع الفكرة.
يــقــول حــســن أوريـــــد ،ال ــذي
يعرف أكثر من غيره التشعبات
األمازيغية( ،)..أن ((االتجاهات

تطرح فكرة تأسيس
حزب أمازيغي عدة
مشاكل على أرض
الواقع ،منها ما يتعلق
بالدستور الذي مينع
تأسيس األحزاب
على أساس عرقي
أو ديني ،ومنها ما
يتعلق بالوجوه التي
بصمت على مسار
متطرف طيلة السنني
األخرية ،حيث كانت
هذه اجملموعة تثري
غضب الشارع بسبب
مهاجمتها للدين
اإلسالمي ورموزه،
وكذا أسس الدولة
فــي الحقل األمــازيــغــي املغربي
تــجــســدهــا ثــــاث ات ــج ــاه ــات:
أولــهــا :اتــجــاه يطالب بتفعيل
الــتــزامــات الــدولــة ،فــي املغرب
كما في الجزائر ،ويشتغل على
السقف الذي تفرضه االهتمامات
الثقافية ،إذ ال يعيد النظر في
سياسة الــدولــتــن ،ثقافيا وال
سياسيا ،بقدر ما يطالب بتفعيل
مــا تــقــرر ،ثانيها :اتــجــاه يغلب
الجانب السياسي ،ويركز على
الخصوصية األمازيغية ،سواء
في املناطق الناطقة باألمازيغية،
أو لدى «العنصر» األمازيغي ،من
خالل لغته وثقافته وعاداته ،بل
وعرقه ،وأخيرا :اتجاه مستتر،
يلتقي مع الثاني في القول بأن
األمازيغية ذات طبيعة سياسية،
ويختلف معه في النظر إلى أن
األمــازيــغــيــة ليست تعبيرا عن
خصوصية محلية ،ولكن كانتماء
حضاري ،ومن ثمة ،فهي التعبير
عــن رمــز وحــدة شمال إفريقيا،
واإلقرار بكل التأثيرات الثقافية
التي عرفتها ،ولذلك فهي ال تدعي
الصفاء الــعــرقــي ،وال التنميط
الــثــقــافــي)) (املـــصـــدر :حسن
أوريــد /مقال بتاريخ  16أبريل
. )2019
باختصار ،يــشــرح أوريـــد أن
االتـــجـــاه األول ،رغـــم شرعية
مطالبه الثقافية وعمله األكاديمي

نموذج الرعاية األمريكية ملشاريع
التفكري يف حزب أمازيغي
وواقعيته ،محدود التأثير ،بل
إنــه متجاوز ،واالتــجــاه الثاني،
قابل لالشتعال ،ألن من شأنه أن
يفرز ردود فعل قوية ،إما من لدن
السلطات التي قد ترى في خطاب
الخصوصية مطية لالنفصال،
أو حتى من اتجاهات سياسية
مؤثرة ،إما من مخلفات خطاب
الحركة الوطنية ،أو من الحركة
اإلســامــيــة ،أو جيوب القومية
العربية ،املــؤثــرة على مستوى
اإلعالم العربي والدولي ،أو حتى
مــن عناصر قــد تدفع بأصولها
العربية ،أمــا االتــجــاه الثالث،
فعيبه أنه نخبوي وضامر ،وينظر
له الناشطون األمــازيــغ ،خاصة
مــن يتمسكون بالخصوصية،
بكونه رخوا إن لم يكن متخاذال،
كما تنظر له السلطات بتوجس..
وهاته هي املعضلة كما شرحها
أوريد ،وال يختلف معه أحد فيها
على األرجح(.)..
لكن تبقى أكبر مخاطر تحريك
السياسة في حقل األمازيغية،
هــو الــخــلــفــيــات املــرســومــة عن
املــوضــوع ،فــالــرايــة األمازيغية
التي ساهمت في سقوط القذافي،
لم يظهر لها أي أثر في مستقبل
الصراع الليبي ،بل إنها اختفت
عندما بدأ التناحر بني األطراف
الليبية ،وحتى محاوالت تأسيس
حـــزب عــلــى ســبــيــل امل ــث ــال في
ليبيا ،سقطت في كنف «الفكرة
االنــفــصــالــيــة» امل ــدع ــوم ــة من
الخارج ،وال أثر لها في الداخل،
زيــادة على كــون هــذا النوع من
األح ــزاب في بلدان أخــرى ،كان
مــصــيــره فــي أحــســن األحــــوال،
تــأســيــس حــكــومــة مــنــفــى(،)..
تــأخــذ مــســاحــة فــي اإلعـــام في
بعض األحيان وسرعان ما تعود
للضمور.
وربـــمـــا يــكــون مـــن األخــطــاء
القاتلة ،ربــط الفكرة بمنتديات

الــتــفــكــيــر الـــعـــاملـــيـــة ،وســبــق
لـ«األسبوع» أن قدمت نموذجا
لــذلــك للمجتمعني فــي مــراكــش
على أنقاض كل التناقضات()..
على أرضية أعدتها «مجموعة
الذكاء الجماعي األمازيغي» ،في
إطار ما يعرف بـ«التينك تانك»،
Amazigh
intelligence
 think-thankوهــي املجموعة
الــتــي تشتغل بــرعــايــة «ميبي»
( )MEPIوهــــــي األحــــــرف
املختصرة لعبارة Middle East
 ،Partnership Initiativeأو ما
يسمى «مبادرة الشراكة للشرق

ونــفــس األســـلـــوب الــســيــاســي،
للوصول إلى التحكم في السلطة
وإقصاء األمازيغ منها ومقاومة
هويتهم وثقافتهم ،ولم يستطع
األمــازيــغ تطوير آليات عملهم،
سواء من الناحية التنظيمية أو من
الناحية الفكرية واإليديولوجية،
للوقوف ضــد الظلم ،فلما قدم
الــعــرب الـــوافـــدون مــن الــشــرق
فــي الــقــرن الــســابــع ،استثمروا
فكرة كون األمازيغ عرب قدامى
قدموا من اليمن عن طريق الشام
والحبشة ،وما غزوات عمرو بن
العاص وعقبة بن نافع إال لربط

يغير األمازيغ طرق عملهم رغم
مرور  12قرنا؟)).
أليست ورقــة مــن هــذا النوع
مقدمة لــحــرب أهــلــيــة؟ أيــن هي
املرجعية السياسية فيما سبق،
ألــيــس امل ــوض ــوع ذا مرجعية
«انــتــقــامــيــة» ،ويميل أكــثــر إلى
تطبيق أجندة أجنبية ،تأكدت في
عني املكان برفع العلم األمريكي
بدل العلم املغربي ،وكانت تلك
حيلة املجتمعني للتخلص من
رقــابــة السلطة املحلية ،حيث
يتطلب منع نشاط أمريكي في
املـــغـــرب ،مــســطــرة أخــــرى غير

تبقى أكبر مخاطر تحريك السياسة في حقل األمازيغية ،هو
الخلفيات المرسومة عن الموضوع ،فالراية األمازيغية التي
ساهمت في سقوط القذافي ،لم يظهر لها أي أثر في مستقبل
الصراع الليبي ،بل إنها اختفت عندما بدأ التناحر بين األطراف الليبية،
وحتى محاوالت تأسيس حزب على سبيل المثال في ليبيا ،سقطت
في كنف «الفكرة االنفصالية» المدعومة من الخارج ،وال أثر لها
في الداخل ،زيادة على كون هذا النوع من األحزاب في بلدان أخرى،
كان مصيره في أحسن األحوال ،تأسيس حكومة منفى( ،)..تأخذ
مساحة في اإلعالم في بعض األحيان وسرعان ما تعود للضمور
األوسط» (انظر األسبوع عدد 31
دجنبر .)2015
ولــكــن الــفــكــرة فــقــدت هيبتها
األمريكية مباشرة بعد كشفها
مــن طــرف «األســبــوع» ،فــي ذلك
الوقت ،إذ كيف يمكن االطمئنان
لفكرة إنشاء إطار سياسي ،بينما
تقول األوراق التأسيسية ما يلي:
(( ..كــرر الــوافــدون على شمال
إفــريــقــيــا نــفــس االستراتيجية

صلة الرحم ،وفي القرن التاسع
عشر ،يعيد الوافدون األروبيون
نفس األطروحة ،أي أن األمازيغ
من أصل أوروبــي جرماني ،وما
جيوش االستعمار إال حلقة ثانية
لــربــط صــلــة الــرحــم ،وفــي كلتا
الحالتني ،يقاوم األمازيغ في كل
بقاع شمال إفريقيا بنفس الطرق،
بجماعات متفرقة ودائما بواحدة
بعد استسالم األولـــى ،ملــاذا لم

املسطرة املعروفة()..؟
هكذا إذن ،عادت فكرة تأسيس
حزب أمازيغي إلى الظهور ،لكن
التوجس من الفكرة الزال قائما،
بسبب تراكم الفشل ،واألخطاء
الـــفـــادحـــة ،وغـــيـــاب الـــرؤيـــة
الواضحة ،وهو ما يجعل الفكرة
حتى اآلن مستترة تحت غطاء
االستقطاب السياسي بني بعض
األحزاب ،وهذا موضوع آخر(.)..
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
أكد مصدر مطلع لـ»اﻷسبوع« ،أن
وزارة الدفاع اﻷمريكية ترغب في تقديم
أجندة مناورات »اﻷسد اﻹفريقي« عام
 ،2021وتوسيعها بمشارك� جدد مع
تعزيز قيادة »ا�ارينز« لهذه ا�ناورات.
وسيتوصل ا�غرب بأسلحة إضافية
في هذه السنة ،ﻹنجاح العمل ا�ندمج
لــلــقــوات ا�ختلفة التابعة للقوات
ا�سلحة ا�لكية في حقل عملياتها
جنوب أكادير.
وســتــشــارك فــي مــنــاورات »اﻷســد
اﻹفريقي« طائرة »اﻷباتشي« التي
قررت أمريكا بيعها بكامل جهوزيتها
للمغرب.
وحــســب مــصــدر »اﻷس ــب ــوع« ،فإن
ا�غرب لم يعد يقبل شراء أسلحة غير
متوفرة على الجهوزية التقنية الكافية،
أو التي ليست لديها نفس »ا�عايير
ا�وحدة« مع الجيش اﻷمريكي ،وترى
الرباط أيضا أن الخطوة التي أنجزها
ا�غرب في ا�جال التسليحي ،جعلت
جيشه قــويــا ،وتــزويــده بالغواصات،
سيشكل فارقا إقليميا ،بلغة ا�صدر.
وكــانــت القيادة اﻷمريكية العاملة
في إفريقيا ،قد ألغت مناورات »اﻷسد
اﻹفريقي« خﻼل السنة الجارية ،عبر
بﻼغ قالت فيه أنه »بعد دراسة متأنية
مع ا�شارك� في ا�ناورات ،والشركاء

من الدول اﻹفريقية ا�ضيفة ،تم إلغاء
مناورات القيادة اﻷمريكية في إفريقيا
اﻷسد اﻹفريقي  ،«2020وأوضحت أن
»هذا القرار قد اتخذ للحد من تعرض
القوات ا�شاركة في التمرين العسكري
لفيروس كورونا ا�ستجد ،إﻻ أنه على
الرغم من إلغاء مناورات اﻷسد اﻹفريقي
 ،2020ﻻ يــزال التخطيط لعام 2021
مستمرا ،وأن القيادة تواصل العمل
مع الحلفاء الدولي� ،والشركاء اﻷفارقة
لتعزيز اﻻستقرار ،واﻷمن في القارة«.
وكــان من ا�قرر أن تجري مناورات

»اﻷس ــد اﻹفــريــقــي« فــي الفترة مــن 23
مارس إلى  4أبريل  ،2020في كل من
ا�ــغــرب ،وتــونــس ،والسنغال ،بعدما
احتضن ا�غرب في وقت سابق بأكادير،
أضــخــم مــنــاورة عسكرية فــي الــقــارة
اﻹفريقية.
وتعرف مناورات »اﻷســد اﻹفريقي«
مشاركة ضباط كل من الوﻻيات ا�تحدة
اﻷمريكية والدول اﻷخرى ا�شاركة ،فيما
كان من ا�توقع أن تكون نسخة ،2020
التي تم إلغاؤها ،اﻷضخم في تاريخ هذه
ا�ناورات فوق القارة اﻹفريقية.

اهتمت الغرفة التجارية
ا�ــغــربــيــة ـ اﻷمــريــكــيــة
بالتحول الذي تحدث عنه
مــــوﻻي حــفــيــظ الــعــلــمــي،
وزيــر الصناعة والتجارة
واﻻقــتــصــاد اﻷخــضــر ،في
استجوابه مع قناة »أورو
نيوز« الفرنسية ،والذي لم
يترجم بشكل كامل للقسم
اﻹنجليزي .
وتــــخــــوفــــت أطــــــراف
متابعة ،من تعزيز الشراكة
اﻷوروبــــيــــة ـ ا�ــغــربــيــة
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
عــلــى ح ــس ــاب الــشــراكــة
مـــع الــــوﻻيــــات ا�ــتــحــدة
اﻷمريكية ،ﻷن الوزير الذي
حارب ا�نتوجات التركية ووضع ا�غرب رهن إشــارة اﻻتحاد
اﻷوروبــي واستثماراته دون قيد أو شرط ،كي يشكل ما سماه
»قطعة هامة في التركيبة التنافسية واﻹنتاجية ﻷوروبا الغد«،
يجب في نظره »اﻻستفادة« من قــدرات ا�غرب »حتى تصبح
أوروبا أكثر قدرة على ا�نافسة« ،داعيا أوروبا في نهاية حديثه،
إلى أن تكون لديها مجموعة من الشركاء ا�وثوق بهم.
ويــرغــب ا�ــغــرب أن يكون منطقة ﻹع ــادة توط� الشركات
الفرنسية القادمة من الص� ،وحسب مصدر »اﻷسبوع« ،فإن
اﻻستجواب الذي أثار واشنطن وبك� معا ،لم يستطع أن يدمجه
ا�كتب اﻹعﻼمي لﻼتحاد اﻷوروبي في بروكسيل ،ضمن متابعاته،
رغم وجود طلب في ا�وضوع.
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮﻴ ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﺎﻥ ﻃﺎﺟﻦﻴ
ﺍﻟﻜﺴﻜﺲ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ
في مبادرة محمودة ،قام السفير ا�غربي في مملكة
التايﻼند ،بزيارة الشاب ا�غربي سليم غزواني
العالق بمستشفى بانكوك ،بعد إغﻼق الحدود
بسبب جائحة »كوفيد .«19
وبعد أن اطمأن سعادة السفير على صحة سليم
وظـــروف إقامته فــي ا�ستشفى ،قــدم لــه طبق
الكسكس ،وتقاسم معه هــذه ا�ــأدبــة ا�غربية
للتخفيف مــن معاناته ا�عنوية بسبب بعده
عــن بــﻼده وعــن أف ــراد عائلته ،مما أثلج صدر
السيد غزواني وحرمه ،أب وأم سليم ،معبرين
عــن فرحتهما وسعادتهما بهذه الــزيــارة ذات
البعد التضامني الــذي يجسد اهتمام السفارة
با�غاربة العالق� ،واختارا جريدة »اﻷسبوع«
لتقديم شكرهما الخاص للسفير ا�غربي الذي
كانت زيارته ﻻبنهما شكﻼ من ا�ساندة والتآزر،
شاكرين أيضا جميع ا�وظف� ا�غاربة في سفارة
بانكوك وعلى رأسهم السادة رضوان وياس�.

● ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
احتفت عدة مواقع وصفحات »فيسبوكية« مؤخرا،
بتعي� ا�غربي سمير مشهور ،في منصب كبير نواب
الرئيس اﻷول لشركة  Samsung biologicsالكورية
الجنوبية ،والتي تعد واحدة من عمالقة العالم في
مجال التكنولوجيا.
ويعد سمير مشهور ،ا�ولود في الرباط والذي تابع
دراسته بثانوية يعقوب ا�نصور ،ذا مسار حافل
بالنجاحات ا�هنية ،حيث عمل في جميع القارات
تقريبا ،وشغل مناصب قيادية على مستويات عالية
جدا ،مع العديد من عمالقة الصيدليات والتكنولوجيا
الحيوية والتقانة الطبية على مستوى العالم ،قبل
أن يشغل اﻵن منصب كبير نواب الرئيس بشركة
» ،«Samsung biologicsالراعي العا�ي للجودة
وا�طابقة التنظيمية ،مسؤوﻻ عن تسويق جميع
ا�نتجات واﻷدويـــة ا�بتكرة من الشركة الكورية
العمﻼقة.
كما سبق �شهور أن تقلد ،قبل انضمامه لشركة
»سامسونغ« ،العديد من ا�ناصب اﻹدارية بعدد من
الشركات ،منها  GSK Pﬁzerو،Johnson&Johnson
و ،Boehringer Ingelheimو.Becton Dickinson
وقبل انضمامه إلــى ،Samsung Biologics
تــرأس سمير مشهور منصب نائب الرئيس في
شركة  ،Lonzaعمﻼق الصيدلة السويسري ،حيث
كان القوة الدافعة وراء اﻻستحواذ على American
 Capsugelبأكثر من  5.5مﻼيير دوﻻر.
وإلى جانب أنشطته الصناعية ،يعد سمير مشهور
مؤسس منظمة »بﻼ حــدود« ،التي تعد واحــدة من
أكبر ا�نظمات غير الربحية في العالم التي تربط

´Gô°U πNój Üô¨ŸG
{É«fÉàjQƒe ‘ zÖgòdG

ﻣﺸﻬﻮﺭ
الدوائر الصناعية بالجمعيات غير الهادفة للربح من
أجل »ا�ساعدة في القضاء على الفقر« ،و»تحس�
الوصول إلى الصحة والتعليم ﻷفقر الناس حول
العالم«.
يحمل سمير درجة ا�اجستير في الفيزياء النووية
من جامعة كونكورديا ،وهو خريج جامعة هارفارد
ومدرسة هارفارد كينيدي الحكومية ،تم اختياره
أيضا في نهاية عام  ،2018كأحد أفضل  50قائدا
في مجال الصحة في العالم من قبل منظمة Smart
� Health careساهمته في مجاﻻت الصحة.
ورأى سمير مشهور النور بمدينة الرباط ،وتابع
دراسته بثانوية يعقوب ا�نصور بالرباط ،قبل أن
يتمم دراسته بمدينة أزرو في ثانوية طارق ابن زياد.

بعد تعثر ا�حادثات اﻷخيرة
بــ� وزيـــر الــبــتــرول وا�ــعــادن
ا�ــوريــتــانــي ،محمد ولــد عبد
الــفــتــاح ،وشــركــة »كــيــنــروس«،
الــعــمــﻼق الــعــا�ــي ا�ــعــروف
باستثماره في ا�عدن النفيس،
دفع ديوان الرئيس ا�وريتاني
بفتح الخيارات على شركات
أخــــــــرى ،م ــن ــه ــا »مـــنـــاجـــم«
ا�غربية ،لتدخل الــربــاط إلى
معركة »النسب ا�ائوية« من
الباب الرئاسي ،قبل أن يعود
الحوار ب� الدولة ا�وريتانية
و»كــــيــــنــــروس« حـــــول ذه ــب
»تاسياست«.
ومن ا�فاجئ ،حسب مصدر
»اﻷســبــوع« ،أن تدعم الجزائر
»مــنــاجــم« ا�ــغــربــيــة فــي هــذه
الصفقة ،لكن التوترات التي
تسود هــذا ا�ــلــف ،دفعت إلى
اللعب بجميع اﻷوراق ،وقد
أبدى رئيس موريتانيا شخصيا
دفــاعــه عــن الشراكة ا�غاربية
وعــدم الــدفــع بموريتانيا إلى
اســتــيــطــان جــديــد لــلــشــركــات
العابرة للقارات.

zÉfhQƒc{ ó©H Üô¨ŸG ‘ »≤jôaEG ∂æH ∫hCG ìÉààaG ádhÉ
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أكد مصدر مطلع لـ»اﻷسبوع« ،أن البنك
الــخــاص  /الــعــام »أ .ف .ســي  -أفريكا
فينانس كوربوريشن« النيجيري ،قد قرر
فتح مكتب له في الــدار البيضاء ،إيمانا
بسياسته الــتــوســعــيــة ،رغ ــم »كــورونــا«

وأثارها في منطقة شمال إفريقيا.
ورأى إسماعيل يــازوبــيــرو ،قائد هذا
ا�خطط ،أن العمل في شمال القارة يأخذ
بعده من ا�غرب.
وأضـــاف ا�ــصــدر ،أن اتــصــاﻻت تجري
حاليا ب� ا�غرب ونيجيريا ،ﻹعطاء دفعة
لــلــشــراكــة اﻻســتــراتــيــجــيــة بــ� البلدين،

والرئيس بوخاري يقول» :ﻻبد من إيجاد
نافذة أخرى مع ا�غرب« ،وهي الكلمة التي
رددها أخيرا ،بعد وفاة مستشاره ومدير
ديوانه بفيروس »كورونا«.
ويــعــرف الــراحــل أبــا كــــواري ،برفضه
انضمام ا�غرب للمجموعة اﻻقتصادية
لغرب إفريقيا »سيداو«.

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ
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نــلــمــس فـــي الــعــاصــمــة ،الــجــهــاد الــكــبــيــر
واﻻســتــثــنــائــي الـــذي خــاضــه أبــطــال أشــاوس
ﻹنقاذ وإغاثة ووقاية مئات اﻵﻻف من »البشر«
حتى ﻻ يفتك بهم وبــاء »كــورونــا« ،ودون شك
توقفتم عند »البشر« ،وكما تعلمون ،دأبنا على
استعمال مصطلح ا�واطن� في كل مداخﻼتنا
وانتقاداتنا وخطاباتنا ومقاﻻتنا ،ونهمل دون
قصد الذين يعيشون معنا مقيم� ب� ظهرانينا،
من دبلوماسي� ،وموظف� أممي� ،ومتعاون�
وتقني� ،ومراسل� صحفي� وإعﻼمي� دولي�،
وﻻجئ� هارب� من جحيم بلدانهم ،وغيرهم،
وفضلنا »التصحيح« باعتبار الجميع بشرا
من شجرة اﻹنسان ،لنكون بذلك قد غيرت فينا
»ك ــورون ــا« اﻻنــغــﻼق على بعضنا فــي حــدود
»ا�واطن�« ،والتي كسرتها الجائحة بهجومها
الشرس على اﻹنسان دون غيره ،فكان على هذا
اﻹنسان ،وبكل استعجال ،استخﻼص الرسالة
ا�وجهة تحديدا إلى »اﻹنسانية«.
فمن أجــل هــذا اﻹنــســان ،استشهد هنا في
العاصمة وفي باقي مدن وقرى ا�ملكة ،أبطال
في معركتهم مع »ا�ــوت« ،فضحوا بأرواحهم
ليعيش اﻵخرون ،وكانت تضحياتهم زادا قويا
ليستأنف زمﻼؤهم الرسالة اﻹنسانية ضد وباء
عدو لﻺنسان ،فتفوقوا عليه وانتصروا انتصار
اﻷبــطــال الــذيــن يستحقون التكريم ،وكــانــوا
ومازالوا في الخطوط اﻷمامية أمام العدو ،في
ا�ستشفيات ،وعلى الطرقات ،ب� الحومات،
وسط ا�حﻼت واﻷس ــواق ،في مختلف وسائل
النقل ،وفي عربات النظافة ،واﻹسعاف ،ووراء
الحواسيب ،وا�يكروفونات ﻹيصال ا�علومات،
وكان تجنيدا تلقائيا من شهداء وأبطال لخدمة
اﻹنسان ،بانتشاله والدفاع عن روحه من بطش
فــيــروس قــاتــل غير مــرئــي ،فــشــهــداء وأبــطــال
اﻻنتصار على الوباء لن ينساهم الوطن من حقوق
اﻻستشهاد والبطوﻻت بأوسمة ملكية وترقيات
والتكفل بأيتامهم وأراملهم ووضعياتهم ا�هنية.
وإذ تخلد العاصمة أسماء شهداء وأبطال
»حــرب ضــروس« ،في السجﻼت الذهبية ،فإن
ضحايا ب ــاﻵﻻف أفلست تجاراتهم ،وتوقفت
صــنــاعــاتــهــم ،وجــمــدت خــدمــاتــهــم ،ينتظرون
مــن جماعاتهم إعفاءهم مــن ضــرائــب ورســوم
وجبايات هذه السنة ،ويوظفونها بالتنسيق
مع الغرف ا�هنية وا�ديرية اﻹقليمية للتشغيل،
وصــنــدوق الضمان اﻻجتماعي وتعاضديات
القطاع العمومي ،لتعميم انــخــراط اﻷجــراء
العامل� في القطاع غير ا�هيكل ،وا�ياوم� ،في
أنظمة التعاضد الصحي وا�ساعدة في الطوارئ
واﻻنخراط في نظام التقاعد.

اﻻقتصاد بصفة عامة هو الذي
تمكنت مــنــه جــائــحــة »كــورونــا«
)كوفيد  ،(19كثمن مقايض ﻹنقاذ
حوالي  600ألف نسمة من بطش
تلك الجائحة ،والــذيــن التزموا
بشروط الحجر الصحي اﻹجباري
تأمينا لهم وللعاصمة من مخاطر
الـــوبـــاء ،وبــالــطــبــع ،فـــرض هــذا
الطارئ ا�فاجئ تكلفته اﻻجتماعية
والنفسية وا�الية على كل الناس،
و�دة طويلة ..فمن تحملها؟
لقد كان من الواجب على ا�جالس
ا�نتخبة ،جماعية ومهنية ،حماية
من تمثلهم وتدافع عن مصالحهم لو
سنت في ميزانياتها وفي قوانينها
الداخلية ،فصوﻻ خاصة بحالة
الطوارئ كيفما كانت ،وتنخرط في
»بوصﻼت« مع شركات للتأم� من
أجل ضمان أمن واستقرار وصحة
من يؤدي لها ترسانة من الضرائب
والــرســوم ،ففضلت توقيع حزمة
من العقود مع مؤسسات لتأم�
أعضائها ا�نتخب� وموظفيها،
وأهملت الذين تمثلهم و»تدافع«
عنهم ،وليس با�جان ،بل بمقابل
جـــد مــكــلــف لــجــيــوب الــســكــان

والخدماتي� والتجار والحرفي�،
الذين يدفعون سنويا إلى صندوق
منتخبيهم في مجلس واحــد :عن
ضريبة الرسم ا�هني  26مليارا،
و 30مــلــيــارا و 200مــلــيــون عن
الخدمات الجماعية ،و 4مليارات
عـــن اســتــغــﻼل أمــــﻼك جماعية
ﻷغــــراض تــجــاريــة أو صناعية
أو مهنية ،وعــن بيع ا�شروبات
)ا�قاهي( مليارين ،ومليار و200
مليون عن اﻹقامة في ا�ؤسسات
الــســيــاحــيــة ،وع ــن ذب ــح البهائم
)الـــجـــزارة(  350مــلــيــونــا ،وعــن
ضــريــبــة الــتــجــارة  300مليون،
وع ــن أصــحــاب الــنــقــل العمومي
مــع واجــبــات مــحــطــات الــوقــوف
ا�خصصة لهم  300مليون ،وعن
ضريبة ا�باني والصيانة 500
مليون ...إلخ.
فهل في استطاعة هؤﻻء ا�هني�
فــي ظــل شــبــح »اﻹفـــــﻼس« الــذي
تــســلــط عليهم هــنــا فــي الــربــاط
بسبب الــحــجــر الــصــحــي ،تــأديــة
ضرائبهم ورسومهم وهم يعانون
مــن انــعــدام ا�ــداخــيــل؟ والــصــورة
ا�رفقة ،هي لعامل كادح في فران

تــقــلــيــدي بــحــومــة »لــكــزة« داخــل
ا�دينة العتيقة ،ويعلم ﷲ ا�شاكل
ا�ادية التي يتخبط فيها في غياب
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الحجر الصحي كأي دواء »مر« ،يعالج داء
ويتسبب في أعــراض مرضية أخــرى ،وهذا
ما �سناه أثناء مكوثنا في بيوتنا حماية لنا
من وبــاء »كــورونــا« ،فخرجنا سا�� معاف�
من الجائحة ،ولكن بأثار سلبية قاسية كانت
ثمن سﻼمتنا ونجاتنا من أخطر هجوم وبائي
اجتاح العالم برمته ،وقبلنا ،احتفلت دولة
الص� بانتصارها على الفيروس في احتفاﻻت
شعبية ،ورقــصــت أوروبـــا فــرحــا وابتهاجا
بـ»انكماش« وتراجع الوباء من التغلغل في
صفوف ساكنتها ،وجاء دورنا وإن كنا اﻷقل
ضــررا ،لنشكر ﷲ والــوطــن على حفظنا من
هــﻼك محقق ،وأمامنا أعياد تكتلت في مدة
زمنية متقاربة لتعوضنا عما قاسيناه في
الحجر الصحي وما عانيناه من خوف وعزلة
محبطة وحــرمــان مــن الحرية ومــن عاداتنا
اليومية ،العائلية والدينية والشخصية ،وقد
حدد علماء اﻷوبئة آخر شهر يوليوز ا�قبل
نهاية حتمية ﻻنتشار الفيروس في ا�ملكة،

لتبدأ اﻷعياد مباشرة في إنعاش أفراح ا�غاربة
ابتداء من  30يوليوز ،بعيد العرش ،وبعده
أو بالتزامن معه ،وهــذه معجزة إلهية ،عيد
اﻷضحى ،وبعدهما بأيام معدودة في  14و20
و 21غشت ،مناسبات وطنية ،قد نضيف لها
»عيد انبعاث« أمة متحدة ملتفة حول عرشها،
وهذا سر قوتها.
وهذه اﻷعياد سوف تحمل خطاب� ملكي�،
ربما يكونان خارطة طريق للمملكة ما بعد
الــجــائــحــة ،أعــيــاد ستضمد نــدوبــا وجــراحــا
خلفتها الجائحة في نفوسنا ،أعياد تنتظر
ا�جالس الجماعية وا�هنية هنا في الرباط،
لتنظمها وتؤطرها ،وهذا من واجباتها حسب
القانون واﻷخﻼق والتآزر والواجب السياسي،
وأغــلــب هــذه ا�جالس ستجتمع ابــتــداء من
اﻷسبوع اﻷول للشهر ا�قبل ،فهل تهتم بأعيادنا
وتبرمج ما يذهب عنا »آﻻم« الحجر الصحي،
أم أنها ستبقى مختبئة إلى ح� ظهور بوادر
انتخابات 2021؟

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
أثناء الندوة العلمية »قيم النهوض الحضاري
للعالم اﻹسﻼمي من خﻼل أثار الدكتور عباس
الجيراري« بتاريخ  15دجنبر  ،2018كــان من
ب� اﻷساتذة ا�تدخل� ،الدكتور عبد اﻹله ابن
عرفة ،وهو خبير دولي في مجال التراث والتنوع
الثقافي والــحــوار ب� الــحــضــارات ،حيث قدم
شهادة عن »دولــة اﻷدب« نقتطف منها ما يلي:
))نجد في اﻷدبيات العربية والعا�ية ما يفيد
بوجود دولة لــﻸدب ،ويتحدثون عن مواصفات
هذه الدولة وسلطانها ،كما يتحدثون عن رموزها
ورؤسائها ووزرائها ،وشاع ذلك وذاع حتى كنا
نسمع بالشيخ الرئيس ،وبذي الوزارت� ،ووزارة
الحكم ووزارة القلم ،ونسمع عن أمير الشعراء،
وأمير البيان ،ومن ب� اﻷلقاب التي ظهرت في
القرن الثالث والرابع الهجري� ،لقب العميد،
الذي كان يطلق على من برع في الترسل واﻹنشاء
والكتابة(( انتهى.
والــربــاط تفتخر بابنها الــبــار عميد اﻷدب
ا�غربي ،العﻼمة عباس الــجــيــراري أطــال ﷲ
عمره ،ووفق أستاذنا الجليل الدكتور عبد اﻹله
ابن عرفة في مهامه الثقافية الكونية.

التغطية الصحية وﻻ أية مساعدة
مالية بالرغم من الدور الهام الذي
يقوم به.

ر اﻟﻌﺎ
أﺳﺮا ﺻﻤﺔ

❐ يتوقع خبراء السياسة دخوﻻ
سياسيا ساخنا قبل موعده ا�عتاد
في الخريف ،وقــد يحمل الخطابان
ا�لكيان ا�ــعــتــادان فــي عيد العرش
وذكرى ثورة ا�لك والشعب ،قرارات
جد مهمة ،ﻹصﻼح ما أفسدته جائحة
»كــورونــا« ،خصوصا في اﻻقتصاد
والتشغيل ،والصحة ،وربما إعــادة
هيكلة عدة إدارات أبانت عن ضعف
كبير وفشل ذريــع في تدبير اﻷزمــة
الطارئة.
❐ في الفقرة  6النقطة  2من ا�حور
الثاني للمشروع ا�لكي ،تقرر »تشييد مركز
لﻸعمال وقصر ا�ؤتمرات« ،وبعد  6سنوات
من اﻻنتظار والترقب ،لم ينفذ بعد هذان
ا�شروعات الضروريان للعاصمة وهي
تتأهب للدخول الثقافي ا�قبل لﻼحتفال
بتتويجها »عاصمة الثقافة اﻹفريقية«،
والــذي قد يشارك فيه حوالي  55دولــة،
وبعض الجمعيات واﻷندية الثقافية الوطنية
من الرباط ،وعاصمة بهذا الحجم الدولي،
هي في حاجة إلى »ا�ركز والقصر« ،فهما
حق مكتسب.
❐ بــيــنــمــا تــرتــبــط  3مــقــاطــعــات
بشبكة نقل الطرامواي ،تبقى نصف
مساحة العاصمة بدون تغطية هذه
الشبكة وتضم مقاطعتي اليوسفية
والسويسي ،اللت� تعانيان من عدة
مشاكل ،خاصة في النقل الحضري
والتعمير والــطــرقــات واﻷســــواق،
والــلــتــ� تــضــمــان مــجــلــســ� ،كلما
اجتمعا إﻻ وتنفجر منهما احتجاجات
ﻻ عﻼقة لها بمصالح الساكنة.

ﻳﺴﺘﻤﺮ اﳉــﻬــﺎد اﻟــﺜــﻘــﺎﰲ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﺔ  1986إﻟــﻰ
اﻟﻴﻮم ،ﺑﺼﻌﻮد اﻟﺮﺑﺎط إﻟﻰ ﳒﻢ »ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ« ﰲ رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻛﺐ »ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﳊــﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑــﻴــﺾ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ« ،وذﻟــﻚ ﺑﻔﻀﻞ
ﺗﻀﺤﻴﺎت رواد رﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟــﺸــﺎﻗــﺔ ﺑــﻘــﻴــﺎدة أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﻨﺔ  ،1992ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻨﻮا اﻷﻣﺠﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﰲ زﻳـــﺎرة ﻋﻠﻤﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮﻣﻌﺔ

اﻟﻜﺘﺒﻴﺔ أﺧــﺖ ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺣــﺴــﺎن ،وﻫــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻴﻤﲔ،
اﻷﺳﺎﺗﺬة :اﳊــﺎج ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻮرﻳﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﻴﺪة،
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻮﻫﺮي ،ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
اﳉﻴﺮاري ،ﻋﻼل اﻟﻐﺎزي ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،ﻋﺒﺎس
اﳉﻴﺮاري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮاﺿﻲ ،واﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻢ،
ﺗﻐﻤﺪ اﷲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروﻧﺎ إﻟﻰ دار اﻟﺒﻘﺎء،
وأﻃــﺎل أﻋﻤﺎر اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﳊﺎﻣﻠﲔ ﳌﺸﻌﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﰲ ﺳﻔﺮ اﻟــﺮﺑــﺎط إﻟــﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ.

❐ أكد القانون ا�الي ﻷكبر مجلس ما
جاء في ا�يثاق الجماعي» :مسؤوليته على
صحة الساكنة« ،فجاء في رمز ا�يزانية
»» :«20.40.40ا�حافظة على ا�راكز
اﻻستشفائية وا�ستوصفات« ،و»صيانة
بناياتها« ،و»شراء عتادها وموادها« .رمز
مالي فارغ من أي رصيد إﻻ من اﻷصفار،
وربــمــا ﻷن اﻷسبقية فضلها ا�نتخبون
للمنح والسيارات والتعويضات والتأمينات
والدراسات ،أما الصحة ،فـ»ﷲ يجيب«.

كواليس جهوية
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ما هذا �أيها امل�س�ؤولون� ..سوق بدون ماء وال كهرباء؟
األسبوع
يعاني أصحاب محالت سوق ياسمينة
للخضر والــفــواكــه بخريبكة ،الكائنة
بالقرب من امللحقة اإلدارية الرابعة ،من
متاعب ومشاكل جمة ،وذلــك من خالل
الوضعية الهشة وغــيــر الالئقة التي
توجد عليها هذه السوق لعدة سنوات،
أي منذ افتتاحها ،حيث ينعدم فيها كل
ما هو أساسي وحيوي من كهرباء وماء،
وانتهاء بقنوات الصرف الصحي ،حيث
يضطر أصحاب املحالت إلــى اإلضــاءة
بوسائلهم الخاصة كلما أســدل الظالم
ستاره ،كما أن الزائر لهذه «الجوطية»
التي يؤدي أصحاب محالتها ،وبانتظام،
كــل مــا عليهم مــن الــتــزامــات جبائية،
ســيــاحــظ أن األغــطــيــة البالستيكية
(الباش) التي تستعمل كأسقف ألماكن
عرض املنتوجات الفالحية والتي تفتقد
إلى الجودة املطلوبة ،قد أصابها التلف
أغلبها ،في ظل عدم تمكنها من مقاومة ما
تجود به الطبيعة من أمطار ورياح وحر
شديد.
لإلشارة ،فإن شكايات في املوضوع تم
إرسالها إلى الجهات املعنية قصد إيجاد
الحلول للمشاكل املــطــروحــة ،إال أنها
بقيت ،حسب مصدر من عني املكان ،بدون
متابعة ..ترى هل من التفاتة جادة لوضع

العدد1081 :
من  25يونيو
إلى  1يوليوز 2020

سيدي موسى يكرس خوف المواطنين

ا�ستعمال الر�صا�ص لإيقاف
املجرمني يف �سال
األسبوع

حــد لإلهمال والتهميش الــذي تكتوي
بناره سوق ياسمينة للخضر والفواكه،
أم أن سياسة غــض الــطــرف هــي التي

ستبقى سائدة مع ما يترتب عن ذلك من
استمرار أجــواء املعاناة واملشاكل لدى
التجار أصحاب املحالت؟

اسـتعمل مفتـش شـرطة يعمـل بدائـرة أمنيـة تابعـة ملنطقـة
أمـن سلا املدينـة ،سلاحه الوظيفـي مؤخـرا ،إليقـاف شـاب
هائج يبلغ من العمر  26سـنة ،من ذوي السـوابق القضائية،
كان في حالة هسـتيرية ،معرضا بسـلوكاته سلامة املواطنني
للخطـر ،بواسـطة سـكني مـن الحجـم الكبير.
وذكـر بلاغ للمديريـة العامـة لألمـن الوطنـي ،أن دوريـة
للشـرطة مكلفـة بتطبيـق إجـراءات حالـة الطـوارئ الصحيـة،
كانـت قـد ضبطـت املشـتبه فيـه بأحـد شـوارع حـي سـيدي
موسـى فـي حالـة هيجـان شـديد ،متحـوزا بسلاح أبيض في
ظـروف مـن شـأنها تهديـد سلامة املواطنين ،قبـل أن يعمـد
إلـى محاولـة تعريـض عناصـر الدوريـة األمنية العتـداء جدي
وخطيـر ،وهـو األمـر الـذي اضطـر معـه موظـف الشـرطة
السـتعمال سلاحه الوظيفـي وإطلاق ثلاث رصاصـات،
أصابـت إحداهـا املشـتبه فيـه علـى مسـتوى أطرافه السـفلى.
وأضـاف املصـدر ذاتـه ،أن هـذا التدخـل األمنـي مكـن مـن
ضبـط املشـتبه فيـه وحجـز السلاح األبيـض املسـتعمل مـن
قبلـه ،فـي حين تـم االحتفـاظ باملشـتبه فيـه تحـت املراقبـة
الطبيـة باملستشـفى الـذي نقـل إليـه لتلقـي العلاج ،وذلـك في
انتظـار إخضاعـه لبحث قضائي تحت إشـراف النيابة العامة
املختصـة بغـرض الكشـف عن جميـع ظروف ومالبسـات هذه
القضية.

فـو�ضـى يف م�ست�شفـى «�سانيـة الرمــل»
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ حـــث والــــي جــهــة طــنــجــة تــطــوان
الــحــســيــمــة ،األســبــوع املــاضــي ،شركة
«أمــانــديــس» املــفــوض لها تدبير قطاع
املاء والكهرباء بمدينة طنجة ،على إلغاء
فاتورة املاء والكهرباء لشهر ماي ،بسبب
ارتفاع ثمنها ،لكن التساؤل الذي يطرحه
العديد من الشماليني ،هو ملــاذا اقتصر
األمر على ساكنة طنجة دون باقي األقاليم
املجاورة التي تدبر أمورها نفس الشركة
وعرف نفس الشهر ارتفاعا صاروخيا في
فواتيرها؟
■ تتعرض املقبرة الجماعية «مكالتة
لال عايشة» بحي كويلما بتطوان ،لعملية
الترامي على جــزء منها من قبل بعض
األشخاص ،ألجل إحداث بناية سكنية على
جماجم املوتى ،وهو ما اعتبره العديد
من املواطنني «تراميا على حرمة املقبرة
الجماعية التابعة لألحباس» ،وذلك على
مرأى من سكان املنطقة ،دون احترامهم
أو مــراعــاة لشعورهم ،غير آبهني بأي
كــان ،رغم مخالفتهم الصارخة للقانون
والتطاول على حرمة األمــوات ألغراض
شخصية ،وقــد تــم اســتــخــراج وتهييء
قطعة أرضية في حوزة املقبرة املذكورة،
ومحاولة بنائها عشوائيا بدون رخصة،
وذلــك بواسطة آلــة الحفر «الطراكس»
ونقل التراب على منت الشاحنات ،حيث
أدى ذلك إلى نبش الهياكل العظمية لرفاة
أجدادهم ،ضاربني حرمة املوتى بعرض
الــحــائــط ،واقــتــاع أشــجــار قديمة قدم
املقبرة.

واقــع تعيس ومصير أتعس يصطدم به
املرضى سواء عند نقلهم للمستشفى اإلقليمي
«سانية الرمل» بتطوان ،أو عند قدومهم لهذه
املؤسسة االستشفائية من أجل تلقي العالج،
والــــذي يعيش حــالــة التسيب واإلهــمــال،
وخــاصــة قسم املستعجالت ،وذل ــك نتيجة
غياب الكوادر الطبية وشبه الطبية ،وضعف
اإلمكانيات ،حتى أصبح الوضع ال يطاق وال
يحتمل ،وفق تعبير العديد من املرضى الذين
قصدوا املستشفى الــذي يولي كل اهتمامه
في األسابيع األخــيــرة للمصابني بفيروس
«كورونا» ،دون باقي املرضى.
ويعيش املرضى ومرافقوهم معاناة حقيقية
أيــام هــذه الجائحة ،وهــم يصارعون األلــم
املشتد الذي يزداد بمرور الساعات ،في ظل
غياب التدخل الطبي ،مما يزيد مــن أملهم
ومعاناتهم.

وحسب مصدر مسؤول ،فإن العديد من
األطــبــاء يهجرون املستشفى ،بسبب شح
املواد واملعدات الطبية التي ال يمكن لألطباء
العمل بدونها ،وهنا يطرح دور وزير الصحة،
من أجل إعادة النظر في مستشفيات الشمال
التي أقصتهم وزارته من برامجها.
وأعرب عدد من املواطنني عن استيائهم
البالغ من حالة الفوضى الشديدة التي
تحدث في مستشفى «سانية الرمل» ،جراء
غياب بعض األطــبــاء الــذيــن تحولوا إلى
أشباح ،ال يحضرون للمستشفى إال نادرا،
األمـــر الـــذي جــعــل قــاعــات االنــتــظــار تعج
باملرضى الذين ينتظرون دورهم ،فضال عن
عشوائية التنظيم داخل أروقة املستشفى،
وحــالــة االرتــبــاك الــتــي تظهر على بعض
املمرضني املتدربني ،بسبب غياب الخبرة
الكافية.

احتجاجات ب�سبتة املحتلة بعد قرار منع عيد الأ�ضحى
أصــــدر عــمــدة مــديــنــة سبتة
املحتلة ،األسبوع املاضي ،قرارا
يــلــغــي بــمــوجــبــه عــيــد األضــحــى
وما يتبعه من مظاهر ومراسيم
احتفالية بهذه الشعيرة الدينية،
كــالــصــاة والــذبــيــحــة وزيــــارة
األقرباء وغيرها.
وقـــــد وصـــــف هـــــذا الــــقــــرار
باالنفرادي من طــرف العديد من
الــهــيــئــات السياسية والدينية
باملدينة ،التي تم إقصائها وعدم
استشارتها في اتخاذ قرار يخص
املسلمني وحدهم ،والذين اعتبروا
هذا املنع غير عادل على اإلطالق،
لــكــون شــعــيــرة الــعــيــد األضــحــى
ال تشكل أي خطر على الصحة
الــعــامــة ،خــصــوصــا إذا الــتــزم
املواطنون بقواعد الوقاية املعمول
بها في زمن «كورونا».
وفي اتصال «األسبوع» بالعديد
من املسلمني املغاربة بسبتة ،أكدوا
أن هذا القرار انتقامي وبعيد كل

البعد عن الصحة ،وأوضحوا أن
االحتفال بالعيد يتم داخل املنازل
بشكل أسري وليس في الشوارع
العامة ،حيث يكون عــدد األســر
املجتمعة خــال يــوم العيد هي
األسر القاطنة في نفس السكن.
واستنكر العديد من املغاربة

املجنسني وغير املجنسني بسبتة،
الصمت الــذي نهجه املغرب في
شخص وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،الجهاز الوصي على
الحقل الــديــنــي بــاملــديــنــة ،تجاه
هــذا الــقــرار الــرامــي إلــى إلغاء
عيد األضحى ،وهو القرار الذي

لــم يــكــن صــائــبــا ،حــيــث ك ــان من
املفروض إلغاء صــاة العيد في
املساجد واملصلى ومنع األســر
من الزيارات ،وغيرها من الطرق
الوقائية التي كان يجب على عمدة
املدينة املحتلة نهجها ،عوض
إلغاء الذبيحة.
ويــســود األوســـاط السبتاوية
تــذمــر وامــتــعــاض بسبب صمت
الجمعيات اإلسالمية التي كانت
في وقت سابق تدافع عن اإلسالم
واملسلمني ،لتغيب اآلن عن األنظار
وتحل محلها جمعيات أجنبية،
كالجمعية اليهودية ،والجمعية
الهندوسية ،واألحزاب املعارضة،
مما يوضح بامللموس النية املبيتة
لهذه الجمعيات التي تستفيد من
الدعم املغربي اإلسباني من أجل
تقديم الخدمات للدين اإلسالمي
واملسلمني باملدينة ،لكن صمتهم
تجاه هذا القرار ،طرح العديد من
التساؤالت في أوساط الساكنة.
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لـم يتوقـف البحـث عـن خلفيـات انتشـار
فيـروس »كورونـا« فـي صفـوف العاملـ�
بجماعـة »ﻻلـة ميمونـة« التابعـة ﻹقليـم
القنيطـرة ،عنـد حـدود اللجـان الحكوميـة
ا�شـتركة ،بـل إن ا�فاجـأة تحققـت فعـﻼ ،بعـد
دخـول وكيـل ا�لـك علـى الخـط ،ليتحـول البحث
إلـى بحـث قضائـي ،قـد تترتـب عنـه عقوبـات
كبيـرة ضـد ا�تهمـ� بالتقصيـر والتجـاوزات.
فقـد أمـر الوكيـل العـام للملـك لـدى محكمـة
اﻻسـتئناف بالقنيطـرة ،مسـاء يـوم الثﻼثـاء
ا�نصـرم ،بإجـراء بحـث قضائـي فـي موضـوع
ظهـور بـؤر وبائيـة لـ»كورونـا« فـي »ﻻلـة
ميمونـة« ،عهـد بـه إلـى الفرقـة الوطنيـة للـدرك
ا�لكـي ،وذلـك مـن أجـل تحديـد ا�خالفـات
الجنائيـة التـي أدت إلـى إصابـة مجموعـة
مـن العاملـ� والعامـﻼت الفﻼحيـ� بفيـروس
»كوفيـد  ،«19وﻻسـيما مـا تـم ارتكابـه مـن
إهمـال وعـدم اتخـاذ اﻻحتياطـات الﻼزمـة
لوقايـة العمـال ،أو عـدم مراعـاة القوانـ�
واﻷنظمـة ،وفي مقدمتهـا ،ا�قتضيات القانونية
والتنظيميـة ا�تعلقـة بالتدابيـر الوقائيـة
والحاجزيـة ،ا�فروضـة مـن طـرف السـلطات
العموميـة ،خـﻼل حالـة الطـوارئ الصحيـة،
حسـب مـا أكـده البﻼغ الصـادر عن وكيـل ا�لك.

وجـاء فـي نفـس البـﻼغ ،أن تحـرك وكيل ا�لك
جـاء بعـد اطﻼعـه علـى البحـث اﻹداري الـذي
أنجزتـه اللجنـة ا�شـتركة ا�كونـة مـن وزارة
الداخليـة ،ووزارة الصحـة ،ووزارة الفﻼحـة
والصيـد البحـري والتنميـة القرويـة وا�يـاه
والغابـات ،ووزارة الشـغل واﻹدمـاج ا�هنـي،
بشـأن ظـروف وأسـباب تفشـي وبـاء »كوفيـد

 «19علـى الخصـوص بثـﻼث وحـدات لتثمـ�
الفواكـه الحمـراء بمنطقة »لـﻼ ميمونة« ،والتي
سـجلت حـاﻻت كثيـرة سـاهمت فـي ظهـور
بـؤرة وبائيـة ،كمـا يسـتهدف البحـث تحديـد
الجهـات ا�سـؤولة عـن ذلـك ،وسـيتم ترتيـب
اﻷثـر القانونـي ا�ﻼئـم علـى نتائج هـذا البحث،
حسـب نفـس ا�صـدر.
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بـدأ عمـال شـركة النظافـة »أفيـردا
اللبنانيـة« ،ا�نضـوون تحـت لـواء
الكونفدراليـة الديمقراطيـة للشـغل ،هـذا
اﻷسـبوع ،علـى إيقـاع اﻻحتجـاج علـى جماعة
الـدار البيضـاء� ،طالبـة العمـدة عبـد العزيـز
العمـاري بالتوقيـع علـى اﻻتفاقيـة الجماعيـة.

وباﻹضافـة إلـى حمـل الشـارة الحمـراء،
نظـم ا�سـتخدمون وقفـة أمـام مقـر الشـركة
بالبيضـاء ،حملـوا خﻼلهـا ،عمـدة ا�دينـة،
مسـؤولية التأخـر فـي التأشـير علـى
اﻻتفاقيـة الجماعيـة ،باﻹضافـة إلـى التأخر
فـي اﻻسـتجابة �لفهـم ا�طلبـي ،معتبريـن
أن هـذه اﻻحتجاجـات مقدمـة ﻻحتجـاج
كبيـر بالتزامـن مـع عيـد اﻷضحـى.

أزﻣﻮر
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وألقـى ا�حتجـون لومهم علـى ا�نتخب�،
الذيـن كانـوا قابعـ� فـي منازلهـم طيلـة
الحجـر الصحـي ،والطـوارئ الصحيـة،
التـي فرضتهـا جائحـة »كورونـا« ،بينمـا
العمـال كانـوا يسـابقون الزمـن يوميـا
ﻹنقـاذ العاصمـة اﻻقتصاديـة مـن أكـوام
اﻷزبـال ،حيـث لـم تعـرف هـذه الخدمـة أي
توقـف.
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ساكنة
احتجت
شارع ا�دارس بإنزكان
الخاصة،
بطريقتها
وبشكل ساخر ،على
ترقيع عمود كهربائي،
بوضع إكليل من الورود
على العمود ،فيما ذهب
البعض واختار إضاءته
وفضل
بالشموع،
البعض من الساكنة
اﻻحتفال
ا�جاورة،
بعيد ميﻼد هذا العمود
الكهربائي كل سنة ،مع
دعوة ا�سؤول� با�دينة
للحضور.
وذكر عدد من النشطاء
على موقع التواصل
اﻻجتماعي »فايسبوك«،
أنهم استمدوا الفكرة
من ساكنة حي الجرف
التي احتلفت بعيد ميﻼد
حفرة ،وبعد مرور يوم
من اﻻحتفال ،تدخل
ا�سؤولون ﻹصﻼحها.
هذا ،واعتبرت ساكنة
شارع ا�دارس بإنزكان،
أن احتفالها بعيد ميﻼد
العمود الكهربائي ،كان مناسبة �ناقشة مستجدات ا�طالب ا�ستعجلة
لساكنة ا�دينة ،التي تقدمت بها تنسيقية ا�جتمع ا�دني للجهات
ا�عنية ،وذلك من خﻼل سلسلة ا�راسﻼت والوقفات اﻻحتجاجية
واﻻجتماعات التي نظمتها التنسيقية.

ﺷﻜﻴﺐ ﺟﻼﻝ
في الوقت الذي تجندت فيه
كل ا�جالس الحضرية والقروية
لتقديم الدعم وا�ساندة للسلطات
ا�حلية ولقوات الدرك ا�لكي
واﻷمن الوطني والقوات ا�ساعدة،
حتى يتسنى لهذه اﻷجهزة أداء
مهامها في أحسن الظروف في
هذه الظرفية اﻻستثنائية التي
تمر منها البﻼد بسبب جائحة
»كورونا« ،نرى ،ولﻸسف الشديد،
أن السلطات وقوات الدرك ا�لكي
والقوات ا�ساعدة بجماعة سيدي
علي بن حمدوش بدائرة أزمور،
يعيشون محنة حقيقية مع الظﻼم
الدامس الذي يخيم على عدد من
دواوير الجماعة ا�ذكورة ،وخاصة

دوار سيدي حمو ،الذي يعيش في
ظﻼم دامس بسبب انقطاع اﻹنارة
العمومية منذ شهور ،لذلك ،فإن
السلطات تجد صعوبة كبيرة في
الولوج لهذا الدوار لفرض اﻷمن
ومراقبة احترام الحظر الليلي،
وﻻ يعرف أفراد هذه القوات أين
يضعوا أقدامهم في أزقة وممرات
الدوار الغارقة في الظﻼم،
رغم حالة الطوارئ والحالة
اﻻستثنائية التي تشهدها البﻼد،
إذ من ا�فروض توفير الظروف
ا�ﻼئمة للعمل قبل فرض الحجر
على الساكنة ،لكن الجماعة في
سبات عميق وكأن اﻷمر ﻻ يعنيها،
ناهيك عن معاناة سكان هذا
الدوار في ظل غياب اﻹنارة منذ
عدة شهور.

تمكنـت عناصـر اﻷمـن بمفوضيـة
الشـرطة تيكيويـن ،التابعـة لوﻻيـة أمـن
أكاديـر ،مؤخـرا مـن توقيـف مجموعـة
مـن اﻷشـخاص ،لخرقهـم حالـة الطـوارئ
الصحيـة بأحـد أحيـاء ا�دينـة ،بعـد
ضبطهـم داخـل قاعـة لﻸلعـاب )كولـف
أزيـر( ،حيـث يعمـد صاحـب القاعـة
إلـى إدخالهـم خلسـة معرضـا سـﻼمتهم
الصحيـة وصحـة باقـي سـكان الحـي
للخطـر ،فـي ظـل عـدم القضـاء نهائيا على
»كورونـا« ،،وقـد تم اﻻسـتماع إلى
فيـروس »»كورونـا«
ا�وقوفـ� فـي محاضر رسـمية ،في الوقت
الـذي تـم فيـه وضـع مسـير قاعـة اﻷلعـاب
تحـت تدابيـر الحراسـة النظريـة للتحقيق
معـه قبـل تقديمـه أمـام النيابـة العامـة
بابتدائيـة أكاديـر.
تقـدم ا�نـدوب اﻹقليمـي للميـاه
والغابـات ومحاربـة التصحر ،بتيزنيـت،
بشـكاية ضـد مجهـول يسـتعمل كﻼبـه
لصيـد الغـزﻻن بمنطقـة ا�عـدر الكبيـر
ضواحـي ا�دينـة ،وذلك بعد تداول شـريط
فيديـو شـهر مـارس ا�اضـي ،يوثـق لتلـك
العمليـة ،وبتعليمـات مـن النيابـة العامـة،
باشـرت عناصـر الـدرك ا�لكـي بسـرية
تيزنيـت تحرياتهـا ،فتـم التوصـل إلـى
هويـة الجانـي ،الـذي جـرى اعتقالـه يـوم
السـبت ا�اضـي .وتأتـي هـذه الحملـة
التـي تقودهـا ا�ديريـة اﻹقليميـة للميـاه
والغابـات ضـد القنـص العشـوائي ،فـي
إطـار اﻻسـتراتيجية الوطنيـة الخاصـة
بحمايـة ذوات الحوافـر البريـة ،عبـر
الحفـاظ علـى هـذه اﻷنواع مـن الحيوانات
البريـة وموائلهـا الطبيعيـة بطريقـة
مﻼئمـة ،ومحاربـة كل مـا مـن شـأنه
اﻹضـرار بهـا ،ويذكـر أن هـذا التدخـل هـو
الخامـس مـن نوعـه الـذي تشـرف عليـه
ا�ديريـة خـﻼل فتـرة الطـوارئ الصحيـة،
ليصـل بذلـك عـدد ا�وقوفـ� فـي عمليـات
متفرقـة تمـت بجماعـات ا�عـدر الكبيـر
وأربعـاء آيـت أحمـد وأملـن وإداوسـمﻼل،
إلـى  12شـخصا.
بـدأت أغلبيـة الفنـادق السـياحية
بمدينـة أكاديـر فـي تثبيـت مجموعـة مـن
اﻹشـارات التـي تمكـن مرتفقـي الفنـادق
وا�طاعـم مـن اتبـاع إجـراءات السـﻼمة
واحتـرام التباعـد اﻻجتماعـي ،وتأتي هذه
العمليـة اسـتعدادا ﻻسـتقبال السـياح،
خاصـة ا�غاربـة منهـم بعـد رفـع الحجـر
الصحـي ،حيـث تتلقى اﻷطـر العاملة بهذه
الوحـدات السـياحية ،تكوينا فـي منظومة
اﻻلتـزام بمعاييـر النظافة واحتـرام جميع
اﻹجـراءات الصحيـة ومسـافة اﻷمان ،وفي
هـذا الصـدد ،أكـد عبـد العزيـز فطـواك،
ا�ندوب الجهوي للسياحة بأكادير ،أن 95
فـي ا�ائـة مـن وحـدات اﻹيـواء السـياحية
»كورونا«� ،ا
ظلـت مغلقـة ،بسـبب جائحـة »»كورونا«،
يزيـد عـن ثﻼثـة أشـهر ،واعتبـر التخفيـف
مـن إجـراءات الحجـر الصحـي وانخفاض
عـدد اﻹصابـات ،مؤشـرا لعـودة السـياح
إلـى أكاديـر ،وقـد تكـون فـي البدايـة
مفتوحـة للسـائح ا�غربـي وفـق عـروض
مناسـبة تتـﻼءم ومخطـط وزاري ﻹعـادة
إحيـاء النشـاط السـياحي بعـد »»كورونـا«.
أثـار إلغـاء حملـة للتبـرع بالـدم كانـت
مقـررة يـوم اﻷحـد ا�اضـي ،غضـب
مسـؤولي نقابتـ� بسـيدي إفنـي ،تجنـد
منخرطوهمـا واسـتعدوا كثيـرا للمشـاركة
ا�كثفـة فـي الحملـة التـي كانت سـتنظمها
النقابتـان بمعيـة إحـدى الجمعيـات
النشـيطة فـي هـذا ا�جـال ،نتيجـة النقص
الحـاد فـي هـذه ا�ـادة الحيويـة بمركـز
تحاقـن الدم با�ركز اﻻستشـفائي الجهوي
بجهـة كلميـم واد نـون ،وكـذا با�ركـز
الوطنـي ،والرغبـة الشـديدة لجمـع أكثـر
مـن  200كيـس مـن الـدم مـن منخرطـي
النقابت�،مـن بحـارة ،ومسـتخدم�
وموظفـ� بقطـاع الصيد البحـري ،وتجار
سـمك الجملـة وغيرهـم مـن ا�تبرعـ�،
لكـن قـرار ا�نـع أثـار اسـتياءنا كثيـرا وقـد
قمنـا بتعبئـة شـاملة منـذ نهايـة اﻷسـبوع
ا�اضـي ،وطيلـة هـذا اﻷسـبوع ،يؤكـد أحد
مسـؤولي النقابتـ� بحسـرة وألـم.
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تاريخ إلغاء احلج يف السعودية يعيد نفسه

«كـورونـا» تت�سبب يف �إلغـاء ركن مـن �أركـان الإ�سـالم
والـمغاربة ي�س�ألون عن �أموال احلـج
الرباط  .األسبــــوع
صدم الكثير من املغاربة الذين كانوا
يستعدون ألداء فريضة الحج برسم
املوسم الحالي ،بعدما أعلنت وزارة
الحج السعودية ،يوم اإلثنني املاضي،
رسميا عــن عــدم فتح الــبــاب لحجيج
العالم ومنهم املــغــاربــة هــذه السنة،
والسماح فقط للمقيمني حاليا فوق
األراضــي السعودية ،أجانبا كانوا أو
مواطنني سعوديني.
هــذا الــقــرار الديني غير املسبوق،
ويهم تعطيل ركن من أركــان اإلســام،
يجعل الــيــوم وزيــر األوقـــاف املغربي

وليست هذه املرة األولى التي يحرم
فيها املسلمون من أداء فريضة الحج،
فقد ارتبط توقيف هذه الشعيرة بأحداث
تــاريــخــيــة ،منها األوبــئــة والــحــروب،
حيث شهد العالم اإلسالمي على مدى
قــرون طويلة منذ أن شرع الحج على
املسلمني خالل العام التاسع الهجري،
توافد جموع غفيرة من حجاج بيت
هلل الحرام من شتى أنحاء العالم ألداء
الفريضة الخامسة من أركــان اإلسالم
في مكة املكرمة.
فمنذ فــجــر اإلســــام ،شــهــد العالم
اإلســامــي ظــروفــا صعبة حــرم فيها
املسلمون من الذهاب للحج خوفا من

قبائل شمال غــرب الجزيرة العربية
على قافلة الحج الشامي التي تتكون
مــن املسلمني الــقــادمــن مــن أوروبـــا
وإســطــنــبــول واألنـــاضـــول واألعــاجــم
القادمني من بالد فارس وبالد الرافدين،
وكذلك مسلمي حلب والشام ،وقتلوا
اآلالف من حجاج القافلة بالقرب من
تبوك.
وكانت القبائل البدوية في شمال
الحجاز تتلقى مبلغا سنويا من املال
من أمراء الحج بأمر الدولة العثمانية،
ويــدفــع لتأمني القافلة فــي رحلتي
الذهاب والعودة ،لكن بعض األمراء
كانوا يرفضون تسليم «الصرة» طمعا

أحمد التوفيق

أحــمــد الــتــوفــيــق ،مطالبا بالتدخل
ومخاطبة وطمأنة الحجاج املغاربة
على مصير أمــوالــهــم الــتــي دفعوها
للجهات املختصة ،وعــن مصير قرعة
السنة القادمة ،ومكانة أصحاب قرعة
هذه السنة ،وغيرها من التدابير التي
ارتبطت بالقرار الصدمة وسط األمة
اإلسالمية.

مشاق الطريق في مواسم معينة ،أو
أثــنــاء سيطرة القرامطة على البيت
العتيق وعطلوا تلك الفريضة عدة
سنوات.
إلغاء احلج بسبب ّ
قطاع الطرق
عام  ،1757أغار قطاع الطرق من بدو

في املــال ،فتتعرض القافلة لهجمات
املــغــيــريــن وقــطــاع الــطــرق ،وتنجح
بعضها فــي نهب الــحــجــاج وتفشل
أخرى وتهزم على يد حامية القافلة.
وبــيــنــمــا تــحــركــت قــافــلــة الــحــجــاج
ف ــي طــريــق الـــعـــودة عــبــر «الــطــريــق
السلطاني» ،تعرضت لهجوم من قبائل
بدوية وحــوصــرت في تبوك أكثر من

ثالثة أسابيع ،قبل أن تتم مهاجمة
القافلة الشامية و ُيقتل معظم العساكر
والحجاج من الرجال والنساء.
القرامطة
بداية القرن العاشر امليالدي ،أغار
قرامطة شــرق الجزيرة العربية من
أتباع حمدان القرمطي (الــذي تنسب
له هذه الطائفة الباطنية) ،على مكة

هذا القرار الديني غير
المسبوق ،ويهم تعطيل
ركن من أركان اإلسالم،
يجعل اليوم وزير األوقاف
المغربي أحمد التوفيق،
مطالبا بالتدخل ومخاطبة
وطمأنة الحجاج المغاربة
على مصير أموالهم
التي دفعوها للجهات
المختصة ،وعن مصير
قرعة السنة القادمة،
ومكانة أصحاب قرعة
هذه السنة ،وغيرها
من التدابير التي ارتبطت
بالقرار الصدمة وسط
األمة اإلسالمية
املكرمة خــال موسم الحج لسنوات،
وصـــدرت فــتــاوى مــن علماء مسلمني
لــحــث املسلمني عــلــى تعطيل الحج
حماية لألرواح ،وبالفعل ،ألغى حجاج

الشام والعراق قوافلهم إلى مكة.
وكــان القرامطة سنة 317ه ـــ908/م
قد هجموا على موسم الحج ،وقتلوا
الكثير من الحجاج وخلعوا باب الكعبة
وسلبوا كسوتها واقتلعوا الحجر
األســـود مــن مــكــانــه ،وحــمــلــوه معهم
إلى شرق الجزيرة العربية ليبقى في
حوزتهم قرابة عشرين سنة.
ووصــف ابن كثير في الجزء  11من
كتابه «البداية والنهاية» ،تلك األحداث،
ونقل أن أبو طاهر الجنابي القرمطي،
زعيم القرامطة وملك البحرين ،أمر
بـــأن يــقــلــع الــحــجــر األســــود فضربه
أحــد رجاله بمثقل في يــده مستهزئا
بالحجاج واملسلمني قائال« :أين الطير
األبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟»،
وعاد به القرمطي لبالده ورجاه أمير
مكة أن يعيده ،فلم يستجب له ،وقتله
وأهله وقفل عائدا مع الحجر وأموال
الحجاج.
وأدت ال ــن ــزاع ــات الــداخــلــيــة بني
القرامطة إلى إضعاف دولتهم ،وتخلت
عنهم القبائل التي تحالفت معهم نكاية
في العباسيني ،وهزموا في حربهم مع
العيونيني الذين أخرجوهم من شرق
الجزيرة العربية بدعم من الخليفة
الــعــبــاســي والــســلــطــان السلجوقي،
فــانــتــهــت حقبتهم بــعــد قــرابــة قــرن
ونصف القرن من االضطرابات الدموية
بالجزيرة العربية.
الظروف الطبيعية
تــســبــبــت الـــظـــروف الــجــويــة مثل
الفيضانات والكوارث الطبيعية ،في
تعطل رحالت الحج من بعض البلدان،
فقد أدى فيضان دجلة إلى تعطل قوافل
الحج من بغداد في أحد مواسم القرن
الخامس الهجري ،بينما أدت أمراض
الصحراء اإلفريقية إلى تعطل قوافل
الحج من غرب إفريقيا.
كما تعطل حج أحد املواسم منتصف
الــقــرن الــرابــع الهجري بسبب وبــاء
أصاب جمال القوافل والحجاج ،ومات
كثيرون عطشا أو مرضا.
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حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

رب �ضــارة نافعـــة
أوال ،أســارع بالتعبير عن فرحتي العميقة
التي غمرتني حني سمعت خبر استئناف صدور
جريدة «األسبوع» ألن الحكومة لم «تكمم أفواه»
املواطنني فقط ،بل لجمت حتى وسائل اإلعالم
الورقية.
فقد كان تأثير وباء «كورونا» على معنوياتي
قويا ،ألنه حرمني من اإلطاللة أسبوعيا على
قرائي األعــزاء ،لذلك سأعمل على تطعيم هذه
الحلقة بآيات قرآنية ،حيث يقول هلل سبحانه
وتعالى ...(( :ما فرطنا في الكتاب من شيء))،
والحقيقة أن القرآن الكريم يــروي لنا قصص
الرسل واألمم والشعوب وما تحملته من ويالت
ومــآســي تجلت فــي مظاهر طبيعية كــالــزالزل
والفيضانات واألوبئة التي قدرها هلل وما شاء
فعل ،كما أنه يستشرف اآلفاق املستقبلية وما
يتخللها من أحداث مثل قوله(( :ولنبلوكم بشيء
من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس
والثمرات وبشر الصابرين)) ،وذلك ما عانينا
منه خــال فترة تفشي وبــاء «كــورونــا» ،وهي
عــدوى قد تطول ولكن ال تــدوم ،مصداقا لقوله
تعالى(( :كتب ربكم على نفسه الرحمة)) ألنه
رفيق بعباده ،وقــد كــان وبــاء «كــورونــا» محكا
ومعيارا ومناسبة لتقييم وامتحان قوة إيمان
املــواطــنــن ،وخصوصا األغنياء منهم ،ألنهم
أدركوا أن أموالهم الطائلة ال يمكنها أن تجنبهم
ما قــدر هلل لهم من مصير ،مما أظهر خوفهم
وانزعاجهم من املوت وهي مصير كل حي ،أما
شرائح الطبقة الشعبية ،فقد أبانوا كلهم عن
صبر وطاقة تحمل مبهرة اقتناعا بقوله تعالى:
((وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة

قالوا إنا لـله وإنا إليه راجعون)) ،ألنهم عندما
يوافيهم أجلهم ال يندمون على ما تركوه في هذه
الدنيا الفانية ،ألن رغبتهم في االلتحاق بالرفيق
األعلى ال تفارقهم لحظة ،مقتنعني ومؤمنني
إيمانا قويا بأن الحياة الدنيا ما هي إال لعب
ولهو ،وأن اإلنسان سيالقي ربه ال محالة ،بناءا
على قوله تعالى(( :لقد جئتمونا كما خلقناكم
أول مرة)) ،يعني أن اإلنسان يخرج من بطن أمه
ال يعلم وال يملك شيئا ،فيتم لفه في قطعة ثوب
بيضاء أهله يسمعون بكاءه ألول مرة وكأنه يريد
أن يعبر عن شعوره بالخوف من دخــول غمار
حياة الدنيا ،وبنفس الثوب األبيض يلف املرء
عند وفاته ،حيث ال يحمل معه ال بطاقة وطنية
وال دفتر شيكات ،فيغادر هذا العالم وسط حزن
وبكاء أهله وأحبائه ،بل يبقى اعتماده الوحيد
على ما قدم من أعمال صالحة طيلة حياته.
ومن املعلوم أن من بني األسئلة التي تطرح
على امليت بعد وضعه في القبر ،تتعلق بما كسبه
من أموال؟ ومن أين اكتسبها؟ وماذا فعل بها؟
فهل فكر أغنياؤنا في ما ينتظرهم من امتحانات
قد تكون قاسية على من لم يستطع أن يقي نفسه
من الشح وحب املال؟ هذا املال أو ما يكنزونه
من ذهب وفضة ،ستكوى به وجوههم وجفونهم
يوم الحساب ،حيث يقول لهم املالئكة(( :فذوقوا
ما كنتم تكنزون)) ،ومن هنا نفهم الحكمة من
وصــف املــال بـــ«وســخ الــدنــيــا» ،على أن املــال
مــال هلل ومــا نحن إال مفوضون في التصرف
فيه ،حيث جاء في الكتاب العزيز ،في وصف
املؤمنني الصالحني(( :وفي أموالهم حق للسائل
واملحروم)).

الحسين الدراجي
وللمحسنني مناسبات عديدة للقيام بالعمل
الصالح ،فهناك األعياد والزكاة بشتى أنواعها
التي تفرض على املؤمنني فرضا حتى ال يلجأ
الفقراء إلى التسول ومد اليد ،حيث جاء في قوله
تعالى أمــرا في الوجوب باألخذ بصفة األمر:
((خــذ مــن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها)) ،وكلمة تطهرهم تعني تنقيتهم مما قد
يشوب هذه األموال من الرشوة والكسب الحرام،
ألن الصدقات تذهب السيئات ،وهكذا يكون
اإلنسان مسؤوال عن مصيره ،فبوسعه أن يحيا
حياة سعيدة في الدنيا واآلخــرة ،كما بوسعه
أن يشقى في الدارين إن هو أغفل تعاليم الدين
اإلسالمي ،وال يسعني في ختام هذا املقال ،وهو
عبارة عن بوحي لكل ما انتابني من إحساس
خالل هذه الفترة الوبائية ،إال أن أتوسل إلى
الخالق سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البالء
إنه عزيز حكيم وعلى كل شيء قدير.
أمــا الخوف من املــوت ،فلم يمسسني أبــدا،
ألنني بلغت أرذل العمر ( 85سنة) ،لذلك أجد
عزائي في قول الشاعر:
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش
ثمانني حوال ال أبا عنك يسأم
رأيت املنايا خبط عشواء من تصب
تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم
اللهم أعني على ما تبقى من العمل في طاعتك
وعلى صراطك املستقيم ،قد يعتقد القراء أنه
خطاب الــوداع ،ولكنني أؤكد أن دماغي ال زال
يتمتع بشحنات أرجو لها االستمرار والصمود
أمام تكالب األمراض على جسدي ،ومهما يكن
من أمل ،فإني راض بحالي وما قدره هلل لي.

نافذة للرأي

�أر�شيف املغرب و«الإن�صاف وامل�صاحلة»..
بيـن الذاكــرة والتاريـــخ
عــرف املــغــرب ،منذ أواســط تسعينيات القرن
املــاضــي ،فـــورة وزخــمــا ملحوظا فــي النقاش
والتأليف في املوضوعات والقضايا ذات الصلة
بالذاكرة الفردية والجماعية ،كثمرة من ثمرات
التفاهمات السياسية التي انخرطت فيها القوى
السياسية تأسيسا النتقال سياسي سلس للحكم
فــي املــغــرب ،وشكلت أشــغــال هيئة «اإلنــصــاف
واملصالحة» وما واكبها من نقاش عمومي ،لحظة
ذاكــرة بامتياز غير مسبوقة في تاريخ املغرب،
السيما جلسات االستماع العمومية لضحايا
االنــتــهــاكــات الجسيمة ،الــتــي وصفها املــؤرخ
بنجمان سطورا ،بـ«الحدث األول من نوعه في
العالم العربي من وجهة نظر الشفافية التاريخية»
(لوفيغارو ،)2006/11/14 .وما رافقها من زيارات
للمعتقالت السرية ،وإقامة جنائز رسمية لبعض
املختطفني املتوفني.
وحظيت تيمة «الــذاكــرة والــتــاريــخ» باهتمام
وعناية كبيرين من هيئة «اإلنصاف واملصالحة»،
بحرصها عــلــى االســتــعــانــة بــخــبــرة نخبة من
املؤرخني ،وتركيزها في أشغالها على البحث في
سياقات االنتهاكات ،والحسم لصالح الحقيقة
التاريخية بدل الحقيقة القضائية ،وسعيها إلى
إنــضــاج «قـــراءة مشتركة ،تساعد على امتالك
مــفــاتــيــح مــا جـــرى مــن انــتــهــاكــات واخــتــاالت
وخروقات تسمح ببناء ذاكرة مشتركة ،كثيرا ما
غيبت في فترات القمع التي شهدها املجتمع»
(التقرير الختامي ،الكتاب األول ،ص،)102 .
واجتهادها  -تأسيسا على االرتــبــاط الوثيق
للمصالحة بحفظ الذاكرة الجماعية« -في توسيع
دائــرة املستفيدين من برنامج جبر الضرر ،عبر
إدماج أحداث تاريخية معينة ارتبطت بانتهاكات
جسيمة لحقوق اإلنسان ،أو بسبب تواجد مراكز
اعتقال واحتجاز سرية» (نفس املرجع والصفحة)،
وأخــيــرا ،إشرافها على تنظيم «سبع جلسات
استماع عمومية بست جهات من اململكة لعينات
من ضحايا االنتهاكات الجسيمة املاضية من أجل
استرجاع كرامة الضحايا الذين انتهكت حقوقهم،
وبـــرد االعــتــبــار املــعــنــوي لــهــم ،وحــفــظ الــذاكــرة
الجماعية ،ومقاسمة اآلالم واملعاناة والتخفيف من
املخلفات النفسية الناتجة جراء ذلك ،كما لعبت
دورا تربويا وبيداغوجيا تجاه املسؤولني والرأي
العام واملجتمع واألجــيــال الصاعدة» (املرجع
نفسه ،ص  ،)104دون نسيان ما حفل به التقرير

الختامي لهيئة «اإلنصاف واملصالحة» من تعابير
ومصطلحات مستقاة من فضاء الذاكرة والتاريخ
مــن قبيل «الــذاكــرة املشتركة»« ،حفظ الــذاكــرة
الجماعية»« ،فهم املجتمع ألحـــداث املــاضــي»،
«الحكي الوطني حول املعاناة واآلالم املاضية»،
«مصالحة املغاربة مع ماضيهم ومع ذواتهم»،
«الــبــحــث عــن الحقائق واســتــخــاص الـــدروس
والعبر» ،وغيرها من الكلمات والتعابير.
لقد أسفرت جهود هيئة «اإلنصاف واملصالحة»
عن صياغة الئحة توصيات بغاية «توطيد اإلصالح
واملصالحة» ،حيث نقرأ في املحور املخصص
للبحث العلمي حــول التاريخ املاضي والراهن
للمغرب ،دعوة الهيئة إلى:
 أوال« :تحفيظ جميع األرشيفات ،وتنسيقتنظيمها بني كل الدوائر املعنية ،كما يسن قانون
ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط
االطالع عليها والجزاءات املترتبة عن إتالفها»؛
 ثانيا« :القيام بمراجعة تدريجية ملحتوىبرامج مادة التاريخ ببالدنا»؛
 ثالثا« :قيام املعهد املوصى بإحداثه ،باإلضافةإلــى املــهــام املــوكــولــة إلــيــه ،بالتوثيق والبحث
والنشر حول األحداث التاريخية املتصلة بماضي
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وبتطورات
قضايا حقوق اإلنسان ،واإلصالح الديمقراطي».
وبعد انتهاء مهام هيئة «اإلنصاف واملصالحة»،
عمل املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان على
متابعة تفعيل التوصيات املدرجة في التقرير
الختامي ،فعقد اجتماعني بمقر الــوزارة األولى
يومي  16و 23يونيو  ،2006بمشاركة أعضاء من
الحكومة أسفرا عن تشكيل خمس لجان مختلطة
كان من بينها «لجنة األرشيف والتاريخ وحفظ
الذاكرة».
وكــثــمــرة مــن ثــمــرات تفعيل تــوصــيــات هيئة
«اإلنــصــاف واملــصــالــحــة» ،صــدر فــي  22نونبر
 ،2006الظهير املؤسس لـ«املعهد امللكي للبحث
في تاريخ املغرب» الذي أسندت إليه مهام «نشر
املعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ املغرب
وتشجيع األبحاث حوله» ،و«إنــتــاج منشورات
موجهة لألطفال والشباب ومؤلفات بمختلف
الــلــغــات تخصص للجالية املــغــربــيــة املقيمة
بالخارج» ،و«استعمال مختلف الوسائل امليسرة
للتعريف والتواصل ،والسيما املتاحف التاريخية
واملــعــارض املنقلة وتنظيم الــنــدوات واللقاءات

محمد زاد *

العلمية» ،وغيرها من األهداف.
وصدر في شهر دجنبر  ،2007القانون املتعلق
باألرشيف الــذي تــم بمقتضاه إنــشــاء مؤسسة
«أرشــيــف املــغــرب» لتنظيم األرشــيــفــات العامة
والخاصة ،وتدبير أمر االطالع عليها ،وقد شرعت
هذه املؤسسة في إنجاز بعض األنشطة تمحورت
حول تنظيم ندوات وتظاهرات وتوقيع اتفاقيات
تعاون مع مؤسسات مثيلة ،وتسلم أرشيفات
خاصة وعامة ،وغيرها من األنشطة الهادفة إلى
تحسيس الرأي العام واملسؤولني بأهمية العناية
باألرشيف وصيانته والحفاظ عليه.
إن هذه املبادرات واألنشطة ملؤسسة «أرشيف
املغرب» على أهميتها ،ال تعفي من القول بأن
النتائج املحققة ،شابتها تعثرات حالت دون
بلوغها مستوى اآلمال املعقودة عليها للنهوض
بواجب الحفاظ على أرشيفنا الوطني وتنظيمه،
وجعله رهــن إشــارة الباحثني لكتابة تاريخنا
وتمتني ذاكرتنا الوطنية ،إذ كان من الضروري
انتظار أربع سنوات بعد صدور القانون املنظم
لكي يعلن عن تعيني مديرها (سنة  ،)2011كما لم
يصدر املرسوم املحدد لشروط وإجــراءات تدبير
وفرز وإتالف األرشيف العادي والوسيط إال في
سنة  ،2015أما املرسوم املحدث لـ«املجلس الوطني
لألرشيف» ،فتأخر صدوره إلى شهر غشت .2017
وبعبارة أخرى ،رغم تصنيف مؤسسة «أرشيف
املــغــرب» ضمن املؤسسات االستراتيجية ،كان
لزاما انتظار إحدى عشر سنة لوضع الترسانة
القانونية الضرورية لحسن تنظيم األرشيف،
ويمكن أن نضيف أيضا ضمن العوامل الرئيسية
املعيقة لهذه املؤسسة في أداء مهامها على الوجه
املطلوب ،العناصر التالية:
 افتقارها إلــى مقر مناسب يحترم املعاييراملعتمدة في امليدان ،يسمح لها حاضرا ومستقبال
بتوطني األرشيفات النهائية املسلمة من املرافق
املنتجة لها؛
 الضعف الكمي والنوعي للموارد البشرية،قياسا باملهام املسندة لها بحكم القانون؛
 عدم انخراط الحكومة بشكل جدي في تفعيلوأجرأة هذا الورش الهام؛
 ضعف تــجــاوب وتــعــاون املــرافــق املعنية،وتلكؤها في عملية تدبير وتسليم األرشيف إلى
مؤسسة «أرشيف املغرب».
* باحث يف تاريخ املغرب املعاصر
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ماذا عن توثيق
وت�أريخ �إنتاجات
«كورونا»؟
سعيد الهوداني
عاش املجتمع املغربي زهاء ثالثة أشهر والزال يعيش
تبعات وتداعيات جائحة «كوفيد  ،»19ورغم أن هذه
الفترة اعتبرها البعض فترة بيضاء ،نظرا ملا عرفته
من جمود وتقهقر قطاعات حيوية في جميع مجاالت
الحياة ،كاالقتصاد والسياسة والتجارة ،والسياحة،
والتعليم ،فقد برزت بطريقة فلكية ،إبداعات وإنتاجات
لم نكن نتوقعها ،وال يمكن أن تكون موجودة على أرض
الواقع لوال املعاناة والحجر الصحي والفراغ القاتل،
الذي ألهم وأرشد ووجه الطاقات اإلبداعية للخوض
فــي غمار اإلنــتــاج الفني الــذي عــم جميع املجاالت
املختلفة ،فتناسلت بشكل رهيب فيديوهات إلبداعات
غنائية إرشادية وتحسيسية بخطورة وباء «كورونا»،
وأغــانــي مواضيعها عبارة عن استغراب ووصف
لضعف اإلنــســان أمــام شــراســة وخــطــورة األوبــئــة،
وخطب الوعظ واإلرشاد الديني ،والتنبيه إلى أخطاء
وتجاوزات الكائن البشري في حق الطبيعة وفي حق
أخيه اإلنسان ،فضال عن أناشيد تربوية تحسيسية
لفائدة األطــفــال ،وبــرامــج تحسيسية ،وإشــهــارات،
وإحــصــائــيــات ،وحــمــات توعوية ،وطــرائــف ونكت
مضحكة ،وطــرق تعليمية حديثة لتعويض التعليم
الحضوري ،والتواصل عن بعد للعديد من اإلدارات
واملؤسسات ،وأيضا اجتماعات حكومية ،وبرملانية.
ابتكارات كذلك لشباب طموح ،شــاءت األقــدار أن
تعطى لهم الفرصة لتنزيل والكشف عن إبداعاتهم
وابتكاراتهم كصنع أجهزة التنفس االصطناعي،
وآالت ومحطات تعقيم العربات واألشخاص ،واألقنعة
والكمامات الوقائية.
وم ــن جــهــة أخــــرى ،ج ــاد الــشــعــراء والــزجــالــون
بقصائد متنوعة ،عقدت ندوات ،محاضرات ،لقاءات،
تحقيقات ،استجوابات ،وبــرزت شخصيات مدنية
ومخزنية ظهرت بقوة في الفترة البيضاء ،أتحفت
وأغنت الذاكرة االجتماعية املغربية ،وباملقابل ،تسرع
أناس سذج وآخــرون على قدر قليل من الوعي ،في
نشر أخبار زائفة ،أو التحريض على عدم التصديق
بوجود شيء اسمه «كورونا» ،فكان مصيرهم السجن
واالعتقال.
هل كنا فعال سنستمتع بهذه اإلنتاجات ونرى
هذه االبتكارات لوال جائحة «كورونا»؟ أكيد ال .ألنه
وببساطة« :الحاجة أم االختراع».
إن الزخم الهائل من اإلنتاجات املتواجدة باملواقع
االجتماعية املختلفة ،لم تأت عبثا ،وإنما جاءت نتيجة
معاناة وتفكير عميق وتعديل وتصويب ،سخرت فيها
األحاسيس والعقول وآالت وأجهزة وتجارب ..إنها
توثق وتؤرخ لفترة زمنية ،وحقبة تاريخية عاشتها
البشرية في القرن الواحد والعشرين ،زمن «كورونا»
أو «كوفيد  ،»19الفيروس الشبح الخطير ،الذي حير
العالم وفتك باألمم ،دمر االقتصاد ،وعزل الشعوب عن
بعضها ،بل فتك بماليني البشر بطريقة رهيبة وغريبة
وفي وقت وجيز.
إن هذه اإلنتاجات اإلبداعية املختلفة ،ال ينبغي
إهمالها أو االستهانة بها ،بل يجب جمعها وتوثيقها
عبر الوسائل الرقمية الحديثة ،وحفظها مع مراعاة
حــقــوق مؤلفيها ومبدعيها ،وتشجيع أصحابها
وتحفيزهم ماديا ومعنويا ،خصوصا الفنانني الذين
ال يمتهنون أي مهنة أخرى ،أو املبتكرين واملخترعني
العاطلني عن العمل.
إن حــدث «كــورونــا» يذكرنا بالطواعني واألوبئة
التي عرفتها البشرية على مر العصور ،قرأنا عنها
في مؤلفات املؤرخني وشاهدنا أحداثها في أشرطة
وثائقية ،فرغم بساطتها وقصرها ،فهي توثق لفترة
زمنية إنسانية ،تعلمت منها األجيال الالحقة دروسا
ساعدتها في كيفية التعامل مع الجوائح والنوازل،
وفــي التعرف على التدابير االحترازية والوقائية
من الجوائح واألمــراض الخطيرة ،فالكرة إذن في
مرمى وزارة الثقافة واملؤسسات والهيئات الخاصة
بالتوثيق والتأريخ لألحداث والظواهر الغريبة.
إن ثقافة «كورونا» أصبحت من ضمن قيم الشعوب
التي عايشتها وعانت من ويالتها ،لذا ،فجمع جميع
إنتاجاتها كيفما كان نوعها ،وأرشفتها ،ستعتبره
األجــيــال الــقــادمــة سلوكا ثقاقيا وعمال حضاريا،
يحسب للهيئات واملــؤســســات املختصة والــدولــة
املغربية ،وستتخذه البشرية القادمة مرجعا وقاعدة
وأرضــيــة صلبة ستقف عليها للتصدي ملثل هذه
الــنــوازل ،وستذكر بها جميع من ساهم في الحرب
على «كورونا» ،خصوصا وأن مملكتنا ،قد أبلت البالء
الحسن في مواجهة فيروس «كوفيد  »19اللعني.
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تواصل شبكة ا�قاهي الثقافية
با�غرب ،سلسلة اﻷنشطة الثقافية
التي أطلقتها عن بعد منذ بدء حالة
الــطــوارئ الصحية با�ملكة في
مارس ا�اضي.
وأوضحت الشبكة في بﻼغ لها،
أنها ستنظم يوم  25يونيو الجاري،
نـــدوة تفاعلية حـــول مــوضــوع:
»ســــؤال الــجــمــال فــي اﻻحــتــفــال
واﻻحتفالية« ،بتنسيق مع ا�ديرية
الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الدار

البيضاء سطات ،ستستضيف رائد
اﻻحتفالية با�غرب ،ا�سرحي عبد
الكريم برشيد ،والكاتب ا�سرحي
والسيناريست عبد اﻹلــه بنهدار،
والفنان ا�وسيقي محمد النفينيف.
وأشـــــار الـــبـــﻼغ إلـــى أن هــذه
اﻷنــشــطــة اﻻفــتــراضــيــة ،ستنظم
مباشرة على الساعة الثامنة ليﻼ
على منصة »زووم« ،وصفحات
الــجــهــات ا�ــنــظــمــة عــلــى مــواقــع
التواصل اﻻجتماعي.

ÜÉë°S ¥ƒa ≈≤«°SƒŸG
AÉ°†«ÑdG QGódG

أعلنت شركة التنمية ا�حلية الدار البيضاء
للتنشيط والتظاهرات ،أن دورة عيد ا�وسيقى
برسم سنة  ،2020ستجرى فوق أحد أسطح
مدينة الدار البيضاء ،تحت شعار» :ا�وسيقى
فوق السحاب«.
وحسب بﻼغ للجهة ا�نظمة ،فإنه »في ظل
جائحة فيروس كورونا ،لن يتغير اﻷمر ،حيث
وعلى عادتها ،ستعمل شركة التنمية ا�حلية
الــدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات على
تنظيم اليوم العا�ي للموسيقى واﻻحتفاء به
مع الساكنة البيضاوية«.
وشـــــددت »الــــــدار الــبــيــضــاء للتنشيط
والــتــظــاهــرات« ،فــي بﻼغها ،على أن اليوم
العا�ي للموسيقى كــان وﻻزال حامﻼ لقيم
التعايش والتعاون واﻻحتفال ب� ا�واطن�،
حيث يشاركون يوما خاصا بهم لﻼحتفال.
وأوضحت الشركة أن عروض هذه السنة
ستختلف عــن ســابــقــاتــهــا ،حــيــث ستكون
»ا�وسيقى فــوق الــســحــاب« ،إذ سيتناوب
الــفــنــانــون لــيــلــى ،عــبــد الــفــتــاح الــنــڭــادي،
باوندليس ،وسكينة الفحصي على ا�نصة
الواقعة فوق أحد أسطح مدينة الدار البيضاء
في جو خاص يخيم عليه سحر غروب الشمس
العزيز على سكان مدينة الدار البيضاء.
وأبرزت الجهة ا�نظمة ،أن حفل هذه السنة،
سيكون بثه حــيــا ،حيث بــإمــكــان بيضاوة
جميعا ،متابعته مباشرة عبر قنواته على
وسائل التواصل اﻻجتماعي ،وأشارت إلى أن
اﻻحتفال باليوم العا�ي للموسيقى ،هو أيضا
فرصة لتكريم وشكر مجموعة من الفنان�
ا�ــغــاربــة الــذيــن ســاهــمــوا فنيا إبـــان فترة
الحجر الصحي بإبداعاتهم ا�وسيقية عبر
تقنيات البث ا�باشر على وسائل التواصل
اﻻجتماعي ،مضيفة أن البرمجة الكاملة
للدورة متوفرة على الرابط التالي
www.wecasablanca.com

t.alaoui@alousboue.com
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ظهر فيه مقدم برنامج »أسئلة
كــورونــا« على القناة الثانية،
انتقادات واستنكار عدد كبير
مــن ا�ــغــاربــة ،الــذيــن اعتبروه

يتحدث بـــ»طــريــقــة فظة ولغة
تخويفية« ،وهــو يصرخ بقوة
ويلومهم بسبب تسجيل 539
حالة في بؤرة »ﻻلة ميمونة«.
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0537708047

:¢ùcÉØdG
وتــاريــخــهــا وتــحــديــدهــا وتقاسم
شبكات ا�وارد الخاصة بها.
ف ــه ــذه ال ــش ــراك ــة تــنــص على
تــبــادل ا�ــعــارض بــ� ا�تحف�،
قصد استكشاف تنوع وغنى هذا
الــتــراث ،بمارسيليا ومــراكــش،
ويسعى هذا اﻻتفاق إلى الحفاظ
على روابط متميزة ومستدامة ب�

ا�تحف� والفرق بفرنسا وا�غرب،
وتحس� كفاءات مهنيي ا�تاحف،
بفضل تبادل ا�مارسات الفضلى
وتحس� تنزيل ا�شاريع ا�شتركة،
يضيف البﻼغ ،قبل أن يختم بأن
»هــذا التعاون الطموح ،يتشبث
بتثم� تراث ضفتي البحر اﻷبيض
ا�توسط«.

z∂jRƒ«e ∫É°SôØ«fƒj{ ¿É°†àM’ Üô¨ŸG QÉ«àNG
قررت الشركة الرائدة عا�يا في مجال الترفيه
ا�ــوســيــقــي» ،يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك غـــروب«،
توسيع دائـــرة أعمالها فــي الــشــرق اﻷوســط
وشمال إفريقيا ،عن طريق إطﻼق »يونيفرسال
ميوزيك ا�غرب« ،إذ ستتولى أعمالها من الدار
البيضاء ،سيرينا صفي الدين ،هذه اﻷخيرة
تشغل منصب ا�دير التنفيذي لﻸعمال ا�حلية،
وبهذه الخطوة ،تكون »يونيفرسال ميوزيك«،
أول شركة موسيقى كبرى تفتح فرعها با�غرب،
لتنضاف إلى شبكة أعمالها ا�نتشرة في ما ﻻ
يقل عن  60بلدا عبر العالم.

:ôjôëàdG ¢ù«FQ
ÊÉëjôdG ó«©°S

idbihi62@gmail.com

Üô¨ŸÉH »¨jRÉeC’G çGÎdG Úªãàd ácGô°T ΩGôHEG
أبــرم متحف حــضــارات أوروبــا
والبحر ا�توسط ،ومؤسسة حدائق
»مــاجــوريــل« بــمــراكــش ،ومتحف
»إيف سان لوران« بباريس ،شراكة
تروم إبراز غنى التراث اﻷمازيغي
با�غرب.
وحسب بــﻼغ مشترك للجهات
ا�عنية ،فــإن هــذا التعاون ،الذي
يــنــدرج فــي إطــار تطوير سياسة
مشتركة للتعاون الــدولــي ،يــدور
حول معرفة وتمكن أفضل وتثم�
للتراث اﻷمازيغي.
وأضاف البﻼغ ،أنه بمقتضى هذه
الشراكة ،سيكون بإمكان متحف
حضارات أوروبا والبحر ا�توسط
ومــؤســســة حــدائــق »مــاجــوريــل«
بــمــراكــش ومــتــحــف »إيــــف ســان
لـــوران« بباريس ،تــبــادل مختلف
بروتوكوﻻت تحفيظ وترميم وجرد
ا�جموعات الفنية ،وأن اﻷطــراف
الثﻼثة ستتعاون ،بشكل خاص،
على توثيق مجسمات ا�جموعات
اﻷمــازيــغــيــة للمؤسسات الثﻼث

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

≈≤Ñ«e óMGh ≈àM{ :…QÉª¨dG ºLÉ¡j …hÉ£°ùH
zÉæ«∏Y äƒ¨j
أطلق ا�مثل ا�غربي هاشم
الــبــســطــاوي ،الــنــار على مقدم
اﻷخبار بالقناة الثانية صﻼح
الــديــن الــغــمــاري ،فــي تدوينة
قصيرة على حسابه الرسمي
على مــوقــع »إنــســتــغــرام« عبر
خاصية »ســطــوري« ،ردا على
الفيديو الذي ظهر فيه الغماري
وهـــو يــصــرخ بــقــوة فــي وجــه
متتبعيه ،بــعــد تسجيل عــدد
كبير مــن اﻹصــابــات بفيروس
»كــــورونــــا« ،نــهــايــة اﻷســبــوع
ا�نصرم ،في إحــدى الضيعات
الفﻼحية بمنطقة »ﻻلة ميمونة«،
وكتب بسطاوي قــائــﻼ» :حتى
واحـــد ميبقى يــغــوت علينا،
صﻼح الدين اﻷيوبي ومكانش
كيغوت.«..
وقــد أث ــار هــذا ا�قطع الــذي

info@alousboue.com

اختيار ا�غرب كبلد ﻻحتضان ا�قر الجديد
لـ»يونيفرسال ميوزيك غروب« ،لم يكن اعتباطا،
بل فرض نفسه� ،ا يعج به من مواهب شابة،
قدمت وتقدم الدليل منذ سنوات في برامج
ا�سابقات الغنائية ،ومــبــادرة مثل هاته لن
تصب ســوى في صالحها� ،ا ستتيح لها من
فرص تطوير مستواها ،والوصول إلى قاعدة
جماهيرية جديدة في العالم.
ومــن ا�رتقب أن يركز مخطط ا�قر الجديد
لشركة »يونيفرسال ميوزيك غـــروب« ،على
الفنان� والشراكات اﻹبداعية والتجارية ،وحتى

يتحقق أكبر انتشار لفناني شمال إفريقيا عبر
مختلف أنحاء العالم ،سيعمل فريقها داخل
ا�غرب مع كل فرق شبكتها ا�نتشرة عبر أنحاء
العالم ،ولعل من أهمها تطوير مشاريع رئيسية
مع »يونيفرسال ميوزيك فرنسا« ،بعدما حققت
تسجيﻼت هاته اﻷخيرة مع الفنان� الناطق�
بالفرنسية ،نجاحا جماهيريا كبيرا.
تضم »يونيفرسال ميوزيك« الشرق اﻷوسط
وشمال إفريقيا ،عددا من الفنان� ا�نتم� إلى
هات� ا�نطقت� ،بات كل واحد منهم يشق طريقه
نحو فرض اسمه ،وتحقيق ا�زيد من اﻻنتشار.

0537708049
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لــم تكن تــأثــيــرات جائحة فــيــروس »كــورونــا«
ا�ستجد مقتصرة على اﻻقتصاد العا�ي واﻷسواق
ا�ــالــيــة ،بــل امــتــدت أيضا إلــى حقوق وحريات
ا�واطن� ،بسبب فرض حاﻻت طــوارئ وقوان�
استثنائية وحظر التجول في عدد من الدول ،وعزل
مدن أو مناطق بعينها ،وإذا كانت هذه اﻹجراءات
ضــروريــة ومطلوبة للحد مــن التفشي السريع
للفيروس الذي يمكن أن ينتقل بسهولة ب� اﻷفراد،
إﻻ أن ا�خاوف ،تكمن في أن تستغل الحكومات
هذه الظروف ،ﻻنتهاك حقوق اﻹنسان والتأثير
سلبا على الديمقراطية في كثير من دول العالم.
فهل سيعرف العالم عــودة الدولة »ا�ستبدة«
أو الدولة »السلطوية« مع فرض قوان� الطوارئ
والتضييق على فضاء الحقوق والحريات بسبب
اﻷزمـــة الصحية؟ وهــل سيعرف العالم صعود
اﻻستبداد وإساءة استخدام التكنولوجيا لتعقب
أفعال كل مواطن ،وبالتالي نهاية الحريات ،بما في
ذلك حرية التعبير والصحافة ،التي تعتبر حجر
الــزاويــة في الديمقراطيات؟ كما كتب الصحفي
ستيفان بيسار في مقال له.
يقول الخبير في اﻷمــن ا�علوماتي ،اﻷمريكي
إدوارد سنودن» :إنه بينما ينتشر اﻻستبداد مع
فرض قوان� الطوارئ ،وبينما نضحي بحقوقنا
ﻹنقاذ أنفسنا من الفيروس ،فإننا نضحي أيضا
بقدرتنا على إيقاف اﻻنزﻻق إلى عالم أقل ليبرالية
وأقل حرية ،فالدول ستعمل على تطوير بنية القمع
في عصر ما بعد كورونا«.
حقيقة ،فإن اﻹجراءات التي اتخذتها الحكومات
كــفــرض حـــاﻻت الــطــوارئ �ــدة شــهــور وإصـــدار
قوان� استثنائية وفرض الحجر الصحي وإغﻼق
ا�ؤسسات التعليمية والتجارية وغيرها ،قد زادت
في ا�خاوف من استغﻼل الحكومات لهذه الظروف
اﻻستثنائية ،لﻺجهاز على مبادئ الديمقراطية

وحقوق اﻹنسان ،وذلــك بحجة الحد من انتشار
فيروس »كورونا« ،وهو سبب موضوعي ومنطقي
قد يتقبله اﻹنسان حماية لصحته.
وفي هذا الصدد ،نذكر أمثلة كثيرة يمكن من
خﻼلها اﻹجابة عن تساؤﻻتنا:
سمح وباء فيروس »كورونا« للحزب الشيوعي
الصيني ،بالتحكم أكثر في السكان ،وأظهرت
الص� مرة أخرى فوائد قيادة هذا الحزب وإنقاذ
البﻼد من كارثة عظمى ،عبر اللجوء إلى فرض
الحجر الصحي على مدينة ووهان بكاملها ومنع
حق التنقل والتجول ،ومــوازاة مع ذلك ،تم طرد
الصحفي� اﻷجانب ،بمن فيهم صحفيو »نيويورك
تايمز« و»الواشنطن بوست« وصحيفة و»وول
ستريت« ،كما تم فــرض رقابة من قبل الشرطة
والجنود على مقرات الصحف.
أدت الحرب على الوباء إلى منع التجمعات العامة
ووضع حد للتظاهرات واﻻحتجاجات اﻻجتماعية
في عدد من الدول ،كالجزائر ولبنان والعراق ،حيث
أقنعت سطات هذه الدول ا�تظاهرين ا�عتصم�
بالشوارع ،بإنهاء ا�ظاهرات اليومية التي قد
تؤدي إلى تفاقم اﻷزمة الصحية ،كما أدت التدابير
اﻻستثنائية أيــضــا إلــى تقييد حــريــة التنقل،
وأصبحت شوارع ا�دن خالية من الحركة ،تسير
عبرها سيارات اﻷمن العام وا�ركبات العسكرية
وكأن الدول في حالة حرب.
أدت التدابير اﻻستثنائية إلــى تأجيل إجــراء
اﻻنتخابات في كثير من الدول ،مما قد يكون له أثر
سلبي على الديمقراطية ،فعلى سبيل ا�ثال ،أجلت
اﻻنتخابات الوطنية ببريطانيا ،التي كانت مقررة
في  7مايو� ،دة عام ،وفي تشيلي ،أجل اﻻستفتاء
على الدستور الجديد والــذي كان مقررا في 26
أبريل �ــدة  6أشهر ،وفــي إي ــران ،أجلت الــدورة
الثانية ﻻنتخاب مجلس الشورى ،والتي كانت
مقررة في  17أبريل ،إلى  11شتنبر ا�قبل ،وفي
فرنسا ،أجلت الدورة الثانية لﻼنتخابات البلدية،
التي كانت مقررة في  22أبريل ،إلى  21يونيو
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ﺷﻜﻴﺐ ﺟﻼﻝ
سبق لـــ»اﻷســبــوع« الــغــراء أن
تطرقت لﻺهمال الذي يطال النصب
التذكاري للمرحوم الحسن الثاني،
وهو عبارة عن لوحة رخامية بها
صورة لجﻼلة ا�غفور له الحسن
الثاني قدس ﷲ روحه وهو على
صــهــوة جــــواده يتلقى البيعة،
بالحديقة الكبرى وســط آزمــور،
وكــان ا�ــوضــوع الــذي تطرقت له
الجريدة يحمل عنوان» :آه لو كان
الحسن الثاني حيا« ،وذلك بأحد
أعــدادهــا سنة  ،2000ثم عــاودت
»اﻷسبوع« اﻹلكترونية بتاريخ 24
أكتوبر  2014نفس النداء يحمل
عنوان» :مــن ا�سؤول عن إهمال
نصب تذكاري للحسن الثاني؟«،
الــذي كــان له إشعاع حتى خارج
ا�دينة ،حيث كــان يأتيه الــزوار
من كل حدب وصوب ،ومن مختلف
ا�دن ا�غربية ،ﻷخذ صورة تذكارية

بجانبه والتعرف على ماضيهم عن
قرب من خﻼل ما تجسده اللوحة
من روابــط البيعه والــوﻻء )انظر
ركــن كواليس جهوية ،اﻷسبوع
اﻹلكترونية 24 .أكتوبر .(2014
لكن اﻹهــمــال والنسيان يبقى
دائما عنوانا �عالم ا�دينة ،وهذه
ا�ــــرة ،طـــال الــتــهــمــيــش النصب
الــتــذكــاري للملك الــراحــل ،حتى
أصــبــح مــهــددا بــالــزوال ،بدعوى
إحداث ساحة بها نافورة في إطار
برنامج إعادة تأهيل ا�دينة الذي
يــشــرف عليه ا�ــجــلــس اﻹقليمي
لــلــجــديــدة ،فــلــمــاذا ﻻ تنجز هذه
الساحة ،وهــو ا�ــشــروع الــذي ﻻ
يرفضه السكان ،ويبقى النصب
التذكاري ﻷب اﻷمة ،ا�لك الحسن
الــثــانــي رحــمــه ﷲ ،الـــذي كانت
»اﻷسبوع« دائما تطالب بإنقاذه،
من خــﻼل نسختها الورقية ليوم
 16أكــتــوبــر  ،2014مــن أجــل أن
يبقى ذكرى خالدة في أذهان سكان
مدينة آزمور وزوارها؟

ا�قبل ،علما بأن هناك دوﻻ أخرى بصدد مناقشة
قرار تأجيل اﻻنتخابات البر�انية كما هو الشأن
بالنسبة للكويت.
وأدت أيضا التدابير اﻻستثنائية إلى تقييد
حرية الصحافة ،حيث صارت ممارستها في زمن
»كورونا« تحت ا�راقبة وﻻ يسمح للصحفي أن
يــؤدي عمله إﻻ بــإذن مــن السلطات ،مــع تعليق
إصدار الصحف الورقية ،التي كانت تمثل منابر
مهمة للتعبير عن الرأي والرقابة على سياسات
الحكومات ،علما أن الحق فــي الحصول على
ا�علومة أمر مهم ﻹطﻼع الرأي العام عن وضعية
الوباء والتدابير ا�تخذة �واجهته.
 ...تتجلى الخطورة أكثر ،في أن بعض الدول
وظفت التدابير اﻻستثنائية ،لتحقيق أهــداف
سياسية ،نذكر على سبيل ا�ثال ،دولة مصر التي
أعلنت تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البﻼد
�دة  3أشهر ،وذلك اعتبارا من  28أبريل ،2020
والغاية هنا من حالة الطوارئ ليس بالضرورة
مواجهة تفشي فيروس »كورونا« ،وإنما مواجهة
أخطار اﻹرهــاب وتمويله ،وحفظ اﻷمــن بجميع
أنحاء البﻼد ،وحماية ا�متلكات العامة والخاصة،
وحفظ أرواح ا�واطن� ،وبصفة غير معلنة ،تبقى
الغاية من القانون ،هو قمع الحركات اﻻحتجاجية
واﻵراء ا�عارضة.
وفــي ا�ــجــر ،استغل رئــيــس الــــوزراء فيكتور
أوربان ،أزمة الوباء ،كذريعة لتفكيك الديمقراطية
في البﻼد ،ففي  30مارس ا�نصرم ،أقر البر�ان
قانون الــطــوارئ الــذي يمنح الحكومة سلطات
واسعة ،وتقرر بمقتضاه تعليق جميع اﻻنتخابات،
عﻼوة على ذلك ،يسمح القانون للحكومة بسلطة
تقديرية واســعــة النطاق وغير مــحــددة ،ومكن
القانون أوربان من الحكم بمرسوم يمنحه سلطات
استثنائية .باﻹضافة إلى ذلك ،يحظر ا�رسوم نشر
اﻷخبار التي تعرقل إجراءات الدولة في مكافحة
الــوبــاء ،تحت عقوبة سجنية تصل إلــى خمس
سنوات ،متجاوزا الهيئة التشريعية ،ونشير هنا

إلى أن اﻷمينة العامة �جلس أوروبا ،ماريا بيجينو
فيتشبوريتش ،حــذرت دولــة ا�ــجــر ،باعتبارها
عضوا في ا�جلس ،من كون هذا ا�رسوم يضر
با�بادئ الديمقراطية.
وف ــي الــفــلــبــ� ،اســتــحــوذ الــرئــيــس رودريــغــو
دوتيرتي على السلطة التشريعية كاملة ،ﻻ حدود
زمنية لها ،وأصــدر قانونا ضد اﻷخبار الكاذبة،
وأعــطــى أوام ــر للشرطة لفرض حالة الــطــوارئ
بقبضة من حديد مع إطــﻼق النار على كل من
ﻻ يلتزم بذلك ،وقد تم اعتقال  120ألف شخص
لعدم امتثالهم لحظر التجول ،وفي كينيا ،أسفرت
اﻷساليب القمعية للشرطة عن مقتل  20شخصا
خالفوا حظر التجول وهو عدد يفوق عدد الوفيات
بالفيروس في هذا البلد ،وفي جنوب إفريقيا ،تم
اعتقال حوالي  17000شخص لم يمتثلوا هم كذلك
لحظر التجول.
ولــذلــك ،نﻼحظ كيف أن الحرب على فيروس
»كورونا« ا�ستجد ،أعطت صﻼحيات استثنائية
للحكومات على حساب القوان� والدستور ،وهو
ما يلفت اﻻنتباه أن الديمقراطية وحقوق اﻹنسان
تخضعان ﻻمتحان صعب ،قد يؤدي ببعض الدول
غير الديمقراطية إلى تكريس نوع من اﻻستبداد
الجديد.
ففي هذ الصدد ،اعتبر أستاذ العلوم السياسية،
فــلــوريــان بــيــبــر ،أن ال ــوب ــاء وفـــر للحكومات
الديكتاتورية والديمقراطية ،على حــد ســواء،
فرصة للتعسف وإساءة استخدام القرار وتقليص
الحريات ا�دنية.
إن اﻹجــراءات الحالية ،قد تنجح في التخفيف
من انتشار الفيروس وتفشي الجائحة ،لكن العالم
سيواجه خطرا من نوع آخر ،إذ ستكون العديد من
البلدان أقل ديمقراطية بكثير مما كانت عليه ،حتى
بعدما يتراجع خطر الفيروس.

* ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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يعيش العالم الغربي هذه اﻷيــام،
نقاشا عميقا ومثيرا حــول الذاكرة
وثقوبها التي مازالت تنزف جراحا
وآﻻما ،فقد فرض الشارع منطقا آخر
للتناول بعيدا عن سفسطة النخبة
وقــراءاتــهــا وتبريراتها ا�شروطة،
فا�نظومة الغربية التي بنيت على
قدسية الدولة القطرية وصنعت لها
قيما حــضــاريــة إنسانية تؤطرها،
مازالت تحمل في ثناياها آﻻم ا�اضي
القريب والبعيد ،فــشــوارع باريس
ولندن وواشنطن وبروكسيل ،تشهد
فــي هــذه اﻷيـــام ث ــورة على الــذاكــرة
ا�ــفــروضــة على اﻷجــيــال ا�تﻼحقة
واخــتــﻼﻻتــهــا الــتــي طبعت التاريخ
الغربي بعنفها وجبروتها وصنعت
ﻷعﻼمها تماثيل يقدمون للمتلقي
الجديد ،باعتبارهم رمــوزا صنعوا
التاريخ ا�جيد ،لكن اﻻحتجاجات
اﻷخيرة ضد التمييز العنصري ،أحيت
فكرة بناء تاريخ مؤنسن من خﻼل
محاسبة ا�تسبب� في مآسي ا�اضي
واليوم ،بل ومحو آثارهم من الواقع
قبل الذاكرة ،فكريستوف كولومبوس
الذي قدم لنا على أنه رائد أكبر فتح
في تاريخ اﻹنسانية من خﻼل اكتشاف
أمريكا ،تحول إلى رمز للعنف وإحراق
جــثــث س ــك ــان أمــريــكــا اﻷصــلــيــ�،
وتشرشل الذي صور لنا في اﻹعﻼم
والتاريخ على أنــه محرر بريطانيا
ورمز صمودها ضد النازية ،غدا اﻵن
رمزا عنصريا ،وجول فيري ،مؤسس
ا�درسة الﻼئكية الذي جعل منه أحد
صناع ا�جد الفرنسي ،هو في الحقيقة
رمز من رموز اﻻستعمار في مدغشقر
وتونس وإفريقيا السوداء.
هي إذن ،صفحة ســوداء من تاريخ
اﻹنسانية يــحــاول الــشــارع الغربي
تغييرها وإعــادة البوصلة نحو قيم

اﻹنــســانــيــة ا�ــثــلــى ،بــعــد أن فشلت
النخبة اﻷكاديمية مــرارا في القيام
بــاﻷمــر ،فــهــذه ليست ا�ـــرة اﻷول ــى
الــتــي يــتــحــرك فــيــهــا ا�ــجــتــمــع ضد
النخبة ا�تسيدة في الغرب من أجل
إصــﻼح التاريخ الــذي كرس التمييز
واﻻســتــبــداد مغلفا بالقيم الكونية
والعقﻼنية والديمقراطية ،فمنذ ظهور
الدراسات ما بعد الكولونيالية )مع
اختﻼف في التصور ب� الدراسات
اﻷنجلسكسونية واﻹيــبــيــريــة حول
ا�ــوضــوع( ،بــدأت مــحــاوﻻت تحرير
اﻷكاديمي من اﻻستعماري ،فالعديد
من رمــوز الفكر والثقافة والفلسفة،
كفولتير وديكارت وكانط ،الذين قدموا
باعتبارهم رموزا للتنوير والعقﻼنية،
كانوا مشروط� بسياق استعماري
حيث كتبت أعمالهم ودونت إبداعاتهم
ووقائع حياتهم.
وقــد سبق ﻻتحاد الطلبة بجامعة
لندن ،الــدعــوة إلــى استبعاد دراســة
العديد مــن هـــؤﻻء ،وجعل أعمالهم
إرثــــا تــأســيــســيــا وإبــســتــمــولــوجــيــا
للكولونيالية ،بغية تحرير ا�ؤسسة
اﻷكاديمية من اﻻستعمار ا�عرفي ،كما
كانت العديد من العلوم محور مساءلة
حــول الــغــايــات مــن وراء اﻻنشغال
بــهــا ،فــالــتــرجــمــة مــثــﻼ كــمــا كــانــت
وسيلة تواصل كانت وسيلة لتثبيت
اﻻستعمار ،واللسانيات أخذت دورا
رئيسيا في ا�سار ،والقائمة طويلة،
لكن هذا النقاش النخبوي لم يصل إلى
الشارع ويغدو قضية رأي عام إﻻ في
الحالة الراهنة ..فما الذي تغير إذن؟
ا�تغير الوحيد ،هو أن الشارع هو
الذي يقود عملية اﻹصﻼح ،والنخبة
تــتــبــع ذلــــك ،لـــذا تــشــهــد ا�ــنــتــديــات
اﻹعﻼمية واﻷكاديمية نقاشا محموما
حول العديد من الرموز التي تؤثث
الفضاء العام في ا�دن والجامعات،
وفرنسا ليست استثناء ،فبالرغم
مــن تــصــدر الــعــديــد مــن ا�ــؤرخــ�،

أمثال باسكال بﻼنشار ،للدعوة إلى
الحفاظ على هذه الرموز التجسيمية
في الــشــوارع والــســاحــات ،بحكم ما
ســمــاه »الــتــأخــر فــي مــقــاربــة الــزمــن
اﻻستعماري« ،فإن غضب الشارع ضد
هذا التقدير لنتوءات ا�اضي ،يعيد
اﻷمل في أنسنة الغرب وعودته إلى
حقيقته اﻹنسانية واستعادة وعيه
اﻹنــســانــي ا�ــفــقــود نتيجة عمليات
غسيل ا�خ التي تعرض لها على مدى
عقود من قبل وسائل اﻹعﻼم وتمجيد
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق
اﻹنسان والتغني بها ورفعها شعارا
براقا وعظمة الرجل اﻷبيض صانع
الحضارة الحديثة.
ومــازال ا�غاربة ،ومعهم الشعوب
الــعــربــيــة ،مــتــأخــريــن ف ــي معالجة
نتوءات ا�اضي ،فا�وجة العا�ية التي
انطلقت من أمريكا مازالت تتعثر في
الوصول إلى العقل ا�تسيد في ا�غرب
الــذي »اختار« ا�صالحة مع ماضيه
اﻻســتــعــمــاري واســتــعــادتــه تدبيريا
وســيــاســيــا ،فــاﻻغــتــيــاﻻت وا�ــجــازر
والتعذيب الــذي عانى منه ا�غاربة
طيلة عقود ،وما شهدته منطقة الريف
وقبائل زيان وبني خيران والسماعلة
وقصبة تــادلــة والقصبة الزيدانية
والبروج وخنيفرة ...لم يعد له مكان
إﻻ فــي فــقــرات متناثرة داخ ــل كتب
التاريخ إن وجدت لها مكانا ،أو في
مناسبات وطنية مــحــدودة التأثير
واﻻنتشار ،في ح� مــازالــت أسماء
ا�ستعمر الفرنسي وقـــواده الذين
قتلوا وشردوا ونظروا أمثال ليوطي
ا�قيم العام ،ولویس ماسینیون ا�نظر
اﻻســتــعــمــاري ا�ــشــهــور ،وغيرهما،
تجثم على فضائنا العام وعلى مدننا
وأزقتنا وثانوياتنا ،لكن التجربة
العا�ية أثبتت أن الشعوب ﻻ تنسى،
وعندما يقرر ا�غاربة تغيير واقعهم،
فإنهم سيغيرون التاريخ ويقطعون مع
الزمن اﻻستعماري ذاكرة وواقعا.
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حتفيزات البنك املركزي للقرو�ض
نجمة الرفاعي
تداولت وسائل اإلعــام قرار
بــنــك امل ــغ ــرب تــخــفــيــض سعر
الفائدة ،وكــذا تحرير الحساب
االحتياطي بشكل تــام ،الشيء
الذي يوفر سيولة للبنوك بمقدار
 10ماليير درهم.
قــــرارات مشابهة اتخذتها
البنوك املركزية لــدول الخليج
ومصر وكندا ،على غرار البنك
االحتياطي الفيدرالي األمريكي.
خــطــوات محركها الرئيسي
شبح الركود االقتصادي الذي
عرفه االقتصاد الوطني والعاملي
بسبب أزمة «كورونا».
وكباقي الدول ،أمهلت البنوك
تأجيل أداء االستحقاقات كنوع
من املساهمة في تعجيل عودة
األوضــــــاع االقــتــصــاديــة إلــى
طبيعتها.
لطاملا عملت األنظمة البنكية
على تحويل الشعوب املدخرة
إلــى شعوب مستهلكة ،لتنجح

أزمــة جائحة «كــورونــا» خالل
أسابيع فقط ،في إعــادة عقلنة
االستهالك ،مما يجعلنا نلمس
انكماشا اقتصاديا واضــحــا،
الشيء الذي دفع األنظمة البنكية
التخاذ خطوات من شأنها الحد
من الخسائر االقتصادية ،وذلك
عبر دفع األفراد إلى عدم االدخار
وتشجيع االستهالك حتى يزيد
الــطــلــب ،كلها خــطــوات تعجل
بدوران عجلة اإلنتاج.
عوامل عند اجتماعها تشجع
األفــــــراد واملــســتــثــمــريــن على
االقتراض ،وبهذا الشكل تستفيد
الشركات من تنمية استثمارها
بتكلفة ضعيفة.
تعتبر األبناك من القطاعات
املستفيدة أيضا ،حيث أن خفض
نسبة الــفــائــدة يــزيــد مــن عــدد
زبنائها ،مما يساهم في تنشيط
ســوق السلع والــخــدمــات ،أما
بالنسبة لألفراد ،فاملواظبة على
تالوة سورة «الواقعة» تقي من
الفقر ،أما سورة «يس» ،فتجلب
الرزق.

يف مــدينتـــي..
نور الدين الطويليع
في مدينتي تجتمع املتناقضات
وتتعانق ،ويــضــم بعضها بعضا،
في مدينتي انــزوى الشرفاء بعيدا،
وتركوا الصغار ينطوون ،ويملؤون
الدنيا ضجيجا وعــويــا وصراخا
من أجل مآرب خسيسة ال تخرج عن
نطاق الجيب.
في مدينتي الطيبة ،الكريم سكانها،
يظن الكثير من املوظفني الوافدين
عليها أنها لئيمة ،لئيم سكانها ،ال
لشيء ،إال ألنهم عرفوا عينة واحدة،
هي عينة اللئام التي تثقل عليهم
بــزيــارات استجدائية تحمل معها
الكيد والوشايات الكاذبة ،و«تغبار
الشقف» ألبــنــاء قبيلتهم الــذيــن ال
يترددون في مجالستهم في املقاهي،
وفي التظاهر بمشاعر الود واملحبة
الكاذبة تجاههم.
فــي مدينتي ،وفــي ظــل حــال هذه
سماته ،يتمثل العابرون أهلها تمثال
سيئا ،وهي الطيبة العريقة الفاضلة
املجيدة ،وهم معذورون في ذلك ،ألن

الفاضلني األنقياء نظيفي األيــدي
والــنــفــوس مــتــوارون إلــى الخلف،
وألن الــفــلــول الباغية ال تكف عن
اللعب أمامهم بذيولها ،ومن خاللها
ُيستنبط االنطباع الــســيء ،ويعمم
على الجميع ،فتدان األغلبية بجرم
مــن ال يستحقون حتى أن يسموا
أقلية.
في مدينتي ،يصبح الرجل مناضال
ويمسي مسترزقا ،ويصبح مسترزقا
ويمسي مناضال ،يبيع عرضه وشرفه
وكــرامــتــه بــشــيء ،وب ــا شـــيء ،وال
يستحيي أن يمارس كل «املهن» من
أجل فتات يضع نفسه من أجله في
وضع كلب حراسة أمني.
فــي مــديــنــتــي ،يــضــعــون أنفسهم
رهــن إشــارة ولــي النعمة ،ينشؤون
الحسابات «الفيسبوكية» الوهمية
ويملؤون بها نهاتهم ونهيتهم للنيل
من مخالفيه ،وبمجرد أن يفعلوا،
يرفعون إليه التقارير الشاهدة على
الخدمة من أجل أن يفتح في وجوههم
صنبور العطاء املتسخ.
فــي مدينتي ،يجالسون صاحب
العطاء ،ويملؤون بطونهم بالدجاج

املحمر ،واللحم املجمر ،ويرتشفون
كــــؤوس ال ــش ــاي ،ويــأكــلــون الــلــوز
والــجــوز في بيته ،حتى إذا توقف
العطاء ،ســارعــوا إلــى التبرؤ منه،
وفضح ما يرفل فيه من مال حرام،
واستنكار إغماض السلطات عينها
عن فساده الطاعن في السن.
في مدينتي ،يستنكرون الريع إذا
لم يكونوا من املدعوين إلى مائدته،
ويــنــظــمــون خــرجــات «فيسبوكية»
مرغدة مزبدة ،منتظرين على أحر من
الجمر استدعاءهم من دكة االحتياط،
وبمجرد ما يحدث ذلك ،ينسحبون،
ويــمــســحــون وســـخـــهـــم ،قــبــل أن
يحولوا وجهتهم صوب زاوية املدح
والتسبيح بالحمد ،وكأنهم لم يسبوا
ولم يشتموا باألمس.
في مدينتي اليتيمة ،استأجر لقطاء
الريع والفساد قوارب الهجرة السرية
نحو وجــهــات االنحطاط األخالقي
والــتــردي القيمي ،غير عابئني بما
يفعلونه ،وهم يسودون وجه مدينتهم
املالئكي ،ويحفرون لها قبر املوت
األبــدي ،وشعارهم الدائم« :نفسي،
ولتذهب املدينة إلى الجحيم».

ملاذا تـم تغييب العقوبــات الرادعـة على راف�ضي الت�صريح باملمتلكات؟
عبد القادر زباخ اإلدريسي
تم مؤخرا عزل منتخبني بمجموعة من
املجالس الجماعية ،بسبب عــدم تسوية
وضعيتهم املتعلقة بالتصريح اإلجباري
للممتلكات لدى املجلس األعلى للحسابات
وفق ما تنص عليه القوانني الجاري بها
العمل ،وتضمنت الجريدة الرسمية عدد
 6892بــتــاريــخ  18يونيو  - 2020ذات
صلة باملوضوع -مراسيم عزل  26منتخبا،
ويبقى رفض التصريح باملمتلكات من طرف
البعض مثيرا ،ألكثر من عالمات استفهام،
وكان بالتالي على الجهات املعنية أن تدخل

على الخط ،وأن ال تكتفي فقط بسياسة العزل
التي تبدو كوسيلة غير رادعة ،وغير فعالة
خاصة وأن معطيات رسمية عن املجلس
األعلى للحسابات كشفت في وقت سابق عن
تهرب مئات املوظفني السامني واملنتخبني
من عملية التصريح باملمتلكات التي يكفلها
الدستور للمحاكم املالية.
يذكر أن سن قانون التصريح االجباري
باملمتلكات ال ــذي جــاء للتصدي ملفسدة
اإلثــــراء غير املــشــروع والـــذي دخــل حيز
التنفيذ في  15فبراير  ،2010كانت الغاية
منه «تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ
املحاسبة والشفافية وحــمــايــة األمـــوال
العمومية ،وإرساء املزيد من قيم االستقامة

والنزاهة» ،لكن يبقى التساؤل في األخير
ملحا بخصوص الــجــزاءات املترتبة عن
اإلخالل بإلزامية التصريح باملمتلكات ،وهو
ملاذا يتم اللجوء فقط إلى العقوبات ذات
الطابع التأديبي (العزل) املوكولة للسلطة
الحكومية ويتم القفز عن العقوبات الزجرية
التي تختص بها السلطة القضائية املعنية
مستندة في ذلك إلى الفصل  262مكرر من
القانون الجنائي الذي يحدد عقوبة غرامية
من  3000درهم إلى  15000درهم ،إضافة
إلى حرمان املعني من الترشح لالنتخابات
خالل مدة أقصاها  6سنوات ،وكذا التجريد
من صفة منتخب إذا كان قد باشر وظائف
انتخابية جديدة؟

�إلـى روح جميلــة ..قانــون الرميـد خارج القانــون
د .زهرة عز
أجــد نفسي عــاجــزة عــن التعبير
عن فعل غريب تجاوزت قسوته كل
الكلمات .فعل شديد الغرابة يحملني
إلــى ما وراء كل املسميات ،تنصل
القانون للقانون نفسه وارتدى الظلم
جبة الــعــدل ،وبــن تــقــوى مزعومة
تحجب رؤية رجل دولة للديمقراطية
وحــقــوق اإلنـــســـان ،وخــــرق سافر
للضوابط القانونية والحقوقية،
ضاعت مؤسسات الدولة الحديثة،
وضــاعــت مــعــهــا هــيــبــة الــســيــاســة
ومعانيها السامية ،والــتــي يبدو
أن وزيــرا رفيع املستوى في حجم
مصطفى املحامي الرميد ،ال يؤمن
بها أصال ،مثلما ال يؤمن باملواطنة
الكاملة ملستخدمته التي حرمها
طيلة عقود من حقها في التسجيل
في صندوق الضمان االجتماعي.
أبحث عن مسمى ملا أنجبه تواطؤ
الــبــاطــل مــع الــظــلــم ،وســـوء الــديــن
وشكلية الــتــديــن ،فلم أجــد سوى
جمال طيبة وصبر الفقيدة جميلة،
التي كشفت بموتها عن قناع الزيف،
وعرت الباطل في زمن توظيف الدين
في كل شيء إال في األخالق الرفيعة.
كــانــت جميلة بتفانيها ،مــاذا
لحيرتي وارتباكي ،صوت جميلة من
وراء الثرى يصرخ بأن حبل الكذب
قصير ،وأن الجرم مهما طواه الزمن
والنسيان ،وتواطأ على كتم صوته

املنصب والجاه والجبروت ،فال بد
أن ينجلي كشمس النهار ،مهما طال
الليل.
يملؤني الغيظ من مغيبي الضمير،
الــذيــن يسكنهم الــغــرور معتقدين
قدرته على التضليل ،متناسني أنه ال
يمكن لزيفه أن يستمر لألبد ،فآجال
أم عاجال تنهار كل قواعده ،مظهرة
وجهه املقيت.
أبحث عن كلمات ال أجدها تستطيع
اختراق كآبة الوضع وصقيع الظلم،
كلمات أصرخ بها تهد بنيان الزيف،
فال أجد غير دموع أسرة جميلة عزاء

لنا جميعا في زمن ضاقت الدنيا بنا
بما رحبت ،ملا قرر الشعب يوما أن
يصوت لجماعة دينية فشلت في أن
تكون حزبا سياسيا حقيقيا ،كما
فشلت فــي تخليق الحياة العامة
التي ازدادت فسادا وظلما ..فهل
هناك أبشع من محام يمثل القانون
فــي أســمــى درج ــات ــه ،وزيـــر الــعــدل
سابقا ووزير حقوق اإلنسان ،ينتهك
حقوق موظفته املتواضعة ويرمي
بها إلى مكبات التجاهل حتى بعد
مماتها؟ وحتى حينما افتضح أمره،
ســارع إلــى تعويض أســرة الفقيدة

ماديا ،فهل استطاع بتعويضه أن
يعوض الــدولــة وصــنــدوق الضمان
االجــتــمــاعــي؟ وهـــل يستطيع أن
يعوض صورة دولة الحق والقانون،
التي هو أحد رجاالتها «يا حسرة»؟
جميلة لم تقل كلمتها األخيرة بعد،
بعدما أوكلت التاريخ محاميا عنها،
وبعدما صفعنا موتها بفضحه كل
التناقضات واملــفــارقــات العجيبة
ملسؤول ،من املفروض فيه أن يكون
الــقــدوة واملــثــل األعــلــى فــي تطبيق
الــقــانــون ،ألــيــس الــهــدف السامي
ملنظومة القانون هو إقامة العدل
ورفـــع الــظــلــم؟ أيــة دولـــة ممكن أن
نتصور قيامها مع جماعة /حزب
تعتبر أن مرجعيتها هي السماء في
زمن البؤس السياسي؟
ما رأي الوزير في فعل أبسط ما
يقال عنه أنه الأخالقي وغير قانوني
وال حقوقي؟ وهو الذي يدعي ،كما
حزبه ،تمثيل هذه املستويات كلها
مــن مــســتــويــات الــدولــة الحديثة؟
وكيف يمكنه تفسير حرمانه لجميلة
مــن االنــتــســاب لــصــنــدوق الضمان
االجــتــمــاعــي طــيــلــة  24ســنــة مــدة
خدمتها بمكتبه ،وهذا أبسط حقوقها
عليه؟
قطعا ،ال يمكن للظلم أن يموت
مــع ضحيته ،وهــا هــي جميلة في
غياهب قبرها تصرخ بمأساتها التي
صعقتنا وصعقت عائلتها الفقيرة،
وها هو املحامي بكل جبروته يحاول
مستميتا إيجاد طرق ملتوية إلسكات
صــوت الحق ،وكــان عرضه الهزيل

بمنح صك الغفران وفتح باب الكعبة
ألمها أردأ حل تفتق عليه ذهنه ،وكأن
هبة الحج ستجبر الــضــرر وتجب
فعلته السوداء.
إن مــا قــام بــه وزيــر الحقوق عن
سبق إصرار ونية ،دفعني إلى تصور
ما يتجاوز املنطق ،وجعلني أملس
عن قــرب كل الزيف والظلم ،وأرى
بوضوح كل الخراب قديمه وجديده
والقادم في زمن العدالة والتنمية.
أرى الوزير صاعدا إلى الهاوية،
محلقا بكل تناقضاته وقــد سقط
عــاريــا بــا قــنــاعــات أو مــبــادئ ،أو
خطابات تستره ،أراه عاريا تلدغه كل
عقارب ساعات العمل التي تكبدتها
جميلة في خدمته طيلة  24سنة،
أراه يتحسر بعد فوات األوان على
إخالصها وصبرها الجميل الذي لم
يشفع لها عنده ،قد يعوض أسرتها
ويحصل على رضاها ،لكنه حتما لن
يحصل على رضا دولة أعطته سمو
املناصب ورفيعها ،ولن يحصل على
رضا مجتمع اكتشف بعد حني أنه
كــان ضحية زيــف الشعارات باسم
الدين وباسم األخالق تارة ،وباسم
الحقوق والعدالة تارة أخرى.
ربما تطلقه وزارة الحقوق طلقة
بائنة وتحيله إلى محكمة الضمير
والقانون الذي يعلو وال يعلى عليه،
ومـــازال صــوت الحقوق بني األنــام
ينوح ،هناك يد عبثية تعجنني.
في األخير ،ال أملك سوى الدعاء
لــروح جميلة بالسكينة والــســام،
وألمها تعازي الصادقة.
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بعد غياب على مواقع التواصل اﻻجتماعي،
عادت الفنانة ا�غربية ليلى غفران ،عبر حسابها
الــشــخــصــي بــمــوقــع الــتــواصــل اﻻجــتــمــاعــي
»إنستغرام« ،لنشر صورة تجمعها بابن شقيق
الرئيس العراقي الراحل صدام حس�.
وقالت غفران في تعليق لها على الصورة:
»مع الصديق الغالي ،من أرض العراق أغلى
الــنــاس ،أرض بنتي نــغــم ،ابــن أخ الرئيس
الراحل صدام حس�«.
وتعرضت ليلى غــفــران ﻻنــتــقــادات ﻻذعــة
وساخرة ،ب� من طالبها باﻻبتعاد عن نشر
مثل هذه الصور ،وخاصة صور عائلة صدام
حس� ،وب� من نصحها بطرح أغاني جديدة
بدل نشر صور كثيرة وتدوينات ﻻ تغني وﻻ
تسمن من جوع على حد تعبير أحد منتقديها،
وأكثر من ذلك ،نصحها آخرون باعتزال ا�جال
الفني لتحافظ على تاريخها الفني الجميل.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر ،أن غـــفـــران أصــــدرت
أغنيت� دشنت بهما عودتها إلــى الساحة
الفنية هما »جاني الغرام« و»مساء النور«.

ﻟﻨﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ
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وقع اختيار ا�خرج بابلو ﻻرين،
عــلــى ا�ــمــثــلــة الــعــا�ــيــة كريست�
ستيوارت ،لكي تلعب دور اﻷميرة
الــراحــلــة ديــانــا فــي فيلم جــديــد عن
انــفــصــال اﻷمـــيـــرة ع ــن ولـــي عهد
بريطانيا ،اﻷمير تشارلز ،بحسب ما
نقلته شبكة »بــي بي ســي« الناطقة
بالعربية.
وحسب »عــربــي بــوســت« ،فنجمة
سلسلة أفـــﻼم »الــشــفــق« ستجسد
شخصية اﻷميرة الراحلة ديانا في
فيلم  ،Spencerالــذي تــدور أحداثه
في التسعينيات ،وكتب له السيناريو
ستيفن نايت ،كاتب مسلسل Peaky
 Blindersالشهير ،حسبما أوردت
مواقع إخبارية في هوليوود ،فيما
ســتــدور أحــــداث الــفــيــلــم فــي بلدة
ساندرينغهام ،حيث أدركت ديانا أن
زواجها يواجه الفشل.
وفـــــور إعـــــﻼن اســــم كــريــســتــ�
ستيوارت ،اشتعلت منصة »تويتر«
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غضبا لهذا اﻻختيار ،الذي وصفوه
بغير ا�ناسب على اﻹطـــﻼق ،حيث
سخر ا�غردون من اﻻختيار واصف�
إيــاه بغير ا�وفق أبــدا ،ليرد بابلو
ﻻرين ،قائﻼ» :تعتبر ستيوارت إحدى
ا�مثﻼت العظيمات في عصرنا هذا«،
مضيفا» :يمكن أن تكون كريست�
أشياء كثيرة ،ويمكن أن تكون غامضة
للغاية وهشة للغاية وقوية جدا أيضا
في نهاية ا�طاف ،وهو ما نحتاجه«.
واستطرد قائﻼ» :إن تركيبة هذه
العناصر جعلتني أفكر بها ،فمن
الجميل جــدا رؤي ــة الطريقة التي
اســتــجــابــت بــهــا للنصوص وكيف
تتعامل مع الشخصية ،لذلك أعتقد
أنــهــا ستقوم بــشــيء مــذهــل ومثير
لﻼهتمام في نفس الوقت«.
أما عن الدور فقال ا�خرج» :قررنا
أن نتعامل مع القصة على أنها عن
الهوية ،وعن كيف أن امرأة قررت على
نحو ما أﻻ تكون ا�لكة«.

حسم القضاء ا�صري مؤخرا ،النزاع حول ا�الك اﻷصلي
لحقوق استغﻼل صوت كوكب الشرق أم كلثوم ،وأصدرت محكمة
القاهرة اﻻقتصادية حكما واجــب النفاذ وغير قابل للطعن
بالنقض ،لصالح شركة »صوت القاهرة« بملكية تسجيﻼت أم
كلثوم ،وفقا للعقود ا�برمة معها في حياتها وعــدم اﻻعتداد
بعقود وقعها بعض ورثتها مؤخرا.
ويؤكد الحكم أن الرصيد الغنائي الذي تملكه شركة »صوت
القاهرة« التابعة للدولة ،يعود لها ،وﻻ يمكن ﻷحد أن يدعي غير
ذلك.
وكانت شركة »صوت القاهرة للصوتيات
وا�رئيات« ،قد أكدت في بيان سابق صحة
ملكيتها ﻷغاني أم كلثوم ،بعد صدور
حكم لصالح شركة أخرى ،وجاء في
البيان أن ملكية أغاني أم كلثوم ﻻ
يختلف أحد على أنها تعود
لــشــركــة »صــــوت الــقــاهــرة
لــلــصــوتــيــات وا�ــرئــيــات«،
وستظل ملكا لها.
وأضــاف البيان أن ملكية
»صــوت القاهرة للصوتيات
وا�رئيات« لتسجيﻼت أغاني
أم كلثوم ،ثابتة منذ توقيع
أم كلثوم على عقد بتاريخ
 ،1959/11/10أقــــرت فيه
بملكية شركة مصنع الشرق
لجميع اﻷغاني بصوتها من
أداء وكلمات وألحان ،وقد
حازت الشركة في ما بعد
على ملكية شركة »مصنع
الــشــرق« بكل حقوقها
والتزاماتها.

ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑـ

وقفة ا�حام� أكبر من إفراغ مكتب وأجل من تبليغ رسالة وأعظم
من وقفة في شمس »كورونا« ..هي محطة في التاريخ القضائي لها
ما قبلها وما بعدها ،لذلك ينبغي التمعن فيها وأخذ العبرة منها
ومعالجة مطالب هــذه الفئة بالسرعة والجدية واﻻنكباب على
مشاكلها ،وإيجاد حلول عاجلة ومسؤولة باعتبارها شريك مسؤول
عن اﻷمن القضائي للمملكة وإعادة اﻻعتبار لها ،فهي التي شرفها
جﻼلة ا�لك محمد السادس بارتداء بدلتها التي أصبحت صورته في
كل مكتب من مكاتبها رمزا من رموز الحماية ا�لكية لها.
وهي التي قال عنها ا�غفور له جﻼلة ا�لك الحسن الثاني ،الذي
كان يتمنى لو لم يكن ملكا ليكون محاميا)) :إن مسؤولية ا�حامي
ﻻ تقل عن مسؤولية القاضي في الحفاظ على مقومات العدالة ،وإن
حرمتها من شأنها أن تصون ا�ــواطــن العربي ،وتحمي حريته،
وتؤمن حقوقه ،وتمنع عنه غوائل الظلم بجميع أشكاله وأنواعه ،في
هدي ا�ثل العليا �هنة ا�حاماة ،الزاخر رصيدها بتقاليد راسخة،
وأعراف عريقة أثرت الفكر اﻹنساني بعطاء وافر من ا�بادرات الرائدة
وا�واقف الصامدة ،وا�بادئ القيمة التي ظلت عبر الحقب والعصور،
وفي مختلف البقاع واﻷمصار ،مثاﻻ يحتذى به في رفع ا�ظالم ،وجلب
ا�كارم ،وميضا ﻻ يخبو إشعاعه ،وﻻ تنطفئ شعلته دفاعا عن الحق
وا�قدسات وحماية ا�ؤسسات ،ودرعا واقيا من كل مساس باﻷسس
وا�كتسبات(( )من الرسالة ا�لكية إلى ا�ؤتمر الثامن عشر ﻻتحاد
ا�حام� العرب ا�نعقد بالدار البيضاء أيام  23 - 20ماي .(1993
كما قال عنها جﻼلة ا�لك ا�غفور له محمد الخامس يوم الثﻼثاء
 1956/10/02بمناسبة تدش� دورة � 1957-1956حكمة اﻻستئناف
العصرية بالرباط ..)) :وكذلك يطيب لنا أن ننوه برجال هيأة
ا�حاماة الذين يشاركون باجتهادهم واستنتاجاتهم بنصيب ملحوظ
في بناء صرح العدل ،وإذ نحن مقبلون على اﻹصﻼح العدلي الذي
ذكرنا ،نود أن نطمئن هؤﻻء وأولئك على أنهم يجدون في دولتنا كل
عون وتأييد ،وأن مملكتنا ،وجريا على تقاليدنا العريقة في إكرام
ضيوفنا ،سوف ﻻ تألو جهدا في إعزاز شأنهم وإحاطتهم بجميع
أنواع التوقير واﻻحترام((.
فماذا وقع في الدار البيضاء لينتفض اﻵﻻف من رجاﻻت ا�حاماة
ونسائها ونقبائها وقيدوميها شبابا وشيوخا في جمعة حارقة في
زمن »كورونا« ،ربما في أكبر وقفة وطنية إن لم نقل عا�ية في العصر
الحاضر ،ولربما لم تبلغ وقفة عدد اﻵﻻف من ا�حام� ببدلهم في
الكرة اﻷرضية يوما هذا العدد؟
مــاذا أصــاب حرمتها ومكانتها التي ضمنها لها ملوك ا�غرب
الضامنون لعدالة رعاياهم؟
وماذا دفع نقباءها إلى توجيه رسائل مباشرة عن أوضاع مهنة
ا�حاماة ودق ناقوس الخطر منذ أن اجتاحت جائحة »كوفيد «19
بﻼدنا؟
إنه ﻻ يمكن تصور عدالة قوية ونزيهة وكفؤة بدون رسالة محترمة
للمحامي ،وﻻ يمكن لهذا اﻷخير أن يعتبر ما يقوم به مجرد حماية
مهنة ،بل هو انخراط في رسالة وقيم ﻻ يفصلها عن عدالة السماء
إﻻ مشيئة ﷲ الذي حرم الظلم على نفسه وحمل مسؤولية الدفاع
عنه لرجال مهنتها أمام مجلس القضاء الدنيوي قبل ا�حاسبة على
اﻷمانة يوم ﻻ ينفع مال وﻻ بنون إﻻ من أتى ﷲ بقلب سليم.
�اذا اهتزت منابر ا�حام� في جميع النقابات اهتزاز رجل واحد؟
�اذا اعتبر ا�حامون بأن وقفتهم يجب أن تجرى وفي أقرب وقت
وضحوا بحياتهم في زمن »كورونا« واعتبروها هينة أمام ا�صاب
الجلل الذي جسدته الواقعة؟
�اذا جاءت الوقفة تلقائية وكأنها دفاع مقدس عن بدلتهم استلذوا
بها ا�وت دفاعا عن الكرامة؟
فكأنها اللغة العربية تبسط شكايتها على لسان حافظ إبراهيم:
إلى معشر الكتاب والجمع حافل
بسطت رجائي بعد بسط شكاتي
فإما حياة تبعث ا�يت في البلى
وتنبت في تلك الرموس رفاتي
وإما ممات ﻻ قيامة بعده
ممات لعمري لم يقس بممات
فممات ا�حاماة ﻻ قيامة بعده وﻻ يجرؤ أي أحد على تصوره ،ﻷنه
موت عدالة بكاملها.
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
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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.

ﻣﺆاﻣﺮة اﻟﺼﻤﺖ إزاء اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

á`Ø°UÉ©dGh Ahó`¡dG ø`«H áHQÉ¨ª`dG

ﺑﻘﻠــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
هــنــاك قــصــة قــديــمــة لــلــراحــل
الحسن الثاني ،قدمها كعبرة
لــﻸجــيــال ا�ــشــرئــبــة اﻷعــنــاق،
بصفته وليا للعهد في  2أبريل
 ،1957وهي عبارة عن خبر ،فهو
إذن مقدس ،وتعليقنا عليه حر.
روى ولــي الــعــهــد ،أن والــده
ا�ــــرحــــوم مــحــمــد الــخــامــس:
))ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻹﺟــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟــﺮاﺣــﻴــﺔ ،وﺿــﺮﺑــﻮا ﻟــﻪ ﺷﻮﻛﺔ
اﻟﺒﻨﺞ )اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴﺒﻖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉــﺮاﺣــﻴــﺔ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ(
أﺷﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
)ﻣﻮﻻي اﳊﺴﻦ( وﻗﺎل ﻟﻪ :اﺗﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺴﻲ اﻟﺒﻜﺎي ،واﻟﺴﻲ ﺑﻮﻋﺒﻴﺪ،
واﺳﺄﻟﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮه ﰲ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ((.
هذا هو الخبر كما هو مسجل
في الوثائق الرسمية.
ولعله غني عن كل تعليق ..رغم
أن التعليق حــر ..كما سمعنا،
فملك البﻼد ،وهو يدخل عملية
جراحية ﻻ يدري هل سيستيقظ
مــنــهــا ،وهـــو يـــرى نفسه أمــام
احتمال تــوديــع ملك بعظمته،
يوصي في آخر اللحظات التي
كان فيها »البنج« يعمل مفعوله،
يوصي ولــي عهده بــأن يتصل
بالبكاي ،وكان رئيسا للحكومة،
وعبد الرحيم بوعبيد وكان وزيرا
لﻼقتصاد ،ليسألهم عما فعلوه
في قضية البطالة.
فالـله يــرحــم م ــوﻻي الحسن
الذي قدم هذا النموذج ﻷسلوب
الحكم ا�لكي  -الحقيقي  -في
ا�غرب ،حيث ﻻ ينفع عرش وﻻ
مــال ..أمام التزامات ا�لك وهو
على شفا عملية جراحية ،اتضح
أنــه خــرج منها معافى ،ولكنه
لم يخرج من العملية الثانية،
وﻻ يــتــرك الــظــروف العاطفية،

وحتى ظروف ا�وت ا�حتمل)(...
تتوقف ،ليتوقف الــتــاريــخ)(...
وتذهب الحكومة إلى إجــازة في
انتظار أن يخرج سيدنا ،أو ﻻ
يخرج من العملية الجراحية.
أكــيــد ،كــمــا يظهر مــن سياق
ا�مارسة ،أن ولــي العهد اتصل
بالوزير اﻷول البكاي ،واتصل
بوزير ا�الية بوعبيد ..ليبلغهم
اﻻهتمام ا�لكي بشؤون البطالة
في ذلك الزمن ،الذي لم يكن فيه
عدد سكان ا�غرب يتعدى الستة
مﻼي�..
إن كثيرا من ا�واطن� ،وكلهم
متعاطفون ،ذلك التعاطف الذي
ينطلق من الخوف) (...في غالب
اﻷحيان ،أصبحوا يرتابون)(...
وﻻ يخفون ارتيابهم ،ويخافون
وﻻ يخفون خــوفــهــم) (...من أن
يــكــون هــذا الــهــدوء ال ــذي أعقب
عــاصــفــة مــــوت ا� ــل ــك الــحــســن
الثاني ،ممهدا لعاصفة أخــرى،
ظهرت مﻼمحها ،ولكنها لم تطف
على صفحات الجرائد الحزبية
الصامتة صمتا تنطبق عليه كل
صفات ا�ؤامرة ،مادامت ا�ؤامرة
مرتبطة فــي أذهاننا بالصمت،
حسبما سمعنا مــن فــم سيدنا
رحــمــه ﷲ ،فكل صمت مــؤامــرة
وكل مؤامرة صمت ،ونحن اﻵن
صامتون ..كلنا ..بما فينا أولئك
الــذيــن كــانــوا دائــمــا صامت�..
ونحن في زمن لم يبق فيه الصمت
حــكــمــة ..وبــقــي للصمت رديــف
وحيد ،هو ا�ؤامرة.
وبــاســتــطــاعــة ك ــل بــاحــث في
شــــؤون هـــذا الــشــعــب الــطــيــب،
الــذي هو شعب ا�ــغــرب ،ا�ثابر
الصابر ..أن يجد ظاهرة التمرد
أصــبــحــت طــاغــيــة عــلــى اﻷلــســن
مستحوذة على العقول ،مهيمنة
عــلــى ا�ــجــتــمــع ا�ــغــربــي بكل
طبقاته كبيرها وصغيرها ،غنيها
وفقيرها ،وباستطاعته أيضا أن

يجد لهذا التذمر مبررات عدة..
فالتذمر عندنا أشكال وألوان.
ويــظــهــر لـــي أن الــحــكــومــات
ا�غربية ا�تتالية ،سقطت كلها
فــي الشبكة ا�حكمة الصنع،
والتي نسجت خيوطها مواقف
سياسية باتفاق كبير ..فأحكمت
صنعها ،وطرزتها بأسلوب فتان،
لكن كل من يسقط في حبالها ،ﻻ

ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ
ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮ
ﺍﻟﺼﺎﺑﺮ ..ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﻏﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ،ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ
ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ،
ﻏﻨﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﻴﺮﻫﺎ،
ﻭﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ
ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ
ﻋﺪﺓ ..ﻓﺎﻟﺘﺬﻣﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ
يفتأ أن يهيم في أغوارها دون أن
يفطن إلى أنه مجرد عقد في حلقة
مقفلة ..تدور وتدور أمام الشعب،
الذي هو وبكل أسف ،ﻻ خيطا من
ذلك العنكبوت وﻻ عقدا في تلك
الحلقة ،وﻻ تصله بذلك اﻷخطبوط
إﻻ خيوط نحيلة واهية ..تتزايد
وتتناقص حسب الظروف.

بينما أعــتــقــد أن الــبــحــث عن
الوجه الحقيقي للتمرد ،وا�برر
الحقيقي للتمرد ،يجب أن ينطلق
مــن قــاعــدة علمية حسابية ،ﻷن
التمرد كــا�ــرض ،أو أن التمرد
عامل من عوامل ا�ــرض ،أو أنه
نتيجة حتمية �رض.
وﻻ يمكن لباحث أن يحكم على
شعب كامل بأنه مريض دون أن
يسأل عشرة أو مائة أو ألف :بم
أنتم مرضى؟
وإذا عرفنا ا�رض ،عرفنا سبب
التمرد ونوع التمرد ،وإذا قضينا
على ا�ــرض ولو جزئيا ،قضينا
على التمرد ولو جزئيا.
وإن أخطر ما يحيق بنا ،هو أن
تكون هناك فئة من الناس تريد
أن يزداد ذلك التمرد مثلما تزداد
الثمرة نضجا ،حتى يمكن لتلك
الفئة يوما ما أن تحظى بقطف
الثمرة.
وأنــا أعتقد جازما ،أن الوجه
الحقيقي لــلــتــمــرد فــي بــﻼدنــا،
هــو تـــردي الــحــالــة اﻻجتماعية
لجماهير الشعب ا�ــغــربــي في
القرى والــبــوادي ..تــردي ينطلق
أساسا من ظاهرة تمس الكبير
والصغير ،الغني والفقير ،ظاهرة
مصدرها البطن الــذي ﻻ يرحم
صباحا ،وﻻ يسكت مساء ،وﻻبد
مــن حــشــوه ب ــأي ش ــيء ظــهــرا..
فالتذمر أساسا ينطلق من غﻼء
ا�عيشة :انطﻼقته اﻷولى.
وﻻ أريــــد أن أت ــط ــرق لــغــﻼء
ا�عيشة من باب مقياس اﻻرتفاع
أو اﻻنخفاض ،وﻻ من باب الدخل
القومي أو اﻹنتاج الفردي ..فكم
يزداد تذمر الناس عندما يقارنون
ب� ما يقرأ في الخطب والتقارير،
وب� ما يرونه كل صباح في سوق
الخضر واللحوم وفي رفوف ا�واد
الغذائية ،وما يحصلون عليه في
نهاية كل شهر أو أسبوع.
إن ا�واطن ا�غربي قد ﻻ يسمع

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻻ ﻳﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺠﻠﻞ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﺰﺏ ،ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻗﺖ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺮﻏﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ،ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻭﻣﺮﻏﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺮﺏ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ،ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻮﻕ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺠﻮﺯﺍ ﺃﻭ ﻃﻔﻼ ﺃﻭ ﻣﻘﻌﺪﺍ

اﻹذاعــة ،وقد ﻻ يرى التلفزيون،
وقــد ﻻ يقرأ الصحف ﻻ يمينها
وﻻ يسارها ،وﻻ التي تسبح منها
بحمد الحكومة وتجلل صفحاتها
باﻷرقام والوعود.
إن ا�واطن ا�غربي قد ﻻ يحضر
اجتماع حزب ،وقد ﻻ يكون لديه
وقــت لتسجيل نفسه فــي قائمة
اﻻنتخابات.
إن ا�واطن ا�غربي مرغم عند
مــطــلــع كــل صــبــاح ،أن يتوجه
للعمل ،ومرغم عند مغرب كل يوم،
أن يتوجه للسوق ،وحتى إذا كان
مريضا أو معتوها أو عجوزا
أو طفﻼ أو مقعدا ،فإنه يكلف
من يقوم محله بهذه الواجبات
اليومية ،ﻷنه لوﻻ قيامه بها فإنه
سيتعرض للضياع ..للجوع..
فالعمل واﻷكــل هما الرابطتان
اﻷساسيتان اللتان تربطان كل
مــواطــن أصـــﻼ بــا�ــجــتــمــع ..أي
مجتمع كان ،والحزب ،أو الدولة
التقدمية أو الرجعية ،الوطنية أو
الخيانة ..كلها أشياء ﻻ يمكن له
أن يلمسها إﻻ بيد العمل ،أو فم
اﻻستهﻼك ،ومــا دون ذلــك ،كﻼم
في كﻼم ..كﻼم ينصت إليه بعدما
يكون قد رجــع من العمل أو من
السوق ،وقد يحكم عليه من خﻼل
ما شاهده في العمل ،أو رآه في
السوق.
وا�واطن ثﻼثة أنواع:
 (1مأجور :عامل ،أو موظف ،أو
فﻼح.
 (2تـــاجـــر :ل ــل ــس ــي ــارات ،أو
للخضر ..أو للمساكن.
 (3ع ــاط ــل :وهـــو عــالــة على
اﻹثن� ،يفرض عليهما الوطن أن
يتحملوه ،وتأبى الظروف إﻻ أن
تجعل مصالح العنصرين اﻷول�
مترابطة ..فلوﻻ أجور ا�أجورين،
�ا باع التاجر شيئا.
والحلقة التي ندور فيها اﻵن،
هي أننا نبحث الزيادة في اﻷجور
لــلــمــأجــوريــن ،بينما تتصاعد
اﻷثمان في السوق.
وهكذا» ،زيد ا�اء زيد الدقيق«
كما يقول ا�ثل.
ولــكــن اﻷزمـــة تـــزداد خــطــورة،
وا�شاكل تزداد تعقيدا ،ولو بلغت
أجرة العامل عشرة آﻻف درهم �ا
كفته ﻷن يصل نهاية الشهر.
ونحن نرى هنا كيف أن مشكل
الــعــنــصــر الــثــالــث فــي ا�جتمع
والــــذي هــو عــنــصــر الــعــاطــلــ�،
بــمــن فــيــهــم الــعــجــزة وا�ــرضــى
وا�ــثــقــفــ� والــطــلــبــة وضــحــايــا
الظلم اﻻجتماعي ،أصبحوا بحكم
انهماكنا فــي مشاكل ا�ــأجــور
والتاجر ،في عداد ا�نسي�!!

