ﺗﺤﻠﻴﻞ

12
13

zÉ`fhQƒ`c{ ø`eR ‘ É`°ùfôa ÜÉ`àYCG ≈`∏Y ô`ã©àj ≈`°SƒªæH
اضطر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،الذي
اقترح تمديد حالة الطوارئ الصحية �دة
شهرين� ،سايرة الضغط الذي مارسه وزير
الدولة ،مصطفى الرميد ،قبل انعقاد ا�جلس
الحكومي مساء يوم الثﻼثاء ا�اضي ،لتتقلص
ا�دة إلى شهر بدل شهرين) ،(..ويبدو أن الرميد،
الحاصل على الثقة الكبرى) ،(..والشاهد على
انتقال رئاسة الحكومة من بن كيران إلى العثماني،
قد شكل طوق نجاة لحزب العدالة والتنمية،
الذي تهدده غضبة شعبية بسبب »كورونا«).(..
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ﻛﻮاﻟﻴﺲ

ÜGõMC’G ádhôg ∞bƒj ∂∏ŸG
»LQÉÿG øjódG ™aQ ¤EG
ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﻦﻴ ﳲ ﺍﳴﻐﺮﺏ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ
ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺍﺟﺘﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﳲ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﻢ ﺇﳳ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ،ﻣﻨﺬ
ﻓﺮﺘﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ،ﻫﻲ ﻓﺌﺔ
ﺍﳴﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﳴﻘﻴﻤﻦﻴ ﳲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺒﺒﺖ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﳲ

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
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»ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ« ﻫﻨﺎ ﳴﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑـ» 30ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻇﻠﻮﺍ ﻋﺎﻟﻘﻦﻴ ﺑﺎﳴﻐﺮﺏ« ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ
ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ،ﻟﻴﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ» :ﻫﻞ
ﺳﻴﻌﻮﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﳳ ﺍﳴﻐﺮﺏ ،ﺑﻌﺪ ﺍﳴﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮﻫﺎ
ﳲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺍﻷﻡ؟« ..ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﺘﺴﻤﺢ ﺑﺮﺘﺣﻴﻠﻬﻢ،

آﺧﺮ اﻷوراق اﻟﺴﺮﻳﺔ
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ﻟﻮﻻ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﳲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﳴﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﺇﺿﺎﳲ،
ﺳﻴﺤﺮﻡ ﺍﳴﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﻣﺮﺣﺒﺎ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﳴﻐﺮﺑﻴﺔ ﳲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﳳ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﳴﻌﺎﻛﺲ،
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﳲ ﺗﺪﺑﺮﻴ ﺍﳴﻠﻒ).(..
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كـواليـس األخبــار

العدد1079 :

من  11إلى  17يونيو 2020

االقتراض من الخارج على طاولة المحكمة الدستورية

بقلــم:

امللك يوقف هرولة الأحزاب �إىل رفع الدين اخلارجي
الرباط .األسبوع

الطيب العلوي

هل �أتاك حديث
جورج فلويد املغربي؟

فكان درســا من املؤسسة امللكية لألحزاب
االنــتــهــازيــة واملصلحية الــتــي حــن ترى

حكومة العثماين يف �ضيافة
املجل�س الوزاري

«الهمزة» ،تلوي عنق القوانني والدستور
وتفسره على مقاسها خدمة ملصالحها.

التهافت على م�ساعدات «كورونا»
يك�شف تالعبات غري متوقعة
الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع
قــالــت مــصــادر جــد مطلعة،
أن وزراء حكومة سعد الدين
العثماني مــدعــوون لحضور
اجتماع مجلس وزاري بالرباط
يــتــرأســه مــلــك الــبــاد ،نهاية
األســبــوع الــجــاري ،بعد عقد
مجلسني للحكومة ،ترتب عن
أحدهما تمديد حالة الطوارئ
الصحية ملدة شهر ،ومنح الوالة
والعمال صالحية التصرف في
تخفيف الحجر ،بعد تصنيف
املناطق ،إلى منطقة  1و.2
وأكــــــدت نــفــس املـــصـــادر،

أن الحكومة مــن املنتظر أن
تعقد اجتماعها الــعــادي يوم
الــخــمــيــس ،لــلــمــصــادقــة على
القانون املالي التعديلي ،قبل
رفعه فــي الــيــوم املــوالــي إلى
اجــتــمــاع املــجــلــس الــــوزاري
بــقــيــادة ملك الــبــاد مــن أجل
املصادقة عليه.
هذا ،ومن املنتظر أن يحال
الــقــانــون امل ــال ــي التعديلي
فــي نفس الــيــوم على مجلس
النواب ،الذي منحت له ثمانية
أيــام ملناقشة واملصادقة على
الــقــانــون امل ــال ــي التعديلي
الجديد.

كما كان متوقعا ،غالبا ما يؤدي التهافت إلى استفادة بعض
املواطنني غير املستحقني ،من املساعدات املوجهة باألساس إلى
املتضررين ،وقد حصل نفس األمر مع مساعدات جائحة «كورونا»،
حسب ما أكده محمد أمكراز ،وزير الشغل واإلدماج املهني ،حيث
قال أن الحكومة توصلت بـ  9ماليني طلب لالستفادة من صندوق
تدبير جائحة فيروس «كورونا» ،في حني أن عدد األسر في املغرب
هو  7ماليني و 313ألف أسرة.
وقال أمكراز ،إن العدد املعني بالدعم من الذين فقدوا شغلهم هو
 4ماليني و 300أسرة ،مستحقة للمساعدة ،ما يعني أن املشكل
هو مشكل ثقافة ،أي «ضــرورة مواجهة املغاربة بالثقافة التي
يجب أن تحكم سلوكنا ،ألن نجاح البرامج االجتماعية رهني بها»،
يقول أمكراز.

رئي�س احلكومة واحلجر ال�صحي
كاريكاتير األسبوع

بعد اكتساح «كورونا» كل املواضيع ،واألغلفة،
والفيديوهات ،واأللسنة ،ألكثر من ثالثة أشهر
متتالية بدون انقطاع ،وبشكل حصري ،تكون
قضية جورج فلويد ،أول قضية واسعة االنتشار
لعالم ما بعد «كورونا».
جورج فلويد رجل أمريكي ،أسود البشرة،
ضخم البنية ،ولــد بعد  150سنة من تحرير
أبــراهــام لينكولن لـ«العبيد» على األراضــي
األمريكية ،وتوفي على رصيف نفس األراضي،
املزفتة هذه املرة( ،)...حوالي مائتي سنة بعد
التحرير املــذكــور ،مــات فوقها مكبل األيــدي،
مخنوقا بقوة الضغط الذي طبقه على رقبته
شرطي أبيض الــلــون( ،)...ملــدة فاقت الثمان
دقائق ،مما أدى إلى موته ،كل هذا َّ
وثق ْته عدسات
كاميرات «الصحفيني الجدد» ،الذين نقلوا لنا
املشهد أفضل من لو نقله مخرج سينمائي عاملي
من خالل فيلم يحكي قصة عنصرية عريقة ،إبان
حكم رئيس أمريكي عنصري( ،)...و«الصحفي
الــجــديــد» ،صاحب السبق ،فــي عالم مــا بعد
«كورونا» ،ليس هو ذلك الذي درس اإلعالم في
املعاهد العليا ،أو الحامل لبطاقة الصحافة،
بل هو اآلن كل شخص حامل لهاتف ذكي ،وفي
الوقت املناسب.
فارق السيد فلويد الحياة إذن ،وكان آخر ما
نطق به ،صرخات استغاثة ،ينادي بها «ماما»،
صرخات تجاهلها الشرطي ،لكن ،وبعد ساعات
من الحادث ،لم يتجاهل أحد صرخات السخط
التي صاحت بها معظم شوارع العالم ،والتي
بينت أن احتقار اإلنسان أكثر حساسية من
صحته ،حيث أنه رغم حاالت الطوارئ الصحية
املفروضة في كل الدول ،تجاهل الناس الفيروس
املتجول بينهم ،وعــرضــوا أنفسهم للخطر،
فازدحموا ،واندفعوا ،لتصل صرخة االستغاثة
الجماعية التي كان بإمكان شرطي مينيابوليس
أن يسمعها بمفرده.
ما عرفته أمريكا مع فلويد ،يرسم مالمح
كاملة ،لوجه كامل ،يمثل الثورة ال غير ،ألن ما
وقع ،يذكرنا بما حصل كلما قامت ثورة ،هذه
التقلبات السياسية التي منذ أن بدأت ،ترتدي
بكل سهولة بدلة «الديمقراطيات املفروضة»،
وكأنها ريــح تهب مــن الــشــرق نحو الــغــرب،
وكــان فيها كــل مــرة رجــل واحــد يشعل فتيل
بالد بالكامل ،فإذا كان الرجل في العراق اسمه
صدام ،وفي تونس اسمه البوعزيزي ،وفي ليبيا
اسمه القذافي ،وفي مصر اسمه مرسي ،وفي
أمريكا اسمه فلويد ،فنحن املغاربة قد فزنا ،ألن
الرياح التي هبت على الجميع ،تجاوزتنا ،إذ
خالل سفرها من الشرق ،مرت فوقنا ،ووصلت
اآلن إلــى أقصى الــغــرب ،دون مسنا ،ولسنا
بحاجة إذن ألي مظاهرة وال ألي صياح ،وفي
قضية فلويد ،اكتفينا بتعيني طائفة املوريش،
أوالئــك األمريكيني السود الحاملني ،منذ أزيد
من قرن من الزمن ،بحمل الجنسية املغربية،
لتمثيلنا والحضور باسمنا ،ورفع رايتنا في
املظاهرات األخيرة ضد العنصرية ،ببساطة ،ألن
«جورج فلويد املغربي» ال وجود له! والجواب
عن ذلك :أن قواتنا األمنية تتقن عملها ،ألنها
تضرب «بال ما تخلي االيمارة» ،وتعتدي دون
نزيف دم ،و ُتسقط على الرصيف دون كسر(،)..
عكس البوليس األمريكي ،إذن ،فهي تتقن تقنية
الضغط على الرقبة ،دون التسبب في خنق
وال في موت ..وممنوع التصوير.

من الدروس التي وجهتها املؤسسة امللكية
لألحزاب بمناسبة التصويت على قانون رفع
سقف االقتراض من الخارج ،هو حرص ملك
البالد على احترام إرادة شعبه واستقالل
قضاء بالده.
ملك البالد ،وبعد شروع الشعب في نقاش
عبر «الفايسبوك» وفــي وســائــل اإلعــام،
حول وجــود خروقات دستورية وقانونية
ارتكبها ممثلو األمة أثناء تصويتهم على
هــذا القانون ،وكذلك بعد احتجاج بعض
ممثلي األمة ،تريث في إصدار ظهير تنفيذ
هذا القانون ،لكي ال يضع صكوك البراءة
والقداسة وتحصني هذا القانون.
كما أن ملك الــبــاد ،حــن علم بإحالة
املــــوضــــوع ع ــل ــى الـــقـــضـــاء (املــحــكــمــة
الدستورية) ،حسم األمر آنذاك بعدم إصدار
ظهير التنفيذ ،حتى تبت املحكمة في الدعوى
بكل أريحية واستقاللية تامة ودون ضغوط،
ومن تم سيحترم حكمها مهما كان مضمونه،

اﻟﻌﺪد1079 :
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
في الوقت الــذي يهدد فيه فيروس
»كورونا« حياة أزيد من  40مليون
مغربي ،وفي الوقت الــذي يتجاوز
فيه عــدد منخرطي الهاتف النقال
عدد السكان بكثير ،لم يتجاوز عدد
ا�شترك� في خدمة »وقايتنا« التي
أطلقتها وزارة الصحة لـ»ترصد«
وباء »كورونا« ،مليون مشترك ،ما
يطرح إشكالية الثقة في منتوجات
من هذا النوع ،رغم أن »ا�علوماتي�«
احتفوا بهذا الرقم ،الذي ﻻ عﻼقة له
بالواقع ،باعتباره إنجازا كبيرا).(..
سادت حالة من اﻻرتباك في أوساط
ا�واطن� ،بعد تضارب اﻷنباء الذي
حصل بالتزامن مع انعقاد ا�جلس
الحكومي يوم الثﻼثاء ا�اضي ،بعد
التسريب اﻷول ــي الــذي كــان يؤكد
تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى
غاية  8غشت ا�قبل ،قبل أن يتم
طي الصفحة بإعﻼن تمديد حالة
الطوارئ الصحية �دة شهر ،ومنح
الصﻼحية لــلــوﻻة والــعــمــال فيما
يتعلق بتخفيف الحجر الصحي ،كل
حسب الحالة الوبائية ﻹقليمه.
بقدر ما يطرح السؤال حول ما إذا
كان وزير الداخلية السابق ورئيس
لجنة الــنــمــوذج التنموي ،حامﻼ
للجنسية الــفــرنــســيــة) ،(..يطرح
السؤال عن احتمال حمل السفيرة
الفرنسية في ا�غرب لجنسية أخرى،
غير الجنسية الفرنسية ،لكنهما في
خرجاتهما معا ،حاوﻻ التقليل من
أهمية لقائهما اﻷخير بغض النظر
عن الجنسيات).(..

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ليست صحفية ،بل إن سنها لم يتجاوز 17
سنة ،لكن دارنيﻼ فرايزر ،تسببت في اندﻻع
ثورة بأمريكا ،بعد أن صورت بهاتفها النقال
حادثة مقتل جورج فلويد ،على يد الشرطة
اﻷمريكية ،وها هي البﻼد التي تدعي حماية
الديمقراطية في العالم ،تغلي بكاملها ،بعد
انتشار شريط فيديو في كافة أرجاء العالم
يوثق لعملية قتل وحشي �واطن من طرف
الشرطة.
مــن كــان يتصور أن يــخــرق ا�واطنون
اﻷمريكيون بعشرات اﻵﻻف الحجر الصحي
في زمن تفشي وباء »كورونا« ،لﻼحتجاج،
لوﻻ هذا الحادث ا�ستفز ،الذي تسبب فيه
استهتار واحــد من أفــراد الشرطة ،حيث
اضطر رئيس بلدية نيويورك ،لفرض حظر
التجول في ا�دينة بسبب أعمال الشغب
على خلفية مقتل جــورج فلويد في مدينة
مينيابوليس بوﻻية مينيسوتا )شمال شرق
الوﻻيات ا�تحدة(؟
وق ــد ســاهــمــت طــريــقــة تــعــامــل الشرطة
مع ا�حتج� في تأجيج اﻷوضـــاع ،التي
تحولت فــي بعض الــحــاﻻت إلــى حــوادث
شغب ،لتتحدث وســائــل اﻹع ــﻼم الدولية
عن تــجــاوزات خطيرة ،حيث أظهرت عدة
تسجيﻼت مصورة وحشية الشرطة خﻼل
اﻻحــتــجــاجــات على مقتل ج ــورج فلويد،
اﻷمريكي أسود البشرة ،ففي مدينة بوفالو
بوﻻية نيويورك ،تم إيقاف شرطي� عن
العمل بعدما شوهدا وهما يطرحان أرضا
رجﻼ أبيض مسنا ،وفي مدينة نيويورك،
سجلت عدسات الكاميرات أفرادا بالشرطة
وهــم يتعاملون بخشونة مــع متظاهرين
كانوا يركضون.

ولم تكن نتائج اﻻحتجاجات اﻷمريكية
لتقف عند حدود توجيه تهمة القتل العمد
لرجال الشرطة ا�تورط� في مقتل فلويد،
الذي بات ملقبا بـ»بوعزيزي أمريكا« قياسا
على حادثة البوعزيزي التي أشــرت على
انطﻼق »الربيع العربي« من تونس ،حيث
تجاوب اﻻدعاء العام اﻷمريكي مع مطالب
الشارع بتشديد العقوبات ضد الشرطي
ديــريــك شــوفــن ،ا�ــتــهــم فــي قضية مقتل
اﻷمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد،
وتمت إعــادة صياغة اﻻتهامات ،لتتحول
إلــى جريمة قتل عمد تصل عقوبتها إلى
 40عاما ،ولكن القضية تطورت إلى درجة
الشروع في تفكيك جهاز الشرطة ،حيث أعلن
أعضاء ا�جلس البلدي في مينيابوليس،
حسب وسائل اﻹعــﻼم ،أنه سيتم »تفكيك«
جهاز الشرطة في هذه ا�دينة اﻷميركية،
وقالت رئيسة ا�جلس البلدي ،ليزا بيندر،
لشبكة »ســي .إن .إن«)) :نحن ملتزمون
بتفكيك أجــهــزة الشرطة كما نعرفها في
مدينة مينيابوليس ،وإعــادة بناء نموذج
جديد للسﻼمة العامة يحافظ بالفعل على
مجتمعنا آمنا(( ،وأشارت رئيسة ا�جلس
إلى أنها تعتزم تحويل اﻷموال ا�خصصة
�يزانية شرطة ا�دينة إلى مشاريع تتعلق
بالسكان.
إن الــدرس اﻷمريكي في ضــرورة تدريب
أجــهــزة اﻷم ــن على التعاطي مــع قضايا
ا�هاجرين اﻷفارقة ،خاصة في بلدان مثل
ا�غرب ،حيث تحول إلى بلد إقامة ،يفرض
معالجة جذرية �شاكل اﻷفارقة ا�هاجرين،
حيث باتوا جزء من النسيج اﻻجتماعي،
نــجــدهــم فــي أوراش الــصــيــانــة ومــحــﻼت
البقالة ،وورشات الصناعة ...ثم إن التعاطي
مع ا�لف بما يستحقه ،يجب أن يصب في

اتــجــاه تكريس الــرؤيــة ا�لكية �ستقبل
ا�هاجرين فــي ا�ــغــرب ،حيث يدعو ا�لك
محمد السادس إلى تغليب منطق الوحدة
على الشعبوية) ،(..كما أن ا�لك محمد
الــســادس هو الــذي يشرف شخصيا على
إطﻼق مبادرات تسوية وضعية ا�هاجرين
اﻷجانب ،خاصة اﻷفارقة من دول جنوب
الصحراء والساحل ،الذين كانوا يتواجدون
بشكل غير قانوني بالتراب ا�غربي.
تبعا �ا سبق ،فإن السلطات مدعوة أيضا
للتفاعل مع مطالب ا�هاجرين اﻷفارقة ،الذين
سجلوا أيضا مطالبهم بالتزامن مع تفشي
جائحة »كورونا« ،حيث ))قامت جمعيات
الجالية اﻹفريقية با�غرب بمطالبة الحكومة
ا�غربية بالتفاتة إلى ا�هاجرين من دول
إفريقيا جنوب الصحراء ،والذين تأثروا
بإجراءات الحظر الصحي ،وأخذ وضعيتهم
بع� اﻻعتبار في إطار الطوارئ الصحية
لوقف سلسلة انتشار »كــورونــا« ،ونبهت
الجمعيات ،والجاليات اﻹفريقية في ا�غرب،
ا�نضوية تحت لــواء  ،PASCOMSفي
بﻼغ لها ،أصدرته خﻼل اﻷسبوع الجاري،
الحكومة ا�غربية ،إلى أن اﻹجــراءات التي
تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ الصحية
فــي الــبــﻼد ،أثـــرت فــي حــيــاة ا�هاجرين،
خصوصا الذين يعيشون في ظروف صعبة،
حيث لم يتمكن عدد من الذين ﻻ يتوفرون
على أوراق إقامة قانونية من الحصول على
ورقــة التنقل ،وتحدثت الجمعيات ذاتها
عن عــدم إدراج هــذه الفئة من ا�هاجرين
ا�ــتــضــرريــن فــي عمليات التعويض عن
الضرر ،خصوصا وأن جلهم غير منخرط
في الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي،
ويشتغل في القطاع غير ا�هيكل ،حسب
بﻼغ متداول إعﻼميا.

أعدمت اﻻحتجاجات »الفيسبوكية«،
مشروع القانون ا�تعلق بشروط
الــنــشــر فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل
اﻻجتماعي ،بعد تسميته بقانون
تكميم اﻷفــــواه) ،(..لكن إذا كانت
إدارة »الفيسبوك« مرتاحة ﻻستمرار
الفراغ التشريعي في ا�غربي ،فإنها
اضطرت مؤخرا إلى التفاعل السريع
مع التهديدات التي أطلقها رئيس
الوﻻيات ا�تحدة اﻷمريكية ترامب،
على خلفية مساهمة »الفيسبوك« في
التأجيج ،فهل يعود ا�غاربة لحمل
ا�وضوع على محمل الجد)(..؟
بينما ﻻ يزال مقر السفارة الليبية
في الرباط مغلقا ،قد تنصف اﻷقدار
اﻹلــهــيــة الــتــوجــه ا�ــغــربــي ا�عبر
عنه فــي »لــقــاء الــصــخــيــرات« ،بعد
نــجــاح حــكــومــة فــايــز الــســراج في
تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة
على الجنرال حفتر ،عدو »حكومة
الصخيرات« ،وهي الحكومة التي
ولدت عقب جهود مغربية ﻻ عﻼقة
لها بمؤتمر برل� اﻷخير).(..
في الوقت الذي تم فيه تمديد حالة
الطوارئ الصحية �دة شهر إضافي،
دخلت شركات الطيران في صراع مع
الزمن لبيع تذاكر الرحﻼت الداخلية
انطﻼقا من يوم  16يونيو ،ليطرح
الــســؤال عــمــا إذا كــانــت شــركــات
الطيران تعرف معطيات أكثر من
ا�ــواطــنــ� حــول مستقبل الحجر
الصحي ،الذي سيختلف من مدينة
إلى أخرى حسب درجة التصنيف،
بينما الــرحــﻼت الجوية تتجاوز
مــنــطــق الــتــصــنــيــف ب ــ� ا�ــنــاطــق
 1و.(..)2
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أحالم اليقظة عند الرفاق

بنعبد اهلل يخلط بني اململكة املغربية واالحتاد ال�سوفياتي
الرباط .األسبوع
يبدو أن مواجهة جائحة «كــورونــا» قد
جعلت رفاق نبيل بنعبد هلل يحلمون بتحويل
اململكة املغربية بتاريخها املختلف ،إلى دولة
«شيوعية» أكثر من االتحاد السوفياتي في
القرن املاضي.
أحالم حزب «الكتاب» ،تجسدت في دعوتهم
من أجل عــودة الدولة بقوة لتمسك بيد من
حديد جميع املجاالت االقتصادية والصناعية
والتنموية ،وتصبح هي «الشركة الكبرى»
املالكة للعديد مــن الصناعات واملشاريع
واملساهمة الرئيسية في الباقي.
وجــــاءت مــطــالــب «الـــرفـــاق» فــي املــذكــرة
املرفوعة للعثماني رئيس الحكومة بداية
األسبوع الجاري ،والتي تضمنت رؤية حزب
التقدم واالشتراكية ملغرب ما بعد «كورونا»،
واملتمثلة في عــودة الدولة بقوة إلى مجال
«الصناعة الوطنية عبر صندوق استثماري
عمومي ،مهمته هــي الــدخــول فــي رأسمال
املقاوالت الصناعية من أجل تعزيز السيادة
املغربية في مجال الصناعة».
كما دعت مذكرة «الكتاب» إلى تغلغل الدولة
فــي املــجــال االقــتــصــادي واالســتــثــمــاري من
خالل «تعزيز دور الدولة في ضمان التمويل
للمقاولة الوطنية» ،وطالبوا أيضا بـ«ضرورة
الــرفــع مــن إيــقــاع االستثمار العمومي ،أي
استثمارات الدولة لدعم جميع املخططات

الصناعية واالقتصادية والتنموية ،وتعزيز
البنيات التحتية واألوراش الكبرى».
ولجعل الــدولــة هــي املشغل واملستثمر
األول ،إن لم نقل الوحيد ،فقد طالب «الرفاق»
الدولة كذلك بضرورة إطالق أوراش تنموية
فــي الجماعات والــقــرى واملــنــاطــق النائية
والجبلية ،تهم تشييد الطرق وفتح املسالك
وبناء السدود التلية وحفر اآلبــار وعملية
التشجير وغيرها من أوراش الدولة التي قد
تحرك االقتصاد.

وملزيد من تدخل الدولة ،دفع رفاق بنعبد
هلل بـ«ضرورة تحويل موارد صندوق الحسن
الثاني للتنمية االقتصادية ،للمساهمة في
املقاوالت الصغيرة واملتوسطة» ،وكذلك «عودة
الخدمة املدنية لسنة واحــدة مدفوعة األجر
لخريجي الجامعات واملعاهد العليا لتقوية
الخدمات في املناطق النائية والقروية»..
فهل يقبل رئيس الحكومة واملعنيون باألمر
بمطالب حزب التقدم واالشتراكية ،أم أنها
ستبقى أحالما غير قابلة للتطبيق؟

«كورونا» تنقذ مهربي املاليري املغربية �إىل اخلارج من ف�ضيحة دولية
ف ــي ظ ــل مــواجــهــة امل ــغ ــرب لجائحة
«كورونا» ،وحصر عملية وضع القوانني
داخــل الحكومة واملصادقة عليها داخل
الــبــرملــان فقط فــي الــقــوانــن واملــراســيــم
الخاصة بالجائحة ،ســواء إعــان حالة
الطوارئ الصحية أو قانون رفع سقف
االقــتــراضــات الــخــارجــيــة ،أو مساعدة
الفئات املــتــضــررة مــن فــيــروس «كوفيد
 ،»19بدأ عدد من املهتمني يطرحون مدى
وفاء الحكومة املغربية بباقي التزاماتها
األخرى ،وخاصة التزاماتها الدولية أمام
دول العالم.
سبب هــذا الــتــخــوف ،بحسب خبراء
ماليني دوليني ،هو مصير االلتزام الذي
كانت الحكومة ،في شخص وزير املالية
محمد بنشعبون ،قد التزمت به أمام العديد

تباين وجهات النظر حول
مناق�شة تعديالت قانون املالية
الرباط .األسبوع

الحكومة تتماطل في تنفيذ بنود اتفاق دولي

● الرباط .األسبوع

ألنه قانون غير مسبوق في تاريخ برلمان «الخمول»

من دول العالم ،حيث وقــع رسميا على
«االتفاقية الدولية لتبادل جميع املعلومات
واملعطيات الضريبية ،والتصريح بجميع
الحسابات واملعامالت املالية بني الدول»
يوم  25يونيو .2019
وأوضح املصدر ذاته ،أن توقيع املغرب،
فــي السنة املــاضــيــة ،على هــذا االتــفــاق
الــدولــي ،كــان مشروطا بوضع الحكومة
املــغــربــيــة ومــصــادقــتــهــا عــلــى الــقــوانــن
التطبيقية لــذلــك ،وهــي الــقــوانــن التي
ستلزم املؤسسات املغربية بضرورة تقديم
املعلومات الضريبية عن كل مواطن أجنبي
لفائدة دولته التي تكون طرفا في االتفاقية،
وتضغط كذلك على باقي املؤسسات املالية
للكشف عن «جميع املعلومات املتعلقة
بالحسابات املالية لذلك الشخص» ،وكل
ذلك في إطار محاربة التهرب الضريبي
وتهريب وتبييض األموال.

فــاملــغــرب حــن وقـــع الــســنــة املاضية
على هــذه االتفاقية ،جــاء بــإجــراء جديد
في القانون املالي الحالي ،يدعو جميع
مواطنيه املغاربة الذين يملكون عقارات
وأمـــوال منقولة بــالــخــارج ،إلــى تسوية
وضعية ممتلكاتهم خالل سنة  ،2020ألن
املغرب سينضم رسميا لهذه االتفاقية،
ومن تم سيحصل على جميع املعلومات
من الحكومات األجنبية ،غير أن «حكومة
العثماني لم تستكمل ،حتى حدود اليوم،
املصادقة على القوانني التي تنزل هذه
االتــفــاقــيــة ،إذ لــم تحلها جميعها على
موافقة البرملان ،بل وحتى القانون الذي
تمت إحالته على املؤسسة التشريعية،
لــم تضغط عليها للتعجيل باملصادقة
عليه» ،فهل تمنح حكومة العثماني مهربي
األموال والعقارات بالخارج فرصة أخرى
السنة القادمة لتسوية وضعيتهم؟

قال مصدر برملاني جد مطلع ،أن كال من حكومة
سعد الدين العثماني والبرملان بغرفتيه ،حائرين في
كيفية إعداد ومناقشة القانون املالي التعديلي املقبل.
وأوضــح املصدر ذاتــه ،أن الحكومة تواجه ألول
مرة إشكالية ضرورة وضع قانون مالية تعديلي على
القانون املالي املعمول به ،بعدما جرت عادتها على
وضع القوانني املالية بالطريقة املعروفة ،حيث تضع
وزارة املالية القانون املفصل ،وكل قطاع حكومي
يضع ميزانيته ،وحصيلة عمله خالل السنة املاضية،
والسياسة العامة التي سينهجها خالل السنة املالية
املقبلة ،ويأتي بعد ذلــك ملناقشتها داخــل البرملان
بغرفتيه خالل شهر و 20يوما قبل املصادقة عليها،
أما اليوم ،فالنقاش الدستوري والقانوني املطروح
يتعلق بهل ستقوم الحكومة بتعديل نص القانون
املالي فقط ،وبالتالي سيشرف وزير املالية وحده على
تقديم ومناقشة هذه التعديالت ،أم أنه سيفتح األمر
أمام جميع الوزارات لتقديم تعديالتها على ماليتها
وسياستها القطاعية؟
وانتقل هذا النقاش بدوره ملجلسي البرملان ،وألول
مــرة بعد دســتــور  ،2011بمناسبة القانون املالي
التعديلي ،هل سيحاسب ممثلو األمة جميع الوزراء
على التعديالت التي قد تطال ميزانيتهم ،أم سيكتفون
بمحاسبة وزير املالية وحده على هذه التغييرات التي
ستطال ميزانية جميع الوزارات؟
وأكــد املصدر ذاتــه ،أن هناك توجها أغلبيا يدفع
بتخصيص حوالي  13يوما ملناقشة القانون املالي
التعديلي برمته ( 8أيام بمجلس النواب و 5بمجلس
املــســتــشــاريــن) ،ومــن تــم يــدفــع بتوجيه الحكومة
والبرملان إلى مناقشة وزير املالية وحده دون محاسبة
جميع الوزراء كما جرت عادة القانون املالي.

بنشعبون

العثماني

في اجتهادات خطيرة وغير مسبوقة

املحكمة الد�ستورية تعرتف بـ«الت�صويت عن بعد» وال تعرتف بدالئل ال�صوت وال�صورة
الرباط .األسبوع
حــســمــت املــحــكــمــة الــدســتــوريــة
بــالــربــاط ،باعتبارها أعــلــى جهاز
قضائي في البالد ،الجدل الذي كان
حاصال بني البرملانيني والسياسيني
ومختلف فقهاء وأساتذة الدستور
حــول عملية «التصويت عن بعد»،
وحكمت املحكمة بـ«جواز التصويت
عـــن ب ــع ــد» وبــصــاحــيــة مــســطــرة
التصويت على قــانــون رفــع سقف
الديون الخارجية موضوع الطعن
الذي قدمه حزب األصالة واملعاصرة
للمحكمة.
وإذا كان قرار املحكمة ملزما للجميع
وغير قابل للطعن ،فإن مضمونه كان
محط نقاشات ساخنة بني برملانيني
ومختصني ،لكونه قرارا جديدا وغير
مسبوق ويحكم في قضية غير مثارة
من قبل تتعلق بـ«مسطرة التشريع

في زمن الجائحة».
وقــــال مــصــدر مــطــلــع ،أن هــذه
النقاشات وقفت في هذا الحكم على
بعض االجتهادات اإليجابية التي
ستحل اإلشكاالت مستقبال ،وستحسم
الكثير من املشاكل والخالفات التي
قــد تقع بسبب امل ــرض أو الــوبــاء،
معتبرين في الوقت نفسه أن بعض
االجتهادات التي جاء بها هذا الحكم،
قد تكون خطيرة في املستقبل.
وبــحــســب نــفــس املـــصـــدر ،فمن
االجتهادات اإليجابية التي جاءت بها
املحكمة ،أنها «اعتبرت فيروس كوفيد
 19ظرفا طارئا ،يمكن االستناد إليه
لتقليص حضور النواب» ،وبالتالي،
تــكــون جــلــســات الــبــرملــان قانونية
ودستورية بمن حضر بناء على قرار
اتخذ في املوضوع من طرف رئيس
مجلس النواب ورؤساء الفرق.
غير أنه من األشياء الخطيرة التي

جاءت بها املحكمة واعتبرها هؤالء
سلبية ،وقــد تكون لها انعكاسات
خطيرة على الحياة ،ليس البرملانية
فقط ،ولكن العامة وحتى في جميع
املحاكم ،هي حني اعتبرت املحكمة
أن «فيديو» تسجيل جلسة املصادقة
بــالــصــوت والـــصـــورة الــــذي أدلــى
بــه فريق «الــبــام» والـــذي يثبت أن
مضمونه مخالف للمحضر الورقي،
اعــتــبــرت املــحــكــمــة أن التسجيل
بالصوت والــصــورة وعبر مختلف
الوسائل اإللكترونية الحديثة ،مجرد
«وسائل تقنية وتوثيقية مساعدة»
ليست لها حجية املحاضر املكتوبة،
هذا االجتهاد بحسب هؤالء الخبراء
الدستوريني ،قــد يضعف مستقبال
وأمـــــام جــمــيــع املــحــاكــم بحجية
التسجيالت بالصوت والصورة التي
تكون دليال لــإدانــة في الكثير من
القضايا.
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ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أﻣﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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كشفت النقابة ا�ــوالــيــة لحزب
اﻷصـــالـــة وا�ـــعـــاصـــرة ،ا�ــنــظــمــة
الديمقراطية للشغل ،عن تﻼعبات
مالية تجري بــوزارة الصحة تحت
أنظار وزيــر الصحة الحالي ،خالد
أيت الطالب.
وقالت النقابة ا�نخرطة في حزب
»البام« بوجود تجاوزات وصفتها
بالخطيرة ،لم تعد تتعلق بالصفقات
التي جرت في عهد الحجر الصحي،
حــيــث اســتــغــﻼل حــالــة ال ــط ــوارئ
الصحية وتعطيل قانون الصفقات
العمومية ،بل تعدت ذلك إلى »تمرير
جميع الصفقات الكبرى التي ﻻ عﻼقة
لها بالحاجيات وا�تطلبات الخاصة
بــالــوقــايــة والــعــﻼج م ــن فــيــروس
»كورونا« ا�ستجد.
وأكدت نفس النقابة في بيان خطير
جدا ،يتطلب فتح تحقيقات عاجلة من
النيابة العامة ،أن »وزارة الصحة

لجأت إلــى إلــغــاء جميع الصفقات
الــعــمــومــيــة الــتــي كــانــت مبرمجة
سابقا والتي تمت في إطــار قانون
الصفقات العمومية الخاصة بتجهيز
ا�ستشفيات الجامعية الجديدة
بكل مــن طنجة وأكــاديــر ،وبغﻼف
مالي حدد في  200مليار سنتيم،
بهدف تمريرها إلى شركات بعينها
وتحت غطاء ا�رسوم السالف الذكر
التفاوضي ا�باشر ،رغم أن ا�شاريع
ﻻ عﻼقة لها بالظرفية اﻻستثنائية
�واجهة متطلبات كورونا«.
وإذا كان الجميع يعلم أن التصرف
»الحر« قد أعطي لوزير الصحة في
 200مليار الجديدة التي منحها له
وزير ا�الية من صندوق »كورونا«،
فإن النقابة كشفت أن التصرف هذه
ا�رة ،كان في  200مليار سنتيم أخرى
مصدرها »صندوق الدعم الخليجي
وفـــي إطـــار اتــفــاقــيــة وبــروتــوكــول
موقع مع الدولة ا�غربية ،يتطلب
احترام قوان� الصفقات العمومية

∫ƒM »µ∏ŸG º«µëàdG
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»الناس في الناس والقرع في مشيط الرأس«
هذا ا�ثل ا�غربي ا�عبر جدا ينطبق على حال
بعض اﻷحزاب السياسية ا�غربية اليوم ،بعدما
تناست وتغافلت اﻷزمة اﻻقتصادية واﻻجتماعية
الخانقة التي تهدد البﻼد والعباد بسبب جائحة
»كــورونــا« ،وقــفــزت على كــل هــذه التداعيات
الخطيرة وأصبحت تفكر في انتخابات السنة
القادمة وكأنها أولوية اﻷولويات اﻵن.
مــصــدر جــد مــقــرب مــن الــعــثــمــانــي رئيس
الحكومة ،أكد لـ»اﻷسبوع« ،أن هذا اﻷخير تفاجأ
حد الصدمة ،من إلحاح البعض على تنظيم
اﻻنتخابات خﻼل السنة القادمة ،ومن جعله
أولوية كبرى حاليا قبل أولوية البحث عن السبل
والطرق الكفيلة ﻹخــراج ا�غرب من اﻷزمت�
اﻻقتصادية واﻻجتماعية الشديدت� اللت� بدأتا
تلوحان في اﻷفــق نتيجة تداعيات »كورونا«،
أزمة عميقة بدأت تصل البوادي والقرى البعيدة
بعدما خنقت هوامش ا�دن والحواضر وبدأت
ترفع من وتيرة اﻻحتقان اﻻجتماعي وتهدد
استقرار البﻼد ،مما يتطلب ضرورة وضع خطط
تضامنية وسياسية استعجالية ﻹنقاذ الوضع
اﻻجتماعي واﻻقتصادي من اﻻنهيار.
وأض ــاف ا�ــصــدر ،أن صدمة العثماني من
هــذه ا�طالب التي عبرت عنها بقوة بعض
اﻷح ــزاب ،وكــأن شغلها الشاغل هو التعجيل
باﻻنتخابات للوصول إلى السلطة والحكومة
مهما كانت وضعية البﻼد بــدل اﻻنــخــراط في
التفكير الجماعي ﻹنقاذ البﻼد والعباد ودعم
اﻻستقرار اﻻجتماعي واﻷمني قبل اﻻنتخابات
التي »لن تفيد في شيء مجتمعا جائعا وخائفا
على مستقبله ومستقبل أبنائه« ،حيث ستصير
حينها اﻻنتخابات في الــظــروف اﻻقتصادية
واﻻجتماعية السيئة مثل »جودة الكفن بالنسبة
للميت« حسب تعبير ا�صدر.
إلــى ذلــك ،أكــد نفس ا�ــصــدر ،أن العثماني
وهــو يتحاور حــول سبل إخـــراج ا�ــغــرب من
جائحة »كورونا« ،سيؤجل نقطة موعد إجراء
اﻻنتخابات إلى ما بعد اﻹجــراءات ا�ستعجلة
ﻹنقاذ اﻻقتصاد الوطني من تداعيات اﻷزمــة،
وأنــه عــازم على رفــع ا�ــوضــوع إلــى التحكيم
ا�لكي.

ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ

بمعايير الشفافية الــدولــيــة« بدل
استغﻼل الجائحة لـ»توجيه جميع
الــصــفــقــات إل ــى شــركــات مــحــدودة
ومــعــروفــة ســلــفــا لـــدى ا�ــهــنــيــ�،

وإقـــصـــاء الــشــركــات اﻷخــــرى من
ا�شاركة وا�نافسة الشريفة« ..فهل
تتحرك النيابة العامة وتحقق في
هذه ا�بالغ الدسمة؟

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺘﺮض أزﻳﺪ ﻣﻦ  3100ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
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اقتراض ا�غرب ،اﻷسبوع ا�اضي ،حوالي 200
مليار سنتيم من صندوق النقد العربي ،إضافة إلى
قرض آخر من البنك الدولي بحوالي  3مﻼيير دوﻻر،
أي أزيد من  2700مليار سنتيم ،قبل شهر ،أعاد إلى
الواجهة موضوع أثر الدين الخارجي والقروض
الخارجية على ا�غرب وعلى سيادته.
لجوء حكومة العثماني أو الوزير بنشعبون إلى
الديون الخارجية هذا الشهر بصورة غير مسبوقة
ونحن فقط في حدود منتصف السنة ،ينبئ بكارثة
على مستوى رهن سيادة القرار ا�غربي ،وعلى
مستوى الحرية في اختيار السياسات واﻷولويات
ا�طالبة بدعم الخيارات اﻻجتماعية.
وقــد أكــد مصدر جد مطلع ،أن »رجــال الدولة«
بعيدا عن حكومة العثماني ،قلقون جــدا بشأن
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هذه الديون الخارجية ،التي من ا�نتظر أن ترتفع
خﻼل النصف الثاني من هذه السنة ،بسبب توقع
انخفاض حــاد في مداخيل الدولة من الضرائب
قد يصل إلى  80با�ائة ،سواء مداخيل الضرائب
الجمركية أو ضرائب اﻻستثمارات الخارجية ،أو
عائدات السياحة ،أو تحويﻼت الجالية ا�غربية
بالخارج ،ومــع توقع توقف تــام �ساعدات دول
الخليج ،بدأ يطرح معه تخوف من انهيار القدرة
اﻻقتصادية للبﻼد ،ومن تم انهيار قرارها السيادي
أمام البنوك الدولية كما حصل لليونان سنة .2008
وأوضــح ا�صدر ذاتــه ،أن ما يزيد الط� بلة،
هو أنه إذا أضفنا لهذه اﻷزمة أزمة الجفاف الذي
انعكس على محصول ا�غرب من الحبوب والقمح،
مما يجعل بﻼدنا مقبلة على استيراد عشرات
اﻷطــنــان من القمح من السوق الدولية بالعملة
الصعبة ،فإن حدة أزمة الديون الخارجية ستفاقم

ﻻ محالة وضعية ا�غرب.
والغريب في اﻷمــر ،حسب نفس ا�ــصــدر ،هو
أن الطبقة السياسية في لقائها مع العثماني،
وفي مذكراتها »اﻹنشائية« التي قدمتها لرئيس
الحكومة ،لم تعط لهذا ا�وضوع أهمية قصوى
ولم تتناول خطورته على سيادة القرار اﻻقتصادي
والسياسي الوطني ،بل فقط تطالب من الحكومة
العناية بالقطاعات اﻻجتماعية وعلى رأسها قطاع
الصحة والتعليم والتشغيل دون اﻻنتباه إلى
مصدر تمويل هذا اﻹصﻼح ،أو التفكير في كيفية
رفــع م ــوارد الــدولــة دون اللجوء إلــى اﻻقــتــراض
باعتباره أسهل طريق ،بل إن هذه اﻷحزاب ﻻ تملك
تصورا تقشفيا للتخفيف من تكاليف ومصاريف
الدولة دون اللجوء إلى اﻻقتراض الخارجي الذي
بدأ يرهن حرية القرار بعدما رهن مستقبل الشعب
ومستقبل الجيل� القادم� على اﻷقل.
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بعدما كانت جريدة »اﻷسبوع« قد نقلت قبل
أسبوع� ،في مقال تحت عنوان» :لوبيات التأم�
تعدم فكرة إرجــاع اﻷقساط للمواطن� الذين لم
يستعملوا سياراتهم خﻼل الحجر« ،بأن بعض
القيادات البر�انية حاولت طرح موضوع إرجاع
مصاريف التأم� على شهور الحجر الصحي،
ﻷن ا�واطن� لم يستعملوا سياراتهم كما حصل
في فرنسا ،غير أن قياداتها السياسية قتلت هذه
ا�طالب في مهدها قبل وصولها إلى لوبي ا�ال
واﻷعمال داخل الحكومة ليحتج ويرفضها رسميا،

يبدو أن هذا النقاش الذي كان سرا باﻷمس ،قد
أصبح اليوم علنيا ووصل رسميا إلى البر�ان.
وعلى عكس الرفض الذي تعرض له بر�انيو
اﻷغلبية ،يبدو أن الشيخ بيد ﷲ ،الوزير
السابق واﻷم� العام السابق لحزب
اﻷصالة وا�عاصرة وا�ستشار
الحالي ،الــذي ظــل بعيدا عن
اﻷضــواء في الفترة اﻷخيرة،
ل ــم يــعــد لــديــه م ــا يخسره
فــي مــواجــهــة »كــبــار القوم
ولــوبــيــات ا�ـــال واﻷعــمــال
ﺑﻴﺪ ﺍﷲ
س ــواء داخ ــل الحكومة أو

دواء ﻛﻮروﻧﺎ

خارجها« ،لذلك انتفض وفرض هذا
ا�ــوضــوع رسميا داخ ــل البر�ان
رغــم حساسيته خ ــارج ا�ؤسسة
التشريعية ،ووجــه يــوم الثﻼثاء
ا�ـــاضـــي ،ســــؤاﻻ كتابيا
مباشرا لــوزيــر اﻻقتصاد
وا�ــالــيــة ،يتعلق بتوقف
الــســيــارات الخصوصية
للمواطن� �ــدة تفوق
ربــــــع الــــســــنــــة ،أي
طـــــوال مــــدة الــعــزل
الـــصـــحـــي ،بــيــنــمــا

استمر أصحابها في أداء أقساط التأم� رغم أن
سياراتهم ظلت مركونة منذ بداية الحجر ،لذلك
طالب بيد ﷲ من بنشعبون ،تمك� ا�واطن� من
استرجاع أقساط التأم� عن فترة الحجر الصحي،
وبذلك يكون بيد ﷲ قد دخل في صراع مباشر مع
لوبي التأمينات ،ومع وزيرين في التجمع الوطني
لــﻸحــرار ،هما وزيــر اﻻقتصاد وا�الية ووزيــر
التجارة والصناعة ،اللذين تربطهما عﻼقات
»متشعبة« مع لوبي التأم� ،فهل يحصل بيد ﷲ
على جواب من الحكومة ،أم أن الحكومة سوف
لن تجيب عن مثل هذه اﻷسئلة كالعادة ،أم أنها
ستجيب عنها إﻻ بعد فوات الوقت؟

اﺟﻠﺲ ﻓﻲ دارك
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غادر أكثر من  300مواطن مغربي
أرض الــجــزائــر ،نــهــايــة اﻷســبــوع
ا�نصرم ،على م� طائرت� تابعت�
للخطوط ا�لكية ا�غربية انطﻼقا
من مطار وهــران نحو مطار وجدة،
مرفوق� بالقنصل ا�غربي بوهران
بــوطــاهــر أح ــرض ــان ،الـــذي ك ــاد أن
يــتــســبــب فـــي تــعــمــيــق اﻷزمـــــة ب�
الجزائر والرباط بعد تحوير كﻼمه
ا�وجه لبعض الرعايا ا�غاربة هناك،
مجتمع� أمام القنصلية بالواجهة
البحرية لوهران ،وهو التصريح الذي
أثار موجة سخط شعبي في الجزائر
عبر شبكات التواصل اﻻجتماعي،
وأدى إلــى اســتــدعــاء سفير ا�غرب
بالجزائر من طــرف وزارة الشؤون
الخارجية.

تــزامــنــت ه ــذه الــرحــلــة مــع دعــوة
القنصل بوطاهر أحرضان لﻼلتحاق
بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي بالرباط ،وهو الذي تم تعيينه
شهر شتنبر  2018وحصل على اعتماد
رسمي من السلطات الجزائرية ،خلفا
للقنصل محمد متوكل الذي استدعي
لنفس ا�هام بمدينة أمستردام.
وكـــان بــوطــاهــر أحــرضــان يشغل
مهام دبلوماسية رفيعة ا�ستوى
بــدولــة الكونغو ،ويعتبر القنصل
الـــ  18فــي تــاريــخ قنصلية ا�ملكة
ا�غربية بــوهــران ،حيث كــان أول
قنصل بــوهــران عــﻼل الـــزاوي الذي
عمل سنتي  1964و ،1965ثم خلفه
حسن الفاسي الفهري من سنة 1966
إلــى  ،1968وآخـــر قنصل كــان هو
محمد متوكل الذي شغل هذا ا�نصب
لثﻼث سنوات.
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ﺧﺪﺍﺩ
بحكم أنه جاور عبد العزيز وبيد ﷲ كريكاو
والبشير مصطفى السيد ومحمد سيداتي
وا�حفوظ علي بيبا والحبيب أيوب.
وجــرت مراسيم تشييع جــنــازة ولــد خــداد
بمشاركة قياديي الجبهة بدون احترام شروط
التباعد في موكب جنائزي كبير طوى صفحة
رجل اختار أن يدفن بمخيمات تندوف على أن
يدفن بمسقط رأسه موريتانيا.

أعلنت بشكل رسمي جهة الداخلة وادي الذهب منطقة خالية
من وباء »كورونا« بعد شفاء آخر مصاب ،وأفــادت ا�ديرية
الجهوية للصحة بالداخلة  -وادي الذهب ،بأن  1530حالة
اشتبه في إصابتها بفيروس »كوفيد  «19على مستوى الجهة
تم استبعادها بعد إجراء تحاليل مخبرية في هذا الشأن جاءت
نتائجها سلبية.
وأوضحت ا�ديرية ،في تقرير للرصد الوبائي لفيروس
»كوفيد  ،«19أن الحاﻻت ا�ستبعدة إلى حدود الساعة السادسة
من مساء يوم اﻹثن� ا�اضي ،تتوزع على إقليمي وادي الذهب
بـ  1414حالة ،وأوسرد بـ  116حالة.
وتم اﻹعﻼن عن خلو جهة الداخلة وادي الذهب من حاﻻت
اﻹصــابــة بفيروس »كوفيد  «19بعد التعافي التام لثﻼثة
مصاب� ،مما رفع عدد حاﻻت اﻹصابة ا�ؤكدة في الجهة إلى
خمسة منذ بداية تفشي الجائحة.

●
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أشــرف والــي جهة العيون الساقية الحمراء،
عبد السﻼم بيكرات ،مرفوقا برئيس ا�جلس
الجماعي للعيون حمدي ولد الرشيد ،ووالي أمن
العيون حسن أبو الذهب ،ونائب رئيس مجلس
جهة العيون الساقية الحمراء ،بﻼهي أباد ،وكذا
رئيس ا�جلس اﻹقليمي للعيون مولود علوات،
باﻹضافة إلى عدد من ا�نتخب� وممثلي السلطات

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
نجحت السلطات الوﻻئية
بالعيون والداخلة في إعادة
تــحــريــك عــجــلــة اﻻقــتــصــاد
ا�ــرتــبــط أســـاســـا بالصيد
البحري بالرغم من جائحة
»كورونا« ا�ستجد ،حيث بلغ
حجم عمليات تفريغ ا�نتجات
السمكية بميناء الداخلة ما
مجموعه  605.34مليون طن
بقيمة إجمالية ناهزت 2.25
مــلــيــار درهــــم ،وذلـــك حسب
معطيات قدمتها مندوبية
الصيد البحري با�دينة.
وســجــلــت عــمــلــيــات تــفــريــغ

اﻷسماك زيــادة بنسبة 0.82
فــي ا�ــائــة مــن حيث القيمة،
و 2.93فــي ا�ــائــة مــن حيث
الــوزن ،مقارنة بسنة ،2018
وهي السنة الذي بلغ خﻼلها
الحجم اﻹجــمــالــي لعمليات
الــتــفــريــغ حــــوالــــي587.58
مليون طن بقيمة بلغت أزيد
من  2.23مليار درهم.
وبــلــغــت عــمــلــيــات تــفــريــغ
سمك السردين خــﻼل السنة
ا�نصرمة ،ما مجموعه 200
ألف طن بقيمة معامﻼت بلغت
 341مليون درهم.
وخﻼل العام ا�اضي ،بلغ عدد
وحدات الصيد البحري 3521
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حـددت وزارة الداخليـة يـوم
الخميـس  18يونيـو ،2020
ﻣﻦ
موعـد انتخـاب ا�قعـد الشـاغر
اﻟﺼﺤﺮاء
بمجلـس ا�ستشـارين بجهـة كلميم
وادنـون ،مـع التذكيـر بكـون مكتـب
فـي كل جماعـة ترابيـة ،ويتنافـس
التصويت سـيكون
علـى هـذا ا�قعـد ،كل مـن عمـر سـامي الصلـح عـن حـزب
العدالـة والتنميـة ،ومحمـود عبـا عـن حـزب اﻻسـتقﻼل.
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وحدة ،من بينها  3272للصيد
التقليدي ،و 150وحدة للصيد
بالخيط ،و 75لصيد السردين،
و 24للصيد في أعالي البحار.
وتمثل جهة الداخلة  65في
ا�ائة من ا�ؤهﻼت الوطنية
القابلة لﻼستغﻼل ،والتي
تتكون من  80في ا�ائة من
اﻷسماك السطحية و 20في
ا�ائة من اﻷسماك القاعية.
ويتكون القطاع من  89وحدة
لتجميد وتثم� ا�نتوجات
البحرية ،و 3وحــدات لشحن
الــقــشــريــات الــحــيــة وأربــعــة
مــراكــز لشحن الــصــدفــيــات،
ووح ــدة ﻹنــتــاج دقيق وزيــت
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اﻹقليمية والجهوية ا�دنية والعسكرية) ،أشرف(
على تسليم وﻻيــة أمــن العيون يــوم الخميس
ا�اضي ،خمس حافﻼت صغيرة من طرف مجلس
جهة العيون الساقية الحمراء.
وتــنــدرج ه ــذه العملية ،فــي إطـــار عصرنة
وتــحــديــث وســائــل العمل والــبــنــيــات التحتية
الشرطية ،خصوصا في الشق ا�تعلق بتدعيم
أسطول العربات ووسائل النقل ا�وضوعة رهن
إشارة فرق اﻷمن الوطني.
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ح ــال تفشي جــائــحــة »كـــورونـــا« دون دفــن
القيادي بجبهة البوليساريو ،امحمد خــداد،
الــذي وافته ا�نية يوم فاتح أبريل إثر مرض
عضال بإسبانيا ،والذي ووري جثمانه الثرى
هذا اﻷسبوع بمقبرة وﻻية السمارة بمخيمات
تندوف.
وكــان الراحل ) (2020 - 1955ثاني أقوى
رجل في قيادة البوليساريو ،اعتبره الجميع
رجل التوازنات وحافظ أسرار الجبهة لسنوات
طويلة ،اختار الصمت البليغ في زمن الثرثرة
وحــب اﻷضـــواء ،وقــد تولى مهام ما يسمونه
مدير اﻷمن عام  1988والذي كان يمسك بزمامه
القيادي السابق بالجبهة ،عمر الحضرمي،
قبل التحاقه بــأرض الوطن على غــرار العديد
من القيادي� ،على رأسهم ما كان يسمى وزير
خارجية البوليساريو إبراهيم حكيم ،ومؤسس�
للجبهة من بينهم كذلك أيوب لحبيب والبارازاني
والبشير الدخيل وأحمد ولد اسويلم ونورالدين
بﻼلي.
وا�عروف أيضا عن الراحل امحمد خداد ،أنه
واحد من الذين حاولوا الدفع بمسلسل التسوية
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الــســمــك ،بــاﻹضــافــة إلـــى 6
وحـــدات ﻹنــتــاج الثلج ،و11
مـــزرعـــة لــتــربــيــة اﻷحـــيـــاء

البحرية ،ووحــدة للتصبير،
و 5وح ــدات أخــرى فــي طور
اﻹنجاز.
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في الورقة العسكرية ﻻجتماع القيادة
فــي مالي لجيوش قــوى الساحل ومركز
قــيــادة ا�ــســرح الــحــربــي »بــيــســيــات« في
باماكو ،جاء اسم جيوش الجوار ،ا�ؤهل
لنفس العمليات ضد ا�جموعات ا�سلحة
اﻹرهابية وا�عروفة اختصارا بـ»غات«.
وتــورد الورقة ،أن »ا�غرب يملك قوت�
مدربت� للشرطة وأخـــرى للجيش ،بكل
اﻷسلحة ،ضد هــذه ا�جموعات ا�سلحة،
وأن تدريبات جــرت مع ا�غاربة تساوي
الحاصل في مسرح العمليات في باماكو«.
ويعد ا�غرب ،حسب مصدر »اﻷسبوع«،
الدولة اﻷكثر تدريبا في هذا الخضم ،ليس
فقط اســتــعــدادا ﻻحتمال حــرب عصابات
مع البوليساريو ،بل أيضا للتأكيد على
جهوزية قــوة الشرطة للتعامل مــع بؤر
مسلحة في مسارح مختلفة.

ìÎ≤j ‹É¨æ°ùdG π≤ædG ôjRh
IQÉ«°ùdG¥ô£∏dá«Hô¨ŸGácô°ûdG
ƒcÉeÉH ` QÉcO §N AÉæÑd

ﻣﻦ  11ﺇﻟﻰ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

ÖÑ°ùH ¬Ñ°üæe QOÉ¨j ôFGõ÷ÉH »°ùfôØdG ÒØ°ùdG
Üô¨ª∏d ¬dƒ«e
في العاصفة الدبلوماسية
بـــ� بـــاريـــس والـــجـــزائـــر
الــعــاصــمــة ،تفضل فرنسا
مــغــادرة سفيرها كسافيي
ديــريــنــكــورت ،الــــذي عمل
مــع آﻻن جــوبــيــه ،القريب
مــن ا�ــغــرب وا�ـــدافـــع عن
سياساته ،ولذلك ،فالجزائر
تــرى »ضـــرورة تعي� وجه
آخـــر ،لتحس� الــعــﻼقــات
الثنائية«.
وأثارت خبرة السفير في
وزارة الدفاع وفــي مديرية
العتاد العسكري ،الحنق،
مما دفــع الــجــزائــريــ� إلى
الــتــمــســك بــمــغــادرتــه ،ﻷنــه
قــريــب مــن وزارة الــدفــاع

الــفــرنــســيــة ،ومـــن أجــهــزة
بﻼده الحساسة ،ويرغبون
في شخص ليست له ميول
مــغــربــيــة ،حــســب تعبير
مصدر الجريدة.
وبعد مشاورات مطولة،
تـــقـــرر فــــي زيـــــــارة إي ــف
لودريان للجزائر ،أن يكون
تغيير الــســفــيــر جـــزء من
تــرتــيــب أوراق ا�ستقبل
ب� البلدين ،ويعلق مصدر
»اﻷسبوع« قائﻼ» :إن مجرد
القول بأن السفير الفرنسي
قريب من ا�غرب ،ﻻ يستقيم
مــع الــعــرف الدبلوماسي،
لكن إدارة الجزائر لم تتورع
في استخدام هذه الورقة«.

ﺩﻳﺮﻳﻨﻜﻮﺭﺕ

á©LGôe{ ¤EG ƒYój ÉjÒé«f ¢ù«FQ ¿GƒjO ôjóe
zÖeGôJ øe Öjôb ¬fC’ Üô¨ŸG ™e äÉbÓ©dG

ﻣﺤﻤﺎﺩﻭ ﺑﻮﺧﺎﺭﻱ

لــم يعد خافيا على الـــرأي الــعــام في
نيجيريا تصريح ا�دير الجديد لديوان
مــحــمــادو بــوخــاري ،رئــيــس الــبــلــد ،حول
ا�غرب القريب من إدارة ترامب وأمريكا،
وﻻ يمكن لنيجيريا فــي نظره أن تبقى
حليفة لقريب من سياسة ترامب في القارة
السمراء.
ويؤكد ا�دير الجديد إبراهيم غامباري،
أن الشراكة »جنوب ـ جنوب« مع ا�غرب ﻻ
يجب أن تخدم أطرافا أخرى أو مصالح دول
كبرى ،لذلك ،يجب إعادة النظر في الشراكة

التي وقعها البلدان في وقت سابق.
ويــــرى مــصــدر »اﻷســــبــــوع« ،أن هــذه
التصريحات أضــرت بالسفير اﻷمريكي
فــي نيجيريا ،الــذي لــم يخف رغبته في
التزام غامباري ببعض التحفظ ،فيما رد
مدير ديوان الرئيس ،بدعم شراكات تقاوم
اﻷمركة ،وأيضا أمام شركاء يقاومون ،كما
حدث مع أكينيومي أديسينا وغيرهما من
الشخصيات ا�الية ،رغبة بوخاري في بناء
قطب بنكي جديد ينافس اﻷمريكي� وﻻ
يقبل الصيني� ،يقول ا�صدر.

ﻓﻲ أﺟﻮاء »ﻛﻮروﻧﺎ«

±hóæJ äÉª« ¢üëàØj »HhQhC’G ¿ÉŸÈdG

يــرغــب السنغاليون فــي دع ــم مباشر
لبﻼدهم من طرف البنك الدولي ،من أجل
بناء خط دكار ـ باماكو ،ويقترحون الشركة
ا�غربية للطرق السيارة ﻹنجازه ،وهو ما
عجل باستفسار إضافي عن الشركة ،يقول
مصدر »اﻷسبوع« ،حيث راسل وزير النقل
السنغالي ،ا�كتب اﻹقليمي للبنك الدولي،
على أساس تمويل ا�شروع الذي يدعمه
الفرنسيون وﻻ يرغبون فــي أن يستقر
العطاء على الفاعل ا�غربي.
ويجري حاليا إطﻼق خط دكار ـ باماكو
جوا وبــرا ،بفعل قــروض سيمولها البنك
الدولي.
ويرى السنغاليون ،أنه على ا�غرب أن
يدعم خــطــوات دكــار للتنمية ،خصوصا
وأن الضغط الجزائري يذهب باتجاه آخر،
لم يوضحه ا�صدر ،لكنه أقر بأن فرنسا
تريد ابتﻼع ا�ــشــروع ،فيما يدافع وزير
اﻻختصاص عن »نصيب« ا�ملكة.

ﻛـﻮﺍﻟﻴـﺲ ﺍﻷﺧﺒــﺎﺭ
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كشف مصدر موثوق لـ»اﻷسبوع« ،أن البنكي
اﻷنغولي ابن الوزير السابق نغونو تيني ،أكمل
توصياته بشأن إعادة هيكلة شركة »اتصاﻻت
ا�غرب« ،والقيام بتعديﻼت فورية تهم مرحلة
ما بعد »كورونا«.
وورد فــي الــتــوصــيــة الــثــانــيــة مــن الــورقــة
ا�قدمة» ،تغيير في طاقم القيادة ،لتحديث
التدبير« ،خصوصا بفروع الشركة بإفريقيا
جنوب الصحراء ،وإدخال العقلية ا�حلية في
الترتيبات الجديدة.
وقام ا�ساهمون اﻹماراتيون بطلب دراسة
عن استراتيجية التوسع في القارة السمراء في
قطاع اﻻتصاﻻت قبل جائحة »كورونا« ،وسيبدأ
الشروع في العمل بهذه التوصيات بعد شهر
يونيو .2020

Pƒ`ØædG ÜQÉ– ¢ùjQÉ`H
Üô¨ª`dG ‘ »æ«°üdG

ﺟﻦﻴ ﺑﻴﻨﻎ

شرع البر�ان اﻷوروبي في البحث فيما
سمي بالوثائق الرسمية لتوزيع ا�ساعدات
ا�وجهة إلى مخيمات تندوف عبر ا�نظمات
الدولية ،ووافــق على افتحاص يقوم به
خــبــيــران على اﻷرض ،رغــم اﻹجــــراءات
ا�صاحبة لوباء »كورونا« ،وصعوبة النقل
الجوي إلى تندوف.
وسيسعى خبير إلــى »رســم الخارطة

الفيروسية فــي ا�ــخــيــمــات« ،وآخ ــر إلى
فحص »حسابات الغذاء« ،وﻻ يزال القرار
اﻷوروبي في قراءته الثانية ،فيما تطالب
فرنسا بتسهيل وصول الغذاء إلى تندوف
في هــذه الــظــروف ،وهــو ما وقــع إيجابيا
فــي أوســـاط ا�ــتــضــرريــن ،حسب مصدر
»اﻷسبوع« ،رغم دعاية البوليساريو ضد
باريس.

ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ

بــــدأت مــوجــة ثــانــيــة مــن دعـــم الــطــواقــم
الفرنسية لشركات آسيوية غير صينية تعمل
في إفريقيا ،لخيار »ا�غرب أوﻻ« في سياستها
الترويجية �رحلة ما بعد »كورونا«.
وحسب مصدر »اﻷســبــوع« ،فــإن شركات
مثل »عوﻻم« السنغافورية ،هيأت عبر إدارتها
التنفيذية التي يقودها فرنسي وبدعم مباشر
من باريس ،كل اﻷجواء للترويج للمغرب.
ويذهب ا�سؤولون الفرنسيون في الفترة
اﻷخيرة ،إلى محاصرة النفوذ الصيني على
الواجهة اﻻقتصادية ،خصوصا في ا�غرب
وتونس ،والنفوذ الروسي في ليبيا ،وبدعم
أمــريــكــي ،وي ــرى ا�ــصــدر ،أن »الــقــدرة على
الترويج للمغرب ،ستكون أقــوى في اﻷيــام
القادمة«.
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آخر األوراق السرية

امللك الراحل الحسن الثاني واليوسفي

ملف العــدد

عبدالرحماناليو�سفي
يف وثـائق «ال�سي� .آي� .إي»

تفاصيل غير مسبوقة بين الحسن الثاني وصديقه
لم يكن ما سمح بنشره رئيس الحكومة األسبق ،عبد الرحمان اليوسفي ،من ذكريات ووقائع ،قادرا ىلع استجالء ظالل كثيفة يف حياته ،بدءا من
عالقته الشخصية جدا مع الحسن الثاني ،وقد قال لصديقه الصحايف جميل برادة :لي صديق واحد هو امللك ،غير معتمد ىلع حزبه يف تحقيق
ما يسمى «التناوب التوافقي» ،وقد قدم امللك الراحل لولي عهده ،امللك الحالي ،شخص اليوسفي كـ«مهرب سالح» يف حرب التحرير ضد االستعمار
الفرنسي ،وإن اختار بعدها زوجته من فرنسا ولجأ إلى مدينة كان ،أكثر من مرة ،يف خالفه مع جنراالت امللك بدءا من أوفقير ونهاية بالدليمي.
عشق الحسن الثاني ،يف سيرة اليوسفي «البيضاء» ،عدم اتصاله مع أي جنرال ،ألنه فضل أن يصل إلى اتفاق مع امللك عوض أي جنرال يخدم العرش
أو يعارضه.
وكان مهما لدى الحسن الثاني ،يف انتقال العرش ،حضور «كاريزما حزبية» ال اتصاالت لها مع الجيش ،وإن عملت يف تهريب السالح ،وكل من عمل
يف هذه العمليات يكون «كتوما» ،ودائما بعيدا عن جنراالت عملوا يف صفوف الجيش الفرنسي ،ويشترك اليوسفي يف هذه القناعة مع صديقه
الجزائري ،بوضياف ،الرافضين ألي حرب أو مواجهة بين دول املغرب العربي.
الجزائريون واملغاربة فقدوا «قناة سرية» موثوقة لدى الطرفين ،إذ حملت أسرارا واتفاقيات بين البلدين منعت الحرب مرارا ،فاليوسفي سافر إلى
الجزائر باسم امللك ،لهندسة اتفاق إفران الحدودي ،وبعد اللقاء الطويل بين بومديان والحسن الثاني ،لم يخرج االجتماع بشيء أكبر من ورقة شارك
اليوسفي يف نقلها ،ألن عبد الرحيم بوعبيد لم تكن لديه قناة مع الجزائريين ،وفضل الحسن الثاني صديقه يف الخارج :اليوسفي ،بنفس تفضيله
عبد الرحيم بوعبيد يف كل قضايا الداخل ،وقد شجع امللك الراحل الحوار يف القضايا الحساسة التي تخص الجزائر مع الرجلين حصرا داخل
االتحاد االشتراكي.
أعد الملف :عبد الحميد العوني

حياة اليوسفي مكشوفة ،لتبقى عالقته
مع الجزائريين وباقي العالم العربي
بعيدة عن األضواء
فــي طــنــجــة ،املــديــنــة الــدولــيــة ،ولــد
عبد الرحمان اليوسفي في سنة سقوط
الخالفة اإلسالمية العثمانية وصعود
اليسار في شرق األرض ،وفي املشرق
العربي ،تأمر االمبراطورية الفرنسية
بطبع عملة واحـــدة لــســوريــا ولبنان
يتداولها الطنجاويون.
لقد رأى عبد الرحمان نــور الحياة
وبـــاده تــدخــل عشريتها الثانية من
االحتالل ،إلى جانب صديقه أحمد خراز
في بالد الجوار الجزائري ،وقد اجتمع
األمر عند مواليد  :1924في الهند مع
فاجبايي ،وجيمي كارتر في أمريكا،
واليوسفي ،على رفــض الظلم وقيادة
الدول بحنكة «العدل».
من «أوالد زهيرو» في «فحص» طنجة،
انتقل اليوسفي إلــى الــربــاط إلكمال
دراسته ،وفي سن التاسعة عشر ،وإلى
جانب أستاذه املهدي بنبركة ،دخل إلى
صفوف الحركة الوطنية ،فاهتم بالحركة
العمالية من  1944إلى  ،1949قبل أن
ينتقل بعدها مباشرة إلى فرنسا ويقيم

فيها من  1949إلى  ،1952ليعود بعد
سنة ويلتحق بإسبانيا إلجراء عمليتني
جراحيتني في سنة  1955على الرئة،
ليطرح املراقب السؤال :أين باع السالح،
وكيف نجح في هذه العمليات املفترضة
تحت أعني املخابرات الفرنسية؟
إن عمل اليوسفي لم ترصده املخابرات
األمريكية وال الفرنسية ،فيما قال رفاقه،
أن صمته وعمله مع القاعدة العمالية
سمح باملناورة الكافية لتأمني عملياته.
وفـــي بــحــثــه امل ــوج ــه لــنــيــل دبــلــوم
الدراسات املعمقة ،لم يشتم أحد «نزوعه
الــنــضــالــي» وقـــال الــفــرنــســيــون« :إنــه
غير مؤثر في الداخل» ،قبل أن تدعمه
باريس في الوصول إلى رئاسة الحكومة
املغربية في تسعينات القرن املاضي،
ألنه يمثل الجزء املقبول والبراغماتي
لدى الجانبني :الفرنسي واملغربي.
وتاريخيا ،عرف اليوسفي كيف يحمي
نفسه ،فمنذ عودته من فرنسا عام ،1952
افتتح مكتب محاماة تحت القوانني
الدولية لطنجة ،وفي سنة  ،1953دخل
جيش التحرير بعد ثورة غشت ،1953
إثــر نفي امللك محمد الخامس ونجله
موالي الحسن.
ولــم يلتق عبد الــرحــمــان اليوسفي

الحسن الثاني أو أيا من أفراد العائلة
امللكية ،وما سمعه امللك الراحل بعدها،
ليس إال تقييما شخصيا لعبد الرحمان
بوعبيد بعد سنة .1963
وننفرد في «األسبوع» بأن «اإلفــراج
عـــن عــبــد ال ــرح ــم ــان الــيــوســفــي في
الستينات ،جاء لحمله بطاقة الحماية
الدولية في طنجة» ،وإن لم يدل بها في
االعتقال ،فأحرجت األجهزة املغربية ،ألن
كل أوراق اليوسفي فرنسية من منطقة
الحماية الدولية لطنجة ،وتقرر إخالء
سبيله على أن يغادر اململكة.
وحافظ عبد الرحمان اليوسفي على
وثائقه الفرنسية ،وهو نقيب املحامني
فــي طنجة مــن سنة  ،1953دافـــع عن
الــقــانــون طبقا لــبــروتــوكــوالت طنجة
املوجهة إلى  60ألف شخص عام 1939
وأبنائهم ،ليبلغ اإلحــصــاء  150ألف
نسمة في سنة .1950
ومن منطقة منزوعة السالح ،منذ 18
دجنبر  ،)1(1923فإن املحامي اليوسفي
والنقيب بعدها ،قام بتهريب السالح
لصالح املقاومة املغربية ،ودائما تحت
اإلدارة املــشــتــركــة للمملكة املتحدة
وفرنسا وإسبانيا ،وفيما بعد البرتغال،
بلجيكا ،هولندا والسويد ،ثم الواليات

املتحدة األمريكية.
ول ــم تــذكــر مــكــاتــب ه ــذه الــــدول أي
عمليات بهذا الشأن ،لذلك ،يكون ما قام
به اليوسفي يشبه «املعجزة» ،خصوصا
وأن السجالت التي دونها الغزاوي في
األمن الوطني ،في تسليم قطع السالح
للقوات امللكية واألجهزة األمنية ،أكدت
وجـــود «تــرتــيــبــات ســريــة حـــاول الكل
السكوت عنها» ،ولم يسجل أي موقف
من اجتماع الرباط في يوليوز ،1952
الذي حضره ممثلو الدول املوقعة على
بــروتــوكــول طنجة ،ومــن جهة أخــرى،
نجد عودة اليوسفي إلى طنجة ،ليكون
محاميا تحت إدارة أمير طنجة ،األمير
البلجيكي إيتيان دي كــروي ،قد دفعت
بعض املتكتلني حول تياره التحريري
إلى الدفاع عن أمير مغربي بدل أمير
بلجيكي ،وبالتالي ،عرش مغربي مقابل
عــرش غربي ،وعلى هــذا األســاس ،قال
اليوسفي «كنت ملكيا».
وقـــد نــشــرت فــي «األســـبـــوع» ،منذ
ســنــوات ،ومــبــاشــرة بعد إقــالــتــه سنة
 ،2002أن مــذكــراتــه الــتــي تخلى عن
نشرها ،تحمل تفاصيل كثيرة لم تشمل
املذكرات التي وافق عليها قبل وفاته.
وهذا التفصيل دقيق للغاية ،وهو ما

يف «اتفاق وجدة» بني
القذايف وامللك الراحل،
استشار احلسن الثاين
طويال مع احتادي واحد،
هو اليوسفي ،وحسب
الوثائق األمريكية ،فإن
االتفاق كان «حمدودا
وتكتيكيا» ،وقد قال
اليوسفي« :القذايف إن
تراجع يف ملف ،فلن
يتقدم بعده» ،وهو ما
اقتنعت به السلطات
املغربية
يفسر ثقة امللك الحسن الثاني وصداقته
لليوسفي ،وفعال ،بعد هذه الفلتة التي
وقعت فيها إدارة طنجة بتعيني أمير
حرك مشاعر حب امللكية املغربية لدى
اليوسفي ،تقررت مــغــادرة األمير إلى
بروكسيل لحضور أعياد امليالد في 11
شتنبر  ،1954وعوضه مواطن من بالده،
بتفويض مــن األمــيــر ،وهــو املسمى:
روبرت فان دي كيركوف دي هوليباست.
خليفة «سر» بوعبيد
فــي الــوقــت ال ــذي اتــجــه فيه املهدي
بنبركة ،انطالقا مــن «نــظــرة أممية»،
ولفقيه البصري مــن «نــظــرة قومية»،
إلــى العنف الــثــوري لتغيير «سلوك»
النظام وتقسيم السلطة بشكل حقيقي
م ــع حــكــومــة حــقــيــقــيــة ،ل ــم يــكــن لــدى
عبد الرحيم بوعبيد الذي دافع عن
«امللك الذي يسود وال يحكم»
ســوى اليوسفي لخالفته في
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مقابل التيارات اﻷخــرى ،وقد تعاونت
القوات الشعبية بمختلف توجهاتها،
مــن أجــل دمقرطة النظام مــن الداخل
ومــن خــﻼل الشرعية القانونية ،وكان
ب� »تيار الصقور« و»تيار الحمائم«،
»تيار بنجلون« الذي قرر النضال ا�دني
الشامل للوصول إلــى اﻷهـــداف التي
أجمع عليها اﻻتحاد الوطني الذي ورثه
اﻻتحاد اﻻشتراكي.
فــي واقــع الــحــزب ا�نشق عــن حزب
اﻻستقﻼل ،سيكون »التيار ا�لكي« ،وهو
تيار بوعبيد واليوسفي ،بمرونة أكبر
مع قيادة عبد الرحمان اليوسفي.
واخــتــار الحسن الثاني صمت عبد
الــرحــمــان الــيــوســفــي بـــدون مــنــاورة،
على مناورة امحمد بوستة ،في لحظة
مدروسة لتأم� انتقال العرش.
وﻻصــطــفــاء ا�ــلــك الـــراحـــل لــوزيــر
خارجية »اﻻتــحــاد« على وزيــر داخلية
»اﻻستقﻼل« كما يحلو للبعض وصف
اليوسفي وبوستة ،وجدنا ســرا آخر:
عندما أوقــف اليوسفي أي عملية ضد
ا�ــغــرب مــن دمــشــق ،فيما صــادق تيار
»البعث« العراقي ،ا�لك الحسن الثاني
في شخص صدام حس�.
وتنقل كواليس حافظ اﻷســد رفض
دمشق استقبال اليوسفي مرت� ،ﻷن
تكتمه مزعج تماما بنفس ذكاء الرئيس
اﻷسد من خﻼل بعض صمته أيضا ،وقد
اتفقا أن »القومية ا�غربية ﻻ تقصي
الــعــرش ،وقــد أنهت حربا أهلية بعد
اﻻستقﻼل ،وقد تتجدد في أي لحظة«.
ورفض اليوسفي اﻻنقﻼب العسكري،
كما رفض باقي وجوه التطرف اﻷخرى،
وقـــد مـــات وتــقــريــر هيئة »اﻹنــصــاف
وا�صالحة« الــذي وعــد به عن ا�هدي
بنبركة ،لم ينشر ،ببساطة ،ﻷن اليوسفي
لــم يـــرض فــي هـــذه القطبية بنصف
الحقيقة.
لــم يــتــحــدث الــيــوســفــي مــع الحسن
الثاني عن ا�اضي ،واحترم الطرفان
هذه الرغبة ،فاﻻتحاديون »اعتذروا« ولم
تعتذر الدولة عن سنوات الرصاص.
جبل كبير من الصمت يريد الحقيقة
كاملة في ملف ا�هدي بنبركة ،ورغم
التواصل مع ملك� ،فإن اﻷمــور بقيت
معلقة ،ﻷن الدولة رفعت »سر الدولة«
فــي وجــه ا�تظاهرين الريفي� شمال
ا�ملكة في ملف »الخمسة ا�حترق�
فــي بنك« عــام  ،2011فكيف يمكن أن
تكشف عن »سر الدولة« الخاص بقتل
ا�هدي بنبركة؟ وبذهاب حكومة اﻻتحاد
اﻻشتراكي الثانية عام  2002عبر ما
سماه اليوسفي »الخروج عن ا�نهجية
الديمقراطية« ،تكرر نفس الشيء مع
بن كيران ،وظل سر الوفات� )ا�هدي
بنبركة وعبد ﷲ باها( معلقا في نظر
جمهور عريض.
ومــــن الــصــعــب ،فـــي هــــذا اﻹطــــار،
عـــدم اﻻلــتــفــات �ــهــام اســتــراتــيــجــيــة
قــادهــا اليوسفي مــن داخ ــل »اﻷممية
اﻻشتراكية« ،التي عرف كيف يدير فيها
الدفة لصالح موقف رفض اﻻستفتاء في
الصحراء وأطلق مبادرة الحكم الذاتي،
لــذلــك ،فــمــا قــدمــه الــيــوســفــي فــي نظر
الجميع ،استثنائي ،ودائما مع ا�لك.
ولم يرغب اسمان :اليوسفي وبوستة،
في أي تعاون من خــارج التوافق مع
شــخــص ا�ــلــك ،ويــكــاد يطابقهما في
الصحراء خليهن ولد الرشيد.
ويعتقد اليوسفي أن »الضمانات
تكون شخصية من ا�لك« ،ولم يرغب أن
تكون مع جهاز من أجهزة الدولة ،لذلك،
ووجــه بجيوب مقاومة ،وقد خبر هذه
الضمانات من ا�لك لشخص صديقه
بوضياف في ضيافته بالقنيطرة ،وتبقى
الكواليس معقدة.
وقد تكشف تفاصيل عﻼقة بوضياف
واليوسفي كل ما يحدث في اﻷوســاط
ا�ؤثرة ،فمن جهة ،جاءت ضمانات العمل
ا�شترك مــع معارض� جزائري� من
داخل سقوف محددة ،ﻻ تمس النظام�
ا�غربي والجزائري ،ولم يتورط ا�غرب
كما لم يتورط الجزائريون في اﻻنقﻼبات
التي حدثت في البلدين ،فبومديان انقلب
على بن بلة ،وحــاول أوفقير اﻻنقﻼب
على ا�لك الحسن الثاني بعيدا عن دعم
الجار.
وتــحــرك مــعــارضــو الــحــســن الثاني
فــي هــذا الــهــامــش ،فاليوسفي رفض
خﻼفة بوعبيد أوتوماتيكيا ،ﻷنه أراد

أن يبقى اﻻتحاد في وضع استثنائي،
للتأكيد على ا�سلسل غير الطبيعي
الذي يتجه إليه ا�غرب ،وبالتالي ،فكل

كي يصل التحذير مزدوجا باسم باريس،
وفي الخلف ،العاصمة الرباط.
لــم يكن لبوضياف مــجــال ا�ــنــاورة

ا�غاربي اﻻستثنائي« انتصارا �غاربية
الحل في الصحراء.
اختلف الثوريون حول تصور الدولة

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺪﺭ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ
ﺑﺼﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ،
ﺗﻀﺨﻤﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻘﺪﺓ
ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ

ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ

ﺑﻨﺮﺒﻛﺔ

اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أي ﺟﻨﺮال ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺮش
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺘﻠﺔ اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ ،وﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺿﺪ أوﻓﻘﻴﺮ ،راﻓﻊ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﺑﻘﺴﻮة
ﺿﺪ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،وأدرك ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻧﻪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺻﻮل اﻟﺠﻨﺮال أوﻓﻘﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ.
وﻣﻨﺬ اﻟﻐﺪر ﺑﺎﻟﻤﻬﺪي ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻄﻖ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ أن ﻳﺮى ﺟﻨﺮاﻻ ﻳﻘﻮد اﻟﺒﻼد ،ودﻋﻢ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﻘﻨﺎة ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺟﻨﺮاﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺼﺪﻳﻘﻪ
ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ ﻋﻘﺪة اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻣﺘﻀﺨﻤﺔ ،وﻟﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ اﻟﺬي ﺟﺎﻟﺴﻪ.
خطوة صغيرة يفاوض اليوسفي عليها،
ويربح ،ﻷنه يترك الوضع على ما هو
عليه ،مــع تحميل ا�سؤولية للطرف
اﻵخر.
وبما أن الزمن عنده جزء من التدبير
السياسي ،لذلك طالب اليوسفي صديقه
بوضياف بالتريث قبل الــعــودة إلى
بﻼده ،لكن بوضياف ا�عروف بـ»السي
طــيــب الــوطــنــي« )وهـــو الــلــقــب الــذي
أطلق عليه خﻼل الثورة الجزائرية(،
فضل أن يعمل على عاملي »الطيبوبة«
و»الوطنية« ،وهما خاصيتان معروفتان
لدى صديقه اليوسفي ،واﻻثنان لم يفكرا
في اﻻنتقام ،وكظما غيظهما ،وإن نطقا
به جهرا مرات عديدة.
ولــــم يــتــصــل الــيــوســفــي بصديقه
بوضياف منذ مغادرته ا�غرب إلى ح�
وفاته ،وقد كان شيئا مرعبا أن تسمع
صديقا تعرف أنه يريد أن يتحدث معك
وتتحدث معه ،وﻻ تتمكن من ذلك.
ولـــم يــلــغ الــيــوســفــي ،رغـــم تــوقــف
اﻻتــــصــــاﻻت ،مــواصــلــة جـــهـــوده في
الصحراء ،وبقي مستشارا إلــى آخر
حياته في إدارة التفاصيل في هذا ا�لف
الحساس.
حقيقة ،لم تكن لدى الرئيس الجزائري
الــســابــق بوتفليقة الــرغــبــة يــومــا في
اﻻتصال باليوسفي ،لكنه وافق احتراما
لــلــثــورة ،أن يقبل كــل طلباته »غير
اﻻستراتيجية«.
ولــحــســابــات مــعــتــبــرة ،لــم يتوقف
اليوسفي عند مبادرة »أيــت إيــدر« في
مــوضــوع تدبير التقارب الــجــزائــري ـ
ا�غربي ،ﻷن اليوسفي يعرف محيطا
عسكريا قتل صديقه بوضياف ،وأي
حوار ،يجب أن يوزع ا�صالح ا�غاربية
ب� ا�غرب والجزائر.
يعرف الجميع أن بوضياف قدس
»الــتــعــدديــة السياسية« وأرادهــــا في
بــﻼده ،كما قدسها الحسن الثاني في
ا�غرب ورآها اليوسفي رديفا للملكية،
ولــذلــك ،بــقــي الــصــديــقــان قــريــبــان من
»اﻹيجابية التي تطبع عﻼقتهما مع
الحسن الثاني«.
مــن ا�ــفــاجــئ أن نــعــرف أن تحذير
الحسن الثاني لبوضياف بشأن تهديد
حياته ،أبلغ به عبر الفرنسي� ،وأخبر
به ا�لك الراحل عبد الرحمان اليوسفي،

الكافي ،لكن تغيير حرسه لم يكن إجراء
كافيا ،ففكر أن يكشف التهديد على ا�ﻸ،
فكان قتله بتسهيل وصــول قاتله ،ذي
ا�يوﻻت ا�تشددة ،إليه.
يعرف بوضياف صديقه اليوسفي
صــحــافــيــا ،وفــي الــجــريــدة الــتــي أدار
نــشــرهــا بــوضــيــاف ،ك ــان واضــحــا أن
الرجل� جمعتهما الصحافة ولم تختلف
في هذا بعض اﻻفتتاحيات ب� »ا�حرر«
و»الجريدة« ،لذلك ،كان واضحا كيف
كانت الجزائر »شأنا داخليا«
عند رعيل ا�حررين ا�غاربة
اﻷول� ،وأيضا كان ا�غرب
»شـــأنـــا داخ ــل ــي ــا« لــدى
الجزائري�.
وتبعا لهذه الصداقة
الــتــي احترمها الحسن

ا�غاربية» ،الفيدرالية أو الكونفدرالية«،
قــبــل أن يختلف الــدفــاع عــن الــدولــة
ا�غاربية الواحدة تحت العرش أو دولة
جمهورية تحت يافطة الثورة.
واتفق النظامان :الجزائري وا�غربي،
بقنواتهما السرية ،على تأم� كل طرف
للطرف اﻵخـــر ،وقــد حافظت الــربــاط
والجزائر العاصمة على نظام الجوار
»اﻵمـــــن« الــــذي كـــان الــيــوســفــي أحــد
مهندسيه.
وفــي لحظة فــارقــة ،وجدنا
عــلــي هـــــــارون ،ا�ــحــامــي
وخــريــج مـــدارس فرنسا
بنفس تكوين اليوسفي،
يقنع بوضياف بالعودة
إلى بﻼده دون ضمانات،
وهــو مــا تحفظ بشأنه

»اﻟﺴﻲ .آي .إي« ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺨﻼف ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺳﻮى ﻓﻲ ﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺒﺼﺮي
ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻴﺎره ﻋﻘﺐ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ
أي اﺗﺤﺎدي ﻣﻦ ﻣﻞء ﻣﻜﺎﻧﻪ.
وﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ
دﻋﻢ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺪة واﻷﻫﺪاف.
الثاني ،فكر ا�لك الــراحــل فــي تعي�
الــيــوســفــي وزيـــــرا أوﻻ ،لــيــس فقط
لحسابات انتقال العرش ،بل �واساة
صديق فجع فــي صديقه ،وكــي يقول
للجزائري� أن مثل من قتلتموه ،يجد
حياته في ا�غرب.
لــقــد ســاهــم تــعــيــ� الــيــوســفــي في
استدعاء تعي� بوتفليقة في الجزائر،
كي يؤكد الجنراﻻت الجزائريون أن قتل
بوضياف حادث مأساوي لن يتكرر.
واستقبل الــجــزائــريــون دائــمــا عبد
الرحمان اليوسفي بحفاوة كرجل دولة،
ورجل ثورة في دعمه للثورة الجزائرية،
لكن خﻼفه الدائم معهم حول الصحراء
أربــك كل شــيء ،وقــد خوطب بـ»الرجل

اليوسفي.
لم يكن مهما التواصل ب� بوضياف
وب� أي صديق أو قناة مغربية ،وفعﻼ،
حدث ما خططت له ا�خابرات الجزائرية،
فيما واصل اليوسفي العمل على رؤيته
بــدون تنسيق ،لكن مكا�ة اعترضها
الفرنسيون قلبت التوازنات ،إذ رفض
الــيــوســفــي تبعا ﻻســتــشــارة الحسن
الثاني ،مواصلة مسار ا�حادثات التي
كانت مــع الشاذلي بــن جــديــد ،ﻷن بن
جديد أقيل وبوضياف قد يقتل أو يعزل.
وف ــي فــرنــســا ،رأى الــيــوســفــي علي
هارون ،بعد اﻻغتيال ا�روع لبوضياف،
لكن العسكري� ،بعدها ،سلموا علي
هــارون العضوية في ا�جلس اﻷعلى

للدولة ،فأصبح قتل بوضياف »قضية
دولة« وتجمد الكل في مكانه.
وا�فاجئ ،أن اليوسفي لم يعلق على
ما حدث ،ﻷنه عرف القصة قبل أن تبدأ،
وترك اﻷمور تسير في اتجاه واحد ،وقد
حمل رسائل التهدئة ب� الحسن الثاني
والجزائر ،فربح ا�غرب الزمن الذي بنى
فيه ا�رحلة الرابعة من الجدار الدفاعي.
وإن دفع بن جديد ثمن »ترك ا�غرب
يــواصــل بــنــاء جـــداره الــدفــاعــي« ،فإن
بوضياف قتل مــع رغبته فــي تسوية
سياسية بعد التسوية العسكرية )وقف
إطﻼق النار والجدار( التي حدثت بهذا
ا�شهد ا�عقد ،ولــم يكن مستغربا في
مذكرات اليوسفي ،أن يقول إن تهريبه
السﻼح لم يكن قبل سنة  ،1955وفي
هــذه الــســنــة ،انطلقت بــاخــرة »ديــنــا«
مــن اﻹســكــنــدريــة ا�صرية إلــى مدينة
الناظور ا�غربية ،يقودها قريب من
عبد الكريم الخطابي ،ولــم يظهر ود
كبير ب� اليوسفي وبومديان ،وهناك
سؤال يطرحه ا�تابع :من الذي أدار هذه
العملية مع ا�خابرات ا�صرية؟
اﻷوراق ا�صرية لم تكشف الحقيقة
كاملة في باخرة ملكة اﻷردن ،دينا عبد
الحميد ،التي طلقها ا�لك حس� سنة
 ،1957ﻹهداء يختها إلى بومديان ،وقد
أشرفت على هــذه العملية ا�خابرات
ا�صرية ،ولها تفاصيل أخرى ،وبالتالي،
فــإن حــدود مشاركة اليوسفي ،ليست
مكشوفة.
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﺑﺒﻮﻣﺪﻳﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺟﻴﺪﺓ
رفض عبد الرحمان اليوسفي تقييم
عــﻼقــتــه بــبــومــديــان ،لــكــن ا�ــؤكــد ،أن
عﻼقتهما بقيت »مستقرة وبعيدة عن
اﻻنسجام« ،لذلك ،سكت اليوسفي عن
ا�وضوع.
ويــؤســس الــخــﻼف بــ� الشخص�
خــﻼف التيار اﻻشتراكي في الجزائر
وا�ــغــرب ،والخﻼف ب� »الجمهوري«
و»ا�لكي« وبــ� إيديولوجيا اﻻتحاد
السوفياتي واﻹيديولوجيا ا�حلية.
وكان من الطبيعي أن يقترب اليوسفي
من موقف بوضياف ،ولهما نفس ا�وقع،
وق ــد اســتــدعــيــا مــعــا للحكم فــي فترة
حرجة ،منها إبعاد الشاذلي بن جديد
في الجزائر وإبعاد تيار حكم ا�غرب
منذ سنة .1962
وفي الرابع من فبراير  ،1998استقبل
ا�لك الحسن الثاني اليوسفي ليعينه
وزيرا أوﻻ ،وقال له)) :إنني أقدر فيك
كفاءتك وإخﻼصك ،وأعرف جيدا أنه منذ
اﻻستقﻼل ،ﻻ تركض وراء ا�ناصب ،بل
تنفر منها باستمرار((.
وبمعنى أوضــح ،فــإن ا�لك الراحل
اقــتــرح مناصب قبل »الــتــنــاوب« على
اليوسفي ورفضها اﻷخير ،منها وزير
منتدب في خارجية الفيﻼلي ،وأيضا
وزير حقوق اﻹنسان بعد تفكير عميق
في إطﻼق هذه الحقيبة.
وبقي اليوسفي حريصا على العمل
في القنوات السرية �نع حرب ثانية ب�
الجزائر وا�غرب ،ومن الﻼفت أن يرفض
الصدام العسكري مع الجزائر ويسعى
إلى خفض التوتر معها.
ويعرف الجزائريون ،أن بوضياف
قــاد لــوحــده ،بــ� القنيطرة وفرنسا،
 9اتــصــاﻻت شـــارك فيها جميعا مع
اليوسفي� ،نع الــحــرب عبر حــوادث
حــدوديــة أو استخبارية ،ودائــمــا إلى
جانب الفرنسي� الذين لم يرغبوا في
هذا السيناريو.
وتنافس الفرنسيون واﻹسبان على
اليوسفي ،فدعمت بــاريــس توجهات
الثنائي »اليوسفي ـ بوضياف« ،ﻹنجاح
عدم تفجر حرب »رمــال« ثانية ،ودفعت
إسبانيا كل مصاريف عﻼجه سنة ،1955
رغبة منها في الحفاظ على وضعها في
شمال ا�غرب ،بعد قرب مغادرة باريس
للمغرب ،تقول وثيقة »السي .آي .إي«
ا�وقعة في  21يناير .1954
وتضيف الوثيقة» :وأرادت مدريد
احتﻼل نفس ا�ساحة التي لدى فرنسا
مــن ا� ــغ ــرب«) ،(2فاستثمرت مشاعر
العالم العربي ضــد فرنسا ،ومــن ثم
جمعت ا�خابرات اﻹسبانية
الرافض� لفرنسا بعد انتشار
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املــغــرب مــع الــجــزائــر ،ونــشــر  60ألف
جندي إسباني على حدود املدن املحتلة
في املغرب.
وعــولــج اليوسفي فــي إسبانيا في
عمليتني جراحيتني دقيقتني ناجحتني
بمعايير العصر ،وباسمه كـ«الجئ» ،قبل
التسوية النهائية لوثائقه تبعا للمنطقة
الدولية بطنجة شأنه شأن  600إسباني
كانوا موجودين في هذه املدينة.
وجاء موقف مدريد إثر إدانة السياسة
الــفــرنــســيــة ،ودعـــم ســيــاســة الخليفة
مــنــدوب السلطان كـــ«أمــيــر مستقل»،
وهناك تفاصيل كثيرة تكشف استفادة
اليوسفي من الوضع القانوني الدولي
ملدينة طنجة ،وبقي هذا الوضع ساريا
فــي إقــامــتــه فــي فــرنــســا ،وبــعــدهــا في
وســاطــتــه بــن بـــاده والــجــزائــر ،ملنع
الحرب.
وتـــؤكـــد املـــصـــادر األمــريــكــيــة ،أن
اليوسفي لم يعرف الجزائريني بشكل
واســع إال بعد محاكمة املهدي بنبركة
في باريس ،ولم يكن الحديث كثيرا معه،
لوجود املهدي بنبركة ،قبل أن يصبح
متحدثا موثوقا به لــدى الجزائريني،
وحدثت اتصاالت بعدها لم يكن ليثق
بها اليوسفي ،الذي جر إليه منشقني عن
لفقيه البصري ،ساعدهم لالستقرار في
فرنسا ،ألن خوفهم كان كبيرا من املصير
املجهول في سوريا.
وقد انتهى إلى فرنسا مصير أغلب
الراديكاليني ،واملؤمنني بالكفاح املسلح
فــي الــجــزائــر ،وتــحــت تنظيم لفقيه
البصري ،الشديد الغموض ،ليؤمنوا
بعدها بالطرح الحقوقي والديمقراطي
الشتراكية أوروبـــا الغربية ،ومثلها
املحاميان بوعبيد في الداخل واليوسفي
في فرنسا ،ولم يقبل الرجالن مناصب
الــحــســن الــثــانــي كــتــقــنــوقــراط يطعم
حكوماته اليمينية املختلفة.
وفـــي األخـــيـــر ،قـــرر املــلــك الــراحــل
تسليم الحكومة لالتحاديني وتطعيمها
بأسماء يختارها ،وهو ما سمي تماما
بـــ«الــتــنــاوب الــتــوافــقــي» ال ــذي انتهى
بتعيني رســول الحسن الثاني لنقاش
الــوضــعــيــة االقــتــصــاديــة للمغرب مع
اليوسفي ووزير الداخلية في حكومته،
في الوزارة األولى ،والشخص الذي لم
يصطدم أبــدا مع املخابرات الخارجية
لبالده ،وافق على بقاء إدريس البصري
فــي الــداخــلــيــة ع ــوض نقله وتعيينه
مستشارا للملك ،كي ال يتمكن من عرقلة
حوار اليوسفي مع الحسن الثاني.
لقد حــرص اليوسفي على مواصلة
نهج بوعبيد في شأن عدم التصعيد مع
العرش ،كي ال يدخل امللك أمنيني إلى
قصره ويكونوا مستشارين له ،ألن هذه
الخطوة تعد أكبر عرقلة النفتاح العرش.
واستطاعت املعارضة الحفاظ على
هذا الخط األحمر إلى عهد الحموشي
الذي أصبح مستشارا للشؤون األمنية
للملك ،حسب «ويكيليكس» ،وفعال جاءت
بصمته مختلفة عمن سبقه.
واستثمر الحسن الثاني قناة بوعبيدـ
اليوسفي ،ملحاصرة توجهات املعارضة
نحو الخيار املسلح ،أو انزالق الجزائر
إلــى نــزاع مسلح جديد مع بــاده ،وقد
وجد امللك الراحل في خلفية الرجلني
كمحاميني ،أسلوبا للتعامل ،وهو الذي
اختار مستشاره األثير رضى اجديرة
محاميا أيضا ،وباقي املستشارين ال
يخلون من هذا الجانب.
ولنفس الخلفية ،لــم يقبل بــن بلة
االن ــق ــاب فــي بـــاده أو فــي املــغــرب،
وخشي لفقيه البصري مــن التحالف
الكامل مع الجيش أو أن يكون ذراعا
مدنيا لالنقالبيني ،ألن ال أحد اعتقد أن
بومديان قد يستخدم الجيش إلبعاد بن
بلة كما تقول وثائق «السي .آي .إي» في
الفقرتني  24و 25من تقريرها لسنوات
 1962ـ  1964تحت الرقم  3994بتاريخ

هوامش

ملف العدد

 23دجنبر .)3(1964
ولذلك ،فــإن مشاركة االتحاديني في
انــقــاب أوفــقــيــر «لــيــســت منسقة وال
ممنهجة» ،ودافــع بوعبيد عن الجنود
املحاكمني في حادثة الصخيرات حماية
للجنود الصغار ،الذين أنقذوا الحسن
الثاني ،وأيضا لتحميل القيادات كامل
املسؤولية عما حدث ،بمن فيهم أوفقير،
وال يخلو أن يــكــون نفس الــهــدف مع
اليوسفي في تحميل الجريمة ألوفقير.
وإلـــى آخــر عــمــره ،نـــادى اليوسفي
بتحميل املسؤولية ألوفقير ،كما فعل
ديــغــول ،وتــطــوى هــذه الصفحة ،لكن
ارتدادها على القيادات األمنية الحالية،
سيكون صعبا.
القيادة الجزائرية لم تثق في ما تسميه
«التيار الملكي» باالتحاد الوطني للقوات
الشعبية الممثل في بوعبيد واليوسفي،
وترى حليف الجماهيرية في شخص
الفقيه البصري ،ولم يكن لجمال عبد
الناصر حليف خارج جلباب عبد الكريم
الخطابي إلى جانب المغاربة الذين قاتلوا
في سوريا وأرادوا الموت في سبيل
القضية الفلسطينية
لــم يــتــوان الــجــزائــريــون فــي وضــع
بــوعــبــيــد والــيــوســفــي ضــمــن خــانــة
«امللكيني» في االتحاد الوطني للقوات
الشعبية ،فهما ال يــؤمــنــان بالكفاح
املسلح وال بــالــطــروحــات األمــمــيــة وال
باالنقالبات ،ويريدون ضغوطا لتقاسم
السلطة الشعبية مع امللك عبر انتخابات
نزيهة.
واستثمر الحسن الثاني روح هذا
التيار في التقليل من انزالق األمور نحو
األسوأ في داخل اململكة ،ومع الجزائر
تحديدا ،وقد كرهتهم األجهزة األمنية،
نظرا لدخولهم على الخط في قضايا
شائكة حاولت األجهزة االستئثار بها.
لم يكن للديمقراطية مكان قبل حرب
«الــرمــال» وبــعــدهــا ،وصـــدام الجزائر
واملغرب هو صدام نظامني مستبدين،
فــقــد تــحــول بــن بــلــة إلـــى حــاكــم أكثر
اســتــبــداديــة( ،)4وال يختلف املغرب
عــن نــفــس الــحــالــة بتعبير أصــدقــائــه
ومعارضيه ،فكيف صار التيار املسمى
«التيار امللكي» أو «الديمقراطي» في

كان اليوسفي «قناة
خلفية» مع قادة
الثورة اجلزائرية ،كي
ال يكون إجماع حول
احلرب مع املغرب
أو توسيعها من
الصحراء إىل باقي
احلدود ،لذلك ،فإن
امللك الراحل نعته
بـ«اخمللص»
صفوف االتحاديني قويا؟ وترد وثائق
«السي .آي .إي» بأن «الدعم الجزائري
كــان نظريا أو صــوريــا( )5فقط ،ولم
يكن موجها إال للحراكات املناهضة
لالستعمار ،وليس ملعارضات أنظمة
سياسية».
ولــم تسجل «الــســي .آي .إي» ،على
األقــل ،أي مساعدة جزائرية نحو أي

40001-9, reviewer: 0092561.
4- (9-under Ben Bella, the regime has progressively more
authoritarian, and dissent has been gradually stifled) ibid
p: 5.
5- (E- Algeria, revolutionary convictions lead it to support
virtually say movement bearing the anti-colonial label).

بوتفليقة

بوتفليقة اقرتح تقسيم الصحراء ليفاوض اليوسفي يف رئاسة الحكومة
املغربية حول حل نهائي لهذه القضية
رأى بوتفليقة أن تعود كل األراضي التي منحها «اتفاق مدريد» للمغرب ،وتعود األراضي
الموريتانية للبوليساريو ،وينتهي صراع الصحراء ،وقد كان هذا االقتراح شخصيا من رئيس
الجزائر إلى األمم المتحدة ،ليكون الرد شخصيا من الوزير األول عبد الرحمان اليوسفي.
وفي لحظة ،اعتبر الرئيس الجزائري أن جيال بكامله انتهى ،ولن يكون الحل بعدها ،ولم يكن
قصد بوتفليقة إحراج اليوسفي ،إذ حرك إلى جانبه الرئيس الفرنسي شيراك واألمين العام
لألمم المتحدة.
مــعــارضــة ضــد أي نــظــام سياسي في
العالم ،يتقدمهم املغرب ،وبالتالي ،تكون
كل صدامات الكفاح املسلح مع املغرب
قادمة وممولة من معمر القذافي.
ولم يثق النظام الليبي في طرابلس
سوى في لفقيه البصري ،الذي تراجع
تياره بعد اغتيال املهدي بنبركة ،ولم
يتمكن أي اتــحــادي مــن مــلء مكانه،
فاليوسفي بقي حبيس فــرنــســا ،ولم
يرغب عبد الرحيم بوعبيد في مغادرة
املغرب.
اليوسفي في وثائق «السي .آي .إي»
مــثــل الــيــوســفــي حــزبــه واملــعــارضــة
اليسارية في املنتديات الدولية ،بإلقاء
الكلمات وتسجيل املواقف دون تجاوز
الخط األحمر ،الذي دفع املهدي بنبركة
حياته ثمنا لــه ،أي تكتيل املنظمات
والتمثيليات الجماهيرية فــي العالم
الثالث.
ومنذ غيابه ،صار إرث املهدي بنبركة
أكبر من ورثته السياسيني ،ليستثمر
لفقيه البصري في «الزعامة العاملية»
للقذافي ،لكن خالفات دبت فورا ،وأنهت
حياة لفقيه البصري في فرنسا تحت
السقف الجديد الذي رسمه عبد الرحمان
اليوسفي وبوعبيد للحزب االتحادي
داخل اململكة من دون «أجندة عاملية».
وعـــرفـــت الـــجـــزائـــر صــعــوبــة بعد
انطالق البوليساريو ،ولم يعد ممكنا
دعــم حركتني متناقضتني في األجندة
واألهـــداف ،وفضل بومديان االنتصار
لنهجه ،بتحديد حــركــات التحرر ضد
االستعمار وليس ضد الرجعية.
وهـــذه القطبية جعلت االتــحــاديــن
بعيدين عــن الــدعــم الــجــزائــري ،رغــم
االتهامات املوجهة ضدهم ،وقد انحازوا
جميعا إلى امللك الحسن الثاني ،الذي
«تعامل مع تراجعهم عن الكفاح املسلح،
بكثير من حفظ مــاء الوجه ،خصوصا
بعد لقائه معمر القذافي في وجدة».

العالقة الصامتة بـين لفقيه البصري
واليوسفي
أخبر اليوسفي لفقيه البصري ولم
يستشره في موضوع «حكومة التناوب»
مع الحسن الثاني ،ألن الشرط السياسي
نضج لدى الطرفني لتحقيق «املشترك»
الذي اتفقا عليه.
وقد أدرك اليوسفي أن حماية امللكية
من القوميني والثوريني «الفوضويني»،
تحسب له ،ولذلك ،وصفه الحسن الثاني
بـ«املخلص» ،ألنه لم يتورط في أي عملية
ضد النظام املغربي ،وكتب(( :وكان لي
الــشــرف أن وقــع البيعة بعد األســرة
العلوية الشريفة)).
ولـــم تــخــتــلــف الــقــنــاعــتــان امللكية
والديمقراطية في قلب اليوسفي ،وقدم
امللكية عــلــى الــديــمــقــراطــيــة فــي ملف
الــصــحــراء ،وبــقــي عــلــى ذل ــك لحماية
املغرب من االنــقــاب العسكري ،الذي
سيبعد املغرب أكثر عن الديمقراطية،
وانتقد بعدها الــخــروج عــن املنهجية
الــديــمــقــراطــيــة فــي الــوقــت املــنــاســب،
وبالتالي ،فــإن املسافة التي حددها
اليوسفي عن أي منصب رسمي بعد ما
حدث في  ،2002عبرت عن عدم التنازل
عن خطه الديمقراطي تحت أي ظرف.
وهـــذا االنــتــصــار للديمقراطية ،لم
يتوقف في املغرب ،بل في الجزائر أيضا،
كما الحظ الجميع بشأن ما وقع له في
جنازة أيت أحمد ،وقد رفض الحديث مع
الجزائريني عن مشروع الصحراء الذي
اقترحه بوتفليقة.
لقد اختار رئيس الجزائر السابق
بوتفليقة ،أن تكون الصفقة مغاربية
مع اليوسفي ،بتقسيم الصحراء ،فيربح
الجميع وتطوى الصفحة.
كـــان االقـــتـــراح مــقــصــودا فــي عهد
الــيــوســفــي ،كــي يــكــون الــحــل ،ويعرف
بوتفليقة أن الــيــوســفــي بــراغــمــاتــي
ومــغــاربــي ،فلم ال تكون هــذه الصورة

2- Flare up in morocco, 21 January 1954, approved for
release 20/6/2008, CIA-RDP 79 R 00 890 A 0002000336/confidential).
3- Algeria, national intelligence estimate, NIE 3994 23
dec 1964, controlled dissem declassified and approved
for release 26/3/2014: CIA - PDF 79 ro 10 12 A 26 1000

من الحل؟ وقد قالت «السي .آي .إي»
في هذا الشأن« :لم يكن األمر إحراجا،
كان بوتفليقة يريد تسوية تعود فيها
كل األراضي املغربية في تقسيم اتفاق
مدريد إلــى املــغــرب ،والــذي ملوريتانيا
يعود للبوليساريو ،ويفكر الطرفان
في الكونفدرالية التي يرغب بها شعب
البيضان».
كــان كــل شــيء مهيئا لصفقة ،وفي
لحظة ،تــرك اليوسفي الــقــرار للملك،
الذي رفض اقتراح بوتفليقة الذي وصل
بشكل شخصي وليس باسم الجزائر،
إلى األمم املتحدة ،وفشل جيل التحرير
وما يسمى «الوحدة املغاربية».
وسادت العالقة الصامتة بني عناصر
جيل تمسك بخطاب الــوحــدة ،لكنه ال
يريد دفع أي ثمن في الوصول إليها،
وقد تمسك الجزائري بجزائريته قبل
مغاربيته ،وال يخرج اليوسفي عن رفع
مغربيته على مغاربيته وملكيته على
اشتراكيته.
لذلك ،لم يعارض اليوسفي العرش،
وف ــي اللحظة الــحــاســمــة مــن انــقــاب
أوفــقــيــر ،كـــان سيلقى الــقــبــض على
اليساريني «املتطرفني» والفوضويني في
أول خطوة له ،وتعرف األوساط املغربية
قصة من كان يطالب املحكمة الفرنسية
بــإدانــة أوفــقــيــر ،وجلبه عبر الشرطة
الدولية ليقضي عقوبته فــي فرنسا،
وبطبيعة الحال ،يعرف اليوسفي أنه
أول من كان سيتبع قدر املهدي بنبركة
لو نجح أوفقير ،ألن الصراع تحول إلى
صــراع شخصي بينهما ،وفــي لحظة
فاصلة ،فضل اليوسفي حكم العرش على
حكم العسكر ،وبقي مهما لدى اليوسفي
«مدنية» الحكم أوال قبل التفكير في
صفقة بني األحزاب والقصر.
بــهــذه الــصــورة الــشــامــلــة ،سنعرف
ملاذا وثق الحسن الثاني في اليوسفي؟
بــبــســاطــة ،ألن ــه «الــشــخــصــيــة الــتــي ال
يعرفها الجنراالت وال تعرفهم» حسب
«السي .آي .إي».

1- convention regarding the organisation of the Tangier
zone, with Protocol relating two Dahirs concerning the
administration of the Tangier zone and the organisation
of international juridiction at tangier signed at Paris,
December 18, 1923 (1924) in t ser 187, 28 LNTS 541 n°
729.
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عـن مهزلـة ملعـب «راد�س» �أو ف�ضيحـة القـرن
الوداد يبعثر أوراق «التوانسة» الخاسرة
مرت أكثر من سنة عن إياب نهائي
كأس عصبة األبطال اإلفريقية الذي
جمع الترجي التونسي بنادي الوداد
الرياضي ،والــذي احتضنه ملعب
رادس ،الــذي سيبقى شــاهــدا على
األحداث الدرامية التي عرفتها هذه
املباراة ،والتي أراد من خاللها فريق
الترجي انــتــزاع لقب ال يستحقه،
ومهما كلفه ذلــك من ثمن ،ألن هذا
اللقب املــســروق كــان بالنسبة له
بمثابة قرص مهدئ لشعب مغبون
يعاني من كل شيء...

ومــكــائــدهــم ،وبــاســتــعــمــالــهــم لكل
الوسائل املتاحة والغير قانونية ،من
أجل الحصول على مآربهم ،وصلوا
فعال إلى ما كانوا يصبون إليه ،بعد
أن حكم «الكاف» لصالحهم ،ومنحهم
تلك الكأس امللعونة ،ولعبوا كأس
السوبر اإلفريقي وانــهــزمــوا أمــام
الزمالك املصري.
فريق الوداد لم يستسلم ،والتجأ
إلــى املحكمة الرياضية «الــطــاس»
التي أعادت األمور إلى نقطة الصفر،
واقــتــنــعــت بــكــل دف ــوع ــات الفريق

«مهزلة رادس» أو «فضيحة القرن»،
تناولتها كل وسائل اإلعالم العاملية،
التي نــددت بالظلم والحيف الذي
تعرض له فريق الوداد ،كما انتقدت
بشدة الحكم غاساما ،الذي كان بطل
هذه املواجهة بعد أن حرم الوداد من
هدف مشروع ،أجبر العبي الفريق
املغربي على املطالبة بالرجوع إلى
تقنية «الــفــار» التي تعطلت فجأة
بفعل فاعل...
االتحاد اإلفريقي ،وأمــام الضغط
الرهيب الذي مورس عليه من طرف
التونسيني املعروفني بدسائسهم

األحــمــر مــن خــال مرافعاته التي
دامــت ساعات طويلة ،مؤكدا بأنه
لــم ينسحب مــن امللعب كما يدعي
«التوانسة» ،بل ظل حاضرا ينتظر
فقط استخدام «الفار املغيب» ،كما أن
دفاع الفريق عزز مداخالته بالعديد
من الصور وأشرطة الفيديو التي
تظهر الفوضى العارمة التي عاشها
ملعب رادس الذي داهمته العديد من
الشخصيات التونسية الرسمية التي
قامت بتهديد الحكم ورئيس «الكاف»
أحمد أحمد ،الذي اعترف بذلك ،كما
تظهر بعض الصور االستفزازات

أشرف حكيمي أسرع العب في تاريخ
«البوندسليغا»
جرائد
أســرع العــب ،أغلى العــب ،أحسن
الع ــب ...تفرقوا شوية منو غادين
تبعوه حتى تهرب عليه..

التي طالت الالعبني ورئيس الفريق
سعيد الناصيري.
كل هذه الدفوعات املنطقية ،ستلزم
«الــطــاس» ،وال شــك ،باتخاذ قــرار
صائب وبــدون أي ضغط ،علما بأن
هذه الهيئة التحكيمية الدولية ،وفي

حالة اقتناعها بعدم انسحاب الوداد،
ستطعن في قرار اللجنة التأديبية
لـــ«الــكــاف» الــتــي حكمت لصالح
الترجي ،وسيكون االتحاد اإلفريقي
مرغما على إعادة هذه املباراة التي
أثارت جدال كبيرا في العالم الكروي.

ثــورة الشــك

يف زمن احلجر ال�صحي:

فريـق الوداد ليـ�س يف حاجـة
�إىل«املرايقية»و«ال�شناقة»

صدم أنصار فريق الترجي بعد
ُ
الــعــودة القوية ملسؤولي ال ــوداد
لــلــدفــاع عــن حقوقهم املــشــروعــة،
واملسلوبة من طرف لوبيات «الكاف»
التي يتزعمها التونسيون الذين
عاتوا فسادا في هذا الجهاز.
ها هو رئيس اللجنة القانونية
لفريق الترجي ،ريــاض التويتي،
وخالل برنامج تلفزيوني رياضي،
يــصــدم مــواطــنــيــه ،حينما صــرح،
وبــعــظــمــة لــســانــه ،بـــأن املحكمة
الرياضية الدولية «طاس» ،بإمكانها
الحكم بعدم انسحاب الـــوداد من
مباراة النهائي املشؤوم ،كما من
حقها أن تلغي العقوبة الجائرة
التي أصدرتها اللجنة التأديبية
لـ«الكاف».
تصريحات جريئة وصادقة ،زرعت
الــرعــب والــشــك فــي نــفــوس جميع
التونسيني ،خاصة جمهور الترجي
املـــعـــروف بهمجيته ووحشيته
تجاه جميع خصوم فريقه داخل
وخــارج تونس ،منذ فترة الرئيس
املــخــلــوع ،زيــن العابدين بنعلي،
الغير مأسوف على رحيله ،والذي
كان من محبي هذا الفريق الهجني
امللقب بـ«أوالد السويقة» ،وفعال هم

أوالد السوق( ،مازالوا) يحنون إلى
زمن االستبداد والقمع الذي يحاول
الشعب التونسي نسيانه وطي
صفحة الطاغوت بنعلي وشرذمته.
مع اعتذارنا لسيدة الطرب كوكب
الــشــرق أم كلثوم الــتــي اقتبسنا
عنواننا من إحدى روائعها «ثورة
الشك» ،التي كتب كلماتها عبد هلل
الفيصل بن عبد العزيز ،ولحنها
املوسيقار الكبير رياض السنباطي،
والتي تقول في مقطعها األول:
أكاد أشك في نفسي ألني
أكاد أشك فيك وأنت مني...

التويتي

نوستالجيا

نــقــول هــــذا ،بــعــد أن الحــظــنــا
كــيــف اســتــغــل بــعــض الــســمــاســرة
الذين «مرغوا» هذه املهنة ،قضية
الـــوداد ،ليلبسوا بدلهم الــســوداء
مثل «ماضيهم القاتم» مدافعني عن
الفريق الــذي هو في غنى عن مثل
ه ــؤالء األشــخــاص املــعــروفــن لدى
الجميع بممارساتهم املشبوهة،
وببحثهم الدائم عن األم ــوال ،ولو
تطلب منهم ذلك املشي على أقدامهم
الحافية (سابقا) حتى أبعد نقطة في
العالم.
رأيناهم ،ولــأســف ،كيف عــادوا
إلى «نباحهم» على مواقع التواصل
االجتماعي ،أو في بعض الصحف

التي يشتغلون فيها ،مدعني دفاعهم
عن فريق الــوداد املطالب وبسرعة،
بإبعاد هؤالء «الجراثيم» عن محيطه.
أشــخــاص «يــنــعــمــون» باألظرفة
والتحويالت البنكية «وعلى عينك
يا بن عدي» ،رغم أنه ال ناقة لهم وال
جمل في هذه املهنة التي أصبحت
مهنة من ال مهنة له ،كما تعودوا على
«االصطياف» واالصطياد في املاء
العكر...
عــصــابــة حقيقية تــشــتــغــل مع
سماسرة الخليج ،وتساعد في نفس
الــوقــت وكــاء العديد مــن املدربني
والالعبني ،بدون حسيب وال رقيب.
«هلل ينعل اللي ما يحشم».

أسبوع

يات ك
ريم إدبهي

بودريقة يطالب رئيس الرجاء الزيات
بحذف قرار تجميد عضويته
جرائد
بــودريــقــة مــطــالــب بــاالعــتــذار،
واالخـــتـــفـــاء بــســرعــة مـــن املــشــهــد
الكروي...

الرئيس الناصري :شكل صداعا
يف رأس «التوانسة»

هلل عيب
وا

و

نق

جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد )19

قالوا

ول
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حـديث ال�صـورة
الفتى بكار بجانب القيدوم سعيد غاندي

«الــكــاف» يضع خطة استراتيجية
ملرحلة ما بعد «كورونا»
قصاصات
يحلوا غير مشاكل «كــورونــا» عاد
يفكروا يف ما بعد «كورونا».
صــراع سعودي قطري على الالعب
بلهندة
جرائد خليجية
اهلل يعطيك زهر «اخلايبة»!
لم أر العبا مثل تاعرابت ،إنه مهووس
باملراوغات
وارنوك ،المدرب السابق لكوينز بارك اإلنجليزي
غ ــادي يــكــون دوزهـــا عليك ،ألنه
مهووس حتى باحلماقات...
الجيش يقرر عودة «العساكر» إلى
العاصمة
األخبار
واش فهمتوا شي حاجة؟ العساكر،
اجليش ،العاصمة «القشلة»!
رئيس شباب املحمدية يسعى إلى
ضم «نجوم» البطولة
صحف
بحال إيال عندنا رونالدو ،ميسي،
ماني ،صالح وآخرين...
فــرق وطنية تستعني بـ«الكوتش
مونتال»
جرائد
يكذب عليهم الــكــذاب« ،الكوتش
مــونــتــال» احلــقــيــقــي هــو «الــلــعــاقــة»
فقط...

صــــــورة تـــعـــود إلـــــى نــهــايــة
الستينات ،تجمع بــن الالعب
الدولي الــرجــاوي السابق سعيد
غــانــدي ،وفتى في مقتبل العمر،
مـــازال يبحث آنـــذاك عــن طريقه
للوصول إلى فئة الكبار.
قبل أن نتعرف عليه ،البــد أن
نــذكــر قــراءنــا ،وخــاصــة الشباب
منهم ،بأن الالعب سعيد غاندي
كـــان م ــن نــجــوم فــريــق الــرجــاء
الــريــاضــي فــي فــتــرة الستينات
والسبعينات ،جــاور العديد من
نــجــوم الفريق األخــضــر فــي تلك
الفترة ،كرفيق دربه جرير حمان،
الــذي شكل معه ثنائيا رائعا في
الرجاء وفي املنتخب الوطني ،كما
جاور ابهيجة ،عليوات ،بوازمبو،
وجيل بيتشو ،بينيني ،بتي عمر،
الظلمي ،جواد ،العرابي...
حمل كذلك القميص الوطني
لفترة طويلة ،وكان من بني الالعبني
ال ــذي ــن شـــاركـــوا ف ــي مــونــديــال
مكسيكو  ،1970أما الفتى املتواجد
معه فــي الــصــورة ،فهو املرحوم
عبد اللطيف بكار ،الذي تدرج في

جميع فئات الرجاء الرياضي إلى
أن وصل إلى فريق الكبار ،وشاءت
األقـــدار أن يلعب بجانب سعيد
غاندي لسنوات طويلة.
املرحوم بكار يرجع له الفضل
في فوز الرجاء بكأس العرش سنة
 ،1977حيث سجل هدف االنتصار
ضد الدفاع الحسني الجديدي في
األشواط اإلضافية ،ليعود مجددا
ليسجل هدف الفوز ضد النهضة
القنيطرية في نهائي كأس العرش
سنة .1982
بكار لعب كذلك مع فريق املغرب
الــتــطــوانــي ،والــــوداد الرياضي،
ونــودي عليه للمنتخب الوطني
خالل فترات متفاوتة.
في الشهر املاضي ،وبالضبط
 16مــــاي ،مـــرت  17ســنــة على
وفــاة املرحوم الــذي ذهب ضحية
العمليات اإلرهابية التي عرفتها
العاصمة االقتصادية سنة .2003
رحــم هلل عبد اللطيف بكار،
اإلنسان الخلوق واملــولــوع بكرة
القدم ،وبحبه الكبير لفريقه األم،
الرجاء الرياضي.
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بينما كــان ا�غاربة ينتظرون
قـــــرارا حــاســمــا م ــن الــحــكــومــة
للشروع فــي تخفيف إجـــراءات
الحجر الصحي ،وبينما سكتت
كـــل اﻷوســـــــاط الــرســمــيــة عن
مستقبل حالة الطوارئ الصحية
إلـــى غــايــة الــيــوم اﻷخــيــر )10
يونيو  ،(2020أكــدت تغريدة
لسفيرة فرنسا في الرباط ،هيل�
لــوغــال ،أن الــرجــل الـــذي كلفه
ا�لك محمد الــســادس بالبحث،
رفــقــة مجموعة مــن الفعاليات،
عن نموذج تنموي للمغرب ،عقد
اجتماعا مع السفيرة ،ليقدم لها
تقريرا مرحليا ،في زمن الحجر
الصحي).(..
وكانت السفيرة ،ا�خضرمة،
قد غردت قائلة)) :أشكر شكيب
بنموسى ،رئيس اللجنة الخاصة
بالنموذج التنموي وسفير ا�غرب
بفرنسا ،على تقديمه لــي هذا
الصباح تقريرا مرحليا عن لجنة
النموذج التنموي با�غرب :آفاق
جيدة جــدا لﻼتفاق اﻻقتصادي
الجديد((.
وإذا كـــان مــن الــطــبــيــعــي أن
تبحث السفيرة الفرنسية عن
مكان مرموق لفرنسا في مشروع

النموذج التنموي ا�غربي ا�قبل،
فــإن اﻷمــر ليس كذلك بالنسبة
لشكيب بنموسى ،الــذي يفرض
عليه منصبه الدبلوماسي أوﻻ،
ومنصبه كرئيس للجنة ملكية
ثانيا ،اﻻلــتــزام بواجب التحفظ
فيما يخص تحركاته ،إذ ﻻ يعقل
أن يــتــورط مــســؤول فــي منصب
حساس في لقاء مع ممثل دولة
أجنبية ،ثم يخرج للناس مقلﻼ
من قيمة هذا اللقاء بعد فضحه،
بشكل مقصود من طرف السلك
الدبلوماسي لفرنسا).(..
ويــالــهــا مــن ورطـــة ،السفيرة
الــفــرنــســيــة ت ــق ــول إن شكيب
بنموسى قدم لها تقريرا مرحليا
عن عمل لجنة النموذج التنموي
الجديد ،لكن بنموسى يقول)) :إن
اللقاء الــذي جــرى مع السفيرة
الفرنسية ،جــرت قبله جلسات
عديدة مع ممثلي دول أخرى أثناء
فترة الحجر الصحي ،موضحا
أنـــه ي ــن ــدرج ضــمــن ا�ــجــامــلــة،
وفــي إطــار العمل الدبلوماسي
الــعــادي ..وأضــاف بنموسى ،أن
ا�ــوضــوع الرئيسي للقاء كان
هو تدبير العﻼقات ب� فرنسا
وا�غرب ،وإفريقيا وأوروبا ،بعد

ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻲ

زوال الجائحة ،موردا أن ا�ملكة
منفتحة عــلــى جـــوارهـــا ،ومــن
الطبيعي أن تعقد هذه اللقاءات،
وأشار رئيس اللجنة ا�لكية ﻹعداد
النموذج التنموي الجديد إلى أن
تصريحات عدة يتابعها ا�غاربة
تــصــدر عــن الــجــانــب اﻷوروبــــي
والفرنسي تتعلق باقتصاد ما
بــعــد كـــورونـــا ،وأضـــــاف :نحن
معنيون بها ،وبالتالي ،نتداول
فيها ﻷخذها بع� اﻻعتبار في
التصور ا�قبل(( )ا�صدر :موقع
هسبريس 6 /يونيو .(2020
لنفترض أن ما قاله بنموسى
صحيح ،وأن لــقــاءه بالسفيرة
الفرنسية كان بسبب »كورونا«،
والدبلوماسية) ،(..أﻻ يعني ذلك
تطاوﻻ على اختصاصات وزير
الخارجية ناصر بوريطة ،الذي
يملك التفويض الدبلوماسي
ﻹجراء لقاءات من هذا النوع ،علما
أن بنموسى ليس ســوى سفير،
بمنطق وزارة الخارجية ،وليس
له الحق في التحرك الدبلوماسي
دون الرجوع لــوزارة الخارجية؟
وكم هي كمية الغباء التي ينبغي
أن يمتلكها ا�واطن ليصدق أن
سفيرة فرنسا في الرباط تصرفت

عــن حــســن نــيــة وهــي »تفضح«
لقاءها مع شكيب بنموسى على
مــواقــع الــتــواصــل اﻻجتماعي،
التي تلقفت التدوينة ،لتشرع
في ا�طالبة بإقالة رئيس لجنة
النموذج التنموي ،وهي السفيرة
القادمة إلى الرباط من تل أبيب
في إسرائيل ،حسب سيرة ذاتية
تــفــوق شــكــيــب بــنــمــوســى الــذي
لــم يحقق أي نــجــاح يــذكــر في
ا�ناصب التي راكمها ،بما فيها
منصب وزير سابق في الداخلية،
فمن ))مكاتب تل أبيب وكيبيك
وبــوركــيــنــافــاســو ،حــيــث كانت
تشتغل سفيرة لبﻼدها ،وبعد
تجربة طويلة قضتها متجولة ب�
أروقة اﻻتحاد اﻷوروبــي ،شرعت
هيل� لوغال في مهامها الجديدة
على رأس الدبلوماسية الفرنسية
في الرباط ،بعدما جرى تعيينها
سفيرة لباريس في الرباط ،خلفا
لــجــون فــرانــســوا جــيــرو ،الــذي
تــولــى منصبا اســتــشــاريــا في
حكومة ماكرون ..ووفقا �ا نقلته
مصادر من السفارة الفرنسية في
الرباط ،فإن لوغال ) 52سنة(،
التي أصبحت أول امــرأة تشغل
هذا ا�نصب كسفيرة لبﻼدها في

ا�ملكة ،وهــي خريجة ا�درسة
الــوطــنــيــة لــــﻺدارة فــي بــاريــس
) ،(Science Poبدأت مسيرتها
فــي العمل الــدبــلــومــاســي خﻼل
نهاية الثمانينات في واغادوغو
ببوركينا فاسو ،كسكرتيرة في
الــســفــارة الــفــرنــســيــة ،وشغلت
كذلك منصب السكرتيرة اﻷولى
للسفارة الفرنسية في تل أبيب
ومدريد خﻼل التسعينات ،وقد
جرى تعيينها مستشارة للوزير
ا�فوض للتعاون والفرنكفونية،
ثــم مــســتــشــارة للممثل الــدائــم
لفرنسا لدى اﻻتحاد اﻷوروبي في
بروكسيل في أوائل عام ..2000
وبــعــد أن قــضــت فــتــرة قصيرة
فــي وزارة الــشــؤون الخارجية
واﻷوروبية ،شغلت هيل� منصب
القنصل العام لفرنسا في مدينة
كيبيك ب� عامي  2009و،2012
ثــم جـــرى تعيينها مستشارة
لــلــشــؤون اﻹفــريــقــيــة لــرئــاســة
الجمهورية الفرنسية ب� عامي
 2012و ،2016قبل السفر إلى
إسرائيل حيث تولت منصبها
على رأس السفارة فــي شتنبر
) ((2016ا�صدر :موقع
هــســبــريــس ،نــقــﻼ عن
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حتمية �إبعاد �شكيب بنمو�سى عن ال�سفارة املغربية يف فرن�سا بعد زلة بروتوكولية
مصدر دبلوماسي في تكن هــنــاك لــقــاءات مماثلة مع
السفارة الفرنسية 29 :دول أخــرى كالصني وروســيــا..
غشت .)2019
طاملا أن الهدف هو االستفادة
إذن ،ال يـــمـــكـــن تــفــســيــر مــن تــجــارب اآلخـــريـــن ،بــل إن
تغريدة السفيرة خ ــارج نطاق األمــر تعدى ذلــك ،ليخرج عضو
االستفزاز( ،)..وال يمكن تفسير مــن اللجنة ويــهــاجــم السفيرة
مــوقــف بــنــمــوســى دون إثـــارة الفرنسية في الرباط ،معتقدا أنه
إشكالية تتعلق بسؤال مستقبل يدافع عن رئيسه حيث قال(( :إن
النموذج التنموي املغربي ،في البوليميك الرائج حاليا ،فارغ
ظل استمرار الشكوك في التبعية من أي محتوى)) ،مشيرا إلى
أن ((السفيرة الفرنسية سبق أن
خرجت بتغريدات غريبة ،بنفس
التوجه ،مثال ،إه ــداء  50أداة
لنفرتض أن ما قاله
طبية بسيطة من فرنسا للمغرب،
وكأن اململكة بحاجة إلى األمر)).
بنموسى صحيح،
مــن أعــطــى الــحــق لعضو في
وأن لقاءه بالسفرية
لجنة النموذج التنموي ملهاجمة
سفيرة فرنسا في الرباط ،أليس
الفرنسية كان
ذلــك تجاوزا آلداب التعامل مع
بسبب «كورونا»،
الدبلوماسيني؟ أليس األفضل
هو السكوت في هــذه الحاالت؟
والدبلوماسية( ،)..أال
ثم إن «زلة بنموسى» لم يتم الرد
يعني ذلك تطاوال على
عليها من طــرف نشطاء مواقع
التواصل االجتماعي فقط ،بل إن
اختصاصات وزير اخلارجية السياسيني أنفسهم ،هاجموه ،أعضاء لجنة النموذج التنموي
يف زيارة ميدانية لبعض
ناصر بوريطة ،الذي ميلك وبغض النظر عن موقف حزب
الدواوير املتطلعة للتنمية
األصــالــة واملــعــاصــرة الــذي دفع
التفويض الدبلوماسي
األمني العام الجديد عبد اللطيف
إلجراء لقاءات من هذا
وهـــبـــي ملــهــاجــمــة بــنــمــوســى ،امل ــغ ــرب ،وتــاريــخــه ،وأع ــراف ــه،
باعتبار فرنسا دولــة صديقة ،وعــراقــتــه فــي لــحــظــة مفصلية
النوع ،علما أن بنموسى
ولكن ال ينبغي التشاور معها أبــان فيها الشعب املغربي عن
ليس سوى سفري،
فــي مــشــروع مــغــربــي( ،)..تكفي نضج رفــيــع ،وتــاحــم قــوي بني
قراءة بيان قوي صادر عن حزب
مبنطق وزارة اخلارجية،
االستقالل باسم الشبيبة ،يقول
وليس له احلق يف التحرك ((إن تصرف شكيب بنموسى
يمس في عمقه بسيادة الدولة،
الدبلوماسي دون الرجوع واملؤسسات الدستورية املغربية،
وتصرف يكرس أيضا االنطباع
لوزارة اخلارجية؟
السائد عند عموم الشعب املغربي
بالتبعية في البرامج والقرارات
ل ــف ــرن ــس ــا( ،)..بــاإلضــافــة إلــى لــدول بعينها ،وعــدم استقاللية
اإلشكال املرتبط بالسؤال حول اللجنة في قراراتها وتوصياتها،
الجنسية التي يحملها شكيب وبالتالي ،ضرب مضمون وصورة
بنموسى ،ومعلوم أن للجنسية النموذج التنموي الــذي يجري
عــاقــة ب ــال ــوالء ،حــيــث ال يمكن إعـــداده حتى قبل عــرضــه ..إن
الــجــزم بــعــدم حــمــل رئيس
هذا التصرف يخدش صورة
لجنة الــنــمــوذج التنموي
املغربي للجنسية الفرنسية
إلــى حــدود الــيــوم ،رغــم أن
مقربا منه قــال بالنيابة
كل مكوناته،
عنه في عز األزم ــة(( :إن
فــــي مــلــحــمــة
بــنــمــوســى ال يــرغــب في
نــضــالــيــة ضد
الجنسية الفرنسية وال
وبــاء كــورونــا،
يــحــمــلــهــا)) ..فــهــل هــذا
ن ــس ــي ــر فــيــهــا
صحيح؟ ال جواب في ظل
بــخــطــى واثــقــة
سكوت املعني باألمر(.)..
من أجل النصر
وانـــظـــروا لـــ«نــقــمــة»
وتحصني البالد
التواصل بالنسبة للجنة
من كل مكروه))
النموذج التنموي ،حيث
(املـــــــــصـــــــــدر:
لو فشلت كل القنوات
بــــاغ الــشــبــيــبــة
التواصلية في احتواء
االستقاللية).
الــغــضــب الــشــعــبــي،
يــــــــذكــــــــر أن
بسبب هيمنة التفكير
«األســبــوع» سبق
الفرنسي ،على كافة
أن أثــارت إشكالية
األعــضــاء ،فاملعضلة
هــيــمــنــة الــلــوبــي
لــم تقف عند حــدود
الفرنسي على لجنة
ارتــــــبــــــاك مـــوقـــف
النموذج التنموي،
بنموسى الــذي قال
بــســبــب تبعية جل
إنه أجرى اللقاء مع
أعضائها لفرنسا،
السفيرة الفرنسية
حيث ((تضم اللجنة
على غـــرار سفراء
التي أعلن عنها بالغ
عدد ساب
ق
لـ
«ا
أل
س
آخرين ،ولم يشرح
بو
مــلــكــي 35 ،عــضــوا،
ع» يثري إ
على تشكيلة لجنة النموذ شكالية هيمنة
امل
ح
س
للمغاربة ملــاذا لم
وب
ويقودها سفير املغرب
ني
على فرن
ج التنموي

في فرنسا شكيب بنموسى ،وزير
الــداخــلــيــة األســبــق ،الـــذي جــاء
إلــى املنصب بعد وصــول موجة
الحاملني للجنسية الفرنسية

مشاريع للحكم؟ والشك أن أكبر
خطإ تــواصــلــي يــهــدد مستقبل
هذه اللجنة ،هو الدعاية لكونها
لجنة «تكنوقراطية» ال عالقة لها

ال يمكن تفسير تغريدة السفيرة خارج نطاق االستفزاز(،)..
وال يمكن تفسير موقف بنموسى دون إثارة إشكالية تتعلق
بسؤال مستقبل النموذج التنموي المغربي ،في ظل استمرار
الشكوك في التبعية لفرنسا( ،)..باإلضافة إلى اإلشكال المرتبط
بالسؤال حول الجنسية التي يحملها شكيب بنموسى ،ومعلوم أن
للجنسية عالقة بالوالء ،حيث ال يمكن الجزم بعدم حمل رئيس لجنة
النموذج التنموي المغربي للجنسية الفرنسية إلى حدود اليوم
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إلـــى أعــلــى مــنــصــب فــي وزارة
الــداخــلــيــة( ،)..وقــد كــان يعاب
عليه ضعف تواصله مع األحزاب
السياسية ،والدخول في معارك
هامشية خلقت جوا من االرتباك
خــال االنــتــخــابــات التشريعية
لسنة  ،2009واألكثر من ذلك ،فقد
هاجم فؤاد عالي الهمة عمله على
رأس وزارة الداخلية مباشرة
ســنــة  ..2009ويــــا لسخرية
األقدار ،بنموسى املغضوب عليه
من طرف كبير مستشاري امللك،
الهمة ،هو من سيتولى صياغة
نموذج تنموي للمغرب ..ثم إن
الــهــوة التاريخية بــن األحــزاب
السياسية ورئيس اللجنة شكيب
بنموسى ،برزت على أرض الواقع
بشكل جلي ،من خالل استبعاد
كل األحــزاب والنقابات من عمل
اللجنة ،ليطرح الــســؤال :كيف
يمكن صــيــاغــة نــمــوذج تنموي
دون نفس سياسي؟ ومنذ متى
كــان التكنوقراطيون (مصطلح
ملتبس) قــــادرون عــلــى بــلــورة

باألحزاب ،بل إن الخطأ األكبر،
هــو الــدعــايــة لــكــون ق ــرار إبعاد
الحزبيني عن اللجنة ،كان بإرادة
ملكية ،وهو أمر غير صحيح في
الــواقــع)) ( املــصــدر :إشكالية
تبعية اللجنة للوبي الفرنسي،
وأعطاب البداية كانت موضوع
تحليل إخــبــاري ســابــق (انظر
األسبوع عدد .)2019/12/19
إن زلة شكيب بنموسى ،وعثرته
األولــــى عــلــى أعــتــاب الــســفــارة
الفرنسية في الرباط ،تطرح عدة
إشكاالت ،أقلها حتمية إبعاده عن
منصب سفير املغرب في فرنسا،
ثم الحزم فيما يتعلق بصياغة
نموذج تنموي ،حيث ال يستبعد
أن يكون عمل اللجنة مجرد عمل
فضفاض ،ال سيما بعد أن بدلت
جائحة «كورونا» كل املعطيات،
وأغلبها معطيات سياسية ،ال
يفقه فيها التكنوقراط شيئا(،)..
وهذا ما جعل اللجنة تطلب مهلة
جديدة إلعداد تصورها ،لكن ،إن
غدا لناظره لقريب(.)..

رغم تعليق الطبع ،الصحافيات والصحافيون
في الميدان والجرائد تصدر رقميا بالمجان

الصحافة الوطنية دائما
في الخطوط األمامية

رقميا أو في األكشاك

بدعمكم كقراء وشركاء

نستطيـع البقـاء

الصحافة المحترفة،
لقاح ضد فيروس األخبار الزائفة
لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع

كواليس جهوية
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الدشيرة

سطات

ما يجري ويدور يف المدن

ال�سلطات تتدخل بالقوة لفر�ض احلجر ال�صحي

مقاهي �سطات ترف�ض ا�ستئناف عملها وتعاتب ال�سلطات املحلية

بوطيب الفياللي

نور الدين هراوي
رفــض أربـــاب مجموعة مــن املقاهي
بسطات استئناف أنشطتهم التجارية
بفتح مقرات عملهم والقيام بخدمات
التوصيل أو العمل بطريقة الخدمات
املحمولة ،وتنفيذ كل القواعد الوقائية
الصحية والتقيد بها كما جاء في بالغ
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخــضــر والــرقــمــي ،عــلــى أســـاس أن
تتكلف السلطات املحلية ولجان املراقبة
املختصة بعمليات التتبع واملراقبة
ومـــدى الــتــزام أصــحــاب املــقــاهــي بكل
اإلجراءات االحترازية والعمل بها.
وحسب مصادر محلية ،فإن من بني
األســبــاب الرئيسية ملــزاولــة أصحاب
املقاهي لعملهم ابتداء من يوم الجمعة
 28ماي املنصرم ،التاريخ الــذي تقرر
فيه رفع الحظر عنهم ،هو عدم إنصات
السلطات املحلية ملجموعة من شكاويهم
ومشاكلهم إليجاد الحلول املناسبة ملا
اعتبروه «الفوضى الكبيرة» في بيع
الــقــهــوة الــجــاهــزة مــن طــرف األكــشــاك
واملحالت التجارية والسيارات املتجولة،
خاصة على الطريق الرئيسية الرابطة
بني سطات والدارالبيضاء بالقرب من
جامعة الحسن األول التابعة للنفوذ
الترابي للمقاطعة اإلدارية الثانية «بام»
والتي تغض الطرف عن كل التجاوزات
واملــشــاكــل بالجملة املــطــروحــة بكل

املناطق التابعة لها ،والتي أشعلت فتيل
النار بني املقاهي وكل هــؤالء املارقني
والخارجني عن لغة القانون.
وتــابــعــت املــصــادر قــولــهــا« :فــي ظل
وجود منافسة غير شريفة بني أصحاب
األكــشــاك الــذيــن يبيعون القهوة بـــ 3
دراهم وأصحاب املقاهي الذين يتجاوز
ثمن القهوة املصرح به لديهم الثمن
املذكور ،فإنهم يطالبون في شكاويهم
التي وصلت إلى املسؤولني وكل الجهات
املختصة ،باتخاذ قــرارات عاجلة ملنع
مجموعة من األكشاك التي تفرخت في

العدد1079 :
من  11إلى 17
يونيو 2020

زمن كورونا ،واملحالت التجارية التي
تعمل تارة بالسرية وتارة بالعاللي ،من
بيع القهوة وتوسيع سوقها الرخيص،
حتى تتمكن املقاهي من استئناف عملها
مــجــددا ،متسائلني بحسرة عن بعض
املخالفات املرتكبة من طــرف السلطة
املحلية حــيــث يــشــاهــد يــومــيــا بعض
رجالها وأعوانها وهم يرخصون لبعض
املحالت ويشجعونها على نشاطها،
ضاربني بذلك قدرة البيع باملقاهي ،التي
يؤدي أصحابها ما بذمتهم من ضرائب
سنويا».

لـم يشـفع ملواطنين من دوار العسـكر (تاكركورت) بالدشـيرة عمالة
إنـزكان أيـت ملـول أمـام اسـتهتار البعـض ،إال تدخـل السـلطة املحليـة
باملقاطعـة الثانيـة بـذات الجماعـة الحضريـة ،لفـرض تطبيـق الحجـر
الصحـي بنفـس الحـي ،بعـد أن بحـت حناجرهـم بالتوسـل لجيرانهـم
قصـد االلتـزام بمواقيـت مغـادرة الحـي وأزقتـه ،خصوصـا األطفـال،
تجنبـا لـكل مـا مـن شـأنه التسـبب ألنفسـهم ولعائالتهـم ولجيرانهـم
فـي مـا يهـدد صحتهـم وحياتهـم فـي ظـل الوضـع الوبائـي العاملـي،
وفـي ظـل القـرارات التـي تهـدف إلـى الحد مـن خطورته التـي فرضتها
الدولـة وانخـرط فيهـا املواطنـون.
تدخـل السـلطة املحليـة باملقاطعـة الثانيـة ،جـاء بعـد أن لـم ينفـع
أسـلوب «ملزاوكـة» ،بـل تحـول األمـر إلـى تحـد دفـع مواطنين بـدوار
العسـكر إلـى االتصـال بـذات السـلطة التـي اسـتجابت بسـرعة ،يؤكـد
أحـد املواطنين ،الـذي أثنـى علـى تدخـل قائد املقاطعـة الثانيـة الفعال
والحاسـم فـي فـرض القانـون وانضبـاط املتهوريـن لتدابيـر الحجـر
الصحـي ،كمـا أكـد نفـس املواطـن حضـور دوريـات أمنيـة لنفـس
الغـرض.
السـكان املتضـررون ،وإن كانـوا يشـكرون التجـاوب السـريع
للسـلطة ،فإنهـم يتأسـفون ملسـتوى التهـور الـذي وصـل إليـه البعـض
دون أن يدركـوا بـأن أي خطـإ قـد يتسـبب فـي الكارثـة للجميـع.

اتهام برملانيني بخرق احلجر ال�صحي لتنظيم حمالت انتخابية �سابقة لأوانها
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ تسلل ،األسبوع املاضي ،شخصان
عبر البحر على منت قارب بالستيكي ،من
مدينة سبتة املحتلة نحو املغرب ،لكن هذه
املرة لم يتم ترحيلهما ،بل تم استقبالهما
من طرف السلطة املحلية والوقاية املدنية
والفرقة املتخصصة في مرضى «كوفيد
 ،»19وتم نقلهما إلحدى املراكز الثقافية
بمدينة الفنيدق ووضعهما تحت الحجر
الصحي من أجل التأكد من سالمتهما.
■ بعد تورطه في نهب «القفة» خالل
عملية توزيع املساعدات الغذائية على
املحتاجني بمدينة تــطــوان ،تــم الحكم
بشهرين سجنا نافذا على عــون سلطة
بامللحقة اإلدارية سيدي طلحة ،وقد سبق
لهذا العون أن تم توقيفه بسبب تورطه
في بعض األعمال املشبوهة ،لكنه سرعان
ما عاد ملمارسة مهامه.
■ يشتكي الــعــديــد مــن ســكــان حي
جامع املزواق بتطوان من تجمع العديد
مــن األشــخــاص بعد الساعة السابعة
مساء داخل األحياء والــدروب ،متوارين
عن أنظار دوريــة األمــن ،مما يسبب لهم
اإلزعاج ،نتيجة هروب هؤالء األشخاص
بطريقة هوليودية ،مما يحدث ضجيجا
وهلعا وخــوفــا فــي نــفــوس ســكــان هذه
األحياء الذين يطالبون بتوفير التواجد
األمني السلطوي ،من أجل الحد من هاته
الظواهر.

بـــدأ بــعــض الــبــرملــانــيــن بــالــخــروج من
جحورهم بعد مــدة قــاربــت الثالثة أشهر
على غيابهم ،لكنهم ،ومع اقتراب املوسم
االنتخابي ،لم يجدوا بدا من خرق الحجر
الصحي مــن أجــل التنقل بــن املــدن دون
تكليف بمهمة أو في سبيل املصلحة العامة.
هــذا ما أكــده أحــد البرملانيني بالشمال،
حيث شوهد ظهر الثالث من ماي املنصرم،
بشارع املأمون قرب عني سيدي طلحة وهو
يلوح بيديه لبعض املواطنني ويتصدق
عــلــى الــبــعــض اآلخــــر ،ثــم ركـــب ســيــارتــه

الفاخرة ،وانتقل إلى حي آخر ليكمل دعايته
االنتخابية ،وفق تعبير العديد من املواطنني
الذين حضروا الواقعة.
وقبل ذلــك ،قــام برملاني عن أحــد أقاليم
الشمال ورئــيــس جماعة ،بــخــرق الحجر
الصحي ضاربا قانون الطوارئ الصحية
بعرض الحائط ،من أجل القيام بزيارة رفقة
الوفد التابع له ،لضريح الولي الصالح موالي
عبد السالم بن مشيش ،من أجــل الصالة
وطلب «البركة» لخوض حملته االنتخابية
املقبلة ،حسب العديد من املراقبني.

هــذا الخرق الصريح والــواضــح لقانون
الــــطــــوارئ الــصــحــيــة مـــن طــــرف هـــؤالء
املسؤولني ،لم يكن من أجل العمل أو القيام
بمهمة رســمــيــة ،بــل فقط مــن أجــل زيــارة
ترفيهية لتسجيل حضورهم ال غير.
وعليه ،فــإن تــواجــد ه ــؤالء البرملانيني
بأقاليم غير أقاليمهم ،يطرح الكثير من
التساؤالت من طرف سـاكنة هذه املناطق،
حول السبب الرئيسي لخرق الحجر الصحي
في الوقت الذي يختبئ فيه برملاني اإلقليم
عن سكانه.

الـمنتخبون يهيئـون ال�شواطئ وال�سلطـة الـمحلية تفـر�ض
االلتزام باحلجر ال�صحي
بــعــدمــا شــرعــت الــعــديــد من
الــجــمــاعــات الــســاحــلــيــة الــتــي
تــتــواجــد عــلــى الــبــحــر األبــيــض
املــتــوســط واملــحــيــط األطــلــســي،
في تهيئة الشواطئ استعدادا
الســتــقــطــاب املــصــطــافــن الــذيــن
يتوافدون على املــدن الشمالية
من داخــل املغرب ومــن خارجه،
لقضاء عطلة الصيف وتنشيط
امل ــج ــال الــســيــاحــي ،عــلــمــا أن
معظم املدن الشمالية تعتمد في
اقتصادها على السياحة في ظل
غياب املصانع واملعامل لتوفير
مناصب شغل للساكنة ،وفي هذه
الفترة التي أوشك فيها املغرب
على االنتهاء من الحجر الصحي
ورفــع حالة الــطــوارئ الصحية
تــدريــجــيــا ،تعيش الجماعات
الترابية على إيقاع «شــد عليا
نقطع عــلــيــك» ،والــتــي سخرت
كــل معداتها وآلياتها لتهيئة

الشواطئ ،وتظل اآلالت تشتغل
وت ــب ــذر امل ــح ــروق ــات م ــن أجــل
تصفيف الرمال على الشواطئ
الــتــي تــعــود فــي الــيــوم املــوالــي
إلى حالتها السابقة وكأن شيئا

لم يكن ،لتعود عملية التنظيف
والتهيئة مــن جــديــد ،وكــل ذلك
على حساب ميزانية الجماعات.
وفـــي ال ــوق ــت الــــذي نــاحــظ
فيه أن السلطة املحلية تشدد

الرقابة وتغلق املمرات املؤدية
للشواطئ وتمنع املصطافني
مــن دخـــول هـــذه املـــدن بسبب
قانون الــطــوارئ الصحية ،كما
هــو الــحــال فــي مدينتي طنجة
وأصيلة ،أصــدرت والية الجهة،
األسبوع املاضي ،قــرارا عامليا
يقضي بمنع كافة أنواع وأشكال
التجمع واالصطياف بالشواطئ،
ويشمل هذا القرار كل العماالت
الشمالية الــتــي تــتــواجــد على
الــشــريــط الــســاحــلــي ،باملقابل،
يظهر أن املنتخبني ال يعترفون
بقرارات السلطة الوصية بمنع
املــواطــنــن م ــن االقـــتـــراب من
الشواطئ كتدبير احترازي ضد
انتشار فــيــروس «كوفيد ،»19
بل يراهنون على فترة ما بعد
رفع الحجر الصحي خالل هذا
األسبوع من أجل العودة للحياة
الطبيعية.
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فـي الوقـت الـذي كان فيـه أهـل
مراكـش يسـتعدون للفرحة الكبرى،
وهـي لحظـة اﻹعـﻼن عـن صفـر
حالـة من إصابة فيـروس »كورونا«
ا�سـتجد ،ظهـرت بؤرتـان ،اﻷولـى
بحـي سـيدي يوسـف بـن علـي
والثانيـة بحـي سـيدي أيـوب
با�دينـة القديمـة ،أربكتـا حسـاب
السـلطات العموميـة والطبيـة،
وزادتـا مـن التخوفـات بعـد سـقوط
أعـداد مـن ا�صاب� وجـر مجموعة
مـن ا�خالطـ� ﻹجـراء الكشـوفات
والتحاليـل ،وحتـى اﻷطفـال لـم
يسـلموا مـن العـدوى.
وتفاديـا ﻻنتشـار العـدوى ،قامت
الجهـات ا�عنيـة بعمليـة التعقيـم
ومحاصـرة محيـط البؤرتـ�،
ولﻸسـف الشـديد ،روج كﻼم
مغـرض وانتشـرت إشـاعات عبـر
منصـات التواصـل اﻻجتماعـي،
وقيـل في السـيدة ا�صابـة القاطنة
بحـي سـيدي يوسـف بن علـي ما لم

يقلـه مالـك فـي الخمـر.
وفـي نفـس السـياق ،ﻻزال
القطـاع الصحـي با�دينـة الحمـراء
محـط انتقـادات ومحـل تسـاؤﻻت
عديـدة ،فبعـد إعفـاء كل من ا�ندوب
اﻹقليمـي للصحـة بمراكـش مـع
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تــم مســاء يــوم الســبت ا�اضــي،
انتشــال جثــة طفــل فــي العاشــرة
مــن عمــره مــن قنــاة للســقي بجماعــة
أوﻻد رحمــون التابعــة ﻹقليــم الفقيــه
بن صالح.
وفــور علمهــا بالحــادث،
هــرع رجــال الــدرك ا�لكــي،
رفقــة عناصــر الوقايــة ا�دنيــة
إلــى عــ� ا�ــكان ،حيــث تــم
إيــداع جثــة الضحيــة مســتودع
اﻷمــوات با�ستشــفى الجهــوي
بمدينــة بنــي مــﻼل ﻹخضاعهــا
للتشــريح� ،عرفــة اﻷســباب
الحقيقيــة للوفــاة.
ويذكــر أن الطريــق الرابطــة
بــ� الفقيــه بــن صالــح مليئــة
بقنــوات الــري والســقي
ا�نتشــرة علــى جنبــات
الطريــق ،التــي تتميــز بوفــرة ا�يــاه
البــاردة ،ممــا يغــري أطفــال الدواويــر
ا�جــاورة بالســباحة فيهــا ،فــي ظــل

ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺼﻮرة

الحــرارة ا�فرطــة التــي تعرفهــا
ا �نطقــة .
الشــباب
اســتهتار
ويــؤدى
واﻷطفــال ،الذيــن يســبحون فــي هــذه
القنــوات بطريقــة عشــوائية ،إلــى
حــوادث مميتــة ،وإصابــات بليغــة

علــى مســتوى الــرأس نتيجــة التدافــع
والقفــز والقيــام بحــركات بهلوانيــة
أثنــاء الســباحة.

ﺗﻠﻜﺲ

بعيـدا عـن أخبـار »كورونـا« ،اسـتفاقت سـاكنة زنقـة رحـال بـن
أحمـد بحـي جليـز ،مؤخـرا ،علـى وقـع فاجعـة انتحـار شـاب رمـى
بنفسـه مـن طابـق علـوي بالعمـارة التـي يوجـد بها مكتبـه ،حيث كان
يشـتغل قيـد حياتـه مسـير وكالـة لكـراء السـيارات ،كما وقعـت عملية
انتحـار ثانيـة يـوم اﻷربعـاء ا�نصـرم ،بحـي اﻻزدهـار ،والضحيـة
شـابة مـن دولـة سـاحل العـاج فـي العشـرينات مـن عمرهـا ،حسـب
ا�عطيـات اﻷوليـة.

www.alousboue.com

بدايـة ظهـور الجائحـة ،ومديـر
مستشـفى ابـن زهـر بسـبب مـا
بـات يعـرف بـ»وجبـة العـدس«،
أتـى الـدور علـى ا�نـدوب اﻹقليمـي
للصحـة بقلعـة السـراغنة ،حيـث
ﻻزال القطـاع الصحـي بمراكـش

يعـرف هـزة تلـو اﻷخـرى ،ممـا
يطـرح السـؤال عـن كيفيـة تدبيـر
القطـاع بجهـة مراكـش آسـفي؟
وفـي خضـم هـذه الهـزات ،قـام
تقنيـو اﻷشـعة بمستشـفى ابـن
زهـر ،بمراسـلة والـي جهـة مراكـش
آسـفي ،بعدمـا لـم يجـدوا آذانـا
صاغيـة ،وﻻ مكاتـب ا�سـؤول�
مفتوحـة فـي وجوههـم مـن أجـل
الحـوار والتواصـل ،سـواء محليـا
أو جهويـا ،ومضمـون الرسـالة
يتضمـن مجموعـة مـن اﻹكراهـات
وا�مارسـات التـي تعرقـل قيـام
تقنيـي اﻷشـعة بهمامهـم علـى
أحسـن وجـه وفـي ظـروف سـليمة،
وتشـير الشـكاية إلـى رفـض
مسـؤول با�صلحـة ا�ذكـورة
تزويد تقنيي اﻷشـعة با�سـتلزمات
الضروريـة التـي يتوفـر عليهـا
ا�ستشـفى ،خاصـة فـي هـذه
الظـروف اﻻسـتثنائية التي تلزمهم
القيـام بفحوصـات �رضـى »كوفيـد
 ،«19ممـا يهـدد سـﻼمتهم بخطـر
اﻹصابـة بالفيـروس.

سـخرت سـاكنة شـارع ا�ـدارس بإنـزكان
مـن طريقـة ترميـم عمـود كهربائـي
آيـل للسـقوط ،موجهـة طلبـا للمعنيـ�
با�وضـوع ،لحضـور عيـد ميـﻼد هـذا
العمـود الكهربائـي علـى شـاكلة اﻻحتفـال
بعيـد ميـﻼد حفـرة با�نطقـة سـابقا ،وكتـب
أحـد رواد »الفيسـبوك« فـي قالـب هزلـي،
أنـه يريـد اﻻحتفـال بترميـم هـذا العمـود
الكهربائـي ا�تواجـد بأهـم شـارع بمدينـة
إنـزكان ،ويريـد أيضا معرفة إن كان للمدينة
رئيـس بلديـة ليوجـه لـه دعـوة للحضـور
بغـرض اﻻحتفـال جميعـا باسـم »»الترقيـع«،
بحضـور مديـر ا�كتـب الوطنـي للكهربـاء..
وليسـت هـذه ا�ـرة اﻷولى الـذي تحتج فيها
السـاكنة علـى ا�شـاكل التـي تعانـي منهـا،
علـى غـرار احتـﻼل اﻷرصفـة واسـتغﻼل
ا�لـك العـام وغيرهـا مـن ا�شـاكل.
عرفـت قضيـة اﻻعتـداء علـى مواطـن
بجماعـة سـيدي بوسـحاب بإقليـم اشـتوكة
أيـت باهـا ،تطـورات جديـدة ،حيـث دخلـت
العديـد مـن الجمعيـات ا�دنيـة والحقوقيـة
علـى الخـط ،فيمـا تـم فتـح تحقيـق فـي
ا�وضـوع مـن طـرف عناصـر الـدرك
واﻻسـتماع إلـى الضحيـة والشـهود،
وأعلنـت الجمعيـة الوطنيـة للدفـاع عـن
حقـوق اﻹنسـان عـن تضامنهـا ا�طلـق مـع
ضحيـة اﻻعتـداء ،داعيـة الجهـات ا�سـؤولة
إلـى »التدخـل العاجـل لتطبيـق القانـون
ضـد الجانـي ،وتحمـل مسـؤوليتها كاملـة
فـي توفيـر الحمايـة للضحيـة الـذي تلقـى
الجسـدية« بعـد اﻻعتداء
تهديـدا بالتصفيـة الجسـدية
الـذي مـورس عليـه سـابقا ،وأفـادت مصادر
محليـة ،أن رئيـس ا�ركـز القضائـي للـدرك
ا�لكـي بإقليـم اشـتوكة أيـت باهـا ،وجـه
للمتهـم اسـتدعاء للتحقيق معـه على خلفية
الشـكاية ا�قدمـة ضـده ،إﻻ أنـه لم يسـتجب،
بـل زاد مـن تهديداتـه للضحيـة.
اسـتنفر العثـور علـى جثـة امـرأة
بأحـد اﻵبـار بالجماعـة الترابيـة تسـراس
قيـادة اوزيـوة بإقليـم تارودانـت ،مختلـف
السـلطات ا�حليـة والـدرك ا�لكـي با�نطقـة،
وحسـب مصادر مطلعة ،فالسـيدة التي عثر
عليهـا جثـة هامـدة ،متزوجـة وأم لخمسـة
أبنـاء ،قـد تعرضـت فـي وقـت سـابق لحادث
مماثـل إثـر سـقوطها مـن أعلـى بيتهـا ،ممـا
تسـبب لهـا فـي كسـور بليغـة علـى مسـتوى
رجلهـا ،وفـور علمهـا بالحادثـة ا�فجعـة،
حلـت عناصـر الـدرك ا�لكـي والسـلطات
ا�حليـة ورجال الوقايـة ا�دنية بع� ا�كان،
وتـم انتشـال الجثـة مـن قـاع البئـر ،فيمـا
تـم فتـح تحقيـق �عرفـة أسـباب الحـادث،
فـي الوقـت الـذي أحيلـت فيـه الجثـة علـى
مسـتودع اﻷمـوات بمستشـفى الحسـن
الثانـي بأكاديـر قصـد إخضاعها للتشـريح.

ádÉ°†dG ÜÓµ∏d á«°ûMh IOÉHEG
انتشـرت مؤخـرا علـى مواقـع التواصـل اﻻجتماعـي ،مجموعـة مـن
الصـور تظهـر عمـال النظافـة وهـم يجـرون الـكﻼب بعدمـا تـم قتلهـا رميـا
بالرصـاص أو عـن طريـق التسـميم.
وخلفـت هـذه الصـور ردود فعـل غاضبـة بمدينة طنجة ،حيـث لم تقتصر
علـى النطـاق ا�حلـي با�دينـة ،بـل تناقلتهـا أيضـا سـاكنة ا�ـدن ا�جـاورة،
بسـبب الطريقـة العشـوائية التـي يتـم التخلـص بهـا مـن الـكﻼب الضالـة،
التـي يجمعونهـا ويلقونهـا بهـا فـي شـاحنة جمـع النفايـات كمـا هو ظاهر
فـي الصورة.

انعقـد يـوم الجمعـة ا�اضيـة ،اجتمـاع
عـن بعـد �جلـس إدارة شـركة التنميـة
الجهويـة للسـياحة سـوس ماسـة ،بتقنيـة
التواصـل الشـبكي ،برئاسـة أحمـد حجـي،
والـي جهـة سـوس ماسـة عامـل عمالـة
أكاديـر إداوتنـان ،رئيـس ا�جلـس اﻹداري
للشـركة ،ومشـاركة وزيـرة السـياحة
والصناعـة التقليديـة والنقـل الجـوي
واﻻقتصـاد اﻻجتماعـي ،ورئيـس الجهـة،
ورئيـس جماعـة أكاديـر ،ورئيسـي غرفـة
التجـارة والصناعـة والخدمـات وغرفـة
الصناعـة التقليديـة ،وا�دير العام للشـركة،
وافتتـح الوالـي ،رئيـس ا�جلـس اﻹداري،
اﻻجتمـاع بكلمـة ،تطـرق فيهـا �هام الشـركة
مسـتحضرا سـياق إحداثهـا لتشـكل رافعـة
ﻹنعـاش وتطويـر السـياحة بالجهـة مـن
خـﻼل ا�سـاهمة فـي تفعيـل اﻻسـتراتيجية
الوطنيـة للسـياحة علـى الصعيـد الجهوي،
وفـي تطويـر وابتـكار منتوجـات جديـدة.
عرفـت الحالـة الوبائيـة بجهـة سـوس
ماسـة تغييـرا جديـدا ،بعـد تسـجيل حالـة
إصابـة جديـدة مؤكـدة بفيـروس »كورونـا«
بأكاديـر ،وتسـجيل حالـة شـفاء أخـرى
بمدينـة تارودانـت ،ليرتفـع عـدد ا�صابـ�
بمـرض »»كوفيـد «19بالجهـة إلى حـدود يوم
اﻷحـد  07يونيـو  ،2020إلـى  90حالـة،
سـجلت منهـا عمالـة إنـزكان أيـت ملـول
 42حالـة ،تليهـا عمالـة أكاديـر إداوتنـان
بــ  39حالـة ،وإقليـم طاطـا بأربـع حـاﻻت،
وتارودانـت ثـﻼث حـاﻻت ،ثـم اشـتوكة أيـت
باهـا بحالتـ� ،فيمـا لـم تسـجل أي حالـة
بإقليـم تيزنيـت ،فـي الوقـت الـذي ارتفع فيه
عـدد ا�تعافـ� إلـى  80حالـة.
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ا�ستباحــة الألقـاب يف زمــن العجائـب
سعيد الهوداني
أثار مؤطر وطني وخبير في شؤون الطفولة
واملخيمات الصيفية ،عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،موضوعا جديرا باالهتمام في
عصرنا الحاضر ،مفاده أن أناسا يستبيحون
ألقابا ألنفسهم دون حياء وبال حسيب أو
رقيب.
نعم ،إننا نجدهم في كل مجال من مجاالت
الحياة ،في الصحافة ،في عالم الفنون ،في
مجال التربية ،في االجتماع ،في االقتصاد،
وفي السياسة.
املراسلون واملصورون الصحفيون تناسلوا
بشكل رهيب ،منذ بزوغ املدونات واملواقع
اإلخــبــاريــة ،وحتى صــدور قانون املالءمة،
ورغم تعرض مسؤولني عن املواقع لعقوبات
حبسية ،لم يثنهم ذلــك عن استباحة لقب
م ــراس ــل أو مــصــور صــحــفــي ،ظــانــن أن
كتابة ســطــور فــي تــدويــنــة مليئة بأخطاء
إمالئية وركاكة في التعبير ،يؤهلهم لذلك.
وبعض مدراء املواقع اإلخبارية يسمحون
بهذه التجاوزات على حساب لغة الضاد،
وجمالية وبــاغــة األســلــوب ،مبررين ذلك
بما يسمى السبق الصحفي ،وفتح املجال
للشباب لكسب التجربة.
املنطق ال يــعــارض هــذه التبريرات ،لكن
يجب احتضان هؤالء وتكوينهم ،بل توجيههم
للعمل الصحفي ،عن طريق االنتماء للمعاهد
املختصة واألكاديمية ،وحتى الدراسة عن
بعد أو عن طريق املراسلة ،وحثهم على إتقان
اللغة والقراءة واالطــاع على املستجدات
في مجال الصحافة ،واملشاركة في الدورات
التدريبية اإلعالمية،
أمـــا فــي مــجــال تــأطــيــر الــتــداريــب التي

تنظمها وزارة الشباب والرياضة لفائدة
املتدربني باملخيمات الصيفية ،فاأللقاب هنا
توزع وتعطى بالجملة ،وكل من تكلف بمهمة
تربوية لسد الخصاص أو لطارئ ،أصبح
بعد ذلك صاحبها ،وصرح بذلك في سيرته
الذاتية ،وجهر بها دون حياء.
شباب لــم يــتــجــاوزوا ســن  ،26يعتبرون
أنفسهم مؤطرين وطنيني ،فمتى كان لهم ذلك؟
وحتى إن استفادوا من تدريب املكونني،
فهذا التدريب ال يخول لهم لقب مؤطر وطني.
ليبقى املشكل ،ليس في التباهي باأللقاب،
بل في القيمة املضافة التي ستمنحها مليدان
التربية والتخييم.
املــســؤولــيــة مــشــتــركــة إذن ،بــن جميع
املؤسسات املسؤولة عن التخييم ،الــوزارة
املسؤولة عن القطاع والجامعة الوطنية
للتخييم ،والجمعيات واملنظمات التربوية،
وقس على ذلك في املجاالت األخرى ،كبطاقة
املــقــاولــن الــذاتــيــن ،الــتــي انــتــشــرت بني
املواطنني بشكل فلكي ،بــدون مقاولة وال
ذاتية.
وإذا ما تفحصنا فيديوهات «اليوتيوب»،
نجدها مليئة بــمــدربــي التنمية الــذاتــيــة،
ليطرح السؤال :من أين جاء هؤالء؟ ما هي
مؤهالتهم؟ ومن سمح لهم بذلك؟
هؤالء لم يقتصروا على بث فيديوهات على
مواقع التواصل االجتماعي ،بل أصبحوا
ينظمون دورات تدريبية لصالح الجمعيات
والهيئات املختلفة ،دون االستفسار عن أي
شـــيء يــخــص هـــذا «الــكــوتــش» بترخيص
مــن السلطات املحلية ،املهم أنــه يتواجد
بـ«اليوتيوب».

أمــا عــالــم املــســرح ،فــحــدث والحـــرج ،كثر
املخرجون واملمثلون من فئة الشباب الهاوي
للمسرح ،دون ثقافة مسرحية ودون تجربة
تــذكــر ،وال مــشــاركــات فــي مــهــرجــانــات أو
تظاهرات جهوية أو وطنية.
وكل من شارك في مسابقة غنائية وطنية
أو عربية أصــبــح فنانا وملحنا ،وطالب
بالبطاقة املهنية للفنان مقارنا نفسه بفنانني
قضوا ثلثي عمرهم في عالم الفن ،والغريب
فــي املــوضــوع ،هــو عــدم تــوفــر هـــؤالء على
البطاقة ،في حني يلوح بها بعض الطفيليني
املحسوبني على الفن «على عينيك آ بن عدي»،
وقس على ذلك ما يقع في معظم القطاعات.
نستخلص مما سبق ،أن الفوضى تسود
جميع املـــجـــاالت ،واملــســؤولــيــة تتحملها
الوزارات الوصية املسؤولة عن هذه الفوضى.
إن كــثــرة البطالة املتفشية فــي صفوف
الــشــبــاب ،وتــســاهــل السلطات مــع هــؤالء،
وتجاهل الــوزارات الوصية لألمر ،وتفريخ
النقابات والجمعيات الحقوقية املهتمة بهذه
املجاالت ،كلها أسباب زادت من حدة الفوضى
واالرتجال الذي عم هذه العوالم.
إذن ،البد من تقنني االنتساب والعمل بهذه
املــجــاالت وفــق قــوانــن وضــوابــط تنظيمية
تسنها الــوزارة بإشراك الشركاء الفعليني
األساسيني ،كاملجالس والنقابات والجمعيات
الحقوقية ،مع استحضار خبرة وتجارب
الدول الرائدة في هذه امليادين ،وهذا طبعا
من أجل الرقي بعالم الفنون ومجال الصحافة
إلى مصاف الدول الكبرى ،خصوصا وأننا
برهنا في ظل جائحة «كــورونــا» ،على أننا
قادرون على التغيير نحو األحسن.

نافذة للرأي

مـن �أجل الـمكاف�أة واالعرتاف باجلميـل
جلنـود مواجهـة «كورونـا»
شاءت األقــدار أن يكون مغربنا من الدول
التي أصابها وباء فتاك ،ولكن ،ولـله الحمد،
بسبب اإلجراءات االستباقية ،واتخاذ التدابير
االحترازية بسرعة وحنكة القيادة ،كان لكل
ذلك أثر فعال في مقاومة انتشار الجائحة،
ولقد برهن الشعب املغربي برمته ،مرة أخرى،
عن تضامنه وعزيمته وحرصه على سالمة
الوطن وتطبيق كل ما اتخذ من إجــراءات
للحد من فداحة الجائحة ،ووفق الخطة التي
رسمها امللك والتوجيهات التي أمر باتباعها،
فإن العزائم لم تخر ،ولم تستسلم ،مع يقيننا
بأن هلل سبحانه لطيف بعباده وهو الرحمن
الرحيم.
لقد ضرب الشعب املغربي مثال رائعا في
التضامن والتكافل والــوقــوف صفا واحــدا
ملواجهة هذه الظرفية العصيبة ،وبادر كل على
قدر سعته وطاقته إلى التبرع ودعم الصندوق
املتعلق بتدبير جائحة «كــورونــا» ،ووضع
املسؤولون نظاما دقيقا لتوزيع املساعدات
املختلفة على الطبقات الفقيرة والهشة،
ومساعدة العمال الذين توقفت مقاوالتهم عن
متابعة نشاطها التجاري ،كما أن صندوق
الضمان االجتماعي قام بدور هام في توزيع
املساعدات على املنخرطني ولــم تسجل أي
حالة تخل بسير تقديم هذه املساعدات ،وكذلك
أطــر املؤسسات البنكية التي كــان لها دور
مهم في توزيع املساعدات املادية على سكان
املناطق النائية.
أمام كل هذا ،وقفت عدد من الدول مشدوهة
من خطة املغرب في محاربة الوباء ،وأشادت
بتفاصيل تلك الخطة ،وكيف تجندت املصانع
لصنع الكمامات ،ومحور الخطة األساسي
هو حث املواطنني على احترام طرق الوقاية،
واالعــتــصــام فــي املــنــازل ،وحفظا على سير
مناهج التعليم ،بادرت الوزارة املختصة إلى
اتباع طرق حديثة ملتابعة برامج التعليم عن

بعد ،حفاظا على أوالدنا ورصيد مستقبلنا.
ونصل إلــى ما يمكن أن يعتز به املغرب
ويسجله بمداد الفخر ،هو ما قام به ويقوم به
الطبيبات واألطباء ،واملمرضات واملمرضون،
وأطر املختبرات ،واملساعدون على مختلف
مــســتــواهــم اإلداري ،كــســائــقــي ســيــارات
اإلســعــاف ،واملكلفني بالتعقيم ،وانضمام
أطر الطب العسكري إلى أطر الطب املدني
في انسجام وتعاون للتغلب على الجائحة،
وأثمرت هذه املجهودات ،بحيث ارتفع عدد
املتعافني ،وانخفض عدد املتوفني ،كل هذه
املجهودات تــدور تحت مراقبة سلطة أمنية
تجوب الشوارع واألزقــة ليال ونهارا للسهر
على احترام قواعد الحجر الصحي ،وإعداد
مستشفى من الحجم الكبير في أيام معدودات
ترقبا واحتياطا من ارتفاع عدد املصابني،
وفحص املخالطني ،ومن البشائر ،أن نسبة
املتعافني ترتفع يوما بعد يوم ،مما يدل على
أن الجائحة في طور االحتضار.
هــذه شهادة من بــاب االعــتــراف بالجميل،
بعيدة عن كل تملق أو محاباة ،ألن جزاء
اإلحسان هو اإلحسان.
فــإذا انتصرنا على الجائحة ،ومــن باب
االعتراف بالجميل ،يجب تكريم ماديا ،كل
مــن شــارك مــن قــريــب أو بعيد فــي مكافحة
القضاء على الجائحة ،مشاركة ال تفرق أبدا
بني الكبير والصغير ،وعالي الرتبة اإلدارية
أو املصنف في رتبة إداريــة عادية ،وتكون
املكافأة مالية متساوية تستخرج مما بقي في
صندوق الدعم ،مثلها مثل الغنائم التي كانت
توزع على املجاهدين املسلمني بعد انتصارهم
في الغزوات.
وهذا التكريم بالتساوي ،له سند شرعي،
وله سابقة حددت أيام رسول هلل (ص) ملا رجع
إلى مكة بعد غزوة بدر الكبرى ،ومع املجاهدين
حاملني الغنائم ،ووزع تلك الغنائم بالتساوي

ذ .عبد الواحد بن مسعود *

على املجاهدين ،وعلى من بقي في مكة لخدمة
أهلها وحمايتها من أي اعتداء ،وضمانا لسير
مرافقها وسد حاجيات سكانها ،كما خصص
رسول هلل نصيبا من الغنيمة لكل فرس كان
يمتطيه املجاهد واقتحم به وطيس املعركة.
فقد جــاءت في كتب السيرة ،تفاصيل عن
معركة بدر الكبرى ،ذلك أن رسول هلل (ص)
قسم النفل ،الذي أفاه هلل به على املسلمني،
بني املسلمني على ســواء ،بعد أن استخرج
منه الخمس كما هو مقرر في الكتاب الكريم،
وأن رسول هلل (ص) جعل القسمة متساوية،
وجعل للفرس مثل ما للفارس ،وجعل للورثة
حصة من استشهد في املعركة ،كما جعل حصة
ملن تخلف باملدينة فلم يشهد بدرا ،ألنه كان
قائما ويقدم خدمات لسكان مكة ،ومن حرضه
حــن الــخــروج إلــى بــدر وتخلف لعذر قبله
الرسول (ص) ،وكذلك قسم الفيء بالقسط،
فلم يشترك املقاتل وحده في الحرب والنصر،
بل اشترك في الحرب والنصر من كان لعمله
في الفوز حظ أيا كان هذا العمل ،وفي ميدان
القتال كان أو بعيدا عنه ،هذا ما أثبتته بعض
كتب السيرة النبوية التي اطلعنا عليها.
إن املكافأة املادية محفزة للهمم ،ومواسية
ملا بذل من مجهودات وتضحيات ،والتفاتة تدل
على العرفان بالجميل ،كما تعتبر مواساة ملن
فقدوا معيلهم وهو منكب على تقديم العالج
للمصابني بالوباء.
إن امللك أمير املؤمنني ،يقتفي أثــر جده
عليه الصالة والسالم ،ويكرم في املناسبات
الوطنية العلماء واألدباء والفنانني واملبدعني،
وجنود محاربة الوباء هم أيضا يستحقون كل
تقدير وتنويه وتكريم ،ولنا جميعا في رسول
هلل ومن سار على هديه ،إسوة حسنة ملن كان
يرجو هلل واليوم اآلخر.
* من هيئة احملامني بالرباط
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الـــرأي

�سنة الكوارث
وحلول الربيع
بـبالد العم �سام
نجمة الرفاعي
ملارتن لوثر كينغ خطاب أخير سنة  1968بعنوان:
«ملاذا قد تذهب أمريكا إلى الجحيم؟» ،واليوم تشتعل
شوارعها بنيران االحتجاجات املناهضة للعنصرية
املتناثرة بكل أرجائها.
يرجع تاريخ العنصرية األمريكية إلى قرون مضت،
ولــم تشمل الــســود فقط ،فتركيبة أمريكا العرقية
غاية في التعقيد بني السكان األصليني ،واملهاجرين
البيض ،واألفارقة الذين تم جلبهم كرقيق ،والتاريخ
شاهد على اإلب ــادة املمنهجة التي لحقت السكان
األصليني مــن الهنود الحمر ،وكيف تــم اغتصاب
أراضيهم لفائدة الرجل األبيض ،خاصة البروتستانت
واألنجلسكسون.
ِ
لحق امليز العنصري املهاجرين األوروبيني الغير
البروتستانت من إيرلنديني وإيطاليني أيضا ،وكذا
املهاجرين القادمني من الشرق األوسط من يهود وعرب
رغم أنهم من أصحاب البشرة البيضاء ،لتستهدف
العنصرية األمريكية اللون والعرق والدين.
أما اليوم ،فقد اشتعل فتيل االحتجاجات ،بمقتل
ج ــورج فلويد على يــد الــشــرطــي األبــيــض بمدينة
مينيابوليس ،وهناك من شبه هذه األحداث بالربيع
العربي وأطلق على جــورج فلويد اســم «بوعزيزي
أمريكا» ،ألن سبب اندالعها شبيه باندالع الثورة
التونسية ،وهناك أيضا شرائط فيديو توثق لسيارة
شرطة تدهس املتظاهرين األمريكيني كتلك التي كانت
تدهس املصريني في ثــورة  25يناير  ،2011وتجدر
اإلشارة إلى أن الربيع العربي لم يكن أول ربيع يشهده
العالم ،بل شهدت أوروبا في منتصف القرن  19ثورات
سميت بربيع األمم.
جريمة القتل هاته ،لم تكن سوى حلقة جديدة من
مسلسل التمييز العنصري ببالد العم ســام ،حيث
يسجل التاريخ عشرة احتجاجات سابقة ناتجة عن
مقتل املواطنني األمريكيني من أصول إفريقية على يد
رجال شرطة بيض ،وذلك منذ سنة  1965إلــى سنة
 ،2016كلها احتجاجات كانت تستمر أليام وأسابيع
من التظاهر واملواجهات التي ال تنتهي إال بعد تدخل
الجيش والحرس الوطني وفرض حظر التجول داخل
الوالية مقر االحتجاج.
وألول م ــرة ،تــعــرف أحـــداث كــهــذه تضامن باقي
الواليات وانضمام الرجل األبيض لالحتجاجات التي
تحولت إلى أعمال شغب ونهب ،وبالتالي ،يمكننا
تفسير الربيع األمريكي ،على أنه حالة انفجار سياسي
ناجم عن األوض ــاع االقتصادية املتردية للواليات
املتحدة ،فأمريكا تسجل نسب بطالة عالية ومستمرة
باالرتفاع منذ اندالع أزمة «كورونا» ،حتى أن طوابير
املساعدات االجتماعية تعج بالسيارات الفارهة.
ولوقف هاته املظاهرات ،وعلى غرار سابقاتها ،يهدد
ترامب باالستعانة بالحرس الوطني ،وأنه سيواجه
القوة بالقوة ،وال داعي للتنبؤ بنتيجة هذا التدخل،
فجميعنا نعرف نهاية دول الربيع العربي الناهجة
لنفس األسلوب.
كيفما كان سبب اندالع هاته االحتجاجات ،اجتماعيا
كــان أو اقتصاديا أو سياسيا ،فجذور العنصرية
األمريكية تعود إلى العصور الوسطى ،وهي قوانني
مكتوبة تمنح امتيازات لفئة دون أخــرى اعتمادا
على انتماء معني ،امتيازات شملت التعليم والهجرة
وحق التصويت ،وغيرها من الصور املشاركة داخل
وسائل التواصل االجتماعي من عالمات تحديد مقاعد
للملونني ،حتى أنه أسبوعا بعد وفــاة مارتن لوثر
سنة  ،1968وقع الرئيس األمريكي ،ليندون جونسون،
قانون الحقوق املدنية الــذي يضمن املــســاواة بني
األعــراق واأللــوان والجنسني ،ليقوم الرئيس رونالد
ريغن بإلغائه بعد  14سنة ،بواسطة اإلدارة الفيدرالية.
لكن الــســؤال ال ــذي يــطــرح نفسه :كيف ألمريكا
أن تــشــغــل نفسها بالتبشير بــحــقــوق اإلنــســان
والديمقراطية؟ ومتى خولت لنفسها محاربة اإلرهاب
والبحث عن السالم؟
لقد سبق ألوبــامــا ،إبــان الربيع العربي ،أن قال:
نحن نواجه فرصة تاريخية ،فأمامنا فرصة إظهار أن
أمريكا تثمن كرامة البائع املتجول في تونس أكثر من
القوة الغاشمة لطاغية متسلط ،ولطاملا شجع جورج
بوش حركات االحتجاج الشعبية في أنحاء العالم ضد
حكامها ،فكيف سمحت الدول األخرى لها بالتعبير عن
رأيها في مواضيع تخص األمــن واالستقرار بينما
هي غير قــادرة على حل مشكل يعتبر من أبجديات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان؟
ومهما يكن ،فال يسعنا إال إيقاع اللوم على من
يسعى لتحقيق مصالحه والحفاظ عليها ،ونكتفي
بالتفنن واإلبداع بأبلغ العبارات املنتشرة في التعاليق
بما مفاده« :هلل يقوي شيطانكم».
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مناعة القطاع ..مول احلانوت
بني الكنا�ش وال�صندوق!
الطيب أيت أباه

الأمة وحالة الفرز ..و�إعادة ترتيب
�أوراق العامل
حفيظ زرزان

أصبح كل شيء عن بعد ،وازداد بعدا! وكذلك حتمت الضرورة أن
تتوالى صرخات واستغاثات التجار املبعدين أكثر من ذي قبل باملوازاة
مع لقاءات ممثلني صيغت بأبعاد مختلفة في غياب حلول ملموسة من
مسؤولني ركنوا إلى االبتعاد املعهود تثمينا للتباعد املفروض.
في ظل واقع يوحي بأن البشرية سائرة نحو التعايش مع جائحة
«كورونا» ،يتعايش مول الحانوت مجددا مع أزماته املزمنة كما تعايش
معها سابقا حتى صار املشهد عبارة عن تلفاز يحتاج ظهره إلى ضربة
متطوع كما جرت بذلك العادة أيام األبيض واألسود كي تعود الصورة
على األقل إلى سابق عهدها.
وألنها تتطور وتتجدد تلقائيا مع مختلف األزمات ،تراهن الحكومة
على مناعة القطاع على اعتبار أن أزمة «كورونا» ال تختلف عن باقي
األزمـــات العابرة واملزمنة التي تجاوزها التجار مع مــرور الوقت
أو تعايشوا معها لزمن طويل ،هذا في الوقت الذي تدعو فيه جميع
التقارير العاملية إلى التعاطي مع األزمة الراهنة دون استخفاف بأي
قطاع من القطاعات ،كون أعضاء املصاب بشكل عام وبدون استثناء
جميعها معنية بتطورات املرض ،الذي يستحيل على الجسم أن يتعافى
منه نهائيا في ظل عالجات مجزأة ،أيا ما بلغت نسبة تركيزها وعنايتها
بمعظم األعضاء دون باقي العناصر واملكونات على أدق تفاصيلها،
فسيظل االقتصاد مشوه البنية ،يجتر األعطاب إلى ما ال نهاية ،وحتى
إذا ما سلمنا أنه قد يتعايش معها هو اآلخر (أي االقتصاد) ،فلن يختلف
عن قطاع تجارة القرب الذي تراهن اليوم الحكومة على مناعته ،لكي
يخرج من الجائحة كما دخل إليها صامدا بقوة تحمل منتسبيه ،وليس
بشيء آخر غير ذلك!
هنا على األقل ،وجب استحضار الجانب الصحي ،السيما وأن األمر
يتعلق بمناعة التجار التي اكتسبت املزيد من الصالبة بدافع الذود عن
األمن الغذائي للمواطنني في ظروف اتسمت بالعصيبة ،وبهذا سيكون
إطالق برنامج الحماية االجتماعية بشكل سليم ،من الردود الشافية
التي يجب أن تراعي بالدرجة األولى موقع التاجر املتقدم في املنظومة
االجتماعية ،وتحفظ بالتالي انخراطه الدائم في تحقيق السلم االجتماعي،
بأن تتسنى له االستفادة من النقط املحصل عليها من مجهوداته املبذولة
لتوفير وضمان خدمات كناش الكريدي موازاة مع نقطه املشهود عليها
ببطاقة الضمان االجتماعي ،هذا مع األخذ أيضا بعني االعتبار شريحة
ّ
«الگل َسا» ،ووضعيتهم غير املستقرة ،لفرط تنقلهم املستمر من
املسيرين
محل تجاري إلى آخر ،ومن مدينة إلى أخرى عند انخراطهم في صندوق
الضمان االجتماعي ،ملا يفرضه مجال اشتغالهم املتقطع من فترات بطالة
إجبارية تتفاوت مددها حسب الظروف والفرص.
بالنهاية ،إذا ما تفضلت املؤسسات البنكية ودخلت على خط اإلغاثة،
فاملؤكد الذي ال يستقيم أن تخطئه عني خبير ،هو أن نجاعة القروض
إلنعاش مول الحانوت ،مرتبطة أساسا بطول مدة السداد وانعدام نسبة
الفائدة أو ضآلتها إلى حدود تراعي حجم األزمة الراهنة.

لعل املتتبع لــأحــداث وملختلف
املواقف الصادرة مؤخرا ،تظهر له
حالة فرز واضحة دوليا وإقليميا،
والــرغــبــة الفرنسية األملــانــيــة التي
سبق وأشرنا إليها في مقال بعنوان
«خريطة العالم مــا بعد كــورونــا»،
وكيف أصبحت أملانيا تعلن قلقها
مما تفعله روسيا بليبيا ،أو دعوتها
ملوقع «تــويــتــر» لنقل مقره ألملانيا
بعد تهديدات ترامب لشركات مواقع
التواصل في محاولة إلخضاعها وهو
املقبل على موعد انتخابي مهم.
العــب أملاني بمخابرات خارجية
أصبحت تنافس «السي .آي .إي»،
يستند إقليميا على تركيا ،ويجاهر
بمواقفه ويتحرك دبلوماسيا على
أكــثــر مــن صــعــيــد ،بــاقــتــصــاد قــوي،
وصناعة مدنية رائــدة ،وقــد خلصه
«كـــورونـــا» مــن شــبــح الشيخوخة
الذي كان يهدده ،بينما فرنسا التي
أصــبــحــت املــقــر الــرئــيــســي لتحرك
إسرائيل ،سواء استضافتها لقناتها
اإلعالمية «إي  ،»24أو دعمها إعالميا
ملواقفها ،كانت سباقة للملف الليبي،
ولــبــقــيــة مــلــفــات املــنــطــقــة وخــاصــة
بالنسبة للمسلمني ،وهي تعلم جيدا
أن من يريد قدما راسخة باملنتظم
ال ــدول ــي ،يــجــب أن تــكــون لــه كلمة
وحضور باملنطقة.
إذن ،املسلمون مفتاح كبير ومركزي
في العالقات الدولية ،ضعفهم اليوم
يترك املساحة لآلخرين ،أي الالعبني
الكبار ،أكانت أمريكا أو روسيا ،أو
أملانيا وفرنسا وغطاؤهما االتحاد
األوروبـــي ،أو بريطانيا ،أو الصني
الزاحفة بحذر.
وهــنــاك نــقــط ،يــجــب التفكير في
تسويتها مستقبال ،كاملشكل التاريخي
بني الهند وباكستان ،وامللف األفغاني،

وغيرها من امللفات العالقة.
إنــهــمــا خ ــط ــان م ــت ــداف ــع ــان ،بل
متضادان ،أنظمة سياسية موالية
لــلــهــيــمــنــة األمــريــكــيــة وربــيــبــتــهــا
الصهيونية خاضعة البــتــزازاتــهــا
وضغوطها ،أو لبقية العبي املنتظم
الــدولــي الــقــادمــن ،وأعــنــي فرنسا
وأملانيا أو الصني بعدها ،وآخر يعاند
ويــفــاوض ويساند ويكابد وفقا ملا
تقتضيه العالقات الدولية واإلقليمية
من معادالت رياضية معقدة ومربكة
أحيانا ومحيرة أحيانا أخرى.
املتبصر في عمق األمور ،قد يميز،
وقــد تكون هناك أخطاء ،بل كــوارث
وفظائع كما فعلت إيــران بسوريا،
ضدا في خط السعودية واإلمــارات،
والضحايا فئات من املسلمني تتقاتل،
ومــدنــيــون مـــشـــردون ،وحــســابــات
دولية تخير املسلمني بني أن يبقوا
تحت ظــل أنظمة سياسية مستبدة
خاضعة لألجندة الدولية أو الخراب

والدمار وإعادة اإلعمار بنفس أدوات
االستكبار وبشركاته العابرة للقارات،
أي بالنسق الدارج« :فيك فيك»!
فــي الــخــط األول :قــطــر وتــركــيــا
وإيــــران ،وفــي الــخــط الــثــانــي مصر
والسعودية واإلمارات ،بينما تتجاذب
هذه األطراف بخيوط دولية العديد من
امللفات من املنطقة ،في اليمن ،وليبيا
والعراق ،وتونس التي خرجت أنباء
عــن محاولة انــقــاب تعدها أنساق
الخط الثاني.
أطماع دولية تتمثل في إخضاع
املسلمني كيفما كــان الــحــال ،حتى
بــالــتــحــالــف مــع الــشــيــطــان ،ورغــبــة
إقليمية متشابكة ،واحـــدة تبحث
لها عن التعاون والتنسيق املشترك
والــخــروج باألمة من حالة الشتات
والــتــشــرذم ،وأخــــرى تــريــد إحــكــام
قبضتها وأجندتها ،وتجمد الوضع
داخــلــيــا وتــبــقــى عــلــى اســتــبــدادهــا
واستعبادها للناس.

الـمجد للوطــن علــى يد مغاربــة العالــم
علي زبير *
صحيح أن الجالية هي اليوم خارج مؤسسة
البرملان وهيئات الحكامة الجيدة والديمقراطية
التشاركية ،لكنها حتما ليست خــارج كيان
الدولة وقوانينها ،ألن مغاربة العالم اليوم
بالتأكيد يحملون مفاهيم وتصورات مختلفة
للديمقراطية واملــســاواة بني الرجل واملــرأة
واملواطنة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان،
وبالتأكيد الزالت الهوية املغربية تشكل جزء
كبيرا من شخصيتهم ،مما يولد لديهم الشعور
بالفخر واالنــتــمــاء للبلد األم ،لــذلــك سيظل
إيمانهم بالـله قائما ،وحبهم لوطنهم املغرب
متميزا ،ووالئهم مللكهم راسخا في عقولهم
تحت شعار :هلل الوطن امللك .ففي خضم أزمة
«كورونا» التي عصفت بالعالم برمته ،ظهرت
الجوانب اإليجابية التي َأفرزتها وعززتها
روح املسؤولية والتضامن ملغاربة العالم
ضمن عدة مبادرات باملهجر ،أسابيع من العمل
االجتماعي املــتــواصــل والــتــوعــوي بأشكاله
املتعددة بأوروبا ،في أمريكا عالم من أصول
مغربية على رأس فريق لتطوير لقاح ضد
فيروس «كوفيد  ،»19تدخالت طبية وإنسانية
في زمــن الجائحة ،والحديث يطول في هذا
املجال ،كل هذه األعمال الجليلة َأهلتهم لنيل
ثقة رؤساء دول عظمى ووزراء وحكومات دول
إقامتهم ،وجعلتهم سفراء للسالم والتحضر
والتمدن والتقدم بسلوكات التعاون واملحبة مع
حترام البيئة وحقوق اإلنسان املرتبطة بتنظيم
الحياة العامة في املجتمعات التي يعيشون
فيها ،سلوكهم املدني املتمثل في مقاالت في
الصحف العاملية والدولية ،لقاءات تلفزيونية

وتصريحات صوتية ،تسجيالت في كل وسائل
التواصل االجتماعي وبعناوين مختلفة ،حسهم
الوطني عبر مساهمتهم في الصندوق الخاص
بتدبير أزمة «كورونا» ومطالبتهم الحكومات
باتخاذ كافة اإلجــــراءات لتمكني املواطنني
املغاربة العالقني جــراء إغــاق الــحــدود ،من
العودة إلى بلدان إقامتهم وااللتحاق بأسرهم،
كل هذا يؤكد نجاح وتفوق مغاربة العالم في
أعمالهم وإخالصهم ووطنيتهم وتكافلهم في
هذه الظرفية العصيبة ،فهذا التفوق يستحق
أن يقرأ مرات عديدة من قبل النخب السياسية
واملثقفني ،وأزعــم أنــه يصلح ألن يــدرس في
املدارس تحت عنوان «أهمية التنوع والتسامح
واالنفتاح في بناء الهويات والعيش املشترك

بني مختلف األجناس بدول املهجر».
األصل أنهم يبحثون دائما عن حلول عملية
في بلدان إقامتهم للمشاكل التي يواجهونها،
واالستفادة منها ما أمكن ،هذه الحلول وغيرها
مــن اإلبــداعــات فــي صــفــوف مــغــاربــة العالم،
لها انعكاسات مهمة على الحالة السياسية
واالجتماعية داخــل أوروب ــا ،إذ أعطت زخما
وقـــوة هــائــلــة لــاتــجــاه الـــذي يــؤمــن بتعدد
الثقافات ،وباالنفتاح بوصفه عامل قوة وليس
ضعفا أو تهديدا ،خاصة مع الصعود امللحوظ
لليمني األوروبــي املعادي للتعايش مع اآلخر
والهجرة ،ســواء في فرنسا التي قامت فيها
مارين لوبان بمعركة عنيفة ضد املهاجرين،
وفي أملانيا التي شهدت نقاشات حامية هزت

من موقف املستشارة أنجيال ميركل ،وأيضا في
إيطاليا التي اجتاحت فيها املشاعر العنصرية
االتحاد اإليطالي لكرة القدم ،وكذا في النمسا،
وأخيرا صعود اليمني باسكتالندا.
فاملجاالت عديدة لتنشيط أفكار مغاربة العالم
وتحريكها على الصعيد الــدولــي ،مــن أجل
تحقيق املجد والسمو للمملكة ،ولذلك يظهر
لنا من املُلح على الدولة املغربية وضع تصور
واقعي وملموس لسياسة حديثة تأخذ بعني
االعتبار املواطنة املزدوجة ،سياسة مغايرة ملا
سبق مبنية على التشاور مع النخب الواعية
املميزة داخل صفوف مغاربة العالم ،سياسة
جديدة مبنية على املواطنة الصادقة التي
تعترف بكفاءة النخب التي أفرزتها الهجرة،
وتعترف بالتمثيلية الواسعة لجمعيات الجالية
ومنظماتها الغير حكومية ،سياسة ظاهرة تدبر
التطلعات الحقيقية للجالية وفق التوجيهات
امللكية التي تحركها روح االنسابية من أجل
العدالة االجتماعية والسلم واألمــن العاملي..
لهذا ،نؤكد ونذكر بأن مغاربة العالم اعتادوا
على تقديم كل ما في وسعهم من أجل نصرة
القضايا العادلة في كل أنحاء العالم واملحافل
الدولية واألممية ،فما وهنت عزيمتهم ،وال
ضعفت إرادتــهــم وال أقــرت رايتهم بالتراجع
والهزيمة ،وال ارتفعت أصواتهم تطالب وتعلن
عن تخليهم عن دورهــم في الدفاع عن قضايا
السلم واألمن ،بل إنهم حافظوا على التشبث
بمكانتهم االجتماعية والسياسية والثقافية
والرياضية الرائدة واملرموقة ،سواء في بلدان
إقامتهم أو باملغرب ،كما تشبثوا بأداء أدوارهم
التي تمليها عليهم ثوابتهم وتتطلع إليها
مبادئهم.
* رئيس املرصد األوروبي املغربي
للهجرة بأملانيا

اﻟﻌﺪد1079 :

ﻣﻦ  11ﺇﻟﻰ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

ﻣﺬﻛﺮاتﺳﺎﺧﻨﺔ

…RÉÑdGh ¿ÉfóY Ú°SÉj ™ªŒ á«aÉ≤ãdG õFGƒ÷G
¿Gƒ£àH zô©°ûdG QGO{ ‘ ÊÉëjôdGh
أجمع ا�شاركون في ندوة »الجوائز الثقافية
في العالم العربي« ،على قيمة هذه الجوائز
ودورها في الرقي باﻷعمال اﻷدبية والفنية.
»فز بجائزة ﻷراك! فز بجائزة ﻷقرأ لك وأقرأ
عنك!« ،هي العبارة التي نحتها عبد اللطيف
البازي ،وعدها منطلقا �داخلته ،معتبرا أنها
ا�بدأ ا�وجه لقرار إحداث جائزة معينة ،ذلك
أن »كل جائزة ،هي في العمق اعتراف بتميز
عمل ،أو تحفيز على مواصلة مشروع ثقافي،
وغالبا ما تكون ضمانة على جودة ا�نتوج«،
فالكاتب وا�ترجم ا�غربي يرى أن »رسالة أي
جائزة ،موجهة إلى ا�بدع نفسه ،ح� تؤكد له
أن إنتاجه ذو قيمة ،وأننا ننتظر منه ا�زيد،
بقدر ما هي رسالة موجهة إلــى ا�تلقي ،إذ
تحثه على اكتشاف العمل ا�حتفى به«.
واستوقفنا البازي عند سنة  1988التي نال
فيها نجيب محفوظ جائزة نوبل لﻶداب ،قائﻼ:
كان اﻷمر حدثا ثقافيا وحضاريا رفيعا ،وشعر
العرب بأنهم التحقوا بركب الثقافة الكونية،
لتبدأ العديد من ا�ؤسسات الرسمية وغير
الرسمية بالتفكير في إحداث جوائز لﻺبداع
العربي ،ﻻستثمار ا�ناخ اﻹيجابي وا�تفائل
الذي خلقه فوز نجيب محفوظ ،بعدها مباشرة،
سوف يتركز اﻻهتمام باﻷساس على الرواية
العربية ،في سعي حالم ﻷن تصبح لها القدرة
على منافسة نظيراتها على ا�ستوى العا�ي.
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أما الدكتور يوسف الريحاني ،فقد توقف
عند الجدل الذي يرافق كل الجوائز الثقافية
غــداة اﻹعــﻼن عن نتائجها ،معتبرا إيــاه من
صميم الترويج لهذه الجوائز التي تظل في
النهاية تثمينا لﻺبداع اﻷدبي والفني ،وركنا
جوهريا في السياسات الثقافية داخل مجتمع
الشبكات.
بينما يــرى الشاعر والــروائــي واﻹعﻼمي
ياس� عدنان ،الذي شارك في هذه الندوة عن
بعد ،أن سؤال الجوائز يستحق منا أن نعطيه
العناية الــﻼزمــة ،ﻷننا غالبا ما نتحدث عن

الجوائز إﻻ ح� يتم اﻹعﻼن عنها ،وذكر أسماء
ا�توج� بها ،لكن قلما نتأمل في الجوائز
اﻷدبية كظاهرة ثقافية ،وقلما نتساءل عن
القيمة ا�ضافة لهذه الجوائز ،وكيف تساهم
في الرفع من قيمة اﻹنتاج اﻷدبي؟
وحكاية الجائزة ،حسب الشاعر والروائي
صاحب »هوت ماروك« ،هي أن »القارئ العام،
ليس له الوقت واﻷهلية ليقوم بنفسه بنخل كل
ما يعرض عليه من أعمال ،ولذلك فهو يحتاج
إلــى تلك السبابة الحكيمة لكي تدله على
اﻷعمال الجديرة بالقراءة«.
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بالرغم من مغادرته ا�غرب
∫Óe »æH á¡L ‘ ó©H øY ∫ÉMôdG
رفقة أسرته الصغيرة وهو

ط ــف ــل صــغــيــر فــــي ات ــج ــاه
العاصمة اﻹنجليزية لندن،
لم ينس رضا ا�عروفي بلده
اﻷصلي ا�غرب ،وخاصة بعد
أن أصبح شابا حاصﻼ على
العديد من الشواهد العلمية،
التي أهلته إلــى دخــول عالم
ا�ــــال واﻷعــــمــــال مـــن بــابــه
الواسع.
رجــــل اﻷعـــمـــال ا�ــتــألــق،
مــنــح جــمــيــع اﻷربـــــاح التي
جــنــاهــا خــــﻼل شــهــر مــاي
اﻷخــيــر� ،ــســاعــدة ا�عوزين
وا�حتاج� من أبناء جلدته،
حــيــث اس ــت ــف ــادت مـــن هــذه
ا�ـــبـــادرة النبيلة أكــثــر من
 300أســرة مغربية تضررت
جراء وباء »كورونا« القاتل،
الذي تسبب في فقدان العديد
مــن ا�ــواطــنــ� لعملهم ،كما
دفــع أج ــور ومستحقات كل
مستخدميه ،بالرغم من اﻷزمة
ا�الية الخانقة التي يمر منها

ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓــﺔ
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ﺭﺿﺎ ﺍﳴﻌﺮﻭﳲ ﳲ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺗﻪ ﺣﻮﻝ
»ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﳲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﳴﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ«
العالم بأسره.
رضــا ا�ــعــروفــي ،وبفضل
تكوينه اﻷكاديمي العالي في
ا�ملكة ا�تحدة ،أصبح من
رجــال اﻷعمال ا�عروف� في
عالم اﻻستثمار في العقارات،
عبر تطويره تقنية عصرية
حــديــثــة DMAY AUTO
 COPY 3.0الــتــي حققت
نجاحا كبيرا ،مما شجعه على
اﻻستثمار في بلده ا�غرب،
وبالضبط بمراكش والــدار

البيضاء ،وكذلك بلندن ودبي
اﻹماراتية.
ويــبــقــى رضـــا ا�ــعــروفــي،
نموذجا رائعا لجيل جديد من
مغاربة العالم ،الذين مازالوا
متعلق� ببلدهم ا�غرب ،ولم
تنسهم نجاحاتهم وتألقهم
عا�يا ،حبهم لبلدهم ،ومد يد
العون وا�ساعدة ،بالرغم من
كــل اﻹكــراهــات التي عاشها
آبــاؤهــم قبل وصــولــهــم إلى
بلدان ا�هجر.

ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑـ

نــظــم ا�ــجــلــس الــوطــنــي للصحافة ،دورة
تكوينية لفائدة صحافيي وصحافيات جهة
بني مﻼل خنيفرة ،وذلك أيام  29و 30و 31ماي
ا�نصرم ،أطرها اﻷساتذة محمد الركراكي من
ا�عهد العالي لﻺعﻼم واﻻتصال بالرباط في
»تقنيات التحرير« ،واﻷستاذ إدريس أوهاب،
رئيس تحرير بالقناة الثانية )دوزيـــم( في
موضوع »التقنيات السمعية البصرية وصناعة
ا�حتوى« ،والدكتور الحساني اﻹدريسي ،خبير
وأستاذ جامعي في موضوع »أخﻼقيات مهنة
الصحافة«.
وقــد شــارك في هــذه الـــدورة 27 ،صحافية
وصــحــافــيــا مــن مختلف ا�ــنــابــر اﻹعــﻼمــيــة
ا�كتوبة والسمعية البصرية واﻹلكترونية
ا�تواجدة بالجهة ،وذلك على مدى الثﻼثة أيام
بمعدل ثﻼث ساعات في الحصة ،حيث شكلت
هــذه الــدورة تجربة جديدة في التواصل مع
الصحافيات والصحافي� عبر تقنية التواصل
عن بعد ،وكانت تجربة مميزة لكل اﻷطــراف،
سواء ا�شاركة أو ا�نظمة أو ا�ؤطرة ،إذ مكنت
الجميع من التفاعل وفتح النقاش الرص�
حول واقع ا�مارسة ا�هنية والرهانات الجديدة
ا�طروحة على هذا القطاع الحيوي.

ﻻ يمكن أن نتصور أن يكتب عن أي كــان أو أن يعترف
بجميل بإجماع منقطع النظير ،أكثر مما كتب عن ا�رحوم
عبد الرحمان اليوسفي من أخﻼق ووطنية ومواقف وتواضع
وثقافة ومبادئ أهلت الرجل لهذا اﻹجماع الوطني� ،ا كان
عليه من صفات تجعل لكل مغربي ومغربية حق اﻻفتخار
بوحدة اﻻنتماء إلى جنسية نفس الرجل.
لكن السؤال الذي يطرح اليوم بعد رحيل رجل من عيار
وطينة اليوسفي ،هل في استطاعة أي سياسي اليوم أن
يتخذ منه قدوة ونموذجا ومثاﻻ من العظمة يقتدي به؟ وهل
يستطيع كل حزب وكل جمعية وكل تيار كــان ،يمينيا أو
يساريا أو ما ب� ا�نزلت� ،التقرير في لحظة حاسمة كسنة
 1998من تاريخ ا�غرب ،ويغامر بماضي ثقيل من النضال
وا�بادئ ،ويستجيب لرسالة صادقة من ملك كالحسن الثاني،
الذي بنى ا�غرب الحديث وأراد أن يكمل بناءه بذراع سياسي
وديمقراطي ليضمن تناوبا سياسيا في آخر أيامه ،وإن كان
ا�رحوم اليوسفي يعتبر بأن » «l’alternanceلها مفهوم
آخر في اللغة السياسية ،ويضمن انتقاﻻ سلسا بعد وفاته
رحمة ﷲ عليه وهو يفكر في مصير شعبه في أن يتركه
ب� أياد أمينة ،ب� يدي ملك شاب اسمه محمد السادس
ووزيــر محنك اسمه عبد الرحمان اليوسفي ،الــذي التقط
الرسالة التقاط رجل سياسة ووطني مخلص لوطنيته ،وقبل
العرض الذي أرسل إليه بواسطة رجل وطني آخر سنة 1998
اسمه إدريس جطو ،الذي استطاع وضع آخر �سات العرض
السياسي بدبلوماسية العارف بخبايا اﻻقتصاد والتنمية،
وا�غرب حينها يكاد يخرج من أثار سكتة قلبية اقتصادية
كما سماها ا�غفور له الحسن الثاني في خطاب صادق أمام
البر�ان ا�غربي سنة .1995
لذلك ،سجل للحسن الثاني أنه اختار الديمقراطية لشعبه
وهو يهديه أول دستور مغربي في وقت كان فيه الحكام
يمتنعون عن اقتسام السلطة بينهم وب� شعوبهم ،وأنهى
حياته السياسية بجعل مصير الديمقراطية ب� أياد أمينة،
ب� وريــث ســره وولــي عهده دستوريا ،وبــ� من أفرزته
صناديق اﻻقتراع حارسا أمينا على ثوابت اﻷمة.
فلم يخب حــدس ملك عظيم ،ولــم يخيب اليوسفي أمل
ا�غاربة ،فحقق في صمت ونكران ذات ،انتقال تناوب سياسي
ولم تكن سفينته محتاجة إلى رياح حظ جميل لترسو بهدوء
في ميناء التاريخ ،ﻷن الربان كان اسمه ا�لك محمد السادس
وا�ساعد اسمه عبد الرحمان اليوسفي ،والــركــاب شعب
عظيم اسمه ا�غاربة الذين بكوا اليوسفي في زمن »كورونا«
في حجرهم الصحي كما بكى ا�غاربة الحسن الثاني سنة
 1999في ا�داشر والقرى وا�دن ،ولم يستطع ذلكم الشرطي
تقبل مرور جثمان الحسن الثاني أمامه فأغشي عليه باكيا
وهوت وراءه امرأة من الشعب ناحبة من هول ا�صيبة التي
حلت بنا جميعا في ذلك الصيف الذي حتى ا�ذيع الذي كان
ينقل تفاصيل الجنازة أجهش بالبكاء ،ولو لم يكن الحجر
الصحي الذي فرضه وباء »كورونا« ،ﻷجهش الجميع �نظر
يكاد يكون مماثﻼ أثر في نفوسنا جميعا ،يتعلق برفيقة
درب ا�رحوم ،وحيدة ب� ذراع ذ .يوسف الشهبي ورجل
آخــر ،وهي تلقي نظرة الــوداع في مقبرة الشهداء بالدار
البيضاء على حبها الوحيد بقرب قبر وطني آخر اسمه عبد
ﷲ إبراهيم� ،ا اعتبرت بأن الحياة وعبد الرحمان سيان،
ﻻ يمكن التفرقة بينهما فأنى للحياة طعم بعد رحيله!

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

اﻟﻌﺪد1079 :

ﻣﻦ  11ﺇﻟﻰ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020
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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.

أﺳﺮار اﺣﺘﻘﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺣﺰاب

ø`jƒµJ ‘ ¿ƒ`«°SÉ«°ùdG ô`µa Éeó`æY
∂∏ŸG ÜÉ«Z ‘ á«æWh áeƒµM
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺑﻘﻠــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
إذا كانت اﻷلسنة الكثيرة هذه
اﻷيــام ،تلوك بلهجة اﻻستهجان،
انتقادات للمصير الذي أصبحت
معه اﻷحــزاب التقليدية ،ا�نطلقة
كلها أصــﻼ من حــزب اﻻستقﻼل،
تحصل مثله ،على مــرتــبــات في
الدرجات السفلى ،سواء في لوائح
اﻻنتخابات ،أو في عقول الشعب،
فإنه عندما يظهر السبب ..يبطل
العجب.
وعندما كان محمد الخامس في
مــكــان أبــعــد مــن جــنــوب إفريقيا،
قابعا في فندق »ليطيرم« بمدينة
أنتسيرابي ،مضحيا بعرشه من
أجــل وطــنــه ،اضــطــرت الحكومة
الــفــرنــســيــة ،أمـــام وق ــع ا�ــقــاومــة
ا�سلحة وغضب الجماهير ،أن
تفتح باب ا�فاوضات مع مندوبي
اﻷحزاب ا�عروفة في ذلك الزمان،
وهما حزبا اﻻستقﻼل والشورى،
ومع بعض الشخصيات ا�حايدة..
اعتبرها ا�ــســؤولــون الحزبيون
فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــتــخــلــص من
ا�لكية ،وكانت مشكلتهم اﻷولــى
هي اضطرارهم �سايرة ا�طالبة
الشعبية برجوع ا�لك ،واستغﻼل
تلك ا�طالبة للضغط على الحكومة
الفرنسية لتلبية مطالبهم ﻻ مطالب
الشعب ا�غربي ،وحتى إذا كان
محمد الخامس سيعود ،فليكن ذلك
بشروط.
))اﳌــﻔــﺎوﺿــﻮن اﳊﺰﺑﻴﻮن ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻔﻜﺮون ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻻ
ﻳﺮﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،وﻳﻘﻮﻟﻮن
أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء
ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺘﺮك اﻟﻌﺮش.
ﻟــﻬــﺬا ﺟــﺎء اﳌــﻬــﺪي ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ ،ﰲ
ﺗﻄﻮان ﻟﻴﻼ ،ﻋﻨﺪ ﻫﻴﺄة اﳌﻘﺎوﻣﺔ،
ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ إﻳــﻘــﺎف اﳌــﻘــﺎوﻣــﺔ،
وﻳﻘﻨﻌﻨﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ
أن ﻳــﺘــﻔــﺎوض ﻣــﻊ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ إذا ﻟﻢ
ﺗــﻮﻗــﻔــﻮا إﻃـــﻼق اﻟــﻨــﺎر ،ﻓــﻘــﺎل ﻟﻪ
ﺑﻮﻧﻌﻴﻼت :ﻣﻦ أرﺟﻌﻚ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻰ
ﻳﺎ اﳌــﻬــﺪي؟ ﻓﻘﺎل ﻟــﻪ :اﻟﻘﺮﻃﺎس،
ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺑﻮﻧﻌﻴﻼت :واﻟﻘﺮﻃﺎس ﻫﻮ
اﻟــﺬي ﺳﻴﺮﺟﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ((
)مسار حياة .الدكتور الخطيب(.
قد تستغرب أجيال الــيــوم ،أن

مــحــمــد الــخــامــس كـــان ،وهـــو في
منفاه ،أقرب ما يكون إلى أن يصبح
ملكا سابقا) (...مستقرا في فرنسا،
بعد أن حجز له الفرنسيون باخرة
»هــافــاريــس« مــن أنتسيرابي إلى
مرسيليا ،ليقضي في الرحلة عدة
أسابيع ،يكون فيها اﻻستقﻼليون
قد نفذوا مخططهم بإقامة حكومة
وطنية ،وما قالوا :بر�ان دستوري،
أما محمد الخامس ،فقد علموا أن
الحكومة الفرنسية حجزت له قصرا
ضخما فــي منطقة »فــال دولــوار«
نظرا �كانته العالية.
أخطر مما سجله الدكتور ا�رحوم
عبد الكريم الخطيب في مذكراته،
ذلــك التعبير الــذي ورد في كتاب
الــوزيــر الفرنسي »بيير جولي«،
والــذي حضر أطــراف ا�فاوضات
مع الحزب� الكبيرين في ا�غرب،
وسمع اﻷفكار الجمهورية ﻷقطاب
تلك اﻷحزاب ،فأثر ذلك على ذهنه،
وعندما ألف كتابه عن تلك الفترة،
سماه» :جمهورية من أجــل ملك«
،Une République pour un Roi
فقد كانت الفكرة الجمهورية غلبت
على الفرنسي� ،وحتى ا�تعاطف�
مع ا�لك محمد الخامس ،وقال هذا
ا�فاوض الفرنسي ،مؤلف الكتاب:
))إن ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ اﻟﻜﻼوي،
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺿﺪ رﺟﻮع اﳌﻠﻚ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮﻟﻪ اﳌﻔﺎوﺿﻮن
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻮن واﻟﺸﻮرﻳﻮن واﻟﺬﻳﻦ
ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣﻬﺘﻤﲔ ﺑــﻨــﻔــﻮذ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻟﺪرﺟﺔ أن اﳌﻔﺎوﺿﲔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺒﺮى،
ﻷن ﻛــﻞ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻀﻌﻮا اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻠﻮي ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﳌــﺴــﺪود(( )كــتــاب جمهورية من
أجل ملك .بيير جولي(.
فــي إح ــدى جلسات ا�فاوض�
ا�غاربة مع »بيير جولي« هذا ،كتب
أنه قال بالحرف للوطني� ا�غاربة:
))إن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﺎﻣﻜﻢ ،وﻋﻠﻴﻜﻢ
أن ﲡــﻌــﻠــﻮا اﻷﻣــــﻦ واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار
ﻳﻌﻢ اﳌــﻐــﺮب ﰲ اﺗــﻔــﺎق وﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ
اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ ،إن ﺛــــﺮوات اﳌــﻐــﺮب
ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻨﺪوف ﺗﺮﻓﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎدن ﰲ
»ﻓﻮرﻛﻮرو« ،وﻫﻲ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ

ﻣﻊ أﻛﺎدﻳﺮ) (...ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﺻــﻞ اﳌــﻨــﺎﺟــﻢ إﻟــﻰ ﻣﻴﻨﺎء
أﻛــﺎدﻳــﺮ ،وﻋﻠﻴﻜﻢ إﻗــﺎﻣــﺔ اﳌﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻛــﺎدﻳــﺮ واﳌــﻐــﺮب(( )نفس
ا�صدر(.
ولكن اللهفة على الحكم ،أنست

ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻟﻸﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺃﻥ
ﻳﺪﻟﻮﺍ ﺑﺪﻟﻮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
ﻓﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
»ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﺁﻝ ﺳﻮﺏ« ﻓﻲ
ﻋﺪﺩ  31ﻏﺸﺖ  1955ﻣﻦ
ﺟﺮﻳﺪﺓ »ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻫﻴﺮﺍﻟﺪ
ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ«)) :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺠﻞ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ
ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻤﻰ
ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ((.
هــؤﻻء »الوطني�« تندوف ،مثلما
أنستهم ا�لك الذي كان في ا�نفى.
وها هم اﻵن يجعلون ا�غرب يدفع
ثمن استهانتهم بتندوف) ،(...رغم
أن الــوزيــر الفرنسي وضعها ب�
أيديهم ،وثمن غدرهم للملك محمد
الخامس ،وها نحن نراهم يدفعونه
غاليا ،وﻻ عيب في معاقبتهم على
ذلك ،ملكا عن جد).(...
أصــحــاب ا�لك محمد الخامس
وا�ــتــعــاطــفــون مــعــه ،مــن مغاربة
وفرنسي� ،أصبحوا يميلون إلى

ا�ــخــطــط اﻻســتــقــﻼلــي والــشــوري
لﻺطاحة با�لكية ،فأوحى أقطاب
اليم� الفرنسي إلى أحد أصدقاء
ا�لك محمد الــخــامــس ،التونسي
اﻷصـــــل ص ــال ــح رشـــيـــد ،ليكتب
مــشــروعــا ع ــن طــريــقــة الــتــصــرف
مــع محمد الخامس على أســاس:
))اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺣــﻔــﻈــﺔ اﻟـــﻌـــﺮش ،وإرﺟـــــﺎع اﳌــﻠــﻚ
ﻣﺤﻤﺪ اﳋــﺎﻣــﺲ إﻟــﻰ اﳌــﻐــﺮب ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻠﺘﺰم ﻣــﺴــﺒــﻘــﺎ) (...ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺮﳌﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻠﻚ
ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ(( )ا�شروع أشير إليه
في الجريدة الرسمية الفرنسية 9
أكتوبر  ،1955سبيلمان(.
هــنــاك صيغة أخــرى تتمثل في
))ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻷﺣــﺰاب ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
ﳌﻔﺎوﺿﺔ اﳌﻠﻚ اﳌﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﺷﺘﺮاط ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻰ ﺑﻘﺒﻮل
ﻋﻠﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
وإرﺳـــﺎل ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻔﻮذ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﻴﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ،
وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ داﺋﻤﺔ ،وﻫﻲ اﳌﻬﻤﺔ
اﻟــﺘــﻲ ﻛــﻠــﻒ ﺑــﻬــﺎ اﳉــﻨــﺮال ﻛــﺎﺗــﺮو،
ﺻــﺪﻳــﻖ اﳌــﻠــﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﳋــﺎﻣــﺲ((
)شارل جوليان .ا�غرب في مواجهة
اﻻستعمار(.
))وﻟـــﻘـــﺪ اﺧ ــﺘ ــﺎر اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﻮن
اﳉــﻨــﺮال ﻛــﺎﺗــﺮو ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻫـــﺬه اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣ ــﻦ ﻃـــﺮف اﳌــﻠــﻚ
اﳌﻨﻔﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﻄﻂ ﲢﺖ
ﺿﻐﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،وﻋﺮض
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﳋــﺎﻣــﺲ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ
ﰲ ﻗﺼﺮ ﻓﺨﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻﻟــﻮار،
وأﻧـــﻪ ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ إﻟـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟﻘﺼﺮ
ﻳــﻮم  15أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1955وﻣﺨــﻄﻂ
ﻛﺎﺗﺮو ﻣﻜـــﺘﻮب ﰲ أرﺑــﻊ ﺻﻔﺤﺎت
ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﲟﺤﻀﺮ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ
ﺗﻮﻳﺎ ،ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺻﺪﻳﻖ اﳌﻠﻚ ،وﻛﺎن
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴــﺮ ﻣﻮﻻي اﳊﺴﻦ
ﻗﺪ واﻓــﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺒﺤـــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﺎ ﺑــﺎﻻﻣــﺘــﻨـــــــــــﺎع ﻋ ــﻦ ﻛــﻞ
ﺗﺼــﺮﻳﺢ ﺳﻴﺎﺳـــﻲ إذا ﻧﻘﻞ أﺑﻮه إﻟﻰ
ﻓﺮﻧﺴﺎ(( )جمهورية من أجل ملك.

ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻛﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺎﻩ،
ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ) (...ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺠﺰ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎﺧﺮﺓ »ﻫﺎﻓﺎﺭﻳﺲ« ﻣﻦ ﺃﻧﺘﺴﻴﺮﺍﺑﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ،ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﻣﺨﻄﻄﻬﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ:
ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺠﺰﺕ ﻟﻪ ﻗﺼﺮﺍ ﺿﺨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﻓﺎﻝ ﺩﻭﻟﻮﺍﺭ« ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.

بيير جولي(.
وكــان ﻻبــد لﻸمريكي� أن يدلوا
بدلوهم في تأييد ا�خطط الفرنسي،
فكتب الصحفي اﻷمريكي »ستيوارت
آل سوب« في عدد  31غشت 1955
مــن جــريــدة »نــيــويــورك هــيــرالــد
تريبون«)) :إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ راﻏﺒﺔ
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب واﳌﻨﻄﻘﺔ،
ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﺣﻮل
اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺠﻞ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ،ﻋﺒﺮ ﺷﺨﺺ
ﻳﺴﻤﻰ اﳌﻬﺪي ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ((.
))ﻛــﻤــﺎ ﻋــﻘــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﰲ ﺑﻴﺖ
ﺻــﺪﻳــﻖ اﳌــﻠــﻚ ،اﻣ ــﺒ ــﺎرك اﻟــﺒــﻜــﺎي
ﺑــﺎﻟــﺮﺑــﺎط ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪه ﰲ
ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻊ اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،ﻛﺮاﻧﻔﺎل،
ﺣــﻀــﺮه ﻳـــﻮم  25ﻳــﻮﻟــﻴــﻮز 1955
ﻛــﻞ ﻣــﻦ إدرﻳــــﺲ اﶈ ــﻤ ــﺪي ،ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻮﻋﺒﻴﺪ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻨﺎﻧﻲ،
اﳌﻬﺪي ﺑﻨﺒﺮﻛﺔ ،اﻟﻘﺎﻳﺪ اﻟﻌﻴﺎدي،
ﳊﺴﻦ اﻟﻴﻮﺳﻲ ،اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ،
اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم
اﳌﻠﻚ ﺑــﺪل ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻔﻈﺔ
اﻟﻌﺮش(( )نفس ا�صدر(.
وكــان السلطان ا�ؤقت بن عرفة
وأق ــط ــاب مــن مــؤيــديــه التابع�
للمتطرف� الفرنسي� ،قد اشترطوا
في حالة إبعاد بن عرفة ،أن يع�
ابن عمه عبد ﷲ بن موﻻي حفيظ،
خليفة للسلطان في ا�غرب.
خلفيات أخــرى من ا�ؤكد أنها
بقيت في السر ،لــوﻻ أن اجتماعا
فــي ا�نفى بمقر أنتسيرابي ب�
ا�لك محمد الخامس ومجموعة
من اﻷوفياء له ،على رأسهم صهره
موﻻي الحسن بن إدريس ،الذي قال
جوليان أنه كان جد مقرب للملك،
وهو اجتماع حضره أيضا الفاطمي
بن سليمان وامبارك البكاي ،قال
فيه ا�لك محمد الخامس)) :إﻧــﻲ
ﻟــﻦ أﺗ ــﻨ ــﺎزل إﻻ إذا أراد اﻟﺸﻌﺐ
ذﻟﻚ(( ،فأخبروه باﻹجماع الوطني
الــحــاصــل ح ــول ــه ،وانــتــهــى ذلــك
اﻻجتماع بأن أرسل ا�لك رسالة إلى
الجنرال كاترو يخبره بالتراجع عن
كل ما اتفق معه عليه.
وكان تصنيف مواقف اﻷحــزاب،
بأنها بالتأكيد معارضة لرجوع
ا�لك ،تشترط عودة ا�لك بشرط أن
ﻻ يحكم وﻻ يتصرف.
لذلك ،وليلة عودته إلى الرباط،
ﻻحظ الفرنسيون وا�غاربة دخول
فيالق جيش التحرير مسلح� من
الحدود الريفية عبر ممرات بورد
واكنول ،ووصل عبد ﷲ الصنهاجي
بجيشه إلى القصر الكبير ،وبذلك
اتخذت اﻻستعدادات ،خوفا من أي
ردة فعل حزبية ..فﻼ مواخذة إذن
على محمد الخامس وولده وحفيده،
أن يردوا لﻸحزاب الصاع بالصاع.
اﻧﺘﻬﻰ

