األسبوعية رقم  1في المغرب منذ 1965

المؤسس:
مصطفى العلوي

ري
س

مـدير النشر:
الطيب العلوي

قطع وجود اسم األميرة اللة حسناء في املشروع
الجديد الذي يروم إعطاء «نفس جديد» للعاصمة
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محترفة ،أمام أنظار ممثلة اليونسكو(.)..
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سبق لصحفية أن وصفت النواب
باألكباش( ،)..وسبق لربملاني أن
وصف بعض النواب بالحمري ،ولم
َ
يعاقب أحد( ،)..ولغرابة الصدف ،فقد تزامن
افتتاح سوق االنتخابات هذا العام مع افتتاح
سوق األغنام ،ولكن األمل معقود على وعي
املواطنني بعد محنة الحجر الصحي وجائحة
«كورونا» ،للقطع مع ممارسات املاضي،
حتى ال يساقوا إىل صناديق االقرتاع مثل
األكباش(.)..
فألول مرة ،قد يكون على الناخب املغربي
اختيار مرشح الربملان والغرفة والجهة يف
نفس التوقيت ،ويف نفس الورقة االنتخابية،
تفاديا إلهدار األموال والوقت ،ولكن
جهل بعض الناخبني قد يرفع ،بشكل غري
مسبوق ،كمية األوراق امللغاة ،كما أن املغامرة
بهذا األسلوب قد تعطي نتائج غري متوقعة،
حيث ال تميل الكفة إىل حدود اليوم ،حسب
التوقعات ،لصالح أي حزب( ،)..والسبب هو
تعقد النظام االنتخابي ،واألزمات الداخلية
لألحزاب ،وإذا كانت وزارة الداخلية قد
تحدت الجميع بإعالن قدرتها على تنظيم
االنتخابات يف وقتها ،حتى لو أجريت
باستعمال الكمامات( .)..فإن سؤال الساعة
هو :من سريبح انتخابات «كورونا» ،حيث
تختلط الحسابات السياسية مع الحسابات
البنكية عند بعض أباطرة االنتخابات؟
( تتمة ص )2

10-9-8

احلرب االقت�صادية
الإ�سبانية املغربية حول
�سبتة ومليلية قد تتحول
�إىل مواجهة ع�سكرية

الحقيقة الضائعة

24

أنت شاب ..فأنت معني بهذا الموضوع

ال�شباب ..ذلـك العدو
امل�شـــرتك

2

كـواليـس األخبــار

العدد 1085 :من  23إلى  28يوليوز 2020

األميرة اللة حسناء تنقذ «البيت األبيض»
بقلــم:

الطيب العلوي

العــيد «كــبري»
والتناق�ضات «كبرية»

سيقام العيد الكبير إذن ،بالصالة أو بدون
صالة( ،)...بعد أن ُرقمت األضاحي ،و ُفتحت
أســواق املــواشــي ،وخصوصا بعد نقاش
طويل(ُ )...حسم فيه األمر في نفس الوقت
الذي أصبحت فيه أعداد املصابني تتزايد
أسبوعيا باآلالف ،قرار جاء طبعا مصحوبا
بتدابير وقائية ،التي إذا ما تمعننا فيها
جــــيــــدا( ،)...فــهــي تــخــص فــقــط املهنيني
والفاعلني الساهرين على الحالة الصحية
للماشية ،ومن بعدهم املوزعني والجزارين.
أما الشعب ،فقد جاءت توجيهاته شفوية
فــقــط( ،)...خــال تصريح للدكتور ،الذي
ربما لم يتطرق للموضوع إن لم يتم طرح
الــســؤال عليه خــال إحــدى الــنــدوات من
طرف أحد الصحفيني ،وهذه التوجيهات،
التي تبدو من مالمح السي العثماني عند
التلفظ بها ،كانت على شكل نصيحة أخوية
فقط( ،)...وهي تجنب السفر والتنقل خالل
هذه الفترة!
فأين املنطق؟ أال تعرف سيدي الوزير أن
معظم املغاربة يساهمون فيما بينهم منذ
قرون القتناء أضحية العيد؟ فهناك عائالت،
يفوق عددها أحيانا األربــعــة ،األولــى من
شرق البالد ،والثانية من غربه ،والثالثة
من شماله ،والرابعة من جنوبه ،ليجتمعوا
في بيت أحدهم لالحتفال بهذه «التضحية
املــشــتــركــة»؟ وذلـــك بحكم ضعف قوتهم
الشرائية ،فكيف يمكننا اليوم أن نرخص
للعيد وفــي نفس الــوقــت نمنع التنقل؟
وخصوصا فــي عــام يعيش فيه الجميع
وضعية مادية تأخذ شكل كارثة وطنية(،)...
لتكتمل سلسلة التناقضات ،عندما نسمع
لنصيحة الدكاترة( )...هاته ،بتجنب التنقل
في فترة العيد ،ونسمع بعدها مباشرة
عن تشجيع التنقل والسفر داخــل الوطن
إلنقاذ السياحة الداخلية وتعويض خسائر
االقتصاد بسبب غياب السياح األجانب..
معطيات قد تدفع كل عاقل  -ولو كان عقلو
على قد الحال -لطرح نفس السؤال :هل على
املغربي هذا العام إذن ،أن يقتني الكبش
ويستمتع به بمفرده ،وبعد العيد ،يخصص
سفرا ثانيا داخل الوطن تجنبا للسفر إلى
الخارج ،ثم فيما بعد ،وبعد مرور الجائحة،
يخصص سفرا ثالثا ليبارك ألقاربه بمناسبة
العيد ،الذين اعتاد أن « ُي َعِّيد» معهم( ،كحال
األعزب الذي قضى العيد مع الجيران بعد
نصيحة الحكومة) ،ثم سفرا رابعا للخارج
والــذي نصحتنا الحكومة بتجنبه حاليا
(وكــأن املغاربة همهم الوحيد هو قضاء
العطلة في الخارج) ؟
تصريحات مشبعة بــمــزاح ثقيل ،حيث
أصبحت عناوين األخــبــار كلها سياحة
داخلية ،وخارجية ،في وقــت يعيش فيه
املغرب والعالم أزمة مادية وصحية سوداء
غير مسبوقة.
القرارات سقطت( ،)...واإلرشــادات تمت،
واآلراء تخص كل واحد ...لكن ال أحد يعلم
كيف سيكون وضــع األســر التي تضررت
في تعاملها مع «الفيلة التي اصطحبت
الفيل»( ،)...لنستنتج جميعا أن الحاالت
الثالث التي عرف فيها املغرب إلغاء عيد
األضحى سنوات  1963و 1981و ،1995ربما
كانت قرارات حكيمة(.)...

«وزارة الأنباء» تتحول �إىل مقر مل�ؤ�س�سة املحافظة
على الرتاث الثقايف ملدينة الرباط
الرباط .األسبوع
البناية الجميلة التي يسيل لها
لعاب الكثيرين ،والــتــي يسميها
ســكــان العاصمة الــربــاط بالبيت
األبيض ،وهي املقر السابق لوزارة
األنــبــاء ،لــن تبقى مجرد «خربة»
مهجورة دون عناية ،بعد أن تم
دمــجــهــا فــي إطــــار مــخــطــط كبير
للنهوض بمدينة الرباط في مشروع
تشرف عليه األميرة اللة حسناء،
رئــيــســة مــؤســســة املــحــافــظــة على
التراث الثقافي ملدينة الرباط.
املــخــطــط الــــذي يسعى
والـــي الــربــاط الــجــديــد،
محمد اليعقوبي ،إلى
استنفار كافة املتدخلني
إلنــجــاحــه ،ألن نجاح
امل ــش ــروع مــن نجاح
الـــــوالـــــي( ،)..أطــلــق
عليه اس ــم «الــربــاط،
الــعــاصــمــة الــحــديــثــة
واملدينة التاريخية ،تراث
مشترك».

وك ــان ــت الــقــطــاعــات املعنية
بــاملــشــروع قــد نظمت ،مــؤخــرا،
اجتماعا كبيرا للتسريع بإنجازه،
اعتبارا لإلرادة امللكية التي تروم
رسم وجه جديد لعاصمة األنوار،
وهــو ما جعل أحــد أطــراف هذا
املــشــروع ،هــو وزارة الثقافة،
حيث قال وزير الثقافة والشباب
والــريــاضــة عثمان الــفــردوس،
أن أهمية مخطط تدبير الرباط
تهدف إلى إبــراز القيم العاملية
للتراث الثقافي للعاصمة ،والتي
تشكل رافعة أساسية
ضــمــن الــنــمــوذج
التنموي الجديد،
كـــمـــا أكـــــد أن
الــــعــــاصــــمــــة
م ــدرج ــة ضمن
التراث العاملي
لــلــيــونــســكــو،
وتــحــتــل مكانة
هـــــامـــــة ضــمــن
مــخــطــط إنــعــاش
ال ــس ــي ــاس ــة

مقر وزارة األنباء سابقا

السياحية والثقافية وفي مجال
البحث العلمي واالقــتــصــادي
باململكة.
وكان حضور مؤسسة األميرة
اللــة حسناء فــي املــشــروع ،قد
أعطى مصداقية دولية للمشروع،
حيث قالت مديرة مكتب منظمة
األمــم املتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو) بالرباط
وممثلة اليونسكو بــاملــغــرب،
غولدا الخوري ،إن لجنة التراث
العاملي كانت قــد قــررت إدراج

كاريكاتير األسبوع

املــآثــر الــتــاريــخــيــة للعاصمة
ضمن الئــحــة الــتــراث العاملي
على أساس شهادات استثنائية
تشكل تجسيدا لرؤية التهيئة
والتنمية الحضرية ،وأضافت:
«مـــن خـــال إحــــداث مؤسسة
املحافظة على التراث الثقافي
ملدينة الرباط ،فإن املغرب يعبر
عن التزامه لفائدة هذا الهدف
الكوني ،وهذا التراث الحضري
الذي يمثل مكونا أساسيا ضمن
التراث الوطني».

�صندوق «كورونا»
يتحول �إىل
�صندوق الزكاة
الرباط .األسبوع

عجائب األحزاب بين سوق األكباش وسوق الناخبين

انتخـابـات مبنـية للـمجــهول
( تتمة األولى)

وملن ال يؤمن بالعجائب والغرائب في االنتخابات
املــغــربــيــة ،يمكنه فــقــط قــــراءة املــذكــرة األخــيــرة
ألحزاب املعارضة في شأن اإلصالحات السياسية
واالنتخابية ،وهي املذكرة التي أعدتها أحزاب كبرى
«ياحسرة» ،هي االستقالل واألصــالــة واملعاصرة
والتقدم واالشتراكية ،تحت عنوان« :تقوية دولة
القانون والعدل واملؤسسات» ،حاولت من خاللها
تغليف مطلب الرفع من ميزانية الدعم العمومي
بشعارات كبيرة( ،)..والعجب عينه هو ما اعتبرته
هذه األحزاب شروطا لتحفيز املشاركة السياسية،
حيث يجب أن يستفيد املصوتون ،حسب أصحاب
هذه املذكرة ،من إعفاء جزئي من واجبات التنبر
للحصول على جــواز السفر البيومتري ،واعتبار
التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي املرشحني
في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيني في

املناصب العليا ،واعتبار التصويت شرطا ترجيحيا
لالستفادة من الخدمات والبرامج االجتماعية،
كالسكن االجــتــمــاعــي ،اإلنــعــاش الــوطــنــي ،الدعم
والتكافل االجتماعي ،وتبعا لهذا املنطق ،فإن ما
يناهز خمسة ماليني أســرة التي اســتــفــادت من
صندوق «كورونا» ،لم تكن لتستفيد من هذا الدعم
إال بعد التأكد من تصويتها في االنتخابات( ،)..ومن
يدري ،ربما ستطالب بعض األحزاب بسبب فشلها
في استقطاب املواطنني ،بقطع املاء والكهرباء على
من ال يصوتون في االنتخابات(.)..
يذكر أن مذكرة أحــزاب املعارضة ،وال فــرق بني
املعارضة واألغلبية عندنا( ،)..أعادت الدعوة إلى
تكريس لوائح الريع السياسي للشباب والنساء،
حيث يتم توزيعها على الزوجات واملقربني ،وعلى
من استطاع إليها سبيال ..وكل ذلك يصب في اتجاه
تكريس الغموض السياسي ،لتكون االنتخابات
املقبلة مبنية للمجهول(.)..

أســـــــر مـــــصـــــدر مــــوثــــوق
لـ«األسبوع» ،أن املغرب يسارع
خطواته إلطالق صندوق للزكاة
يعوض صندوق «كورونا» ،وقد
يتغير اسم الصندوق املوجه
للتخفيف مــن أثــــار جائحة
«كـــورونـــا» ليصبح صــنــدوق
الزكاة بعد انتهاء هذا الوباء،
خصوصا وأن العاصمة الرباط
لم تلغ مثال احتفاالتها بعيد
العرش ،بل أجلتها ،ألملها في
تــجــاوز الــحــالــة الوبائية في
األسابيع القادمة.
وتـــحـــدث الــعــثــمــانــي إلــى
رئيس فريقه البرملاني ،قائال
بــأن «إنجاز حكومته سيكون
فــي تمرير هــذا الــصــنــدوق»،
وكــل الظروف مساعدة ،يقول
املصدر.
ودعا الفريق البرملاني لحزب
رئيس الحكومة ،إلــى تسريع
وضع اآلليات القانونية إلخراج
صـــنـــدوق الـــزكـــاة إلـــى حيز
الــوجــود ،فــي خــطــوة واحــدة
ستكون «سريعة إلنجاح هذا
املسعى االجتماعي في الحماية
وال ــت ــدخ ــل إلنـــجـــاح تــوحــيــد
السجل االجتماعي لألسر».
ولدى رئيس الحكومة «ضوء
أخضر» إلنجاح هذه املشاريع
االجتماعية ،لتخفيف األزمــة
على املواطن ،بعد دخول املغرب
في كساد عميق ،بتعبير آخر
بيانات البنك الدولي.
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ما خفي
كان أعظم
أكد مصدر مطلع ،أن رئيس الحكومة
أسر ألحد مساعديه بأنه لن يتقدم
لالنتخابات التشريعية القادمة
في الدار البيضاء ،ويفكر جديا في
إدارة االنتخابات من موقعه وكفى،
ويضيف املصدر ،بأن هذا األمــر لم
يناقش بعد في الحزب ،لكن ترشح
بــن كــيــران والــعــثــمــانــي قــد يكون
املعضلة القادمة ،والحزب يؤجلها...

عائالت املحاربني والع�سكريني تتقا�ضى  250درهما فقط يف ال�شهر
الرباط .األسبوع

بــحــرقــة وبـــأصـــوات نسائية
ورجــالــيــة مــبــحــوحــة ،وبــإيــمــان
وثقة في أن هلل سيستجيب لهذه
الفئة التي قدمت جليل الخدمات
والتضحيات في سبيل الوطن
والعرش ،وبشكل منظم ،نظمت
تنسيقية قــدمــاء العسكريني
وقـــدمـــاء املـــحـــاربـــن ،بمدينة
العيون ،يومي الخميس والجمعة
 17/16يــولــيــوز  ،2020وقفة
احتجاجية أمام مؤسسة الحسن
الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء
العسكريني وقــدمــاء املــحــاربــن
بالعيون ،وذلك للمطالبة بتحسني
وضعيتهم املــاديــة واملــعــنــويــة،
إكــرامــا ملــا أســـدوه لوطنهم من
تضحيات جسيمة ،وما تعانيه هذه
الشريحة من وضعية اجتماعية
صعبة تتطلب تــآزرا حقيقيا من
املؤسسة العسكرية وعلى رأسها
القائد األعلى رئيس أركان الحرب
العامة ،جاللة امللك محمد السادس
نصره هلل ،الــذي ناشده النساء

والرجال للتدخل إلنصافهم وإنقاذ
عائالتهم من الضياع.
الوقفة التي نظمت تحت حراسة
أمــنــيــة ومــتــابــعــة الــســلــطــة ،ردد
خــالــهــا املــحــتــجــون الــعــديــد من

الــتــرابــيــة ،فــضــا عـــن تــوحــيــد
وتحسني املعاشات العسكرية.
ورفــع قدماء املحاربني والنساء
األرامــل ،شعارات تطالب بالتدخل
العاجل للملك محمد السادس من

الشعارات التي طالبت بضرورة
إيالء االهتمام للعسكريني الذين
لم يستفيدوا من أي شيء مقابل
ما أسدوه في الدفاع عن الوحدة

أجل إنصافهم ،معتبرين أن الحكومة
لن تستطيع إيفاءهم حقهم ،منتقدين
األوضاع التي يعيشونها وتدهور
أحوالهم االجتماعية واالقتصادية

والصحية.
وتـــأتـــي هــــذه الــوقــفــة كشكل
احتجاجي تصعيدي أمــام مقر
إدارة مؤسسة الحسن الثاني
لقدماء املحاربني والعسكريني،
تــنــديــدا بــاإلقــصــاء االجــتــمــاعــي
واالقــتــصــادي والحقوقي ،وكــذا
اإله ــم ــال غــيــر املــبــرر مــن طــرف
ال ــح ــك ــوم ــة واملــــســــؤولــــن فــي
مؤسسة الحسن الثاني لألعمال
االجتماعية لقدماء العسكريني
وق ــدم ــاء املــحــاربــن بــالــعــيــون،
وطــالــب املتدخلون بفتح حــوار
حقيقي وجــدي معهم ،وجعلهم
فــي صـــدارة اهــتــمــام املسؤولني
جهويا ومحليا ووطنيا ،مؤكدين
استعدادهم وأسرهم للدفاع عن
حوزة الوطن كلما تطلب األمر ذلك.
وصرحت بعض النساء أرامــل
املحاربني القدامى ،أنهن يتقاضني
مبلغ  250درهــمــا فــي الشهر،
وأخريات ال يتقاضني أي شيء،
وهـــو مــا يجعل هـــذا املــلــف في
حاجة إلى توضيح رسمي إلجالء
الحقيقة للرأي العام.

خلفيات الصراع بين وزير المالية ووزير الفالحة

تقوية فر�ص بن�شعبون لرئا�سة الأحرار تغ�ضب �أخنو�ش
الرباط .األسبوع

بعد الــصــراع الــذي تفجر عالنية بــن أتباع
رئيس حزب األحرار ومواليه مع الوزير الصاعد
محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية ،اقتفت
«األســبــوع» أثــر هــذا الــصــراع وســط الكبار،
وجاءت بخلفياته الحقيقية وصراع السلطة
والقوة والنفوذ الذي بات بني الرجلني
وسط ملعب الحكومة هذه املرة.
وبعيدا عما تم تداوله من خلفيات
هجوم أتباع أخنوش على الوزير
بنشعبون ،قال مصدر جد مطلع ،أن
خلفيات ذلك الصراع بدأت مع التعديل
الحكومي األخير ،وهو النقطة التي
حولت مسار العالقة بني أخنوش
وبــنــشــعــبــون إلــى
حـــــرب عــلــنــيــة
يــــصــــرفــــهــــا
بنشعبون

املوظفون والنواب واألتباع بالوكالة.
وأكد املصدر ذاته ،أن أخنوش ،ومنذ التعديل
الحكومي األخير ،شعر بأن «جهات ما» قوت
الوزير بنشعبون عليه ،حتى أصبح أقوى وزير
في حكومة العثماني ،بل في تاريخ الحكومات،
يفوق الجميع في السلط بمن فيهم أخنوش
نفسه الـــذي يــدبــر شـــؤون الــفــاحــة والصيد
البحري واملياه والغابات ،وقد أصبح
بنشعبون يدبر باإلضافة إلى قطاع
املال واالقتصاد ،قطاع الوظيفة
الــعــمــومــيــة ومــــا أدراك ما
الوظيفة العمومية ،مما قواه
ليس داخل الحكومة فقط ،بل
حتى في حزب األحرار.
وأشــــار املــصــدر ذاتــــه إلــى
أن بــنــشــعــبــون،
بـــاإلضـــافـــة إلــى
منحه وتقويته
بتدبير

املال واالقتصاد واإلدارة ،سيمنح قطاعا أكبر
وأوسع استراتيجيا ،وهو قطاع الشؤون العامة
والحكامة الذي كان يشرف عليه الوزير لحسن
الداودي وقبله الوزير االستقاللي محمد الوفا،
حيث سيصبح هو الوالي على جميع الشؤون
العامة للحكومة ،أي أكبر وأقوى وزير ،مما أثار
غضب أخنوش ،خاصة عندما بــدأ بنشعبون
يتغيب عــن اجــتــمــاعــات املكتب
السياسي لحزب األحــرار ،أي
أنه لم يعد يرضى برئاسة
ســيــاســيــة مــن وزيــــر أقــل
مــنــه ،وهـــو مــا فــجــر هــذه
الــصــراعــات الــتــي خرجت
إلـــى الــعــلــن ،فــهــل يطمع
بنشعبون ،املقرر الحالي في
شؤون الجائحة ،إلى كرسي
أخنوش نفسه على
رأس التجمع؟
أخنوش

تــحــركــت ع ــدة جــهــات لــشــرح ســوء
الفهم الناتج عــن التصويت على
م ــادة فــي قــانــون املالية التعديلي
تتيح للمتبرعني الكبار في صندوق
«كــورونــا» إدراج تبرعاتهم ضمن
املصاريف ،وبالتالي ،استرجاعها
عن طريق الضريبة ،وتقول املصادر
إن الــظــاهــرة الغريبة التي خيمت
على املناقشات التي شهدها القانون
التعديلي بالبرملان قبل تعديل صيغة
هذه املــادة ،هي «ظاهرة التلفون»،
حيث ساهم التلفون في خلق اتفاق لم
يكن متوقعا بني جميع النواب ،سواء
كانوا في األغلبية أو املعارضة(.)..
بالتزامن مــع تهافت الــنــواب على
التقرب من وزيــر املالية بنشعبون
بمناسبة الــتــصــويــت عــلــى قــانــون
املالية التعديلي ،حيث كان كبار رموز
الباطرونا يستعدون إلعــادة التهام
مساهماتهم في صندوق «كورونا»،
شهدت دهاليز البرملان معركة أخرى،
اللتهام «وجــبــات سخية» مــن نوع
« ،»l’emportéحيث تــم توزيع
األطــعــة عــلــى بــعــض األطـــر مقابل
إقصاء موظفني آخرين ،فيما حكم
آخرون «شرع اليد».
رفــضــت األمــانــة اإلقليمية لحزب
األصالة واملعاصرة بتيزنيت ،تفويت
املجلس اإلقليمي لتيزنيت مخيم
«أكلو» الشاطئ ملستغله الحالي ،في
ظــروف «كورونا» االستثنائية وفي
دورة استثنائية ،وهو ما دفع وهبي
إللقاء ثقله ملنع التفويت ،والتهديد
بمقاضاة املجلس.
ويــرى مصدر «األســبــوع» ،أن مخيم
«أكــلــو» كشف التعاون بــن رئيس
الحكومة ووهبي ،ومن جهة أخرى،
سعت وزارة الــداخــلــيــة إلــى طلب
دراسة مستوفية بهذا الشأن.
تحدثت بعض املصادر االستقاللية
عن فتح قنوات الحوار مع الزعيم
النقابي والحزبي شباط ،للعودة إلى
الحزب ،حيث يستمر حزب االستقالل
في جس النبض في انتظار إشارة
االنــتــخــابــات( ،)..وقــد علق قيادي
استقاللي عن أزمــة «امليزان» خالل
حــديــث عــابــر مــع «األســـبـــوع» ،بأن
الحزب فقد جاذبيته بسبب «ظهور
املحميات» ،وهو ما أدى إلى تفكك
بنيته القديمة(.)..
بــات احتمال إغــاق مكتب منظمة
العفو الــدولــيــة فــي الــربــاط قائما،
بعد ظهور أدلة لتورطها في ملفات
كبرى( ،)..وقد فهم من حوار أجراه
مؤخرا وزيــر الخارجية والتعاون
الدولي ،ناصر بوريطة ،أن املغرب قد
يلجأ إلى مقاضاة منظمة «أمنيستي»،
وربما إغــاق مكتبها ،حيث أكد أن
املنظمة ال توجد لها فروع في بعض
دول الجوار كالجزائر ومصر(.)..
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مندوبية الحليمي بين الواقع والخيال

تناق�ضات �صارخة يف �إح�صائيات �شيخ االحتاديني
الرباط .األسبوع
أثــارت دراســة أعلنتها املندوبية السامية
للتخطيط حــول عالقة املغاربة بفيروس
«كــوفــيــد  ،»19الــكــثــيــر مــن ردود الفعل
واالستغراب من نتائجها ،التي اعتبرها
كثيرون بعيدة عن الواقع ،وهو األمر الذي
أعاد معه إلى الواجهة واقعية وصدقية أرقام
مندوبية شيخ االتحاديني ،أحمد الحليمي.
أول األرقام التي أطلقتها مندوبية الحليمي
وأثارت نقاشات تتعلق بالكمامة ،أن حوالي
 97باملائة من املغاربة يتوفرون على الكمامة
أو أقنعة واقية ،وواقع الحال بأغلب البوادي
التي تشكل  50باملائة من الساكنة ال تعترف
بهذه الواقيات وتمارس أنشطتها الفالحية
بشكل اعتيادي دون أثر لهذه الكمامات ،أما
إذا أضفنا إليها باقي األحياء الهامشية
والقصديرية في املدن ،فسيكون األمر مخالفا
إلحصائيات مندوبية الحليمي.
ونفس األمر بخصوص مواد التعقيم ،حيث
اعتبرت أرقام الحليمي أن أزيد من الثلثني
من األسر يتوفرون على تعقيم ،أي نسبة 68
باملائة ،وهي نسبة كبيرة جدا ما عدا إذا كانت
مندوبية الحليمي تعتبر مجرد وجود «جافيل
ديــال العبار» في البيت وسيلة للتعقيم؟
وثالث األرقام املثيرة التي أثارتها مندوبية
التخطيط ،هي موقع الذهاب إلى الصالة
في املسجد بعد رفــع الحجر ،حيث احتل
املرتبة الرابعة بنسبة  6باملائة فقط من

املستجوبني الذين اخــتــاروا هــذا الهدف،
متأخرا بذلك على أصحاب الزيارات العائلية
بـ  45.7باملائة ،وممارسة الترفيه في الهواء
الطلق بـ  8.7في املائة ،ثم املرتبة الثالثة،
لقاءات األصدقاء بـ  8في املائة ،فهل هذا
االستنتاج مبني على صيغة االستجواب
املباشر ،أم صيغة التدليس؟ ثم كيف للشعب
املغربي املتدين حتى النخاع حسب العديد
من التقارير الرسمية الوطنية والدولية ،أن
تحتل مكانة الصالة فيه نسبة  6باملائة فقط،
فهل الخلل في طريق البحث ،أم في غموض
األسئلة امللغومة ..أم ماذا؟

أمــا مجهودات رئيس الحكومة العثماني
في تشجيع السياحة الداخلية ومخططاتها
ومشاريعها إلنقاذ القطاع من اإلفــاس ،فقد
ضربتها أرقام الحليمي بعرض الحائط ،وكشف
هذا البحث الذي أجري على بعض سكان املغرب
في الفترة ما بني  15و 24من شهر يونيو على
حوالي  2169أسرة مغربية ،كشف أن  71باملائة
من األســر املغربية ال تريد السفر نهائيا في
العطلة الصيفية ،والباقي يريد السفر شريطة
اإلقامة عند العائلة ،فلماذا ستضع حكومة
العثماني مخططا لتشجيع السياحة الداخلية
بعد هذه اإلحصائيات؟

كوالي�س �سيناريو �سيا�سي لعزل حزب العدالة والتنمية انتخابيا 
يتضح أن الساحة الحزبية على
عكس املظهر الذي تبدو عليه،
حــيــث الــهــدوء والــخــمــول ،بل
هناك في الكواليس ،التحركات
والـــــحـــــرب واالســـتـــبـــاقـــات
والضربات الساخنة ،بل أكثر
من ذلك ،هناك االصطفافات التي
شرعت من اآلن.
في هــذا الصدد ،قــال مصدر
سياسي جد مطلع ،أن تحركات
األحــــزاب واصــطــفــافــهــا يتجه
عمليا نحو عزلة قاتلة للحزب
األغلبي ،العدالة والتنمية ،حيث
بدأت تتبلور خارطة «تنسيق»
انتخابي ال حساب وال مكان

ف�ضيحة ..الأبناك
ال تعــــرتف
ب�ضمانات الدولة
الرباط .األسبوع

عودة التنسيق بين االستقالل واالتحاد والتقدم واالشتراكية
الرباط .األسبوع

ال «أوكسجين» وال «إسعاف»..
فأين «اإلقالع»؟

فيها «تنسيقيا» لحزب العدالة
والــتــنــمــيــة ،الـــذي يتضح أنــه
سيبقى فريدا ومحاصرا مثل
حصار انتخابات .2002
ويــؤكــد املــصــدر ذاتــــه ،أنــه
بعد فقدان «املصباح» لحليفه
االســتــراتــيــجــي ،حــزب التقدم
واالش ــت ــراك ــي ــة ،الــــذي غضب
مــن العثماني وخــرج صراحة
إلــى املــعــارضــة ،تتجه أحــزاب
املعارضة (الــبــام واالستقالل
والــتــقــدم واالشــتــراكــيــة) إلــى
االستعداد لالنتخابات القادمة
بــصــورة جماعية ومشتركة،
أولــهــا تقديم مــذكــرة مشتركة
إلى وزارة الداخلية ،األسبوع
املـــاضـــي ،حــــول الــتــعــديــات
التي يقترحونها على قوانني

االنـــتـــخـــابـــات ،قــبــل انــتــظــار
التطورات املستقبلية لتعميق
هذا التنسيق والتعاون أكثر،
وربما قد يتوسع ليشمل حتى
حزب االتحاد االشتراكي للقوات
الــشــعــبــيــة ،بــعــد فــتــح جسور
التواصل معه بهذا الخصوص.
مقابل ذلـــك ،يــوجــد تنسيق
وت ــش ــاور كــذلــك بــن االتــحــاد
االشتراكي والتجمع الوطني
لــــأحــــرار ،بــحــكــم الـــوجـــود
املــشــتــرك فــي األغــلــبــيــة ،ومــن
املنتظر أن يــتــطــور ويصبح
تنسيقا أكبر مقابل طــرق كل
من الحركة الشعبية واالتحاد
الــدســتــوري بـــاب «الـــجـــرار»،
للتنسيق والتعاون أكبر معه
في املشهد االنتخابي القادم،

إلى درجــة االنتقال من اقتراح
التعديالت املشتركة وعدم سرقة
الناخبني إلى الترشيح املشترك
مستقبال ،وهو ما يجعل حزب
العدالة والتنمية اليوم يعود
للعزلة والــوحــدة التي عاشها
قبل وخالل سنة  ،2003بسبب
األحـــداث اإلرهابية املشؤومة
التي لم تنقذه من عزلته سوى
نسمات الربيع العربي و«حركة
 20فبراير» ،التي لم تفك العزلة
عــنــه فــقــط ،بــل بــوأتــه رئــاســة
الحكومة لواليتني فــي مشهد
سياسي لم يكن يتوقعه أكبر
املتفائلني ،فهل يكسر «املصباح»
هذه العزلة من جديد؟

«يتضح أن لجنة اليقظة واملتحكمني
فيها وفــي أزيــد مــن  3330مليار سنتيم
حسب آخر إحصاء ،يعرفون كيف يلعبون
بالكلمات فقط ،أما أثار القرارات في الواقع،
فحصيلته كارثة في كارثة وفقر في تفقير،
خاصة بالنسبة للمقاوالت الصغيرة مثل
أربــاب املقاهي ومحالت كــراء السيارات
ومحالت التريتور وبعض الحرفيني» يقول
مصدر جد مطلع من جمعية أرباب املقاهي.
وكشف املصدر نفسه من الجمعية املهنية
الــتــي تمثل أزيـــد مــن  220ألــف مقاولة
(مقهى ومطعم) ،لـ«األسبوع» عن صدمة
هؤالء من هذه القرارات التي تصر عليها
لجنة اليقظة ،وأنها لجنة عاجزة عن فرض
قراراتها على األبناك ،حيث نفاجأ اليوم بأن
هذه اللجنة أطلقت دعما أو قرضا جديدا
اسمه «إقالع» لفائدة املقاوالت الصغرى من
أجل أن تقلع بعد أربعة أشهر من التوقف
عن العمل ،واملصيبة أن هذه اللجنة تطالب
منا «اإلقالع» بعدما تحولنا إلى جثث ،فكيف
للجثة أن تقلع وهي ميتة؟ فالجائحة دمرتنا
ولم نتلق أي مساعدة حتى حدود اليوم.
وأكد املصدر ذاته ،أن الدليل على أن هذه
البرامج مجرد «كلمات رنانة» ،هو البرنامج
األول الذي أطلقته لجنة اليقظة في بداية
أزمة «كورونا» تحت اسم «أوكسجني» ،وهو
قــرض صغير من األبــنــاك بفائدة صغيرة
إلنقاذنا من الهالك ،أي منح جرعة من الهواء
إلنقاذنا من املوت بعدما دخلنا في غيبوبة،
والنتيجة هــي أننا تقدمنا أمــام األبناك
بملفاتنا ،فكانت الصدمة ألن املؤسسات
املالية رفضت األغلبية املطلقة مللفاتنا،
بحجة أننا ال نتوفر على الضمانات ،رغم
أن الدولة تدخلت وضمنتنا عبر صندوق
الضمان املــركــزي ،ورغــم ذلــك ،فاألبناك ال
تؤمن سوى بضمانات الزبون فقط وليس
الــدولــة ،فكانت النتيجة هي أننا توفينا
واليوم تطالبنا نفس اللجنة بـ»اإلقالع»،
فكيف ستقلع الجثث؟ «الجثث ال تقلع سوى
للدفن» ،يختم نفس املتحدث.

بعدما نقل تجربة «سيادة المأمور» عند إخواننا المصريين

قانون هيئة النزاهة يثري اجلدل ب�سبب �إحداث من�صب «امل�أمور»
الرباط .األسبوع

قال مصدر برملاني جد مطلع ،أن القانون
الجديد املنظم الختصاصات الهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة الذي صادقت
عليه الحكومة ورمت به إلى البرملان ،بدأ
يطرح فــي رده ــات البرملان وداخ ــل لجنة
الــعــدل والتشريع خصوصا ،إرهــاصــات
أولــيــة لــرفــض بــعــض بــنــوده بــقــوة ،مما
سيجعله قانونا سيكون مثيرا وقد يتعرض
لـ«بلوكاج» كما حصل للقانون الجنائي،
نظرا الرتباط القانونني بموضوع محاربة
الفساد واإلثراء غير املشروع.
هــذا القانون الــذي كــان من املنتظر أن
يناقشه وزيــر العدل ،يوم اإلثنني املاضي

بمجلس النواب ،أجلت مناقشته في آخر
لحظة وســط هــذه التخوفات من تعرضه
ملعارضة ساخنة من طرف النواب ،خاصة
العدالة والتنمية ،بعدما قبلته حكومة
العثماني ووزراء العدالة والتنمية على
مضض داخل الحكومة.
القانون الجديد الــذي بــات يطلق عليه
قانون سيادة «املأمور» باللكنة املصرية،
وهــم األشــخــاص الــذيــن منحت لهم مهمة
الضبط القضائي أثناء وقوع الجريمة في
مصر الشقيقة ،خلق مثل هذا الشخص وهذا
املنصب وبنفس االسم داخل هذا القانون،
حيث منح القانون الجديد لهيئة النزاهة
في حالة وقع التلبس في جريمة الرشوة،
لرئيس الهيئة في حالة وجــود معطيات
تتطلب التدخل فورا ملعاينة تلك الحالة ،حق

تعيني «مأمور» ليقوم بتحرير املخالفة قبل
أن يحيل القضية على النيابة العامة.
«املــأمــور» املــغــربــي ،وهــو عضو بهيئة
النزاهة ومحاربة الرشوة ،بات وفق هذا
القانون ،مثل رجــال الشرطة القضائية،
له الحق في التنقل لعني املكان والقيام
بالتحري والتحقيق وحق الحصول على
جميع الوثائق دون حاجز السر املهني ،بل
يمكنه حتى استدعاء كل شخص للتحقيق
معه في النازلة ،ومن أجل الحصول على
املستندات ،بات له حق مراسلة كل رؤساء
اإلدارات ورؤســــاء الــجــمــاعــات الترابية
واملقاوالت العمومية ورؤســاء املؤسسات
والهيئات املنصوص عليها في الدستور.
ولتقوية دور «املأمور» املغربي أكثر ،نص
القانون على أن «كل شخص رفض التعاون

مع املأمور ،يعاقب بغرامة من مليون سنتيم
إلى  10ماليني ،ثم املساءلة الجنائية من
طرف الجهات القضائية املختصة».
ومن االختصاصات التي منحت لهيئة
النزاهة وبدأت تثير ردود الفعل كذلك ،حق
«تلقي الشكايات والتبليغات واملعلومات
املتعلقة بحاالت الفساد ودراستها والتأكد
من صدقيتها قبل إحالتها على الجهات
املختصة» ،وحق «القيام بالبحث والتحري
في حاالت الفساد التي تصل إلى الهيئة،
مع السماح للمواطنني بقصد هذه الهيئة
عوض القضاء من خالل منحها اختصاص
تلقي الشكايات والتبليغات من طرف أي
شخص اعتباري أو إداري» ،فهل يعرف
مصير هذا القانون «البلوكاج» كما عرفه
القانون الجنائي؟

كـواليـس األخبــار
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لفتيت وقف على «شغله» بيده

التقشف وتضييق العيش فقط على «الدراويش»

�صقور املالية يخططون لتعوي�ضات باملاليري يف زمن اجلائحة
الرباط .األسبوع
يتضح أن اســتــغــال جــائــحــة «كــورونــا»
باملغرب ،بات مفضوحا من طرف العديد من
الجهات ،ولم يعد حكرا على وزارة الصحة
وحدها في صفقات محاربة «كوفيد  »19أو
بعض القطاعات الــوزاريــة فقط ،حيث بدأ
التوجه العام هو السير بسرعة البرق ،وفي
غفلة من املواطنني ،لترسيم مكتسبات قديمة،
أو لجني أربـــاح جــديــدة ،أو لعقد صفقات
غامضة وبالقانون ،السيما قانون الطوارئ.
في هذا الصدد ،وفي الوقت الذي أقامت فيه
حكومة العثماني ،وخاصة وزارة املالية ،الدنيا
ولم تقعدها ،بسبب القانون املالي التعديلي،
لتأتي به بتقشف خانق في وجه أبناء الشعب
والفقراء ،في التعليم وفي جميع الخدمات،
ولــم تفرج عن «جــوج فرانك الحقيقية» ،أي
الدفعة الثالثة من الدعم االجتماعي للمهمشني
إال بمشقة األنفس ،في خضم كل هــذا ،يريد
صقور وزارة املالية الذين فرضوا التقشف
على الشعب ،تمرير كعكة جد سمينة ،وصفقة

تعويضات خيالية لم تقع في تاريخ املغرب،
بل في زمــن الــرخــاء والسخاء وليس اليوم
في زمن الجائحة ،ذلك أنهم أرادوا استغالل
الجائحة لتمرير مرسوم قانون جديد أعدوه
بمناسبة توسيع اختصاصات الــوزارة ،غير
أنهم لم يقوموا في هــذا املرسوم الذي
قالوا بأنه جاء للهيكلة الجديدة لوزارة
املالية ،بممارسة العلم بل « زادوا فيه»،
أي لم يضيفوا القطاعات الجديدة
الــتــي أضــيــفــت ل ــل ــوزارة (الوظيفة
العمومية والشؤون العامة) فحسب،
بل استغلوا الوضع لتحويل مديريات
عادية في الوزارة إلى مديريات
ع ــام ــة ومــــا أدراك ما
مديريات عامة ،حيث
يصل تعويض املدير
الــعــام تعويضات
الوزير ،والطامة
الكبرى ليست
فـــــي املـــديـــر
العام الجديد

بدل املدير العادي في السابق فقط ،بل في
كون جعل املدير العام يتطلب معه تعيني ستة
مــدراء جدد في نفس املديرية العامة ،بعدما
كان واحدا فقط كما حصل في مديرية امليزانية
التي كان بها مدير واحد هو فوزي لقجع،
فباتت اليوم وفق الهيكلة الجديدة،
بمدير عــام وســت مـــدراء آخــريــن،
ونــفــس األم ــر بالنسبة للمديرية
العامة لالقتصاد التي أصبح على
رأسها مدير عــام وخمسة مــدراء،
و«مديرية عامة لإلصالح اإلداري»
أصــبــح بها مــديــر عــام ومــديــران،
وهو ما أثار االنتباه إلى أن هذا
املرسوم يخطط أصحابه
لالغتناء الــفــاحــش في
زمن تقشف «كورونا»،
التي يبدو أنها تحولت
إلــى «كــرونــة» سمينة
لدى البعض ،وفيروس
قاتل وخانق بالنسبة
لقجع
لباقي الشعب.

بعد تخوفات السياسي من «أمية» الناخبين

تقنية عمليات االنتخابات ت�ؤرق الداخلية

الرباط .األسبوع

بعد تداعيات جائحة «كورونا»
على الواقع االقتصادي واالجتماعي
لــلــدولــة ولــلــشــعــب ،بـــات احــتــرام
االختيار الديمقراطي للبالد وتنظيم
كــل االســتــحــقــاقــات (االنــتــخــابــات
املهنية والــجــمــاعــيــة والجهوية
والبرملانية) في موعدها ،مطلبا
مشوبا بالكثير مــن الصعوبات
املادية والتقنية.
مــــصــــدر جــــد مـــطـــلـــع ،كــشــف
لـــ«األســبــوع» أن وزارة الداخلية
فاجأت األح ــزاب بقبولها احترام
الــدســتــور والــقــوانــن واالخــتــيــار
الــديــمــقــراطــي ،وبــالــتــالــي ،تنظيم
العمليات االنــتــخــابــيــة كلها في
السنة الــقــادمــة ،ولترشيد املــال
واقتصاد الجهد بسبب األزمــة ،تم

الرباط .األسبوع
كما أكدت «األسبوع» في عددها
قــبــل املـــاضـــي تــحــت عــنــوان
«العثماني يقود حكومة تصريف
األعمال» ،بعدما فقد السيطرة
عــلــى أغــلــبــيــتــه الــحــكــومــيــة،
وعــجــز عــن جمعها بمناسبة
القانون املالي التعديلي ،خرج
الــفــريــق االشــتــراكــي بمجلس
املــســتــشــاريــن ،يـــوم الجمعة

اقتراح تنظيم االنتخابات الجماعية
والجهوية والبرملانية في يوم واحد.
هذا املقتضى ،وافق عليه مبدئيا
الجميع ،ألنه سيخفف على الدولة
واألحـــزاب تكاليف تنظيم الكثير
مــن االنــتــخــابــات ومــا تتطلبه من
أمـــوال ومــصــاريــف ضخمة حتى

بالنسبة لــلــدولــة ،غــيــر أنـــه بــدأ
يثير تــخــوفــات وزارة الداخلية
من الناحية التقنية ،وهو ما أثار
انتباه األحـــزاب السياسية التي
باتت بدورها متخوفة من الناحية
التقنية مــن هـــذه الــعــمــلــيــة ،ألن
التصويت بورقة واحــدة تحتوي

االحتاديون يتبنون مقاالت

املاضية ،رسميا ،ليؤكد كل ما
انفردت به جريدتنا حول تشتت
األغلبية الحكومية ونهايتها.
وكــمــا أوردت «األســـبـــوع»
عجز رئيس الحكومة عن جمع
الــقــيــادات السياسية ألغلبيته
للتشاور ،وكذا نوابها لتنسيق
التصويت حول مضمون القانون
املالي التعديلي ،سيتكرس كل
ذلك خالل أطوار التصويت على
القانون املالي ،خاصة بمجلس
املستشارين ،إذ جسد الفريق

االشتراكي هذا االنقسام ،وأكد
بالحرف كل ما جاءت به الجريدة
قبل ذلك ،حني قال« :ال معنى أال
تجتمع قيادة األغلبية في ظل
الجائحة وفــي إطــار التحضير
ملشروع القانون املالي املعدل،
وتــظــهــر مــكــونــاتــهــا ال ــوزاري ــة
منفلتة مــن تــجــلــيــات الخيط
الناظم لوحدة الرؤيا والقرار».
وفي انتقاد لشخص العثماني
كما انــفــردت «األســبــوع» ،قال
االتحاديون« :إن انتماءنا إلى
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على رموز كل األحزاب ،وبها خانات
خــاصــة باالنتخابات الجماعية،
وخـــانـــات خــاصــة بــاالنــتــخــابــات
الجهوية ،وخانات خاصة بانتخاب
أعضاء مجلس الــنــواب ،وخانات
خاصة بالالئحة الوطنية للنساء
والشباب ،كل هذا في ورقة واحدة،
سيصبح من املستحيل إتقان عملية
التصويت من طرف ماليني الناخبني
«األميني» ،خاصة في العالم القروي،
فكيف لناخب «أمي» أن يميز بني كل
هــذه الــخــانــات؟ حيث يؤكد نفس
املصدر ،أن التخوف بــات حقيقيا
وصعبا عند الداخلية واألحــزاب
نفسها ،واألصعب منه ،عدم قدرة
الدولة واألحزاب واملنتخبني نفسهم
على تحمل إجراء انتخابات كثيرة،
فما العمل إذن ،هل الحل هو تأجيل
االنتخابات الجماعية والجهوية؟

ق�صة �أ�سرع ت�صويت على
قانون البطاقة الـوطنية
الرباط .األسبوع
تمكن عبد الوافي لفتيت ،وزيــر الداخلية،
األسبوع املاضي ،من تمرير قانون البطاقة
الوطنية «املثير للجدل» بسالسة ،على عكس
املتوقع ،بكون هــذا القانون املــعــارض من
طرف الحركات األمازيغية وبعض الحقوقيني
سيتعثر داخل البرملان ،ويكون مصيره كما
وقــع للقانون الجنائي الــذي ال زال يعيش
«البلوكاج» حتى اليوم بردهات البرملان.
مصدر جد مطلع من البرملان ،يقول بأن هذا
القانون الذي برمج للدراسة يوم الخميس
املاضي بمجلس النواب ،أي برمج للخطوة
األولى فقط (الدراسة) ،عرف نزول الوزير عبد
الوافي لفتيت بنفسه ووقوفه على «شغله»
بيده ،وتمكن من الخروج في نفس الليلة من
مجلس النواب حامال معه قانون البطاقة
الوطنية بإجماع جل الفرق ،بعدما «تمخترت»
بعض األحــزاب السياسية كحزب االستقالل
في البداية ،ومطالبتها بضرورة أخذ الوقت
الكافي ملناقشة هذا القانون ووضع تعديالت
عليه والتفكير فيها ومناقشتها وبعد أيام،
املصادقة عليها ،غير أن كل ذلك اختفى في
لحظة ،بعد «لغة الصراحة والحقيقة» التي
تــواصــل بها لفتيت مــع البرملانيني ،بكون
هذا القانون البد منه لتطبيق قانون سجل
الفقراء ،وأن مالحظات الحروف األمازيغية
«عــلــى الـــراس والــعــن» ،غير أنــهــا تتطلب
التدرج كما يقع في جميع مناحي الحياة
العامة باملغرب ،مثل وزارة الصحة واملالية
والشغل والعالقات مع البرملان
والتعليم وجميع القطاعات
تــســيــر بــالــتــدرج ،فــلــمــاذا
تــتــســاهــلــون مــع الجميع
وتطالبون وزارة الداخلية
وحدها بعدم الــتــدرج في
املــوضــوع؟ وهــو مــا جعل
الكل يصوت إيجابا
وإجماعا ليخرج
قانون البطاقة
الــــوطــــنــــيــــة
بــــســــاســــة
كـــمـــا تــســل
الــشــعــرة
مـــــــــــــن
لفتيت
العجني.

يف الربملان
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األغلبية لن يمنعنا من اإلقرار
بافتقادنا كأغلبية إلى الكاريزما
العاقلة املنفلتة من الجلباب
الضيق للحزبية» ،في تصريح
وخــطــاب يعكس الغليان وسط
األغلبية بسبب عجز العثماني عن
جمعها قبل وضع القانون املالي
التعديلي ،وهو ما يجعله عمليا
مجرد حكومة لتصريف األعمال
فقط كما أكــدت ذلــك «األســبــوع»
قبل هــذا الخطاب الرسمي من
االتحاديني بأسبوع فقط.

األحزاب االشتراكية والحداثية والمحافظة تنهزم أمام الباطرونا

ف�ضيحة حتول القرار ال�سيا�سي �إىل يد «مول ال�شكارة»
الرباط .األسبوع

«كــشــفــت املــنــاقــشــات الــعــامــة ملــشــروع
القانون التعديلي لقانون املالية ،حجم
تغول الباطرونا وتحكمها في مصدر
الــقــرار الــســيــاســي ،وبــاتــت بــا منازع
تتحكم في األحزاب السياسية ،بل تلني
مواقفها وتخضعها للقالب الذي تصنعه

الباطرونا» يقول مصدر جد مطلع.
سبب هــذا املوقف الواقعي ،بحسب
ذات املصدر ،هو نجاح الباطرونا في
فرض قرار تمرير خصم مساهماتها في
صندوق «كورونا» من مجموع الضرائب،
رغم معارضة الفرق واألحزاب السياسية
خالل الجولة األولى بمجلس النواب ،قبل
أن تذعن وتخضع لسلطة مجمع املقاوالت

في الجولة والقراءة الثانية التي تمت
يــوم اإلثــنــن املــاضــي ،وتــصــوت لفائدة
مقتضى الباطرونا.
وحول خلفيات وخبايا هذا الصراع
الخفي والعلني بني األحزاب والباطرونا
ح ــول ه ــذا املقتضى بــالــضــبــط ،كشف
نفس املــصــدر لـــ«األســبــوع» ،أن سبب
هذا الصراع هو «الغباء» الــذي وقعت
فيه وزارة املالية حني أرادت تمرير هذا

املقتضى في بداية األمــر ،حيث جاءت
به بصيغة «مفضوحة» ،وهي أنها في
البداية نصت في املشروع األول الذي
ج ــاءت بــه إلــى الــبــرملــان على الصيغة
التالية« :الخصم مــن املساهمات في
صندوق جائحة كورونا» ،وهذه الصيغة
املباشرة هي التي استفزت البرملانيني
الذين رفضوا املقتضى في بداية األمر،
وأشــــار املــصــدر ذاتـــه إلـــى أن وزارة

االقتصاد واملالية انتبهت في مرحلة
مجلس املستشارين لخطئها القاتل هذا،
فغيرت عبارة «لفائدة صندوق مواجهة
كــورونــا» بعبارة «لفائدة الــدولــة» ،أي
جميع التبرعات لفائدة الدولة تصبح
قابلة للخصم رغــم أن الهدف كــان هو
تبرعات «كــورونــا» فقط ،ومــن تم تمكن
بنشعبون من تمرير هذا املقتضى الذي
فهمه النواب بصعوبة.
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بعد تحرك مجموعة الدرهم في إسبانيا

حتركات خللق دينامية جديدة ب�سوق املحروقات يف ال�صحراء
عبد اهلل جداد .العيون
يمضي املشروع التنموي
الجديد نحو نهاية وضع كافة
تصوراته أمام امللك ،في جميع
املــجــاالت العامة والخاصة،
مما جعل الصحراء املغربية
مجاال واسعا لالستثمار ،وهو
ما شجع مؤسسات وشركات
ج ــدي ــدة لــلــمــحــروقــات على
الــدخــول فــي ســوق املنافسة
وتجويد الخدمات باألقاليم
الجنوبية التي تتمتع بإعفاء
ضريبي وبتخفيض في أثمنة
املحروقات مقارنة مع باقي
أقاليم الــشــمــال ،وهــو األمــر
الــذي جعل دحــمــان الــدرهــم،
عمدة طنجة األســبــق ،ينهي
بإسبانيا تفاصيل الشراكة
االستراتيجية الجديدة بني
هولدينغ الدرهم لالستثمار،
والــــعــــمــــاق اإلســـبـــانـــي
املتخصص في توزيع الوقود
«ســيــبــســا» ،وذلـــك مــن أجــل
تــوســيــع نــشــاط الــشــركــة مع
شركة «أطلس صحراء» التي
بــاتــت تتوفر على ترخيص
رس ــم ــي لــلــبــدء فـــي إنــشــاء
أزيـــد مــن  120محطة لبيع
املحروقات بمختلف مناطق
املــــغــــرب ،حــيــث وقــــع عقد
الشراكة ،بني دحمان الدرهم
الذي يسير شركة املحروقات
«أطلس الصحراء» ،وخــوان

أنطونيو ألفارو ،املدير العام
لـ«سيبسا».
وأفــــاد مــصــدر مــطــلــع ،أن
الدرهم يراهن من خالل هاته
االستثمارات املتعلقة بتوزيع
الــوقــود ،على دعــم االقتصاد
الوطني وجعله يخلق املزيد
مـــن فــــرص الـــعـــمـــل ،وهــي
الشراكة التي تــدل على ثقة
املستثمر األجنبي في بلدنا
الذي ينعم باألمن واالستقرار،
وأن الــتــعــاون الــقــائــم بني

تهديد اتفاق
وقف إطالق النار
العيون .األسبوع

ارت ــف ــع ــت حــــدة االنـــتـــقـــادات
الواسعة التي ما فتئت تتعرض
لها جبهة البوليساريو ،بسبب
تعاملها مــع األمـــم املــتــحــدة في
موضوع تطبيق مخطط السالم
األممي ،وتحولت إلى عار سياسي،
عجزت معه الجبهة عــن تجاوز
خالفاتها وتصورها الضيق لحل
أزمــة النزاع ،خاصة بعد ما بلغ
التخندق في هــذا املوقع حــدودا
محرجة.
وباتت البوليساريو ،وبشكل
رسمي ،منضمة لحملة التشكيك
فــي نــوايــا األم ــم املــتــحــدة ،حيث
انــتــقــدت الجبهة وبشكل معلن
طــريــقــة األمـــم املــتــحــدة فــي قتل
الوقت وتهربها من حل النزاع ،من
قبيل :وجود وباء ،أو عدم وجود
مــن يقبل بمهمة وســيــط أممي
خاص في القضية ،وهذا ما جعل
قرار وقف إطالق النار الذي جاء
ليفتح الفرصة أمام تطبيق مراحل
مخطط الــســام األمــمــي ،مهددا،
بعدما هددت الجبهة في أكثر من
مناسبة بالعودة إلى املواجهة.

املغرب وإسبانيا في جميع
املــجــاالت ،شجع على تبني
برنامج استثماري كبير بني
«أطلس صحراء» و«سيبسا»،
للوصول إلى إنشاء محطات
للتوزيع ،تضاف إلى عدد من
املحطات التي تتوفر عليها
حاليا «أطــلــس صــحــراء» في
كــل مــن الــعــيــون والــســمــارة
وبوجدور وطرفاية والداخلة
وأوسرد.
ومــعــلــوم أنـــه جـــرى سنة

 ،2010انفصال شركة «أطلس
صــحــراء» عن حسن الدرهم،
ال ــذي اخــتــار االستثمار في
املجال الفالحي في عــدد من
املناطق الفالحية باملغرب،
وذلـــك بعد الــتــوافــق الحبي
بـــن حــســن وبـــاقـــي شــركــاء
املــجــمــوعــة الــذيــن اخــتــاروا
مــجــال املــحــروقــات وتطوير
شركة «أطلس صحراء» التي
أسسها والدهم املرحوم حماد
الدرهم بالصحراء.

خبري فرن�سي يهاجم «�أمني�ستي»
األسبوع
قــال كريستيان هاربولو ،الخبير الفرنسي في
الذكاء االقتصادي ،أن أفعال منظمة العفو الدولية
ضد اململكة تندرج في إطــار استراتيجية هدامة
واسعة النطاق تطال أوروبــا ،وال تستثني إفريقيا،
وتهم املغرب العربي ،والتي تشكل املنظمة غير
الحكومية «أمنيستي» حلقتها الداعمة ،وأضاف ،أن
املغرب مستهدف على نحو متعمد من طرف منظمة
العفو الدولية ،ألن نفوذه اإلقليمي يزعج ،موضحا
أن «املغرب أضحى بلدا مهما ،فهو يثير الغيرة،
وقوته االقتصادية والسياسية تتعزز ،وهو أيضا قوة
إقليمية وبلد مؤثر على مستوى القارة ،كما أنه بلد
ذو خصوصية نادرة».
«امللك هو في ذات اآلن زعيم سياسي وديني،
واملجتمع املغربي له قيم ومــبــادئ يدافع عنها،
وطاملا أن امللك يدافع عن إسالم مستنير يتحاور مع
باقي األديان والضامن للحفاظ على القيم الثقافية
واملجتمعية الــقــويــة ،فــأن ذلــك سيشكل إشكاال
حقيقيا بالنسبة لخصوم املغرب» ،ولتوضيح ذلك،
قال الخبير الفرنسي ،أن «املغرب يشكل عقبة أمام
هذه الرؤية ،فكلما ازدادت قوة دولة ما كلما زادت
ضرورة إضعافه حتى تتسنى السيطرة عليه بشكل
أفضل ،وأحسن طريقة إلضعافه ،تتمثل في لعب
الورقة املجتمعية ،وتقارير منظمة العفو الدولية
تندرج في هذا اإلطار».

هاربولو

حركة صحراوية تحرج البوليساريو في إسبانيا
العيون .األسبوع
انتقلت حــركــة «صــحــراويــون
مــن أج ــل الــســام» إل ــى املرحلة
الثانية من نضالها وتأكيد دورها
وشرعيتها ،بتوجيه رسالة إلى
مــســؤولــي الــعــاقــات الخارجية
بــاألحــزاب الرئيسية بإسبانيا،
تدعو من خاللها صانعي القرار
السياسي بإسبانيا ،إلــى «دعــم
مبادرتها ألجل التسوية السلمية
ملشكل الــصــحــراء ،نظرا ألهمية
تــأثــيــر الــســيــاســة الــخــارجــيــة
إلس ــب ــان ــي ــا وكـــذلـــك األحـــــزاب
اإلسبانية على صانعي القرار بمن
فيهم الــدول الخمس ،للمساهمة
في جهود التسوية ،باعتبار حل
نــزاع الصحراء بــات ض ــرورة ال

يمكن تأجيلها».
وأضـــــاف ســكــرتــيــر الــحــركــة،
الــحــاج أحــمــد بــــارك هلل« :لــقــد
قررنا الرهان على الحل السلمي
لقضية الصحراء والتمرد ألجل

إيجاد مخرج الئق وخلق مستقبل
أفــضــل للمنطقة» ،موضحا أن
«صحراويون من أجل السالم»،
«قــوة سياسية جديدة ومستقلة
تمثل قطاعات مهمة مــن سكان

اإلقليم ،وتطمح ألن تكون مرجعا
سياسيا جديدا يساهم في حل
النزاع حول الصحراء» ،مشيرا
إلى أن الئحة املوقعني على بيانها
التأسيسي ،تضم مجموعة من
املثقفني واألطر العسكرية واملدنية
والــدبــلــومــاســيــن الــســابــقــن،
إلـــى جــانــب نــشــطــاء سياسيني
وحقوقيني ،وأبناء وأحفاد أعضاء
«الجماعة الــصــحــراويــة» ،وهي
الهيئة السياسية التي جسدت
التمثيل الشعبي والقبلي خالل
الوجود اإلسباني في املنطقة.
واختتمت حركة «صحراويون
من أجل السالم» رسالتها بـ« :لقد
فقدنا األمل في أن نكون قادرين
عــلــى تغيير الــبــولــيــســاريــو من
الداخل».

�ضبط �أربعة �أطنان من املخدرات يف عربات «الدالح»
أكادير .األسبوع
تمكنت عناصر املصلحة
الوالئية للشرطة القضائية
بمدينة أكــاديــر ،بــنــاء على
مــعــلــومــات دقــيــقــة وفــرتــهــا
مــصــالــح املــديــريــة الــعــامــة
ملــراقــبــة ال ــت ــراب الــوطــنــي،
مساء يوم األحد األخير ،من
إحباط عمليات تهريب شحنة
من مخدر الشيرا على منت
سيارتني لنقل البضائع من
نوع «بيكوب».
وأفـــــاد بــــاغ لــلــمــديــريــة
العامة لــأمــن الــوطــنــي ،أن

السيارة األولــى تم توقيفها
بمدخل مدينة أيت ملول بعد
استعمال مسلفة حديدية
مكنت مــن إتــاف عجالتها،
حيث تــم حجز طنني و343
كيلوغراما من مخدر الشيرا
معبأة بإحكام أسفل شحنة
مــن الــبــطــيــخ األح ــم ــر ،وتــم
أيضا توقيف سائقها البالغ
مــن الــعــمــر  52ســنــة ،كما
تــم اعــتــراض مركبة مماثلة
بمنطقة القليعة التي تبعد
بحوالي  30كيلومترا عن
مدينة أيت ملول ،وعلى متنها
طن و 742كيلوغراما إضافية
من الشيرا ،ليصل مجموع

مــا تــم حــجــزه خ ــال هاتني
العمليتني 4 ،أطــنــان و85
كيلوغراما من املواد املخدرة،
فضال عن حجز مبالغ مالية
وهواتف نقالة تستعمل في
هذا النشاط اإلجرامي.
وقد تم االحتفاظ باملشتبه
فيه ،تحت تدابير الحراسة
الـــنـــظـــريـــة رهـــــن إشـــــارة
الــبــحــث الــتــمــهــيــدي ال ــذي
تشرف عليه النيابة العامة
املختصة ،وذلك لتحديد باقي
االم ــت ــدادات املحتملة لهذا
النشاط اإلجرامي ،وتوقيف
باقي املتورطني املفترضني
فيه بعد تحديد هوياتهم.
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القناص
صفقة أمريكية جزائرية
تبعد استثمار واشنطن
في التنقيب عن النفط
والغاز في المغرب

محاربة الهجرة السرية
تقدم المغرب عن تونس

في نــدوة بعنوان «مستقبل شراكة
االتحاد األوروبي في موضوع الهجرة
غير الشرعية وكوفيد  »19لالتحاد
اإلفريقي ،جاءت إحدى املداخالت مؤكدة
على تقدم املغرب في الورشني معا ،وأن
املغرب يسبق تونس في احترام آليات
مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقــد اضــطــر مــقــرر الجلسة لــيــوم 9
يوليوز الجاري ،إلى تسجيل «التأكيد
على تقدم مغربي في حصار الظاهرتني»،
ليؤكد املسير مارتيجني بليوم ،بعدها،
وهو مدير حوارات الهجرة والتعاون،
إلى التعليق ،بقوله« :ال بد من دراسة
العمل املغربي ،رغــم أنــه نجاح أمني
بــاألســاس ،لكن فيه جوانب ال بد من
تسليط الضوء عليها ،ألن ما يحدث
من استبدال منصة انطالق املهاجرين
من املغرب إلــى ليبيا وتــونــس ،يأخذ
ترتيبات أخرى» ،حسب املصدر.

كـواليـس األخبــار

اتفاق ع�سكري بني �ساحل العاج واملغرب يدفع الواليات املتحدة �إىل طلب تو�ضيحات
ســبــق لــســاحــل الــعــاج،
حسب «الــســي .آي .إي»،
أن استعانت باملغرب في
لــحــظــات فــاصــلــة ،جعلت
واشــنــطــن تطلب مــؤخــرا،
تــوضــيــحــات بــشــأن اتــفــاق
عــســكــري غــيــر مــعــلــن بني
الرباط وأبيدجان.
ويرى مصدر «األسبوع»،
أن تعويض رئيس الــوزراء
املــتــوفــي أخـــيـــرا ،بــوزيــر
الــدفــاع حميد باكايوكو،
فرض توضيحا بخصوص
ملفات واتصاالت فصل فيها
باكايوكو مع سفير الواليات

املتحدة في ساحل العاج.
وحـــســـب امل ــع ــل ــوم ــات
الــتــي ســبــق نــشــرهــا ،فــإن
االستثمارات املغربية في
الكوت ديفوار ،ساهمت في
تجاوز الحرب األهلية التي
عرفها هذا البلد اإلفريقي،
وكان من الطبيعي ،حسب
املــصــدر ،وج ــود مثل هذا
االت ــف ــاق الــدفــاعــي ،ليس
لحماية هذه االستثمارات
فقط ،بل أيضا للعمل على
األرض ،وهـــو مــا انتهى
إلــيــه تفعيل االتــفــاق في
مناسبتني على األقل.

فرن�ساتعار�ضتعيني
م�ست�شار مغربي يف
ا�ستخباراتالغابون

تبون
بــضــغــوط أمــريــكــيــة كــبــيــرة ،وافـــق
الرئيس الــجــزائــري عبد املجيد تبون
على توصيات «بوسطن لالستشارات»
التي أعدت دراسة عن شركة «سوناطراك
.»2030
وأكدت هذه التوصيات على دعم املكتب
في عدم تشجيع منافسني ،ولو في مجال
التنقيب ،من أجل إبعاد منافسني للنفط
والغاز الجزائريني.
وتوضح هذه التوصية ،حسب مصدر
«األسبوع» ،عمل األمريكيني في عرقلة
التنقيب في املغرب وتونس ،ألن الصفقة
األمريكية الجزائرية تنص على ذلك
مباشرة ،وهو ما يعني أننا أمام محاولة
من طــرف الرئيس تبون ،الــذي انتهى
بمكاتبة من رئيس ديوانه ،ألجل «عمل
إقليمي يحمي الغاز والنفط الجزائري».
وسبق للمغرب أن دعم إنشاء أنبوب
يصل غاز نيجيريا بأوروبا عبر املغرب،
قبل أن يتوقف بسبب التمويل.
وحــركــت هــذه الخطوة ،مــن الجانب
املغربي ،هواجس الجزائر العاصمة،
فطلبت مساعدة األمريكيني.
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الجزائر تتهم المغرب بشأن ذهب مالي
يـــتـــداول املــالــيــون حــربــا منسوبة
للجزائريني ضد املغرب وشركة «مناجم»،
بعد ما حــدث للشركة املستغلة لذهب
الحقل العاري املسمى «نامباال» واملسماة
شركة «روبيكس رسورس».
واجتمع رأي العدالة الكندية والجمع
العام للشركة ،على تجاوز هذا الوضع
االستثنائي ،فيما كان مهما لدى مصدر
«األسبوع» ،أن تعوض الشركة املغربية

«مــنــاجــم» شــركــة «روبــيــكــس» بــعــد ما
حدث في االجتماعات املغلقة ،لكن قرارا
سياسيا أعــاد توجيه األمــر مرة أخرى
إلى «روبيكس».
ودافعت أطــراف عديدة في مالي عن
تمكني الشركة املغربية من هذه املهمة،
خصوصا وأنها شركة منسجمة وقادرة
على تجاوز ما وقعت فيه «روبيكس»،
يوضح املصدر.

وزير اخلارجية الفرن�سي يتلقى وعدا من اجلزائر
بتقلي�ص عدد القواعد على احلدود مع املغرب

عرفت الغابون تحوال كبيرا على صعيد
استخباراتها ،وقبل مغادرة عمر بانغول
للعاصمة لبيروفيل في جولة أوروبية
تبدأ من باريس نحو لندن ،تماما كسيلفيا
بــانــغــو ،طلب الفرنسيون مــن الرئيس
الــغــابــونــي إبــعــاد مستشار مغربي في
استخبارات بــاده ،وهو ما شكل صدمة
لسيلفيا قبل غيرها.
ويوضح مصدر «األسبوع» ،أن التمسك
بهذه الشخصية من املغرب ـ أو من أصول
مغربية  -رغــم معارضة الفرنسيني في
االستخبارات الغابونية ،جاء إثر تقديمه
لتضحية للعائلة الحاكمة ،فــي لحظة
حاسمة جعلت عمر بانغول يؤكد أن هذه
الشخصية مغربية ولم تكشف املخابرات
الفرنسية هويته بشكل كامل إلــى اآلن،
وهــو مــا فاجأ «مكتب العمل الفرنسي
الغابوني املشترك» العامل على الصعيد
االستخباري.

باري�سترغب
يف تغيري �سفري املغرب
يف االحتاد الإفريقي بعد
تغيري �سفريها

عروشي
لودريان
تلقى وزي ــر الخارجية
الفرنسي ،إيف لودريان،
اتصاال هاتفيا من نظيره
الجزائري أكد فيه األخير،
أن الــجــزائــر ســتــواصــل
تقليصها لبناء عــدد من
القواعد العسكرية على
الــحــدود مع املــغــرب ،وإن
واصـــل الــطــرف املغربي
خــطــطــه امل ــع ــل ــن ــة ،ف ــإن

الــجــزائــر سيكون لديها
الرد املناسب ،يقول مصدر
«األسبوع».
وأوضــــح املـــغـــرب ،في
وقــت ســابــق ،أن قــواعــده
ليست على الحدود ،بل إن
املسافة بينهما في حدود
 38كيلومترا ،وما تخطط
له الجزائر سيكون ببناء
قواعد على  3كيلومترات

فــــقــــط مــــــن الـــشـــريـــط
الحدودي ،واليوم ،وبعد
إغــــاق مــلــف الــصــحــراء
الشرقية بالنسبة للمغرب
ب ــع ــودت ــه إلــــى االت ــح ــاد
اإلفــريــقــي ،فـــإن مشكلة
الحدود لم تغلق بعد هذه
اإلجـــراءات األخــيــرة ،وقد
وجدت فرنسا رغبتها في
الوساطة ،بلغة املصدر.

لخلق دينامية جديدة للعمل الفرنسي في
القارة السمراء ،يــدرس الرئيس الفرنسي
تغيير سفير بــاده في أديــس أبابا ،ويريد
لتنسيق أكبر مــع إدارتـــه ،تغييرا لسفير
املــمــلــكــة املــغــربــيــة فــي االتــحــاد اإلفــريــقــي
وإثيوبيا عروشي ،أو على األقل ،يعلق مصدر
«األســبــوع» ،زيــادة التنسيق بني الجانبني
بـ«مفاتيح جديدة».
وتتطلب هذه املرحلة ،مثل هذه الخطوة،
وسكتت العاصمة الرباط عن الدعوة ،لكن
املصدر يرى أن ما طلبه ماكرون يهدف إلى
«بناء استراتيجية جديدة ،يريد أن تكون
العاصمة الرباط شريكة له فيها».
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ملف األسبوع
ال تقبل معها الرباط الوساطة األمريكية

احلرب االقت�صادية الإ�سبانية
املغربية حول �سبتة ومليلية

قد تتحول �إىل
مواجهة ع�سكرية

امللك اإلسباني
ألغى زيارته خوفا من
االحتجاجات االقتصادية
يف الثغرين املحتلني

استثنت الحكومة املغربية املوانئ اإلسبانية من
عملية عبور مغاربة أوروبا والعالم نحو أرض اململكة،
بسبب اشتراط مدريد فتح بوابتي سبتة ومليلية لدخول
البضائع إلى املغرب ،وبفتح الحدود يف االتجاهين:
دخول مغاربة العالم ودخول البضاعة اإلسبانية عبر الثغرين
املحتلين ،تكون مدريد قد كسرت استراتيجية بدأها املغرب مع
جزيرة «ليلى».
وليس للعابرين اليوم سوى املرور بميناء سيت الفرنسي أو ميناء
جنوة اإليطالي للوصول بحرا مع ناقالتهم إلى بالدهم ،وهو تطور
غير مسبوق ىلع صعيد العالقات الثنائية اإلسبانية ـ املغربية،
ألن «املغرب تصرف بشكل سيادي يف موضوع سبتة ومليلية».
وفضلت العاصمة الرباط خسارة أموال الجالية املغربية يف
الخارج ىلع العودة إلى املربع األول ،يف مقاربتها للمدينتين
اللتين تعانيان ،حسب وثيقة نشرتها صحيفة «الفوانغارديا» بعد
تحريك ورقة الريف املحتل
(سبتة ومليلية) يف وجه
إسبانيا وورقة حراك الريف
بالنسبة للمغرب ،قد يتحول
إىل استثمار «سلبي» ضد
العرشني :اإليبريي والعلوي
يحذر اإلسبان من انزالق األوضاع
في كل إقليم الريف التاريخي ،ألن
االحتجاجات االقتصادية في الريف
تشمل حاليا الثغرين املحتلني ،لكن
املخابرات في الجار الشمالي ،ترى:
 )1أن اإلدارة الذاتية لسبتة ومليلية
سمحت بهامش املناورة املطلوب ،فيما
قد يرتبك املشهد بعد وصول أكثر من
 8000طالب لجوء إلى إسبانيا بسبب

حــراك الــريــف ،قبل أن تقرر الرباط
العفو عن القواعد في الحراك ،لكن
املعارضة في اإلقليم أصبحت أكثر
تطرفا ،في نظر الخصوم.
 )2أن العرشني :العلوي واإليبيري،
مضطرين للتحالف ،ألن إعادة إحياء
الخصومة االستراتيجية مرة أخرى،
سيؤدي مباشرة إلى تغيير النظامني
السياسيني أو إصالحهما الجذري.
وال تستطيع الــدولــتــان دفــع هذه
الفاتورة.
 )3أن تقدم العمل االستخباري
املــغــربــي على األراضــــي اإلسبانية
غير مرغوب فيه ،ولذلك ،فإن العودة
إلى الخطوط الحمراء التي تجاوزها
الجنرال لعنيكري ،شــيء مؤكد في
األسابيع القادمة.
 )4أن سبتة ومليلية لن تعودا إلى

اجتماع رئيسي املدينتين :خوان فيفاس من سبتة وإدواردو دي
كاسترو عن مليلية ،من أزمة اقتصادية واجتماعية بسبب عوامل
خارجية ،ليعلنا معا دخول املدينتين يف مرحلة «خطيرة».
وحسب مصادر «األسبوع» ،فإن املغرب ال يقبل إلى اآلن أي
وساطة يف املوضوع ،كما رفض التطرق إليه يف جلساته
الدبلوماسية ،وما يجري يف نظر األمريكيين ،هو «حرب حقيقية
بأدوات غير تقليدية» ،إذ ألغى امللك فيليبي زيارة كانت مبرمجة
للمدينتين ،خوفا من االحتجاجات االقتصادية ،وال يختلف األمر،
يف نظر املخابرات اإلسبانية ،بين احتجاجات حراك الريف يف
الحسيمة تحديدا ،وبين باقي الريف تحت االحتالل
اإلسباني ،وقد يدفع الجميع ثمنا غاليا إن لم تتوصل
مدريد والرباط إلى تسوية ،هي إلى اآلن ،محدودة يف
الجانب األمني.

املــغــرب ،فإما أن تكونا إسبانيتني
أو دولة مستقلة ،وهذه قناعة للملك
اإلسباني قبل أن تطور املخابرات
مقولة وجــود «دولـــة» بــن إسبانيا
واملـــغـــرب ،عـــوض الــســمــاح بــعــودة
املدينتني إلى املغرب.
األزمة معقدة ،وهي أزمة اقتصادية،
يجمع عليها الــكــل فــي املدينتني،
فقد كانتا في السابق تستفيدان من
السوق األوروبي واملستهلك املغربي،
واليوم ،ال وجود لهذا املستهلك ،بقرار
سيادي.
فحسب الورقة الرسمية ،بتوقيع
الرئيسني :فيفاس ودي كاسترو،
فقد «تحولت األزمــة من اقتصادية
إلــى اجتماعية»( ،)1وهــو ما يعني
أن الــــوالء ألح ــد املــلــكــن اإلســبــانــي
واملــغــربــي ،أصــبــح واردا ،و 35في

أعد الملف :عبد الحميد العوني

املائة من الساكنة ،قد يحتجون على
امللك اإلسباني ،وبنفس كثافة حراك
الريف ،ويمكن في تطور هذا املسار،
تحويل اإلدارة الذاتية لإلقليم إلى
إدارة مستقلة.
وقـــد أوصـــى الــعــاهــل اإلســبــانــي
باستراتيجية دفاعية لسبتة ومليلية
ال تحميها فقط من املغرب ،بل من أي
توجهات انفصالية تفرضها األزمة
االقتصادية.
وحسب الوثيقة املوقعة ،فإننا أمام
إجراءات منها:
 )1اإلجــــــراءات الــعــاجــلــة إلنــقــاذ
التجارة وفتح آفاق جديدة لإلنتاج،
وفــي الوقت الــذي يعمل فيه املغرب
على نموذج تنموي ،تعمل املدينتان
على نموذج تنموي اقتصادي بديل،
بتعبير الوثيقة ،من خصائصه أنه ال

يهتم برد الفعل من ما وراء الحدود.
 )2دعــم سياسة حدودية قوية ال
تسمح بأي مرونة ،ولذلك ،فتجهيز
الحدود ببنية تحتية ووسائل عمل
وبانخراط الساكنة ،سيكون له أثره،
واستثمار كل هــذه الــشــروط للعمل
اإليجابي ،القادر على تقليص الهجرة،
يفيد في ترسيخ السيادة اإلسبانية
على املدينتني.
 )3إطــاق نظام اقتصادي ومالي
خاص باملدينتني بما يناسب توطني
الشركات األجنبية ،وإن كانت الرباط
قد سعت وبرمجت أقطابا صناعية
جــاذبــة ،فــإن التكتيك فــي املدينتني
املحتلتني ،يحمل نفس الرغبة كما
تورد الوثيقة.
وفي هذا السياق ،سيكون
التنافس شرسا ،وقد يمنح
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قدرات على خوض تحديات املستقبل،
ألن املسألة هي بني دولة مستقلة أو
حكم ذاتي مع اإلسبان.
وقد أثبتت إسبانيا مع «كاتالونيا»،
أن وحــدة أقاليمهم في إطــار الدولة
الواحدة خط أحمر ،ورفضت العاصمة
الرباط بدورها أي مساس بوحدتها
مــع مــحــاكــمــة نــشــطــاء اجتماعيني
ومحتجني مطالبني بالحكم الذاتي أو
االستقالل.
ودائــمــا مــا ي ــدور كــل شــيء حول
األزمــة االقتصادية ووجــوه التنمية
البشرية واملستدامة بالنسبة للريف
تحت اإلدارة املغربية أو اإلسبانية.
وبالتالي ،سنرى حسابات جديدة:
ـ أن كال اململكتني ستدفعان ثمن هذه
املواجهة بخصوص سبتة ومليلية.
ـ أن تحول الحكم الذاتي إلى دولة،
سيناريو غير مرغوب فيه من الجانب
اإلسباني ،وقد خدم املغرب بتشدده
بخصوص حراك الريف ،أجندة امللك
فيليبي ،ألن تمتيع الحسيمة وباقي
الــريــف بحكم ذاتـــي تــحــت اإلدارة
املغربية ،لم يعد ممكنا وال محتمال.
تـــقـــول الـــوثـــيـــقـــة« :نـــحـــن أم ــة
كبيرة»( ،)2وهــذه اإلشــارة موجهة
ملن يحملون شعار «األمة املغربية في
االتجاه اآلخر».
وسيكون تدخل الجيش اإلسباني،
بال ريــب ،بنفس القناعة في تدخله
ألجــل صخرة جزيرة «ليلى» ،وذلك
ملواجهة تحويل مصير سبتة ومليلية
إلى املغرب.
وحــســب تقرير اســتــخــبــاري :فإن
الــحــرب االقــتــصــاديــة الــتــي يشنها
املــغــرب عــلــى سبتة ومليلية ،هي
تعويض عن الحرب العسكرية ،لكن
ردهــا سلبي على رغبة السكان في
العودة إلى املغرب ،لذلك ،فإن الفجوة
بني الساكنة والحكومة في الرباط
ربما تزيد اتساعا.
ويحاول املغرب نقل التنمية إلى
أراضيه وجوار املدينتني ،كي ال تظهر
الفجوة بني سبتة ومليلية وجوارها،
وقد استفاد منها اإلسبان بتكريس
احتاللهم ،وظهر «عنيفا ومتطرفا» في
أزمة جزيرة «ليلى».
ويضيف التقرير :لقد أحدثت أزمة
جــزيــرة «لــيــلــى» فــجــوة بــن الــربــاط
ومــدريــد ،وال يمكن تجاوزها بتقدم
الــتــعــاون األمــنــي وارتـــفـــاع حجم
االستثمارات.
وقـــد تــفــاجــئ مــعــطــيــات التقرير
اململكتني:
 )1ألن ساكنة املدينتني من املسلمني
تفضل املزيد من االستقاللية.
 )2ألن اعتمادهم على التجارة،
يسبق والءهم ألي طرف أو توجه.
 )3ألن قدرتهم على التكيف عالية،
وليس شعب املدينتني بالذي يقبل
الوالءات.
 )4ألن الحصار هو حصار املدينتني
وليس حصارا لـ«ريافة» :املصطلح
الوحيد الذي يجمع ساكنة املدينتني،
فيما يستخدم  25في املائة مصطلح
«األمة اإلسبانية» ويقبل  80في املائة
مسلمي إسبانيا.
 )5ألن اســــتــــخــــدام الــعــنــف
«االقـــتـــصـــادي» أخــطــر مــن العنف
املعهود ،وفق تعبير ثلث الساكنة،
ولذلك ،فإن معالجة األمــر من طرف
الحكومة املركزية أصبح استراتيجيا،
وكذلك ،فإن مسألة «الهوية األوروبية»
ملسلمي سبتة ومليلية ،أخذت منعطفا
مؤثرا.
 )6ألن  55فــي املــائــة مــن شباب
الثغرين ال يرغبون في القتال،
بعد القضاء على خاليا «داعش»
في اململكتني ،إذ لم تعد هناك
إمكانية الستخدام السالح
لــلــوصــول إلـــى أي هــدف،
خــصــوصــا وأن الــصــراع
لـــيـــس مـــســـمـــوحـــا لــه
فــي املــغــرب أن يكون
«شعبيا» أو «جهاديا»،

الجيش اإلسباني يرفض إلى جانب الملك اإلسباني الحوار مع المغرب حول تسوية
تشمل سبتة ومليلية والكناري ،ويضيف إليهما الصحراء ،التي يسميها «إسبانية».

الجيش اإلسباني يفضل املواجهة العسكرية مع املغرب
يكاد قرار املغرب محاصرة سبتة ومليلية يتصل بسياسة الحدود ،وتشمل الحدود مع جزر
الكناري ويف الصحراء ،عبر ضم مياهها من خالل ترسيم الحدود البحرية للمملكة ،لذلك،
وجد اإلسبان أن املغرب يثير كل القضايا العالقة يف مسائل الحدود مع إسبانيا.
وأمام عدم وجود حوار بين املؤسستين العسكريتين ،اإلسبانية واملغربية ،فإن سيناريو
الصدام متوقع.
إذ تدير الدولة الحرب االقتصادية،
وتكتفي بها «فــي إطــار عزلة كاملة
للمدينتني عن محيطهما».
لــم يــرغــب املــلــك الــراحــل الحسن
الثاني في اعتبار الثغرين جزيرتني
يــمــكــن مــحــاصــرتــهــمــا أو خنقهما
اقتصاديا ،وهو الذي أراد عودة جبل
طارق لبريطانيا لعودة سبتة مليلية
إلــى املــغــرب ،فتنتصر الجغرافيا
مــجــددا على الوقائع املــوروثــة عن
التاريخ.
بهذه الخلفية ،لم يعد ممكنا سوى
تحويل املدينتني إلى مناطق حرة في
الحرب الباردة ،يوم كانت املطالبات
بالتأميم ،طبقا للفكرة االشتراكية،
قــبــل أن ينتهي األمــــر إلـــى حرية
تجارية ،وحاليا ،يشن املغرب حملة
على الهامش بــن تحرير التجارة
وبني املناطق الحرة ،وما يترتب عن
هذا التمايز من صعوبات مفرطة.
إن الحصار االقتصادي املغربي
لسبتة ومــلــيــلــيــة ،واعــتــبــاره حقا
سياديا ،سيؤهل لردود فعل يدرسها
الطرف اآلخر.
وقــد تأكد بشكل واســع ،أن قدرة
السكان على تحمل اإلجــراء املغربي
ليست كــبــيــرة ،وكــذلــك الــشــأن مع
املغاربة العابرين في كل صيف إلى
املغرب ،لتقرر العاصمة الرباط تجاوز
املعابر اإلسبانية.
إنه نوع مخفف من إغالق الحدود،
وستكون لــهــذه اإلجــــراءات أثــارهــا
السلبية على االســتــثــمــارات وعلى
درجة االنسيابية عبر الحدود.
وطــبــعــا ،ســيــكــون مهما للغاية
بالنسبة لإلسبان ،تحويل الثغرين
إلى منطقتني عسكريتني أو منطقة
عسكرية ،والجيش
اإلســــبــــانــــي
يــســعــى إلــى
مــــثــــل هــــذا
الـــــوضـــــع،
فيما يعتقد

مالحظون أن اإلجــــراءات الحالية
تساعد في ذلك.
ويسعى العاهل اإلسباني فيليبي
الــســادس ألن تكون سبتة ومليلية
رسميا ضمن الــحــدود األوروبــيــة،
وأن هــذه اإلجـــراءات املغربية ،ضد
االتفاقية املوقعة بني املغرب واالتحاد
األوروبي.

الحصار االقتصادي املغربي
للثغرين املحتلني (سبتة
ومليلية) لن يكسره سوى
اعتبار املدينتني أوروبيتني،
وقد تتحول اإلجراءات التي
أقدمت عليها الرباط ،يف هذه
الحالة ،إىل مساس باالتفاقية
التي تجمع الرباط وبروكسيل
تــواصــلــت دبــلــومــاســيــة الــعــاهــل
اإلسباني على صعيد دول االتحاد
األوروبــي ،وأيضا في مكاملة هاتفية
مع ماكرون ،جاء فيها أن «الخطوة
املغربية مــدروســة بالشكل الكافي،
وأن مدينتني أوروبيتني محاصرتني»،
وهــو ما يعني أن اإلجـــراء املغربي
يمس اتفاقيات موقعة بني االتحاد
األوروبي والعاصمة الرباط.
وخفف الرئيس الفرنسي من رد
الفعل اإلسباني مرتني ،وحسب تقرير
رصد املكاملة ،فإن قدرة إسبانيا على
كسر الحصار عــن سبتة ومليلية،
تبدو أضعف من املتوقع.
وتــحــقــيــق امل ــغ ــرب ألهـــدافـــه من
خالل «الحرب االقتصادية» أكبر من
الــحــرب العسكرية ،وبالتالي ،فإن
قدرة املدينتني على الصمود ،ليست
متوفرة.
إن إدارة املــغــرب الــتــي انتقلت
من الحرب العسكرية املباشرة إلى
سيناريو «الــحــرب االقــتــصــاديــة»،
فرضت تقديرين:

 )1أن املغرب لم يطالب بمفاوضات
حول سبتة ومليلية منذ وفاة الحسن
الــثــانــي ،واتــخــذت الــربــاط خطوة
حقيقية في سيناريو املواجهة ،من
املواجهة العسكرية في جزيرة «ليلى»
إلــى املواجهة االقتصادية بحصار
املدينتني.
 )2أن التعاون األمني بني مدريد
والرباط متواصل ،وسيتواصل رغم
كل التوترات املسجلة ،ألن وقوع أي
حــادث في األجـــواء ،لن يتسبب في
حرب.
وتدخلت بــاريــس لــدى العاصمة
الرباط لتخفيف الحصار ،لكن اململكة
أصرت على خطواتها السياسية تجاه
املدينتني ،وهي بذلك تشكك في سيادة
اإلســبــان عمليا ،وقــد قــررت القيادة
العامة للجيش اإلسباني إعالن الحرب
على املغرب ،وهو سيناريو مقدم على
غيره دون أي تنسيق ،لذلك فالعمليات
القتالية املرتقبة حول سبتة ومليلية
أثرت بشكل كاف على قدرة املجتمع
على تبني العنف.

رفض التجارة الحرة بني
سبتة ومليلية واملغرب
مع إعادة توجيه السياسة
الجديدة التي تتبعها اململكة
لم يعد ممكنا الحديث عن تعويض
«الــتــجــارة الـــحـــرة» بــن الثغرين
املحتلني واملغرب بمنطقة التجارة في
الفنيدق ،ألن فكرة الحدود املفتوحة
بــن الــجــانــبــن انــتــهــت إلـــى أزمـــة،
وكذلك الشأن مع الشراكة املغربية ـ
اإلسبانية التي لم تتجاوز السقوف
املرسومة من طرف االتحاد األوروبي.
وإدراكــــــــا مـــن الــجــمــيــع بــهــذه
التحوالت ،فإن املغرب اتخذ خطوته
السياسية نحو الثغرين ،ليس ألهداف
اقتصادية ،بل ألسباب تتعلق بإعادة
رسم خارطة لشماله انطالقا:

أمريكا تتدخل ملنع اعتبار حصار سبتة ومليلية مشكلة
بين العرشين اإليبيري والعلوي ،ألن مثل هذا التقدير
السيادي لدى الجانبين ،سينتهي بحرب إسبانية
مغربية وشيكة ،لذا قرر وزير الخارجية األمريكي
إبعاد امللكين إعالميا عن األزمة ،لحلحة الوضع.
بومبيو

 )1من مواجهة تاريخ عبد الكريم
الخطابي الذي أحياه حراك الريف.
 )2من تغيير أسلوب املواجهة مع
إسبانيا ،من املواجهة العسكرية مع
أزمة «ليلى» إلى املواجهة االقتصادية
بحصار سبتة ومليلية.
 )3من إعــادة تفسير شراكته مع
االتــحــاد األوروبـــي بشأن املدينتني
املحتلتني (سبتة ومليلية).
وعــلــى ذل ــك ،فهو يــرفــض «هوية
املــديــنــتــن اإلســبــانــيــة» وبــالــتــالــي
األوروبية.
 )4من تغليب منطق الجغرافيا.
ولذلك ،فإن صياغة أخرى يقودها
امل ــغ ــرب ب ــن خـــيـــاري« :املــغــربــة»
و«األوربة» ،تتمثل في العزل الجزئي
لـــ«األســبــنــة» ،وبــالــتــالــي ،ستكون
املعضلة مستقبال أعقد ،ألن إغالق
الحدود مع املدينتني كان مؤقتا في
البداية إلى الخريف القادم( )3قبل
أن تتخذ مدريد قرارها بكسره في
الصيف بسبب عبور مغاربة العالم،
لكن الرباط ردت بإلغاء عملية العبور
ومواصلة إغــاق الــحــدود ،لينتهي
األمر إلى:
ـ تكريس سياسة اإلغــاق ،كقرار
سيادي في أي لحظة تقررها العاصمة
الرباط.
 العمل على تمكني إغالق املدينتنيبما يناسب االعتبارات التي تراها
السلطات املركزية ،وبالتالي ،فإن
انــتــهــاج «الـــحـــدود الــصــعــبــة» كما
يسميها الصحافي أنطونيو نرفارو
أموديي ،يذهب أبعد من املخططني
اإلسبان.
هناك ،حسب جريدة «إسبانيول»،
فــرصــة نـــــادرة الســتــغــال جائحة
«كــورونــا» ،لتكريس سياسة سابقة
لــإغــاق الــجــزئــي لتصبح سياسة
«مغربية دائمة وسيادية» ،في نفس
الوقت الذي ضغطت فيه الرباط على
إسبانيا بهذه الورقة من أجل موقف
قوي ملدريد يساند املغرب في «املرور
الحر للبضائع» في معبر «الكركرات».

تجارة حرة مع سبتة
ومليلية ألجل تجارة حرة
وعبور حر للبضائع عرب معرب
«الكركرات»
إن وضــع اإلســبــان واألوروبــيــن
أمام مسؤولياتهم في معادلة «سبتة
ومليلية» في مقابل «الكركرات» تحت
بند ضمان التجارة الحرة والعبور،
حيث ال تمييز بني الحدود ،هو تكريس
واضح لعقيدتني:
 )1أن األمــن الــتــجــاري لألراضي
اإلفريقية بالنسبة إلسبانيا ،يساوي
األمن التجاري الذي يحتاجه املغرب
تجاه غرب إفريقيا في «الكركرات»،
ولذلك ،فــإن التجارة الحرة ال تقبل
التمييز ،وهذه رسالة قوية من جانب
الرباط للفرقاء اإلقليميني ،خصوصا
وأن مــدريــد «سلطة استعمار» في
«الكركرات» وفي «سبتة ومليلية».
من جهته ،سعى ملك إسبانيا إلى
استثناء سبتة ومليلية ،بزيارته
لهما كجزء ال يتجزأ من أمن التراب
اإلسباني ،وخوفه من االحتجاجات
االقتصادية ،دفعه إلــى تأجيل هذه
الزيارة ،ألن أمامها رهان تحتمل فيه
مخابراته «أن يكون انطالقة ترسيخ
لبناء الــوالء بني العرش اإلسباني
وساكنة الثغرين».
وهذه هي الخالصة الذهبية لقرار
املــغــرب إغـــاق حــــدوده مــع سبتة
ومليلية.
 )2أن  60ألف شخص يتعيشون
على التهريب املعيشي والقطاع غير
املهيكل في املدينتني ،ومدد لهم املغرب،
حسب بعض املصادر ،مساهمته تجاه
هذه العائالت باسم «كورونا».
وأرادت الرباط ،من خالل
ه ــذه االلــتــفــاتــة« ،تخفيف
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الــروابــط «بــن املــغــرب واملدينتني،
بــإغــاق الـــحـــدود ،وهـــي بــاألســاس
«تخفيف أيضا بني إسبانيا والثغرين
املحتلني» ،غير أن هذه الخطوات ال
تزال محتشمة للغاية.
وتــبــعــا لــهــذه الـــتـــطـــورات ،فــإن
استثمارا سياسيا قويا ومتطرفا
لـــ«كــورونــا» ،يــكــاد حاليا أن يغير
الخارطة الجيوسياسية بدعم سياسة
مغربية أخرى في الريف ،انطلقت من
حراك الريف ،وال تزال متواصلة مع
ساكنة سبتة ومليلية.
وال تزال مدريد ترى القرار حكوميا،
وال يتعلق بــاملــلــك املــغــربــي ،فيما
الكواليس الدولية تلهج بتحركات
امللك فيليبي السادس ،وقد تحفظت
الــحــكــومــة عــن زي ــارت ــه إلـــى سبتة
ومليلية ،حتى ال يدخل امللك محمد
السادس على خط األزمة.
وحسب مصدر «األســبــوع» ،فإن
سبتة ومليلية ،إن تحولت إلى مشكلة
بني عرشني ،ستزداد صعوبة وتعقيدا،
وعلى نحو ممنهج ،تدخلت املخابرات
إللغاء الرسائل بني القصرين ،وفعال،
قرر املغرب أيضا أن تقوم حكومته
برئاسة سعد الدين العثماني ،بكل
اإلجراءات املوجهة إلى املدينتني.
وفــي لحظة ،لــم تــرغــب الحكومة
اإلسبانية بمعرفة الخطوات املغربية،
كي ال تكون في موقع رد الفعل ،وجاء
فــي مكاتب االتــصــال بــن البلدين،
أن دخــول إسبانيا في رد الفعل أو
الخطوات أحادية الجانب ،سيكلف
الكثير.
وخــرج القصران أو العرشان من
املشهد ،كــي تكون الــتــوتــرات تحت
السيطرة ،وذهــب املغرب أبعد مما
طالب به رئيس حكومة سبتة ،خوان
فيفاس ،عندما أصبحت الخيارات
محصورة في تغيير النشاط التجاري
لكل «املهربني» املعيشيني في شمال
اململكة.
وفي هذا الخضم ،سيكون الوصول
إلى األهداف املدرجة عملية متدرجة،
بـــدأت بفعل حــيــادي على الــحــدود
تــوحــدت فيها املدينتان املحتلتان
مع باقي الحدود ،فيما كانت النظرة
السابقة للحسن الثاني أن الحدود
غير موجودة ،وأن الفاتورة املالية أو
التجارية التي تعطي أن هذه األراضي
متعلقة باململكة املغربية وامتداد لها،
هي فاتورة مقبولة.
وبعد أزمة جزيرة «ليلى» وعملية
توقيف امللك املغربي من طرف خفر
السواحل اإلسبان ،انتقلت األولويات،
إذ تصرفت إسبانيا بـــ«روح عدائية
تــجــاه الــجــار املــغــربــي» ،فــكــان من
الــضــروري توقيف أي امتياز تجاه
الثغرين ،ونجح الحصار املفروض
على سبتة ومليلية.
واكتشف الجميع أن الــذي يدعم
االحتالل اإلسباني للمدينتني ،هي
هذه االمتيازات التي يسلمها املغرب
لساكنة الثغرين.

ارتفاع تكلفة االحتالل
اإلسباني للثغرين ،إحدى نقط
الضعف املؤثرة على مدريد
إن رفــع كلفة االحــتــال اإلسباني
للمدينتني ،جــزء مــن خطة سريعة
يعمل عليها الجميع ،ولدى إسبانيا
خطة لتدارك هذه الصيغة ،انطالقا
من إعادة تأهيل الثغرين أو ربطهما
بحدود االتحاد األوروبــي ،وبالتالي،

هوامش

الجنرال الوراق

هاتان املدينتان شكلتا حروبا رسمت املتوسط لعشرة قرون مضت ،وغربا وشرقا ،يعرف
الجميع الحد الذي يمكن فيه القول أن «رسم الخرائط لم يبدأ بعد» ،ألن الخارطة التي
يقاتل ألجلها الجيشان :اإلسباني واملغربي ،معقدة للغاية.

عندما تؤكد مراكز
الدراسات ،أن الضغط
على االحتاد األوروبي
العتبار سبتة ومليلية
أوروبيتني ،سيكون له
مفعول سيء ،فيما ال
ميكن خروج املدينتني
من احلصار االقتصادي
دون هذا اإلجراء ،تكون
كل اخليارات سيئة ،يف
هذه احلالة ،وتؤهل
للخيار العسكري.

الرجوع من سبتة ومليلية بعد إغالق
الحدود نتيجة «كورونا» ،بما يكشف
أن القدرة على حماية «االقتصاد» لدى
الجانب اإلسباني و«الحدود» بالنسبة
للجانب املــغــربــي ،يشكالن الرهان
املفتوح للمتصارعني ،وبالتالي ،فإن
انعكاسات القضية على أمــن جبل
طــارق ،كبيرة ،إذ تدخل ضمن األمن
املشترك :األمريكي ـ البريطاني.
وفي منظومة األمن الخماسي التي
تشمل فرنسا ،بريطانيا والواليات
املتحدة األمريكية ،إلى جانب إسبانيا
واملــغــرب ،يمكن أن تتشكل رهانات
الخارطة الجديدة ملــا يسمى بأمن
مضيق جبل طارق.

ما قاله الحسن الثاني عن
ربط جيوسياسي بني عودة
جبل طارق إىل إسبانيا وعودة
سبتة ومليلية إىل املغرب،
فــإن الــجــزء املهم
أمرين:فــي هــذه املعادلة ،يحققه فيليبي السادس ،لقوله
مؤسس على
ـ إبعاد العرشني في البلدين عن أن استقرار الخارطة اإلسبانية
مشكلة الثغرين ،ألن ذلك يقرب شعبي ال يزال رهانا حقيقيا للجيش

البلدين إلى الحرب.
ـ تــســويــة األمـــــور الــعــالــقــة بني
الحكومتني :املغربية واإلسبانية ،كما
يقترحها األمريكيون.
وتــدخــل ،فــي هــذا اإلطـــار ،األمــور
االقتصادية التي تفرض تبادال حرا
وانسيابيا للسلع.
وتسعى الخزينة األمريكية إلى
وضــع مخطط عاجل إلنقاذ اقتصاد
امل ــدي ــن ــت ــن ،العـــتـــبـــارات تــجــدهــا
«إنسانية» ،فيما فضل املغرب تمويل
املــهــربــن املعيشيني مــن صــنــدوق
«كورونا» لتجاوز هذه املرحلة.
إنــه استثمار جيد للجائحة في
الــحــرب على املدينتني :حصارهما
وإعــادة تأهيلهما خــارج محيطهما،
كما يريد امللك فيليبي الراغب دائما
في التصعيد ،فيما ال يتراجع املغرب
عــن مــوقــف اإلغـــــاق( )4مــن موقع
اقتصادي وغير سياسي يثير كتابا
أســــــودا( )5بــخــصــوص الــثــغــريــن،
فاملشكلة معقدة( ،)6وهناك أهداف
سياسية( )7لحصار املدينتني.
وانتظر أكثر من ألف مواطن مغربي

5- Le livre noir de Ceuta et Melilla, migreurop.org (sur net).
6- Le Maroc à l’assaut de Ceuta et Melilla,
orient xxx.info, 16/8/2019.
7- Que cherche le Maroc avec blocus économique de Ceuta et Melilla (sur net).

إن إغــاق الحدود في وجه سبتة
ومليلية ضد املهاجرين وضد املهربني
املعيشيني ،استثمارا لـ«كورونا» ،هو
إنجاز جيوسياسي لم يكن ليتحقق
لــوال االســتــثــمــار األقــصــى للقدرات
الجديدة في خارطة جبل طارق.
وتبقى الــتــوتــرات الــحــدوديــة بني
املــغــرب وإسبانيا جــزء مألوفا من
املشهد ،ال يمكن معه القول أن «التوتر
االقــتــصــادي الــحــادث حــالــيــا شــيء
معزول».
وحــســب قـــراءة الــبــنــتــاغــون ،فإن
التعاون األمني بني مدريد والرباط
جعل البلدين مكشوفني على بعضهما
الــبــعــض ،بــمــا ســمــح لهما بتقييم
واقــعــي لــلــقــدرات ،وقـــد ســهــل هــذا
الوضع «االشتباك» بني الطرفني ،دون
انعكاسات.
وظهر األمــر واضحا ،عندما قرر
الجيش اإلسباني التفكير في حالة
صدام مفتوح مع املغرب لم تسانده
املخابرات اإلسبانية بمختلف أذرعها،
في مقابل قــرار الجيش ،إلــى درجة

يمكن القول معها أن إسبانيا تعيش
انقساما.
وتدير اململكة العلوية إجراءاتها
إلغــاق الثغرين املحتلني لـ«خدمة
أجــنــدة إقليمية» تخص أمــن جبل
طــارق ،منذ أن قــرر الحسن الثاني
تــعــويــضــه مــنــذ ســنــة  1973بمياه
الــصــحــراء ،وفــي سنة  ،2020عاد
املغرب مرة ثانية كجزء ال يتجزأ من
أمن جبل طارق.
ويرفض الجيش اإلسباني عودة
املغرب إلى حصته األمنية الكاملة في
جبل طارق إال بمنطق عودة الجيش
اإلسباني إلى الصحراء «اإلسبانية»،
أي املغربية بعد سنة  1975املعروفة
بـ»الغربية» في أدبيات األمم املتحدة.
ومن املهم في هذه الطفرة ،أن نجد
خالف الجيشني اإلسباني واملغربي
خالفا شــديــدا على ترسيم الحدود
البحرية ،وقد اعتبر بعض الجنراالت
اإلسبان أن يتزامن ترسيم الحدود
البحرية في بحر الكناري مع إغالق
الحدود مع سبتة ومليلية ،لذلك ،فالذي
يعتقد أن الخطوتني غير مرتبتني،
بعيد عن حسابات الــدول ،خصوصا
وأن السياسة الحدودية املغربية قد
جنت في السنتني األخيريتني نتائج
العشرين سنة السالفة ،أي منذ وفاة
الحسن الثاني ،وإلــى ظهور رؤيــة
أخرى تحاول أن تربح مرة واحدة ضم
مياه الصحراء ،وفي خطوات رئيسية
استرجاع سبتة ومليلية.
ويحاول الجيش اإلسباني الذهاب
أبعد إلى:
ـ تفجير مواجهة عسكرية بحرية
فــي مــيــاه الــكــنــاري ،تتمدد وتخلط
األوراق مــع مواجهة برية تقودها
البوليساريو.
ـ الــدخــول فــي اشتباك ال يتوقف
على سواحل الصحراء ،بل يقصد
العمق الترابي لإلقليم ،وألول مرة،
يعمل الجيش اإلسباني على مناورات
ملواجهة الجدار الدفاعي في الصحراء،
أي أنه يقصد العمق الترابي لإلقليم
املتنازع عليه.
ولــن يختلف فــي نظر الجنراالت
حــصــار الــيــوم على سبتة ومليلية
عن حصار الغد على جزر الكناري،
فالتحذير موجود والتخوف عميق من

dades…).
3- Antonio navarro amuedo, le Maroc en tend
maintenir les frontières de Ceuta et Melilla
fermées jusqu’a l’automne, altayar, 24/4/2020.
4- Frontière fermée entre le Maroc et la Ceuta
et Melilla, Bx1, 13/3/2020.

مواجهة عسكرية قد تعيد رسم خارطة
مياه الصحراء ـ الكناري ،بما يفيد
وحدتها تحت التاج اإليبيري تماما،
وتبعا للتقديرات العسكرية ،سيكون
مهما للغاية الوصول إلى أمرين:
 )1فصل املغرب مرة أخرى عن أمن
جبل طارق ،بخرائط التدخل.
 )2إعادة رسم الخرائط الكنارية مع
الصحراء ،وفعال ،اعتمد الجنراالت
اإلسبان على الوثائق التي تتشبث
بــالــصــحــراء «اإلســبــانــيــة» ،حسب
مفهومهم.
وبدت واضحة من خالل املناورات
األخيرة بني الجيوش اإلسبانية ،ثالث
مؤشرات فارقة:
 )1القدرة القتالية التي ارتفعت في
جزر الكناي بـ  300في املائة.
 )2العمل على حــرب قتالية في
الصحراء.
وكــل هــذه الجبهات الــتــي يعود
إليها الجيش اإلسباني ،تأخذ بعني
االعتبار.
 )3مستوى التسليح الــذي دفعت
إسبانيا بشأنه طلبات إلــى أمريكا
وفرنسا ،وبعض الدول األخرى ،وهذه
األسلحة ترفض واشنطن وباريس
وصولها إلــى «يــد أخـــرى» وتقصد
االستخبارات الغربية البوليساريو،
فيما أجهضت إسبانيا تعاونا بني
الجبهة واستقالليني كناريني.

حصار سبتة ومليلية قد
يعجل بالتسوية الحدودية،
فيما قرر الجيش اإلسباني
«سيناريو الحرب»
لــم يــعــد ممكنا تــافــي االحــتــقــان
في إسبانيا والــذي يجعل املواجهة
العسكرية محتملة ،بعد اإلغــاق
االقتصادي الذي يقوده املغرب ضد
سبتة ومليلية املحتلتني.
وتبعا لهذه القناعة ،فإن جنراالت
الــجــيــش اإلســـبـــانـــي يــعــتــبــرون
املــواجــهــة فــي الــكــنــاري وسبتة
ومليلية والصحراء ،تطورا خطيرا
على أمن املنطقة ،وتحويل املعضلة
إلى مسألة حدودية في الصحراء،
يعيد القضية إلى «اتفاق مدريد»،
لحظة اقتسام اإلقليم املتنازع عليه
بــن املــغــرب وموريتانيا ،قبل أن
يسترد املغرب الجزء املوريتاني من
الصحراء عام .1979
وبناء على هــذا السيناريو الذي
يعمل عليه الجيش اإلسباني ،فإن
الــصــدام قــادم مــع الــقــوات املسلحة
امللكية ،وهناك ترتيبات تعمل عليها
إدارة املواجهة بني الحرب االقتصادية
في سبتة ومليلية وجــزر الكناري،
التي تدخل في املنطقة االقتصادية
للمغرب ،حسب الترسيم ،فيما شعار
الثروات الطبيعية إلقليم الصحراء،
يتجدد ألول املرة بمساعدة املخابرات
اإلسبانية.
وبضغط مــن جــنــراالت الجيش
اإلسباني ،نجد اململكة اإليبيرية
ال تستبعد املواجهة العسكرية مع
املغرب ،وهي معدة ،وتشمل شمال
اململكة ووسطها وأيضا جنوبها،
في حرب شاملة على املغرب ،حفاظا
عــلــى «مــصــالــحــهــا» الــتــي مستها
اإلجـــراءات باتجاه سبتة ومليلية
والكناري وأيضا الصحراء ،رغم
عرضها بشكل دوري على مجلس
األمن ،وهذه التطورات األخيرة ،هي
األكثر خطورة.

1- Presidentes ceuta y melilla firman documento por crisis economica y social; lavanguardia. 17/2/2020.
2- (somos una gran nacion que estamos
seguros, sabra estar a la altura de lo que se
requiere, y contamos con relavantes oportuni-
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قالوا

تــ�ألق الأنــدية العريــقة يف «بطــولة كـورونا»

 ...سيبقى املوسم الرياضي 2020/2019
موسما عالقا في أذهــان البشرية ،ومحبي
وعشاق كرة القدم على الخصوص.
موسم عشنا فيه محن وبــاء «كــورونــا»
القاتل ،الذي حصد األخضر واليابس ،وأجبر
العالم بأسره على التوقف وانتظار املجهول...
بعد أربعة أشهر ،بــدأت الغيوم تنقشع،
وتجدد األمــل ،وعــادت الكرة «اللعينة» إلى
الـــدوران ،تتحدى «كــورونــا» ومــا خلفته من
قتلى وضحايا.
انطلقت البطوالت ،بما فيها األوروبية ،التي
عرفت فوز نادي لفربول العريق بلقب البطولة
فرحة ريال مدريد مع مدربه
اإلنجليزية بعد صيام دام  30سنة ،وبالضبط
زيدان بالفوز بالبطولة
منذ سنة  ،1990حينما كان يتولى عارضته
التقنية الالعب األســطــورة واملــدرب الكبير
كيني دالغليش.
فبعد فوزه بكأس عصبة األبطال ،وكأس
العالم لألندية البطلة ،كان على رجال املدرب
الفيلسوف ،األملاني يورغن كلوب ،أن يحققوا
حلم أبناء منطقة «امليرسي سايد» التي
تنتمي إليها مدينة لفربول ،وهو الفوز
بالبطولة ،ووضع حد لسنوات عجاف
املغربي حكيم زياش ،الذي تمكن من
لم يتخل ،خالل  3عقود ،جمهوره الرائع
الفوز بالعديد من الجوائز ،ليغادر
على فريقه ،منتشيا بنشيد وشعار
فريقه من الباب الكبير في اتجاه
«»you will never walk alone
تجربة جديدة ،واكتشاف بطولة
أي «ال تمشي أبدا وحيدا».
مختلفة ،وه ــي البطولة
ف ــاز إذن ،لــفــربــول ببطولة
اإلنجليزية ،حيث وقع
إنجلترا ،كذلك الشأن بالنسبة
لفريق تشيلسي اللندني.
لفريق باييرن ميونيخ األملاني
فـــريـــق األســـاطـــيـــر
املسيطر لــســنــوات طويلة
والنجوم عبر التاريخ،
على «البوندسليغا» ،الذي
ونعني بذلك الفريق
حسم لقب هذا املوسم بعيد
امللكي بامتياز ،نادي
دورات فقط من عودة البطولة
ريــــــال مــــدريــــد ،ع ــاد
إلى االستئناف ،وفي هولندا،
إلـــى الــواجــهــة بــقــوة،
تمكن نادي أجاكس أمستردام
وبــدون ضجيج ،وتمكن
الكبير ،من ربــط ماضيه التليد
مــن فــرض سيطرته على
املايسرتو زياش يمنح فريقه
بحاضره املشرق ،والفوز بالبطولة
البطولة اإلسبانية ،ليفوز
أجاكس اللقب ويرحل إىل
بفضل املايسترو وصانع ألعابه،
باللقب  34في تاريخه.
تشيلسي اإلنجليزي

الخبر

هذا

قف
فــشــل الــلــوبــي الــتــونــســي واملــصــري
املسيطر على االتحاد اإلفريقي في خلق
جميع العراقيل املمكنة من أجــل إبعاد
املــغــرب عــن اســتــضــافــة نــصــف نهائي
ونهائي دوري أبطال إفريقيا.
رئــيــس الــجــامــعــة املــلــكــيــة املغربية
لكرة القدم ،تصدى لكل هذه املؤامرات
باملرصاد ،ولعب دورا كبيرا في إبعاد
مصر التي وجدت في تونس مساندا قويا،
حيث استطاع إفشال مخططهما الرامي
إلى إعطاء مصر فرصة استضافة نصف
النهائي ،الــذي كــان سيمنح لها امتياز
استقبال ممثليها ،الــزمــالــك واألهــلــي،
خصميهما الرجاء والوداد في مصر ،وفي
مقابلة واحدة فاصلة.
فــوزي لقجع رئيس الجامعة امللكية
املغربية لكرة القدم ونائب رئيس االتحاد
اإلفريقي ،علل موقفه ،بــأن املغرب كان
سباقا لطلب استضافة منافسة عصبة
األبطال قبل االتحاد املصري ،خاصة وأن

نق

ول

و

أسبوع

يات ك
ريم إدبهي

مباراة الجديدة الرجاء ...كواليس مسلسل األخطاء

الصباح

األخطاء منذ البداية ...وفكها يا من وحلتيها!
«ما العبينش»

جمهور الجديدة

يا اهلل ها انتوما حصلتو معاهم...
عشنا مهزلة

سعيدي (يقول) باحث يف القانون الرياضي

بحال املهازل ديالك مع وزارة الشباب والرياضة
يف عهد الطالبي العلمي.
«كورونا» يصل الهواة

جرائد

«كورونا» غزات العالم بأسره ،باقي ليها غير
الهواة.
عودة الفرنسي زيدان إلى تدريب الفريق،
أعــادت للريال توهجه ،وأقنع العالم بأنه
بإمكانه أن يفوز بالعديد من األلقاب بدون
نجمه وهدافه الكبير ،البرتغالي رونالدو.
غ ــادر رونــالــدو ،وظــهــر ه ــداف كبير كان
يعيش في ظله ،وهو الفرنسي كريم بنزيمة،
الذي منحه مواطنه زيدان املزيد من الحرية
إلظهار كل تقنياته ومهاراته ،كما أن املدافع
الدولي الكبير ،سيرجيو راموس ،كان حاسما
في العديد من املباريات بعد أن تحول من
مدافع مشاكس إلى هداف منقذ ...كذلك الشأن
بالنسبة للحارس البلجيكي كورتوا ،الذي
استعاد ثقته ومستواه املذهل الــذي عودنا
عليه حينما كان حارسا لفريق تشيلسي.
هكذا نالحظ بأن هذا الوباء الفتاك ،كان فأل
خير على بعض األندية األوروبية العريقة،
التي عادت إلى سابق تألقها ورونقها...

هل �سيمنح الناخب الوطني فر�صة جديدة
لبعـ�ض الأطـر الـوطنية؟

 ...عاد الناخب الوطني البوسني خاليلوزيتش في منتصف األسبوع
املاضي إلى أرض الوطن ،بعد غياب طويل بسبب وباء «كورونا» املستجد،
الذي ألزمه البقاء بجانب أسرته بفرنسا.
العديد من امللفات تنتظر الناخب الوطني ،املطالب بحسمها بسرعة،
أهمها استقالة مدربه املساعد ،النــدري شوفان الــذي التحق باملنتخب
الفرنسي للشبان ،ومــدرب الحراس كريستوف أنفيل ،امللتحق بالطاقم
التقني لفريق ليون الفرنسي.
استقالة هذين اإلطارين ،تطرح بعض التساؤالت ،أهمها الطريقة الغريبة
التي رحال بها ،بدون أن يقدما أعذارا معقولة ،وفي نفس الوقت ،أعطيا
إشــارة قوية للمسؤولني عن املنتخبات الوطنية ،لاللتفاف حول األطر
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«كورونا» يفرغ مركب املعمورة

ميشيو الهواة يتدربوا فيه!
«دفنا املاضي»

صحف

فجر ،العب املنتخب الوطني

مع كثرة مشاكلك «املاضي ال ميوت».

على الجامعة مساعدة األندية املمثلة للمغرب خارجيا
بودريقة ،الرئيس السابق للرجاء

كن غير دخلتي سوق راسك ،لكان أحسن...
حياة ...نص نص

وصحافة ربع ربع ! !
الكوكب املراكشي فوق صفيح ساخن

األخبار

جرائد

زيد عليها حرارة الصيف ،اهلل يكون فعونهم...
الوداد يبحث عن ظهير أيسر

الوطنية ،ومنحها فــرص العمل داخــل
املنتخب الوطني.
الــنــاخــب الــوطــنــي ال يفكر بتاتا في
االعتماد على األطــر املغربية ،بل يفضل
االشتغال مع مدربني أجانب ،أغلبهم عاطلني
عن العمل في بلدانهم ،ويجدون في املغرب
فرصة لالسترزاق والتخلص من البطالة،
في انتظار فرص جديدة في أوطانهم.
فمتى نستيقظ لنوقف هذا العبث؟

املساء

الـــوداد يبحث عــن «جــوا منجل» ،راه عندو
أحسن ظهير أيسر شاب ،بدر كادارين ،لكن مطرب
احلي ال يطرب...
ملعب رادس يبعد تونس عــن استضافة نهائي
العصبة
خاليلوزيتش

وكاالت

كن غير حولوه «قشلة» ،ألنه ملعب العار...

مؤامرات فاشلة

فوزي لقجع يجه�ض مكائد «التوان�سة» وامل�صريني
بلدنا ،والحمد لـله ،نجح بشكل كبير في
اختبار وباء «كورونا» بسالم ،مقارنة مع
مصر التي مازالت تعاني من هذا الوباء
الفتاك.
أمــام تشبث كل طرف
بــمــوقــفــه ،أكـــد رئيس
ل ــج ــن ــة األنــــديــــة
بــــــاالتــــــحــــــاد
اإلفــــريــــقــــي،
خــــــــــــــــــال
االجــــتــــمــــاع
الـــــــذي عــقــد
يــــوم اإلثــنــن
األخير ،بأن هذه
الــلــجــنــة مختصة
في تقديم االقتراحات
والــــتــــوصــــيــــات ،فــي
انتظار الــقــرار النهائي الــذي ستتخذه
قريبا لجنة الطوارئ واملكتب التنفيذي
لـ«الكاف».

من بعض األخــبــار التي تسربت من
كــوالــيــس هــذا االجــتــمــاع ،أن «الــكــاف»
سيتجه نحو حل وســط ،وهــو الرجوع
إلى الشكل التقليدي
ل ــه ــذه املــســابــقــة،
وذلـــــــك بــتــطــبــيــق
نــظــام الــذهــاب
واإليــــــــــاب،
ليستضيف
كــــــــل مـــن
الـــــرجـــــاء
والـــــــوداد
فــــريــــقــــي
الـــــزمـــــالـــــك
واألهــلــي بمركب
محمد الــخــامــس في
 27شتنبر القادم ،قبل
أن يجريا مباراتي اإليــاب في  2أكتوبر
بالقاهرة.
وفي حالة إذا ما تأهل ممثال املغرب

للنهاية ،وه ــذا مــا نتمناه جميعا إن
شـــاء هلل ،ســتــجــرى الــنــهــايــة بمركب
محمد الخامس بالدار البيضاء ،أما إذا
تــأهــل الــزمــالــك واألهــلــي،
سيخوضان النهائي
في ملعب القاهرة.
عــلــى الــعــمــوم،
فــقــد قــــام رئــيــس
الـــــجـــــامـــــعـــــة
بمجهودات جبارة
لكي ال نذهب مرة
أخــــرى ضحية
اللوبي املصري
والتونسي الذي
يتربص بنا فــي كل
مــنــاســبــة ،كما
أن هــذا الحل
ســـيـــجـــعـــل
ح ــظ ــوظ ــن ــا
متساوية مع

املصريني ،الذين كانوا يتمنون أن تحتضن
بلدهم نصف النهاية وفي مباراة فاصلة.
رئيس الجامعة ،مهد مجددا الطريق
لــلــفــريــقــن الــبــيــضــاويــن م ــن أجــل
الــتــقــارب بينهما ،وفــتــح صفحة
جديدة يسودها التعاون ،ملا فيه
مصلحة كــرة القدم الوطنية،
ونبذ كل الخالفات التافهة
بــيــنــهــمــا ،والــتــصــدي لكل
مناورات ومكائد الخصوم،
الذين يشكل املغرب عقدة
لـــهـــم فــــي جــمــيــع
املجاالت.

لقجع
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عندما يلتقي الف�ساد ال�سيا�سي عند الكبار
بالريـع ال�سيـا�سي لل�صـغار

ممثلو الشبيبات الحزبية خالل لقائهم بأخنوش

ال�شبيبات احلزبية تتزعم مبادرة مل�صادرة حق
ال�شباب املغربي يف ممار�سة ال�سيا�سة
عندما انخرط عبد الرحمان اليوسفي يف حزب االستقالل سنة  ،1944كان عمره  20سنة فقط ،قبل أن يتدرج يف
جيش التحرير رفقة الزعيم الفقيه البصري ،وبعدها اندمج سياسيا مع الزعيم املهدي بنبركة الذي درسه الرياضيات..
وعندما حصل القطب الحركي املحجوبي أحرضان ىلع ترخيص بتأسيس حزب الحركة الشعبية كفكرة جاءت
إلعدام التعددية ،سنة  ،1959كان عمره  40سنة فقط ،وما هي إال سنوات قليلة ،حتى شرع الشاب السياسي يف تقلد
املناصب ،بدأت بوزير للفالحة ثم وزيرا للفالحة واإلصالح الزراعي يف يونيو  ،1965ثم وزيرا للدولة مكلفا بالدفاع الوطني،
وبعد ذلك وزير دولة ووزير دولة مكلف بالبريد واملواصالت يف حكومة أحمد عصمان ،ووزيرا للتعاون يف حكومة
املعطي بوعبيد عام  ،1979ووزير دولة يف حكومة محمد كريم العمراني..
إعداد
هكذا كــان الشباب يــبــدؤون حياتهم
السياسية في املغرب ،بغض النظر عما
إذا كــانــوا يــخــتــارون خندق املعارضة
أو املــواالة ،وكل من الشباب كان يؤدي
ثمن مرحلة الشباب في صمت ،وعزيمة
منقطعة النظير..
الــيــوم ،وبـــدون ذكــر األســمــاء ،وقف
الشباب «يا حسرة» يتسولون املناصب
على عتبة زعماء األحزاب ،بينما األصل
أنه يمكنهم تشكيل قوة سياسية كافية
إلسقاط الزعيم ،بل إن قمة التناقض،
تكمن في جمع جميع الشبيبات الحزبية
داخل خندق واحد ،والحال أن كل شاب

يجب أن يدافع عن حقه في الوجود داخل
التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه ،علما
أن شباب اليوم ال أثر لهم في الساحة
السياسية مقارنة مــع شــبــاب أحــزاب
األمـــس ،ومنهم مــن الزالــــوا يحكمون
املغرب إلى حدود اليوم ،بسبب ضعف
شباب اليوم(.)..
والنموذج ليس ببعيد ..فنفس الوفد
الـــذي الــتــقــى مــؤخــرا عــزيــز أخــنــوش،
رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار،
التقى بإدريس لشكر ،فكانت املالحظة
األولــى مــن الــصــور املسربة ،أن بعض
الشباب يحملون ثالثة هــواتــف نقالة

سعيد الريحاني
ويستعرضون مفاتيح سياراتهم ،كما
أن بعضهم لم يكن يحمل أي ملفات أو
اقتراحات ،وكــل ما حصل ،هو ترويج
كــام عـــام ،حيث كتبت الصحافة عن
لــقــاء أخــنــوش مــع ممثلي الشبيبات
الحزبية ،أن ((أخنوش أعرب خالل هذه
املناسبة ،عن دعمه وتشجيعه للمبادرات
الرامية إلــى ترصيد مكتسبات ولــوج
الشباب للعمل الحزبي ،وتقوية التنظيم
والتنسيق بــن الشباب على اختالف
توجهاته السياسية ،كما عبر رئيس
التجمع الوطني لــأحــرار عــن ترحيب
الحزب بهذه املــبــادرة في وقــت تعاني

فيه الساحة السياسية من فراغ وعزوف
ســيــاســي لــلــشــبــاب ،مــشــيــرا فــي نفس
الوقت إلى ضرورة استمرار هذا العمل
البناء ،بغض النظر عن االستحقاقات
االنتخابية القادمة)) (املصدر :جريدة
الصباح) ،وعندما التقى نفس الشباب
بالكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي،
فهم املعنى ،واملغاربة يقولون «إذا ظهر
املعنى ال فائدة من التكرار»( ،)..حيث
قــال إدريــس لشكر ،إنــه ال خــاف حول
وجــود الشباب في الالئحة الوطنية،
بمعنى أن الشباب الذين يتجولون بني
مــقــرات األحـــزاب ،ال يدافعون
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لوائح ال�شباب والن�ساء ..م�ؤامرة غري د�ستورية على العمل ال�سيا�سي
في الحقيقة سوى عن أنفسهم،
وعن رغبتهم في الوصول عبر
الطريق السريع إلى البرملان ،بدل
الطريق العادي الذي يتطلب املــرور من
اختبار االنتخابات ونيل ثقة املواطنني.
ماذا يريد هؤالء الشباب ،الذين يغامرون
بلقاءات في زمن «كورونا»؟ الجواب يمكن
معرفته من خالل التغطيات الصحفية،
التي قالت(( :إن ثمان شبيبات حزبية
شرعت في عقد لقاءات مع قيادات عدد من
األحزاب السياسية ،من أجل الترافع عن
تمثيلية الشباب في املجالس املنتخبة ،مع
اقتراب موعد االنتخابات التشريعية لعام
 ،2021ويتعلق األمر بشبيبات األحزاب
املمثلة في البرملان ،باستثناء شبيبات
أحــزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي،
أي شبيبات التجمع الوطني لألحرار،
والعدالة والتنمية ،واالتحاد الدستوري،
واالســتــقــال ،والــتــقــدم واالشــتــراكــيــة،
واالتحاد االشتراكي ،والحركة الشعبية،
واالتـــحـــاد ال ــدس ــت ــوري ،والــتــقــت هــذه
الشبيبات كال من الكاتب األول لحزب
االتحاد االشتراكي إدريس لشكر ،واألمني
العام لحزب االستقالل نزار البركة ،كما
ينتظر أن تلتقي األم ــن الــعــام لحزب
التقدم واالشتراكية محمد نبيل بنعبد هلل
(باإلضافة إلى لقاء أخنوش))) (املصدر:
موقع العمق املغربي).
تبعا لــذلــك ،يمكن الــقــول إن تمثيلية
الشباب املغربي فــي الــبــرملــان املغربي
بــالــنــســبــة لــهــذه املــجــمــوعــة ،الــتــي لم
تحصل على إذن بالقيام بهذا العمل من

وفد الشبيبات الحزبية خالل لقائه بنزار الربكة ..أين هي امللفات وأوراق العمل؟
أعضاء تنظيماتها للخوف من مشاكل
في الشرعية( ،)..تتمثل في الدفاع عن
مقاعد لصالحهم ،بدعوى تمثيل الشباب،
والشباب بالنسبة لهم هو شباب  8أحزاب
موجودة في البرملان ،بمعنى «أنــا ومن
بعدي الطوفان» ،إلى هنا يطرح سؤال:
ما فائدة لوائح الشباب أصــا؟ ملــاذا لم
نجد هؤالء الشباب في دوائر التواصل
مع الحركات االحتجاجية التي شهدها
املــغــرب؟ ومل ــاذا ال يتمتع أصــحــاب هذا
الريع االنتخابي بأي شرعية في الشارع،
الذي تفسر كل تحركاته بأنها تحركات
اجتماعية ،ومطالب شبابية؟ ماذا يفعل
الشباب في الــشــارع إذا كــان هناك من
يمثلهم في البرملان؟
فاألمر ال يعدو كونه مجرد متاجرة في

أحالم الشباب ،والشباب ال يوجدون في
الغالب داخل الشبيبات الحزبية(.)..
إن هاجس الريع االنتخابي ،الذي حرك
هؤالء الشباب ،ال يمكن أن يساهم إال في
تزكية الفساد السياسي الــذي يتزعمه
الكبار ،علما أن كوطا الشباب ،وجلهم
عمل في الواليات النيابية األخيرة للمغرب
على خــدمــة أجــنــدات أجنبية تستهدف
التشريعات الوطنية ،غير دستورية ،وسبق
لـــ«األســبــوع» أن نبهت لهذه «الخديعة
الكبرى» ،فكوطا الشباب والنساء غير
دستورية ،ذلك أن وجود الشباب في إطار
الكوطا داخل البرملان ،يقتضي التساؤل عن
السند الذي استند عليه املشرع ليعطيهم
هذا الحق ،غير أن املفاجأة كانت كبيرة،
فــوجــود ه ــؤالء الــشــبــاب داخ ــل البرملان

من  10يوليوز الی  10شتنبر 2020

ليس له سند دستوري ،وحتى إن وجدت
بعض القوانني املنظمة للعملية ،فإن ذلك
ال يعني سوى فضيحة دستورية ،ألنه ال
يمكن االجتهاد في غياب نص دستوري،
وهــو األمــر الــذي يتطلب تدخل املحكمة
الــدســتــوريــة ،وق ــد ســبــق لـــ«األســبــوع»
أن كتبت أن ((مــخــاطــر هــذا الــنــوع من
التشريعات الذي يسير نحو الئحة وطنية،
كانت باألمس مخصصة للنساء وأصبحت
اليوم للشباب والنساء ،وقد تضاف فيها
غدا أي فئة تحتج في املجتمع ،مثل أعوان
وموظفي الجماعات املحلية أو موظفي
كتابة الضبط أو رجال التعليم… مما يبني
أن منتجي القوانني ال يقيسون الكلفة
واملخاطر في وضع النصوص ،وأكثر من
ذلــك ،أن مشاتل األحــزاب تحتضن نخبا
ذات عقلية بسيطة لها سوء تقدير للغليان
االجتماعي الذي يعيشه املغرب ،وسوف
تدفع بقوة بزوجاتها وأبنائها وبناتها إلى
البرملان من خارج قواعد التداول ومعايير
الترشيح)).
هي إذن ،مــبــادرة إلقصاء الشباب من
طرف الشباب ،بتواطئ مع زعماء األحزاب،
واألصـــل ،أن يــعــود هــؤالء الشباب إلى
تنظيماتهم ونيل التزكية للحديث باسم
الشباب في إطــار مؤتمرات وطنية ،كما
يجب فتح مقرات األحــزاب أمــام الشباب
املغربي في إطــار استراتيجيات جديدة
مغرية للعمل السياسي ،وليس تكريس
الــعــزوف بــالــدفــاع عــن «كــوطــا» ال تمثل
أحدا(.)..
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بين لشكر ونزار البركة

حتالف حزب اال�ستقالل واالحتاد اال�شرتاكي
يربك ح�سابات الوزير لفتيت
الرباط .األسبوع
أكد مصدر حزبي لـ«األسبوع» ،أن اتصاالت
مكثفة حدثت بني األمني العام لالتحاد االشتراكي
إدريس لشكر ،ونزار البركة رئيس حزب االستقالل.
وعلى ضوء اتفاق األمينني العامني ،فإن إدريس
لشكر اقترح ،في وقت سابق ،ومن داخل
األغلبية ،حكومة وحدة وطنية،
إللـــحـــاق حــــزب االســتــقــال
بالجهاز التنفيذي من جهة،
ومــن جهة أخـــرى ،إلحياء
تحالف أحزاب الكتلة.
ويركز االتــحــاديــون على
تمرير اقتراحاتهم عبر حزب
االستقالل ،إذ يعتبرون
ح ــزب ــه ــم ال ــق ــوة
االقتراحية
األولــــى،
حــســب
آخــــــر
لشكر

استجواب لألمني العام إدريس لشكر.
ويوضح مصدر «األسبوع» ،أن االقتراحات
االتحادية تقطع مع تأثير املال والنفوذ في
االستحقاقات االنتخابية ،وهــو ما يجعل
لشكر في مواجهة مباشرة مع أخنوش ،قال
معها رئيس االتحاديني« :إن ما حدث هو
أسوأ تحالف».
فــي ذات السياق ،ودائــمــا بــن حزب
االســتــقــال واالتــحــاد االشــتــراكــي،
تجري مشاورات مكثفة إلنجاح
أكــبــر وأنــضــج تــعــديــل على
مــــدونــــة االنـــتـــخـــابـــات،
والــتــقــطــيــع االنــتــخــابــي،
وغيرها ،ضمن االستشارة
الشعبية املتوقعة في السنة
القادمة.
وتـــحـــاول أحـــــزاب الــتــقــدم
واالشـــتـــراكـــيـــة واالســـتـــقـــال
واألصــالــة واملعاصرة،
التفاهم على
مذكرة

صورة وتعليق

مشتركة ،فيما تجري في الكواليس مشاورات
بني البركة ولشكر ،لتقديم مذكرة مشتركة تبعد
«البام» ،بغية استعادة كتلة األحزاب الوطنية،
لكن الذي يخيف وزير الداخلية ،حسب مصدر
«األسبوع» ،هو املذكرة الثالثية بني بنعبد هلل
والبركة ووهبي ،التي ستسحب دفعة واحدة،
البساط من تحت أقــدام االتحاد
االشتراكي كقوة اقتراحية
في اململكة ،كما ستفرض
على لفتيت بنودا ونظرة
ستعصف بقوة وزارتــه،
وهو ما ترفضه األجهزة.
وي ــض ــي ــف امل ــص ــدر
قائال :إن إدريس لشكر
يخدم بطريقة ما لفتيت،
ألنهما يهتمان بإفشال
هذه املذكرة الثالثية ،وقد
وصلت إلــى نضج وصياغة
أغلب مطالبها.

الربكة

سوق العقار في المغرب
يخسر ثلث معامالته
بسبب «كورونا»
الرباط .األسبوع
تــراجــعــت املــعــامــات الــعــقــاريــة في
املغرب ،حسب بيان بنك املغرب بـ 31.2
في املــائــة ،بما يؤكد أن خسارة هذا
القطاع بفعل «كورونا» فاقت الثلث.
وتعمقت األزمــة في العقار املوجه
للسكن بـــ  32.9فــي املــائــة ،بإضافة
نقطتني ،وعلى أساس سنوي ،انخفضت
األسعار في املجال العقاري بواقع 1.4
في املائة.
وحــســب مــصــدر «األســـبـــوع» ،فــإن
املــغــربــي ال يشتري وال يبيع ،لذلك،
فاألثمنة لم تتراجع إال في حدود نقطة
ونصف ،بل في بعض الحاالت ،يبني،
ولذلك ارتفعت معامالت اإلسمنت في
شهر يونيو بـ  33في املائة ،فيما باقي
املعامالت تجمدت بطريقة استثنائية،
بما يكشف عــن «أزمـــة سيولة» أكثر
تعقيدا مع دخول املغرب املرحلة الثالثة
من رفع الحجر الصحي.

مؤشرات صراع غير مسبوق بين الداخلية و«البام»
الرباط .األسبوع

�إطالق �سراح املهداوي
عانـق الصحفـي حميـد املهـداوي الحريـة مـن جديـد ،بعـد
ثلاث سـنوات مـن السـجن ،حيـث أطلـق سـراحه يـوم اإلثنين
املاضـي مـن سـجن تيفلـت ،ليكون أول مسـتقبليه ،هـو عائلته،
وقـد التقطـت هـذه الصـورة الغنيـة عـن كل تعليـق ،لفرحـة
األبنـاء بأبيهـم(.)..

«يتضح أن عالقة حــزب األصالة
واملعاصرة مع وزارة الداخلية ليست
على ما يرام» ،هذا ما يؤكده أكثر
من مصدر «بامي» منذ وصول
األمني العام الجديد عبد اللطيف
وهبي إلــى كرسي األمانة
العامة للحزب.
التوتر بحسب مصدر
جــــد مــطــلــع داخــــل
«البام» ،أفاضت
كـــأســـه نقطة
املــذكــرة التي
وجهها وزيــر
ال ــداخ ــل ــي ــة
للجما عا ت
الــتــرابــيــة
والـــــتـــــي
تــــــحــــــدد
لهم سقف
املـــصـــاريـــف
وكيفية الصرف
وهبي
وتـــطـــالـــبـــهـــم

بالتقشف ،بل تحجر على رؤســاء
الــجــمــاعــات فــي كيفية التسيير
والــتــدبــيــر رغــم أن هــذا املقتضى
(أي الوصاية والعالقة
بــــــن الــــداخــــلــــيــــة
والجماعات) منظم
بالقانون التنظيمي
األخير.
املـــصـــدر ذاتــــه،
أوضـــح أن «الــبــام»
الذي يترأس العدد
الــكــبــيــر من
الجماعات،
الســـيـــمـــا
الــقــرويــة،
وي ــت ــرأس
أكـــــــبـــــــر
عــــدد من
ا لجها ت ،
ا عتبر

نفسه هو املتضرر األكبر من هذه
الوصاية الشديدة واملوسعة ،ومن
هــذا الحجر في التسيير ،السيما
وأنــه يتزامن مــع سنة انتخابية
حــارقــة بــات عــدم حسن التصرف
والتسيير في الجماعات مؤشرا
على غضب الساكنة ،ومن تم معاقبة
املسيرين «الباميني» بعقاب كبير
على مستوى االنتخابات الجماعية
والجهوية املقبلة والتي يعتبرها
«البام» (أي الجماعات والجهات)
مصدر قوته السياسية والبرملانية.
وأك ــد املــصــدر ذاتـــه ،أن رؤســاء
الــجــمــاعــات «الــبــامــيــن» اشتكوا
لقيادة حزبهم هذا الحيف من الوالة
والعمال بتعليمات من وزارة
الداخلية ،وهــو ما جعل
الــقــيــادة تــصــرف هذه
املواقف عالنية وعبر
بــاغ املكتب السياسي
كــذلــك ،فهل حقا انتهى
شهر العسل بــن «الــبــام»
والداخلية؟

وزير ملغا�شي �سابق ي�ؤكد ح�صرية معاجلة ق�ضية ال�صحراء مبجل�س الأمن
الرباط .األسبوع
أكـــد بــانــيــا رامــانــويــلــيــنــا ،وزيــر
الزراعة والثروة الحيوانية واملصائد
امللغاشي السابق واألستاذ بجامعة
أنتاناناريفو ،على حصرية معالجة
الــنــزاع اإلقــلــيــمــي ح ــول الــصــحــراء
املغربية من قبل مجلس األمن التابع
لــأمــم املــتــحــدة ،مــبــرزا تــطــور دعــم
مغربية الصحراء من خــال افتتاح
دول إفريقية لقنصليات عامة لها في
مدينتي العيون والداخلة.
وقــــد جــــاء ذلــــك خــــال مــشــاركــة
رامانويلينا ،وهو عضو مجلس إدارة
الوكالة الجامعية للفرنكفونية ،في
برنامج «نقاش الصحراء» من أجل
تحسيس الرأي العام وتوضيح دور
دعم االتحاد اإلفريقي لألمم املتحدة
فــي معالجة الــنــزاع اإلقليمي حول
الصحراء املغربية ،وكذا إبراز تطور
دعــم مغربية الصحراء في إفريقيا

والــعــالــم والــــذي تــجــســد بافتتاح
مجموعة من القنصليات العامة في
العيون والداخلة.
وأوضح الوزير امللغاشي السابق،
أنه منذ بداية النزاع اإلقليمي حول
الصحراء املغربية وانسحاب القوة
االستعمارية اإلسبانية سنة ،1975
عزمت اململكة املغربية على تسوية
هــذا النزاع سلميا ،مشيرا إلــى أنه
نتيجة لذلك ،اقترح املغرب سنة 2007
منح منطقة الصحراء حكما ذاتيا
موسعا في إطــار السيادة املغربية
بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذه
القضية.
وأضاف أنه بعد فشل وساطة منظمة
الوحدة اإلفريقية ونقل هذه القضية
إلى األمم املتحدة ،بدأ املسلسل األممي
سنة  ،1985مضيفا أنــه تــم اتخاذ
قرارين مهمني في هذا االتجاه.
وفي هذا الصدد ،أشار رامانويلينا
إلى أن القرار  653لالتحاد اإلفريقي

الصادر في يوليوز  ،2017ينص على
أن جهود املنظمة اإلفريقية تأتي لدعم
جهود األمــم املتحدة ،كما أنها تلزم
رؤســاء االتحاد اإلفريقي ومفوضية
االت ــح ــاد اإلفــريــقــي بــتــقــديــم الــدعــم
املناسب لجهود األمــن العام لألمم
املتحدة للتوصل إلــى حــل سياسي
ونهائي لهذا الــنــزاع اإلقليمي وفق
االتفاق  -اإلطــار املوقع بني االتحاد
اإلفريقي واألمم املتحدة يوم  19ماي
 2017في نيويورك.
وبــالــنــســبــة لــأســتــاذ الــجــامــعــي
امللغاشي ،فإن هذا القرار يؤكد حصرية
األمم املتحدة في معالجة هذا النزاع
اإلقليمي حول الصحراء املغربية دون
اإلشـــارة إلــى خيار االستفتاء ،كما
أشار السياسي امللغاشي إلى القرار
 ،693الذي اعتمد خالل مؤتمر رؤساء
دول وحكومات االتحاد اإلفريقي لقمة
نواكشوط  ،2018والذي يلزم االتحاد
اإلفريقي كباقي املنظمات اإلقليمية

األخـــرى ،لتقديم دعمها الكامل
للمسلسل السياسي الذي أطلقته
األمم املتحدة.
وقــــال رامــانــويــلــيــنــا :إن هــذا
القرار أنشأ أيضا آلية تتكون من

مجموعة ثالثية تتألف من الرئيس
الحالي لالتحاد اإلفريقي والرئيس
السابق واملقبل للمنظمة اإلفريقية،
ملتابعة معالجة األمـــم املتحدة
لقضية الصحراء املغربية.

الرباط يا حسرة
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هندسة الماضي أرقى من الحاضر
حديث

العاصمة

هل يتحقق حلم
التغطيةاالجتماعية
وال�صحية من اجلماعة؟
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

أحكام الفصلني  140و 146من الدستور
توضح املهام املنوطة بالجماعة داخل دائرتها
الترابية ،وعلى ضوئها ارتكز قانون الجماعات
في املواد  77و 83و ،87بتحديد االختصاصات
وااللــتــزامــات املكلفة بها كــل جماعة ،منها
جماعتنا ،ومــن هــذه االختصاصات« :تقديم
خدمات القرب للمواطنني» ،وبعدها مباشرة
وكأنها للتوضيح« :خدمات اجتماعية صحية
وثقافية ورياضية» ،وإذا ما ربطناها بأنها
للمواطنني ،فحق لنا أن نتساءل :هل يستفيد
منها كــل املــواطــنــن كما جــاء فــي الدستور
والقانون الجماعي؟
والجواب في الوثيقة املالية «باب ،10-10
 »20-10الخاص بـ«املساعدة االجتماعية»،
وفي قناعتنا ،أنها من أجل «املواطنني» ،إال
أن فصول ذلك الباب «توزع مساعدات» على
جمعيات األعــمــال االجتماعية للموظفني،
و«دعـــم مــالــي للجمعيات» ،و«شــــراء مــواد
غذائية» ،و«مساعدات للرياضة واالستجمام»،
و«إعانات األندية الرياضية والخيرية واملراكز
االجتماعية» ...وقد سبق لنا أن تطرقنا لهذا
املوضوع.
فنحن نــريــد خــدمــات اجتماعية حقيقية
لكل املواطنني ،عبر سن «التغطية اإلجبارية
الصحية واالجتماعية» لكل من يحتاجها من
املعوزين في الرباط تحت إشــراف مجالسها
الجماعية ،التي نريد منها التكفل باملعوزين
تكلفا يشرف عليه ذوو االختصاص ،نريد منها
االهتمام باملسنني واملرضى وذوي االحتياجات
الــخــاصــة ،كــمــا نــريــد منها صــراحــة تنفيذ
«خــدمــات اجتماعية لكل الرباطيني» وليس
للمحظوظني( ،)..وال يمكن تحقيق هذا الحلم
إال إذا تأسس قسم اجتماعي حقيقي بمصالح
مختصة وإمكانيات مادية كافية ..تهدر اليوم
في املساعدات واملنح والشراكات.

هشادات من

الرواد

شهادة من الرائد الدكتور عبد الكريم
كــريــم ،جـــاءت فــي ســيــاق تقديم كتاب:
«رباط الفتح عاصمة اململكة املغربية» ،من
تأليف فضيلة الدكتور سنة  ،1986وهي
كاآلتي(( :تميزت مدينة رباط الفتح منذ
تأسيسها أواخر القرن السادس للهجرة،
بصفات أبرزها :أوال :طابع الجهاد ،فقد
قامت على أساس الجهاد وعاشت للجهاد
كما استمرت معسكرا للمجاهدين .ثانيا:
االرتباط باألندلس ،فالهجرات األندلسية
املستمرة إليها عبر عدة قرون ،أعطت رباط
الفتح مقومات املدينة األندلسية فيما وراء
البحار .ثالثا :أنشأ املولى محمد بن عبد
هلل بــربــاط الفتح ،تحصينات عسكرية
ومنشآت عمرانية مختلفة كانت االنطالقة
الحقيقية للمدينة خالل تاريخها الحديث.
رابعا :نمت رباط الفتح واتسع عمرانها
مــنــذ صــيــف  1912كــعــاصــمــة للمملكة
املغربية)) انتهى.
أطال هلل عمر الرائد سيدي عبد الكريم
ومتعه بموفور الصحة والعافية.

ل�سيا�سة العا�صمة ..نحن يف حاجة خلطة معمارية «ت�صحيحية»

البناية «األطالل» املخلدة في الصورة،
هــي مــن آثــار بنايات الــربــاط ومــوجــودة
حاليا بحي املحيط على الشريط الساحلي،
وشــيــدت منذ حــوالــي قــرنــن مــن الزمن
ونصف القرن ،وتخضع حاليا للترميم
واإلصالح إلعادة االعتبار التاريخي لهذا
الفن املعماري األصيل في عاصمة أصيلة
تتنفس الحداثة مع جيل حديث تواق إلى
االفتخار بجذوره التليدة.
فمنذ تأكيد الــربــاط «مــديــنــة للتراث
اإلنــســانــي» مــن طــرف املنظمة العاملية
اليونسكو ونحن نترقب تشريعات وطنية
أو محلية من مجالس العاصمة ،لتحافظ
على هذا املكتسب من جهة ،ولتحمي ما
نتوفر عليه من تــراث معماري ،وتقاليد
أصيلة ملركز اململكة ،من جهة ثانية.
كنا ننتظر مشاريع تهيئات معمارية
بمواصفات تحافظ وتعزز الــتــراث على
الواجهات والحداثة على «الداخل» ،علما أن
عددا من العواصم األوروبية بالخصوص
تلتزم بهذه السياسة التعميرية ،ومع
سياسة املدينة وإضافة مؤسسات جديدة
مهمتها مراقبة عمليات البناء ،مع األسف
لم يتحقق املرغوب من مجالسنا املنتخبة،
وها هي العاصمة أمامكم تندب حظها على

ما أصاب عمرانها التاريخي داخل املدينة
العتيقة وحــي حسان وحــي املحيط ،ثم
البشاعة التعميرية في األحياء الجديدة
ونسبيا في الحي الجنوبي ،وبالتالي،
فمن الواجب فصل عمران وتعمير عاصمة
التراث اإلنساني عن وصاية الوزارة املعنية
على الوكالة الحضرية وعلى املنتخبني،
وكل املتدخلني في التصاميم ،وإسناد هذه
املأمورية إلــى وكالة مستقلة للمحافظة
على تراث وعمران وتعمير مدينة التراث

«خدمات القرب» بعيدة عن الرباطيين

اإلنساني ،مع تطبيق «سياسة العاصمة»
الــتــي ال عــاقــة لها بـــ«ســيــاســة املدينة»
العادية.
وقتها ،سيتفاجأ الغيورون على املدينة
بالتراخيص واالجتماعات واملـــداوالت،
وذلك بتكوين جبهة موحدة للتشبث بما
تبقى من آثار مدينة التراث اإلنساني.
وتــأمــلــوا الــصــورة املــرفــقــة بــإمــعــان..
فحينذاك لم تكن ال وزارة وال وكالة وال
جماعة مكلفة بالتعمير والسكنى.

ر العا
أسرا صمة

اجلماعة «تن�سى» �إحداث دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال
قانون الجماعة رقــم  113-14نص
فــي الفقرة الخامسة مــن امل ــادة 87
على ((إحداث دور الحضانة ورياض
األطــفــال)) ،وكلف بها الجماعة مع
إمكانية التشارك إلنجاز هذا املرفق
االجتماعي الــضــروري فــي عاصمة
اإلدارات واملــؤســســات التعليمية
والصناعية والثقافية التي تقوم فيها
املرأة بأدوار فعالة تحرمها من البقاء
في البيت لرعاية األطــفــال ،وتضطر
إليداعهم في حضانة أو رياض األطفال
مقابل نصف أجرتها الشهرية ،في
غياب تحقيق «خدمات القرب» على
أرض الواقع ،والتي جاءت بها املادة
سالفة الذكر منها :احتضان الصغار
أثــنــاء وجـــود أمــهــاتــهــم فــي مــقــرات
عملهم وبأثمنة رمزية ،مساهمة من
الجماعة في تشجيعهن على العمل
واإلنتاج والدفع بعجلة االقتصاد وهن
مرتاحات البال لفلذات أكبادهن وهم
في رعاية الجماعة التي تتحمل أعباء
مالية حتى تفي بشعار« :خــدمــات

القرب» ،علما أن خدمة األبناء هي أهم
الخدمات امللحة.
واســألــوا املــوظــفــات واألســتــاذات
والصانعات والتاجرات وحارسات
الــســيــارات وخ ــادم ــات الــبــيــوت عن
معاناتهن مع نفقات واجبات املرفقني
االجتماعيني عند الخواص؟
وقد أصبح واجبا على املنتخبني،
وبكل استعجال ،تفعيل املادة  87في
شق إحــداث دور الحضانة وريــاض
األطــفــال ،ويناط باملقاطعات بمعدل
 10مؤسسات للحضانة لكل منها،
وتــخــصــص لــهــا مـــا ي ــص ــرف على
الــســيــارات وبــنــزيــنــهــا وإصــاحــهــا
وضريبتها ،أما األطر ،فيمكن تكوين
وتدريب حزبني من موظفي الجماعة
ومجلس العمالة وعددهم يقترب من
سبعة آالف مــوظــف جــمــاعــي ،والكل
يعلم بأن املجالس املنتخبة «أصابتها»
تخمة التوظيفات ،وجــاءت املناسبة
لـ«الشفاء» منها ،بإعادة «االنتشار»
خدمة لـ«خدمات القرب» «ديال بصح».

أرشيف الرباط
صـــــورة الــتــقــطــت
بــتــاريــخ  12أبــريــل
بالعاصمة
،1988
الــيــمــنــيــة صــنــعــاء،
ويظهر فيها املرحوم
املـــهـــنـــدس مـــبـــارك
بوربوح (الثاني على
اليسار) وكان رحمه
هلل رئـــيـــس لــجــنــة
الــشــبــاب والــريــاضــة
بجماعة الرباط ،في
حــوار مع عمدة تلك
املدينة ،لالتفاق على
تــرتــيــبــات الــتــعــاون
الرياضي.
وكــان رحمه هلل من ال ــرواد الرياضيني في العاصمة ،وحقق لها عدة
إنجازات ،من مركبات رياضية ومالعب وطنية وغيرها ،نتذكره ونترحم على
روحه الطاهرة.

ستندهشون مــن عبقرية أعــضــاء بلدية
الرباط ملجلس سنة  ،1926الذين أصــدروا
قرارا بإنشاء «الشرطة البلدية» و«الشرطة
الــبــلــديــة املــســاعــدة» ،ومهمتهما تطبيق
«القوانني البلدية» ،وبرروا ذلك لكون املدينة
عاصمة سلطانية ،كان عليها أن تتجهز بكامل
الــحــراســة واملــراقــبــة فــي كــل اختصاصات
البلدية ،مع العلم أنه كان في العاصمة رجال
األمن تابعني للحكومة ،وهذا دون شك يزكي
التماسنا الرامي إلــى وضــع قانون خاص
للعاصمة عوض القانون الجماعي.
تمعنوا في القرار املسؤول والناجع الذي اتخذه
املجلس البلدي للعاصمة سنة  ،1925عندما
تعرضت لفيروسات فتاكة قتلت اآلالف ،فبادر ذلك
املجلس إلى تأسيس «مصلحة للتفتيش الطبي»
وكلفها باملراقبة الطبية للمدارس ورعاية تالمذتها
وأساتذتها .إن كانت جماعتنا و«رفاقها» في عطلة
منذ ظهور الوباء ،فإننا نحذر من إمكانية هجوم ثان
للوباء بعد األعياد والعطلة ،لذلك نرجو أن تقطع
الجماعة عطلتها و«تتحزم» لكل طارئ مفاجئ.

خــصــاص كــبــيــر ودائــــم فــي مــخــزون
الــدم فــي مدينة «عاصمة الــطــب» التي
يسيرها «يا حسرة» حوالي  500منتخب
«مــنــاضــلــون فــي سبيل هلل» لــلــدفــاع عن
الساكنة املوعودة بفدائهم بـ«الروح والدم»
مــن منتخبيها فــي املــجــالــس الجماعية،
والغرف املهنية ومجلسي البرملان ،وهؤالء
وموظفوهم املمولون من الرباطيني وعددهم
 ،7500لو تبرعوا بقطرة دم مرة في السنة،
ألنقذوا حياة املحتاجني لهذه املادة الحيوية
وضمنوا «تقربهم إلى هلل» وأصوات عباده.
أثارت إعجابنا فقرة من رسالة وجهها السلطان
موالي الحسن األول إلى الحكومة الفرنسية جاء
فيها(( :إن جمهورية فرنسا ملحة في صداقة
املغرب ،والصداقة ال تدوم مع الطمع ،وإنما تدوم
الصداقة إذا كانت خالصة تبادل فيها املصالح))
(املــصــدر :كتاب «رب ــاط الفتح عاصمة اململكة
املغربية» ص )32 :ولكم التعليق.

كواليس جهوية
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مبادرات مواطنة تحسم الجدل

مدار�س خ�صو�صية تتخلى عن واجبات الدرا�سة خالل احلجر ال�صحي
نور الدين هراوي
بـــــعـــــد مـــــــا طــــالــــب
أربــــاب بــعــض املــــدارس
باالستفادة من صندوق
جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا»،
وفــــــي خـــضـــم الـــجـــدل
واالحـــتـــجـــاجـــات الــتــي
يخوضها عــدد مــن آبــاء
وأولياء التالميذ في عدد
من املؤسسات التعليمية
الخاصة التي تطالبهم
بــأداء واجبات التمدرس
عــن األشــهــر التي توقف
فيها التعليم الحضوري
بسبب حــالــة الــطــوارئ
الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عن
تفشي فيروس «كورونا»،
بــادرت بعض املؤسسات
التعليمية مــؤخــرا ،بعد
وساطة مكثفة ومتواصلة
للمديرية اإلقليمية للتعليم
بسطات ،إلى اتخاذ قرار
إعفاء كلي ألولياء أمور
الــتــامــيــذ مــن األقــســاط

الشهرية الخاصة بشهور
أبــريــل ،مـــاي ،ويــونــيــو،
ك ــم ــا قـــامـــت مــجــمــوعــة
مـــن املـــــــدارس األخــــرى
بــتــخــفــيــض واجــــبــــات
التمدرس عن األشهر التي
تــم فــيــهــا الــتــدريــس عن
بعد إلى  % 60بالنسبة

لــأســر املــحــتــاجــة ،بما
فيها مــصــاريــف النقل
امل ــدرس ــي ،وأبــقــت على
نسبة  % 50بالنسبة
لألسر التي تضررت بشدة
من األزمــة جــراء الفقدان
الــكــلــي ملــدخــولــهــا ،بعد
مــلء مطبوعات خاصة

العدد1085 :
من  23إلى 28
يوليوز 2020

باإلعفاء الجزئي أو الكلي
املـــوجـــودة بــاملــؤســســات
املـــــذكـــــورة مــصــحــوبــة
بالوثائق الثبوتية لذلك.
وفــــي هــــذا الــســيــاق،
اعـــتـــبـــرت الـــعـــديـــد مــن
الجمعيات املهتمة بقطاع
الــتــعــلــيــم وكـــــذا األســـر

ال ــت ــي يــتــابــع أبــنــاؤهــا
دراستهم بهذه املــدارس
الــخــصــوصــيــة ،أن هــذه
القرارات اإلنسانية ،جاءت
لتعزيز أواصــر التضامن
والتآزر ،بالنظر للظرفية
االســتــثــنــائــيــة الــتــي تمر
منها البالد والتي تفرض
على الجميع تقديم خدمات
اجتماعية يغلب عليها
الجانب اإلنساني وتصب
في املصلحة العامة ،هذا
فــي الــوقــت الــذي ال تــزال
فيه بعض املؤسسات ،رغم
قدمها ،تضرب الظرفية
الــخــاصــة لــــ«كـــورونـــا»
بعرض الحائط ،وتتشبث
بكل أقساطها الشهرية
كـــامـــلـــة ،خــــاصــــة وأن
أصحابها تحولوا بفضل
هــــذه املـــشـــاريـــع املــــدرة
للدخل ،إلى أغنى أغنياء
املدينة ،ومــع ذلــك ،يغيب
عنهم الــحــس اإلنــســانــي
واالجـــتـــمـــاعـــي وثــقــافــة
التكافل والتضامن.

مواطنون يحتجون ضد
استهتار وحدة صناعية
بوطيب الفياللي
ش ــرع ســكــان مــديــنــة آي ــت مــلــول (قــرب
إنزكان) ،في توقيع عرائض للمطالبة برفع
الــضــرر الناتج عــن معمل دقيق السمك،
سيتم توجيهها لعامل عمالة إنزكان آيت
ملول ،وذلك «في ظل غياب مجلس جماعة
آيت ملول وعجزه عن اتخاذ التدابير التي
يخولها له القانون التنظيمي للجماعات
 113-14للحد مــن ضـــرر هـــذا املــعــمــل»،
حسب ما جاء في ديباجة العريضة املذيلة
بتوقيعات مواطنني ملوليني متضررين.
وطالب املوقعون على العريضة عامل عمالة
إنزكان ،بالتدخل العاجل قصد اتخاذ كافة
اإلجـــراءات املناسبة الرامية إلــى حماية
املواطنني ورفــع ضــرر التلوث والــروائــح
الكريهة املنبعثة من املعمل املذكور املتواجد
بالحي الصناعي آليت ملول.
كما أكــد املــوقــعــون على خــطــورة هذه
الروائح ،التي أضحت محط إزعــاج وقلق
للصغار والــكــبــار ،نتجت عنها أعــراض
مرضية مثل االختناق والحساسية وتمس
سالمتهم الصحية بشكل عام.
تــجــدر االشـــارة إلــى أن هــذه الــوحــدة
الصناعية ،كانت منذ أسبوعني ،محط
اهتمام الــرأي العام اإلقليمي والوطني
بعد وفــاة عاملني بها واختناق فرد من
أفراد الوقاية املدنية جاء إلنقاذ الفقيدين
رحمهما هلل.

حرمان امل�صطافني من حقهم يف ال�شواطئ يخرج جمعيات حقوقية عن �صمتها
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
اتهام برملاني عن دائرة شفشاون بالتهديد
واالعــتــداء على إحــدى الطالبات ،يستدعي
تدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق
في املوضوع ،خصوصا وأن املعتدى عليها
شككت في االســم العائلي الــذي يستعمله
البرملاني من أجل إظهار أنه مقرب من جهات
عليا(.)..
علق العديد من املواطنني بجهة الشمال
عــلــى مــوضــوع انــتــشــار فــيــروس «ك ــورون ــا»
مبدينة طنجة ،أنه راجع باألساس إلى فشل
السلطات املعنية يف التصدي لهذا الوباء بكل
حزم وصرامة ،ذلك أنه يف الوقت الذي كان من
املفروض على السلطات مراقبة املصانع وتتبع
حالة الوقاية والتباعد االجتماعي ،جندها
تطالب أصــحــاب املصانع بإخضاع عمالهم
للتحاليل وعلى نفقاتهم ،مما جعل األمر
يف غاية اخلطورة بسبب تهرب بعض أرباب
املعامل من القيام بهذا اإلجراء ،نظرا لتكلفته
باهظة الثمن ،وهذا هو السبب الرئيسي يف
استمرار انتشار العدوى الفيروسية مبدينة
البوغاز ،وفق تعبير العديد من الطنجاويني.
عــودة انتشار البعوض بمدينة تطوان
يجعل املجلس الجماعي محط تساؤل حول
امليزانية التي خصصها ملحاربة هذه الظاهرة
التي استفحلت هــذه األي ــام ،خصوصا مع
االرتفاع الكبير في درجــات الحرارة ،حيث
تعرف الطريق الدائرية هذه األيام انتشارا
كثيفا ملختلف الحشرات ،وخاصة «الناموس»
الذي يفسد على الساكنة متعة التجول على
طول واد مارتيل.

تتواصل عملية احتالل امللك
العمومي وإغالق املسالك الطرقية
املؤدية إلى الشواطئ واحتاللها
بواسطة املظالت بجهة املضيق
الفنيدق ،حيث يجد املصطافون،
ســواء من داخــل املــدن الشمالية
أو مــن خــارجــهــا ،أنفسهم أمــام
عــصــابــات مــخــتــصــة فـــي سلب
حقوق الغير ،عبر فرض قوانني
خاصة بهم ،وهــذا يضر بسمعة
املنطقة التي تعتمد بشكل كبير
على السياحة ،خصوصا في هذه
الظرفية التي يمر بها العالم مع
انتشار فيروس «كــورونــا» ،وألن
الحدود الخارجية مغلقة في وجه
املغاربة ،فليس لهم سوى التوجه
نــحــو املــــدن الــشــمــالــيــة لقضاء
عطلتهم الصيفية ،لكن هذه العطلة
تحولت إلى جحيم ال يطاق ،بسبب
التسيب واحتالل معظم الشواطئ
وممراتها.
ودخـــلـــت بــعــض الــجــمــعــيــات
الحقوقية على الخط في قضية
مــا ص ــار يــعــرف بــاحــتــال امللك
الــعــام بشواطئ الــشــمــال ،حيث

قامت جمعية الدفاع عن حقوق
اإلنـــســـان ب ــت ــط ــوان ،بــإحــصــاء
الشركات التي تم التفويض لها
بتدبير الشواطئ سواء من أجل
تنصيب املظالت الشمسية التي
يتم كراؤها للمصطافني بطريقة
إجبارية ،أو هؤالء الذين يقدمون
على كراء الدراجات البحرية التي
تزعج املواطنني ،خصوصا عندما
يتم استعمالها قرب املصطافني
حيث تشكل خطرا كبيرا عليهم.
وحــســب الــبــيــان الــصــادر عن
الجمعية املــعــروفــة بــاســم أحد
نشطائها ،لحبيب حاجي ،فإنه
تــوجــد  11شــركــة تــم الترخيص
لــهــا م ــن أجـــل اســتــغــال رم ــال
الــشــواطــئ عــلــى ط ــول الشريط
الساحلي املمتد من مارتيل إلى
املضيق وانتهاء بالفنيدق ،مما
اعتبرته الجمعية املذكورة تراميا
عــلــى املــلــك الــعــمــومــي بطريقة
عشوائية ،والــذي أصبح محميا
بقوة الترخيص التي تمنحها
الــجــمــاعــات مــن أجـــل االعــتــداء
على حقوق املواطنني ،خصوصا

األشــــخــــاص الـــذيـــن يــقــصــدون
الــشــمــال مــن املــنــاطــق الداخلية
لقضاء عطلتهم الصيفية.
واعــتــبــرت ذات الجمعية ،أن
احــتــال الفضاء الــعــام الرملي،
ليس اعتداء على امللك العمومي
بشكل بشع فقط ،بل اعتداء على
حــق املــواطــن فــي التمتع بذلك
الفضاء املخصص لالستجمام
والتجوال وممارسة رياضة املشي
والــجــري ،وأيــضــا القضاء على
التجمعات العائلية ومحاصرة
فــضــاءات ألــعــاب األطــفــال التي

خصصت لذلك.
واستنكرت نفس الجمعية هذه
الطريقة البشعة التي يتم بها
استغالل أو احتالل الشواطئ،
كما استنكرت اإلجهاز على حق
املواطنني في التمتع بالشواطئ،
خصوصا بعد جائحة «كورونا»،
هــذا فضال عن التلوث الحاصل
مــن االستعمال املــفــرط للبنزين
ســــواء مــيــاه الــبــحــر أو رم ــال
الشواطئ ،مما ينتج عنه انتشار
األوبئة واألمراض الجلدية ،وكذا
القضاء على الثروة السمكية.

تفاقم معاناة مواطنني بدون ماء يف زمن «كورونا»
تعاني ساكنة العديد من الــدواويــر التابعة
لجماعة غفساي وجماعة الورتزاغ عمالة إقليم
تــاونــات ،الويالت بسبب غياب املــاء الشروب،
حيث تقطع الساكنة مسافات طويلة من أجل
جلب املياه.
بعد تكرار املعاناة وفقدان أملها في جميع
املؤسسات بعد أن صارت البنية التحتية هشة
ومهترئة وانــعــدام جميع املــرافــق الحيوية،
تطالب ساكنة املناطق املذكورة بتوفير املاء
الشروب ،الذي تضطر للذهاب أمياال من أجل
الحصول على هذه املادة الضرورية ،حيث أن
جماعتهم لم تستطع أن توفر لهم املياه كما كان
مبرمجا في برنامجها االنتخابي ،مما ضاعف

من مخاوف السكان من تواصل هذه األوضاع
دون أن تتدخل الجهات املعنية وعلى رأسها
وزارة الداخلية وعمالة إقليم تاونات ،حتى صار
حال املنطقة يثير الشفقة وكأن هذه الجماعات
ال توجد في املغرب.
وتعيش ساكنة دوار الــدكــارة وأوالد حمو،
وضعية صعبة للغاية ،خاصة في فصل الصيف،
متجلية في البحث والتسابق من أجل الحصول
على قطرة ماء من اآلبار والعيون ،وغالبا ما تكون
ملوثة وال تخضع للمراقبة من طــرف الجهات
املعنية وعلى رأسها قسم حفظ الصحة الذي
تفتقد له الجماعات املذكورة ،وتظل ساكنة هذه
الدواوير عدة ساعات في االنتظار من أجل الظفر

بقنينة أو قنينتني من املياه الصالحة للشرب،
وفــي بعض الــحــاالت ،يخيب ظنهم ويرجعون
خاويي الوفاض.
وتــطــالــب ســاكــنــة هــذه الــجــمــاعــات الجهات
املسؤولة ،بالتدخل العاجل قصد تزويد مداشر
جماعتهم بشبكة املـــاء الـــشـــروب ،حــيــث لم
يستفيدوا إطالقا من شبكة املاء التي هي حق
مشروع ضمن مشاريع التنمية املحلية واملندمجة
التي خصصت لها ميزانية ضخمة من لدن الدولة
وكانت تحت إشــراف الجماعات الترابية بغية
توفير املــاء لكل املناطق ،على اعتبار أن تراب
هذه الجماعة توجد به حقينة سد «الوحدة» الذي
يعتبر أكبر خزان مائي في املغرب.
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بني مالل

أصـــــداء

ما بعد الحجر الصحي

ثقافة ووعي ريا�ضي بدون من�ش�آت ريا�ضية
سعيد الهوداني
ما إن أعلن عن تخفيف الحجر
ال ــص ــح ــي ،حــتــى ســـــارع معظم
املواطنني إلى الخروج للمتنزهات
وجنبات الطرقات ملمارسة رياضة
املشي والجري ،لتخفيف أوزانهم
التي فاقت معدالتها ،بسبب قلة
الــحــركــة والــخــمــول الـــذي فرضه
الحجر الصحي.
لكن املثير لالنتباه ،خصوصا
في جهة بني مالل خنيفرة ،إن لم
نقل في معظم جهات اململكة ،هو
االنعدام التام للمنشآت والفضاءات
الرياضية املخصصة لهذا الغرض،
حيث نرى النساء والرجال والشباب
يــمــارســون هوايتهم على أرضية
مليئة بــالــغــبــار والــحــجــارة  فــي
جنبات الطرق الرئيسية والثانوية،
الخالية من السكان واملـــارة ،مما
يشكل خــطــرا عــلــى سالمتهم من
طــرف املتسكعني وقــطــاع الــطــرق،
والــشــاحــنــات والــســيــارات التي

تلكس
تعاني ساكنة بلوك  5بقصبة
الطاهر عمالة إنزكان أيت ملول ،من
انتشار الروائح الكريهة املنبعثة
مــن مــنــزل سكني حــولــه صاحبه
إلـــى حــظــيــرة لــتــربــيــة املــواشــي،
مــع مــا يخلفه ذلـــك مــن تناسل
الــحــشــرات والـــديـــدان وأمـــراض
الحساسية ،وإزعاج لراحة السكان
ألنهم ال يستطيعون فتح النوافذ
وال اســتــغــال أســطــح منازلهم،
خصوصا خالل الفترة املسائية،
بسبب أصوات األغنام ورائحتها
التي ال تحتمل ،مخالفا بذلك القرار
البلدي الــذي يقضي بمنع تربية
املواشي باملدار الحضري ،الشيء
الذي يطرح عالمة استفهام حول
من يقف وراء مرتكب هذه املخالفة،
ضاربا بعرض الحائط كل القوانني
التي تسعى إلى الحكامة الجيدة
للبيئة ،رغــم قيام السكان بعدة
شكايات في املوضوع.

إنزكان

تنامي نفوذ «م�شعوذ»
األسبوع
«مــن يحمي هــذا املــشــعــوذ» بهذه
العبارة بدأت مواطنة إنزكانية وهي
تحكي قصتها مع «مشعوذ» مشهور
بإنزكان مشتكية من تصرفات هذا
الــشــخــص الــــذي يـــمـــارس طــقــوس
الشعوذة نهارا جــهــارا ،حيث أقدم
على تحويل منزله إلى مقر الستقطاب
الــعــشــرات مــن الــفــتــيــات والــنــســاء
مــن ضعيفات الــعــقــول البــتــزازهــن،
وأكــثــرهــن تــقــع ضــحــيــة تحرشاته
الجنسية ،وذل ــك بعيدا عــن أنظار
السلطات املحلية التي ظلت عاجزة
عن اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه.
وكشفت إحــدى الــجــارات ،أن املعني
بــاألمــر ع ــادة مــا «تــصــدر مــن منزله
قهقهات مرتفعة للنساء ،وفي بعض
األحيان قرع الــكــؤوس»( ،)...وهو ما
جعل منزله يتحول إلى ما يشبه مكانا
للدعارة ،بعد أن تمكن هــذا الدجال
من فرض طقوسه على سكان الحي،
وجعلهم ال يقوون على تحريك أي
شكاية ضده في هذا املوضوع ،وفق
تعبير الجيران املتضررين.

تسير بسرعة فائقة ،مهددة حياتهم
بسبب السرعة املفرطة التي يقود
بها السائقون ،ناهيك عن الكالب
الضالة التي تكاثرت بشكل رهيب
أثناء الحجر الصحي.
شــيء جميل أن يرتقي اإلنسان
وينتشر الوعي والثقافة الرياضية
عند معظم املواطنني ،منهم الشباب
الذين يهتمون بصحتهم قبل فوات
األوان ،واملسنون واملسنات الذين

عــمــلــوا بنصائح األطــبــاء بعدما
الزمتهم أمراض مزمنة ،في مقابل
ذل ــك ،لــم نلمس ثقافة تخصيص
فـــضـــاءات ريــاضــيــة ف ــي الــهــواء
الطلق ،لذلك ،نــرى أن امليسورين
يــنــخــرطــون فــي أنــديــة ريــاضــيــة،
ويــســتــفــيــدون مــن حــن آلخـــر من
حصص الترويض الطبي ،أما أبناء
الطبقة الكادحة ،فال ملجأ لها سوى
مالعب القرب إن وجدت ،والبراري

وجنبات الطرق.
مـــتـــى ســيــفــكــر املــنــتــخــبــون
واملستشارون في مصالح املقهورين
والعاجزين ،بإنشاء حدائق ومالعب
القرب واملسابح وفضاءات رياضية؟
هــل كــل الــبــرملــانــيــن واملنتخبني
يفكرون بعقلية واحــدة؟ إذ ال أحد
فــي اآلونــــة األخ ــي ــرة فــي وطننا
العزيز ،تميز بإنجاز محترم نال
رضى الساكنة التي يمثلها.
ال نــــــدري مــــا الـــقـــنـــاع الــــذي
ســيــظــهــرون بــه فــي االنــتــخــابــات
الــقــادمــة ،ومــا األســلــوب اإلقناعي
الحجاجي الذي سيعتمدونه إلعادة
انتخابهم مرة أخرى؟
أين كان املنتخبون والبرملانيون
وحــتــى الــــوزراء أثــــنــــاء مــعــانــاة
الطبقة الكادحة في فترة الحجر
الصحي؟
لــنــرتــقــي إذن ،بــاخــتــيــاراتــنــا،
ونستحضر الــــدروس السابقة،
وكـــفـــى مــــن إهــــانــــة واح ــت ــق ــار
املواطنني أيها املنتخبون.

الصويرة

الدور الآيلة لل�سقوط تدفع املواطنني �إىل اخلروج لل�شارع
حفيظ صادق
شــاهــد املــتــفــرجــون الــســاكــتــون عن
الــظــلــم( )..بمدينة الــصــويــرة ،تهرب
املــســؤول عــن السكنى والتعمير من
مواجهة مشكل الــدور اآليلة للسقوط،
حيث فوجئ سكان زنقة الحوز والقاضي
عــيــاض بمنعهم مــن ولــــوج اإلدارة
العمومية ،بذريعة تواجده في اجتماع
خاص مع عامل اإلقليم ،في حني أن األمر
مجرد كذبة ،من أجل تفادي الحوار مع
املستفيدين من مشروع إعادة اإلسكان.
وبعد مــا قيل لهم أن يذهبوا إلى
مقر العمالة ،فوجئ الجميع بخروج
ذلــك املــســؤول والذ بــالــفــرار بسيارته
وسط سخط وغضب املواطنني ،الذين
اعتصموا أمام مقر العمالة في انتظار

تدخل أي مسؤول ،والذين يتداولون
مجموعة من األسئلة في انتظار من
يجيب عن انتظارات الصويريني :ماذا
يقع بمدينة الصويرة؟ أين هي الوعود..
ال مسؤول ينادي وال حــوار؟ ماذا يقع
بالضبط ،هل من حلول ألكثر من % 60
من املنازل اآليلة للسقوط؟ ال إصالح وال
حتى بوادره ،فقط وعود كاذبة .وال زال

الصويريون يعانون في ظل استمرار
تماطل اإلدارة الــوصــيــة على قطاع
التعمير ،رغم أن هناك لجنة تجتمع كل
أسبوع بهذا الخصوص ،وملدة سنة..
فهل أربعة ماليني سنتيم كافية ألسرة
مكونة من  6أفــراد لشراء شقة بأغلى
مدينة في املغرب ،علما أن هناك حاالت
إنسانية كثيرة ألسر انهارت منازلها؟

مراكش

غياب احلوار يزكي احتقان القطاع ال�صحي
عزيز الفاطمي
الزال القطاع الصحي بمراكش يعيش فوق صفيح ساخن،
تؤكده األجــواء املشحونة من خالل الوقفات االحتجاجية
اليومية في زمن «كورونا» ،األمر الذي يستدعي تحكيم لغة
العقل وإعمال األذان الصاغية وفتح الحوار والتواصل
البناء مع امتالك قوة اإلقناع بعيدا عن سياسة األبــواب
املغلقة والبروج العالية ،رغم أن عهد هذه السياسة ولى دون
رجعة في مغرب جديد ومتجدد ،لألسف الشديد ،فالشغيلة
الصحية املنضوية تحت لوالء النقابة الوطنية للصحة بجهة
مراكش ،لم تجد بدا من تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة
 17يوليوز الــجــاري ،أمــام مقر إدارة املركز االستشفائي
الجامعي محمد السادس ،مع العلم أن مستشفى ابن طفيل

يعيش أجواء مشحونة من خالل االعتصام املستمر تنديدا
بالسياسة التدبيرية املتبعة من إدارة املستشفى واملوقف
السلبي للمندوبة الجهوية ،املتجاهلة ملطالب الشغيلة ،التي
ترتكز باألساس على توفير الوسائل الوقائية من أجل ضمان
سالمة الشغيلة الصحية ،لتبقى املندوبة الجهوية للصحة
بمراكش آسفي في وضع ال تحسد عليه ،هذا دون أن ننسى
قضية الدكتور عبد املالك املنصوري املقال من منصبه،
حيث سبق لنا أن تطرقنا لهذا املوضوع من خالل جريدة
«األسبوع» في عدد سابق ،وقلنا بأن هذه القضية ستعرف
أشواطا ساخنة ،وها هي املحكمة اإلدارية بمراكش تصدر
حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر يوم
 20ماي  2020القاضي بإعفاء املندوب اإلقليمي لــوزارة
الصحة بإقليم قلعة السراغنة ،بعد الطعن الـذي تقدم به
املسؤول اإلقليمي املقال.

أزمور

عندما كانت ال�سلطات تفر�ض على املواطنني طالء بيوتهم باللونني الأبي�ض والأزرق
شكيب جالل
أنجز الشباب ما لم تنجزه املجالس
الجهوية وال اإلقليمية وال الجماعات
الحضرية وال القروية ،وحدها سواعد
شباب أزمور من فتيات وفتيان تالحموا
بصفة تلقائية وعــفــويــة معبرين عن
طموحهم ومحبتهم للخير ولــكــل ما

كواليس جهوية

هــو جميل فــي هــذه املدينة الوديعة،
مدينة البحر والنهر والسماء اللذين
يرمزان للون أزمــور :األبيض والــزرق،
وهو اللون الذي اشتهرت به منذ عقود
والــذي كانت السلطات خــال سنوات
الستينات والسبعينات تفرض غرامات
مالية على كل من يطلي جــدران بيته
بغير اللونني األبــيــض واألزرق ،هذا

اللون الخالد ملدينة أزمور ،أعاده شباب
املدينة في حلة جديدة وبألوان متناسقة
ومتجانسة أبدعت فيها أنامل الشبان
إنــاثــا وذكــــورا ،حيث تحولت األزقــة
والجدران إلى لوحات فنية رائعة تسر
الناظرين ،فشكرا لشباب املدينة على
هــذه الــبــادرة الطيبة التي نتمنى أن
تتكرر كل سنة بإذن هلل.
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ســوسية

قــــررت لــجــنــة الــيــقــظــة الــخــاصــة
بفيروس «كــورونــا» ،إغــاق وحــدة صناعية
خاصة باألسمدة الفالحية بأيت ملول ،ضواحي
أكــاديــر ،على خلفية ما اعتبر «عــدم احترام
الشروط االحترازية ملحاربة تفشي فيروس
كــورونــا» ،وفــق ما أفــادت به مصادر محلية،
مشيرة إلــى أن هــذا اإلغــاق حــدد في أربعة
أيام تبتدئ من يوم السبت  18يوليوز ،2020
وكانت مصالح اليقظة الصحية قد رصدت عددا
من االختالالت الخاصة بعدم احترام ضوابط
تفشي «كوفيد  »19خالل زيارة أعضائها للوحدة
املــذكــورة ،وبــنــاء عليه ،تــم إع ــداد تقرير في
املوضوع ،انتهى بإغالق الوحدة التي تشغل
أزيد من  40مستخدما.
متكنت الشرطة القضائية باملنطقة
اإلقليمية لألمن مبدينة تيزنيت ،مساء يوم
اجلمعة املاضية ،من توقيف شخصني يبلغان
مــن العمر  21و 36سنة ،مــن ذوي السوابق
القضائية ،وذلــك لالشتباه يف تورطهما يف
قضية تتعلق بــالــضــرب واجلــــرح البليغني
باستعمال السالح األبيض والسرقة ،وحسب
املعلومات األولية للبحث ،فإن املشتبه فيه
الرئيسي ،وهــو حديث اخلــروج من السجن،
عرض رفقة شريكه ،شخصا للضرب واجلرح
البليغ بواسطة السالح األبيض ،مما تسبب يف
إصابته بعاهة مستدمية على مستوى عينيه،
قبل أن يستوليا على هاتفه النقال.
على إيقاع احتجاجات صاخبة من قبل
فعاليات املجتمع املدني ،افتتحت صباح يوم
الخميس املاضي ،الــدورة العادية للمجلس
الجماعي ملدينة أكادير ،في جو مشحون ملؤه
التوتر والتعثر داخــل قاعة االجتماع ملدة
ساعتني تقريبا ،بعدما تمكن عدد من املواطنني
وممثلي وسائل اإلعــام من حجز مقاعدهم
داخل القاعة بهدف متابعة أطوار دورة ساخنة
على خلفية إدراج نقطتني ستكون لهما تداعيات
على شــؤون الجماعة الترابية ،ولــم تتمكن
الدورة من مواصلة أشغالها إال بعد أن تدخلت
القوات العمومية التي أخرجت جميع من في
القاعة من مواطنني وممثلي مختلف املنابر
اإلعالمية ،بعدما قرر رئيس املجلس الجماعي
ومعه األغلبية ،جعل هذه الجلسة مغلقة ،حيث
تم حسم هذه القضية للتصويت فكان لألغلبية
ما أرادت للحسم بالتصويت على النقطتني
الحاسمتني من ضمن إحدى عشر نقطة مدرجة
في جــدول أعمال هذه الــدورة ،ويتعلق األمر
بالنقطة التاسعة املتعلقة بالدراسة والتصويت
على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي
لتمويل برنامج مشاريع برنامج التنمية
الحضرية ملدينة أكادير ،وبالنقطة العاشرة
املتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع
تفويت عقارات جماعية وبيعها للخواص.
تعرض حارس أمن خاص يعمل باحملكمة
االبتدائية بإنزكان ،مؤخرا ،للضرب واللكم
من طرف أحد املرتفقني حصل بسببها على
شهادة طبية تؤكد الضرر ،وحسب إفادة أحد
املرتفقني ،فإن املعتدي ولج احملكمة غاضبا إثر
خالف مع زوجته يف قضية طالق ،ولم يستسغ
مطالبته بوضع «الكمامة» من طرف احلارس
اخلــــاص( ،)..مما زاد من غضبه وهيجانه،
وأك ــدت بعض املــصــادر ،أن الضحية معروف
بحسن خلقه وتعامله الطيب مع املرتفقني ،يف
حني أخضع املعتدي للحراسة النظرية حتت
إشراف النيابة العامة املختصة وسيمثل بعد
إمتام مسطرة البحث التمهيدي الذي تنجزه
الضابطة القضائية أمــام وكيل امللك بذات
احملكمة التخاذ اإلجراءات القانونية يف حقه.
فــي واقــعــة مثيرة ،انتشر على وسائل
التواصل االجتماعي تسجيل صوتي منسوب
ألحد أعضاء جماعة أزغار نيرس التابعة لدائرة
إغــرم بإقليم تــارودانــت ،انهال فيه املتحدث
بالسب والــقــذف والشتم على شخص عامل
إقليم تارودانت ،وتقول مصادر محلية أن صوت
املتحدث يرجح أن يكون ملستشار جماعي عن
حزب العدالة والتنمية بذات الجماعة ،وحسب
املقطع الصوتي املتداول ،فاملتحدث بدأ بالتعبير
عن استيائه من غياب دور رجال السلطة املحلية
بدائرة إغرم وقيادة أضار ،وكذا تقاعس رؤساء
الجماعات ،متهما الجميع بـ«الخيانة» قبل أن
ينتقل ملنح عامل اإلقليم الحيز األكبر من زمن
الشريط ،والذي صب فيه جام غضبه عليه.
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تقرير يؤكد ارتفاع عدد النساء ضحايا العنف في زمن «كورونا»

احلجر ال�صحي يك�شف حجم التفكك الأ�سري يف املغرب
الرباط .األسبوع

كشفت تقارير العنف ضد املــرأة التي
أنجزت عبر استعمال منصات االستماع
والدعم النفسي والقانوني ،منذ بداية
اإلعالن عن تدابير حالة الطوارئ الصحية
والحجر الصحي ،عن ارتــفــاع كبير في
عدد النساء ضحايا العنف ،حيث وضعت
شبكة الرابطة «إنجاد» ضد عنف النوع،
منصة لالستماع رهــن إشـــارة النساء
هدفها استقبال اتــصــاالت الــنــســاء من
مختلف مناطق املغرب ،ولقد عرفت هاته
االتصاالت تزايدا مطردا طيلة مدة الحجر
الصحي ،أي خالل الفترة املمتدة بني 16
مارس و 10يوليوز .2020
فــي هـــذا الـــصـــدد ،اســتــقــبــلــت منصة
االســتــمــاع سالفة الــذكــر 1184 ،اتصاال
هاتفيا للتصريح بالعنف من طرف 685
امــرأة عبر مختلف التراب الوطني ،وقد
الحظت «فيدرالية رابطة حقوق النساء»،
عند تحليلها لهاته املعطيات ،أن العنف
املبني على النوع ،قد ارتفع خالل فترة
الحجر الصحي بنسبة كبيرة على الرغم
من أن ظروف الحجر الصحي لم تتح لكل
النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية
التبليغ عنه والتصريح به ،كما يتضح
من خالل الجدول أدنــاه ،حسب التقرير
الصادر عن الجهة املذكورة.
نفس املصادر ،أكدت أن العنف املمارس
ضد النساء خالل الحجر الصحي ،تفاقم
وزادت حدته ،وذلــك راجــع لعدة عوامل
منها على وجــه الخصوص ،أن ظروف
الحجر الصحي جعلت كل مكونات العائلة
من رجال ونساء يقتسمون نفس الفضاء
 24/ 24ساعة و 7أيــام فــي األســبــوع،
وبالتالي ،فالضحية أصبحت باستمرار
مع املعنف ،وكذا سيادة الفكر الذكوري،
حيث أن الضغوط االقتصادية والنفسية
تــزامــنــت مــع الحجر الصحي وجعلت
الــرجــال يصبون جــام غضبهم وعنفهم
على النساء والفتيات :الحلقة األضعف
داخــل األســر ،وعــدم الحسم في تطبيق
تدابير حماية النساء والفتيات من العنف
وإصــدار أحكام رادعة في قضايا العنف
ضد النساء ،باإلضافة إلى فقدان العديد
مــن النساء والفتيات املعيالت لألسر
ملورد رزقهن ،خاصة العامالت في القطاع
غير املهيكل ،مما جعل عنف األزواج
وباقي أفــراد العائلة يتضاعف عليهن
لعدم قدرتهن على االستمرار في اإلنفاق
واالستجابة لطلبات املعنفني املادية التي
ال تنتهي ،خــاصــة منهم املــدمــنــن على
املخدرات والكحول (حسب البالغ).
وفــي إطــار الحديث عن أشكال العنف
املــصــرح بها ،سجلت «فيدرالية رابطة
حقوق النساء» ما مجموعه  2543فعل
عــنــف مـــورس عــلــى الــنــســاء والــفــتــيــات
بمختلف أنواعه ،وأولها النفسي بـ ،1280
أي بنسبة  49.4في املائة ،ال سيما بسبب
أفــعــال الــســب والــشــتــم واإلهــانــة وســوء
املعاملة والتهديد بشتى أشكاله ،ولعل ذلك
راجــع ،حسب التقرير الذي حصلت عليه
«األسبوع» وتنشر مقتطفات منه ،لسبب
رئيسي وجوهري ،كون العنف النفسي هو
عنف مالزم لباقي أشكال العنف األخرى
وخاصة منها العنف الجسدي والجنسي
في جميع الحاالت تقريبا ،باإلضافة للحاالت
التي يمارس فيها العنف النفسي بمعزل
عن باقي أنواع العنف األخرى .وهنا ،البد
من اإلشارة إلى كون النساء عشن العنف
النفسي بشكل مضاعف خالل فترة الحجر
الصحي ،فباإلضافة للضغوطات املرتبطة

بالخوف من الوباء ومــن مستقبل باتت
معامله غير واضحة ،الشيء الذي تطرقت
إليه املندوبية السامية للتخطيط في بالغ
لها صدر بتاريخ  11يوليوز  2020والذي
أكد على أن ربات البيوت تعرضن للضغط
بسبب الخوف من خطر فيروس «كورونا»
أكثر من نظرائهم الرجال.
وال يقف العنف الذي تتعرض له املرأة،
حسب نفس التقرير ،عند حــدود العنف
املمارس من طرف الرجل ،بل ينضاف لذلك
العنف ،العنف االقتصادي واالجتماعي
الذي تفاقم بدوره بشكل كبير خالل الحجر
الصحي ،لذلك يسجل أصحاب التقرير ما
يلي :إن عدم اإلنفاق على النساء واألطفال
تصدرت أفعال العنف التي مورست على
النساء ،كما ان تعليق عمل املحاكم خالل
فترة الحجر الصحي جعل ملفات النساء
املتعلقة بالنفقة واملستحقات الناتجة
عن الطالق أو غيره لم تــراوح مكانها،
والنتيجة نساء من دون مورد ،أما املرتبة
الثالثة ،فيحتلها العنف الجسدي بنسبة
 ،% 16حيث تم تسجيل  401فعل عنف
جــســدي ،منها حــالــة قتل ســيــدة وحالة
محاولة قتل سيدة أخرى ،في حني بلغت

نسبة العنف الجنسي  ،% 4حيث سجلت
منصة االستماع العديد من حاالت العنف
الــزوجــي الــذي صرحت بــه النساء ،كما
سجلت املنصة  12حالة عنف تدخل في
خانة العنف الجنسي رغم أن هذا العدد
ال يعكس الواقع ،وذلــك راجــع لعدم قدرة
النساء على التصريح بالعنف واكتفائهن
بتغيير أرقام الهواتف أو الحسابات على
مواقع التواصل االجتماعي ،وكباقي أفعال
العنف املبني على النوع ،فإن عدم تصريح
النساء والفتيات بــه راجــع لتحميلهن
مسؤولية العنف املمارس عليهن وتجرئهن
على الحديث مع الرجال وخلق عالقات عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
وقــد صنف التقرير املــذكــور ،النساء
الضحايا ،حسب عالقة مرتكب العنف
بالضحية ،إذ يتبني أن العنف الزوجي
سجل أعلى النسب خــال فترة الحجر
الصحي حيث بلغ  % 84.4بما فيه عنف
الطليق كاستمرار للعنف الزوجي رغم أن
العالقة منتهية.

العنف الممارس ضد النساء
خالل الحجر الصحي ،تفاقم
وزادت حدته ،وذلك راجع
لعدة عوامل منها على وجه
الخصوص ،أن ظروف الحجر
الصحي جعلت كل مكونات
العائلة من رجال ونساء
يقتسمون نفس الفضاء 24
 24/ساعة و 7أيام في األسبوع،
وبالتالي ،فالضحية أصبحت
باستمرار مع المعنف ،وكذا
سيادة الفكر الذكوري

فــإذا كانت املنازل هي الفضاء األكثر
أمانا في ظل تفشي فيروس «كوفيد ،»19
فإنه لم يعد كذلك بالنسبة للنساء اللواتي
عانني من العنف الــزوجــي بكل أشكاله
وتمظهراته وكل تداعياته على صحتهن
الجسدية والنفسية.
نفس التقرير ،سجل فــي ختامه ،أن
ارتفاع نسبة العنف الزوجي خالل الحجر
الصحي ،يطرح عدة تحديات مرتبطة ،من
جهة ،بقانون مناهضة العنف 13-103
والتدابير التي يحتوي عليها من أجل
حماية الضحايا ووقايتهن مــن عنف
يالزمهن في فضاء من املفترض أن تنعم
فيه النساء باألمن واألمان ،بحيث أن هذا
القانون يبقى قاصرا فيها يخص حماية
النساء أو حتى من حيث تجريم بعض
أفعال العنف التي تعاني منها النساء
في صمت ،ومن جهة أخرى ،فإن ارتفاع
وتيرة العنف الزوجي يسائل الدولة حول
مدى تطبيق القانون  13-103في الشق
املتعلق بالتدابير الحمائية ،وال سيما

تدابير اإلبعاد وتوفير اإليــواء للضحايا
والناجيات مــن العنف والــتــي كــان من
املفترض أن تطبق خالل الحجر الصحي
بشكل تلقائي من طــرف النيابة العامة
حتى قبل أن يحال امللف على املحكمة في
حالة املتابعة ،وذلك ضمانا ألمن النساء
وحفاظا على حياتهن.
((إن العنف الــزوجــي املتفاقم خالل
الحجر الصحي ،يسائل كذلك الــدولــة،
عن مدى توفر منظومة متكاملة للتكفل
بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه،
هدفها حماية النساء عبر التدخل السريع
والحازم والتنسيق املحكم والفعال بني
كل املكونات ،وأكثر من هذا ،سن سياسات
عمومية ناجعة وفعالة وفــق ميزانيات
مالئمة للتطبيق والتفعيل)) ،يقول تقرير
«فيدرالية رابطة حقوق النساء» ،الذي
يؤكد بشكل عام أن التنسيق بني مختلف
املتدخلني فــي مــجــال التكفل بالنساء
والفتيات ضحايا العنف كان إيجابيا،
بحيث تــفــاعــل املــتــدخــلــون ،كــل حسب
اختصاصه ،من أجل تسهيل ولوج النساء
والفتيات للخدمات املتاحة خــال هاته
الفترة االستثنائية التي تطلبت مجهودا

مضاعفا مــن الجميع مــن أجــل تخفيف
أثار العنف على النساء والفتيات ،ولعل
من بني الخدمات التي تبينت أهميتها
خالل هاته الفترة وبانت استعجاليتها،
هي خدمة اإليواء كآلية من آليات حماية
الــنــســاء مــن الــعــنــف ،فــبــالــرغــم مــن أن
السلطات العمومية الوصية على هذا
القطاع حاولت إيجاد حلول مؤقتة إليواء
النساء عبر تسخير بعض دور الرعاية
االجــتــمــاعــيــة األخــــرى كـــدور الطالبات
وغيرها مــن فــضــاءات اإليـــواء ،إال أنها
تبقى حلوال مؤقتة وتسائل القطاع املعني
عن التدابير التي اتخذت قبل الجائحة،
وما سوف تتخذ بعدها من أجل توفير
هاته الخدمة الحيوية بشروط تراعي
خصوصية العنف املمارس ضد النساء،
ووفــق استراتيجية للتدخل تجعل من
مقاربة النوع واملقاربة الحقوقية منهجها
من أجل تكفل ضامن للنساء والفتيات
ضحايا العنف والناجيات منه ،حسب
نص التقرير.
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حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

الشعب بني الكمامات واالنتخابات
يستمر اتساع الخرق على الترقيع،
بمعنى أن إصــابــات «كــورونــا» في
تصاعد ،وكذلك عدد املوتى ،والناس
حــائــرون ويــتــســاءلــون متى ينتهي
هذا الوباء ،خصوصا وأن املنظمات
الدولية املهتمة بهذا الشأن ،تؤكد
أن هـــذا الــوبــاء سيهجم هجمات
أكثر شراسة خــال فصل الخريف،
وقــد بــدأت الــدول التي شملها هذا
الــوبــاء تستعد ملــواجــهــتــه بجميع
الــوســائــل املــمــكــنــة ،وهــــذه الـــدول
املنضمة لالتحاد األوروبـــي ،أخذت
تعقد قمما واجــتــمــاعــات مطولة،
وجندت  750مليار أورو ،لتوزيعها
على البلدان األعضاء املتضررة من
الــوبــاء ،لكنهم اختلفوا في طريقة
التوزيع ،أما نحن العرب ،واألفارقة،
ماذا أعددنا لهذا العدو العنيد ،هل
سنبقى في موقف املتفرج ،ونستسلم
ملا أصابنا ونعتبره قضاء وقــدرا؟
ومما زاد الناس يأسا وتشاؤما ،أن
جميع املختبرات العلمية املعروفة
وخبرتها في هــذا املجال ،لم تبشر
ولو ببصيص أمل بقرب اكتشافها
لعقاقير أو تلقيحات تجنب البشرية
من موجة ثانية من فيروس «كورونا»،
والبشر مع كثرة علمائه ال يستطيع
أن يــنــهــل مــن عــلــم هلل إال الــشــيء
القليل ،مصداقا لقوله تعالى في
آية الكرسي(( :وال يحيطون بشيء
من علمه إال بما شــاء وســع كرسيه
الــســمــاوات واألرض ،))...فالحق
سبحانه وتعالى يدبر األمر كما شاء،
لذلك نعتبر أن هذه الظاهرة إنما هي
تدبير ونوع من غضب السماء ،وقد
سبق لنا في حلقات سابقة أن فسرنا

مما زاد الناس يأسا
وتشاؤما ،أن جميع
المختبرات العلمية
المعروفة وخبرتها
في هذا المجال ،لم
تبشر ولو ببصيص
أمل ،بقرب اكتشافها
لعقاقير أو تلقيحات
تجنب البشرية من
موجة ثانية من
فيروس «كورونا»
هذا العقاب بسبب اإلباحية والفجور
واالبتعاد عن الدين وتعاليمه ،ألن
اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما
بدأ ،فطوبى للغرباء.
ال شــــك أن حـــكـــومـــتـــنـــا ،رغـــم
اجــتــهــاداتــهــا ،ســتــعــانــي مصائب
جلى وستعيش أياما صعبة ،نظرا
للخسائر الــفــادحــة الــتــي تحملها
املــغــرب خــال األربــعــة أشــهــر التي
عرفت فيها بالدنا ركــودا اقتصاديا
تاما ،ولكننا نستغرب حينما نسمع
أن هــذه الحكومة ستقوم بــإجــراء
سلسلة مــن االنتخابات الجماعية
والتشريعية ،ترى ما هو الكنز الذي
ستلجأ إليه الحكومة لتمول هذه

الحسين الدراجي

االنتخابات ،أم أنها كعادتها ستعول
على االقتراض من املؤسسات البنكية
الــتــي أصــبــح املــغــرب رهينة لديها
حاضرا ومستقبال؟
إن الحلول السهلة تبدو ناجعة،
لكن حتما ستكون لها عواقب وخيمة.
ولنفترض أن وزارة الداخلية قد
ادخرت في صناديقها «السوداء» كتلة
مالية ستمكنها من تمويل االنتخابات
املقبلة ،فــإن أحــزابــنــا السياسية،
صــغــيــرة كــانــت أو كــبــيــرة ،وكــمــا
نعلم ،ال تتحرك إال بمساعدة مالية،
وبالتالي ،إذا جفت العني قل املاء في
الوادي ،ولنفرض أيضا أن األحزاب
اقتنعت واكتفت باملساعدات الضئيلة
الهزيلة التي ستحصل عليها ،فكيف
سيمكنها عمليا وميدانيا أن تقوم
بحمالتها االنتخابية مــع احــتــرام
بعد املسافة بني املواطنني ،أال يشكل
تجمع املواطنني بهذه املناسبة خطرا
على صحة الشعب؟ وحتى إذا تيسر
ذلك بفضل الفضاءات الكبيرة التي
توفرها مالعب كرة القدم ،فإن نسبة
املشاركة ستكون أكثر من هزيلة (كما
حدث في انتخابات فرنسا).
لــهــذه األســــبــــاب ،ولــغــيــرهــا من
الحيثيات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والصحية ،أليس من
الحكمة والتدبير العقالني أن تأجل
االنــتــخــابــات إلـــى حــن  أن تصبح
الــظــروف املــاديــة سانحة ،وهــو عني
العقل ،ألن العمل الذي ال تتوفر على
الوسائل الكفيلة بإنجازه ولم تستعد
كما يكفي لبلوغه ،سيكون بينك وبينه
خط القتان ،وعــاش من عــرف قدره
ووقف عند حده   .

نافذة للرأي

عندما تصبح الكفاءة حقا يراد به باطل

المصطفى كرين
حني تتحدث األحــزاب عن املطالبة البرملان هو هيئة سياسية وليس هيئة أنــهــا اســتــحــقــاق ،ولــيــس ببعيد عنا
بــائــحــة خـــاصـــة بـــالـــكـــفـــاءات في تقنية) بــإدمــاج الــكــفــاءات السياسية النقاش الذي شهدته الساحة السياسية
االنتخابات البرملانية املقبلة ،فماذا واملدنية التي تراها ضرورية ومهمة واإلعالمية في سياق مطالبة امللك لألحزاب
لبناء املشروع السياسي واالقتصادي بالتنقيب في صفوفها من أجــل اقتراح
يعني ذلك؟ هناك احتماالن:
أناس أكفاء لتحمل مسؤولية القطاعات
 إما أن األحزاب تتوفر على كفاءات واالجتماعي املغربي.لقد أصبح ادعــاء الكفاءة في املجال الــوزاريــة ،وبعد عدة أشهر من «التنقيب
ولكنها ال تجد لها مكانا ضمن األسماء
واألشخاص الذين يتم ترشيحهم ضمن السياسي ،أسهل مبرر وأقصر طريق والــبــحــث واملـــشـــاورات» ،جــاءنــا رئيس
الــلــوائــح الــعــاديــة ،وفــي هــذه الحالة ،لــالــتــفــاف عــلــى مـــبـــاديء اإلنــصــاف الحكومة بمن اعتبره هو واألمناء العامني
نــتــســاءل مــا الـــذي يــبــرر ترشيح تلك والـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة ،وصــيــاغــة املتحلقني حوله ،بمجموعة وزراء لم يشهد
األسماء غير الكفؤة أصال؟ وبالتالي ،التشريعات التمييزية ،وفي الغالب ،فإن التاريخ أفشل وال أرعــن منهم ،وعوض
أن تعتذر هــذه األح ــزاب
فإن الحل بكل بساطة
للشعب املغربي على ما
يكمن في إعادة النظر
اقترفته في حقه ،وعوض
في معايير الترشيح،
أصبح ادعاء الكفاءة في المجال السياسي ،أسهل مبرر
أن تكتفي وتتعظ ،ها هي
وســنــحــصــل بسهولة
وأقصر طريق لاللتفاف على مباديء اإلنصاف والعدالة
تعود مرة أخرى الستعمال
على الــكــفــاءات التي
بقرة «الكفاءات» الحلوب،
ن ــري ــد دون الــلــجــوء
االجتماعية ،وصياغة التشريعات التمييزية ،وفي الغالب،
مــن أجــل تبرير تنصيب
ل ــه ــذه الــتــخــريــجــات
فإن من يتحدث عن الكفاءة هو مُعْدَموها ،كما
املتخلفني مــن أعضائها
البهلوانية.
أصبح مبرر «الكفاءة» هو الخطاب األسهل للسطو
فــي مــواقــع الــقــرار ،دون
 وإمــا أن األحــزاباكــتــراث بالثمن الباهظ
ال تــتــوفــر عــلــى هــذه
على الحقوق السياسية واالجتماعية للمواطنين وتمرير
الـــــذي يــخــســره املــغــرب
الكفاءات ،لذلك ،ال أفهم
البالدة باسم الديمقراطية
مــن مــقــدراتــه وم ــن زمنه
ملـــاذا تطالب بلوائح
التنموي ،وها هي األحزاب
لصنف من املرشحني ال
تتوفر عليهم أصال؟ وبالتالي ،هي غير من يتحدث عن الكفاءة هو ُمعْ َدموها ،تطلع علينا بهذه البدعة الريعية الجديدة
معنية بإيجاد لوائح لهؤالء «الكفاءات» كما أصبح مبرر «الكفاءة» هو الخطاب التي لم تشهد الديمقراطيات لها مثيال في
الذين ال تتوفر عليهم ،وفي هذه الحالة ،األسهل للسطو على الحقوق السياسية التاريخ ،عبر املطالبة بالئحة لـ«الكفاءات»
يجب إيــجــاد تخريجة تسمح للدولة واالجتماعية للمواطنني وتمرير البالدة في االنتخابات البرملانية املقبلة ...بربكم،
أســاســا (ولــيــس لــلــهــيــئــات العلمية باسم الديمقراطية ،في جو من التطبيل هل ما زال هناك ما يبرر أدنى اهتمام
والتقنية أو غيرها ،على اعتبار أن والضجيج اإلعالمي ،وتسويقها على بالشأن السياسي؟

الـــرأي
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هل �صوت جمل�س النواب
على �إعفاء �ضريبي
ل�صالح املتربعني
ل�صندوق «كورونا»؟
مصطفى إبراهيمي *

ورد بمشروع قانون املالية املعدل باملادة  247املكررة
من املدونة العامة للضرائب ،مقتضى يعطي الحق في
الخصم على عدة سنوات للمنشآت الخاضعة للضريبة
على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم مساهماتها
لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس «كورونا».
وبرر وزير املالية هذا اإلجــراء ،بكون القانون يعطي
الحق في الخصم برسم املساهمات والهبات املقدمة من
لدن األفراد والشركات من الضريبة ،باعتبارها تكاليف
قابلة للخصم ،وأن هذا املقتضى الجديد أتى ليخفف
العبء على امليزانية العامة بإعطاء هذه الشركات الحق
في الخصم موزعا على عدة سنوات محاسبية ،عوض
الخصم في سنة واحدة.
إال أن هذا املقتضى تم رفضه باإلجماع من طرف مجلس
النواب ،اعتبارا لعدم رجعية القوانني ،بحيث ال يمكن
تطبيق هذا املقتضى على املساهمات التي سبقت قانون
املالية املعدل ،ولكون هذا التعديل ال يحقق املساواة
والعدالة الجبائية بني املساهمني في صندوق «كوفيد
 ،»19ألنه ال يعني إال الشركات ويقصي األجراء واملوظفني
واألشخاص الذاتيني ،مما اضطر وزير املالية إلى سحب
التعديل الذي يقضي بالحق في الخصم برسم مساهمات
الشركات في الصندوق املذكور بأثر رجعي.
التصويت النهائي ملجلس النواب على مشروع قانون
املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  ،2020في قراءة
ثانية كما ورد من مجلس املستشارين ،وخاصة على
املــادة  247املــكــررة ،تم باعتبار أن الصيغة الجديدة
لهذه املــادة تختلف تماما عن الصيغة األول ــى ،حيث
أنها جاءت على الشكل التالي(( :تعتبر بمثابة تكاليف
قابلة للخصم ،توزع على عدة سنوات محاسبية ،املبالغ
املدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل
املنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة
على الدخل برسم الدخول املهنية أو الفالحية أو هما
معا ،املحددة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام
النتيجة الصافية املبسطة ،لفائدة الدولة)).
والفرق بني الصيغتني يتجلى فيما يلي:
 )1التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم
املساهمات والهبات والوصايا املقدمة لفائدة الدولة
وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس
«كورونا» ،حيث أن الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس
مبدأ الحق في الخصم للمنشآت الخاضعة للضريبة على
الشركات أو للضريبة على الدخل ،على غرار اإلعفاءات
من الضرائب األخــرى املوجودة أصال باملدونة العامة
للضرائب ،حيث أن الهبات املمنوحة للدولة تستفيد من
اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ومن واجبات
التسجيل.
 )2وضــح الــوزيــر بطريقة رسمية أن هــذا اإلجــراء
سيطبق على املساهمات املستقبلية في احترام ملبدأ
عدم رجعية القوانني املنصوص عليه في الفصل  6من
الدستور ،بما يعني أن املساهمات املستقبلية للشركات
هي املعنية بالحق في الخصم على غرار مجموعة من
املساهمات الــواردة باملادة العاشرة من املدونة العامة
للضرائب.
 )3بالعودة إلى املادة  247املكررة في صيغتها األصلية
والتي ألغيت ،سنجد أن هــذه املــادة تضمنت أحكاما
انتقالية ملواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا»،
حيث نصت على إجرائني اثنني :األول يتعلق بالحق
في خصم املبالغ املدفوعة في شكل مساهمات أو هبات
أو وصايا من قبل املنشآت الخاضعة للضريبة على
الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق
الخاص بتدبير جائحة فيروس «كورونا» ،والثاني يتعلق
بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع
االلتزام بها أو تحملها من قبل هذه املنشآت خالل فترة
حالة الطوارئ الصحية ،في حني أن املادة  247املكررة
في صيغتها الجديدة ،ألغت هذين اإلجرائني ،ونصت على
مبدأ عام للخصم برسم الهبات واملساعدات والوصايا
املقدمة لفائدة الدولة.
والخالصة ،أن املسألة ال تتعلق باملساهمات السابقة
في صندوق «كوفيد  ،»19ولكن األمر يتعلق باملساهمات
املستقبلية لفائدة الدولة.
* رئيس فريق العدالة والتنمية
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«الق�سم التاريخي» لدى «�أر�شيف املغرب»
تـــواصـــل «مــؤســســة أرشــيــف
امل ــغ ــرب» خطتها الــرامــيــة إلــى
تقريب مضامني ما تحتضنه من
أرصـــدة وثائقيـة ،مــن الباحثني
واملهتمني وعموم القراء ،وذلك من
خالل إعالن نشـر فهرس «القسم
التاريخي» (.)SH
ويــتــكــون هـــذا الــرصــيــد ،وفــق
املؤسسة ،من مجموعة من الوثائق
املــتــنــوعــة الــتــي جــمــعــهــا هــنــري
دوكاستر ومــن خلفه فــي مهامه،
وهــي وثــائــق متعلقة بمشروعه
التاريخي املنشور تحت عنوان
«املــــصــــادر الــغــمــيــســة لــتــاريــخ
املغرب» ،محتوية على نسخ وصور
ملــراســات مختلفة بني السالطني
املغاربة والــدول األوروبية (خالل
الفترة املمتدة من القرن 16م إلى
القرن 19م) ،ومالحظات ومعلومات

مدونة عن املغرب وقبائله (صور
فوتوغرافية ،قصاصات الصحف)،

حياة الفنان الراحل حسن
ميكري في فيلم وثائقي

يستعد الفنان الشاب نصر ميكري ،ابن
الفنان الــراحــل حسن ميكري ،إلنجاز فيلم
وثائقي عــن والـــده ،بعنوان «أنطولوجيا
املوسيقار حسن ميكري» ،يعرض من خالله
أهــم املحطات فــي مــســار والـــده ،حيث بدأ
التحضير للوثائقي بمرحلة البحث في
أرشيف الراحل ،منه ما تتوفر عليه الشركة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،واملكتب املغربي
لحقوق التأليف.
ومعروف أن حسن ميكري أنشأ رفقة أشقائه
مجموعة «اإلخـــوان ميكري» ،التي انطلق
مسارها الغنائي في بداية عقد الستينيات
مــن الــقــرن املــاضــي ،وتكونت مــن الشقيقني
محمود وحسن ،قبل أن تلتحق بهما جليلة،
ثم شقيقهم الرابع يونس.
وتوفي حسن ميكري ،صباح يوم األحد 14
يوليوز  ،2019عن عمر ناهز  77سنة ،بعد
معاناة مع املرض.

فنانون بحرينيون يدعمون فعاليات أصيلة الفنية
أطلق مجموعة من الفنانني
البحرينيني ،الذين سبق وأن
شاركوا في فعاليات «منتدى
أصــيــلــة» ،مــبــادرة افتراضية
برسم جدارية مشتركة ،تعبيرا
عن دعمهم للجهود التي تقوم
بها مؤسسة «منتدى أصيلة»،
الستمرار نشاط املؤسسة رغم
الظروف التي فرضتها جائحة
«كــــورونــــا» ،وتــأكــيــدا منهم
على أهمية استمرار الحراك
الثقافي والفني لنشر رسائل
املحبة واملودة والتعاضد بني
الشعوب.
والفنانون املــشــاركــون في
إنــجــاز الــجــداريــة هــم :لبنى
األمـــن ،نبيلة الخير ،فائقة
الحسن ،نادر العباسي ،أحمد
عنان ،جعفر العريبي ،زهير
السعيد ،علي حسني ،حامد
الــبــوســطــة وعــبــاس يــوســف.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر ،شـــارك
مجموعة من املفكرين واألدباء
واملثقفني والــشــعــراء الذين
شــاركــوا فــي مــواســم أصيلة
السابقة ،برسالة مسجلة عن
طريق الفيديو ،تحمل تحية
البحرين إلــى أهــالــي أصيلة
ومــنــتــداهــا وأمــيــنــهــا الــعــام،

شبكة المقاهي الثقافية تستأنف
أنشطتها االفتراضية
اســتــأنــفــت
شبكة املقاهي
الـــثـــقـــافـــيـــة
بـــــاملـــــغـــــرب
أنـــشـــطـــتـــهـــا
الـــثـــقـــافـــيـــة
االفــتــراضــيــة،
بــلــقــاء شعري
فـــنـــي شــــارك
فيه الشعراء:
رضـــــــــــــــوان
بــووديــنــة من
سيدي قاسم،
عثمان بالنائلة
مــــن تـــونـــس،
عــبــد الــكــريــم الفياللي
من طنجة ،واملوسيقي
محمد النفنيف ،وهو
الـــلـــقـــاء الـــــــذي نــظــم
بتنسيق مــع املــديــريــة
اإلقــلــيــمــيــة لــلــثــقــافــة
بالقنيطرة ،وبتعاون مع
جمعية «أضــواء سيدي
قاسم للثقافة والــفــن»،

يوم الثالثاء  21يوليوز
.2020
وفــي سياق متصل،
تنظم الشبكة معرضا
تــشــكــيــلــيــا جــمــاعــيــا
افتراضيا تحت شعار
«مـــبـــدعـــون فـــي زمــن
كــورونــا» ،يستمر إلى
غاية  26يوليوز ،2020

ووثـــائـــق ع ــب ــارة ع ــن مــراســات
وأعــمــال البحث املتعلقة بتاريخ

املغرب ،وكــذا وثائق تهم «إنشاء
القسم التاريخي التابع إلدارة
الحماية الفرنسية باملغرب».
وتعد مثل هذه املبادرات «جسرا
تواصليا مع املرتفقني ،وتقريبا
للخدمة األرشيفية من الباحثني
واملهتمني ،بما يضمن تيسير سبل
البحث العلمي» ،ومن املرتقب أن
تتبعها خطوات أخرى من شأنها
تــقــريــب مــا تــزخــر بــه املــؤســســة
األرشيفية من أرصدة وثائقية من
عموم املرتفقني ،بشكل قد يدفع في
اتجاه كسب رهان «أرشيف القرب»،
وهو رهان ال يمكن تصوره إال داخل
نطاق «الرقمنة» التي باتت خيارا
ال محيد عنه فــي ظــل مــا أبانت
عنه جائحة «كورونا» من تحوالت
ومتغيرات رقمية ،ومن إقبال غير
مسبوق على «الرقمنة».

بمشاركة املبدعني عبد
الجبار بلشهب وحمزة
امحيمدات وعبد النبي
الوكيلي وشيماء شكار
وهــشــام دهــات وعمر
بـــويـــســـحـــاق وهــــدى
بنجلون ،على صفحة
الشبكة takafa café
عبر «الفايسبوك».

info@alousboue.com
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م�صطفى العلوي
مدير الن�شر:
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مديرة التحرير:
حكيمة خلقي
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رئي�س التحرير:
�سعيد الريحاين
s.rihani@alousboue.com

الق�سم الريا�ضي:
كرمي �إدبهي
idbihi62@gmail.com

�إعداد امللف:
د العوين
عبد احلمي 
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احل�سني الدراجي
بو�شعيب الإدري�سي
عبد الواحد بنم�سعود
جنمة الرفاعي

واملشاركون في الرسالة ،هم:
املفكر علي محمد فخرو ،قاسم
ح ــداد ،نبيل يعقوب الحمر،
عــلــي عــبــد هلل خليفة ،بهية
الــجــشــي ،محمد الــخــزاعــي،
س ــم ــي ــرة رجــــــب ،مــصــطــفــى
النعمان ،كريم العريض ،باقر
النجار ،هال آل خليفة ،جمال
فــخــرو ،ريـــاض حــمــزة ،ومــن

دولة اإلمارات العربية املتحدة،
األســتــاذ راشــد العريمي ،أما
الفريق الفني الذي وثق هذه
الفعالية والــرســالــة ،فتكون
مــن أســامــة مــحــمــد ،يعقوب
بوخماس ويوسف يعقوب.
يــذكــر أن فعاليات أصيلة
الفنية ،تستمر إلــى غاية 31
يوليوز الجاري.

إصدار العدد العاشر من المجلة
المغربية لألبحاث السينمائية»
صدر مؤخرا العدد العاشر (مارس  )2020من «املجلة املغربية لألبحاث
السينمائية» ،التي دأبت الجمعية املغربية لنقاد السينما على إصدارها منذ
سنة ( 2013عدد واحد على األقل كل سنة).
وتتوزع مــواد هــذا العدد الجديد من املجلة ،على محورين أساسيني:
األول خاص بموضوع «الفضاء في السينما» شارك فيه النقاد والباحثون
األكاديميون ،حمادي كيروم وعبد العلي معزوز ونور الدين محقق وعماد إرنست
ومصطفى فــرحــات ،والثاني
ورشدي املانيرة وعبد الكريم الشيكر
حول «تجربة املخرج السينمائي
التونسي ناصر خمير» ،ساهم فيه
النقاد والباحثون خليل الدمون
ومحمد اشويكة وخــالــدة سعيد
ورفيق الصبان وجمال الدين بن
الشيخ وسليم بن الشيخ وكمال
بن وناس.
تجدر اإلشارة إلى أن الجمعية
املــغــربــيــة لــنــقــاد السينما ،قد
نشرت إلــى جانب هــذه املجلة
السنوية ،مجموعة من الكتب
الــجــمــاعــيــة (تــجــمــيــع أشــغــال
نــدوات/لــقــاءات «سينمائيون
ونــقــاد») حــول تــجــارب بعض
املـــخـــرجـــن الــســيــنــمــائــيــن
املغاربة.
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رفع احلجر ال�صحي حتت �شعار «عوم بحرك»

الإعــالم «الورقــمي»
باملغرب ..وجيوب املقاومة

جميلة حلبي
عــنــدمــا تــم اإلعــــان عــن رف ــع الحجر
الصحي مع اإلبقاء على حالة الطوارئ
الصحية ،كان شعار املرحلة هو الخروج
مــن الــحــجــر املــنــزلــي ال الــتــخــلــص من
اإلجراءات االحترازية والوقائية املعمول
بها منذ بداية تفشي فيروس «كورونا»،
بذلك برهن معظم املغاربة على أنهم لم
يستفيدوا من الدرس ولم يستوعبوا معنى
اإلبقاء على الطوارئ الصحية ،وها نحن
نعاين يوميا مشاهد ملواطنني وبأعداد
كبيرة ،ال يلتزمون بالتدابير الوقائية،
شعارهم في هذا الصيف «كل واحد يعوم
بحرو» ،ومع أن بالدنا تعيش موجة من
الحرارة املفرطة ،فكل الشواطئ مكتظة
بالبشر «يعومون» بكل أريحية ال خوف
عليهم وال هم يحزنون ،وكــأن الفيروس
ينتقي أنــاســا دون اآلخــريــن ،أو يختار
أماكن دون األخــرى ،فبعد أن تقرر إقرار
التباعد االجتماعي بالدرجة األولــى في
معظم األماكن ،تركت األمور على عواهنا
بالشواطئ ،التي تعطي صــورة حقيقية
عن االزدح ــام دون وقاية ،والشيء ذاته
بالنسبة لوسائل النقل العمومي باستثناء
سيارات األجــرة من الحجم الكبير ،التي
أرغم أصحابها على العمل بـ  50في املائة
من قدرتها االستيعابية ،ليضطروا إلى
الزيادة في التسعيرة على املواطن البسيط
طبعا ،وهذا موضوع آخر.
فالخوف كل الخوف من موجة ثانية
للوباء ،والتي إن حدثت  -ال قدر هلل -
سيحدث ما ال تحمد عقباه ،مثل مأساة
طنجة وآســفــي ،فليس كــل مــرة تسلم
الجرة ،وهذا ليس تشاؤما بقدر ما هو
ســؤال عــريــض يــطــرح بالنظر ملــا خلفه
انتشار الفيروس من ضحايا خالل املرة
األولــى ،وما نتج عنه من ضغط نفسي،
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رغ ــم مــا واكــبــهــا مــن تجند للسلطات
ومختلف الفاعلني ،لكن معظم القطاعات
تضررت رغم إحــداث صندوق «كورونا»
للحد من أثار الجائحة ،ومن هذا املنطلق،
وجب عدم التراخي والتساهل في تطبيق
اإلجراءات الوقائية ،ومواكبة ذلك بمراقبة
صارمة كما عهدناها من قبل ،وتفعيل
وسائل الردع والزجر حتى ال تقع الفأس
في الرأس كما يقال ،فاالقتصاد الوطني
غير قادر على تلقي ضربة أخرى ،شأنه
شأن الغالبية العظمى من الشعب املغربي
الذين عانوا كثيرا والزالــوا جراء توقف
أعمالهم ،ومنهم من فقد مصدر رزقــه،
لذلك فنحن يلزمنا وقت كبير للتعافي من
تبعات الوباء ،وبالتالي ،فالكرة اآلن في
ملعب السلطات ،لوضع حد ملا يقع ،فال
تباعد وال وقاية ،كل ما في األمر فوضى
وارتجالية ،هناك من يرتدي الكمامات
وهناك من ال يحملها ،وهناك من يعقم

ومن ال يعقم ،واملشهد ال يطمئن في ظل
االزدحـــام الــذي نعيشه في كل األمكنة،
وخاصة في وسائل النقل العمومي.
هذا ليس انتقادا للمواطنني وللسلطات،
بل رسالة املرجو أن تأخذ على محمل الجد،
ألن كل ما نراه هو انتشار وباء التخلف
وعــدم الــوعــي مباشرة بعد رفــع الحظر،
والذي ال يقل خطورة عن وباء «كورونا»،
فكل األوبئة تأتي وتذهب إال وباء التخلف،
فهو يعمر ما لم يحارب بالعلم والوعي
والتحلي باملبادئ األساسية للعيش في
مجتمع متكون من عدة شرائح على أساس
التعايش مع اآلخر ومراعاة ظروفه وأفكاره
دون اإلضرار به ،ولكي ال نعيش وفق املثل
الشعبي القائل «واح ــد يديرها وواحــد
تطيح عليه» ،وجــب الحذر وااللــتــزام على
األقل بالحد األدنى من االحترازات الوقائية
حتى نجنب أنفسنا ونجنب غيرنا الكارثة.

التصوف املغربي وإشعاعه على إفريقيا والعالم العربي واإلسالمي
د .عبد الرحيم بن سالمة*
يعتبر التصوف استسالم املخلوق لخالقه وإلقاء مقالد أموره
إليه ،وأصل التصوف هو االنقطاع عن لهو الحياة ومالذها إال ما
أحل هلل لعباده من الطيبات.
لقد قامت فكرة التصوف في املغرب على الدعوة إلى هلل ،واتخاذ
شيخ للتربية هدفه أن ينقي النفوس من األمراض املعنوية التي
تعتريها فتفسد عليها األخالق الحسنة ،وما جبلت عليه النفوس
من كل ما هو طيب وجميل ،فيكون شيخ التربية املالذ اآلمن لكل
مريد يرجو الخير والتوبة إلى هلل تعالى.
إن شيخ التربية ال يكتفي بهذه املسؤولية
وحده ،بل يقرنها بالعمل الجليل الذي قامت
عليه ربــاطــات الجهاد املعروفة منذ وطئت
أقدام املحتلني الغاصبني أرض املغرب األبي.
فالتاريخ يحدثنا عــن هــذه الرباطات
الجهادية التي توجد على سواحل البحر
أو على الحدود أو في مراقي وقمم الجبال،
فترى الــربــاط بــه رجــال وهــبــوا أنفسهم
لربهم يــؤدون الصلوات ويتلون األذكــار
ويستمعون إلــى حــديــث شيخ التربية
يحضهم على البر واإلحــســان ،كل هذا
وعيونهم متيقظة فــي حــذر مــن قــدوم
غاصب أو محتل للوطن.
إن أول ربــــاط لــلــعــبــاد الصالحني
باملغرب ،هو ربــاط سيدي شاكر  -أو
شكير  -كان مجمعا للصالحني يفد إليه
جموع املؤمنني املجاهدين من كل مكان ،مؤسس هذا الرباط هو
يعلى الرجراجي ،كان يقاتل كفار برغواطة ،فغلبت على هذا الرباط
صبغة الجهاد أكثر من صبغة التصوف ،إذ يذكر املؤرخون أن
سبعة من الصحابة وردوا على رجراجة وسكنوها خالل الفترة
األولى للهجرة.
ومن الرباطات املغربية القديمة :ربــاط الفتح ،وربــاط ماسة،
ورباط سال ،الذي أقيم على الضفة اليسرى ملصب نهر أبي رقراق،
ورباط تينمل الذي أسسه املهدي بن تومرت ،ورباط العبيدي بجبل
ورغة بأحواز مدينة فاس ،ورباط عبد هلل بن ياسني ،ورباط بادس
بمنطقة الريف.
وذكر التادلي في كتابه «التشوف إلى رجال التصوف» جملة من
رباطات أخرى كان لها نفس الدور اإلصالحي والنضالي ،مثل رباط
تمسطيت بناحية مراكش ،ورباط تانومطهير بدكالة ،ورباط يمسني

بأزمور ،ورباط أيتيش الذي يوجد حول ضريح أبي محمد صالح،
وكان هذا الضريح نواة لتأسيس مدينة آسفي.
هذه جملة من مراكز للعبادة والحراسة على حدود الوطن ،وهي
مراكز للتصوف في نفس الوقت ،ومسيرة رجال التصوف باملغرب
عبر التاريخ مسيرة حافلة بالجهاد ،فهم صوفيون كثيرون جدا
تخطت مسيرة بعضهم الحدود ،وعم اإلشعاع الصوفي املغربي
إفريقيا والعالم العربي واإلسالمي ،ونذكر هنا أقطاب التصوف
املغربي الذين لهم الفضل في نشر الحركة الصوفية خارج املغرب
من بينهم:
 الشيخ سيدي حــرازم ،دفني مدينة فاس ،وهو من الصوفيةالــذيــن تتلمذوا على يــد اإلمـــام الغزالي
وحصلوا على يده العلوم الشرعية.
ّ
 الشيخ عبد الرحيم الترغي ،املعروفبالقاني نسبة إلى «قانا» بصعيد مصر،
أسس هناك الطريقة الصوفية القانية،
توفي سنة 592هـ 1195 /م.
 الشيخ أحمد البدوي املــزداد بمدينةفاس ،ثم هاجر به والده إلى املشرق ألداء
مناسك الحج ،بعد ذلك استقر بـ«طنطا»
بمصر التي أســس بها طريقته «البدوي
الصوفية» التي لها أتباع كثيرون بمصر
والسودان.
 الشيخ أبــو الحسن الــشــادلــي ،تلميذالــقــطــب الــربــانــي مـــوالي عــبــد الــســام بن
مشيش ،ولد ببني زروال بنواحي شفشاون،
الزم شيخه مــوالي عبد السالم ودرس على
يديه العلوم الدينية برابطة بجبل العلم
بـ«حصن» بنواحي مدينة تطوان ،وبعد مدة من مالزمة الشادلي
لشيخه موالي عبد السالم ،أذن له بالتوجه إلى املشرق ،فحل أوال
بمصر ،ثم قصد بغداد التي كان يتبرك بأقطابها الصوفيني ،منهم
موالي عبد القادر الجيالني الشهير بـ«الكالني» ،فكان يتردد على
أوليائها وصلحائها ،ثم رجع بعد ذلك إلى مصر واستقر بها ،فأخذ
ينشر فيها طريقته املعروفة بـ«الشادلية» التي لها أتباع كثيرون،
توفي في مصر وله ضريح بها مشهور.
هؤالء هم املغاربة الصوفيون الذين نشروا طرقهم الصوفية
خارج املغرب ،ال في مصر فحسب ،ولكن في بلدان عربية وإفريقية
وإسالمية كثيرة.
* أستاذ باحث

يتبع

بات لزاما على رواد اإلعــام الوطني أن يؤمنوا بأنهم
وحدهم يمتلكون مفاتيح التغيير والتأهيل ،وأنهم لن
ينجحوا في استعمال تلك املفاتيح إال بترسيخ مبادئ
الثقة في روادها املهنيني الصادقني ،واالعتراف بالكفاءات
واملواهب اإلعالمية ودعمها ماديا ومعنويا ،كما بات لزاما
أن ندرك أنه ال بديل عن توحد رؤى رواد اإلعالم بكل أصنافه،
املكتوب واملسموع واملرئي ،وخصوصا بني اإلعالم الورقي
والرقمي الــذي الزال يعاني من بعض جيوب املقاومة،
واملشكلة أساسا من كائنات محسوبة على اإلعالميني تغرد
خارج السرب ،وتعرقل مسار التنمية اإلعالمية في البالد،
لم ننجح بعد في إيجاد سبل للتالحم والتفاهم بينهما من
أجل اإلعالن عن إعالم «ورقمي» بمدونة «ورقمية» ،تحمي
خصوصيات الورقي والرقمي ،وتقوي تكتلهما .على هؤالء
أن يدركوا حتمية ضــرورة تواجد اإلعالميني في الورقي
والرقمي جنبا إلى جنب في كل البلدان ،وال يمكن االستغناء
عن أحدهما ال حاضرا وال في املستقبل القريب أو البعيد،
وخصوصا بدولة كاملغرب.
واهم من يظن أن نهاية الورقي (كتب ومجالت وجرائد و)..
باتت وشيكة في عصر العوملة والعوالم الرقمية ،فاملثقفني
بعدة دول عظمى أقــروا بحتمية استمراره وانتعاشته،
وربما عودة املنشورات الورقية بقوة للحياة العامة ،بالنظر
إلى ما لها من خصوصيات وما يميزها من التزام ودقة على
مستوى التحرير والتبويب وااللتزام باألجناس الصحافية
وأخالقيات املهنة ،عكس املنابر الرقمية التي الزالت تعاني
مــن منافسة غير شريفة ملنابر أخــرى رقمية ومنصات
للتواصل ،تعتمد في معظمها على اإلثارة والخبر والسبق
الصحفي والفيديوهات التي ال يمكن تصنيف بعضها ضمن
أي جنس من األجناس الصحافية املعروفة ،يضاف إليها
ما ينشرونه من إشاعات وميوعة ،وتجاوزات ألخالقيات
املهنة ،وفي مقدمتها اقتحام الحيوات الخاصة لألشخاص
واستفحال مظاهر العنف اإلعالمي الالمبرر.
وببساطة شديدة ..ففي املغرب كما في عدة دول نامية
(مستهلكة) ،ال نمتلك مفاتيح العوالم الرقمية ،وال يمكننا أن
نثق في عوالم يديرها الغير ،ويمكن في أي لحظة أن تغلق
في وجوهنا ..فيضيع أرشيفنا وكل ما قضينا سنوات طويلة
نختزنه داخلها ،كما أن للورقي طعمه الخاص في القراءة
والتتبع واملراجعة والتقاسم بعيدا عن األشعة الصينية
والهندية واألمريكية واألوروبية ،وغيرها من األشعة املضرة
للذات والعيون ،بل بعيدا حتى عن كل شبكات االتصال وعن
التيار الكهربائي وكل ما يمكن أن يجر خلفه من خطورة
الصعق وفاتورة االستهالك.
صحيح أن معظمنا يخفي أرشيفه املعرفي واملعلوماتي
داخــل خزانات رقمية لدى السيد « »googleوالسيدات
« ،»gmail et hotmail et yahooوغيرهم من سادة
التواصل الرقمي (فايسبوك ،توتير ،اليوتيوب ،اإلنستغرام،
الواتساب ،)...لكن األصح ،أن كل هؤالء السادة والسيدات
ليسوا مغاربة ،ولن يترددوا في أن يحجبوا عنا كل ما
نسوقه أو نخفيه لديهم ،فيضيع تاريخنا الرقمي وكل
ما عشنا نؤثثه داخل تلك العوالم الدخيلة ،وتضيع معه
سنوات من مسارنا وكفاحنا في كل املجاالت ،بل إننا نوفر
لهم (على طبق من ذهــب) كل ما لذ وطــاب من معلومات
وأخبار عن كل ما يجري ويدور ببلدنا ،فهم يملكون مفاتيح
خزائننا الرقمية كما يمتلكون الطرق العلمية لالستفادة
منها في غفلة منا.
جميل أن تبادر فئات من رواد اإلعالم إلى التكتل والتالحم
خدمة لإلعالم الوطني ،سواء بإعادة التشكيل والتأثيث
ملنصات محدثة للدفاع والترافع عن حقوق وواجبات كل
العاملني في قطاع صاحبة الجاللة ،إلنعاش شريانها بدماء
جــديــدة ،وإضــفــاء روح العصرنة والتجدد على مهامها
وآليات اشتغالها البشرية والقانونية ،كما أنه جميل أن
تعكف فئات أخرى على بناء منصات جديدة لدعم مطالب
شغيلة القطاع أو تطوير وتأهيل املــقــاوالت اإلعالمية
وحمايتها من الكساد بمختلف تجلياته املادية واملعنوية
وحتى األخالقية ،لكن األجمل من كل هذا وذاك ،أن تلتزم تلك
املنصات بأهدافها النبيلة ،وأن يتم تطهيرها من الدخالء
والجهالء وغيرهم من هــواة الركوب وامليوعة ومدمني
الصيد والقنص العشوائي ،هؤالء املتربصني واملترصدين
لكل حاملي املبادرات القيمة ،والذين حولوا اإلعالم الوطني
إلى أدغال تسكنها الحيوانات املفترسة ،وبرك مائية متعفنة
تتكاثر داخلها كل أنواع الجراثيم والفيروسات اإلعالمية.
لكم نحن في حاجة إلى تبويب إعالمي حقيقي ،وخصوصا
في اإلعالم الرقمي ،وإلى تخصص إعالمي يضمن تغطيات
إعالمية مهنية تشبع فكر املتلقي بغض النظر عن نوعية
هذا اإلعالم ،وكم نحن في حاجة إلى صحافيني متخصصني
وتبويب واضح وشفاف لكل ما هو تربوي ،صحي ،بيئي،
حقوقي ،سياسي ،رياضي ،ثقافي ،فني ،)...في حاجة إلى
تبويب مغذي للفكر ،ال يعتمد اإلثارة والفضائح واألحداث
واألخبار بقدر ما يعتمد التوعية والتعليم والتصحيح،
ويحرض املتلقي على اقتحام تلك القطاعات والخوض في
مضامينها.
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مـاذا يـقــع يف الـعـــامل؟

قراءة ور�ؤية وت�أمالت يف جائحة «كورونا»
العلوي سيدي المختار

نجيبة بزاد بناني
حــل فصل الــربــيــع ،أجــمــل فــصــول السنة،
الفصل الــذي تزهر فيه البساتني بالزهور
والـــورود والنباتات الخضراء وســط طبيعة
خالبة ،وانطلقت العصافير فرحة مسرورة
تزقزق وتغرد ،لكن ولألسف ،ملا حل هذا الفصل
البهيج ،رأى شيئا غريبا وغير عادي ،فتساءل:
ماذا وقع في العالم؟ فعلم إذذاك أن املدارس
واملعاهد والجامعات أغلقت أبوابها ،وطلب
من التالميذ والطلبة املكوث في بيوتهم ملتابعة
دراستهم عن بعد عبر األنترنيت ومــن خالل
القنوات التلفزية ،وأغلقت املساجد أبوابها في
وجه املصلني فطلب منهم املكوث في بيوتهم
والصالة في منازلهم أو في مقار عملهم ،كما
أن املقاهي واملطاعم واملسارح أغلقت أبوابها
هي األخرى.
وه ــك ــذا ألــغــيــت املــهــرجــانــات والــحــفــات
والــســهــرات واملــبــاريــات الــريــاضــيــة ،كما أن
املطارات أغلقت أبوابها في وجه املسافرين،
وبذلك ألغيت الرحالت إلى أجل غير مسمى.
أعلنت حــالــة الــطــوارئ ومــنــع الــنــاس من
الخروج إلى الشوارع ألسباب طارئة ،فأصبحت
الشوارع واألزقة فارغة وكأن األرض أرادت أن
تأخذ قسطا من الراحة ،استراحة من تلوث
البيئة ،من صراخ الناس ،من ضجيج السيارات
والشاحنات والحافالت والــدراجــات النارية
والطائرات ،وسبب كل هذه اإلجراءات ،هي وباء
«كورونا» الفتاك ،الذي أصاب البشر في جميع
أنحاء العالم وتوفي بسببه املاليني من الناس.

وهكذا بدأ الناس يؤلفون قصصا وحكايات،
يكتبون أشعارا ونثرا ،يتبادلون النكت والصور
املضحكة للترفيه عن أنفسهم.
فاجتمعت األســـر بجميع أف ــراده ــا حــول
املائدة لتناول الطعام وشــرب أكــواب الشاي
والحلويات ،يتبادلون أطرف الحديث ،فعمت
الفرحة والبهجة والسعادة بينهم ،ألن هذا
لم يحصل منذ زمان ،فقد تغيرت الظروف في
السنوات األخيرة ،وأصبح الناس يشتكون من
ضيق الوقت وبعد املسافات وانشغاالت الحياة
واملشاكل واملسؤوليات ،فال يجدون الوقت
الكافي لزيارة األهــل واألصــدقــاء ،بل يكتفون
باالتصال بهم عبر الهاتف أو من خالل وسائل
التواصل االجتماعي.
منذ أن دخلت الهواتف الثابتة بيوت الناس،
صــاروا يستخدمونها للتواصل مع أهاليهم،
وبعدما ظهرت الهواتف النقالة ،ازدادت الفجوة
واستعملوا رسائل قصيرة مرفوقة بالصور،
يتم إرسالها إلى العشرات دفعة واحدة.
لقد تطور العالم وباتت وتيرته سريعة أسرع
بكثير مما كانت عليه قبل سنوات ،والكثير من
الناس يجدون في وسائل التواصل االجتماعي
حال مناسبا يتيح لهم الفرصة ملعايدة أسرهم
وآبائهم من خاللها ،ومن جهة أخرى ،نرى أن
الفتنة عمت فــوق األرض :حــروب ونــزاعــات،
وانتشرت العداوة بني البشر ،وكثر الفساد
وعمت املشاكل في املجتمعات.
فليأخذ الناس لحظة تأمل ،إذن ،ليراجعوا
أنفسهم ويفكروا في املبادئ والقيم األخالقية
خالل هذه الظرفية االستثنائية التي يمر بها
العالم بأسره.

تناسلت وتعددت وتضاربت واختلفت
أســئــلــة وأجــوبــة وتــحــالــيــل وتعاليق
وتدابير جائحة «كــورونــا» ،وتباينت
ردود الفعل ،وظهر بجالء فــي جميع
املنصات الفاعل االجتماعي وأصبح هو
املفعول به على املستوى اللوجستيكي
واملـــادي الــوقــائــي لــلــطــوارئ الصحية
والحجر الصحي ،بل أصبح أكثر من
ذلـــك« ،مــفــعــول مطلق وألجــلــه» ،تأثر
إلى حد ما وتفاعل نفسيا رغم إلزامه
والتزامه بتداعيات وتجليات وإجراءات
«كورونا» ،لذلك انتابته الحيرة والقلق
وشعور غريب ومثير حول هذا التغيير
املفاجئ املفروض والقدري ،وعم الفضول
ودرجة الترقب ،فهل يا ترى هذا التغيير
الطارئ ،عابر ،أم دائــم وال بد منه ،أم
هو فقط مجرد بداية النهاية ،أم نهاية
البداية ،أم هو بداية جديدة لم تكن في
الحسبان في جميع املجاالت وامليادين
الكونية املعروفة؟
ففي الوقت الذي أصبحت فيه األرض
في راحــة بيولوجية ،لوحظ لم وجمع
الشمل بالنسبة لألسر ،وأدرك اإلنسان،
بعد أن تصالح مع نفسه ،أنه ال بد من
مراجعة لتسيير حياته والحفاظ على
نعمتها وبيئتها ،كما عرف الجميع أن
البحوث في البيولوجيا رغم أهميتها،
أصبحت تشكل خــطــرا ألغـــراض غير
سلمية وفــي إلــحــاق الــضــرر والــدمــار
للبشر ،ورغم ذلك ،يطمئن بذكر هلل.
إن التغيير واملتغير يتوقف على
الثابت ،وهو قائم بإذن هلل كان مكتوبا

بالبالء املسلط ،أو باالبتالء الحكيم املبني
الرباني الذي تشير إليه اآليات القرآنية
وأحاديث السنة النبوية الشريفة ،وبذلك
يمكن أن نقول أن وقايتنا الحقيقية
األكثر من املحمولة في هاتفنا النقال،
هي بيد أنفسنا وبيد هلل عز وجل بني
السموات واألرض وما بينهما يضمنها
لنا ديننا اإلسالم ومعه جميع الديانات
السماوية.
لقد كنا سواسية أمام «كورونا» أكثر
من غيرها ،فاآلتي يعلمه هلل ،فهل سنهزم
«كورونا» ،أم «كورونا»....؟
فالجميع في حالة ترقب ،ونصر هلل
قريب ،أما في الوقت الراهن ،فسنكتفي
نحن بمعية سكان األرض أو العالم
س ــواء ،بشعار «نبقاو فــي دارنـــا» في
انتظار إشعار آخر «نخرجوا من دارنا»
مــردديــن نحن املسلمني كــام هلل الذي
يقول لك ولي ولنا(( :وقل ربي أدخلني
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق))
فالحمد للـه وسبحان هلل أننا اتفقنا
مع باقي شعوب العالم الغير املسلمة،
بوضع اسم واحــد لـ«كورونا» وكمامة
واحدة لها ،فهل نتفق بأن نخرج جميعا
ومعنا منظمة الصحة العاملية وجميع
املنتديات األممية والكونية من املأزق
الحرج لـ«كورونا» ،أم على األقل نخرج
أنفسنا مــن إشكالية انعكاسات هذا
الوباء على جميع املناحي؟
ختاما ،ولفتح نافذة املستقبل نقول:
شكرا لـله ،شكرا لنا ،شكرا لكم ،وشكرا
لـ«كورونا».
فبالـله عليك كفى يا «كورونا» ..واغفر لنا
يا هلل ذنوبنا واعف عنا إنا كنا من الظاملني.

العمل الجمعوي يف املغرب بني النموذج األمثل والواقع املعتم
أحمد الجابري

لعل ما يميز املشهد العام للعمل الجمعوي في
املغرب ،هو الزخم الذي يعرفه ،نظرا لتنامي عدد
جمعيات املجتمع املدني سواء في الحواضر أو
في املداشر والقرى .فمنذ تأسيس أول جمعية
مغربية في أوائل القرن العشرين ،قطع العمل
الجمعوي أشــواطــا طويلة تــأرجــح خاللها
صعودا وهبوطا ،وبني الصالح والطالح وفقا
للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية
السائدة ،وحسب آخر اإلحصائيات ،بلغ العدد
إلى حــدود أواســط السنة الجارية ،ما يناهز
 200000ألف جمعية مسجلة قانونيا ،موزعة
عبر التراب الوطني ،متعددة ومختلفة األهداف،
لكن بقاسم مشترك ،أال وهــو عــدم استهداف
الربح ،على األقــل وفقا ملقتضيات قوانينها
األساسية ،وإن كانت هذه الجمعيات تستقطب
العديد من املنخرطني يمثلون مختلف شرائح
وطبقات املجتمع ،فإن أكبر تحديني تواجههما،
هما االستمرارية ،وااللتزام باألهداف املسطرة،
التي غالبا ما يتم نقلها (أنقل وألصق) عن
جمعيات أخـــرى وتــداولــهــا دون استيعاب
فحواها أو فهم مضامينها ،لتكون بالتالي

مجرد ملء للفراغ يراد منه التسويق والترويج
واستقطاب املنخرطني ،والسعي وراء التزكيات
والــدعــم املــادي الــذي تمنحه بعض األحــزاب
ومجالس الجهات ومجالس العماالت واألقاليم
واملجالس الجماعية للجمعيات التي تستوفي
املعايير والشروط املحددة ،بمعنى آخر ،أصبح
العمل الجمعوي ،بعدما شوهت مالمحه وطاله
التسيب وامليوعة وزاغ عن مساره املعهود،
وسيلة لتحقيق األهداف الشخصية واالنتهازية
واالسترزاق الذي قد يتدنى إلى درجة التسول
والسخرة وخدمة أجندات األحزاب السياسية،
التي نظرا لعزوف الشباب عن االنخراط فيها،
أصبحت تستهدف الجمعيات أكــثــر فأكثر
كـ«حاضنات لألصوات» بامتياز.
والــوضــع على مــا هــو عليه ،وانطالقا من
تجربتي الشخصية في هذا امليدان ،خلصت
إلى ضــرورة تحديد إطار عام ملمارسة العمل
الجمعوي على أســاس أننا الــيــوم مطالبني
كذلك أكثر من ذي قبل ،بتحديد إطار الكفاءات
واملهارات على اختالف أنواعها بما يقتضيه
نفض الغبار عن العمل الجمعوي القح ،وجعله
رافعة للتنمية البشرية بكل ما تحمله هذه
الكلمات الــثــاث مــن معاني ودالالت سامية

وارتباطها الوثيق بمستوى معني من النضج.
هي أربعة أقسام حددتها إذن كقاعدة وإطار
عام تتمثل في :أسس العمل الجمعوي ،أبعاد
العمل الجمعوي ،مواصفات الفاعل الجمعوي،
ثم الخالصة أو النتيجة.

أسس العمل الجمعوي:
العمل الجمعوي عمل تطوعي بامتياز،
ينبغي أن ينبني على أســس متينة وصلبة
يمكن تلخيصها فــي مــا يــلــي :املــصــداقــيــة؛
االلــتــزام؛ تحديد األهــداف والقضايا املترافع
من أجلها؛ املقاربة التشاركية والتشاورية
في اتخاذ القرار؛ واملنهجية (املهام ،األطوار،
امليكانيزمات واألدوات) املتبعة لتسطير خارطة
طريق نموذجية تروم تحقيق األهداف املسطرة؛
ثم االنفتاح على املحيط.

أبعاد العمل الجمعوي:
العمل الجمعوي في نظري ،ينقسم إلى ثالثة
أبعاد تعد دعامته األساس أو عموده الفقري:
 )1البعد الفلسفي :ويقتضي انصهار اآلنا

أو الــذات في الكل لتحقيق أهــداف شمولية
ومصالح عامة ،وهــذا بالتالي يتطلب قسطا
وافرا من نكران الذات واإليثار؛
 )2البعد اإلنساني :وهــو مرتبط ارتباطا
وثيقا باإلنجازات التي من شأنها تحقيق طفرة
أو تغيير جذري  -لم ال -يخدم الصالح العام
وما يفرزه ذلك من إحساس بالرضا والسعادة،
وهذا ما أعتبره شخصيا تحقيقا للذات عبر
تحقيق أهـــداف تعكس قــنــاعــات وتطلعات
جماعية.
 )3البعد اإليديولوجي :وهنا أعني على وجه
الخصوص ،اإليديولوجية بمعناها اإليجابي،
أي تلك املجموعة من القيم واألخالق واألهداف
الــتــي يــنــوى تحقيقها مــن الــجــمــاعــة ،ســواء
على املــدى القريب أو البعيد ،وبمعنى آخر،
فلسفة الجمعية التي تلقن ويروج لها شريطة
استيعاب أعضائها ملبادئها واقتناعهم بها.
مواصفات الفاعل الجمعوي :املصداقية؛
الــكــاريــزمــا؛ املــهــارات الوظيفية؛ املــهــارات
التنظيمية؛ الكفاءات اإلنسانية واالجتماعية؛
نــكــران الـــذات؛ احــتــرام االلــتــزامــات؛ األمــانــة؛
القدرة على االبتكار وتقديم املقترحات والحلول
الناجعة؛ التفتح الذهني؛ وروح النضال.
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هجوم على
الفنانة لطيفة
ب�سبب تنبئها
بوقوع احلرب يف
املغرب العـــربي

«ريدوان» يعلن عن إطالق أول منصة
عربية عالمية تجمع الجمهور والمشاهير
أعـــلـــن الـــفـــنـــان واملــنــتــج
الــعــاملــي « »RedOneعن
إطالق تطبيق « »starzlyمن
دبي إلى العالم أجمع ،داعيا
الجمهور في الوطن العربي
والعالم ،إلى التواصل عن قرب
مع نجمه املفضل من مشاهير
الـــوطـــن الــعــربــي
والعالم املنضمني
والـــــواثـــــقـــــن
بــالــتــطــبــيــق،
الذي يعتبر أول
منصة عربية
تــضــم

مشاهير من العالم العربي،
والذين يقدمون تهنئات إلى
جمهورهم.
وأبــــــدى املــنــتــج الــعــاملــي
نــادر خياط عن ثقته الكبيرة
بمحتوى تطبيق «،»starzly
مــعــتــبــرا إيــــاه حــلــقــة وصــل
فــريــدة وملموسة للتواصل
بشكل مباشر بني الجمهور
ومــشــاهــيــرهــم املــفــضــلــة،
ويوثق الصلة بينهم ،وهو
أمــر مبتكر ويحمل أفكارا
أسعدت من بدأ باستخدام
التطبيق الذي يضم أسماء
كبيرة وهامة من نجوم
ومــشــاهــيــر الــوطــن
الـــــعـــــربـــــي مــن
مطربني وممثلني
وشـــــــعـــــــراء
وإع ــام ــي ــن
ورياضيني،
و مشا هير
مـــن كــافــة
املجاالت.

خلقت الفنانة لطيفة التونسية
الــجــدل بــعــد نــشــرهــا ملجموعة من
الــتــغــريــدات عــبــر حــســابــهــا على
«تويتر» ،تنبأت من خاللها بوقوع
الحرب في املغرب العربي.
وقــالــت لطيفة فــي تــغــريــدة لها:
«شوفوا األخبار ،ربنا يحمي مصر
وليبيا وتونس والجزائر واملغرب»،
وتابعت« :شو رأيكم؟ حيحصل حرب
اليومني الجايني؟».
وتــعــرضــت لطيفة بسبب هاتني
الــتــغــريــدتــن ،لــهــجــوم شـــرس من
متابعيها ،الذين لم يستسيغوا سبب
تنبؤها بــوقــوع الــحــرب ،ونشرها
للطاقة السلبية ،خاصة في ظل تفشي
فيروس «كورونا».
وعادت لطيفة لتبرر موقفها قائلة:
«موش ناقصني حــروب ..لكن لو حد
دخل حدودك وسيطر على خيراتها،
الدفاع عن النفس الزم .الزم يرد الباب
ويغرب؟».

إحياء فيديو
قديم للدبوز
يتهكم
فيه على
المغاربة أمام
الفرنسيين
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي ،فيديو
قديم للكوميدي املغربي جمال الدبوز وهو يتحدث
على القناة الثانية الفرنسية عن املغاربة ،مشبها
إياهم بالبقر الوحشي ،وهو ما أثار ضجة كبيرة،
لــدرجــة جعلت الــعــديــد مــن النشطاء يطالبون
بمقاطعته ومحاسبته عما صدر عنه.
الفيديو املسجل سنة  ،2017كــان قــد تحدث
فيه الدبوز عن الطريقة التي يسافر بها املغاربة
املقيمني بأوروبا ،حيث شبههم بالبقر الوحشي،
الــذي من الــضــروري أن يتنقل وســط قطيع ،في
إشارة إلى أنهم يسافرون بأعداد كبيرة في اليوم
نفسه.
واعتبر الدبوز في نفس املقطع ،أن اإلسبان ال
يحبون املغاربة الذين يسافرون برا من فرنسا إلى
بلدهم ،لكونهم ،وفق تعبيره ،يستغلون محطات
االستراحة من أجل الدخول إلى املرحاض فقط من
دون شراء أي شيء.

للراغبين في التوصل بـ

مذكراتساخنة
لنور الدين الرياحي

ال تفرطوا يف االبت�سامة
والبهجة يف زمن «كورونا»
ذكر القرآن الكريم العبس كسلوك منهي عنه في التعامل ،وقد كنا
نسمي بعض القضاة ،سامحهم هلل ،الذين كانوا يعتبرون أن التكشير
عن األنياب وعبوس الوجه من شروط مجالس القضاء ،ونسمي فالنا أو
فالنة «عبس وتولى» ،ألن االبتسامة مطلوبة من الرجل واملرأة ،واإلسالم
أول ما حث على ذلك(( :وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) ،وكذلك
عبر عن الوجوه املكشرة بقوله(( :ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها
قترة)) ،أي يعلوها ويغشاها قترة أي :السواد.
وقد روي عن الرسول صلى هلل عليه وسلم أنه قال(( :يلجم الكافر
العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم)) قال فهو قوله ((ووجوه يومئذ
عليها غبرة)).
وهو تعبير جميل وغاية في تصوير البشاعة عندما يطلى الوجه
بالتراب ،واألفــام تستعني بهذه املشاهد غالبا لتصوير التعب ،وما
عبرت عنه اآلية والشرح غاية في تصوير بشاعة املنظر الذي ال يكتب
إال للتعساء ..فلماذا يتشبه به اإلنسان السوي الراغب في السعادة.
النعيم)) ،ومن ثم
وكذلك قوله تعالى(( :تعرف في وجوههم نضرة
ِ
قال بعضهم :إني ألرى في وجوه أهل الحديث  -وعبر بعضهم بأهل
العلم -نضرة ،وجماال ،فحتى األنبياء كانوا يتبسمون ،وقوله تعالى
أيضا(( :فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب َأوزعني َأن َأشكر نعمتك
التي َأنعمت علي وعلى والــدي و َأن َأعمل صالحا ترضاه و َأدخلني
برحمتك في عبادك الصالحني)).
يقول تعالى ذكره :فتبسم سليمان ضاحكا من قول النملة التي قالت
ما قالت ،وقال(( :رب َأوزعني َأن َأشكر نعمتك التي َأنعمت علي)) يعني
بقول « َأوزعني» :ألهمني.
وإذا كانت هذه االبتسامة ملهمة الشعراء ومستفزة لخيالهم ومحببة
األنبياء ومعشوقة األدباء ،الذين جعلوا منها نصف الطريق إلى قلب
املــرأة الجميلة «من استطاع حمل املــرأة على االبتسام قطع نصف
الطريق إلى قلبها» (فيكتور هوغو).
لكن ليس باملهمة السهلة حمل املرأة الجميلة على االبتسام ،فقد
كتبت قصص وروايات عن كيف ابتسمت الجوكاندا مليكاييل إنج حتى
في اللوحة ،وال كيف ابتسمت جاكلني كينيدي وبأي ثمن ألوناسيس ،وال
كيف ابتسمت مارلني مونرو لعشاقها الكثر ،وال كيف ابتسمت فاتنات
البشرية وال كليوباترا لقيصر روما،
وكم كانت مشقة الرجال كبيرة في حملهن على االبتسامة الجميلة
التي هي نصف الطريق إلى قلوبهن!
ومــن أجمل القصائد التي سجلها تاريخ األدب والشعر ،رائعة
إيليا أبو ماضي ،الداعية إلى الحبور واالبتسامة وكأنه كان يتصور
أن االبتسامة سوف يقضى عليها في زمن «كورونا» الذي أقسم أن
يذهب من بني الشفاه والثغور الجميلة ذلكم البلسم الشافي للعلل
والفاتح للورود والساقي للطبيعة واألشجار وامللهم للشعراء والفنانني
واملضيء في ظلمات الليل مع األقمار والسابح مع النجوم في األكوان:
حيث قال:
قال السماء كئيبة وتجهما
قلت :ابتسم يكفي التجهم في السما
ُ
قال :الصبا ولى فقلت له :ابتسم لن يرجع األسف الصبا املتصرما
قال :التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما
خانت عـهودي بعدما ملكتها قلبي ،فكيف أطيق أن أتبسـما
قلـــت :ابتسم واطرب فلو قارنتها لقضيت عمرك كــله متأملا
قال :الــتجارة في صراع هائل مثل املسافر كاد يقتله الـــظما
أو غادة مسلولة محــتاجة لدم ،وتنفث كلما لهثت دما
قلت :ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها ،فإذا ابتسمت فربما
أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت املجرما؟
سر واألعداء حولي في الحمى؟
قال :العدى حولي علت صيحاتهم َأ ُأ ُّ
لذلك دعونا نبتسم ،ودعوا الجميالت يتنقلن كالفراشات بلسما
بابتسامات يشفني البشرية ،فقد حكى أحد الناجني من «كورونا»
قائال أن ابتسامة ممرضيه وممرضاته كانت ترجع له األمــل في
الحياة ،فعاد إليها ،فإذا حرمتنا «كورونا» من العناق وألزمتنا
باالبتسام تحت اللثام ،فانزلن أيتها الجميالت لثامكن لالبتسام،
ففي ابتسامكن أمل للحياة!

عبر اإليميل
اشتركوا في األسبوعية رقم  1في المغرب
تصدر منذ 1965
جريدة التحليالت السياسية  -األخبار السرية  -واملعلومات اخلاصة
مستقلة  -محايدة  -تسبق األحداث  -متخصصة يف األخبار

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!
نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي ( 48عدد)
 150درهم
االسم الكامل:
العنوان الكامل:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)

منوعـــات
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عوض  250درهم

يتبع

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:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل
بنكي لصالح شركة «»DOUNIA PRESSE
RIB: 011.810.0000.17.2100.11.16263.86
SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
من توصيل التحويل مصحوبا بهذه القسيمة ،عبر البريد
أو عبر البريد اإللكتروني:
contact@alousboue.com
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر :
يواصل طاقم «األسبوع الصحفي» النبش يف مقاالت «احلقيقة الضائعة» ،التي تركها مديرنا الراحل قيدوم الصحفيني مصطفى العلوي
ولم تنشر من قبل ،وحتى يتسنى تقدميها يف أفضل حلة ،ترجع جريدة «األسبوع الصحفي» بقرائها إلى أرشيف ركن «احلقيقة الضائعة» يف انتظار
إعداد مجموعة جديدة أخرى من املقاالت لنشرها يف هذا الركن.

أنت شاب ..فأنت معني بهذا الموضوع

ال�شــباب ..ذلــك العــدو امل�شــرتك

بقلــــم:
مصطفى العلوي
يتهيأ للمهتم بشؤون الشباب
في املغرب ،وهم يمثلون خمسة
وسبعني في املائة من السكان،
أن املشاكل املرتبطة بهذا العنصر
الذي يمثل األغلبية الحقيقية ،ال
يمكن حلها على اإلطالق.
وتــرى الباحثني املتحدثني عن
هــذا املــوضــوع ،وهــم قلة نــادرة،
يتفادون املضي فــي البحث عن
حل ،ألن اآلفاق املظلمة ،والخيوط
املــتــشــابــكــة للمشاكل املــعــقــدة،
تجعلهم يتيهون في البحث عن
رأس الخيط ،بينما يبقى املعنيون
باألمر ،الشباب ،مقسمني كأعواد
الــحــطــب ،إذن ،يــمــكــن كــســرهــا،
موزعني على القطاعات الطبيعية
التي يوفرها مناخ الضياع:

الشباب بين الجامعة
والحشيش
هناك فريق يبحث ليل نهار عن
عمل ،وغالبا ما يرفض كل عمل ،ألنه
يحتار في التوفيق بني ما سيكسبه،
ألف أو ألف وخمسمائة درهم ،وبني
حاجياته الظرفية ،فيجد أنه ال أمل
في التوفيق بني الحاجيات وبني
ما سيكسبه ،ومــا سيكسبه يكون
بمقابل جهد ،االستيقاظ الباكر
فــي الصباح ،والحضور اليومي
فــي الشغل ،وااللــتــزام بالشروط
وباإلنتاج ،والوقوف ساعات طويلة
أمــام طابور األوطوبيس ،فيفضل
البقاء ساخنا في فــراش الكسل،
والعيش على ما يعطيه الوالد أو
الوالدة ،أو ربما األخت التي تدبر
حالها في الشارع.
وفئة تقبل بأي شغل ،بأي ثمن،
وتــلــزمــهــا ظــروفــهــا االجتماعية
والحاجة امللحة للخبز والسكن،
بالقبول باألمر الواقع ،وهي الفئة
التي تمثل األغلبية الساحقة من
الشباب.
وفئة تجد راحتها في املساجد،
واالس ــت ــم ــاع إلـــى األطـــروحـــات
الدينية ،واستكناه دروس الصبر

والتحمل من النماذج النبوية ،الــشــبــاب عــلــى الــوقــت الــكــافــي مسؤول عما ارتكبه في حقه اآلباء
وتعيش على األمل في رؤية اليوم لــاهــتــمــام بــالــواقــع السياسي الذين ربما جنوا عليه بالتهافت
الذي تنصف فيه السماء عبادها ،لــلــبــاد ،فليس األصــولــيــون وال على تكثيره دون التفكير في حل
أو يوم «تنزل املائدة من السماء» ،القاعديون ،بحكم تأثرهم بأفكار ملستقبله ،نسي ذلــك الشباب،
أو «يأتيها رزقها رغــدا من عند سيد قطب ،وماركس ،بمتحررين أن ه ــذا الــجــيــل مــن املــســؤولــن
ربها ،»...وهي فئة تمثل الطرف فــكــريــا ملــشــاهــدة األمـــــور على الذين يتجاهلون واقعه اليوم،
اآلخــر من األغلبية الساحقة من حقيقتها ،وال بدخول البيوت من استولوا على الحكم وهم شبان،
أبوابها ،انطالقا من قناعتهم معا بعدما كافح بعضهم شبابا من
الشباب.
وفــئــة أوالد الــكــبــار ،الــذيــن بــأن تلك البيوت ال بــد أن تنهد أجــل االســتــقــال ،وعــانــى هــؤالء
يشكلون بدورهم أغلبية تمارس على أصحابها ،يضاف إلى هذا ،املــســؤولــون فــي بــدايــة مرحلة
حــيــاة الــتــفــكــك واالنـــحـــال في انهماك الجميع فــي ممارسات االستقرار ،في «قواعد الحكم» ،من
الكباريهات ،والتباهي بالسيارات أمـــراض الــعــصــر ،حيث لــم يبق تشبث املسؤولني الذين سبقوهم
التي يشتريها لهم اآلباء ،وفيهم الشباب يحلم ببنت األمير وهو إلــى الحكم ،باملناصب ،وال زلنا
من يدفع ثمن شمة «الهيروين» في يــرى آالف البنات في الشوارع ،نــذكــر فــي سنة الستني ،جريدة
املاخور الليلي بألف درهم للشمة ،وحيث انعدمت حتى لغة املخاطبة «الـــرأي الــعــام» املعارضة ،وهي
وتحويل سجاير «املالبورو» إلى فأحرى لغة الــحــوار ،فهذا درس تنشر عــرائــض وص ــور الشبان
«جوان» يحملهم إلى عالم الخيال ،بالفرنسية ،وهذا درس بالعربية ،الــخــريــجــن وهـــم يــشــتــكــون من
أو يــدقــون أذرعــتــهــم بحقنات وهذا ال يرى حال إال في الرجوع البطالة ،حينما الحظوا أن السادة
الجدد استولوا على املناصب،
«الكوكا» ،وحتى عندما يجدون إلى البربرية..
وهنا تكمن مسؤولية الدولة وأقفلوا األبواب.
أنفسهم في قفص الشرطة ،فإن
ذل ــك أن الــوضــعــيــة فــي بــدايــة
تــرك األمــور
أبــــواب الــكــومــيــســاريــات تغرق واألحـــزاب فـــي
بالسيارات الفارهة التي تسوقها على عواهن الزمن ،فكل مسؤول ،االســـتـــقـــال ،كـــانـــت مــشــابــهــة
األمهات الهلعة على «ولدي العزيز» كيفما كان موقع مسؤوليته ،تراه للوضعية ال ــي ــوم ،مطبوعتان
وتــحــول الــتــلــفــونــات املــتــعــددة ،مفجوعا داخليا من غموض آفاق بظاهرة استفحال بطالة الشباب.
ورغــم أن ال ــوزراء واملسؤولني
دون تقديمهم للنيابة وسرعان
آنــــذاك ،كــانــوا شــبــابــا ،أهلتهم
مــا يــعــودون – أولــئــك الشبان
أحــزابــهــم ومــشــاركــتــهــا في
املدللون – إلى عاداتهم القديمة،
الحكومات األولى لترشيح
يفسدون أنفسهم ،ويفسدون
شباب أمثال الحبابي،
رفاقهم ،ويتالعبون بشرف
إلقاء نظرة على الخريطة
والـــــدويـــــري ،وعــبــد
بنات العائالت املرافقات
االجتماعية للشباب المغربي ،تفرز ظاهرة
الــرحــيــم بــوعــبــيــد،
لـــــهـــــم ...وهـــــي طــبــقــة
فــإن أفواجا أخرى
تــكــون فــي أغــلــب املــدن
جماعية ،هي عدم توفر هذه النماذج من
مــــــن الــــشــــبــــاب
املغربية ،جيل التفكك
الشباب على الوقت الكافي لالهتمام بالواقع
الــجــديــد آنــــذاك،
والفساد و«السيدا»،
كانت تحتج على
و«السيفليس».
السياسي للبالد ،فليس األصوليون وال القاعديون،
تهميشها.
وفئة أوالد الدواوير
بحكم تأثرهم بأفكار سيد قطب ،وماركس،
وك ــم ــا يــجــري،
الــذيــن يدخلون بحكم
اآلن ،لجأت صحف
الفراغ واملخالطة ،عالم
بمتحررين فكريا لمشاهدة األمور على حقيقتها،
املـــعـــارضـــة غـــداة
«التبجقيلة» و«الكيف»
وال بدخول البيوت من أبوابها ،انطالقا من
االستقالل ،إلى نهج
و«الــبــاكــة» ،و«الـــروج»،
نفس األساليب التي
وشــــم «الــســلــيــســيــون»،
قناعتهم معا بأن تلك البيوت ال بد أن
يتم سلكها اليوم ،ثالثني
واقــتــســام «الــنــتــرة» ،وهــي
تنهد على أصحابها
عاما من بعد.
فئة سرعان ما تنهي جلساتها
وإذا كــــان األمـــــوي اتــهــم
بمعارك السكاكني ،أو االتــفــاق
املــســؤولــن بــالــســرقــة ،فــي سنة
على السطو على املــاريــن ،وهي
 ،1992فــإن نقابيا آخــر يسمى
فئة يتفاحش عــددهــا بتفاحش الــتــعــامــل
مع هذا الشباب ،وبالتالي ،واقعا التيباري رحمه هلل ،اتهم وزيرا
امليزيريا ،وقلة الشغل.
وفئة الجامعيني الذين ينحصر  -ذلــك املــســؤول – تحت طائلة آخر ،بالتالعب بأموال الدولة.
وكما رفعت حكومة  1992دعوى
اهتمامهم بالتعمق في الصراعات الجزم واليقني ،بأن الشباب :هو
ضد األموي من أجل القذف ،رفعت
الــعــقــائــديــة ،والــتــصــنــيــف بني «العدو املشترك».
ويستفحل هذا الواقع املر يوميا ،حكومة  1962دعوى ضد التيباري
األصولية والقاعدية ،فتلتصق
بهم تلك الــتــأثــيــرات حتى بعد إن لم يكن يستفحل ساعاتيا ،كلما من أجل القذف ،ولكن «حكومات
تخرجهم ،مما يجعل قبولهم ألية تضاءلت القيم عند هذه الفئات من غداة االستقالل» كانت بدون شك،
مسؤولية أو وظيفة ،مقرونا بحكم الشباب ،فبني البحث اليومي عن تبحث عن حلول ملشاكل الشباب.
مسبق وموقف ال يتحرك ،يجعلهم الخبز ،أو القبول اليومي بالشغل
يدخلون عالم «التدبيرة» ويبرعون املضني ،أو اإلغــراق في الخالفات
المهدي بنبركة
العقائدية ،أو الــهــيــام فــي أجــواء
في «تدوير الحركة».
وولي العهد
الحشيش والكوكايني ،أو الضياع
في دروب الخمر والسكاكني ،تنعدم
بين «الدويرة»
تلك االهتمامات التي شغلت الشباب
ف ــال ــدول الــعــظــمــى تــبــحــث عن
فــي األزمـــان املاضية الــتــي سبقت حلول ملشاكل الشباب ،وإن كانت
و«التدويرة»
زمننا هذا ،زمن الفساد والضياع.
الحلول تجنيدية أكــثــر ،وحيث
حـــاول هتلر حــل مشكل بطالة
ولــكــن إلــقــاء نــظــرة عــلــى هــذه
الشباب بإعالن الحرب العاملية
الخريطة االجتماعية للشباب
األموي ..والتيباري
الثانية ،واقتحام ماليني الشباب
املغربي ،تفرز ظاهرة جماعية،
ذلك أن شباب  ،1990وهو الغير في أتون الحرب  -وهي حل  -نظم
هي عــدم توفر هــذه النماذج من

يستفحل الواقع المر
يوميا ،إن لم يكن
يستفحل ساعاتيا ،كلما
تضاءلت القيم عند هذه
الفئات من الشباب ،فبين
البحث اليومي عن الخبز،
أو القبول اليومي بالشغل
المضني ،أو اإلغراق في
الخالفات العقائدية ،أو
الهيام في أجواء الحشيش
والكوكايين ،أو الضياع في
دروب الخمر والسكاكين،
تنعدم تلك االهتمامات
التي شغلت الشباب في
األزمان الماضية التي سبقت
زمننا هذا ،زمن الفساد
والضياع.
املغرب سنة  1958مشروع «طريق
الوحدة» ،وهو املشروع الذي كان
مــديــره املــرحــوم املــهــدي بنبركة،
وجــاء ولــي العهد مــوالي الحسن،
لحفر األرض بجانب الشباب لشق
«طريق الــوحــدة» ،ليبقى ذلــك هو
النموذج املثالي للتفكير في حل
مشاكل الشباب.
فهل أقفلت اآلفاق كلها في وجه
التفكير في حلول لتشغيل الشباب
العاطل في الــبــوادي ،وهــذه آالف
الــهــكــتــارات عــاريــة خالية تبحث
أراضــيــهــا عــمــن يــحــرثــهــا ،أم أن
املغرب ليس في حاجة إلــى طرق
وطرق سيارة تشق لتوحيد قبائل
املــغــرب ،أم أنــهــا األفــكــار جفت،
واآلفاق كلحت ،واملبادرات انعدمت؟
إنه ال شك أن الشباب الذي تحمل
املسؤولية فــي الستينات وشــاخ
وهرم ،ال يريد  -بالتأكيد  -أن يهتم
بمشاكل أجيال الشباب الجديد،
قناعة منه بأن هذه األجيال عاجزة
عــن اإلســهــام فــي حــل مشاكلها،
بالتفكير واإلبداع.
وأع ــرف شابا كــان سنه خمسة
وعشرين سنة رئيسا لديوان وزير
األشــغــال العمومية سنة ،1958
ارتقى ملسؤولية كبرى في إدارة
الــطــيــران وال زال بــهــا مــنــذ ذلــك
التاريخ ،لم يشبع ،ولم يتقاعد ،وال
تخامره أية رغبة في ترك منصبه
لشاب جديد.
إنــهــا مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بني
الدولة واألحزاب ،يتقاسمها معهم
هذا الشباب الذي ضاع في متاهات
جانبية ال تمت للمستقبل بصلة.
ويعلم هلل وح ــده كيف تنتهي
إشكالية الشباب باملغرب.

