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كانوا يفكرون في السفر خــارج املغرب
بالتزامن مع جائحة «كورونا» ،بوجود
توجيهات تنبه إلــى ضـــرورة احــتــرام
املسؤولني الكبار في هذه الفترة للتدابير
املتعلقة بالفيروس ،ومنها تجنب السفر
إال للضرورة القصوى( ،)..وعندما سأل
باقي أصدقائه ،قالوا له إن جل املسؤولني
والسياسيني تجنبوا قضاء العطلة في
الخارج لتفادي إرجاعهم من املطار(.)..
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حل تجمع «الكوديسا» الموالي للبوليساريو
بقلــم:

الطيب العلوي

توجيهات «منت�صف الليل»
متزج املاء بالبنزين ()...
بكل أســـف ،كــل أســبــوع يمر علينا إال
وتتعقد األمور ،إلى درجة أنه خالل تقييمي
آلخر األحــداث قبل شروعي في تحليلها،
يدخلني الــشــك كــل مــ ّرة مــا إذا كنت أنا
شخصيا مصابا بــتــشــاؤم معتل ،أم أن
األوضاع فعال كما تبدو ..كما يدخل الشك
رجال اإلطفاء عندما يشب حريق في مكان
ما وتزيد النيران من اشتعالها كلما زادوا
رش املياه عليها ،إلى درجة تساؤلهم ما إذا
كانت السوائل الشفافة( )...املرشوشة من
طرفهم ،مياها ..أم بنزينا!..
فلنعتبر الــقــرارت( )...والحلول املقدمة
مياها ،إلطفاء هذه الكارثة الصحية ذات
املــضــاعــفــات املــخــتــلــفــة( ،)...الــتــي شبت
نيرانها اآلن لتلتهم كل ما تجده أمامها(،)...
هذه التوجيهات نفسها ،التي ال أحد يعرف
ما إذا كانت تسقط عبر الهاتف( ،)...أم عبر
اإليميل ،أم عبر البريد ،أم عبر الفاكس ،أم
عبر الحمام الــزاجــل( ،)...ال أحد يــدري...
كل ما نعرفه ،أنها أصبحت تسقط()...
وتصلنا اليوم جميعا في ساعات متأخرة
من الليل ،عكس كل القرارات التي اعتدنا
عليها باألمس ومنذ أن رأينا الــنــور()...
والتي كانت دائما ُتتخذ في الصباح ،خالل
النهار ،أو في العشية ،لإلعالن عنها في
بداية النشرة اإلخبارية الرئيسية على
الساعة الثامنة مساء ،أو في نهايتها()...
على أبعد تقدير..
فيما يخص الكم والكيف ،سنعترف بقلة
فهمنا للمشكل وضعف تطلعنا للموضوع،
ألنــه بالفعل ال أظــن أن أحـــدًا على وجه
األرض يمتلك الحقيقة الكاملة للمشكل
الحالي ،وسنقول أن هذه القرارات نفسها
ربما تأتي مبنية على الحصائل اليومية
للوباء ،لكن ..ماذا عن عواقبها التنظيمية؟
كليلة الهروب الكبير «املتورخة» ،السابقة
للعيد الكبير ،حيث شــرع الجميع في
الــفــرار والــهــرولــة مخلفني خسائر مادية
هامة ألنفسهم وللبالد ،ودون جــدوى(،)...
أو كمثل ليلة األحــد اإلثنني من األسبوع
املــاضــي ،عندما ذهــب كــل أطــفــال مدينة
الدارالبيضاء للنوم مبكرا ،قصد االستيقاظ
بــاكــرا ،لالتحاق بأقسامهم يــوم دخولهم
املدرسي ،ليفاجئوا في الصباح ،بعد أن
رن املنبه ،بنبأ من لدن آبائهم« :غير نعسو
أدراري راه ما كاين ال مدرسة وال والو»...
كل هذا ،قد يجر املواطنني يوما لطرح سؤال
سهل :إذا أصبحت (واعتادت على ما يبدو)
اإلرشــادات الهامة ،والوشيكة خصوصا،
ُتعطى للمواطنني فـ«النصاصا د الليل» ،هل
يجب على أفراد األسر الشروع في التناوب
فيما بينهم ،في نوع من «البيرمانانس»،
وتعيني دور كل فرد ،في السهر واجتناب
النوم ،ترقبا وتحسبا لنزول خبر هام ،ليبلغ
باقي األفراد في حالة ما إذا صدر نبأ ؟!
لقد شاءت األقدار هذا العام ،أن يستحيل
هدوء الجميع قلقا وحيرة ،وانقلبت حياتنا
رأســا على عقب بعد أن أحكمت جائحة
«كورونا» قبضتها على ضمائر الجميع ،فال
داعي إذن لقلب حتى الساعة البيولوجية
لعباد هلل ،لكون قلة النوم هي األخرى تقلل
من مناعة اإلنسان(.)...

بني �أميناتو حيدر وكريي كندي ..ف�ضيحة الن�شاط احلقوقي يف ال�صحراء
الرباط .األسبوع
أعلنت الناشطة االنفصالية
أمــيــنــاتــو حــيــدر عــن حــل اإلط ــار
املـــنـــاوئ لــلــســلــطــات ،املــعــروف
بـــ«الــكــوديــســا» وه ــي اختصار
لــتــســمــيــة «تــجــمــع املــدافــعــن
الصحراويني عن حقوق اإلنسان»،
وق ــد حــبــل الــبــاغ الـــذي وقعته
أميناتو بعدة مفاجئات ،أولها
حديثها عن تمثيليات وهمية باسم
هــذه الجمعية دون علم املكتب
التنفيذي ،علما أن الوفود املعنية
بهذا الكالم كانت مكلفة بمهاجمة
املـــغـــرب ،لــيــطــرح الـــســـؤال عن
الجهة التي تقف وراء املشاركات
والدعوات إلى الخارج(.)..
أما أكبر مفاجئات بالغ أميناتو،
هو الفقرة األولى من بالغ الحل،
وهي الفقرة التي ربطت فيها بني
تأسيس «الكوديسا» ورغبة مركز
«روبرت كندي» في تأسيس إطار
حقوقي بالصحراء ،حيث قالت
بالحرف« :إن تشكيل الهيكلة
ارتــبــط بالدعوة التي وجهتها
مؤسسة روب ــرت كندي لحقوق
اإلنسان للمدافعة الصحراوية
عــن حــقــوق اإلن ــس ــان أميناتو
حيدر ،لتسليمها جائزة روبرت
كــنــدي لــحــقــوق اإلنــســان بمقر

كندي وحيدر

املؤسسة في واشنطن.»..
مــا مــعــنــى أن تــدعــو مؤسسة
أمريكية إلى تأسيس إطار حقوقي
في املغرب ،وما خفي كان أعظم،
بــالــنــظــر إلـــى مــوقــف آل كــنــدي
الــعــدائــي مــن القضية الوطنية،
وقد سبق لـ«األسبوع» أن نبهت
إلـــى الــــدور الـــذي تلعبه كيري
كندي في ملف الصحراء ،بزعمها
حــصــول انــتــهــاكــات ،يــتــم على
أساسها تحضير سيناريوهات
ملستقبل القضية الوطنية ،فعلى
سبيل املثال(( :بتاريخ  23مارس
 ،2016اجــتــمــعــت لــجــنــة «طــوم
النــطــوس» ()TOM LANTOS

التابعة للكونغريس األمريكي،
واملتخصصة في حقوق اإلنسان،
ملــنــاقــشــة الــتــقــريــر الـــذي أعــدتــه
الخارجية األمريكية بناء على
تــقــريــريــن مسيئني لـــ«هــيــومــان
رايــــتــــس ووتــــــــش» ،ومــنــظــمــة
«أمنيستي أنــتــيــرنــاســيــونــال»،
خالل هذا االجتماع ،تحدثت كيري
كيندي ،املساندة للبوليساريو
ورئــيــســة مــركــز روبـــرت كيندي،
والتي تقدم نفسها كشاهدة على
انتهاكات حقوق اإلنسان من طرف
املغرب ،حيث قالت ما مفاده أن
«املغاربة ليس من حقهم التظاهر
ضد األمــن العام السابق لألمم

كاريكاتير األسبوع

املتحدة بان كيمون» ،كما قامت
بـ«تشبيه امللك محمد السادس
بالرئيس العراقي الراحل صدام
حسني ،الذي اجتاح الكويت ،رغم
الفارق الكبير بني الحالتني (حالة
الكويت وحــالــة البوليساريو)،
حيث اعتبرت الوضع في الصحراء
شبيها بالوضع فــي الكويت»،
كما «هاجمت خالل نفس اللقاء،
الرئيس الروسي فالديمير بوتني،
وشبهت األوضــاع في الصحراء
بالوضع في أوكرانيا بالنسبة
لــروســيــا» ،فــكــان هــذا فقط جزء
مما يحاك ضــد املــغــرب وجيشه
وملكه في الخفاء(( )))..املصدر:
األسبوع عدد .)2020/7/15-9
وبغض النظر عن تورط جهات
أجنبية في التحركات الحقوقية
فــي الـــصـــحـــراء( ،)..فــقــد فضح
بالغ أميناتو جمود هذه املنظمة
ملدة سنتني ،بينما استحضروها
فــي االدعـــــاءات والــبــاغــات ،بل
«استمر العمل بــإصــدار بالغات
وتــقــاريــر بــاســم الــكــوديــســا ،وتم
تــوزيــع العضوية فيه واتــخــاذ
قرارات لتمثيل التجمع بمنتديات
دولــيــة ،»..حسب ما كتب حرفيا
في بــاغ الناشطة االنفصالية،
التي تعتبر نفسها مقيمة في
الصحراء «الغربية»(.)..

الحلقات المفقودة
في الدخول السياسي

برملان بال �أحزاب
تابع ص 1

إقصاء الئحة الشباب واإلبقاء على الئحة
النساء في استحقاقات 2021
الرباط .األسبوع
أبــقــت وزارة الــداخــلــيــة عــلــى خطوط
النساء في االنتخابات التشريعية لسنة
 ،2021من خــال اإلبقاء على الئحتهن،
فيما يذهب مصدر «األســبــوع» إلــى أن

إزال ــة العتبة الحزبية تضمن للشباب
التواجد و«التمثيل الناضج» لهذه الفئة
دون الحاجة إلى الئحة ،ثم إن فئة الشباب
يظهر إمــا حيادها أو رفضها للمواقف
الحزبية التقليدية ،ولذلك ،تذهب دوائر
القرار إلى استثمار هذه الفئة في قيادة
األحزاب وهياكل جديدة إلدارة املرحلة.

بعد أيام قليلة ،سيكون هناك دخول سياسي
جديد ،بنفس الوجوه تقريبا ،وبنفس األحزاب
القديمة ،التي تشتغل بنفس الطريقة املعروفة
داخــل وخــارج البرملان( ،)..وقد ساهم انتشار
فــيــروس «كــورونــا» فــي املــزيــد مــن فضح هذه
املؤسسة املتهالكة ،نتيجة استمرار «املؤامرات
السياسية» ،فرئيس مجلس املستشارين ،حكيم
بنشماس ،على سبيل املثال ،لم يعد يتوفر على
أي شرعية حزبية ،وهو فقط ينتظر اإلذن ملغادرة
مكتبه( ،)..ونفس األمر يحصل مع رئيس مجلس
النواب ،الحبيب املالكي ،الذي لم يجد أمامه سوى
االعتذار المتصاص غضب الفرق البرملانية التي
قررت «بلوكاج املجلس» بعد تورطه مرة أخرى
في تعيينات على املقاس ،لبعض املحظوظني في
مؤسسات كبرى بأجور سمينة ،كما حصل في
«هيئة ضبط الكهرباء».
وقد كان من املفروض في برملان الشعب ،أن
ينشغل بجائحة «كورونا» ،ويعطي دفعة قوية
لكافة التدابير املتخذة في هذا الصدد ،غير أن
املنشغلني بالتعيينات والتزكيات والحروب
الحزبية الداخلية ،اختاروا إغالق األبواب(،)..
واالكتفاء بالعمل عن بعد في بعض الحاالت ،رغم
االمتيازات واألوطيالت وبونات املازوط(.)..
ما معنى أن تتخذ الحكومة قراراتها بالليل
وال تجد من يحاسبها في النهار؟ أليست مهمة
البرملان هي الرقابة على الحكومة؟ هل ينتظر
البرملان املغامرة بمراقبة الشعب للحكومة؟ هل
هناك من يريد العودة للوراء؟ ..البرملان هو ملجأ
الشعب ،والحلقات السياسية املفقودة تنذر
بمخاطر الفراغ السياسي على املستقبل ،حيث كل
األحزاب اليوم منشغلة بإعداد لوائح التزكيات
بــدل التركيز على ترتيب أوراقــهــا التنظيمية،
وال يمكن الحديث عن أي حــزب دون الحديث
عن مشاكله التنظيمية وخالفاته الداخلية ،مع
الرؤساء واألمناء العامني ،وقد تكون النتيجة
في النهاية هي برملان بال أحزاب ،أي برملان بال
امتداد شعبي(.)..
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ما خفي
كان أعظم
فــي املــغــرب فــقــط ،يــرفــض رئيس
الحكومة مقترحا لتعيني مدير ،لكن
املعني باألمر يواصل مهامه كمدير
بناء على تفصيلة وزيــر سابق في
الحكومة ..هذا هو الحال في املعهد
امللكي لتكوين األطــر ،حيث يواصل
األطر احتجاجاتهم ،ويواصل املدير،
الــذي عينه عبيابة ،مهامه دون أن
تتدخل أي جهة لتوضيح ما يجري
ويدور.

التكلفة الخارجية لحكومة يقودها اإلسالميون فرضت هذا التساؤل

تقلي�ص حجم م�شاركة العدالة
والتنمية يف االنتخابات املقبلة
الرباط .األسبوع

((يتضح أن القيادي في العدالة والتنمية،
عبد هلل بوانو ،حني رفض عالنية تفكير حزبه
في تقليص حجم مشاركته في االنتخابات
الــقــادمــة ،لــم يفجر نــقــاشــا ســاخــنــا داخــل
«املصباح» فقط ،بل فجر نقاشا داخل الدولة
برجاالتها ،وداخــل الصالونات السياسية
والثقافية ،وفــي صفوف مختلف املهتمني
بالشؤون السياسية واالنتخابية باملغرب))
يقول مصدر جد مطلع.
فقضية نتائج حزب العدالة والتنمية في
االنتخابات القادمة ،يضيف املصدر ذاته ،لم
تعد في الحقيقة قضية مناضلي «املصباح»
وبرملانييه ووزرائه وحدهم ،وإنما أصبحت
قضية جوهرية فــي النقاشات السياسية
الــتــي تعرفها الــبــاد ،كــل واحـــد يقاربها
من الــزاويــة التي تهمه وتهم البالد عامة
ومستقبله السياسي كذلك ،بل حتى مستقبله
الدبلوماسي وعالقاته الدولية ،سواء مع دول
الغرب أو مع دول الشرق.
وإذا كان النائب األول لألمني العام لحزب
العدالة والتنمية ،سليمان العمراني ،األمني
العام الفعلي كما يسميه صقور «البيجيدي»،
قد خرج للعلن في محاولة لتهدئة مناضلي
«املصباح» حني صرح ملوقع حزبه بأن «قضية
تقليص مشاركة الحزب في االستحقاقات
القادمة لــم تطرح مطلقا داخــل مؤسسات
الــحــزب ،وأن األمــانــة الــعــامــة لــم تناقش
املوضوع مطلقا» ،هي حق أريد به باطل ،إذ
بالفعل هذا القرار لم يناقش بشكل رسمي
خالل االجتماعات الرسمية لـ«املصباح» ،لكنه
موضوع رئيسي في مختلف االجتماعات
الهامشية التي تعقد بني القيادات «اإلسالمية»
املحسوبة على رؤوس األصابع ،أي بني تيار
الوزراء بتنسيق من الرميد ،سواء داخل فيال
العثماني ،أو في مختلف املناسبات الحكومية
وغير الحكومية ،ألنه موضوع ملتهب جدا
وبات مصيره مرتبطا بمصير البالد وبمصير
عالقاتها الخارجية ،خاصة مع دول الخليج
ومع العقلية املتقلبة للرئيس األمريكي الذي
يستعد للعودة لكرسي الرئاسة لوالية ثانية
خالل نونبر القادم ،وإال ما الذي جعل عبد
هلل بــوانــو يرمي بهذا املــوضــوع ،هــل هي
التكهنات ،أم الحقائق حول هذا املوضوع؟
وبالتالي ،هي الحسابات الخاصة والعامة

التي جعلت بوانو يقول بعد خرجته هاته:
«أنــا هنا فــي العملية الحسابية املقبلة»؟
نعم ،حــزب «املــصــبــاح» لــم يطرح بعد هذا
املوضوع للنقاش بني إخوانه وبشكل علني،
ألنه موضوع حارق ،لذلك فضل اليوم إطالق
الــدخــان ،وإطـــاق بــالــونــات االخــتــبــار قبل
إيجاد الصيغة املناسبة لطرح املوضوع على
املجلس الوطني إلقناع املناضلني بهذا القرار
االستراتيجي الــذي يطبخ الــيــوم على نار
هادئة ،رغم «أنه ليس ديمقراطيا ،وليس في
صالح الديمقراطية» ،يقول الرافضون لهذا
القرار واملفسرون له من زاويــة مصالحهم
الضيقة.
أما في الجهة األخرى ،لدى بعض الصالونات
السياسية الكبرى ،فاملوضوع حاضر بدوره
وبــقــوة ،فهي تناقشه باستمرار في اآلونــة
األخيرة ،غير أن زوايا املقاربة تختلف حسب
حسابات الربح والخسارة عند أنصار العدالة
والتنمية ،ذلك أن القاعدة السياسية الدولية
تقول بــأن «الــفــرق بــن رجــل الــدولــة ورجــل
السياسة ،هو أن األول يفكر في مستقبل
البالد والثاني يفكر في االنتخابات القادمة».
فبالنسبة لهؤالء ،فهم يشخصون بدقة مزايا
أو خسارات البالد من استمرار «اكتساح»
حزب العدالة والتنمية لالنتخابات املقبلة ،إذ
الوالية الحكومية الثالثة التي سيقود فيها
«البيجيدي» البالد وسط املزيد من معاناة
الــدولــة املغربية على املستويني الداخلي
والــخــارجــي ،ودفـــع املــزيــد مــن الــخــســارات
االقتصادية والدبلوماسية الــدولــيــة على
حساب احترام الخيار الديمقراطي «املعتل»
في املغرب ،ذلك أن هذا الخيار الديمقراطي
ال يــمــارس بكامل شــروطــه ،بــل يــمــارس في
ظــل ال ــع ــزوف الــكــبــيــر فــيــكــون فــي صالح
«البيجيدي» ،وهل من الخيار الديمقراطي
أن يحصل حزب على مليون ونصف صوت
يــرهــن مصير  40مــلــيــون مــغــربــي آخــريــن
لهم تعبيرات رافضة للسياسة والسياسي
بصفة عــامــة ومــنــهــا الــعــدالــة والتنمية؟
فرغم استقاللية القرار املغربي ،تبقى الكثير
مــن الـــدول الشريكة للمغرب فــي الخليج
وال ــغ ــرب بــقــيــادة أمــريــكــا ،مــتــوجــســة من
تكرار تجربة «اإلخــوان املسلمني» املغاربة،
والحقيقة الساطعة ،هــي أن املــغــرب دفع
ضريبة دفــاعــه عــن مليون ونصف صــوت،
وباتت العالقات جد متوترة اليوم مع العديد

من الــدول بسبب «البيجيدي» ،ثم هل من
الديمقراطية أن تدفع الدولة والشعب ثمن
تقاعس األحــــزاب السياسية فــي إصــاح
نفسها ،وفــي دمقرطة ذواتــهــا لكي تجاري
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وتــفــرض عليه
التناوب على مستوى صناديق االقــتــراع؟
إن قضية تقليص حجم مشاركة العدالة
والتنمية في االنتخابات التشريعية القادمة،
باتت مثل قضية البيضة والدجاجة ،من يسبق
من؟ هل يسبق قرار «بيضة تقليص املشاركة»
رغم أنه ضد االختيار الديمقراطي والتنافس
االنتخابي الــحــر ،أم تسبق «دجــاجــة عدم
التقليص» وسط عدم املشاركة والعزوف ،ومن
تم املزيد من توتر العالقات الدولية املغربية
مع شركائها الشرقيني والغربيني ،السيما
في سنوات األزمــة الخانقة التي فرضتها
«كورونا» على مختلف الدول بما فيها املغرب؟
متتبع جدا لطبخات االنتخابات ،يرى «نورا
في األفق» أو طريقا ثالثا إن صح التعبير،
فبني طــريــق إخـــوان بــن كــيــران املتمسكني
باملشاركة الكاملة في االنتخابات احتراما
للخيار الديمقراطي ،وطريق ضرورة تقليص
مشاركة العدالة والتنمية في االنتخابات
خدمة ملصالح الشعب والــدولــة والعالقات
الخارجية للمغرب ،وكذلك بسبب محدودية
العملية االنتخابية بسبب العزوف الكبير من
الشعب املغربي ،هناك طريق ثالث بدأ يجمع
بني مزايا الطريقني ،األول والثاني ،ويؤكد
هذا الطريق أن املغرب فعال هو بلد دستور،
وبلد قانون ،ومن تم هو مجبر على احترام
الخيار الديمقراطي وعملية االنتخابات
الحرة النزيهة ،غير أنه كذلك هو بلد عريق،
بلد التقاليد املرعية واألعراف ،وبلد التوافق
وإيجاد صيغ حماية املصلحة العليا للوطن
قبل مصالح األحــــزاب ،وهــو خــيــار ومبدأ
مرجعي داخل الدولة املغربية على مر القرون،
كما أنه مبدأ راسخ في مرجعيات وأدبيات
حــزب العدالة والتنمية الــذي يقر بالوطن
أوال وأخيرا ،وباملصلحة العليا قبل مصلحة
الحزب ،ثم سبق أن قلص «املصباح» تاريخ
املــشــاركــة فــي انتخابات  ،2007والقبول
بتنحية الرميد من رئاسة الفريق بمجلس
النواب ،وهي كلها عناصر قد تجد «التخريجة
املغربية» لهذه املعضلة الحقيقية التي تدور
في الكواليس ،فهل يا ترى يقبل «البيجيدي»
بخيار الطريق الثالث؟

كيف يمكن الثقة في وزير التربية
الوطنية والتعليم العالي ،أمــزازي،
والحال أنه أعلن أن  80في املائة من
املغاربة اختاروا التعليم الحضوري
ألبنائهم في زمن «كورونا» ،قبل أن
ينطلق الــدخــول املــدرســي وقبل أن
يلتحق األساتذة بقاعات الدرس ،فمن
أيــن جــاء بهذه اإلحصائيات بينما
الزال بعض اآلباء يبحثون عن طريقة
لتنقيل أو تسجيل أبنائهم في املوسم
الدراسي الجديد()..؟
بغض النظر عن الطوابير الطويلة
لــلــمــواطــنــن الـــذيـــن يــقــفــون على
عتبات املختبرات إلجــراء فحوصات
«كـــورونـــا» ،يــواصــل «كــوفــيــد »19
فــي صيغته املغربية إظــهــار بعض
التناقضات ،حيث تكشف الفحوصات
في بعض الحاالت إصابة عدد كبير
من أفــراد األســرة الذين يقطنون في
بيت واحــد بالفيروس ،بينما تأتي
نتيجة فحص واحـــد أو اثــنــن من
العائلة يعيشان معهم تحت نفس
السقف ،سلبية ،وفي بعض األحيان
تأتي النتيجة إيجابية ،وبعد تكرار
التحاليل تظهر النتيجة سلبية في
األخير.
كذب الوزير السابق نبيل بنعبد هلل
وجود دخول مدرسي هذه السنة ،وقال
حرفيا« :نحن اآلن نتحدث عن الدخول
املــدرســي ،وهاذشي غير كــذوب ،ألن
زمن املوسم الدراسي ما زال طويال،
وإذا انتشر الوباء أكثر فإننا سنواجه
صعوبات حقيقية» ،منبها في شريط
فيديو بثه عن بعد ملناضلي حزبه ،إلى
ضرورة شراء أجهزة إلكترونية ألبناء
األسر املعوزة في هذه املرحلة(.)..
تصرفات السلطات املحلية في بعض
املناطق تحتاج إلى مراجعة وإظهار
السند القانوني لها ،والنموذج من
بعض األحياء الشعبية في الرباط،
حــيــث تــمــت محاصرتها مــن طــرف
الــقــوات املساعدة واألمــن الوطني،
كما تم توزيع الحواجز في بعض
األزقــة دون إظهار السند القانوني
لذلك ،ودون أي تواصل مع املواطنني،
الــذيــن صــدمــوا مــن تطبيق الحجر
الصحي عليهم بشكل مباغث ،بل إن
بعض املواطنني سمحت لهم الشرطة
والقوات املساعدة بولوج الحي ،وعند
الخروج تم منعهم من املغادرة.
ع ــاب شــهــود عــيــان عــلــى املجلس
الــوطــنــي لــحــقــوق اإلنـــســـان ال ــذي
نظم مؤخرا لقاء بالعيون للتأشير
على أعضاء مجلسه الجهوي ،عدم
السماح لبعض املواطنني والفعاليات
بحضور هذه املناسبة الحقوقية(،)..
وتــعــد تــحــركــات املجلس باألقاليم
الجنوبية أول امتحان للرئيسة أمينة
بوعياش(.)..
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نموذج السياسي الذي ال يتحمل مسؤوليته

ملاذا تهرب العثماين من م�س�ؤولية تدبري ماليري «كورونا»؟
الرباط .األسبوع

منذ دخول املغرب رسميا املرحلة الثانية من
جائحة فيروس «كورونا» ،واملتسمة بارتفاع
وتــيــرة اإلصــابــات منذ بــدايــة شهر غشت
املنصرم ،سجل على املستوى السياسي
تراجع ملحوظ في دور رئيس الحكومة في
تدبير ملف مواجهة جائحة «كورونا» ،بل
حتى مسار املاليير التي رصدتها الدولة
والتي تحال على الحكومة لتصريفها عبر
الصندوق الجديد إلنعاش االقتصاد ،ال يطلع
عليها العثماني وال يظهر أنه يقرر فيها(،)..
كما أن القروض الخارجية ،التي فاقت 300
مليار سنتيم وخصصت لثالث مؤسسات
عمومية ،فهي خارج علم العثماني كذلك.
هذه املالحظة ،كانت محط نقاشات ساخنة
من طــرف قــادة العدالة والتنمية ،وبعض
الصالونات السياسية األخــرى ،لدرجة أن
البعض اعتبرها غضبة عليا على العثماني
وإخـــوانـــه ،ومـــن تــم نـــزع مــلــف مواجهة
«كورونا» نهائيا من يد «التدبير الحكومي
السياسي» بإشراف رئيس الحكومة ،إلى
«التدبير القطاعي التقني» ،أي تكليف أربع
قطاعات وزاريــة تكنوقراطية (الداخلية،
االقتصاد واملــالــيــة ،التجارة والصناعة،
والــصــحــة) بتدبير ملف «كــورونــا» دون
العودة إلى رئيس الحكومة الذي بقي يتتبع
أخبار الجائحة من خــال وسائل اإلعــام

تـــزايـــد حـــــاالت اإلصـــابـــة
بفيروس «كــورونــا» باملغرب
والــتــي تخطت  2200حالة
في يوم واحــد ،جعل مصالح
مستشفيات اململكة أمام تحد
حقيقي ،بسبب ارتفاع الحاالت
الحرجة والصعبة ،ومــن تم
ارتفاع الطلب على الخدمات
الصحية الفاعلة واملباشرة.

االحتاد اال�شرتاكي
يطالب برفع العتبة �إىل
�سقف غري مقدور عليه
الرباط .األسبوع

العثماني

مثله مثل املواطنني.
البعض اآلخر ،يرى أن قرار «االستقالة» من
تدبير ملف «كورونا» ،اتخذه العثماني نفسه،
حني منح تفويضا مطلقا بإرادته ،لتدبير هذه
القضية بشكل نهائي لهؤالء الوزراء ،ونصبهم
آمرين بالصرف وتراجع هو للوراء ،غير أن
الكثيرين من داخل «البيجيدي» يرفضون هذا
التبرير ،ويؤكدون أنه مهما كانت التدخالت
إلبعاد العثماني عن هذا امللف ،فإن الدستور
املغربي والنظام السياسي املغربي يجعل

من الحكومة «مسؤولة سياسية» تتمتع
بالكثير مــن الفصول الــدســتــوريــة التي
تمنحها القوة لتدبير جميع امللفات ،وفي
الوقت نفسه ،تبقى خاضعة للمحاسبة
البرملانية من خــال الجلسات الشهرية
لرئيس الحكومة قبل املحاسبة الشعبية
في االستحقاقات االنتخابية ،فهل تنصل
العثماني من املسؤوليات التدبيرية ومنح
التفويضات املطلقة ألربعة وزراء هو تمهيد
للهروب من املحاسبة؟

توقعات ب�إطالق م�ست�شفيات ع�سكرية ميدانية ملواجهة «كوفيد »19
الرباط .األسبوع

خالصات اجتماعات األحزاب
خارج المؤسسات

ولـــتـــفـــادي الــضــغــط على
املنظومة الصحية املنهارة
أصــا ،شرعت وزارة الصحة
فـــي تــغــيــيــر ال ــب ــروت ــوك ــول
العالجي ،وذلك بتغيير وجهات
الـــعـــاج مـــن املــســتــشــفــيــات
العمومية نحو البيوت ،مع
الــنــصــح بــاســتــخــدام أدويـــة
معينة واقتصار املستشفيات
عــلــى الــحــاالت الــتــي تعاني
مضاعفات أخــرى تساهم في
تأزم الحالة الصحية للمريض.

وأمام شبح انهيار املنظومة
الــصــحــيــة املــدنــيــة املغربية
بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة
بـــــ«كــــورونــــا» وســــط األطـــر
الصحية املغربية ومعاناتها
مــع ضــغــط الــوضــعــيــة ككل،
وشروعها في القيام بالعديد
مــن الــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة
بساحات املستشفيات ،وفي
ظل واقع التراخي في مواجهة
الفيروس ،يرتقب أن يأمر ملك
الــبــاد ،بصفته رئيس أركــان

الجيش ،بعودة العسكر إلى
املستشفيات املدنية واالشتغال
إلى جانب األطقم املدنية بدل
االقتصار على تقديم الخدمات
داخل املستشفيات العسكرية
فقط ،وهو القرار الذي ينتظره
املــغــاربــة بــفــارغ الــصــبــر ،ملا
يلمسوه من انضباط وجدية
وقـــوة فــي الــخــدمــات الطبية
العسكرية ،فبعد عودته إلى
الــشــوارع ،هل يعود العسكر
كذلك إلى املستشفيات املدنية؟

قــال مصدر سياسي جد مطلع ،أن جوالت
املفاوضات حول االنتخابات املقبلة قد انتقلت
من قاعات االجتماعات بوزارة الداخلية إلى
مقرات وصالونات األحزاب السياسية ،وكذلك
لقاءات وعشاءات الزعماء.
وأوضح املصدر ذاته ،أن العديد من قيادات
األحزاب ،أغلبية ومعارضة ،التقت فيما بينها
خارج مقر وزارة الداخلية ،في محاولة لتقريب
وجهات النظر حول بعض القضايا الخالفية
املتعلقة باالنتخابات القادمة ،وتمكنت من
ترتيب بعض التوافقات في أفق طرحها على
وزارة الداخلية خــال لقاءاتها املقبلة مع
األحزاب السياسية.
وحسب نفس املصدر ،فإن هذه اللقاءات
غير الرسمية مكنت من تقريب وجهات نظر
األحــزاب السياسية في العديد من القضايا
االنتخابية وبقيت الخالفات حادة حول قضية
العتبة ،حيث ال يــزال كل من حزب العدالة
والتنمية واالتحاد االشتراكي يتمسكان برفع
سقف العتبة إلى  6باملائة وسط استغراب
بــاقــي الــفــرقــاء السياسيني ،السيما حزب
األصالة واملعاصرة ،الــذي طالب بإلغائها
نهائيا ،ثم التقدم واالشتراكية واالستقالل
اللذين حصراها في  3في املائة مع توحيدها
في االنتخابات وفي الدعم املالي العمومي
كذلك.
ويضيف املصدر ،أن العدالة والتنمية إذا
كان يتمسك بالعتبة في  6باملائة ،فقد يفهم
أن ذلك يخدمه كحزب كبير ،أو أنه يزايد بها
على وزارة الداخلية كي يكسب بها تنازالت
أخرى ،فإن االستغراب يبقى من االتحاديني
الذين قد تقصيهم هــذه العتبة وتمسحهم
من الخريطة االنتخابية املقبلة ،وبالتالي،
ملاذا يتمسك حزب «الوردة» بـ  6باملائة وهو
الذي بالكاد حصل على فريق في االنتخابات
السابقة؟ وما هدف تمسك لشكر بهذه النسبة
التي ليست نهائيا في صالح حزبه؟
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ع ـلــى إثـ ــر املـ ـص ــاب اجل ـل ــل ال ـ ــذي ال راد
لقضائه يف فقدان املرحومة رجاء فياللي
بعد معاناة مع مرض عضال وعن سن ناهز
 41س ـنــة ،وذلـ ــك ي ــوم اخلـمـيــس  13غشت
 ،2020تتقدم كل من عائلة منير وفياللي
بأحر تشكراتها وامتنانها العميق لكل من
واساهم يف مصابهم اجللل ،سائلني املولى
عز وجل أن يبارك يف عمرهم وأن يجنبهم
كل مكروه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

استغرب العديد من املراقبني
األوضاع بني املغرب وإسبانيا،
خ ــاص ــة حــــول فــتــح ال ــح ــدود
االســتــعــمــاريــة بــن الــدولــتــن،
والتي تعرض بسببها سكان
املــديــنــتــن املــحــتــلــتــن ،سبتة
ومليلية ،لــحــصــار أض ــر بهم
بــشــكــل كــبــيــر بــعــدمــا كــانــوا
يــلــجــئــون لــوطــنــهــم األم كل
نهاية أسبوع لزيارة عائالتهم
والترفيه عــن أنفسهم ،فبعد
االتصاالت التي جرت بني وزير
الخارجية اإلسباني ونظيره
املغربي األسبوع املاضي ،كانت
الغاية منها تثمني العالقات
بني الدولتني ،سواء في املجال
األمــنــي أو االقــتــصــادي بعيدا
عــن الحديث عــن فتح الحدود
بني البلدين ،بعد هذا االتصال،
قامت وزارة الدفاع اإلسبانية
بنشر ســفــن عــســكــريــة صباح
يوم الجمعة  4شتنبر الجاري،
على طول ساحل البحر األبيض
املتوسط ،وذلك من أجل مراقبة

حدود مضيق جبل طارق وسبتة
ومليلية وصوال إلى بحر قادس،
من أجــل تنفيذ عمليات أمنية
والـــتـــصـــدي وم ــن ــع األنــشــطــة
غير الشرعية ،وتأمني املنطقة

مــن املهاجرين غير الشرعيني
وأبــاطــرة املــخــدرات ،زيــادة على
مراقبة قوارب الصيد واليخوت
الترفيهية.
وقــد أطلق على هــذه العملية
التي تقودها «قرطاجنة »P41

اس ــم «صــاعــقــة ال ــب ــرق» ،حيث
عــوضــت فـــرق الــحــرس املــدنــي
املــوكــل لها أمــر مــراقــبــة املياه
املــذكــورة ،لكنها حسب العديد
من املتتبعني ،فشلت في التصدي

لــلــعــديــد م ــن عــمــلــيــات تهريب
املخدرات والهجرة السرية.
وسبق لهذه «القرطاجنة» أن
شاركت في عملية حراسة أمن
البحر التابع ملنظمة حلف شمال
األطلسي «الناتو» ،والتي جرت

في البحر األبيض املتوسط في
يوليوز  2016وتوقفت في نونبر
من نفس العام.
وحسب مصادر «األســبــوع»،
فــإن تواجد سفينة حربية على
مشارف املياه املغربية ،يشكل
خــطــرا على األمـــن املعلوماتي
للمغرب ،نظرا لكون هذه السفينة
جد متطورة في مجال املراقبة
والتجسس وأشــيــاء أخـــرى ال
يعلمها إال الــعــارفــون باملجال
العسكري البحري.
ويأتي هذا التصرف ،بعد زيارة
السفير الفرنسي بمدريد ملدينة
سبتة املحتلة خالل األسبوعني
املــاضــيــن ،حيث أكــد على دعم
فرنسا لحكومة سبتة وإعــادة
فــتــح قنصلية شــرفــيــة لــبــاده
باملدينة ،فيما التزمت الخارجية
املغربية الصمت في هذه القضية
ولــم تصدر أي بــاغ استنكاري
أو توضيحي للرأي العام الذي
يعيش حالة قلق إزاء التطورات
التي تحدث بالثغرين املحتلني
سبتة ومليلية ،بسبب حرمان
املئات من األسر من عائالتهم.
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غياب مقترحات مكتوبة واالكتفاء بالتعبير عن األحالم

جلنة النموذج التنموي تفتح دورة ا�ستداركية �أمام الأحزاب
الرباط .األسبوع
بعد انــفــراد «األســبــوع» بمقال سابق
حول غضب لجنة النموذج التنموي من
بعض األحزاب السياسية التي قدمت لها
«الشفوي» فقط ،وبعد ردود الفعل الغاضبة
من الخبر من طرف بعض األحــزاب ،تأكد
مرة أخرى أن لجنة بنموسى قد فتحت دورة
«استدراكية» جديدة لألحزاب السياسية
من أجل التوصل باقتراحاتها مكتوبة.
وأوضـــح مــصــدر جــد مطلع ،أن لجنة
بنموسى شرعت ،منذ األسبوع املاضي،
فــي لــقــاءات مــبــاشــرة مــع بــعــض زعــمــاء
األحزاب السياسية ،إما للتوصل بمذكرات
مكتوبة من تلك األحزاب التي سبق وقدمت
«الشفوي» فقط أمــام أعضاء اللجنة ،أو
لتلقي املزيد من الشروحات والتوضيح
بالنسبة لألحزاب التي قدمت مذكراتها
مكتوبة للجنة بنموسى غير أنها كانت
عامة وفضفاضة.
وأضـــاف املــصــدر ،أن لجنة النموذج

الــتــنــمــوي ،خـــال لــقــاءاتــهــا األولــــى مع
األحــزاب السياسية ،كانت قد تلقت سيال
من املتمنيات و«األحالم الوردية» واملطالب
والتنظيرات حول ما يجب أن يكون عليه
املــغــرب مــن «تــقــدم ديــمــقــراطــي وحقوقي
واقتصادي واجتماعي» ،غير أن السؤال
األهـــم الـــذي واجــهــت بــه لجنة بنموسى

مختلف األحــزاب ،هو ضرورة الجواب عن
سؤال «كيف نحقق كل هذه األمنيات؟» ،وهو
السؤال الذي أحرج العديد من األحزاب التي
وضعت عدة مطالب ،لكنها لم تضع خططا
دقيقة زمنيا وماليا لتحقيق تلك األهداف،
فهل تتدارك األحزاب األجوبة عن كيف نحقق
األهداف ،وليس ما الذي نريد تحقيقه؟

وزارة الرتبية الوطنية غائبة ح�ضوريا وميتة عن بعد
ما وصل إليه مؤشر فقدان الثقة
بــن الشعب املغربي والحكومة
منذ بروز جائحة «كورونا» خطير
وخطير جــدا ،بــات يعكسه بقوة
حجم الغضب الشعبي والتدوينات
املنشورة على مــواقــع التواصل
االجتماعي.
املغاربة اليوم ،لم يعودوا يثقون
فــي أرقــــام وزارة الــصــحــة حــول
عــدد اإلصــابــات بـــ«كــورونــا» فقط
ونسبة هامة منهم تشك في وجود

االجتهاد المفضي للبراءة

القا�ضي الذي بر�أ متهمة
بقتل حار�س عمارة
الرباط .األسبوع

حسب مؤشر الثقة عند المواطنين

الرباط .األسبوع

كـواليـس األخبــار

5

الــفــيــروس أصـــا ،كــمــا أكــد
ملك البالد ذلك في خطابه
األخير ،وهو الذي يملك
تقارير األجــهــزة التي
نقلت إليه حقيقة تفكير
الــشــعــب ،بـــل بــاتــت
الثقة مفقودة اليوم
فــي كــل الـــــوزارات
وعلى رأسها ما يقع
داخل وزارة
التربية
أمزازي

الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم
والتكوين.
بــيــانــات وزارة
التربية الوطنية
األخـــــيـــــرة ،لــيــلــة
الــدخــول املــدرســي،
قضت على شعرة
معاوية بني الوزارة
وثقة الشعب ،وباتت
أغلب فئات الشعب،
وكتجسيد على
عــــــدم

ثــقــتــهــا فـــي ال ــح ــك ــوم ــة ،تـــروج
بــقــوة وســط الــشــوارع واملقاهي
وأماكن العمل ومواقع التواصل
االجــتــمــاعــي ،أن خــيــار التعليم
الحضوري اإلجــبــاري ما هو إلى
«لعبة» ،حيث يتوقع هؤالء توقف
الدراسة الحضورية أسبوعني أو
ثالثة بعد الــدخــول املــدرســي ،ما
يعني فقط تحريك عجلة املطابع
والــكــتــب واملــصــاريــف لــلــمــدارس
الخصوصية دون تــقــديــم رؤيــة
واضــحــة إزاء مستقبل املــوســم
الدراسي.

في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء
املغربي ،أصدرت غرفة الجنايات بالرباط يوم
اإلثنني املاضي ،حكما جريئا وغير مسبوق،
في حق طالبة مغربية متهمة بالقتل ،حيث
نطقت لفائدة الضحية بالبراءة من التهمة.
مصدر جد مطلع ،كشف لـ«األسبوع» ،أن
رئيس الجلسة ،القاضي (ص) لعب دورا هاما
في هذه القضية ،التي ظلت الطالبة معتقلة
بسببها ملدة ثمانية أشهر ،بعدما تسبب شجار
لها مع حارس عمارة في وفاة هذا األخير ،األمر
الذي كان يجعل في القضايا املماثلة الحكم
بالبراءة على املتهمة من سابع املستحيالت،
بل املؤبد أو على األقل اإلدانــة بالتسبب في
املوت دون نية إحداثه ،وهي الجريمة التي
كانت عقوبتها ال تقل عن خمس سنوات.
جرأة هذا الحكم املتعلق بقضية طالبة من
الرباط قصدت حارس عمارة للبحث عن شقة
للكراء بداية السنة الجارية ،فدلها على شقة
لالطالع عليها ،قبل إغالقه الباب ومحاولته
اغتصاب املعنية باألمر ،التي صدته ودفعته
فسقط على األرض مغشيا عليه قبل أن يفارق
الحياة( ،جرأة هذا الحكم) تتجلى في قدرة
القضاء على اعتبار أن صد املتهمة محاولة
االعتداء الجنسي عليها دون استعمال العنف
مبررا كافيا للحكم بالبراءة ،وهي قيمة تعطى
لقضية االغتصاب الــذي تتعرض له النساء
وتتجاوب مع مختلف الــدعــوات الحقوقية
بالتشدد في جرائم االغتصاب بالنسبة للنساء
واألطفال.
الجدير بالذكر ،أن القاضي ،ملا استأنس
بــالــشــهــود ال ــذي ــن أكـــــدوا مــعــانــاة ح ــارس
العمارة السابق مع مرض الربو واستعماله
لـ«البخاخ» ،تجرأ على النطق بهذا الحكم
الذي أنقذ حياة الشابة ،إذ بعدما نجت في
املرة األولى من االغتصاب ،تنجو اليوم للمرة
الثانية من محاولة تدمير حياتها بالسجن
بسبب تهمة ال نية وال عالقة لها بإحداثها،
فهنيئا للمغرب بمثل هذه األحكام الجريئة.

�إعـادة هيـكلة حـزب الأ�صـالة واملعـا�صرة مبنـطق وهـبي
الرباط .األسبوع
بانصرام يــوم الجمعة املاضية
 4شتنبر ،يــكــون زعــيــم األصــالــة
واملعاصرة الجديد ،قد وضع آخر
مسمار في نعش أتباع األمني العام
الــســابــق حكيم بنشماس داخــل
مجلس املــســتــشــاريــن ،حيث بات
كريم الهمس ،رئيس فريق «الجرار»
بمجلس املستشارين والــذي كان
قد نصبه بنشماس رئيسا للفريق

خلفا لــعــزيــز بــنــعــزوز قــبــل سنة،
(بــــات) خـــارج كــرســي الــرئــاســة،
وسيخلفه الشاب عادل بركات ابن
مدينة بني مالل املقرب من وهبي
وأحــد العناصر النشيطة بـ«تيار
املستقبل».
ونــفــس األمـــر بالنسبة للغرفة
األولــى ،حيث كانت مدة فتح باب
الترشيحات خالل األسبوع املاضي،
فرصة لعودة أبو درار ،املقال من
طرف عبد اللطيف وهبي خالل شهر

أبــريــل املــاضــي ،لرئاسة الفريق،
غير أنه أدرك أن املعركة ليست في
صالحه ،فقرر عدم املشاركة ،ليكون
وهبي قد تخلص رسميا من رئيس
آخر عينه بنشماس.
هذه الخطوات التي أقدم عليها
وهبي ،يعتبرها خصوم بنشماس
حملة تطهيرية في صفوفهم ،بينما
يعتبرها مقربون من زعيم «البام»،
عملية تنقية.
إلى ذلــك ،قال املصدر نفسه ،أن

وهبي ،بعدما تمكن من
وضع اللجنة الوطنية
لالنتخابات في أيــادي
ثالثة من مقربيه

(الحموتي وبعيوي وسمير
كــودار) ،يستعد لنزع قطب
التنظيم نهائيا من يد بنعزوز
ووضعه في يد مقرب آخر
م ــن ــه ،لــيــشــرع
فــــي تــنــقــيــة
الحزب على
مـــســـتـــوى
األقــــالــــيــــم
والجهات.
وهبي

األغلبية ترفض محاربة اإلثراء غير المشروع

ت�أجيل البت يف القانون اجلنائي �إىل ما بعد حكومة العثماين
الرباط .األسبوع
مرة أخرى ،وللسنة الخامسة على التوالي،
أي مــنــذ ســنــة  ،2016تــأجــل تــاريــخ وضــع
التعديالت على مشروع القانون الجنائي الذي
كان مقررا يوم الجمعة املاضية  4شتنبر على
الساعة الثانية زواال ،وذلك بسبب استمرار
الخالف حول قضيتني عالقتني ،هما «تجريم
اإلجهاض» و«تجريم اإلثراء غير املشروع».
م ــص ــدر جـــد مــطــلــع مـــن الـــبـــرملـــان ،قــال
لـ«األسبوع» ،أن التأجيل هذه املرة حمل أكثر
من رسالة وإشــارة سياسية بعدما جاء بناء
على طلب رسمي من ثالث مكونات من األغلبية،

وهي االتحاد االشتراكي والحركة الشعبية
والتجمع الدستوري ،دون العدالة والتنمية،
الذي بقي وحيدا في األغلبية الحكومية يدافع
عن مشروع الحكومة ،وهي إشــارة واضحة
إلى انفراط عقد األغلبية الحكومية رسميا في
موضوع محاربة اإلثراء غير املشروع.
وأكد املصدر ذاته ،أن الرسالة الثانية من
مطالبة ثالثة فرق تنتمي إلى الحكومة تأجيل
تاريخ وضع التعديالت ،يعتبر إشارة للرأي
العام بأن مشروع التعديالت السابقة التي
كانت األغلبية قــد اتفقت عليها حــول هذا
املوضوع ووضعتها مشتركة قبل سنة ،والتي
كانت قد جلبت نقاشات داخلية ساخنة لكل

من االتــحــاد االشتراكي واألحـــرار والحركة
الشعبية ،هي اليوم في عــداد محو أثارها
نهائيا ،وبالتالي ،يمكن القول أن هذه الفرق
استطاعت أن تنقذ نفسها من تهمة «تمرير
الحزب العدالة والتنمية لرؤيته عليها خالل
املرحلة السابقة» ،السيما في موضوع اإلثراء
غير املشروع الذي استطاع «البيجيدي» تمرير
رؤيــة الحكومة فيه ،أي رؤيــة الرميد التي
وضعها سنة .2016
وكانت الصيغة التي وردت في املشروع حول
قضية محاربة اإلثراء غير املشروع ،هي التي
فجرت الخالفات بني جميع الفرق النيابية
حتى اليوم ،حيث كانت تعتبرها املعارضة قبل

أن تنضم إليها ثالثة فرق من األغلبية ،بأنها
صيغة فضفاضة وتفتح بــاب السجن على
مصراعيه أمام كل شخص زادت ثروته ،مما
يتطلب تدقيقها خوفا من استغاللها لتصفية
الحسابات السياسية مع السياسيني ،أما
اليوم ،فباستثناء «البيجيدي» الذي أصبح
وحــيــدا يــرى أن صيغة الحكومة معقولة
ومنطقية ،حيث محاربة كل زيــادة في ثروة
السياسيني غير مبررة ،وأن «غياب إرادة تلك
الفرق في محاربة الفساد هو السبب الحقيقي
الذي يقف دون موافقتها على املشروع» ،فبعد
تأجيله على عهد حكومة بن كيران ،هل يؤجل
كذلك إلى عهد ما بعد حكومة العثماني؟
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ن�ساء �صحراويات يعت�صمن �ضد وزير العدل
عبد اهلل جداد .العيون

الزالت بعض النساء الصحراويات،
موظفات فــوج  2019بـــوزارة العدل
واملــتــضــررات مــن عــدم االســتــفــادة من
الحركة االنتقالية لاللتحاق بأزواجهن
وأبــنــائــهــن بــاألقــالــيــم الــصــحــراويــة،
ينتظرن الفرج بعد أن يئسن وبحت
أصواتهن من جراء ما اعتبرنه «إقصاء
مــن حقوقهن فــي االلــتــحــاق بأسرهن
وأزواجهن وفق ما يخوله لهن القانون
استنادا إلى دورية وزير العدل بتاريخ
 27يونيو  2018والتي تؤكد أن طلبات
االلتحاق بالزوج تتم دراستها والبت
فيها خارج الدورات وخارج املعايير»،
وهــو «مــا نطالب بتفعيله للحد من
معاناة طويلة ،حيث يخول لنا الحق
والقانون أن نلتحق بأزواجنا وأهلنا
وذوينا مثلنا مثل كل املوظفني في جميع
القطاعات ،وخاصة قطاع العدل» ،وفق
تعبير املتضررات.
ويوجد ملف كل من السيدات الريم حماد
ولال لهبيلة الداود وأبيه محجوبة وفنينة
الداه فوق طاولة الوزير االشتراكي بنعبد

كواليس:
صادق املجلس الحكومي
على تعيني مراد كاينة ،مديرا
للمركز الجهوي لالستثمار
لجهة كلميم واد نون ،وذلك
بعد أزيــد من سنة ونصف
على إعــفــاء املــديــر السابق
من طــرف وزارة الداخلية،
بــســبــب ضــعــف التسيير،
مما أدى إلى حدوث نتائج
عكسية وسلبية على مناخ
األعمال واالستثمار بالجهة،
وكـــذا تعيني عبد الخالق
جييد ،عميدا لكلية اللغات
والفنون والعلوم اإلنسانية
 أيــت ملول (جامعة ابنزهر بأكادير).
بتكليف مــن وزي ــر التجهيز
والـنـقــل واللوجيستيك وامل ــاء،
أشرف عادل باهي ،املدير العام
لالستراتيجية واملوارد والشؤون
التقنية واإلدارية بالوزارة ،على
تنصيب حـســن الــرب ـعــي ،املــديــر
اجلهوي للداخلة وادي الذهب
سابقا ،مديرا جديدا للمديرية
اجلـ ـه ــوي ــة ل ـل ـت ـج ـه ـيــز وال ـن ـق ــل
والـلــوجـيـسـتـيــك واملـ ــاء لكلميم
واد نــون ،خلفا مليمون زمزامي
الـ ـ ــذي أمـ ـض ــى خ ـم ــس س ـن ــوات
على رأس مديرية كلميم.

العيون .األسبوع

احتجاج موظفات وزارة العدل فوج 2019

القادر والكاتب العام الذي يعرف حقيقة
التشتت العائلي وحرمان األسر من أن
تمضي ما تبقى من عمرها مجتمعة مع
عائلتها ،وكيف بــدأت الصحراويات
املوظفات بالعدل بمحاكم شمال اململكة
يعانني من االكتئاب أمام صمت جميع
الجهات املسؤولية بقطاع العدل.

كــشــفــت شــكــايــة مــرفــوعــة
لعامل إقليم سيدي إفني،
العديد من الخروقات التي
تعانيها جماعة أربعاء أيت
عبد هلل ،التي فوتت آليات
الجماعة بشكل غير قانوني
ألغراض سياسية.
وقال محمد اكجكال ،عضو
جماعي ورئيس لجنة املرافق
العمومية والخدمات ،أن األمر
يتعلق بالتسيير العشوائي
لسيارة اإلسعاف وتسخير

وتتشبث هؤالء النسوة بعدم التنازل عن
حقوقهن املشروعة واملتمثلة في االستفادة
من الحركة االنتقالية ،كما دعني إلحداث
خلية للبت في طلبات انتقال املوظفات
القاطنات بالصحراء التي تتوفر فيهن
شــروط االستفادة من الحركة االنتقالية
والتفاعل معها بشكل جدي.

جملة «اجلي�ش اجلزائري» تهاجم ال�صحراء املغربية
األسبوع
قالت مجلة «الجيش الجزائري» أن «الصحراء
تعاني من االحتالل املغربي» ،وهي بذلك تعطي الدليل
القاطع بأنها معنية بشكل أساسي بقضية النزاع
حول الصحراء ،وأن البوليساريو أداة لتحريك هذا
النزاع.
وأبرزت املجلة ،التي خصصت ضمن عددها لشهر
شتنبر الجاري ،ملفا حول قضية الصحراء كتبت فيه
ما تشاء من مغالطات تاريخية وواقعية ،بدءا برأي
وقرار محكمة العدل الدولية من خالل رأيها الصادر
سنة  ،1975والعديد من القرارات األممية الصادرة
عن الجمعية العامة لألمم املتحدة ،وفي الوقت الذي
أجمعت الــدول العظمى على قــوة املقترح املغربي

بتمتيع الصحراء بالحكم الذاتي ،أصــدرت املجلة
حكمها بأن الصحراء أدرجت ضمن األقاليم التي ال
يمكن أن تتمتع بالحكم الذاتي.
واعترفت مجلة «الجيش الجزائري» بأن مسار
الــتــســويــة الـــذي تــرعــاه األمـــم املــتــحــدة مــنــذ سنة
 ،1988يوجد في طريق مسدود ،فرغم إنشاء بعثة
«املينورسو» سنة  1991لتطبيق خطة التسوية
األممية ،وتريد إقحام املنظمة اإلفريقية في مهام
تقوم بها األمم املتحدة ،التي عجزت عن تحقيق أي
تقدم بسبب انعدام أي إرادة حقيقية من الجزائر
والبوليساريو للدفع بحل نهائي ال غالب فيه وال
مغلوب ،واعترفت األمم املتحدة بدور الجزائر في
هذا امللف عن تنفيذ التزاماتها بتمكينها من إحصاء
ساكنة املخيمات.

أدى انشقاق في تنظيم حقوقي لبوليساريو
الداخل إلى إعالن الناشطة الحقوقية أميناتو
حيدر تعليق وحل جمعية «تجمع املدافعني
الصحراويني» املعروفة بـ«الكوديسا» ،بعد ما
يفوق  12سنة من عمل هذا التنظيم الذي وفق
بيان رئيسته ،أنشئ بأمر من «مركز روبرت
كنيدي» بغرض الحصول على جائزة !
وحسب مــصــادر إعــامــيــة ،فــإن املكونات
الحقوقية هي مجرد مشاريع استثمارية ال
أكثر ،ألن تقاريرها تفتقد ملصداقية دولية ،كما
أنها تعاملت مع األحداث بانتقائية ،وبمنطق
القبلية في البعض منها ،مما أعطاها طابعا
غامضا وملوثا.
وقــد أرجــعــت رئيسة املنظمة ،الناشطة
أمــيــنــاتــو حــيــدر ،قــــرار حــل املــنــظــمــة إلــى
تصرفات نائبها األول ،الناشط اعلي سالم
التامك ،الــذي قالت عنه أنه «أقحم املنظمة
في تجاذبات مجنونة ،وشــارك باسمها في
منتديات وأنشطة دون أخذ اإلذن منها» ،وهو
األمر الذي ينفيه بيان التامك وأغلبيته ،وفي
الحقيقة ،فالصراع بني اإلثنني ،هو صراع
زعامة وليس وليد طابوهات «الكوديسا».
فحيدر ترى نفسها جديرة بقيادة القاطرة
«الــنــضــالــيــة» كــونــهــا ابــنــة مــديــنــة العيون
وسجينة سابقة ولها وزن حقوقي يعطيها
شرعية وإن كانت غير سياسية وظلت تنظر
إلى التامك كخصم وليس كشريك ،فهو أيضا
ال يريد الــتــنــازل عــن مكاسبه فــي الجنوب
وصورته البطولية في طانطان وضواحيها،
ويــرى ذلــك مــداد شرعية ال يمكن التفريط
فيه ،وما زاد الطني بلة في هذا التناطح ،هو
وساطة قادها الراحل الخليل سيد امحمد،
أفضت إلى ترأس حيدر لـ«الكوديسا» ،بينما
يكون التامك نائبها األول ،وهو الذي رفض
حل هذه املنظمة في انتظار ما ستسفر عنه
األيام املقبلة من معطيات.

بوعيا�ش ت�ؤ�شر على �أع�ضاء اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�سان يف اجلنوب
الداخلة .األسبوع
قدمت رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
أمينة بوعياش ،في حفل تنصيب األعضاء الجدد
للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة ،عرضا
بسطت فيه أدوار واختصاصات اللجنة الجهوية
في مجال متابعة ورصــد وضعية حقوق اإلنسان
باملنطقة ،ووجوب تعزيز ثقافتها في سبيل التماهي
والقيم الكونية ومرافقة املدعني النتهاكات حقوق
اإلنسان.
ومــن جانبها ،أكــدت أول رئيسة للجنة جهوية
لحقوق اإلنــســان في الجهات الجنوبية للمملكة،
ميمونة السيد ،الفاعلة الجمعوية واإلعالمية السابقة

شكاية تتهم مجلس سيدي إفني
بالتسيير العشوائي لسيارة اإلسعاف
سيدي إفني .األسبوع

انشقاق «الكوديسا»
بين أميناتو والتامك

أشخاص غرباء ال تربطهم
أي صلة بالجماعة لسياقة
اآلليات التابعة لها ،وخاصة
شاحنة املاء التي تم ضبطها
بجماعة ثالثاء االخصاص،
ووثقت في شريط تم نشره
على نطاق واسع في مواقع
التواصل االجتماعي ،والزال
املنتخبون ينتظرون تفاعل
سلطة الوصاية بإجراء بحث
حــول املــوضــوع ،ومساءلة
الرئيس عن حقيقة ما يتم
تداوله قبل أن تتحرك آليات
املجلس الجهوي واألعلى
للحسابات.

بقناة «العيون» ،توفر فريق اللجنة ورئاسته على
اإلرادة الالزمة للعب دور مهم في سبيل تثبيت ثقافة
حقوق اإلنسان وتحصني املكتسبات السابقة ،وكذا
تحقيق نتائج ملموسة تعكس االنفتاح الحقوقي
باململكة املغربية ،مثنية على توسيع اختصاصات
اللجان.
وتضم الالئحة باإلضافة لرئيسة للجنة الجهوية
لحقوق اإلنسان بجهة الداخلة وادي الذهب ،ميمونة
السيد ،كال من خطاري املجاهد ،محمد الجيالني،
محمد امبارك أدة ،الشريف لعروصي ،السعيدية
عدوران ،الزهرة ساعد ،لعروسي كزوم ،فاطمة الغالية
الشرادي ،أحمد لحويمد ،البخاري املامون ،الصحفي
بكار الدليمي ،حمادي امحيمدات ،املامية حمي،
الدوشة بكار ،القائد الكشفي بــال صمبا ،محمد

األغــظــف الــســمــالــي ،مغالها
الدليمي ،مصطفى العمراني،
الــبــشــيــر تـــيـــروز ،عــزيــزة
لعروسي ،وهي الالئحة التي
خلفت نوعا مــن االرتــيــاح
فــي األوســـــاط الحقوقية
باملنطقة ،حيث راعت جميع
التوافقات املرتبطة بالكفاءة
والـــــعـــــمـــــل
املـــيـــدانـــي
والتوزيع
القبلي.
بوعياش

«صحراويون من أجل السالم» يواصلون تحركاتهم
الداخلة .األسبوع
استطاعت حركة «صحراويون
مــن أجــل الــســام» تــجــاوز مرحلة
التأسيس بنجاح ،وذلك بعد مضي
قرابة الخمسة أشهر على اإلعالن
عن بيانها التأسيسي ،حيث حققت
حضورا سياسيا أثارت به اهتمام
كبريات وسائل اإلعــام اإلقليمية
الدولية.
والـــيـــوم ،تــخــطــو الــحــركــة أول
خطوة في سلسلة أشغال املؤتمرات
الــفــرعــيــة التحضيرية للمؤتمر
التأسيسي لـ«صحراويون من أجل
الــســام» بـــوادي الــذهــب بمدينة
الداخلة ،بمشاركة عــدد كبير من
أعــضــائــهــا ،حــيــث شملت أشــغــال

هــذا املؤتمر الفرعي ،عــرض عدة
مشاريع ووثائق للمؤتمر القادم،
وتم انتخاب منتدبني سيشاركون
في املرحلة النهائية من املؤتمر
التأسيسي ،الــذي سيشارك فيه
منتدبون من كل الفروع على امتداد
األقاليم الجنوبية ،والــذي ستمر
فيه مراحل انتخاب قيادة مركزية
والتصويت على القانون األساسي
للحركة والوثيقة السياسية التي
ستكون البيان السياسي النهائي
للحركة.
ويصادف انطالق أولــى أشغال
املؤتمر التأسيسي ،لـ«صحراويون
مــن أجـــل الـــســـام» ،ذكـــرى وقــف
إطالق النار وتوقيع اتفاق الهدنة
بني جبهة البوليساريو واململكة

املغربية وبــدايــة مسلسل السالم
الذي دام  29سنة.
تــــجــــدر اإلشـــــــــــارة إلــــــى أن
«صــحــراويــون مــن أجــل الــســام»
تمكنت من استكمال برنامج عملها،
املتضمن ملجموعة من الخطوات
الرئيسية في مقدمتها التعريف
بالحركة على جميع املستويات
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ،ومــراســلــة
الجهات واألطــراف املعنية بنزاع
الــصــحــراء ،حــيــث أبــلــغــتــهــم عن
رؤيتها وأهدافها السياسية ،فضال
عــن تــنــزيــل هياكلها التنظيمية
وتعبئة وتأطير أعــداد كبيرة من
الصحراويني من مختلف أطياف
املجتمع الذين عبروا عن تأييدها
ورغبتهم في االنخراط فيها.

العدد1088 :

القناص
اإلنجــيلــيون
األمريكيون يقررون
العودة إلى المغرب

بعد حادثة «عني اللوح» التي عقدت
النشاط الخيري للمبشرين في املغرب،
قــرر اإلنجيليون األمــريــكــيــون فــي 7
كنائس ،العودة إلى اململكة.
وصــرح قس أمريكي لـ«األسبوع»،
أن «مؤشر الحرية الدينية» ،قد يكون
اختلف ،ونحن قررنا أن نجرب حركتنا
خارج املدن ،وفي املناطق التي تحتاج
إلــى املــســاعــدة ،فيما ســاعــدت زيــارة
البابا إلى العاصمة الرباط في «الصالة
امل ــوح ــدة بــن الكنيسة اإلنجيلية
والكاثوليكية ،فتوحد اإليمان املغربي
الـــذي نسعد أن ــه فــي مــخــاض نحو
ميالد جــديــد» ،حسب تعبير مصدر
«األسبوع» ،وهي شخصية نافذة في
الحزب الديمقراطي الذي يعول على
نجاحه ،بعودة جو بايدن إلى البيت
األبــيــض كرئيس هــذه امل ــرة ،وأيضا
عــودة اإلنجيليني إلــى املغرب ضمن
«األراضي النادرة» ،حسب تعبيره.

الشركة األمريكية
«بي .أ .أو» من دكار
إلى المغرب

منذ  12غشت املاضي ،تعمل الشركة
األمريكية «بي .أ .أو» في مطار دكار
وفــق «بــروتــوكــول» أمــنــي سيعمم،
حسب مصدر أمريكي ،على املغرب.
وأضاف املصدر لجريدة «األسبوع»
قائال« :إن البروتوكول الناجح في
دكــار ،سيؤهل مطار الدارالبيضاء
والــعــاصــمــة الــربــاط إلــى مثل هذه
اإلجــراءات بمساعدة واشنطن ،وقد
توصلت الشركة بخارطة محتملة
لعملها أو عمل البروتوكول» تحت
نفس االسم التجاري.
ويتضمن الــبــروتــوكــول إجـــراءات
فــعــالــة ونــاجــعــة ســتــخــضــع فيها
الطائرات املتوجهة من املغرب نحو
أمريكا ،إلى خطوات أمنية جديدة.

من  10إلى  16شتنبر 2020
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جلنة مو�سوفيني تر�شح للثقة �شركة «مناجم» لأنها فرع الهولدينغ امللكي
قرر الرئيس األوغندي موسوفيني ،فتح
ملفات الذهب في بالده ،وإعادة تقييم أداء
الشركات العاملة في املعادن فوق أراضي
أوغندا.
وحسب مصدر «األسبوع» ،فإن الرئيس
شكل لجنة صاغت مؤخرا تقريرا جاء فيه:
«إن شركة مناجم جزء مفيد في الدبلوماسية،
ألنها فرع من الهولدينغ امللكي ،وأيضا تسمح
بتحقيق األهداف التي أطرها الرئيس».
ورشحت اللجنة املذكورة هذه الشركة،
لتأطير الــرأي حــول الــذهــب ،فيما الدولة
األوغندية حاليا تريد «مدونة سلوك» لشركة
تعمل على قناعة الرئيس ،وربــمــا تقرب
البلدين إلى «مسار مشجع» في العالقات
الثنائية.

ماكرون مهتم
شخصيا بأداء السفارة
المغربية في باريس

رئيس االنقالبيين في مالي:

أول لقاء حار لي كان مع السفير المغربي
التقى السفير املغربي في باماكو
حــســن الـــنـــاصـــري ،رئــيــس املــجــلــس
االنقالبي فــي مــالــي ،أسيمي غويتا،
املعجب بالتجربة املغربية في مكافحة
اإلرهاب ،وقد صرح بعدها لزمالئه بأن
اللقاء الحار أو الحميمي الذي جمعه
بالناصري ،لم يكن مع غيره ،فـ«هو
ودود».

وقال أسيمي غويتا أن املغرب متميز
عن غيره في غرب إفريقيا ،طبقا ملا أسر
به املصدر لجريدة «األسبوع».
ويــرى غويتا أن «قــدرة اململكة على
عمل جيد مع مالي ،ستفتح أفقا آخر
في املنطقة» ،قالت بخصوصه «أفريكا
أنتلجنس» أنه «تقارب استراتيجي قد
يثير الجزائر».

باقتراح من لودريان

الدبلوما�سي الت�شادي �أمني �أبا �صديق
مطلوب يف املغرب

لودريان

اقترح رئيس الدبلوماسية الفرنسية
جون إيف لودريان ،أن يكون دبلوماسي
تشاد سفير نجامينا بباريس ،واملعول
أن يغادر عاصمة األنــوار قريبا ،أمني
أبا صديق ،في بلد استراتيجي مثل
املغرب ،ألن التعاون بني تشاد واملغرب
كحليفني مهمني واستراتيجيني لفرنسا،
ضرورة في مرحلة تتوسع فيها «أفريكوم»
ونفوذ األمريكيني في غرب إفريقيا.
وينقل مصدر «األسبوع» قول لودريان:

«إن قدرة فرنسا على إعادة ترتيب أوراقها
يبدأ من رجاالتها بالطبع في إفريقيا».
ويــرى الدبلوماسيون في فرنسا ،أن
محور باريس ـ الرباط ـ دكــار ،يجب أن
يتوسع إلى نجامينا ،وأن مسؤولني في
اململكة يعرفون «ضــرورة تجديد القدرة
الكامنة فــي عــاقــات املــغــرب وتــشــاد»،
ويدعم وزير الخارجية الفرنسي إجراءات
أخرى لهذا الغرض.

ماكرون

أثـــار تقييم الــخــارجــيــة الفرنسية،
فــي الــدوريــة األخــيــرة للوزير لــودريــان،
ضرورة العمل مع املغرب مع «دور متقدم
للسفارة املغربية في باريس» ،وهو ما
جعل مستقبلها وتطوير أدائها جزء من
االهتمام الشخصي للرئيس مــاكــرون،
ألن الرئاسة الفرنسية تجد «إعطاء دفعة
أخرى للعالقات مع املغرب ،فرصة إضافية
لفرنسا» ،وال يمكن مواصلة مدونة السلوك
السابقة ،ولذلك ،ال بد من تجديد العمل مع
املغرب ،وفق تعبير مصدر «األسبوع».

لتعويض إسرائيل
استثمار فالحي مغربي
سيكون في الغابون
قـــررت وزارة الــفــاحــة الغابونية
العمل مــع وزارة الفالحة املغربية
عوض العرض اإلسرائيلي الذي يرى
حاليا أن العاصمة الــربــاط «شريك
للعمل في إفريقيا» ،لذلك حاول وزير
فالحة الغابون دمج عرضني للمملكة
وإسرائيل للوصول لألهداف املسطرة.
وفــي استراتيجية للوزير بيندي
مــاغــانــغــا مــوســوفــو ،فـــإن الــفــاحــة
الغابونية «ورش املستقبل».
وحــســب مــصــدر «األســـبـــوع» ،فإن
قدرة إسرائيل املتجهة إلى الغابون
تقضي بنقل «استثمار مغربي كبير
إلى الغابون».
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ملف األسبوع

االقتصاد يسبق االنتخابات في 2021

خارطة اخلروج من االنكما�ش
االقت�صادي بـ«معجزة مغربية»
من ناق�ص  5يف املائة �إىل زائد  5يف املائة

يكاد املغربي يرى الخالص يف أمطار  2021لوقف
تفاقم االنكماش االقتصادي الذي حدث بفعل أزمتي
الجفاف و«كورونا» ،بعد اعتراف رئيس الحكومة سعد
الدين العثماني يف منشوره  2020/12رسميا بحالة
«االنكماش» الذي تدخله اململكة ألول مرة منذ أواخر التسعينات،
وسماها امللك الراحل الحسن الثاني «السكتة القلبية».
وستتأثر التوازنات املاكرواقتصادية بشكل كبير ،حسب رئيس
الحكومة ،مع ارتفاع عجزي امليزانية والحساب التجاري مليزان
األداءات.
ورغم ضخ  22.4مليار درهم كمساعدات لصالح األسر وضمان
قــروض بـ  17.5مليار درهــم لصالح  48ألف مقاولة ،خصوصا
املقاوالت املتوسطة والصغيرة ،فإن تقليل حدة االنكماش ال يزال
هدفا بحد ذاته أمام صعوبات سردها خطاب العرش ،واملتمثلة
خطة إنعاش االقتصاد الوطني
أكد رئيس الحكومة وجود خطة
إلنــعــاش االقتصاد الوطني ،وأن
على الحكومة تنزيلها ،وربما
تكون هناك إجراءات للجنة اليقظة،
وأخرى لعدد من القطاعات تتقدمها
الداخلية ،لكن ال أحد يجد أن حزمة
اإلجراءات املتداولة هي «خطة».
ويـــــرى مـــراقـــبـــون ،أن األمـــر
املتعلق بالصندوق االستراتيجي
لــاســتــثــمــار ،امل ــوج ــه لــــأوراش
الكبرى ،وضمان القروض املوجهة
للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة،
قد تكون إجراءات ضمن خطة وجه
القصر تعليماته لرئيس الحكومة
من أجل تنزيلها ،ويطلب العثماني
من وزرائه القيام بواجبهم في كل
قطاع ،إلنجاح «التنزيل» املقترح،
ليبدأ ،حسب رئيس الحكومة ،من
األوراش الكبرى ،ولذلك ،فمحاولة
الــقــول أن األوراش الــكــبــرى هي
مشاريع البنية التحتية ،هو ترتيب
حكومي فيما تسميه الحكومة
األولويات الثالث التالية:

 )1تنزيل خطة إنعاش االقتصاد
الوطني.
 )2الشروع في تعميم التغطية
االجتماعية.
 )3الــتــأســيــس ملثالية الــدولــة
وعقلنة تدبيرها.
وال أحد يعلم ما مدلول «مثالية»
الدولة في منشور ميزانية ،2021
وإن كــان هــذا الــهــدف واقعيا في
مــيــزانــيــة تــحــت حــالــة الــطــوارئ
الصحية.
ويتساءل الجميع عن الشروط
التي تجعل الدولة «مثالية» كما
جــاء في صياغة املنشور رقــم 12
لسنة .2020

 70في المائة من األسر
توصلت بمساعدات من الدولة،
و 30في المائة األخرى احتاجت
إلى ضمان قروض من الدولة
ال تزال قطاعات اقتصادية تحت
األزمة بدون ضوء في نهاية النفق،
إذ يؤكد منشور رئيس الحكومة

يف الحجم املرتفع للقطاع املهيكل ،وأيضا الذين استفادوا من
الليبرالية وانفتاح املغرب وشراكاته املتعددة ،ألنهم أظهروا
«ارتباطا» كبيرا بالتقلبات الخارجية ،لذلك ،فالكل هش ،ألن الفاعل
االقتصادي مرتبط بهشاشة القطاع الداخلي غير املهيكل أو
بالهشاشة الناتجة عن التقلبات الخارجية ،وال توجد قاطرة أو
ركيزة يمكن االعتماد عليها ،لذلك جاء قرار القصر بإعادة ترتيب
األولويات ،وبناء اقتصاد قوي وتنافسي ،ونموذج اجتماعي أكثر
اندماجا ،فرض التغطية الصحية لكل املغاربة ،والتعويضات لكل
طفل مغربي والتقاعد لكل شيخ مغربي ،وهو رهان
خسره املغاربة منذ استقاللهم ،ويعملون ،إلى اآلن،
بنفس العقلية ،خصوصا يف رسم ميزانية  2021التي
أبعدت االنتخابات لصالح االقتصاد.

على «عـــدم وضـــوح الــرؤيــة» في
قطاعات تعاني إلــى حــدود اآلن،
ولــذلــك ،فإنها ال تدخل فــي خطة
اإلنعاش أو ال تصلها هذه الخطة،
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ،تؤكد
الحكومة أن صياغة خطتها ال تدمج
بعض القطاعات ،وبالتالي ،فإن هذه
الخطة غير عامة ،وال يمكن القول
عنها أنها خطة ،حسب املعارضني.
وفي إطار تدابير دعم االستئناف
التدريجي ملختلف األنشطة التي
توقفت ،فإن هناك مواكبة خاصة
لبعض القطاعات ولم تتضح اآلليات
التي يمنحها التدخل الحكومي ،ألن
طلب النمو «القوي واملستدام» ال
يعني معدل النمو فقط في عالم ما
بعد «كوفيد .»19
وبـــضـــخ  120م ــل ــي ــار درهــــم
فــي االقــتــصــاد الــوطــنــي ملواكبة
املــــقــــاوالت ،ســنــجــد فـــي مــقــدمــة
األهــداف املعلنة «تمويل املقاوالت
الصغرى واملتوسطة» ،لكن صندوق
االستثمار االستراتيجي موجه
للمقاوالت الكبرى ،ولــذلــك ،فهي
تأخذ نصيب األســد من التمويل،

أعد الملف :عبد الحميد العوني

رغم القول أن املقاوالت الصغرى
واملتوسطة هو أساس التمويالت
التجارية.
وترغب الدولة في:
 )1عدم فقدان املزيد من مناصب
الشغل.
 )2تــســويــة وضــعــيــة األجـــراء
لــدى صــنــدوق الــوطــنــي للضمان
االجتماعي.
وبالنسبة لــتــدخــات صندوق
االستثمار االستراتيجي ،فإن اآللية
التي تعمل عليها الحكومة ليست
موجهة للمقاولة الصغيرة رغم أن
نطاق االشتغال هو «تمويل البنية
التحتية».
والبد ،في هذا اإلطار ،من تكريس
شــراكــة القطاع الــخــاص والــعــام،
وتوجيه نسب من العطاءات تجاه
املــقــاوالت الصغيرة والصغيرة
جــدا ،من داخــل األوراش الكبرى،
عــبــر املــنــاولــة لــحــمــايــة املــقــاولــة
الصغيرة ،وأيضا ،البد من ترتيب
يحمي هــذه املــقــاولــة (الصغيرة
والصغيرة جـــدا) ،ألنــهــا تحافظ
على مناصب الشغل ،ويجب أال

ينزلق هذا النوع من املقاوالت إلى
القطاع غير املهيكل ،وإن كانت
تعمل في هامش كبير معه ،فيما
حــددت ورقــة العثماني القطاعات
التي يستهدفها صندوق االستثمار
االستراتيجي في التعليم والصحة
واملاء والرقمنة واالقتصاد األخضر،
باعتبارها «قطاعات استراتيجية
واعدة للتنمية البشرية».
وحسب التدخالت الدولية ،فإننا
أمام:
ـ القطاعات االستراتيجية املنتجة
للتنمية البشرية.
ـ القطاعات ذات اإلمكانيات القوية
لتعويض املنتوجات املستوردة.
وهــذه القطاعات يتوجه املغرب
إليها بما يكفي لصنع الشغل
والقيمة املضافة ،وقد سخرت الدولة
طاقتها ألول تعاملني ناضجني:
 )1اعــتــبــار الصحة والتعليم
واملاء من القطاعات االستراتيجية،
وهــو ما لم يكن في ظل حكومات
آم ــن ــت بــاالقــتــصــاد املــالــي
وعقيدة الربح وسالسل
الــتــوريــد ،وقـــد سخرت
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الدولة ،في عهدها السابق ،راية
القداسة الدستورية لحماية عقيدة
التوازنات املاكرواقتصادية.
 )2تصنيع املواد املوردة محليا
مــن خ ــال دورة إنــتــاج صناعي
مــغــربــيــة ،ول ــذل ــك ،فـــإن العملية
االقتصادية اليوم دخلت في إطار
«تعاقد وطني بناء».
وســـنـــرى بـــوضـــوح تــدخــات
صندوق االستثمار االستراتيجي
«ناجعة» ،وستحكمها الفعالية،
وبالتالي ،فإن «ترتيب األولويات»
كما سمتها الحكومة ،لــن يكون
بالقدر الذي يحول ثوابت السياسة
االقتصادية الجارية لعقود ،رغم
بعض اإلجــراءات اإلصالحية ،ألن
التمويل االستراتيجي لن يذهب،
بــشــكــل واســـــع ،إلـــى الــقــطــاعــات
االجتماعية.
وبالتالي ،فقدرة االقتصاد على
الحركة الحرة لن تكون عامال كافيا،
ألن التمويل االستراتيجي أضحى
حكرا على القطاعات التي وصفها
رئيس الحكومة بـ«ذات اإلمكانيات
القوية».
ومــن املــفــروض أن يقصد قوة
البنية الصناعية واإلنتاجية ،لكن
اإلمكانيات القوية ليست أكثر من
القدرة املالية ،وترغب هذه الشركات
في تمويل إضافي من الدولة ،من
أجل التحول من إطار للحركة إلى
آخــر ،ومــن الــتــوريــد تحديدا إلى
التصنيع.
وقــــد أشـــــارت مـــذكـــرة رئــيــس
الحكومة إلــى «تعزيز األفضلية
الـــوطـــنـــيـــة» ،مـــن تــعــزيــز عمل
القطاع العام والــخــاص وتقييم
أداء االستراتيجيات القطاعية
واألوراش التي توجد فــي طور
اإلنجاز.
وفي هذا الصدد ،هناك:
 )1جيال جديدا من القطاعات
واألوراش الكبرى ينتهي بالجيل
األول إلى التقييم ،ليستأنف الجيل
الجديد دوره وأجندته.
 )2ق ــدرة صناعية محلية ملن
لــديــهــم إمــكــانــيــات مــالــيــة قوية
تجذب إليها صندوق االستثمار
االستراتيجي.
 )3قدرة على التمويل عن طريق
القروض املضمونة من الدولة.
 )4قدرة على التصدير.
وكل هذه اإلمكانيات التي تجعل
رساميل الهولدينغات «الريعية»
عــنــد الــبــعــض ،واملــــــوردة على
العموم ،هياكل «فاعلة» في التكيف
مع اقتصاد ما بعد «كورونا» ،إذ
هناك إعادة تكييف لالقتصاد الذي
«وصل مداه» ليبدأ اقتصاد آخر.
وحسب منشور رئيس الحكومة،
فــــإن إطـــــاق جــيــل جـــديـــد من
املخططات القطاعية الكبرى ،لن
يكون بــدون مشاركة الــدولــة في
التمويل.
وطبعا ،تعمل الحكومة على
اعــتــبــار تمويل هــذه املخططات
«استثمارا استراتيجيا» إلى الحد
الذي يمكن معه القول« :إن هدف
اململكة قائم على تحفيز االستثمار
الخاص الوطني واألجنبي بفعالية
عميقة تؤطر قدرة التمويل ،وليس
قدرة التحول داخل شركة معينة
من االستيراد إلى التصنيع».
وهنا يبدأ العمل على:
ـ إعـــادة تكييف أهـــداف وعمل
الشركات الكبرى عوض األوراش
الكبرى.
ـ مــشــاريــع الــبــنــيــة التحتية
كمشاريع خاصة.
ولــذلــك ،فـــإن مــعــامــل املــراقــبــة
أساسي في هذه املرحلة ،لضيق
التمويل واعــتــمــاده الكبير على
الــقــروض ،ومــن السوق الدولي،
واعتماد الرساميل املحلية على

القطيعة الحقيقية
ألول مرة ،رئيس الحكومة
يؤكد في منشور رسمي،
وجود ما يسميه «قطيعة
حقيقية» في المغرب

العثماني

يف سنة االنتخابات ،تختلط األوراق بشكل كامل بين املعارضة واملواالة ،بعد إعالن
رئيس الحكومة أن املغرب يعيش القطيعة الحقيقية ،وهو توجه يتجاوز املعارضة
البرملانية واللوبيات «النيوليبرالية» ألول مرة يف تاريخ اململكة.
القروض املضمونة من الدولة ،بما
فيها األبناك التجارية.
وتبعا لهذا السياق ،فإن ما تسميه
الحكومة «اإلصالحات املؤسساتية»،
الرامية إلى تحسني مناخ األعمال،
يفيد إخــضــاع كــل املؤسسات إلى
الشفافية ،فيما لم تتمكن اململكة من
إخراج القانون الجديد لالستثمار،
ألن الخطوات السياسية للمملكة
بطيئة ،وبــالــتــالــي ،فقد أصبحت
الحاجة أكــبــر ،فــي هــذه الــظــروف،
إلخراج امليثاق الجديد لالستثمار.
ويـــبـــدو أن إصـــــاح املـــراكـــز
االســتــثــمــاريــة الجهوية وإخـــراج
امليثاق الجديد لالستثمار ،خطوتان
ضروريتان ألي تحول ،فيما يمكن:
 )1إقرار تحول واسع كما يعتقد
الكثيرون ،يبدأ من الهولدينغات
التي يجب أن تغير نمطها اإلنتاجي
من التوريد وإشهار «املواد املوردة»،
إلى اإلنتاج ودعم املواد الغذائية.
وال يمكن استنزاف الدولة من هذه
الزاوية ،إذ كانت تجارب اشتراكية
اعــتــمــدت على التصنيع ،ومنها
الجزائر ،لكنها لم تنجح بالشكل
الكافي ،بسبب اعتماد كل شيء على
أموال الدولة ،وفي هذه الحالة ،على
النفط.
أمــا الــيــوم ،فــإن الــدولــة ستمول
مرحلة ما بعد «كورونا» ،وبالتالي،
ستلجأ الشركات ذات اإلمكانيات
القوية ،بتعبير املنشور املوقع من
رئيس الحكومة في  12غشت ،2021
واملوجه إلى الوزراء إلعداد ميزانية
 ،2021إلــى صــنــدوق االستثمار
االستراتيجي.
 )2التحويل السريع لصندوق
الضمان املركزي إلى شركة مساهمة
تحمل تسمية «الشركة الوطنية
لـــلـــضـــمـــان وتـــمـــويـــل
املقاولة».
والبـــــــــــد ف ــي
كـــل دولـــــة من
صــنــدوق ملثل
هــــذه املــهــام،
وحـــــالـــــيـــــا،
يتحول تمويل
الــــشــــركــــات
الــكــبــرى إلــى

الوزير الذي
ألغى االعتمادات
املفتوحة.

صندوق االستثمار االستراتيجي،
وفــي نفس الــوقــت ،يجري تحويل
صــنــدوق مــوجــه أســاســا لتمويل
املقاولة املتوسطة والصغرى ،إلى
شــركــة مساهمة ،لضمان تمويل
املقاولة.
وتــبــعــا لــهــاتــن الــخــطــوتــن :أن
يتحول التمويل العمومي للشركات
الــكــبــرى إل ــى صــنــدوق ،وتحويل
صندوق لتمويل الشركات املتوسطة
والصغيرة إلــى شــركــة مساهمة،
سيكون من الطبيعي معهما إعادة
رهن الدولة إلى شركاتها الكبرى
مــرة أخ ــرى ،وهــذا األمــر ال يتعلق
بخطوة محسوبة ،بل ببراغماتية
إضــافــيــة لــلــســاســة ،ولــيــس هناك
مستثمرين قادرين على املغامرة في
هذه املرحلة.
إن الحكومة تطلب جهة من تكفل
االستدامة املالية لنظام الضمان،
والشكل القانوني لصندوق لو تغير
إلنجاز هــذه املهمة بشكل واضــح،
سيكون أكــثــر فعالية مــن تحويل
الــصــنــدوق إل ــى شــركــة مساهمة،
وبالتالي ،فــإن قــدرة الوصول إلى
«األهداف املحددة» هو الجانب األهم
في كل ما يجري.
وبناء على ما سبق ،فإن املرحلة
تنبني على «عقد وطني بناء» حسب
تعبير منشور الحكومة ،ومن دون
تــعــريــف ألط ــراف ــه ،ف ــإن الحكومة
طرف رئيسي فيه ،لذلك ،فقراراتها
ليست تشاركية بالشكل الكافي كما
يعتقد ،على األقــل ،مشاركون في
لجنة اليقظة ،وقد ادعوا أن األبناك
لم تلتزم بهذا العقد ،كما أن تسليم
املقاوالت الكبرى كل هذه االمتيازات
قد يفرض مزيدا من الشفافية في
هذه الظروف.
وحــــالــــيــــا ،لــيــســت
هــنــاك إحــصــائــيــات
ومعطيات تكفي
إلظـــهـــار نجاعة
انــتــقــال صندوق
الـــضـــمـــان إلـــى
شركة مساهمة.
وســــيــــكــــون
ضــــــــروريــــــــا
الـــكـــشـــف عــن

دوافــــع مقنعة لــلــقــرار ،فيما كل
هذه اإلج ــراءات تبدأ بسنة ،2021
وتخص ميزانية الدولة ،ولذلك ،فإن
عدم تأثير القانون املالي املعدل عن
مــشــروع امليزانية القادمة «عامل
يمكن دراسته».
ويــبــقــى الــســؤال امل ــط ــروح :هل
يمكن في هذا الصدد إعــادة إنتاج
نــفــس الــتــوضــيــب املــالــي ملرحلة
ما قبل «كــورونــا»؟ وبالتالي ،فإن
إعـــــادة تــكــيــيــف الــتــعــديــات بما
يكرس السياسات والقوانني املالية
السابقة ،حالة متوقعة.
وقـــد اق ــت ــرح الــعــثــمــانــي بعض
اإلجـــــراءات ،واإلبــقــاء على هيكلة
القوانني املالية السابقة وأهدافها،
بما تكون معه سياسات املال العام
شأنا عاديا ومألوفا ،وال يحمل أي
قطيعة بني ما قبل «كــورونــا» وما
بعدها.

بداية تعميم التغطية
الصحية على كل المغاربة
بني سنتي  2021و ،2022يجب
تعميم التغطية الــصــحــيــة على
كامل املغاربة ،فيما منشور رئيس
الحكومة يفتح الزمن إلــى ،2025
إلتمام مشاريع التغطية الصحية
لكل مغربي والتعويضات العائلية
لكل طفل والتقاعد لكل شيخ في
املغرب.
وقد حددت األجندة الحكومية سنة
 ،2021عام حــوار عوض مباشرته
فيما تبقى من سنة  ،2020وملاذا
هدر كل هذا الزمن من  2020لعدم
إنجاز الحوار العمومي حول ورش
التعميم.
إن العمل الحكومي يختلف في
رؤيــتــه عــن غــيــره ،فــإن كــان تنفيذ
اإلجــــراءات االجتماعية املــذكــورة
مــفــتــوحــا إلـــى ســنــة  ،2025فــإن
الــعــثــمــانــي يــريــد الـــوصـــول إلــى
االن ــت ــخ ــاب ــات مـــع انـــطـــاق هــذه
األوراش ،لكن الــدولــة تــرغــب في
أن تــكــون اإلجــــراءات االجتماعية
التي سببت فــي تطاحن سياسي
وانتخابي ،غير مسيسة ،وتدخل في
النطاق االستراتيجي للدولة ،تماما

تقليص إعانات االستثمار وتحويل
التمويل لصندوق االستثمار
االستراتيجي يوطد آليتين :التمويل
املبكر ،وربط أي اعتماد مالي
بالتنفيذ.

حتريك مبدأ تعميم
الشفافية والنجاعة
التي نص عليها
القانون التنظيمي
لقانون املالية ،مبا
يؤكد أن أي إعانة من
الدولة ،حمكومة
بنفس املبدأ ،وبالتايل،
فإن مل تقتنع الدولة،
لن تصرف املال،
وهو تطور يف سلوك
الدولة اجلديدة يف
اململكة.
كما في حالة األوقاف والدبلوماسية.
ونــقــل الــســيــاســات فــي املــجــال
االجتماعي إلى املجال السيادي ،قد
يكون خيارا يبعدها عن التسييس
والتنازع ،وقــد أوحــى سعد الدين
الــعــثــمــانــي إلــــى هــــذا املــوضــوع
عندما قــال بتنزيل خطة لإلنعاش
االقتصادي ،ربما تكون أجزاء واسعة
منها منجزة خارج الحكومة ،لذلك،
فإن ما يجري في املجال االجتماعي،
سيادي بدرجة ما.
وقد تكون  2021أول استحقاق
انــتــخــابــي فــي املــغــرب تــدخــل فيه
األجندة «االجتماعية» ضمن الحقل
السيادي ،وهــذا التطور قد يوحد
الدولة مع أحزابها ،لتكون األجندات
الحزبية مؤطرة للنقاش العمومي،
وعليه ،لن تكون املعارضة بالصورة
القديمة ،فاملآسي االجتماعية التي
خلفتها «كــورونــا» وعــدم الحوكمة
والجفاف ،عوامل دفعت إلى ما سمي
في منشور رئيس الحكومة «عقلنة
الحوكمة» كإحدى ثوابت السياسة
املالية الجديدة.
ومن املحتمل القول مع ذلــك ،أن
بناء قدرات أخرى ملناهضة الفساد،
هي التي يقصدها املنشور بعقلنة
الحوكمة ،لكن بدون عقاب.
ومن املهم ،في هذا الباب ،معرفة
الــغــاف املــالــي لتعميم التغطية
الصحية وجدولتها ،وكيف يمكن،
في سنتني إلى  4سنوات ،الوصول
إلى تحقيق هذا الهدف.
إن أي برنامج لهذا التعميم لم
ينشر ،وبالتالي ،فإن الغالف املالي
للتعميم لم يتحدد بعد ،ولم يجدول
أصــا ،وبالتالي ،فإن قــدرة الدولة
على برمجة جزء من برنامج التغطية
الصحية تفرضه املواعيد الزمنية،
ولكنها بدون وضوح إلى اآلن.
ويراقب الجميع كيف يمكن إقرار
تعويض  300درهم ( 30دوالر) لكل
طفل مع تغطيته الصحية ،لتظهر
الخطوة جــبــارة واستثنائية في
دولة ثالثية تغرق أكثر في االنكماش
االقــتــصــادي والــفــقــر ،إذ وصلت
الحاجة إلــى  70فــي املــائــة ،وهو
عــدد األســر املغربية التي توصلت
باملساعدة ،وقد طلبت أسر أخرى
املساعدة دون أن تتمكن من الوصول
إليها ،ويكشف هذا الوضع أن من
طلب املساعدة رقم كبير ،واستجيب
ملن لديهم معايير حددتها السلطات.
إذن ،فالثغرة التي عرتها «كورونا»
كبيرة وغير مسبوقة ،وبالتالي ،فإن
برنامج التغطية الصحية لجميع
املــغــاربــة ،لــم يتحول إلى
النقاش العمومي.
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وتبعا لهذه املالحظات ،سيكون
دمج «األجندة االجتماعية» من خالل
خطوات الحكومات السابقة ،بما
فيها منشور رقم  12.2020املوقع
مــن طــرف رئــيــس الحكومة ،غير
مسبوق ،وهو ما يعني أن تمويل
الدولة لبرنامجها االجتماعي ،كبير
ويجب تنزيله.

ال شراء وال كراء للسيارات بالمال العمومي في سنة االنتخابات

تعميم التقاعد والتعويض
عن فقدان الشغل مؤجالن
بفعل الجائحة
ستبقى ميزانية تعميم التقاعد
والتعويض عن فقدان العمل حلما
مؤجال ،ألن واقعية الطرح قد يرتفع
عــن حجم الــقــدرة ،فيما سيكون
تأمني السيولة عن طريق القروض
املضمونة ،هو الجزء املمكن من
املقترحات.
ولــذلــك ،فـــإن جــيــا جــديــدا من
برامج «انطالقة» (أو حسب تسمية
الــحــكــومــة «الــديــنــامــيــة الــجــديــدة
للبرامج») ،هو املمكن إلى نهاية
 ،2020لكن الخطوات «الواقعية»
ال يتم تقييمها سريعا الستخالص
الدرس.
وفي هذا اإلطــار ،تجد الحكومة
كل شيء مؤجال إلى سنة ،2021
فيما ال تقترح خطوات لـ»توسيع
العرض الصحي» وشروط تجويده،
وكذلك الشأن مع تحديد «األساليب
الجديدة مــن أجــل تعبئة املــوارد
البشرية واملالية وآليات التمويل
املبتكر في ميدان الصحة» ،ولذلك
فــإن الصياغة عامة ،ألن ميزانية
 2021لـــن تــكــون مــخــتــلــفــة عن
سابقاتها ،ومسألة عــودة املغرب
إلى حالته املعهودة ،جزء من تفكير
عــام يجعل قطائع وترتيبات ما
بعد «كوفيد  »19في املغرب ليست
ب ــاأله ــداف الــقــيــاديــة الــتــي تغير
وجه املغرب ،ومن املهم أن تكون
الوسائل «ثورية» بنفس األهداف
الثورية املؤجلة ،واملعترف بها
حكوميا ،إلى سنة  ،2025وهو ما
يفيد السؤال عن معايير «تأسيس
مثالية الدولة».
وفــي هــذا السياق ،سيكون كل
شــيء مرتبطا بـــ«إصــاح اإلدارة
والــتــدبــيــر الــعــمــومــي» املتصل
بــمــشــروع الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة،
امل ــوص ــوف بالتكتيكي ،وبــاقــي
املشاريع املوجهة إلى كل املغاربة،
كما ستكون معالجة االخــتــاالت
العامة في املقاوالت واملؤسسات
العمومية ،هــي العامل الحاسم
باتجاهني:
ـ عقلنة التدبير الـــذي يسمح
بالوصول إلى كامل األهداف.
ـ وكالة وطنية لتدبير مساهمات
الدولة في املقاوالت العمومية.
الــــيــــوم ،ل ــي ــس هـــنـــاك س ــوى
اقتراحات لعقلنة التدبير العمومي،
لــكــن تــحــديــد إجــــراء لجعل هــذه
املقاولة تستفيد وهــذه ال تستفيد
مــن مــســاهــمــة الـــدولـــة ،وتحديد
األحــجــام املــالــيــة ،يــؤســس للقول
أن «بيروقراطية أخــرى ستضيف
شروطها إلى السيولة املوجهة إلى
القطاع العام».
من جهة ،فإن تدبير املساهمة قد
ال يعني تدبير اقتراضات الدولة
من املقاوالت العمومية والعكس،
وبالتالي ،فإن التدبير املالي وحده
هو املهم في هذه العملية اإلجرائية،

هوامش

ما يجري ،خطوة يف جعل االنتخابات التشريعية من غير أوراق ،ومن غير سيارات
كثيرة ،إذ ال شراء وال كراء للسيارات باملال العام.
ألن إطــاق إصــاح عميق للقطاع
العام ،يتمثل أساسا في االعتمادات،
وطالب املجلس األعلى للحسابات،
في توصياته ،بحذف بعض فروع
الــشــركــات الــعــمــومــيــة ،مــن أجــل
تحسني األداء ،وهو نفس ما يسير
إليه رئيس الحكومة ،الذي أعطى
الضوء األخضر لهذا الحذف ،ومن
جهة ثانية ،فإن تمييز «املساهمات»
عن «االعــتــمــادات» ،ضــروري ،فهل
األم ــر متعلق بـــ«االعــتــمــادات في
مقابل األداء» ،أم بـ«املساهمات في
مقابل األداء» وقد اقترحهما رئيس
الحكومة معا من زاويتني :اليوم مع
«كورونا» ،تتقدم «املساهمات مقابل
األداء» على «االعــتــمــادات مقابل
األداء» ،وسيبقى للوكالة الوطنية،
املرتقبة ،كــامــل االخــتــصــاص في
تدبير التمويل العمومي املوجه
للمقاولة العمومية ،وهو ما يفيد
احتماال كبيرا إلجراءات الحذف.
وتــأكــيــدا عــلــى إخــــراج رئــاســة
الحكومة من هذه املعركة ،ستكون
املــســألــة «فنية وتقنية» متعلقة
بالتدبير العمومي ،وعبر الوكالة
املختصة.
والـــرؤيـــة الــحــكــومــيــة ،ليست
واضــحــة بالشكل الــكــافــي ملعرفة
معايير النجاعة واملراقبة ،وستكون
الصرامة البيروقراطية جــزء من
العائق القادم ،ألنها قد تمنع املرونة.

تحويل المقاوالت
العمومية إلى هولدينغات
أو أقطاب كبرى
إن الرفع من املردودية قد ال يكون
بخلق أقطاب كبرى ،لكن الدولة
اختارت دعم الصناعة املحلية ،ولن
يكون هــذا األمــر ممكنا دون هذه
األقطاب ،تماما كالتجربة الصينية،
وبالتالي ،فإن محاولة خلق بنيات
صناعية متقدمة ،قد تكون ناجحة
بفعل «مغربية التكنولوجيا»،
وتحويلها إلى سوق وسيط نحو
إفريقيا ،أو نحو السوق الداخلي.
وتبعا لهذه التحوالت ،فإن إنشاء
األقطاب الكبرى وعقلنة التدبير
ال ــص ــارم ،مــعــادلــة مــتــازمــة عند
الصينيني ،وال يختلف األمــر عن
«النهج املغربي الجديد» املؤطر
كامال ،وبشكل واضح ،في منشور
رئــيــس الــحــكــومــة ،لــذلــك ،فعقلنة

مصالح الــدولــة تسبق املقاولة
كذلك ،وبالتالي ،فاملقاولة العمومية
محكومة غــدا بالتدبير القاسي
للقطاع الخاص ،الــذي يرغب في
أن يكون أداة من أدوات املرحلة
الجديدة ،لذلك ،فإن تصور وحدة
ميزانية الــدولــة ،هو الــقــادر على
تفعيل هذه السياسات واألوراش.
وبناء على الترتيبات الجديدة،
فإن:
 )1التمكن من هوامش مالية ،لن
يكون إال من خــال عمل جديد أو
قيمة مضافة.
 )2تحويل الهوامش املالية إلى
تدخالت ،يجب أن يكون تحت رقابة
وكالة وطنية.
 )3الحذف والتجميع جــزء من
استراتيجية الــدولــة ،ألن املسألة
ال تتعلق بـــ«قــداســة الــدولــة» ،بل
بفعاليتها ،فالدولة تصلح وتغير
وتحذف وتضيف ،حسب األهداف
املسطرة.
وبالتالي ،فإن العقيدة النفعية
ستسود تدبير الــدولــة املغربية،
لــيــس عــلــى أســـاس ســيــاســي ،بل
اقتصادي ،ملنح املغاربة فرصة في
أن يــتــطــوروا ،ألن تجربة تغريب
االقــتــصــاد عبر لبرلته بالطريقة
املغربية ،له نتائج جد محدودة،
فيما يرى التوجه الجديد أن يكون
الذهاب بعيدا في:
أ) الحوكمة العميقة.
ب) القدرة على تحقيق النجاعة.
ت) املحاسبة.
وهــي أمـــور أصبحت أساسية
و«استراتيجية» إلــى حــد بعيد،
وبالتالي ،فــإن قــدرة الــدولــة على
مــواجــهــة اإلصـــاحـــات لــن تكون
«فعالة» دون إثبات فعاليتها أيضا،
ليس فقط في تمييز «االعتمادات»
عــن «اإلســـهـــامـــات» ،وعـــن باقي
اإلصــــاحــــات ،بـــل بــالــســيــر بها
أبعد ،لذلك ،تحدث منشور رئيس
الحكومة عن «قطيعة حقيقية».

«قطيعة حقيقية» يستخدمها
رئيس الحكومة بشكل عادي،
دون أن تكون لها نفس
االنعكاسات وردود الفعل
ليس الخطاب جزء من القطيعة
التي يتحدث عنها الرسميون ،ألن
اإلصالح وكل ما تطالب به الدولة،

5- Budget relatif / plan de relance économique; bourse news. 27/5/2020.
6- Ben chaaboun, le double des
postes budgétaire, maroc.ma,
11/6/2020.

كان جزء من خطاب املعارضة التي
انتهت إلــى مشاركة غير وازنــة
على صعيد الحكومات املتعاقبة،
وبالتالي ،الحظ الجميع أن هناك
قدرتني:
 )1قــــدرة الـــدولـــة عــلــى إقـــرار
اإلصالح ،وهي قدرة لم تنتج بعد.
 )2قــدرة السياسات العمومية
على إنتاج رؤيــة ،وهي اليوم في
طــور القطيعة الحقيقية ،حيث
لــم يــكــن هــنــاك اهــتــمــام بالشأن
االجتماعي الذي تحول إلى ضرورة،
وكيف يمكن للدولة أن تواجه حربا،
وهي التي احتاج  70في املائة من
شعبها إلــى طلب املــســاعــدة منذ
األيام األولى للحجر الصحي.
وفي الحقيقة ،كشفت «كورونا»
عــن وجــه آخــر وحــســابــات أخــرى
تشكل هشاشة كبيرة في مواجهة
أي جائحة ،وربما أي حرب أيضا،
ولــذلــك ،فــإن إعـــادة بــنــاء الــقــدرة
االجتماعية ،لم تعد اختيارا ،بل
خيارا للمستقبل ،وال مندوحة من
التنزيل السريع مليثاق الالتمركز
إلى إنفاذ باقي املواثيق املوقعة.

التوقعات االقتصادية في عام
االنتخابات بمعدل نمو  10في
المائة للخروج من ناقص  5في
المائة وتحقيق  5في المائة
تبدأ التوقعات الحكومية من
محصول زراعـــي متوسط بـــ 70
مليون طن ،ولكن مع ذلك ،سيحقق
املغرب  10نقط نمو (من ناقص 5
في املائة  2020إلى  5في املائة
فـــي  )2021مـــن خـــال إصـــاح
القطاع العام الــذي قد يربح معه
املغرب  2في املائة في النمو إلى
جــانــب  3فــي املــائــة مــع تــقــدم كل
التدخالت الخاصة بكل أوراش
التنمية البشرية ،ليس على أساس
املناورة ،وإنما من االعتقاد بأن هذه
األوراش استراتيجية ،يتقدمها
التعليم والصحة.
إن اقتصاد «القطيعة الحقيقية»
قد يفيد املغرب في مفترق طرق
عاشه مع العالم ،وبالتالي ،فنحن
أمام خدمة حقيقية للمواطن على
صعيد صحته عــلــى األقــــل ،كما
يمكن توقع هذا األمر في الخطاب
الــرســمــي ،وقــد بـــدأت مــن عقلنة
النفقات املتعلقة بـــ«االتــصــاالت»

3- PLF 2021: Quels choix possibles? les
éco.ma.
4- 2021, une année de transition plus
qu’une année de relance? media
24.com; 21 juillet 2020.

وإلـــى اعــتــمــاد وســائــل النجاعة
الطاقية واالمــتــنــاع عــن برمجة
النفقات الخاصة باقتناء أو كراء
السيارات.
وهنا يكمن السر فــي منشور
رئيس الحكومة ،أي في «ضرورة
املصلحة» ،والكل يخضع لتقييمها،
وحاليا ،ستجد كل إسهام مالي
مرفوقا باملراقبة تبعا لألداء كتقييم
قبلي ،وباملساءلة في إجراء بعدي.
ويتساءل البعض عن الهامش،
وهل لن يبقى هامش في ميزانية
 )1(2021كما الحال مع ،2020
ليفاجأ الجميع بما سماه املنشور
«القطيعة الحقيقية» ،ليتساءل
الــبــعــض عـــن األولـــــويـــــات()2
والخيارات( )3التي أصبحت تدور
حول املواطن املغربي.
ويذهب الكثير من الخبراء إلى
أن  2021ستكون سنة انتقالية()4
ولــيــس سنة إقـــاع يصل النمو
فيها إلــى  5في املائة ،وفــي حال
تحقيق هــذا املــعــدل مــع القطائع
الــواردة في البرنامج الحكومي،
سيكون الجميع أمام  7في املائة،
بمعيار ما قبل «القطيعة» ،بحكم أن
األرقــام ،بعد اإلصالحات ،ستكون
«أكثر دقة».
ويـــرى مــن يعتقد بـــأن 2021
ستكون سنة إقــاع( ،)5أن تدبير
الـــدولـــة الــجــديــد والــتــحــكــم في
النفقات وعــدم وجــود ميزانيات
مفتوحة( ،)6كلها إجراءات واردة،
بما يجعل القدرة على الوصول إلى
األهداف املبرمجة ،حالة ممكنة.
وتــبــعــا ملــا يــجــري ،فـــإن هناك
تقيدا واســعــا بالتقلصات :في
النقل واالتــصــاالت والــســيــارات
والــــدراســــات (بــاالعــتــمــاد على
خبرة اإلدارة) ،أما االستثمارات،
فــتــرتــبــط بــتــوطــيــد االلــتــزامــات
الــخــاصــة ،وأيــضــا باللجوء إلى
اآلليات املبتكرة ،وسيكون تحديد
االعتمادات لصيقا بالتنفيذ.
لذلك ،فامليكانيزمان املعتمدان،
هــمــا اآللــيــة الــجــديــدة املــســمــاة
«التمويل املبتكر» وآلــيــة «ربــط
االعـــتـــمـــاد املــــالــــي بــالــتــنــفــيــذ
وااللتزامات الخاصة».
وسيكون للميكانيزمني املذكورين
ما يفيد الوصول إلى تعامل صارم
يفرضه واقع التحوالت الجديدة،
وثــقــة رئــيــس الحكومة فــي هذه
االستراتيجية ،التي دفعته إلى رفع
معدل النمو إلى  5في املائة ،بعد
حالة االنكماش التي كان آخرها في
تسعينات القرن املاضي.
ومن اآلن ،ال يمكن الخوض في
استثمار على عقار لم تتم تسويته،
ويذهب األمر بعيدا في إعادة توجيه
األهداف بما تكون عليه اإلمكانيات،
وستكون الفرصة سانحة لخلق
قطيعة ،وتحويل النموذج املغربي
إلى دولة غير فاسدة أو بـ«منسوب
قليل من الفساد» كجزء من تصحيح
السلوك.
إن ما يجري ،هو تحول قاس
نحو الصرامة في النفقات ،ولذلك،
فــإن التقشف ال ــذي ح ــدث ،ليس
باتجاه اإلنــتــاج ،وإنــمــا باتجاه
ت ــرف اإلدارة الـــذي ال يمكن أن
يدفع املغرب ثمنا جديدا له ،وإال
ستكون القطيعة املعلنة رسميا،
هي قطيعة في الجانب اآلخر بني
الشعب والسلطة ،وهــو الرهان
املخيف مع تواصل حالة االنكماش
االقتصادي.

1- PLF2021: Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement? Fr.Le
360, av/2020.
2- Plf: Quelles propriétés pour le gouvernement, les eco.ma, 23 juillet 2020.

و�أخــريا انطلــقت «بطــولة امل�ؤجــالت»
واجلــامعة تتــحدى «كــورونا»

تحاول الجامعة امللكية املغربية لكرة
القدم بمعية العصبة الوطنية االحترافية،
العمل بكل ما في وسعهما من أجل رفع
التحدي ،إلكــمــال املــوســم الــكــروي بأقل
الخسائر.
فبعد توقف اضــطــراري دام أكثر من
ثالثة أشهر ،عــادت عجلة البطولة إلى
الــدوران ،حيث استبشرنا خيرا ،وعادت
املنافسة والروح إلى كرة القدم املغربية،
وإلى الجمهور الرياضي ،الذي كان يحن
كثيرا الستئناف البطولة ،لكن ولألسف،
سرعان ما اقتحم الوباء اللعني «كوفيد
 »19أجسام العبينا ،وكان سببا رئيسيا
في تأجيل العديد من املــبــاريــات ،التي
تجاوزت  22مباراة.
تتبعنا بقلق كبير املأساة التي عاشها
اتحاد طنجة ،الذي كان أول فريق ضربه
هذا الوباء ،ودمره ،فلم يكتف بالالعبني
واألطر التقنية ،بل أصاب حتى سائق
الحافلة واملسؤول عن األمتعة الرياضية.
بعد طنجة ،تــأكــدت إصــابــة العديد
من األندية الوطنية ،كــالــوداد ،الفتح
الــريــاضــي ،أوملــبــيــك أســفــي ،اوملبيك
خــريــبــكــة ،وفــــرق أخــــرى أعــلــنــت عن
استسالمها لهذه الجائحة ،مما دفع
بــالــجــامــعــة إلـــى تــأجــيــل الــعــديــد من
املباريات التي تراكمت حتى أصبحت

قف

و

أسبوع

يات ك
ريم إدبهي

رئيس يوسفية برشيد يستعد لالستغناء عن نصف
الفريق مع نهاية املوسم
مواقع
راه هو الرئيس واملــدرب ،ما فيها باس إيلى دخل
يلعب!
املدرب طاليب يعرض العبي الجيش امللكي على معالج
نفسي
قصاصات
يبدا من راسو هو األول!
«كورونا» تغادر الوداد

مشية بال رجعة إن شاء اهلل.
لقجع

الناصري

لدينا بطولة ثانية من املباريات املؤجلة.
أمــام هــذا املشكل ،اضطر املسؤولون
لتوقيف البطولة في الــدورة  ،26لفسح
املجال أمام بطولة ثانية ،ستضع والشك
حدا لكل الشكايات واحتجاجات العديد
من األندية ،بسبب التأجيالت ،أو استفادة
بعض الــفــرق على حساب فــرق أخــرى،
حسب ادعاءات البعض.
فالجامعة ،وبكل صــدق ،تقوم حاليا
بــاملــســتــحــيــل مـــن أجــــل تـــجـــاوز هــذه

املحنة ،ووضعت كل إمكاناتها املادية
واللوجستيكية رهن إشارة الفرق للخروج
بسالم من الجائحة ،رغم الظروف الصحية
واالقتصادية التي يمر منها املغرب.
نتمنى أن يضع كل الفاعلني اليد في
الــيــد ،مــن أجــل تــجــاوز كــل املــحــن التي
نعيشها حاليا ،كما نشد بــحــرارة على
أيدي جامعة كرة القدم التي نجحت في
هذا التحدي واالمتحان العسير الذي لم
يستثن أي بلد في العالم.

بعد رسالة الشكر التي بعثها لملك البالد

متى ي�ستفيد الفريق الع�سكري من خربة التيمومي؟

عــبــر الـــاعـــب الـــدولـــي
الــســابــق ،الــفــنــان واملــبــدع
فــي وس ــط امل ــي ــدان ،محمد
الــتــيــمــومــي ،عـــن شــكــره
وامتنانه للبادرة املولوية
الــكــريــمــة ،بــعــد مــعــانــاتــه
الطويلة مع آالم مبرحة في
الركبة ،وبعد عملية جراحية
بــإحــدى أكبر املستشفيات
الــبــاريــســيــة ،أدخــلــتــه في
غيبوبة دامـــت أسبوعني،
خـــرج مــنــهــا والــحــمــد لـله
بــســام ،وعـــادت لــه صحته
وعافيته تــدريــجــيــا ،حيث
يــخــضــع ح ــال ــي ــا ملــرحــلــة
الــتــرويــض بــمــركــب محمد
السادس باملعمورة.
االهــتــمــام الــكــبــيــر الــذي
يوليه ملك الــبــاد ألبنائه،
يعطي وف ــي كــل مناسبة،
دروســـــــا ك ــب ــي ــرة لــبــعــض
املسؤولني الذين وصلوا إلى
ما وصلوا إليه ،بفضل الدعم
الكبير للملك الذي أوصاهم
بالعناية بأبطالنا ،الذين
ضحوا بشبابهم مــن أجل
رفــع رايــة الوطن عاليا في
مختلف املنافسات.
الحظنا املعاناة الطويلة
لــصــاحــب الــكــرة الذهبية،
التيمومي ،بدون أن تتدخل
مــؤســســة محمد الــســادس
لألبطال والتي تجني سنويا
املاليني من الدراهم ،للوقوف
بجانب هذا الالعب الصامت
وال ــخ ــل ــوق (وهـــــذه قصة
أخرى).
التيمومي ،يبقى فريقه
األم ،الجيش املــلــكــي ،هو
الخاسر الكبير في التفريط

قالوا

نق

في موسم كروي ال شبيه له
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وعدم االستفادة من تجربة
وخبرة «حمودة» ،الذي أبدى
اســتــعــداده الكبير لخدمة
فريقه ،ولكن لــأســف ،يتم
تهميشه على غــرار العديد
من الالعبني السابقني داخل
الفريق العسكري ،ألسباب
غير مفهومة.
فريق الجيش امللكي ،لم
يــذق طعم الــفــوز باأللقاب
أكثر من عقد من الزمن ،ولم
يعد يبالي بأبناء الفريق،
وال بمدرسته التي أنجبت

طــويــا ،كالفرنسي كليزو،
والبرازيلي املــهــدي فاريا،
وبعدهما ،اإلطاران الوطنيان
امــحــمــد فــاخــر وامل ــرح ــوم
مصطفى مديح.
لكن ولألسف ،فالسياسة
الــحــالــيــة الــتــي ينهجها
املسؤولون عن هذا الفريق
املرجعي ،أبانت عن فشلها
الــذريــع ،والنتائج السلبية
الــــتــــي حـــصـــدهـــا خـــال
السنوات األخيرة ،تؤكد ذلك.
جمهور الفريق العسكري

التيمومي

العديد من النجوم والالعبني
الدوليني منذ تأسيسه ،كما
أنه أصبح يعتمد على جلب
الالعبني الجاهزين الذين
يكلفون خزينة الفريق الشيء
الكثير بـــدون أن يستفيد
مــنــهــم ،كــمــا ضـــرب الــرقــم
القياسي في تغيير املدربني،
وهــــو الــفــريــق الــــذي كــان
يضرب به املثل في االستقرار
التقني ،وخير دليل على ذلك،
أن معظم ألقابه وبطوالته
كان وراءهــا مدربون عمروا

لــم يعد قـــادرا على تحمل
كــل هـــذا الــفــشــل ،بــعــد أن
مــل وعــود املــســؤولــن ،كما
أصبح يحن على الخصوص
لفترة الثمانينات مع جيل
التيمومي ،دحــان ،هيدامو،
لغريسي ،شيشا ،الفاضيلي،
حــلــيــم ،والــقــائــمــة طويلة
جدا...
في كل دول العالم ،تعتمد
األندية العريقة على العبيها
الــقــدامــى ذوي الــخــبــرة،
وفــريــق بــايــيــرن ميونيخ،

الفائز مؤخرا بكأس عصبة
األبـــطـــال لــأنــديــة البطلة
نــمــوذج يــجــب أن يتحدى
بــه ،فرئيس الــفــريــق ليس
سوى الدولي السابق هانز
رومينغه ،يحيط به «جيش»
من الخبراء التقنيني الذين
حــمــلــوا قــمــيــص الــفــريــق،
كاملدير التنفيذي هونيس،
والـــحـــارس الــســابــق كــان،
وآخرين ،كذلك الشأن ينطبق
عــلــى أجــاكــس أمــســتــردام
الــهــولــنــدي ،وجــوفــنــتــوس
اإليطالي ،وكل الفرق التي
تنهج سياسة كــرويــة على
املدى البعيد.
فــعــلــى املـــســـؤولـــن عن
ال ــف ــري ــق الــعــســكــري ،أن
يفهموا بــأن الحل الوحيد
لـــلـــخـــروج مــــن األزمــــــات
املــتــعــددة التي يعيشونها
منذ ســنــوات ،هــي املــنــاداة
على أبناء الفريق الغيورين
على اسمه وتاريخه ،الذين
بــإمــكــانــهــم أن يــســاهــمــوا
فــي هيكلته ،والــبــحــث عن
املــواهــب وصقلها ،خاصة
وأن النادي يتوفر على أكبر
مــركــب ريــاضــي نموذجي،
وعــلــى إمكانيات مــاديــة ال
تتوفر عليها معظم األندية
الوطنية.
فــمــن أج ــل عـــودة ال ــروح
لفريق الجيش امللكي ،لن
يجدوا أفضل من التيمومي
وجيله الــذهــبــي إلنــقــاذ ما
يــمــكــن إنـــقـــاذه قــبــل فــوات
األوان ..لــكــن ولــأســف،
فمطرب الحي ال يطرب.

صحف

املباريات املؤجلة تؤرق بال عموتة ،مدرب املنتخب
املحلي
األخبار
واش هذا وقت املنتخب احمللي؟
تأجيل جديد لجمع الكوكب املراكشي

نعاودو نقولوها :اتقوا اهلل يف أبناء البهجة.

جرائد

نعاني بسبب «التشويش»
الغازي ،رئيس املغرب التطواني
شرح لينا آش من تشويش؟
التسيب يثير الجدل باملغرب التطواني

دابا عرفتي التشويش منني جاي؟

صحف

العصبة تجد صعوبات في برمجة  22مباراة مؤجلة
جرائد
واقيال غير نسميوها بطولة املؤجالت.
اتحاد طنجة يشعل البطولة

يشعل؟ نيت جات مع عاشوراء.

األخبار

عانينا من توقف املواجهات
السالمي ،مدرب الرجاء
التوقفات على اجلميع ،حتى طنجة شهرين
وهوما واقفني.
الكوكب املراكشي بدون مدرب

صحف
وبــدون رئيس ،وبــدون جمهور وبــدون ميزانية،
الحول وال قوة إال باهلل.

تلقينا ببالغ األسف
واحل ــزن العميق ،وفــاة
احل ـ ــاج ال ـس ــاي ــح ،أحــد
كـ ـب ــار األطـ ـ ــر اإلداري ـ ـ ــة
والــريــاضـيــة يف عصبة
الشاوية ألكثر من 50
سنة.
املــرحــوم ك ــان يتميز
بـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ح ـ ـم ـ ـيـ ــدة
ونـ ـ ـ ــادرة ،قـ ــدم ال ـعــديــد
مـ ـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــدات
مل ـس ـت ـخــدمــي الـعـصـبــة
ل ـس ـن ــن ط ــويـ ـل ــة ،كـمــا
كان له عطف خاص على صغار وفتيان وشبان الفرق املنتمية
لعصبة الشاوية ،حيث كان يساعدهم ومنذ فترة السبعينات،
على الولوج إلى ملعب األب جيكو ومركب محمد اخلامس
(امللعب الشريف سابقا) باملجان ،باإلضافة إلــى تفانيه يف
الدفاع عن العصبة التي خدمها بحب وإخــاص ،منذ أيام
املرحوم النتيفي .
وبهذه املناسبة األليمة ،نتقدم بأحر التعازي واملواساة إلى
جميع أصدقائه ومــا أكثرهم ،وإلــى عائلته الصغيرة ،وإلى
صديقنا ،ابنه الرياضي عزيز السايح.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
لقجع
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فرقاء ليبيا يف بوزنيقة

البعد األخوي يفرض نفسه

بوزنيقة املغربية تتفوق على برلني
الأملانـية يف حـوار الأزمـة اللـيبية
تماما كما حصل أيام «االنقالب املدني» ىلع الرئيس الليبي الراحل معمر القذايف ،عندما انقسم
الليبيون إلى كتائب وثوار يف ليبيا ،فكان املغرب ملجئا للمصابين والجرحى من كال الجانبين،
لدوافع أخوية وإنسانية ..بلغت أوجها بوقوف املغرب وراء مبادرة «اتفاق الصخيرات» الذي جمع
كل الفرقاء الليبيين خالل شهر دجنبر  ،2015وهو االتفاق الوحيد الذي بلغ مستوى متقدما منذ اإلطاحة
بالقذايف رغم املناورات الدولية( ،)..حيث كان توقيع هذا االتفاق برعاية األمم املتحدة.
إعداد
بوزنيقة ليست هي الصخيرات ،لكن
نفس روح الحوار عــادت من جديد بني
الفرقاء الليبيني الذين حضروا وعلى
رأسهم وفد املجلس األعلى للدولة ،ووفد
آخــر يمثل مجلس الــنــواب املنعقد في
طبرق ،املــوالــي لقوات الــلــواء املتقاعد
خليفة حفتر.
ويكمن بعد النظر املغربي ،في وقوفه
على مسافة واحــدة مع كافة األطــراف،
بخالف دول أخرى تدعم طرفا على حساب
طرف آخر ،كما يحصل مع الــدول التي
تدعم عودة الجنرال حفتر ،الذي خسر
عدة معارك في امليدان ،ورغم أن حفتر

هاجم «اتفاق الصخيرات» في تصريحات
إعالمية ،معتبرا أنه انتهى ،إال أن الزمن
أثبت العكس ،وها هم مبعوثو الجنرال
ينوهون بالدور املغربي ،بل إن «اتفاق
الصخيرات» عاد للحياة في ليبيا.
ورغــم أن املجتمعني ال ينتمون إلى
الصف األول مــن أطـــراف الــصــراع في
ليبيا حيث لم يحضر ال حفتر وال فايز
السراج ،رئيس حكومة الوفاق املنبثقة
عن اجتماعات الصخيرات ،إال أن شعار
املرحلة كان هو تحقيق توافقات مهمة،
فقد ((أعلن وفدا مجلس النواب الليبي
واملــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة فــي ليبيا،

سعيد الريحاني
في اليوم الثالث من املــشــاورات التي
احتضنتها مدينة بوزنيقة ،عن الوصول
إلى تفاهمات مهمة من أجل التوافق على
حل سلمي ،وطي صفحة الخالف ،وقال
الوفدان في تصريح صحافي رسمي :إن
املشاورات في املغرب ،حققت تفاهمات
مهمة تتضمن وضــع معايير واضحة
تهدف للقضاء على الفساد والحد من
إهدار املال العام ،ثم إنهاء حالة االنقسام
املؤسساتي)) (املــصــدر :هسبريس 8
شتنبر .)2020
لفهم معنى التوافقات املهمة ،ينبغي
الـــعـــودة إلـــى «اتـــفـــاق الــصــخــيــرات»

األول ،وهو االتفاق الــذي يحتوي على
مــادة تحمل الرقم  ،15وقد كانت مركز
الــتــفــاوض فــي االجتماعات الجديدة،
حتى أن صداها أخذ بعدا دوليا ،لتقول
قناة مثل «الجزيرة» ،أن ((املادة  15من
اتفاق الصخيرات ،هي عقدة املفاوضات
الليبية باملغرب)) ،لتشرح نفس القناة
ما يلي(( :تشكل املــادة  15من اتفاق
الــصــخــيــرات املـــحـــور األســـاســـي في
املفاوضات الجارية بني وفدي التفاوض
الليبي في مدينة بوزنيقة املغربية ،التي
أعلن الطرفان أنها حققت تفاهمات مهمة
في مفاوضات الحوار املتواصل بني

العدد1088 :

وفدي مجلس النواب بطبرق واملجلس
األعلى للدولة ،مما يمهد الطريق إلتمام
عملية تسوية سياسية شاملة في ليبيا،
ويعتبر لــقــاء مدينة بوزنيقة
جنوبي العاصمة الرباط ،األول
مــن نــوعــه الـــذي يجتمع فيه
طرفا األزم ــة وجها لوجه منذ
هجوم قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر
على العاصمة طرابلس في أبريل من
العام املاضي ،كما يأتي بعد زيــارة كل
من رئيس املجلس األعلى للدولة ،خالد
املشري ،ورئيس مجلس نــواب طبرق،
عقيلة صالح ،للمغرب في وقت متزامن
قبل أسابيع ،وتنص املادة  15في اتفاق
الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم
بالتشاور مع مجلس الدولة خالل 30
يوما ،بهدف التوصل إلى توافق حول
شاغلي املناصب السيادية)) (املصدر:
قناة الجزيرة).
بامللموس ،فإن الفرقاء الليبيني الذين
اجتمعوا فــي بوزنيقة ،يفترض أنهم

بامللموس ،فإن
الفرقاء الليبيني الذين
اجتمعوا يف بوزنيقة،
يفرتض أنهم اتفقوا
على أسماء مرشحة
لشغل املناصب التالية،
وهي :حمافظ مصرف
ليبيا املركزي ،ورئيس
ديوان احملاسبة،
ورئيس جهاز الرقابة
اإلدارية ،ورئيس جهاز
مكافحة الفساد ،ورئيس
وأعضاء املفوضية
العليا لالنتخابات ،ورئيس
احملكمة العليا ،والنائب
العام..
اتــفــقــوا عــلــى أســمــاء مــرشــحــة لشغل
املناصب التالية ،وهي :محافظ مصرف
ليبيا املركزي ،ورئيس ديوان املحاسبة،
ورئيس جهاز الرقابة اإلدارية ،ورئيس
جهاز مكافحة الفساد ،ورئيس وأعضاء
املفوضية العليا لالنتخابات ،ورئيس
املحكمة العليا ،والنائب العام..
وكانت األطــراف الليبية قد طالبت
بتمديد إقامتها في املغرب ،لحشد مزيد
من التوافق حــول النقاط الخالفية..
ويمكن القول إن نجاح لقاء بوزنيقة
يشكل ضربة كبرى ملؤتمر برلني ،الذي
انعقد في أملانيا وعرف إقصاء مقصودا
للمغرب ،بل إنه جاء لحجب الرؤية عن
«اتفاق الصخيرات» ،رغم أنه يعتبر
االتفاق األساس في األزمة الليبية من
الناحية العملية ،فلواله ملا كانت هناك
أطراف ليبية يمكن التحاور معها أصال،
بعد أن دخلت ليبيا في دوامة الحرب
األهلية ،لكن املغرب كان سباقا إلى جمع
الليبيني املتحاربني في الصخيرات يوم
 17دجنبر  2015بــإشــراف املبعوث
األممي مارتن كوبلر ،وقد بنيت على
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صورة تؤرخ التفاق الصخريات سنة 2015
أســــاس «اتـــفـــاق الــصــخــيــرات» لبنة
الدولة الجديدة في ليبيا ،ففيه تمت
املصادقة على البنود املؤسسة لحكومة
الــوفــاق الــوطــنــي ،ومجلس الــنــواب،
واملجلس األعلى للدولة ،وتدابير الثقة،
والترتيبات الدستورية واألمنية ،غير
أن املجتمعني في برلني بذلوا مجهودا
خرافيا مــن خــال التالعب فــي الئحة
الحضور وجدول األعمال ،ملسح «اتفاق
الصخيرات» من الوجود ،وكأنها مؤامرة

االتحاد اإلفريقي ممثال بدولة الكونغو،
التي استدعيت في آخر لحظة بدعوى
أن االتحاد اإلفريقي كلف رئيسها دنيس
ســاســو نغيسو ،قبل ثــاث ســنــوات،
بــرئــاســة لجنة رفيعة تعنى بــاألزمــة
الليبية ،وهو مبرر مضحك ،ألن تأسيس
هذه اللجنة ال يرقى إلى مستوى لقاء
الــصــخــيــرات ،كما أن اجــتــمــاع برلني
تفوح منه رائحة التآمر على الوحدة
الترابية املغربية ،ذلك أن انفتاحه على

صورة أصلية للموقعني على اتفاق الصخريات بمشاركة األمم املتحدة
على املغرب(( )..املصدر :األسبوع عدد
 23يناير .)2020
وســبــق لـــ«األســبــوع» أن نبهت إلى
خطورة لقاءات مثل لقاء برلني ،حيث
أن ((أغــلــب املجتمعني ال عــاقــة لهم
بــاألزمــة الليبية ،مــا يجعل االجتماع
مجرد تغطية على النقاش الحقيقي(،)..
فضال عن تطوير هذا االجتماع ليشمل

إفريقيا اقتصر على جمع أطراف تبدو
محايدة وأطــراف أخرى تميل ملساندة
البوليساريو ،ما يعني أن هذا التحالف
الذي أعلن عن نفسه في شكل «اجتماع»،
قد يكون مجرد مقدمة لتحالف كبير
مــن أجــل االســتــمــرار فــي الــتــدخــل في
شؤون دول شمال إفريقيا ،ومن بينها
املغرب(( )))..نفس املصدر).

سبق لـ«األسبوع» أن نبهت إلى خطورة لقاءات مثل
لقاء برلين ،حيث أن أغلب المجتمعين ال عالقة لهم
باألزمة الليبية ،ما يجعل االجتماع مجرد تغطية على
النقاش الحقيقي( ،)..فضال عن تطوير هذا االجتماع
ليشمل االتحاد اإلفريقي ممثال بدولة الكونغو ،التي
استدعيت في آخر لحظة بدعوى أن االتحاد اإلفريقي
كلف رئيسها دنيس ساسو نغيسو ،قبل ثالث
سنوات ،برئاسة لجنة رفيعة تعنى باألزمة الليبية،
وهو مبرر مضحك ،ألن تأسيس هذه اللجنة ال يرقى
إلى مستوى لقاء الصخيرات

وبغض النظر عن مصير الحرب في
ليبيا ،وهي العملية التي تورطت فيها
عــدة أطــراف ،فــإن العودة إلــى «اتفاق
الصخيرات» يعني العودة إلى االتفاق
األص ــل ــي ،واالتـــفـــاق األصــلــي املــوقــع
بــاألحــرف األولـــى سنة  ،2015يعني
تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية،
واعتبار برملان طبرق الهيئة التشريعية،
وتأسيس مجلس أعلى للدولة.
وقد حضر هذا االتفاق األممي برعاية
مغربية ،وفــد مجلس الــنــواب الليبي
املنحل بطبرق ،ووفــد يمثل النواب
املــقــاطــعــن لــجــلــســاتــه ،وآخــــر يمثل
املستقلني ،وممثلون عن عدد من البلديات
مــنــهــا مــصــراتــة وطــرابــلــس ،وحــضــره
املبعوث األممي إلى ليبيا ،برناردينو
ليون ،إضافة إلى وزير خارجية املغرب
الــســابــق ،صــاح الــديــن مــــزوار ،كما
حضره السفراء واملبعوثون الخاصون
إلى ليبيا ،إضافة إلى ممثل االتحاد
األوروبي بليبيا ،وتضمنت املسودة
األممية ثالث نقاط هي :تشكيل حكومة
وحدة وطنية توافقية ،واعتبار برملان
طبرق الهيئة التشريعية ،وتأسيس
مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى
لــإدارة املحلية وهيئة إلعــادة اإلعمار
وأخـــرى لصياغة الــدســتــور ومجلس
الدفاع واألمــن ،وفيما يتعلق بالنقطة
األولــى ،فقد نص املقترح األممي على
((تشكيل حكومة الوفاق الوطني على
أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص ،وتكلف
الــحــكــومــة بــمــمــارســة مــهــام السلطة
التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء
يرأسه رئيس مجلس الوزراء ،وعضوين
نائبني ،وعدد من الوزراء ،ويكون مقرها
بالعاصمة طرابلس ،ومدة واليتها عام
واحــد)) ،أمــا الثانية ،فتشير إلــى أن
((السلطة التشريعية للدولة خالل
املرحلة االنتقالية  -التي لم ُتذكر مدتها-
تضم مجلس النواب املنتخب في يونيو
 ،2014أي برملان طــبــرق)) ،والثالثة
جاء فيها أن ((املجلس األعلى للدولة،
وهــو أعــلــى جــهــاز اســتــشــاري ،يقوم
بعمله باستقاللية ،ويتولى إبداء الرأي
امللزم بأغلبية في مشاريع القوانني
والقرارات ذات الصفة التشريعية التي
تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس
النواب ،ويتشكل هذا املجلس من 120
عضوا)) (املصدر :وكاالت).
هكذا إذن ،وجهت بوزنيقة ،املدينة
الــصــغــيــرة ،إشــــارة قــويــة فــي تدبير
الحوار ملدينة أكبر وأعظم هي برلني،
في انتظار تطور األمــور بني الفرقاء
الليبيني ،حيث األخوة املغربية الليبية
بني الشعبني يمكن أن تكون صمام أمان
كل االتفاقات.
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لفتيت يعد الئحة جديدة

«كورونا» توقف أشغال تهيئة
محطة القطار بالرباط

توزيع وتعيينات جديدة للعمال والوالة
على مقا�س «كـورونـا» واالنتــخـابات
الرباط .األسبوع

أكــــــد مــــصــــدر مـــوثـــوق
لـ«األسبوع» ،أن الوزير عبد
الــوافــي لفتيت ،يعمل على
الئحة جديدة للعمال والوالة،
حسب أدائــهــم في مواجهة
أزمة «كورونا» ،وهم الذين
سيكونون بـ«نفس الصرامة»
في إدارة االنتخابات ،وتقرر
ذهاب أسماء محددة.
وتحاول وزارة الداخلية
أن تكون االنتخابات نزيهة،
ألن رد الــفــعــل الــشــعــبــي
ســيــكــون قــويــا ،و«ال يمكن
إثــارة أي قلق أو ما سيدفع
األمور إلى االضطراب العام،
فحالة الــطــوارئ الصحية
غيرت وجه اإلدارة الترابية،

وســتــغــيــر مــعــهــا اإلدارة
االنتخابية» ،حسب املصدر.
وتأتي خطوة تحضير الئحة
جديدة للوالة والعمال بالتزامن
مـــع اســـتـــمـــرار مـــشـــاورات
وزارة الداخلية مع األحــزاب
السياسية حول االنتخابات،
حيث لم تؤثر جائحة «كورونا»
على التحضير لالستحقاقات
القادمة ،كما أن كل األحزاب لم
تطرح ذلك خالل لقائها بوزير
الداخلية ،ما يرجح فرضية
عـــدم تــأجــيــل االنــتــخــابــات،
وتنظيمها في وقتها ،بخالف
بعض الــدعــوات التي تــروج
ملقترح حكومة وحدة وطنية،
وهو مقترح قد ال يكون مقبوال
تــمــامــا بسبب خــطــورة هــذا
النموذج على االستقرار(.)..

حاكم دبي يف زعري

الرباط .األسبوع

بخالف كل ما تم الترويج له عن
توتر العالقات املغربية اإلماراتية،
منذ إبــعــاد السفير الكعبي من
الــربــاط( ،)..حل محمد بن راشد
آل مكتوم ،حاكم إمارة دبي ونائب
رئــيــس دولـــة اإلمــــارات العربية
املتحدة ورئيس مجلس الــوزراء
ووزيــــر ال ــدف ــاع ،بمنطقة زعير
ضواحي الرباط في زيارة خاصة،

تعيد إلى األذهان العالقات القديمة
أيــام الحسن الثاني ،عندما كان
الشيخ زايد يختار نفس األماكن
في املغرب لقضاء عطلته.
وتــقــول مــصــادر إعــامــيــة ،أن
حاكم دبي توجه فور وصوله إلى
مقر إقامته قرب سد سيدي محمد
بن عبد هلل ،املتواجد على أطراف
منطقة زعير ،في جماعتي أم عزة
وعــن الــعــودة ،حيث ينتظر أن
يقضي عطلة تناهز  10أيام.

صورة وتعليق

الرباط .األسبوع

لفتيت

لم يفهم الرباطيون لحد اآلن الدوافع الحقيقية لبناء
محطة جديدة للقطار وسط الرباط ،بمبالغ تقدر باملاليير،
دون مبرر ،طاملا أن هذه املحطة سبقها بناء محطة مشابهة
بتكلفة خيالية غير بعيدة سوى بأمتار توجد في حي
أكــدال ،وقد انضاف لهذا الغموض غموض آخر يتعلق
بمستقبل املحطة في ظل تفشي وباء «كورونا».
وقد فشلت إدارة ربيع الخليع ،رغم اإلجراءات املعلنة في
حماية املشروع الجديد من «كورونا» ،بعد أن تم توقيف أشغال
املحطة الجديدة ،بعد إصابة عدد كبير من العمال بالفيروس،
دون توضيحات وال تواصل يذكر من طرف املؤسسة(.)..

اعتذار جديد للمالكي بعد تورطه يف تعيينات حزبية
الرباط .األسبوع

عقد رئيس مجلس النواب ،صباح
ومـــســـاء يــــوم اإلثـــنـــن امل ــاض ــي،
اجتماعني ماراطونيني عاصفني
حــول ما بــات يعرف بقضية
التعيينات الحزبية في الهيئة
الوطنية لضبط الكهرباء.
وقال مصدر جد مطلع من
البرملان ،أن الحبيب املالكي
تعرض ملحاكمة قوية صباح
يوم اإلثنني ،من طرف رؤساء
الــفــرق البرملانية
حـــــول تــعــيــن
المالكي

ثــاثــة اتــحــاديــن فــي هــذه الهيئة
باسم رئاسة مجلس النواب ،قبل أن
يعتذر لرؤساء الفرق عن هذا الخطأ
ويتوعد بعدم تكراره في
التعيينات القادمة
وأشـــــار املــصــدر
ذاته إلى أن املالكي،
تـــــعـــــرض لــنــفــس
املــحــاكــمــة مــســاء
نــفــس الـــيـــوم ،من
طرف نوابه من جميع
الفرق داخــل اجتماع
امل ــك ــت ــب،
قبل أن
يــقــوم

بنفس األمــر ،أي االعتذار والتوعد
بعدم تكرار هــذا الخطأ مستقبال،
ليفلت من أزمة التعيينات في هيئة
الــكــهــربــاء الــتــي جعلته يتعرض
ملحاكمة سياسية وبــرملــانــيــة جد
قاسية ،وجعلت املجلس يدخل في
حالة «بلوكاج» كبيرة منذ شهرين،
فبعد اعتذار املالكي األول قبل سنة
عند التعيني في «الهاكا» واملجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،واالعتذار
الثاني اليوم بسبب هيئة الكهرباء،
فــهــل ي ــك ــرر نــفــس الــتــجــربــة في
التعيينات القادمة ،أم أنه سيستفيد
من درس املحاكمة التي تعرض لها؟

الشراكة الكندية ـ المغربية ليست جزء من شراكة
المغرب والواليات المتحدة
الرباط .األسبوع
فاجأت السفيرة الكندية بالرباط،
نيل ستيوارت ،رئيس البرملان املغربي،
بعد أن خاطبت اململكة بـ«الشريك
املتميز» ،قبل أن تضيف بأن «الشراكة

الكندية -املغربية ليست جزء من شراكة
املغرب والواليات املتحدة».
فكندا تنظر إلــى «روح املساعدة
التي أبــداهــا املــغــرب فــي لبنان بعد
تفجير بيروت ،ونحو الدول اإلفريقية
في تعاملها مع جائحة كورونا ،وهذه
الــرؤيــة تحكمنا أيــضــا فــي مواجهة

التحديات املشتركة».
إن تمييز الشراكة املغربية  -الكندية
عــن املغربية  -األمريكية (أو إقليم
النافتا) ،رسالة زادت من توضيحها
السفيرة عندما أكدت أن االتفاق بني
بلدها واململكة «غير عسكري» ،يقول
مصدر «األسبوع».

العــلموالأزبــال..

 ..2020مواطنون يختارون
الزحف على البطون
لـم يجـد قاطنـو بعـض األحياء الشـعبية فـي الربـاط ،للتمرد
علـى القـرار املفاجـئ بالحجـر عليهـم من طرف السـلطات ،غير
هـذه الطريقـة املهينـة لتفـادي الحواجز من خلال الزحف على
بطونهـم تحـت «البارييـر» ..صـورة لم يكـن باإلمـكان التقاطها
قبـل  ،2020هـذه السـنة التـي تتميـز باسـتمرار تداعيـات
جائحـة «كورونـا» فـي انتظـار الفـرج.

لوال «الفيسبوك» لبقيت هذه الصورة وصمة على
جبني املغاربة ،فقد ارتأت جهات معينة إغراق منزل
الراحل العالم الكبير ،املهدي املنجرة ،باألزبال ،لوال
أن املنتفضني على مواقع التواصل االجتماعي نبهوا
لخطورة هذا التصرف املشني في حق منزل مازالت
تقطن فيه أرملة الراحل..

انتقل إلى عفو اهلل،
املشمول برحمته عبد
ال ـل ـط ـيــف ال ـطــوج ـنــي،
رئ ـيــس ال ـن ــادي امللكي
لـ ـ ـل ـ ــدراج ـ ــات الـ ـن ــاري ــة
مب ــديـ ـن ــة أس ـ ـفـ ــي ،إث ــر
حـ ــادثـ ــة سـ ـي ــر ،وب ـه ــذه
امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة األل ـ ـي ـ ـمـ ــة،
يـتـقــدم رئـيــس الـنــادي
املـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــي لـ ـ ـل ـ ــدراج ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة وج ـ ـم ـ ـيـ ــع
أعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــه ،بـ ـ ــأحـ ـ ــر
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي واملـ ـ ــواسـ ـ ــاة
لزوجته وأبنائه وباقي
أفراد األسرة ،سائلني املولى عز وجل أن يتغمده برحمته
الواسعة ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم أهله الصبر
والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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الهرولة �إىل
االنتخابات يف
زمن الوباء
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

هل القضاء على الوباء الشرس «كوفيد »19
مــرهــون بتنظيم االنــتــخــابــات؟ هــذا مــا توحي
بــه «حــمــات» وخــرجــات بعض الهيئات التي
تجندت لالستحقاق القادم من اآلن وقبل املوعد
املقرر بـ  20شهرا ،إلحياء ذكريات ماضي هذه
االنتخابات «املنبوذة» من الشعب ،والتي دفنها
مع ضحايا وباء خبيث ومخيف فتك باملئات من
البشر ،وألحق خسائر صحية ونفسية واقتصادية
بــاملــايــن يــفــوق عــددهــم مــرتــن عــدد الناخبني
املسجلني الذين نسوا بأنهم «مجرد» آالت كانت
«طوع» إرادة تلك الهيئات لصنع مجالس تتحكم
في مصير شعب بكامله موعود بكل خير ورفاهية
وأمان من كل اآلفات.
مجالس فــي الحكومة والــبــرملــان والجهات
والــجــمــاعــات والــغــرف املهنية ،حتى إذا جاء
االمتحان ،أي امتحان كفاءة وذكاء وقدرة ووطنية
من سلمناهم رقابنا ومصيرنا وسلطاتنا وأموالنا
ليعبروا بها من حسن إلى أحسن ،لنجد تنامي
«غدر الدهر» ،وجدنا أنفسنا أمام حكومة تطلب
منا نحن املغدورين املفلسني الضحايا واملكلومني
نتيجة ضياع أحبابنا ومصدر رزقنا ،واملهددين
في كل لحظة بإزهاق أرواحنا وتشريد الكادحني
منا وهم بدون أي تغطية صحية وال اجتماعية،
وال حتى تمثيلية مسؤولة مــن املجالس التي
أجلسناها بأصواتنا في «الصالونات» املكيفة
والفخمة ،واملعقمة ،واملحروسة ،واملحصنة من
اقــتــراب «كوفيد  »19منها ،وتركتنا كالسنابل
تحصدها مناجل «كورونا».
وأنــتــم شــهــود ،بــل ضــحــايــا «ت ــراج ــع» معظم
منتخبينا إلى الوراء خوفا من الوباء ،وقد تركونا
فــي مواجهته و«نصحونا» بتقديم املساعدات
والدعم املادي للقضاء عليه ..وذكرونا بأنهم عائدون
إلينا في االنتخابات القادمة ،ومشغولون فقط
بـ»تصفية» األجواء داخل هيئاتهم ،فإذا كانت هذه
االنتخابات املنتظرة ،للقضاء على الوباء وإنقاذ ما
تسبب فيه من كوارث إنسانية واقتصادية وإعادة
بناء جماعات اجتماعية وليست نفعية ،فمرحبا
بها ،وإن كانت ستكون كسابقاتها ،فاتركونا مع
«كوفيد  »19هو أرحم منكم.

هشادات من

الرواد

شهادة من الرائد املرحوم األستاذ قاسم
الــزهــيــري ،الــذي كــان صحفيا ثــم تولى
الــوزارة والسفارة ،وقد جــاءت في ندوة
نظمت سنة  1995لتكريم علم من أعالم
اململكة ،األكاديمي املرحوم عبد العزيز
بنعبد هلل ،حيث قال(( :إن الرجال الذين
يطبعون عصرهم وتظل أسماؤهم عالقة
في ذاكــرة شعوبهم ،قلة نــادرة ،بمثابة
الجواهر النفيسة تتألأل وسط األصداف،
ويظل بريقها يلمع على مر األحقاب ،يتمثل
ذلك البريق في ما أبدعوه وما قاموا به
من جليل األعمال وخلفوه من رائع األثار،
وحصيلة أعمالهم وأثارهم هذه ،هي التي
تميز عصرهم وما يحرزه مجتمعهم من
رقــي وتــقــدم ،وفــي طليعة هـــؤالء ،رجــال
الثقافة واملعرفة بشتى صنوفها ممن
تبقى أخبارهم وبصماتهم شاهدة على
إسهاماتهم في تقدم أمتهم)) انتهى.
وها هي الرباط بفضل هــؤالء املثقفني
األوفــيــاء ملــبــدأ الثقافة تصل إلــى قمة
«الثقافة اإلفريقية».
رحــم هلل الــرائــديــن قاسم الزهيري
وعبد العزيز بنعبد هلل.

أبــــان وبــــاء «كــوفــيــد »19
عــن خلل كبير فــي منظومة
املشهد الجماعي في العاصمة
«ياحسرة» ،فما بالكم باملدن
والقرى النائية ،حيث عجزت
املجالس الجماعية واملهنية
عن ضبط زمام أمور الساكنة
واملــهــنــيــن فــي محنتهم مع
ال ــج ــائ ــح ــة ،وهـــــذا يعكس
«مـــســـتـــوى» حـــوالـــي 700
منتخب مكلفون بضمان تدبير
وحــمــايــة شــــؤون الــســاكــنــة،
والــخــلــل الخطير يكمن في
هــذا «املــســتــوى» الـــذي سلم
له القانون أرواح وممتلكات
وأموال الرباطيني ومدينتهم،
دون مــراعــاة وض ــع املدينة
الــثــقــافــي والــدبــلــومــاســي
وال ــس ــي ــاس ــي والــتــاريــخــي
واإلداري واالجتماعي ..ولم
يكتف الــقــانــون بـ«الصمت»
عــلــى هــــذه األدوار الــتــي
تتطلب كفاءات ،بل منح لكل
املجالس ،وبدون قيود ،مصير
حــيــاة املــواطــنــن ،حــتــى إذا
تــهــددت هــذه الحياة بأخطر
وبـــاء نعيش الــيــوم عواقبه
الصحية وتبعاته االقتصادية،

نكتشف ثــغــرات القانون في
إدارة األزمــات من طرف هذه
املجالس ،على عكس مــا هو
معمول به في بلديات وغرف
عواصم املعمور.
ونـــتـــوقـــف عــنــد مــجــالــس
الــجــمــاعــة الــتــي صــاحــيــات
وإمــكــانــيــات واخــتــصــاصــات
تــفــوق أهــمــيــة تــلــك املــوكــولــة
للحكومة ،فلم تفشل في أول

امتحان حقيقي للتحكم في
أزمــة خطيرة وهــي مسؤولة
عــنــهــا قــانــونــيــا ،فــحــســب،
وإنــمــا كــشــفــت عــن ضعفها
الــبــن لــلــتــصــدي ألي طــارئ
خارج «طــوارئ» اجتماعاتها
واستعراض عضالتها ملوحة
ب ــال ــع ــودة إلــــى الــحــكــم من
مجالسها وجـــواز مــرورهــا:
«تزكية وشــهــادة ابتدائية»

سنة مالية «كارثية» تنتظر جماعة العاصمة

وبضعة أصوات من ناخبيها،
لألسف.
ولقد طالبنا ،ونلح في مطلبنا،
باستثناء العاصمة من القانون
الــجــمــاعــي وربــطــهــا بــقــانــون
خــاص ،وقــد كــان يسيرها في
املاضي ،وفــرض عودته حاليا
من أجل تدبير مستقبل «عاصمة
الثقافة اإلفــريــقــيــة» ،فحتى ال
تبقى بني أيدي الحاصلني على
«التزكية والشهادة االبتدائية»،
وحتى ينكب املنتخبون األكفاء
على بناء مجالس «اجتماعية»،
يــمــنــع عــلــيــهــا الـــخـــوض في
البرامج الحزبية أو غير املدرجة
في جداول أشغالها ،ولإلشارة،
فقد كــانــت الــربــاط إلــى حــدود
أواخر الثمانينات تحظى بهذا
القانون.
والصورة املرفقة ،هي لبناية
من حي املحيط على الساحل،
مــن تصميم مــهــنــدس أملــانــي،
كموقع للدفاع عن مدينة الرباط
في أواخــر القرن  ،18وهــا هو
اليوم بفضل املشروع امللكي ،قد
تحول إلى متحف ،بينما 700
منتخب لم ولن يتركوا لنا ما
يخلد مرورهم ويذكرنا بهم.

ر العا
أسرا صمة

فهل تلج�أ �إىل القرو�ض �أم �إىل التق�شف والرت�شيد؟
«انخرطت» الجماعة في إطار تدبيرها
لشؤون الرباط ،في سياسة القروض منذ
عقود ،فما إن تسوي قرضا حتى «ترهن»
العاصمة في قرض آخر ،حتى أصبحت
«القروض وفوائدها وتحمالتها املالية»
فقرة قــارة فــي ميزانية التسيير تحت
رقم « ،»10 – 50 - 50 10-ومنها تسدد
األقساط ،أهمها قسط بحوالي مليارين
ونصف املليار عن سنة  ،2017ومليارين
ومائة مليون عن سنة  ،2018ومليارين
في السنة املاضية ،إضافة إلــى فوائد
قــرض أجنبي ،هــذا في وقــت «الــرخــاء»
الــذي ينهجه املنتخبون والــواضــح من
املــصــاريــف عــلــى الــكــمــالــيــات ،غــيــر أن
الجماعة الــيــوم ،ستمر من أزمــة مالية
خانقة شأنها في ذلك شأن كل «ضحايا»
الوباء ،وستبرز عواقبها ابتداء من السنة
املقبلة ،هذه السنة التي تمول حاجياتها
مــن مـــوارد ضــرائــب ورســـوم وجبايات
الرباطيني عن السنة الحالية ،سنة الحجر
الــصــحــي والــكــســاد الــتــجــاري ونفقات
التطبيب ،وهاجس األطفال بدون تعليم
عادي ..سنة الوباء ،فهل ترغم الجماعة
املواطنني على تجرع وباء من نوع آخر،
وباء الضرائب الجماعية ،وقدرها حوالي
مائة مليار ،أم أنها ستراعي الظروف

أرشيف الرباط
صـــــورة الــتــقــطــت ســنــة 1930
للقبطان املــرحــوم ،املرسي بناني،
داخل مقصورة «السيمافور» بميناء
الرباط ،وكان رحمه هلل مسؤوال عن
توجيه البواخر للرسو على األرصفة
املعدة لذلك أو ملغادرتها ،والذي أثار
انتباهنا ،هو اسمه العائلي املكون من
«املرسي» وهو اسم ملدينة أندلسية،
و«بــنــانــي» وهــي مشتقة مــن بلدة
تونسية حل بها البنانيون في القرن
 9ميالدي قادمني إليها من األندلس،
ثــم التحقت بها باقي العائلة في
القرن  12ميالدي ،وتوجهوا جميعا
إلى الرباط في القرن  17ميالدي.
رحــم هلل القبطان املرسي بناني
املتوفي في الرباط سنة .1952

الصعبة التي يتخبط فيها الرباطيون
ماديا ومعنويا ،فتعفيهم من «ويالتها»
وتلجأ إلى االقتراض لتغطية مصاريف
التسيير مادام التجهيز تكلف به املشروع
امللكي؟
تسيير «اإلدارة العامة» واملوظفني،
بمعنى األجور والتعويضات التي تكلف
لوحدها حــوالــي  45مــلــيــارا ،وأتــعــاب،
ومــنــح ،وإمـــــدادات ،ومــصــاريــف أحكام
على أخــطــاء ،وعــلــى فــواتــيــر استهالك
بدون ترشيد ...إلخ ،هل هذا هو التسيير
في نظركم؟ هل من أجــل ذلــك تتابعون
الكادحني قضائيا من أجل أداء الضرائب
في وقتها وإال تنضاف إليها الفوائد؟
فهذه السنة «هلل غالب» ،لن «تتبرعوا»
في السيارات والتوظيفات والتعويضات
وغيرها مــن االمــتــيــازات ،لــذلــك ،فنحن
نطالبكم بإلزامية تطبيق حالة التقشف
والترشيد فــي النفقات واالبــتــعــاد عن
جيوب الرباطيني ،ونقترح عليكم مشروع
مــيــزانــيــة  2021الــتــي ستعرضونها
فــي األســبــوع األول لشهر أكتوبر على
موافقة بعضكم البعض ،من الحاكمني
واملتحكمني والقائمني بدور املعارضني،
ميزانية مواطنة تضامنا مع املتضررين
من الجائحة.

الحسابات الشخصية أجهضت مشروعا
صحيا جماعيا كــان سينجز على أرض
جماعية وســط العاصمة بــشــراكــة بني
الرباط وطرابلس واتفاقية في املوضوع
موجودة في ملف توأمة العاصمتني ،وما
إن حل مجلس جديد حتى فــوت القطعة
األرضــيــة إلــى شركة إلنــجــاز فندق أمــام
فندق وما خفي أعظم( ،)..وبما أننا اليوم
نعاني من الوباء القاتل ،فنحن في حاجة
ماسة إلى إضافة مستشفى جماعي إلنقاذ
األرواح وليس إلى فندق.
هل يعلم أعضاء الجماعة أنهم يتربعون على
كراسي مكاتب «قصر البلدية» من مشاريع
املرحوم بدر الدين السنوسي ،الذي شيده ليكون
مقرا خاصا لجماعة اليوسفية ،وقد كان رحمه
هلل رئيسها ،باإلضافة إلى امللعب واملسبح ودار
الشباب والقاعة املغطاة ،لكن ..ال عضو تحرك
القتراح تسمية مرفق مثل املسبح أو زنقة باسم
الراحل الذي كان مديرا للديوان امللكي ووزيرا
وسفيرا.
خطأ كبير ارتكبته الجماعة بتسمية
شارع على الساحل بـ«مصطفى السائح»
الــذي ال وجــود له وال علم للمؤرخني به،
وكلهم أجمعوا على أنــه وقــع خلط بينه
وبــن الــعــامــة الــربــاطــي محمد بــن عبد
السالم السايح ،وباسمه سميت ثانوية
أمام مدارس محمد الخامس ،هذا الشارع
باالسم املغلوط سيكون في القريب أهم
شارع ملواقع تجارية وترفيهية وتعليمية
ورياضية.
التطاحنات على املناصب لم تكن وليدة
اليوم ،وإنما ظهرت مع ظهور األحــزاب ،وقد
شــهــدت العاصمة «أضــخــمــهــا» عند تولي
املرحوم عبد اللطيف ملني رئاسة جماعة الرباط
حسان ،وكانت األهم في املدينة ،إال أن نتائج
انتخابه في دائرته ألغتها املحكمة ،ونتيجة لهذه
التطاحنات لم ينتخب رئيس جديد إال بعد 3
سنوات ،وألن العاصمة كانت محمية بقانون
خاص ،لم تتأثر بالفراغ.

كواليس جهوية
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مراكش

«نداء» جمعيات املجتمع املدين ي�صل �إىل الديوان امللكي
عزيز الفاطمي
أحدث «نداء مراكش» الصادر عن مجموعة من
جمعيات املجتمع املدني ،زوبعة داخــل الشارع
املراكشي ،وشغل بال الجهات املسؤولة باملدينة،
وفــتــح الــبــاب لــقــراءات مــتــعــددة للوضع الــذي
تتخبط فيه مــراكــش ،وحــرك نقاشا ظــل جامدا
ملدة من الزمن في ظروف استثنائية على جميع
املستويات نتيجة اجتياح فيروس «كــورونــا»،
الــذي قضى على بهجة املدينة وشــل أنشطتها
األساسية وألحق بها أضرارا اجتماعية ال حصر
لها ،ألعود ملوضوع «النداء» ،الذي تكمن أهميته
فــي كونه عــبــارة عــن عريضة موقعة مــن طرف
أزيد من  300جمعية تحمل ما تحمله من أخبار
وأحكام وإشارات قوية تستحق فتح تحقيق على
أعلى املستويات ،كما أن أهميته تكمن في إرساله
عبر البريد املضمون إلى الديوان امللكي ليعرض
على أنظار جاللة امللك ،وقد تكون هذه املبادرة
سابقة في تاريخ العمل الجمعوي بمدينة «سبعة
رجال» ،حيث صنفها البعض «رمية من غير رامي»
كما يقول املثل العربي ،كما خلف هــذا النداء
مجموعة من ردود الفعل وسط متتبعي الشأن

املحلي ،املنقسمني بني مؤيد ومعارض.
ويقول أصحاب النداء أنهم كاتبوا وراسلوا
كــل الــجــهــات املــعــنــيــة ،كــل حــســب مسؤولياته

واختصاصه ،لدق ناقوس الخطر املحدق بمراكش،
منبهني ملا آلت إليه األوضــاع باملدينة في شتى
القطاعات ،ألن األمور أصبحت تسير من سوء إلى

أســوء ،واملدينة تتخبط في انزالقات واختالالت
وخيمة العواقب ،متأسفني على املوقف السلبي
للجهات املعنية ،مضيفني بلغة واضحة ،أنهم
لم يجدوا آذانا صاغية ولم تؤخذ رسائلهم على
محمل الجد ،فالكل بمراكش ينتظر ماذا ستسفر
عنه األيام القادمة ،لذلك ،ال بأس بالتذكير بأهم
نقط «نداء مراكش» )1 :استعطاف جاللة امللك من
أجل رفع الحيف والتهميش وكل أشكال الفساد
عن مراكش املنكوبة التي تخلى عنها من يمثلها
رغم أنها تعيش سكتة قلبية في ظل استفحال
الفساد )2 .استغالل حالة الــطــوارئ الصحية
للمتاجرة في مآسي الناس )3 .فشل املنظومة
الصحية ألسباب باتت معروفة لدى الجميع إال
وزارة الصحة ،التي عجزت عن تصحيح الوضع
الصحي بجهة مراكش ،ويرى بعض املهتمني أن
القضية قد تتجاوز اختصاصات وزير الصحة)4 .
كما تمت اإلشارة إلى تراكم ثروات بعض املنتخبني
في وقت وجيز ،لنعيد طرح السؤال :من أين لكم
هذا؟ ليختم نداء االستغاثة املوجه إلى امللك بما
يلي« :وختاما يا موالي ،فإن رعاياكم يلتمسون
من جنابكم الشريف ،النظر في ندائهم هذا بعني
العطف والعناية إلنقاذ هذه الربوع من فزع املوت
الصحي واالقتصادي واالجتماعي».

تزايد املقبلني على الهجرة نحو �سبتة ي�ستنفر الأجهزة الأمنية
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
بسبب اعتدائه على فرد من عناصر القوات املساعدة،
تمكنت عناصر الدرك امللكي بعمالة شفشاون من اعتقال
نائب رئيس جماعة وابنه ،صباح يوم الجمعة  4شتنبر
 ،2020وبعد التحقيق معهم ،اتضح أنهم يتاجرون في
املخدرات ،لتقوم املصالح املعنية بإحالتهم على النيابة
العامة بتهمة االتجار الدولي في املخدرات ،ومن تم،
تمت إحالتهم على وكيل امللك لدى ابتدائية شفشاون
الذي قرر بدوره إحالتهم في حالة اعتقال على قاضي
التحقيق.
وقد يفتح هذا امللف الباب على مصراعيه أمام النيابة
وقاضي التحقيق ،للكشف عن أسماء أخرى مسؤولة
ومتورطة في عمليات التهريب الدولي للمخدرات.
اســتــقــاالت كــبــيــرة مــن ح ــزب الــعــدالــة والتنمية
بالفنيدق ،تربك حزب «املصباح» الذي يترأس بلدية
املدينة ،مما يدل على فشل املجلس يف تنفيذ برنامجه
االنتخابي الذي وعد به ساكنة املنطقة التي تعيش
هــذه األيـــام ظــروفــا صعبة بعدما مت إغ ــاق املعبر
احلــدودي «بــاب سبتة» الــذي كــان املتنفس املعيشي
الوحيد لهم.
«رئيس الجماعة الترابية لتطوان املنتمي لحزب
العدالة والتنمية ،يفوض جميع صالحياته لعمالة
تطوان من أجل إرضائها وكسب ودها للفوز باملقعد
الجماعي والبرملاني في االنتخابات القادمة» ،هذا ما
أكده العديد من السياسيني باملدينة ،الذين فوجئوا
بتنازل رئيس الجماعة عن العديد من صالحياته لفائدة
العمالة ،لتبرئة ذمته أمــام التحقيقات التي تعكف
عليها وزارة الداخلية أوال ،وثانيا ،المتصاص غضب
املتحالفني معها في رئاسة الجماعة الذين التزموا
الصمت بعدما علموا أن معظم اختصاصاتهم صارت
بيد عامل تطوان.
يف زمن التكافل للقضاء على تبعات «كورونا» ،استولى
«شيخ» قروي تابع لقيادة أمسا عمالة تطوان وشقيق
سياسي نافذ باملنطقة ،على العشرات من الهكتارات
من أراضي املنطقة ،وقام ببيع بعضها لشركات خاصة
والبعض اآلخــر م ــازال يحتفظ بــه ،وذلــك مبباركة
شقيقه السياسي الذي يقدم له جميع أنواع الدعم.

استنفرت األجــهــزة األمــنــيــة ،صباح
يــوم السبت  5شتنبر  ،2020بسبب
إقدام سبعة مغاربة على الهجرة سباحة
نحو مدينة سبتة املحتلة ،وتمكن هؤالء
األشــخــاص من الــوصــول لساحل سبتة
بعد تجاوز حاجز األمواج الحدودي الذي
يفصل الساحل املغربي عن اإلسباني،
حيث وصلوا بحرا إلى الحدود اإلسبانية.
وقــد تزايد الطلب على الهجرة نحو
مدينة سبتة بشكل كبير خالل هذه األيام،
خصوصا من طرف األشخاص املسجلني
بالضمان االجتماعي والذين يتخوفون
من فقدان عملهم خالل هذه الفترة التي
غابوا فيها منذ فرض الحجر الصحي
وإغالق الحدود بني سبتة وباقي التراب
املغربي.
وسبق لـــ«األســبــوع» أن تطرقت لهذا
املوضوع في عددها املاضي ،حيث يصل
ثمن الهجرة إلى سبتة عبر القوارب إلى
خمسة ماليني سنتيم ،غير أن األشخاص
الذين ال يتوفرون على هذا املبلغ ،يلجئون

إلى الهجرة سباحة.
ويتساءل الرأي العام عن االستراتيجية
املغربية املعتمدة زمن جائحة «كوفيد »19
في مراقبة الحدود ،حيث كان لها السبق
في إغالقها بني الــدول ،تحسبا النتشار

العدوى الفيروسية ،مما نتج عنه بقاء
العشرات من املغاربة عالقني باملدينة
املحتلة لحد اآلن ،دون مغيث وفي غياب
جميع أنواع الدعم واملساعدة لهم سواء
بسبتة أو بمليلية.

اإلدارة تفرض التعقيم على المواطنين وال تلتزم به
تفرض سلطات تطوان على املواطنني واملــحــات التجارية
واملقاهي واملطاعم وغيرها من املرافق ،في إطار قانون الطوارئ،
إجراءات متعلقة بالوقاية من «كوفيد  ،»19عبارة عن تعقيم اليدين
وارتداء الكمامات ،والتباعد الجسدي على األقل بمسافة متر أو
متر ونصف.
لكن ،في نفس الوقت الذي تفرض فيه اإلدارة املعنية هذا القانون
على املواطنني وتراقبه ،نجدها هي األولى من يخرقه ،هذا ما تبني
من خالل الصورة التي توضح تجمهر العشرات من املواطنني أمام
باب مكتب الحالة املدنية باملصلى ،من أجل الحصول على وثائقهم
أو املصادقة عليها ،دون أدنى تدخل من الجهات املعنية لتنظيم
املواطنني في صفوف متباعدين أو توفر لهم مواد التعقيم التي
لم تساهم الجماعة الترابية في اقتنائها وتوزيعها على املصالح
التابعة لها.
وليس هذا املكتب هو الوحيد الذي يعرف مثل هذا االكتظاظ ،بل
هناك العديد من املكاتب تعرف ازدحاما ناتجا عن بطء املوظفني في
تأدية عملهم ،وكذلك غياب الشروط الوقائية كالحفاظ على مسافة
األمان (ال تقل عن متر واحد) بني املواطنني ،وكذلك غياب النظافة
ومواد التعقيم وقياس الحرارة واتخاذ االحتياطات الضرورية
ملنع االنتشار املحتمل لـ«كوفيد  ..»19فهل تتدخل سلطات تطوان
من أجل الحد من هذه الفوضى بتنظيم املواطنني ومراقبة هذه
املكاتب الخارجة عن نطاق التتبع؟
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سطات

أصـــــداء

إدارة األمن مطالبة بإيجاد حل

م�ساطر �إدارية معقدة تربك احل�صول على البطاقة الوطنية اجلديدة
نور الدين هراوي
بمجرد مصادقة مجلس حكومة
العثماني ،مــؤخــرا ،على مشروع
مــرســوم قــانــون رقــم  2.20.521من
أجــل تطبيق أحــكــام القانون رقم
 20.04الخاص بالبطاقة الوطنية
للتعريف اإللكترونية ،حتى سارع
مجموعة مــن املــواطــنــن بسطات
إلــى املــصــالــح األمــنــيــة املختصة،
مــن أجـــل تــجــديــد بــطــاقــة هويتم
ســواء املنتهية الصالحية أو من
أجل طلب الحصول عليها ،خاصة
ملــن وصــلــوا  16ســنــة ،تفاديا لكل
الغرامات الجزافية املالية املحددة
حسب النصوص التنظيمية ملرسوم
القانون املذكور.
وحـــســـب شـــكـــايـــات مــتــكــررة
لـــ«األســبــوع» ،فقد واجهت العديد
مــن املــواطــنــن املرتفقني إلدارات
األمــن ،مساطر إداريـــة معقدة من

أجــل الــحــصــول على البطاقة أو
تــجــديــدهــا ،ســـواء عــلــى مستوى
الوثائق التي ترفض ألسباب غير
واضحة ،كشواهد البحث والسكنى
واإلراثـــــة ،أو على مستوى عدم
التسجيل املــســبــق عــبــر الــبــوابــة
اإللكترونية املخصصة لهذا الغرض

الزمامرة

تنامي السلوك اإلجرامي
يفرض تنسيق األمن والدرك
المصطفى شخمان
لم تكد تمر إال أيام معدودة على واقعة االعتداء
والتخريب الــذي تعرضت لــه ممتلكات بعض
املواطنني بحي السالم بالزمامرة والــذي طال
السيارات وتجهيزات محل تجاري وسرقة آخر
مجاور بعني املكان ،هذا األخير الذي فضل صاحبه
آنـــذاك عــدم وضــع شكايته كباقي املتضررين
لدى املصالح األمنية ،التي تفاعلت مع الواقعة
واعتقلت واحدا من املجرمني ،رغم أنه أبدى لحظة
اعتقاله مقاومة عنيفة من أجل الفرار ،فيما الزال
الثاني حرا طليقا يجهل محل تواجده ،ليفاجأ
صاحب املتجر الثاني بعد ذلك بيوم واحد ،بعملية
سرقة جديدة تمت في غاية الدقة ،تم تنفيذها
حــوالــي الــســاعــة الخامسة صباحا مــن طرف
شخصني باشرا عملية تكسير أحد أقفال املحل
التجاري واالستيالء على مجموعة من بطائق
التعبئة (روشارج) ومبالغ نقدية ،باإلضافة إلى
علب من التبغ.
توالي وتصاعد عدد الجرائم مؤخرا بالزمامرة،
عــزا سببه عــدد مــن السكان وبــعــض الفاعلني
الجمعويني ،إلــى تراخي املجهودات ليس على
املستوى الحضري للمدينة ،ولكن أيضا على
مستوى بعض البؤر األخرى بالدواوير املحيطة
واملجاورة لبلدية الزمامرة الخاضعة لنفوذ الدرك
امللكي ،مما يتطلب تنسيقا أمنيا بني الجهازين
ملكافحة الجريمة والحد من أساليبها الحديثة
واملنظمة من منطلق التدخالت االستباقية كآلية
لصد الظاهرة اإلجرامية.

تلكس
استنكر بعض أرباب املحالت التجارية شطط
قــرارات بعض القياد وأعوانهم على مستوى
أحياء بعض املقاطعات الترابية وبالخصوص
الثانية والثالثة ،بشأن التوقيت القانوني
الذي قررته عمالة سطات مؤخرا تنفيذا للقرار
العاملي من أجل إغالق جميع املحالت ابتداء
من الساعة  8و 10ليال بالنسبة للمقاهي ،خاصة
بعدما ارتفعت نسبة اإلصابات بـ«كورونا» ،غير
أن املثير لالنتباه ،هو أن بعض رجال السلطة
أصبحوا يفصلون قانون اإلغالق على مقاسهم
وألســبــاب ملغومة ،فبعض املحظوظني تظل
محالتهم مفتوحة إلــى منتصف الليل ،بينما
يتم التعامل مع البعض اآلخر بمنطق «الحكرة»
وبمنهجية غير منصفة في ظل صمت رسمي
مطبق مــن طــرف عامل اإلقليم على مستوى
التطبيق الصارم للقرار من طرف الجميع وعلى
الجميع وف ــرض واج ــب االنــضــبــاط إلــيــه بدل
التسيب ولغة املزاجية؟

( ،)CNIE.MAعالوة على طوابير
طويلة من االنتظار وما يطبعه من
فــوضــى وازدحــــام واكــتــظــاظ على
أبــواب بعض املقاطعات والدوائر
األمنية بأحياء دالس وميمونة على
الخصوص ،الشيء الذي يخل بكل
اإلجـــراءات الوقائية واالحترازية

ضد «كــورونــا» ،ويفاقم يوميا من
تعطيل قضاء األغـــراض اإلداري ــة
للمرتفقني املتضررين من اإليقاع
اإلداري الــبــطــيء ،مــمــا يجعلهم
يــعــيــشــون جــحــيــم االنـــتـــظـــارات
لساعات وأيــام من أجل الحصول
على مبتغاهم ويــأتــي دوره ــم في
املوعد املــحــدد ،أو وصــول موظف
في وضعية عطلة رسمية ،فينتظر
املــواطــن وقتا إضافيا آخــر حتى
يستعيد هذا املوظف بعض طاقته
وحيويته ويفتح عينيه على كل
امللفات والوثائق املوضوعة أمامه،
مما يطرح أكثر من عالمة استفهام
حـــول املــجــهــودات الــتــي بذلتها
املديرية العامة لألمن الوطني من
أجل إدارة رقمية ،وحول التوجيهات
والــخــطــابــات املــلــكــيــة بخصوص
اإلصالح الحقيقي للمرفق العمومي
وتبسيط املساطر وتسهيل املواعيد
بدل الفوضى وطول االنتظارات؟

الدي�ساوي رئي�سا لفيدرالية التعليم اخلا�ص
انتخب الدكتور واألســتــاذ الباحث كمال
الديساوي ،باإلجماع ،رئيسا لفيدرالية التعليم
الخاص ،التابعة لالتحاد العام ملقاوالت املغرب.
وفــي تصريح لــه بعد هــذا االنــتــخــاب ،أكد
الدكتور الديساوي ،أن الفيدرالية تهدف إلى
املساهمة في بلورة هذا القطاع املهم ،وذلك
بخلق مدرسة حديثة على أسس قوية ،معتمدة

الديساوي

على تكافؤ الفرص أمام الجميع ،وتفعيل العقد
االستراتيجي الشامل في إطار شراكة فعالة
بني القطاعني العام والــخــاص ،وتضم هذه
الفيدرالية  333عضوا من التعليم الخاص
األســاســي واإلعــــدادي والــثــانــوي ،والتعليم
املهني الــخــاص ،والتعليم العالي الخاص
والبحث العلمي.
وقــد أثنى كــل مــن وزيــر التربية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث
العلمي ،سعيد أمــزازي ،وشكيب لعلج رئيس
االتــحــاد العام ملــقــاوالت املــغــرب ،على أهمية
هــذه الفيدرالية من خــال إعــادة تنشيطها،
والتي ستساهم بشكل كبير في تموقع التعليم
الخصوصي ،كما أبديا استعدادهما لتقديم كل
املساعدة للفيدرالية التي يرأسها حاليا الدكتور
كمال الديساوي رئيس املدرسة املغربية لعلوم
املهندس ،والــذي يشهد له الجميع بالكفاءة
العالية ،حيث سبق لــه أن مثل املــغــرب في
العديد من امللتقيات العلمية العاملية ،وحاز
على العديد من األوسمة الدولية.

البيضاء

مت�سكعون ومنحرفون يزعجون
الزوار مبقربة «الرحمة»
سعيد الهوداني
يــعــانــي زوار مــقــبــرة
«الرحمة» بالدار البيضاء،
مــــن تـــــجـــــاوزات بــعــض
املــتــســولــن واملتسكعني،
الــذيــن يــحــرجــون الــنــاس
ويطلبون الصدقة بطريقة
اســتــفــزازيــة عند الــدخــول
إلـــــى رحـــــــاب املـــقـــبـــرة،
دون االلـــتـــزام بالتباعد
االجــتــمــاعــي وال ارتــــداء
الكمامة ،ناهيك عن الطرق
امللتوية التي يسلكونها من
أجل استعطاف املواطنني
من أجل التصدق عليهم.
وعــنــدمــا يــريــد الــزائــر
االنــفــراد واالخــتــاء بقبر
قريبه للدعاء له وقراءة ما
تيسر من الــقــرآن الكريم،
فإن مجموعة من املتسكعني
يلتفون حــولــه ،منهم من

كواليس جهوية

يحمل املــاء لبيعه ،ومنهم
من يحمل بعض النباتات
لغرسها فــوق القبر ،دون
اتخاذ التدابير االحترازية،
وإن طلب منهم االبتعاد،
ردوا على الــزوار بطريقة
همجية ودنيئة.
هـــؤالء يــبــدون فــي حالة
غــيــر طــبــيــعــيــة ،يحملون
أوشــــامــــا ونــــدوبــــا عــلــى
أدرعــهــم ،يطلبون الصدقة
بــالــتــهــديــد ،نــظــراتــهــم إلــى
الــنــســاء والــفــتــيــات توحي
بالخبث واملكر ،وهناك من
يتحرش عالنية بالنساء،
وفي غالب األحيان ،يتعارك
ويــتــشــاجــر هــــؤالء بسبب
درهم ،سالكني في شجارهم
مختلف أنواع السب والشتم
التي يندى لها الجبني غير
آبهني بحرمة املقبرة.
وملـــا اســتــفــســرت بعض
الزوار عن سبب عدم تقديم

شــكــايــة لــلــمــســؤولــن عن
إدارة املقبرة ،أجاب بأنهم
ال يستطيعون فعل شــيء،
ألن هــؤالء يصعب ضبطهم
وتنحيتهم من املقبرة.
ومــــــن جـــهـــة أخــــــرى،
فاملقبرة تفتقر إلى مرافق
صحية ،علما أنها تتواجد
بــأطــراف املدينة وال ــزوار
يقطعون عــدة كيلومترات
للوصول إليها ،لــذا ،على
املــســؤولــن فــتــح املــرافــق
الصحية واتخاذ التدابير
االحــتــرازيــة املعمول بها،
ألن الزوار يجدون صعوبة
كبيرة في قضاء حاجتهم
الــبــيــولــوجــيــة ،ال سيما
مــرضــى الــســكــري ،وك ــذا
محاربة وطــرد املتسكعني
واملدمنني الذين يزعجون
الناس أثناء عملية الدفن
والــــزيــــارة ،حــفــاظــا على
حرمة املقبرة واملوتى.
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ســوسية

مــغــامــرة احل ــص ــول عــلــى شــهــادة
السكنى إلجناز البطاقة الوطنية بالدائرة
األمنية بتراست بعمالة إنزكان أيت ملول ،ال
ميكن أن تنتهي دون حصول تذمر أو تسجيل
حتــفــظ عــن س ــوء االســتــقــبــال أو املــعــامــلــة أو
املماطلة وإثــقــال امللف بالوثائق الضرورية
وغير الــضــروريــة ،فالتعقيدات واإلجـــراءات
املطبقة تسبب للمواطن العديد من املتاعب،
باستثناء من حالفه احلــظ وصــادف مسؤوال
قد يصغي ملعاناته ويرفع عنه الحڭرة وينقذه
من أخطبوط الفساد ،ألن أكثر ما أصبح يطمح
إليه املواطن اليوم ،هو أن يذهب لقضاء شؤونه
اإلدارية دون أن يهان وتداس كرامته ،وأن يجد
من يدافع عنه حني يقع االعتداء على حقوقه،
أما شعار حتقيق إصالح إداري جــذري وشامل،
الذي لطاملا ردده على مسامعنا بعض املسؤولني
وما يزالون يرفعونه ،فيبدو أنه أصبح شكال من
أشكال الرفاهية والكماليات وحلما بعيد املنال.
تقو م ا لسلطا ت ا ملحلية بمد ينة
إ نز كا ن  ،بشن حملة منظمة لتحر ير ا مللك
العمومي اعتبرها السكان بــادرة تستحق
التنويه ،وكما هو معلوم ،فإن مظاهر
ا ال ستغال ل ا لفا حش للملك ا لعمو مي
باملدينة ،حسب العديد مــن املتتبعني
للشأن املحلي ،هزمت قدرة السلطات،
إذ أن احـــتـــال املـــلـــك الــعــمــومــي لم
يــعــد حـــكـــرا عــلــى أصـــحـــاب الـــعـــربـــات
والــبــاعــة املــتــجــولــن ،بــل شــمــل أيــضــا
أصــــــحــــــاب املـــــشـــــاريـــــع الــــتــــجــــاريــــة
املــنــظــمــة ،إلــى درجــة تــحــولــت مــعــهــا عــدة
شــوارع إلى نماذج فاضحة لظاهرة حولت
الشوارع واألزقــة لفضاءات تجارية راكمت
أربــاحــا خــيــالــيــة فــي جــيــوب املستفيدين
منها ،فيما تراكمت األزبــال والنفايات في
األحياء السكنية ،والتي تساهم في إفساد
وتشويه جمالية املدينة ،والتسبب للسكان
في مشاكل عديدة ،في املقابل ،اعتبرت العد
يد من الفعاليات ،أن إشكالية احتالل امللك
العام بإنزكان تحكمها حسابات سياسية
ساهمت في توتر الوضع بني أبناء املدينة،
بعد أن عبر عدد منهم عن امتعاضهم
مــن مــنــح رخــص اســتــغــال املــلــك الــعــام
ملحظوظني محسوبني على جهات معينة.
تــواصــل مقهى مشهورة مبــركــز سيدي
بيبي إقليم اشتوكة أيت باها ،تقدمي خدماتها
للزبناء بكل حــريــة وســط مطالب بتدخل
اجلهات الوصية حملاربة الظاهرة املشينة ،ورغم
«غياب» العمليات الدورية للمصالح املعنية،
تستغرب ساكنة سيدي بيبي وتستنكر عدم
إصدار قرار بإغالق هذه املقهى املشهورة بلعب
القمار وتقدمي «الشيشة» بشكل رهيب ،خاصة
وأنها تتواجد بالطريق املؤدية إلــى العديد
من املؤسسات التعليمية باملنطقة ،وقد عبر
عدد من املواطنني عن تذمرهم الشديد جراء
التساهل الــذي تنهجه اجلهات الوصية إزاء
الظاهرة ،مطالبني بقرار عاملي من أجل إغالق
تلك املقهى ،وزجر املخالفني ،مستغربني يف نفس
الوقت ويطرحون أكثر من سؤال عمن يتحمل
املسؤولية يف تواجد هذه املقهى بهذه اجلماعة
واستمرار أصحابها يف تقدمي خدماتها أمام
أعني السلطات دون حسيب وال رقيب.
ويف ظــل هــذا الــوضــع ،تــتــدارس ساكنة
ســيــدي بيبي إمــكــانــيــة مــراســلــة اجلــهــات
املسؤولة وتوقيع عرائض وتنظيم أشكال
احتجاجية مستقبال ،ونقل هذه األشكال
االحتجاجية إلى مكان تواجد هذه املقهى.
استنفرت السلطات املحلية والدرك امللكي
عناصرها لفك لغز العثور على جثة فتاة عازبة ،يوم
الخميس املاضي ،بدوار إمزيلن التابع للجماعة
الترابية واد الصفا بإقليم اشتوكة أيت باها.
وذكــرت مصادر مطلعة ،أن أفــرادا من أسرة
الهالكة عثروا على الضحية جثة هامدة بعد
تعليق جسدها بحبل وســط منزلها ،مرجحة
فرضية االنتحار ،ومباشرة بعد ذلــك ،تم ربط
االتــصــال بعناصر السلطات املحلية والــدرك
امللكي ،والتي حضرت على التو إلى عني املكان،
حيث فتحت تحقيقا في النازلة ،انتهى بنقل جثة
الهالكة التي كانت تبلغ قيد حياتها من العمر 35
سنة ،إلى مستودع األموات باملستشفى الجهوي
الحسن الثاني بــأكــاديــر مــن أجــل إخضاعها
للتشريح الطبي للكشف عن املالبسات الحقيقية
للحادث املأساوي.
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دراسات

العدد1088 :

من  10إلى  16شتنبر 2020

البصـمـات ..معجزة من معجزات اهلل في النفوس البشرية
البصمة هي معجزة من معجزات اهلل يف النفس البشرية،
ولقد أودعها اهلل سبحانه وتعالى وميز بها بني البشر
بعضهم عن البعض ،وال يوجد اثنان ىلع وجه األرض منذ
أن خلق اهلل آدم حتى اآلن ،يتشابهان يف بصماتهم حتى ولو
كان هذين الشخصين توأما.
هكذا تتجلى الحكمة اإللهية يف اختالف الناس ،أي يف

بصماتهم ،ورغم أن علماء الوراثة أثبتوا أن كل الصفات الوراثية،
بما فيها الصفات الجسمانية واملرضية والطباع وامليول وكل
شيء يورث ،فإن علم الجينات يؤكد أن البصمات ال تورث أبدا ،بل
إن هناك أنواعا أخرى من البصمات ال تورث أيضا مثل بصمة
الفك ،وبصمة العين ،وبصمة الشفاه ،وبصمة األذن ،وبصمة
الصوت ،وبصمة الرائحة.

د .عبد الرحيم بن سالمة *

البصمات وأشكالها
بجسم اإلنسان
لقد كان املعتقد حتى وقت قريب،
أن البصمة تقتصر على أطــراف
األصابع والكفني والقدمني فقط،
ولكن بتقدم العلم وتطور األجهزة،
تمكن العلماء من اكتشاف أنواع
أخرى من البصمات ،منها بصمة
الــفــك ،وبصمة الشفاه ،وبصمة
األذن ،وبصمة الصوت ،وبصمة
العيون ،وبصمة الــرائــحــة ،هذا
بــاإلضــافــة إل ــى بصمة الشعرة
الوراثية أو ما يسمونها «بصمة
الجني» ،التي تمكن علماء الهندسة
الوراثية من اكتشافها حديثا.
يــقــول الــدكــتــور أحــمــد عيسى
ياسني ،أستاذ الــوراثــة الخلوية
بالجامعة املصرية« :لــو تعمقنا
فــي بــصــمــات أطــــراف األصــابــع،
لــوجــدنــاهــا م ــن الـــدقـــة ،بحيث
يمكن تصنيفها إلى ثالثة أنواع،
وتصنف البصمات على حسب
وجود زاوية ومركز ،فإذا لم توجد
الزاوية واملركز في البصمة ،كان
هـــذا هــو الــنــوع األول ويسمى
بالنوع البسيط ،أمــا إذا وجدت
زاويــة ومركز في البصمة سمي
هـــذا ال ــن ــوع بــالــنــوع الــجــيــبــي،
والنوع الثالث هو النوع الحلقي،
وهو الذي يتميز بوجود زاويتني
ومركز ،هذه هي األنــواع الثالثة
الرئيسية لبصمات األصابع.
فهل يا ترى ،ملجرد وجود ثالثة
أنواع من العشرة أصابع تختلف
البصمات من شخص آلخر؟
كــا ،فبداخل هــذه األنـــواع من
االخــتــافــات مــا ال يمكن حصره،
على سبيل املثال ال الحصر ،سمك
الــخــطــوط ،وبــعــد الــخــطــوط على
بعضها ،وانــفــراج أحــد الخطوط
لــيــكــون خــطــن فــي أي مــكــان ثم
االنـــفـــراج ،وعـــدد الــخــطــوط غير
املتقطعة ،وعدد الخطوط املتقطعة،
وعدد الدوائر ،واملثلثات واملربعات
املــوجــودة بني الخطوط وبــن أي
خطني تتواجد قبل هذه األشكال،
ثم عدد الخطوط من الزاوية إلى

املركز في العشرة أصابع ،وهكذا
يــوجــد ع ــدد مــن املــعــطــيــات التي
يصعب بها على العالم املتخصص
في علم اإلحصاء أن يجد أي دليل
على تشابه البصمات في شخصني،
ليستسلم فــي الــنــهــايــة ويــقــول:
سيحدث التشابه في ما ال نهاية
من حيث الشكل املجازي فقط.
هذا فيما يخص بصمة األصبع،
فماذا لو تعمقنا في بصمة الكف،
وبــصــمــة الــقــدم ،وبــصــمــة الــفــك،
وبصمة اللسان ،وبصمة الشفة،
وبصمة األذن ،وبصمة الصوت.
والــبــصــمــة كــلــمــة تــركــيــة يــدل
معناها على الطباعة ،علما أنها
ال تستعمل في هذه اللغة بنفس
األدلـــة العربية ،ويــشــابــه معنى
البصمة كلمة «دمــغــة» ،وتعرف
بصمة األصبع باللغة االنجليزية
« ،»Fingerprintوهــي عالمة
مميزة لكل شخص أثبتها العالم
اإلنجليزي وليام هرشل ،ويعتمدها
في التعرف على هوية الشخص،
وعادة تكون بصمة اإلبهام.
وأول من اكتشف البصمة هم
الصينيون ،حيث كــان أبــاطــرة

الــصــن يــوقــعــون عــلــى الــوثــائــق
املهمة ببصمات إبهامهم ،وفي
سنة  ،1877ابتكر هنري فولدز
طريقة تصوير البصمة على ورقة
باستخدام حبر املطابع األســود،
لكن العالم اإلنجليزي فرانسيس
غالتون ،هو أول من أثبت أنه ال
توجد بصمتا أصبعني متطابقتني،
وذلــك في عــام  ،1892كما أكــد أن
صورة البصمة ألي أصبع ،تبقى
كما هي طوال حياته.
وفي سنة  ،1901طبقت شرطة
التحقيقات نــظــام التعرف على
املــجــرمــن مـــن خــــال بــصــمــات
أصابعهم ،ألنه ال يوجد شخصان
فـــي الـــعـــالـــم كــلــه لــهــمــا نــفــس
التعرجات التي تظهر على أصابع
الجنني وهو في بطن أمه ،عندما
يكون عمره بني  100و 120يوما،
ويتم تكوين بصمات البنان عند
الجنني في الشهر الرابع وتظل
ثابتة ومميزة له طوال حياته ،وقد
قال هلل تعالى في سورة القيامة:
((ال أقسم بيوم القيامة ،وال أقسم
بالنفس اللوامة ،أيحسب اإلنسان
ألــن نجمع عظامه ،بلى قادرين

كان المعتقد حتى وقت قريب ،أن البصمة تقتصر على
أطراف األصابع والكفين والقدمين فقط ،ولكن بتقدم
العلم وتطور األجهزة ،تمكن العلماء من اكتشاف أنواع
أخرى من البصمات ،منها بصمة الفك ،وبصمة الشفاه،
وبصمة األذن ،وبصمة الصوت ،وبصمة العيون ،وبصمة
الرائحة ،باإلضافة إلى بصمة الشعرة الوراثية أو ما
يسمونها «بصمة الجين» ،التي تمكن علماء الهندسة
الوراثية من اكتشافها حديثا

على أن نسوي بنانه)) .لقد أثارت
اآليات الكريمة من سورة القيامة
انتباه املفسرين ودهشتهم ،حيث
أقــســم هلل تعالى بــالــيــوم اآلخــر
وبالنفس الباقية على فطرتها التي
تلوم صاحبها على كل معصية أو
تقصير ،واإليمان ببعث اإلنسان
بعد موته وجمع عظامه استعدادا
للحساب والجزاء ،ثم بعد أن أقسم
هلل تعالى على ذلــك ،بني أن ذلك
ليس مستحيال عليه ،ألن من كان
قادرا على تسوية «بنان اإلنسان»
هو قــادر أيضا على جمع عظامه
وإعادة الحياة إليها.
ولكن الشيء املستغرب من أول
نظرة تأمل ،هو القدرة على تسوية
البنان ،والبنان جــزء صغير من
تكوين اإلنسان ال يدل بالضرورة
على الــقــدرة على إحــيــاء العظام
وهي رميم ،ألن القدرة على خلق
الجزء ال تستلزم بالضرورة القدرة
على خلق الكل..
وبالرغم من محاوالت املفسرين
إلقاء الضوء على البنان وإبــراز
جوانب الحكمة واإلبداع في تكوين
رؤوس األصابع ،من عظام دقيقة
وتركيب األظــافــر فيها ،ووجــود
األعــصــاب الحساسة وغير ذلك،
فــإن الخطوط الدقيقة املوجودة
على البشرة تختلف من شخص
آلخر ،حيث توجد ثالثة أنواع من
هذه الخطوط ،فهي تكون إما على
شكل أقواس أو دوائر أو عقد ،أو
على شكل رابع يدعى «املركبات»،
وذلك لتركيبها من أشكال متعددة.
لذلك ،تعد بصمات األصابع من
األثار املادية الخفية التي يخلفها
الجاني دون أن يحس بذلك ،لهذا
بات من الضروري أن يتم التعامل
مــع األثــــار امل ــادي ــة الــتــي توجد
فــي مــســرح الــجــريــمــة ،ومحاولة
االستفادة منها في تتبع املجرم
واكتشافه ،وفــك الغموض الذي

البصمة كلمة تركية
يدل معناها على
الطباعة ،علما أنها
ال تستعمل يف هذه
اللغة بنفس األدلة
العربية ،ويشابه
معنى البصمة كلمة
«دمغة» ،وتعرف
بصمة األصبع
باللغة االجنليزية
« ،»Fingerprintوهي
عالمة مميزة لكل
شخص أثبتها العامل
اإلجنليزي وليام
هرشل ،ويعتمدها
يف التعرف على هوية
الشخص ،وعادة تكون
بصمة اإلبهام
يحيط بالجريمة بطريقة معقلنة
وممنهجة من شأنها أن توصلنا
إلى نتيجة إيجابية في الكشف عن
وقائع الجريمة.
وتجدر اإلشــارة إلى أن الفصل
 57من قانون املسطرة الجنائية
املــغــربــي ،نــص على أنــه ((يجب
على ضابط الشرطة القضائية
الذي يشعر بحالة تلبس بجنحة
أو جناية ،أن يخبر النيابة العامة
فــورا ،وأن ينتقل في الحال إلى
مــكــان ارتــكــاب الجريمة إلجــراء
املعاينات الالزمة ،وعليه أن يحافظ
على األدلة القابلة لالندثار ،وعلى
كل ما يمكن أن يساعد على إظهار
الحقيقة ،وأن يحجز األسلحة
واألدوات الــتــي استعملت في
ارتكاب الجريمة والتي كانت معدة
الرتكابها ،وكذا جميع ما قد يكون
ناتجا عن هذه الجريمة ،ويعرض
األشياء املحجوزة على األشخاص
املشتبه في مشاركتهم في الجنحة
أو الجناية قصد التعرف عليها،
ويقوم ضابط الشرطة القضائية
عند االقــتــضــاء بــأخــذ البصمات
من مكان ارتكاب الجريمة ،وله أن
يستعني بأشخاص مؤهلني لذلك،
كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات
عليها وعــلــى أدوات الجريمة
واألشياء التي تم العثور عليها،
وخاصة البصمات وحجزها بمكان
ارتــكــاب الجريمة ولــدى املشتبه
فيهم بارتكابها)).
* أستاذ باحث
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بعد فشلها في محاربة انتشار
القمل ومرض «السواح»..

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

شبابنا بني «كورونا» وعاشوراء
مما الشــك فــيــه ،أن الــفــراغ هــو أكــبــر عدو
للشباب ،وجيلنا الصاعد عانى كثيرا من ويالت
البطالة والقهر حتى بلغ السيل الزبى ،ولم
يجد حال لذلك إال السهر بالليل أمــام شاشة
التلفزيون حتى الصباح ،والنوم بالنهار لكي
ال يشعر بثقل الــفــراغ ،لذلك فمعظم الشباب
يبحثون عن أي مناسبة ،سواء كانت حزنا أو
فرحا ،ليفجروا فيها غضبهم ،وهكذا نجدهم
باملناسبات الدينية والوطنية يتحركون للتعبير
عن وجودهم أوال وعن مشاعرهم ثانيا ،وذلك
عن طريق تجليات الفرح والغضب ،وقد اعتدنا
على تصرفات الشباب بمناسبة عــاشــوراء
وهم يمرحون في الشوارع بنشوة املفرقعات
على اختالف أحجامها ،حسب استطاعتهم،
وكــم من مــرة سجلنا أعطابا متفاوتة بسبب
اللعبة الخطيرة ،التي بقدر ما توفر البهجة
ملتعاطيها بقدر ما تشكل خطورة على أنفسهم
وعلى املجتمع ،ذلــك أن أقــســام املستعجالت
باملستشفيات تغص عقب كل مناسبة باألطفال
املعطوبني نتيجة ذلك.
والــغــريــب فــي األمــــر ،أن هـــذه الــعــادات
كـ«الشعالة» املرافقة لالحتفال بعاشوراء ،هي
طقوس نجدها في البلدان اإلسالمية التي
يطغى فيها املذهب الشيعي ،إذ يحول بعضهم
هذه املناسبة إلى مظاهر حزينة كما يقع في
العراق وإيران ،حيث تطوف الجماهير وهي
تجلد نفسها وتندب حظها في ذكــرى مقتل
سيدنا الحسني بن علي ،الــذي تم اغتياله
بصفة وحــشــيــة ،حيث قطع الــجــنــاة رأســه
ولعبوا به الكرة بمدينة كربالء ،وكربالء تعني
لغويا إدماج كلمتني« :الكرب» و«البالء» ،وتتم
هــذه التظاهرات بتأطير من رجــال السلطة

نافذة للرأي

الغريب في األمر ،أن العادات
كـ«الشعالة» المرافقة لالحتفال
بعاشوراء ،هي طقوس نجدها
في البلدان اإلسالمية التي يطغى
فيها المذهب الشيعي ،إذ يحول
بعضهم هذه المناسبة إلى مظاهر
حزينة كما يقع في العراق وإيران،
حيث تطوف الجماهير وهي تجلد
نفسها وتندب حظها في ذكرى
مقتل سيدنا الحسين بن علي ،الذي
تم اغتياله بصفة وحشية(.)...
واألمن والجنود ،حيث تتم كل سنة تصادمات
عنيفة دموية بني املتظاهرين وقوات األمن،
وهنا تعود بــي الــذاكــرة إلــى مــا يفوق 30
سنة ،حينما أدى بي حب االطالع وفضولي
الصحافي إلى تخطي إحــدى أبــواب «جدار
العار» ( )le mur de la honteلالتصال
وتفقد أحوال سكان هذا العالم الغريب الذين
كانوا يعيشون في ظــروف تفتقد إلــى أبسط
وسائل العيش.
وقد أيقنت يومها ،أن املواطنني املغاربة الذين
يقومون بمثل هذه التصرفات ،يعيشون على
هامش املجتمع املغربي محرومني من كل ما
تتوفر عليه البالد من إمكانات الترفيه والتكوين
واإلرشاد ،كدور الشباب واملسابح ،مما يجعلنا
ندرك أن سياسة االقتراب من املواطنني وإحداث

إما أن «نكون أو ال نكون»

بعد الحرب العاملية الثانية ،تمت إعادة توزيع العالم على الخريطة،
وباتفاق يسوده الخوف من االنهيار التام باستعمال قلم الحبر بعالمة
« ،»BICوبمساعدة القوة الصاعدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،بيد أنه
اليوم ،تتم إعادة تقسيم العالم بمساعدة املتطرفني وأشباه املتطرفني
وأشباه الليبراليني بقيادة القطب املسيطر وباستعمال العنف والحروب
والعنصرية وسياسة تهريب األسلحة واملخدرات واالتجار بالبشر،
ازدادت حدتها مع انهيار جدار برلني..
بعد سنوات من زراعة التطرف ونشر األسمدة املسمومة املناسبة لذلك
باسم الدين أو الطائفية أو املذهبية ،تعيش القوى العاملية مرحلة حصاد
لكل إنجازاتها الشيطانية طيلة عقود من الزمن ،فهي تحاول بشكل عام
تجاوز أزمتها التي أصبحت جد خانقة ،خاصة مع صعود الصني كقوة
اقتصادية عاملية وكمنافس قوي للواليات املتحدة األمريكية ،من جهة،
ومن جهة أخرى ،بروز روسيا «من جديد» في الساحة الدولية ،دون أن
ننسى املحاوالت الجديدة للتموقع في معترك التحالفات واألقطاب من
طرف عدة دول خارج القطبني ،وأخص بالذكر تركيا .هذه الدولة التي
لن تتهاون في التحالف مع أي كان من أجل مصالحها الجيوسياسية
واالقتصادية ،واملتمثلة أساسا في محاولة السيطرة على دول البحر
املتوسط والشرق األوسط ،دول الخليج ودول املغرب الكبير .إنه مشروع
طموح يخدم مصالحها االستراتيجية املؤسسة واملــؤطــرة بالنظرة
الشمولية والنزعة التنافسية والفردانية.
عالم يتشكل بعيدا عن أهم عقد دولي سطره العالم بعد الحرب العاملية
الثانية ،عالم يتشكل بعيدا عن املواثيق والعهود الدولية كاإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،والتي أرادت من خاللها الدول منح إمكانية
العيش املشترك في سلم وسالم واحترام لالختالف من أجل األرض
واإلنسان ،عالم يتشكل في صراع بني اإلبقاء على املكتسبات ،من حرية
وديمقراطية ،التي تراكمت لعقود من الزمن ،من جهة ،ومن جهة ثانية،
فرض شروط العدالة االجتماعية التي انهارت بسبب النظام الرأسمالي
العاملي ،غير أن هذا الصراع ،تخوضه اليوم مجموعة من الشعوب
حتى في تلك الدول التي تعتبر نفسها مهد الديمقراطية والحرية ،عالم
يتشكل ليغطي على طموحات الطغمة األوليغارشية التي تسيطر على
اقتصاديات وسياسات دول العالم ،وما «كوفيد  »19إال ظرفية مالئمة
لتسريع التغيير لصالح االحتكارات العاملية وتقليص مساحات الحرية
والديمقراطية للجميع دون استثناء .هل ستقول الشعوب كلمتها وتعي
بكل وعي ومسؤولية حجم الخطر القادم؟
واملغرب كباقي البلدان ،يعيش هــذا الصراع مع ما يتميز به من
إيجابيات ،ومع ما راكمه أيضا من سلبيات ،فهل سيستطيع أن ينجو
من سموم أشباه الليبراليني بجالليب مرة «داعشية» ومرة «أردوغانية»،
أو هما معا؟ وهــل سيستطيع أن ينجو مــن مخططات مــن انسلوا
باسم الديمقراطية إلى جميع منافذ الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،وأيضا الثقافية؟ هل سيستطيع أن يرسم لنفسه مسارا

...

الـــرأي
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الحسين الدراجي
مالعب القرب واملسابح ،وغيرها من املرافق
االجتماعية بــاألحــيــاء الشعبية ،لــم تــأت من
السلطة ،بل إن سياسة التخطيط التي رسمها
جاللة امللك ،جــاءت لتأكد تخميناته ورعايته
األبوية للشباب ،الشباب الذي يسكن األحياء
الشعبية والــذي دخل في مواجهات مع رجال
األمن ليلة عاشوراء ،توجد بالقرب من سكناه
مالعب القرب ومسابح عمومية يمكن استغاللها
مجانا ،أما «الشعالة» ،فهي عادة قديمة تعود
أطفال املغرب على إشعالها والرقص والغناء
حولها ،وهنا كان على السلطة ،بدل استعمال
ال ــق ــوة ،إفــســاح املــجــال لــلــشــبــاب الســتــغــال
مالعب كرة القدم لتلبية رغبتهم واالستمتاع
بـ«الشعالة» ،مع تجهيز هذه املالعب بفضاء
واسع يستجيب لشروط وباء «كورونا» الذي
يفرض التباعد االجتماعي ،بحيث يمكن لشبابنا
رؤيــة «الشعالة» مــن مــدرجــات امللعب ،وكــان
على «املقدمني» و«الشيوخ» أن يخبروا أطفال
وشباب األحياء الذين يقومون بها ،بوجود هذه
الفرصة التي كان من شأنها أن تجنب البالد هذه
التصادمات التي حدثت ،وبما أن الضغط يبعث
على االكتشاف ،وألول مــرة يستعمل شبابنا
العجالت املطاطية للسيارات اعتبارا منه أنه
يدافع عن نفسه ،تعود بي الــذاكــرة إلــى فترة
الستينات ،حيث كنت رجل سلطة ،وهكذا يتضح
أن الصدفة يجب أن تستبق األحــداث وتخطط
لها حتى ال يقع ما ال يحمد عقباه ،ألن الرياح
ال تجري بما تشتهيه السفن دائما ،وهنا تحدث
املفاجآت الغير السارة ،بل قد تكون خطيرة،
وذلك ما وقع في بعض املدن بمناسبة عاشوراء.
حــفــظ هلل أبــنــاءنــا مــن الــطــيــش والــتــهــور
واملجازفة.

عائشة العلوي

ديمقراطيا بعيدا عن أصحاب «بيم »BIM /وأصحاب الوهابية؟ فكل
هؤالء املتسللني ،ال تهمهم مصلحة البالد وال مصلحة العباد ،بل همهم
الوحيد إنشاء إمبراطورية «إسالمية» (وهمية) تحت حكم ترامب/
أمريكا وحلفائها أو أي قوة أخــرى بديلة ..املهم توسيع سيطرتهم
ومنطقهم الفاشي واإلقصائي..
أوروبا بقوتها وتاريخها ،في طريقها لالنقسام والتحول عن املسار
املشترك الذي رسم في ما بينهم ،فماذا سيكون مصير الدول الفقيرة
والنامية التي يراد لها أن تبقى تتخبط في تخلفها ومشاكلها االجتماعية
واالقتصادية والسياسية بغية أن تظل خيراتها وثرواتها سهلة املنال؟
جل قضايا الشعوب تم بيعها في السوق العاملي في غياب الفت للنظر
إلرادة الشعوب املعنية ..آخر بقايا إنسان ووطن يتم بيعهما بالتقسيط
املريح بني دول الشرق وأمريكا وحلفائها ،وخير مثال فلسطني ،التي
بيعت بالتقسيط املريح للمشروع االستراتيجي للنظام الرأسمالي
بقيادة أمريكا من أجل السيطرة على منطقة الشرق األوســط وباقي
املناطق املجاورة ،فما كان يحاك في الظالم خوفا من الشعب ،أصبح
اليوم يباع في العلن..
في املغرب ،حزب سياسي حاكم يعلن بكل جرأة عن وطنيته خارج
الحدود ،وفي كل مرة حكاية جديدة للضحك على الذقون ،وفي كل مرة
تغيير استراتيجي لتمزيق الوطن ،حتى أسماء الشهور يتم تغييرها،
واألمازيغية تم إقصاؤها في العلن ..إنها سياسة واضحة لتخريب أي
محاولة للمصالحة واإلنصاف مع جروح وآالم الشعب املغربي من أجل
الديمقراطية والعيش الكريم .لقد استفادوا بكل شيطانية سياسية من
محطة مهمة في التاريخ السياسي املغربي ،أال يمكن أن تكون محاولة
إغراق املغرب في الديون والتبعية واألزمات االجتماعية واالقتصادية،
استراتيجية محبوكة لزعزعة استقرار البلد؟ فكم من البلدان انهارت
ألسباب اقتصادية واجتماعية؟ هل يمكن للمغرب الصمود والخروج من
األزمة؟
الكل معني بمستقبل البلد والعالم ،معالم املستقبل ترسم اليوم،
 2020هي سنة جائحة ،لكنها أيضا فرصة للتأمل والبحث عن الحياة،
فإما أن نعيش أو نموت دون عزاء من أحد..
في االنتخابات املقبلة ،ستعاد «أكيد» نفس الوجوه والحكايات لوالية
أخرى جديدة ،لنجعلها األخيرة ،لعلنا حينها سنشكل االستثناء ،وينجو
املغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،ويستطيع أن ينجح في مشروعه
التنموي.
املستقبل هو خارج منطق الشمولية والعدائية للحرية والديمقراطية
والليبرالية املتوحشة ،فإما أن «نكون أو ال نكون» ،إما أن نقول الكلمة
أو لنسكت لألبد ..إني أخاف على نفسي وأهلي وكل من هم حولي من
التهجير القسري والعيش في مهانة بعيدة عن وطني /وطننا ..إني
أخاف عليك يا وطني ،ليس لي /لنا وطن سواه.
* أستاذة جامعية باحثة يف االقتصاد وفاعلة مدنية

هل �ستنجح يف
حماربة انت�شار
«كورونا»؟
بقلم :نجمة الرفاعي
ينص الفصل  40من الدستور املغربي أنه
على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية ،وبشكل
يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها،
التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد ،وكذا تلك
الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث
الطبيعية التي تصيب البالد.
اليوم ،وقــد انطلق الدخول املدرسي ملوسم
 2021/2020على إيقاع جائحة «كورونا» التي
نفضت الغبار عن الحرب الصامتة بني اآلباء
واملــدارس الخاصة ،كلنا نتذكر االحتقان بني
الطرفني ،الناتج عن مطالبة هاته األخيرة اآلباء
بــأداء رسوم التمدرس الخاصة باألشهر التي
واكبت فترة الحجر الصحي ،مطالبة قوبلت
بالرفض ،باعتبار هاته الرسوم من الناحية
القانونية هي واجبات مقابل التزامات تقدمها
املدارس ،كالتعليم وفق مناهج معينة ،االستقبال
داخل فضاء خاص ،وكذا املراقبة ،هي التزامات
ال يمكن احترامها من خالل التمدرس عن بعد.
احتقان لم تتمكن الوزارة الوصية من التدخل
لتخفيف حدته ،باعتبار املؤسسات التعليمية
الخاصة نشاطا تجاريا محضا ولها حرية
التعامل مع زبنائها ،لكن مستقبل األبناء ،كان
أداة ضغط ناجحة لجعل اآلباء يرضخون.
هاته املؤسسات الخاصة التي تجبر زبناءها
على أداء كلي لواجبات التمدرس ،هي نفسها
التي امتنعت عن أداء أجور مستخدميها بعد
إغالق أبوابها ،ليكونوا مجبرين على اللجوء
لخدمات صندوق الضمان االجتماعي ،حتى
ال ننسى تقديمها طلب االستفادة من صندوق
«كورونا» ،فأين هاته املؤسسات من الفصل 40
من الدستور.
وبعيدا عن نوعية املؤسسات التعليمية ،خاصة
أو عمومية ،يتقاسم آباء وأولياء التالميذ نفس
املخاوف والتساؤالت بشأن الدخول املدرسي
الحالي ،وما سيترتب عنه من مخاطر صحية
ومادية ،حيث أن الحالة الوبائية باملغرب تتسم
بشيء من الضبابية وعدم االستقرار.
صحيح ،أنه بعد رفع الحجر الصحي قد عادت
الحياة لطبيعتها ،الشيء الذي نتج عنه ارتفاع
مهول لحاالت العدوى ،وأقل ما يمكننا قوله،
أننا أصبحنا نسير في طريق غير معبدة ملحاربة
الوباء ،بعدما أخذ عدد اإلصابات اليومية يرتفع
إلى األلف في وقت كان فيه العدد يحصى باملائة،
مما يعتبر كارثة.
إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية ،وإقامة
شعائر عيد األضحى ،كلها عوامل ساهمت في
بقاء عدد من الجهات في املنطقة  2والتحاق
جهات باملنطقة .1
واليوم ،تعطي وزارة التعليم اآلباء الحرية في
اختيار شكل التحاق أبنائهم بالسنة الدراسية
بعد تقييدهم بخيارين ،التعليم الحضوري أو
عن بعد ،غير أن  % 78من اآلباء يفضلون خيارا
ثالثا ،وهو تأجيل الدخول املدرسي.
مخاوف وتــســاؤالت في محلها ،بعدما كان
من الصعب توفير التدابير الوقائية الجتياز
امتحانات البكالوريا فكيف ستستقبل الوزارة
جميع املستويات في آن واحد؟
منذ بداية األزمــة ،نلمس ارتجالية القرارات
الحكومية وسوء تدبير العقالنية منها ،قرارات
دون أي تقدير للنتائج أو العواقب.
ألم يكن من األجــدر إشــراك اآلبــاء واألساتذة
في تشكيل الئحة االختيارات املقدمة لتفادي
االصطدام الحالي ألنهما األقرب للميدان ،وكما
ذكرنا في عدد سابق ،لم يكن قطاع التعليم بحاجة
ألزمة «كورونا» ليعلن فشله ،فهناك مؤشرات
وتقارير عاملية تمنح قطاع التعليم املغربي
الرتب األخيرة ،لهذا ،فتأجيل الدخول املدرسي
أو إعالن سنة بيضاء ،لن يزيد األمر إال سوءا.
ولكن باملقابل ،تستعرض املــدارس الخاصة
التدابير املتخذة الستقبال التالميذ حضوريا،
للوفاء بالتزاماتها ،الشيء الــذي يخول لها
الحصول على  % 100من واجبات التمدرس.
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تصنيف «تايمز»:

جامعـة فـا�س حتـتل املرتـبة الأولـى وطـنيا
أحــد أشــهــر التصنيفات العاملية
بعد تصنيف «شنغهاي» ،ويعنى
بتصنيف الــجــامــعــات واملــعــاهــد
العلمية بهدف تقديم بيانات موثوقة
عن أداء مؤسسات التعليم العالي،
وذلك من خالل خمسة معايير هي:
السمعة األكاديمية ،البحث العلمي،
االستشهاد ،اإلشعاع الدولي ،الدخل
املتأتي من الصناعة ،ويحتوي كل
معيار من هذه املعايير الخمسة على
مؤشرات ثانوية ،تبلغ في مجملها
 13مــؤشــرا لــلــجــودة ،وتغطي كل
مــجــاالت تدخل الجامعة ،وتسمح
بتقويمها من مختلف الزوايا.

حققت جامعة سيدي محمد بن
عبد هلل بفاس ريادتها ضمن أفضل
الجامعات العاملية ،بمرتبة أولى
وطنيا وتــقــدم ملحوظ فــي مؤشر
«اإلحاالت العلمية» (.)citations
ونـــشـــرت م ــؤس ــس ــة «ت ــاي ــم ــز»
البريطانية ،تصنيفها السنوي
الــعــاملــي لــلــجــامــعــات بــرســم سنة
 ،2021والـــذي جــاءت فيه جامعة
سيدي محمد بن عبد هلل ضمن فئة
أفضل  800جامعة في العالم ،وهو
ما خولها املركز األول للمرة الثالثة
على التوالي على املستوى الوطني.
يــذكــر أن تصنيف «تــايــمــز» هو

«كورونا» تلغي حفل
توزيع جوائز «نوبل»

عبد الرحمان اليوسفي :مسار رجل دولة استثنائي

ألغت مؤسسة «نوبل» حفلها السنوي،
بسبب جائحة «كــورونــا» ،فيما أكــدت أن
توزيع الجوائز سيتم بطرق جديدة في 10
دجنبر املقبل.
وألغي الحفل السنوي لـ»نوبل» للمرة
األول ــى منذ سنة  ،1956حسب مــا أفــادت
املؤسسة ،التي تنظم منح جوائز «نوبل»
سنويا في املجاالت املختلفة.
وقــــال مــديــر مــؤســســة «نـــوبـــل» ،الرس
هايكنستني ،في بيان صحفي« :أسبوع نوبل
لن يكون كاملعتاد ،بسبب الوباء الحالي ،هذه
سنة خاصة جدا يحتاج فيها الجميع لتقديم
تضحيات ،والتكيف مع الظروف الجديدة
كليا ..سيسلط الضوء على الفائزين بطرق
مختلفة إلــى جــانــب تقديم اكتشافاتهم،
وأعمالهم».
ولم يكشف مدير مؤسسة «نوبل» الطرق
الجديدة لتوزيع الجوائز ،علما أن الحفل
كان يجمع الفائزين في مدينة ستوكهولم
الــســويــديــة ،إلجـــراء حــــوارات ،ولــقــاءات،
وحضور حفل توزيع الجوائز.

أصــــدر املــجــلــس الــوطــنــي
لحقوق اإلنسان ومنشورات
«مــلــتــقــى الـــطـــرق»،
مؤلفا تكريما لروح
الفقيد ،األستاذ عبد
الرحمان اليوسفي،
الذي توفي يوم 29
ماي  ،2020أشرفت
آمـــنـــة بــوعــيــاش،
رئــيــســة املــجــلــس
الــوطــنــي لحقوق
اإلنـــــســـــان ،عــلــى
إدارة منشوراته.
ويـــــعـــــود هـــذا
املؤلف الجماعي،
الذي يحمل عنوان
«عــبــد الــرحــمــان
اليوسفي :مسار
رجــــــــــل دولـــــــة
اســـتـــثـــنـــائـــي»،
للسيرة املتميزة
لــــلــــراحــــل عــبــد
الــــــرحــــــمــــــان
الــــيــــوســــفــــي،
بــاعــتــبــاره رجــل
دولــــــة مــغــربــي
ومناضل من أجل
االستقالل وحقوق اإلنسان
وزعيم اشتراكي ووزيــر أول
سابق.
((ليس املقصود من مبادرة
تجميع هــذا الكتاب تكريما
لــلــراحــل الــيــوســفــي ،التقاط
تــفــاصــيــل كــل مــا كــان عليه

«كوفيد  »19يرغم الدورة  19لمهرجان
العيطة على النسخة االفتراضية
أعلنت املديرية اإلقليمية لوزارة
الثقافة بآسفي واليوسفية ،عن
تنظيم الدورة  19للمهرجان الوطني
لفن العيطة في نسخة افتراضية
تــحــت شــعــار:
«مــــــــن أجــــل
ديــــنــــامــــيــــة
جديدة» ،وذلك
من  16إلى 20
شتنبر الجاري.
وأوضح بالغ
للجهة املنظمة،
أن بـــرنـــامـــج
ه ــذه التظاهرة
يــتــضــمــن عــقــد
نـــــــدوة عــلــمــيــة
لــــلــــمــــهــــرجــــان،
وسهرة افتراضية كبرى لفن العيطة
على الــتــوالــي يــومــي  18و 19من
هذا الشهر ،إلى جانب تنظيم عدة

أنشطة ضمنها «ماستر كالس» طيلة
أيام املهرجان.
وأضــاف الــبــاغ ،أن تنظيم هذه
الــــدورة مــن املــهــرجــان افتراضيا،
يــأتــي انسجاما
مــــع الــظــرفــيــة
الــوبــائــيــة التي
تعرفها اململكة
جـــــراء جــائــحــة
«كـــــــورونـــــــا»،
حـــيـــث ســيــتــم
عـــرض فــقــرات
الـــــــدورة عــبــر
موقع التواصل
االجـــتـــمـــاعـــي
«فـــيـــســـبـــوك»
واملنصة التفاعلية لـ«اليوتيوب»
مــن خــال الصفحتني الرسميتني
الخاصتني بكل من املديرية الجهوية
واملديرية اإلقليمية للثقافة بآسفي.

ســي عــبــد الــرحــمــان ،ولــكــن
املــراد ،هو االحتفاء باللوحة
الــتــي رســمــهــا الــســي عبد

الــرحــمــان بــريــشــة محطات
حــيــاتــه وإنــجــازاتــه وإرثـــه،
والــعــدد املــهــم للشخصيات
الــتــي رغــبــت فــي املساهمة
في هذا املؤلف لخير شهادة
على عــدد األشــخــاص الذين

أثر الفقيد في حياتهم وعلى
االعــتــبــار الكبير الـــذي كان
يحظى به واالحترام العميق
الذي يكنه له الكثير من
الــنــاس ،ســـواء منهم
مــن اســتــطــاع أو من
لــم يتسن لــه تــوديــع
الــراحــل بكلماته في
هذا الكتاب)) ،حسب
قول بوعياش.
ويجمع هــذا الكتاب
مــســاهــمــات ثــلــة مــن
الــشــخــصــيــات ،خمسة
وعــــشــــرون شــخــصــيــة
منها وطنية ،وعشرون
شخصية دولــيــة ،ممن
حظوا بمعرفة الراحل
أو رافقوه خالل مختلف
مــحــطــات مـــســـاره في
النضال من أجل الوطن،
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى هــذه
املساهمات والشهادات،
يتضمن الكتاب رسائل
تــعــازي مــن الــعــديــد من
الشخصيات والفاعلني،
ومــجــمــوعــة مــن الــصــور
التي تخلد ملراحل بارزة
من املسار املتميز للراحل.
تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أن
الـــشـــخـــصـــيـــات الــخــمــســة
واألربــعــن قدمت شهاداتها
بلغات مختلفة ،هي :العربية
واألمــازيــغــيــة والــفــرنــســيــة
واإلنجليزية واإلسبانية.

مكتب تنسيق التعريب يصدر
«المعجم الموحد لمصطلحات
المناهج وطرائق التدريس»
أصدرت املنظمة العربية للتربية
والــثــقــافــة والــعــلــوم وجــهــازهــا
املــــخــــتــــص ،مـــكـــتـــب تــنــســيــق
التعريب بالرباط »:املعجم املوحد
ملــصــطــلــحــات املــنــاهــج وطــرائــق
الــتــدريــس» لــيــكــون أداة عمل
للباحثني والدارسني والتربويني
واملترجمني ،تساعدهم على إيجاد
املــصــطــلــح واملــفــهــوم املــنــاســب
عند إنــجــاز الــبــحــوث ،أو وضع
السياسات والخطط والبرامج،
عــلــى أن مــا مــيــز عــمــل الفريق
املعد للمعجم ،انطالقه من نظرة
شمولية للمنهاج آخــذا باالعتبار جميع
مكوناته :األهداف ،املقررات واملحتويات ،الطرق والوسائل ،نظام
التقويم ،الفاعلون التربويون.
يشتمل املعجم على  383مصطلحا باللغات الثالث (العربية
والفرنسية واإلنجليزية) ،ويتضمن فهرسا عربيا وفرنسيا
مصاحبا.
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عندما ت�ساهم اجلائحة يف تكري�س الفوارق االجتماعية
جميلة حلبي

عندما بــدأ فيروس «كورونا»
يتفشى في كل الدول تباعا دون
أن يستثني الغنية أو الفقيرة
منها ،أخذت التحليالت تتناسل
مــن هنا وهــنــاك ،وبــدأنــا نتلقى
األرقام والتقارير من الخبراء في
املجال الطبي والبيولوجي حول
طبيعة الفيروس ومــدى تأثيره
على اإلنسان ،وكانت املعلومات
واملــعــطــيــات الــتــي تلقيناها
مستفيضة وكافية لتقنع الحجر
وليس البشر بأخذ كل الحيطة
والحذر وقاية لنا من العدوى،
كما أن الــدولــة لــم تذخر جهدا
وعملت بخطة استباقية تضمنت
حزمة من التدابير االحترازية
والوقائية للحيلولة دون تفشي
الفيروس في بالدنا ،ومع فرض
الــحــجــر الــصــحــي ،تـــم تــعــزيــز
ذلــك بخطة اقتصادية بإحداث
صندوق «كــورونــا» ،كان الهدف
منه دعم الفئات املتضررة بفعل
إغــاق ملعظم القطاعات ،وبعد
ذلك ،أخذ يتقاطر علينا كل يوم،
إن لــم نقل كــل ســاعــة ،كــم هائل
من الخطط املصاحبة للتدابير
املــتــخــذة للقضاء عــلــى الــوبــاء
حتى أصبنا بالتخمة ،والبعض
اآلخـــر  -ربــمــا -أصــيــب بهزات
نفسية من هول األرقام واألخبار
والتحليالت ..لكن ما الذي حدث
بعد كل هذه اإلجراءات؟
ال ــج ــواب :لــم يــحــدث مــا كــان
مــنــتــظــرا ..على األقـــل بالنسبة

لفئات معينة ،ذلــك أن صرخات
الطبقة الكادحة والفقيرة وحتى
الطبقة املتوسطة ،وصلت عنان
السماء مستغيثة من عدم توصل
األغلبية بأي دعم ،أو عدم كفاية
الدعم املتوصل به كما جاء على
لسان املــوعــوديــن بدعم الدولة
(صندوق الضمان االجتماعي،
أصحاب الراميد) ،دون أن ننسى
العاملني بالقطاع غير املهيكل
الذين ضاقت بهم كل السبل من
أجل العيش الكريم وال شيء غير
ذلك ،وغيرها من تبعات جائحة
«كــوفــيــد  »19الــتــي يــبــدو أنها
خيمت علينا فقط لتعري الواقع

املعيشي للمواطنني ،ولتنبش
في موضوع الفوارق االجتماعية
التي أخــذت هوتها تتسع دون
تــوقــف ،وهــكــذا تبني مــؤخــرا أن
منحنى الغنى يــهــرول مسرعا
نحو األعلى ،فيما بقي الفقراء
يعمهون في فقرهم وقــد كرست
جــائــحــة «كـــورونـــا» مستواهم
االجتماعي البئيس ،بفعل غالء
املــواد املعيشية وعــدم استقرار
األثمان في كل األســواق ،وأيضا
بفعل تراجع مداخيل البعض أو
فقدان العمل ومصدر رزق البعض
اآلخــــر ..فــي املــقــابــل ،لــم يلحق
أي ضرر بأبناء الضفة األخرى

من املغرب ،هؤالء الذين وإن لم
يسلموا مــن الــفــيــروس ،لكنهم
بقوا في مأمن من األزمة املالية،
ولم يفقدوا موارد أرزاقهم ،رغم
األخبار التي تقول بتضرر بعض
الشركات واملقاوالت واملصانع..
حتى وإن كان هناك ضرر ،فإنه لن
يكون بقدر تضرر مواطني الدرك
األسفل ،وهناك بعض القطاعات
لم تتوقف طيلة مدة الحجر ،ما
يعني عــدم تأثر املداخيل ،مما
يجعل أصحابها يــزدادون غنى
وثراء ،وهذا ما تؤكده مجموعة
من التقارير التي نشرت تصاعد
ثروة أثرياء املغرب ،منها التقرير

ال�سـودان لـن يتــنفـ�س تــحـت املـاء
تحل بالسودان نكبات الواحدة بعد
األخــرى ،أوهموا الشعب بــأن طريق
الخالص يبدأ من إسقاط البشير.
أسقطوه بذراع عسكرية من أبوظبي،
فتحوا األجواء لعبور الطائرات القادمة
من إسرائيل ،فصلوا الدين عن الدولة،
ففتحت السماء أبوابها بماء منهمر،
وفصلت أطراف البالد عن بعضها.

التهديدات األمريكية بقطع املساعدات
بعرض الــحــائــط ،وتمأل السد ويقل
مــنــســوب نــهــر الــنــيــل ف ــي الــبــلــديــن
املجاورين.
فــي غــمــرة الشكوى مــن قلة املياه
والــخــوف من مواسم القحط ،يهطل
مطر من السماء بشكل غير مسبوق
ألكثر من مائة عام ،وتغرق قرى ومدن
السودان العظيم ،وتنتشر صور أفراد
الشعب البئيس عبر مختلف وسائل

خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة،
في صــورة تكاد تكون سريالية ،ففي
الوقت الذي يفشل فيه حكام الخرطوم
الجدد ومعهم النظام املصري في ثني
إثيوبيا عن مشروعها في بناء سد
النهضة وملئه من نهر النيل ،تتحدى
أديس أبابا السودان ومصر ،وتضرب

اإلعــام العربية والعاملية ،والناس
تقاوم املــوت بما تبقى لها من قوت
وماشية وولد ،وتعبر السيول الجارفة
بحثا عن بــر ،الــذي طاملا كــان مرمى
العني فأضحى بعيدا.
منذ سقوط البشير واعتقاله ،ولدت
مسافة مــن الــزمــن ،كــان على حكام

بقلم :عبد الهادي مزراري

الخرطوم الجدد أن يثبتوا للشعب أنهم
ليسوا كمن سبقهم ،ولكن هيهات ،فهم
من رحم النظام السابق ،بل هم أمكر
من فيه ،وبعضهم أكثر عمالة لألجنبي.
كــــان األجـــــدر بــهــم أن يــتــركــوا
نقاشات السياسة الخارجية جانبا
وال يغرقوا في مواضيع من قبيل
التطبيع مــع إســرائــيــل ،والتوغل
فــي حــرب اليمن ،واالســتــرزاق من
حرب ليبيا ،ويركزوا ،باملقابل ،على
معضالت البالد.
كان عليهم أن يقتدوا بخطوات الجار
الصاعد ،إثيوبيا ،وبدل أن يصطفوا
خــلــف املــوقــف املــصــري الــفــاشــل في
املــفــاوضــات بــشــأن الــســد اإلثــيــوبــي
العمالق ،كان في متناولهم أن يشيدوا
سدا لتجميع املياه التي تعود السودان
عليها وهي تغرقه في هذا الوقت من
كل عام.
كان ذلك سيوفر عليهم نظرة الريبة
من الشعب إليهم بعدما خطفوا ثروته،
وارتهنوا مصيره بيد قوى خارجية،
كما كان ذلك سيوفر على السودانيني
الدراويش مصائب الفيضان.
عمل من هذا القبيل ،كان سيجعل من
القيادة الجديدة «االنتقالية» بطلة في
عيون الشعب ،وهي توفر آلالف أبناء
البلد فرص العمل وتفتح لهم نافذة
على الغد ،لكنهم لم ولن يفعلوا ذلك
أبدا.
السودان ال يستغل حتى  10في املائة
من مياه النيل التي تمر فوق أراضيه،
ولو أبدع في سياسة املــاء ،لكان قوة
غذائية عظمى في إفريقيا واملنطقة،
لكنه دائما يخسر معركة املاء ،واملاء
يغرقه ،ولن يتنفس تحت املاء أبدا.

ال ــص ــادر مــؤخــرا عــن مؤسسة
«أوكــســفــام» والـــذي يــقــول بــأن
«ثروة أغنياء مغاربة زادت منذ
بداية فيروس كورونا» ،رغم أن
األرقام تظل عندنا مستترة ،لكن
ما يهمنا نحن كمغاربة ،أبناء
الوطن الواحد ،كيف يمكن تفسير
ازديــــاد ثـــروة شخص ثــري في
الوقت الذي يتحول فيه شخص
آخر من فقير إلى معدم ،أو من
عامل بسيط إلى فاقد للعمل ،أو..
أو ...في هــذه الظرفية الحرجة
التي يمر منها بلدنا؟ أمــا كان
حريا العمل على تحقيق نوع
مــن الــتــوازن االجــتــمــاعــي حتى
ال تتعمق الــفــوارق أكثر ونحن
نــقــرأ التقارير الــتــي تــقــول بأن
الئحة «فــوربــس» ألثرياء العالم
تضم بني سطورها أسماء رجال
أعمال مغاربة؟ وبالتالي ،سوف
تبقى أوضــاع املغاربة متخبطة
بــن املتناقضات ونحن نعيش
فــي الــقــرن الــواحــد والعشرين،
قــرن املخططات طويلة األمــد،
رؤيـــة  ،2030مخطط القضاء
على الفقر ،مخطط القضاء على
التلوث ،املخطط األزرق ،املخطط
األخــضــر ،الــقــانــون اإلطـــار كذا
والقانون اإلطار كــذا ...فشريحة
عريضة من املواطنني ال يسعون
إال وراء لقمة العيش ،أو باألحرى
ضمان دخل قار يحفظ كرامتهم
في وطنهم.
الكالم

املنـــظوم
قـال :اعتذروا...
عبد الواحد بنمسعود

قــال عــن غ ــرور وطـيــش وجـهــل اعـتــذروا
وع ــن جمــدكــم اخلــالــد والـتـلـيــد تـنــازلــوا
جتــاه ـلــوا تــارخي ـكــم ال ـعــريــق تـسـتــرحيــوا
ول ـ ـنـ ــا يف أرضـ ـ ـك ـ ــم وحبـ ـ ــاركـ ـ ــم م ـ ــا ن ــري ــد
سخرنا لكم املــرتــزقــة وعــداؤنــا سيزيد
ه ـ ــذا دي ــدنـ ـن ــا دائ ـ ـمـ ــا وعـ ـن ــه لـ ــن حنـيــد
ف ـ ــق ي ـ ــا غـ ــافـ ــا ومـ ـ ــن حـ ــولـ ــك وت ـ ــذك ـ ــروا
سـلـطــة الـعـثـمــانـيــن عـلـيـكــم وجبنكمو
وط ــارق ويــوســف وإمســاع ـيــل وغــرمهــو
وم ــن أثـ ــار ال ـع ــزل وال ـن ـف ــي وال هــواهنـمــو
س ـت ـب ـق ــى جـ ــدران ـ ـكـ ــم ع ـل ـي ـك ــم ش ــاه ــدة
عـلــى ع ــدوان شنيع لــن يغفر اهلل لكمو
اع ـ ـتـ ــذر وق ـ ــد آزرتـ ـ ـك ـ ــم ي ـ ــوم حمـنـتـكـمــو
وأس ـع ـفــت وع ــاجل ــت وأوي ـ ــت مــرضــاكـمــو
وع ـ ـ ــززت م ــن كـ ــان ي ـس ـعــى ل ـت ـحــريــرك ـمــو
وقابلتم اإلحسان واملعروف جبحودكمو
لن تفرقوا بني شعبني مجع اهلل بينهما
ففي يوم االنتفاضة تتحطم أغاللكمو
وال ي ــدوم الـبــاطــل ول ــو لــه ع ــدة جــوالت
فــاحلــق لــه جــولــة واح ــدة وهبــا تنهزموا
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ما بني على باطل فهو باطل

هل ضاعت الحقيقة
فــي الــــزحام؟

اخلط�أ الد�ستوري يف قانون �ضبط قطاع الكهرباء
د .إدريس الفينة
النقاش الكبير الذي واكب ملف تعيني
أعــضــاء «هــيــئــة الــكــهــربــاء» ،ع ــرى في
الحقيقة على مجموعة من األخطاء التي
تعتري منظومتنا القانونية في غياب
أجهزة قــادرة على أن تتحرى مضمون
التشريعات التي تنتجها ،بشكل مستمر،
الهيئات املعنية ،وخصوصا األمــانــة
العامة للحكومة قبل صدورها بالجريدة
الرسمية ،ذلــك أن القانون رقــم 84.15
املتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ،تمت
صياغته بشكل ال ينسجم ومضمون
دســتــور املــمــلــكــة ،فــهــو يتضمن خلال
دستوريا على مستويني :األول مرتبط
بعدم التنصيص على أن التعيني خاضع
لنفس مبدأ التعيني في املناصب العليا،
وال يعطي لرئيس الــبــرملــان ولرئيس
الحكومة شيكا على بياض ،أما املستوى
الثاني من الخلل ،فهو مرتبط بإعطائه
لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
املستشارين ،سلطة جديدة في تناقض
تــام مــع مضمون الــدســتــور فــي شقيه
املرتبطني بمدأ فصل السلط واختصاص
الهيئات الدستورية ،فالفصل  70من
الدستور حصر اختصاص البرملان في
التشريع ،في حني أن التعيينات تعود
كلها الختصاص امللك وللحكومة ،حسب
الفصول  12و 13و ،21عــدا التعيينات
التي نص عليها الدستور صراحة كما هو
الحال بخصوص املحكمة الدستورية في
الباب الثامن منه ،والذي أكد أن «التعيني

بندريس عمراوي الطيب

أعضاء هيئة ضبط قطاع الكهرباء
يتم وفــق مسطرة التصويت السري
بالنسبة لألعضاء املقترحني مــن قبل
البرملان» ،كما أن املرسوم رقم 873.19.2
بشأن التعويضات املخولة لفائدة أعضاء
مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
ولجنة فــض الــنــزاعــات بنفس الهيئة،
أحال نفسه على الفصل  92من الدستور،
املحدد الختصاصات الحكومة ،وخصوصا
ما تعلق بإصدار املراسيم والتعيني في
املناصب السامية ،وقد كان بإمكان هذا
النص تدارك األخطاء املتضمنة في القانون
 15.48في الشق املرتب بمسطرة تعيني
أعــضــاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط
الكهرباء ،باعتبار األمر يتعلق بالتعيني في
مناصب عليا تخضع للقانون التنظيمي
رقم  12.02املتعلق بالتعيني في املناصب
العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 93من
الدستور.
وبــالــعــودة للجريدة الرسمية عدد
 6907صفحة  4315وتــحــت عــنــوان
«نــصــوص خ ــاص ــة» ،نــجــد أن تعيني
أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط
الكهرباء ،تــم بمسطرتني مختلفتني:

األولى لها مرجع دستوري ،والثانية ال،
فالفريق الذي عينه رئيس الحكومة تم
بمرسوم رقم  564.20.2صادر يوم 18
مارس  ،2020في حني أن الفريق الذي
عينه كــل مــن رئيسي مجلس النواب
واملستشارين ،تم بموجب قرار لرئيس
مجلس الــنــواب وقــــرار آخـــر ملجلس
املستشارين ،يستندان إلى نص القانون
 ،84.15وهنا تقول القاعدة التشريعية
أن «كل ما بني على باطل فهو باطل».
فــي أع ــرق الديمقراطيات ،نجد أن
التعيني في املناصب العليا ،رغــم أنه
مخول لسلطات محددة ،إال أنه يخضع
لسلطة موازية في شكل لجنة مستقلة
تدرس املسار املهني للمعني بالتعيني،
وتختبره وتــقــدم خالصتها ،وهــو ما
يعطي قــوة أكبر ملعنى الديمقراطية
وملــبــدأ فصل الــســلــط ،لنستخلص أن
التعيينات الــتــي تمت خــال العشر
ســنــوات ،كــانــت تقريبا كلها مؤطرة
باملحاباة ،لذلك ،فهي أضعفت بشكل
كبير مختلف املؤسسات واإلدارة على
مستوى النجاعة واملردودية.

قنوات الزيف والتضليل فرضت سيطرهتا على الفضاء
أخ ـ ـبـ ــار مـ ــن ه ـن ــا وأخـ ـ ـ ــرى مـ ــن هـ ـن ــاك يف سـ ـي ــاق األنـ ـب ــاء
احلـ ـقـ ـيـ ـق ــة مل يـ ـع ــد ظـ ــاهـ ــرهـ ــا ك ـب ــاط ـن ـه ــا يف ال ـص ـف ــاء
ال ـ ـف ـ ـض ـ ــائ ـ ــل والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم حت ـ ـ ــاك ـ ـ ــم يف ال ـ ـع ـ ـل ـ ــن واخلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء
وج ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواي ـ ـ ــا خت ـ ـل ـ ـصـ ــت مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــات احل ـ ـس ـ ـنـ ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــوع مل تـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ـع ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــن األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــاء
واالب ـت ـس ــام ــة يف ال ـش ـف ــاه ال ت ـعــر ع ــن اهل ـج ــر واجل ـف ــاء
انـ ـسـ ـح ــب ال ـ ـ ـصـ ـ ــواب م ـ ــن م ــديـ ـن ــة ت ـ ــزدح ـ ــم ب ــاألخـ ـط ــاء
م ـ ـ ـ ــا أتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه األش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاء إذا قـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت ب ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــور ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاء
هــل أصـبــح الـشــر خــرا والـبــاطــل حقا يف غـيــاب الــذكــاء؟
هل أصبح الظلم سبيال واجلهل علما يف وجود الضياء؟
هل أصبحت احلرب سلما واخلوف أمنا يف مدينة الغباء؟
ضــاقــت فـسـحــة ال ــزم ــن وامل ـك ــان بـضـيــاع ال ـص ــدق وال ــوف ــاء
وسـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـف ـ ــن وان ـ ـس ـ ــاق ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوس وراء األهـ ـ ـ ـ ــواء
اهلل حي ـ ـم ـ ــي احل ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة مـ ـ ـ ــن ك ـ ـي ـ ــد ومـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر األع ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
أيـ ـ ـه ـ ــا امل ـ ـع ـ ـتـ ــدي عـ ـلـ ـيـ ـه ــا هـ ـ ــل نـ ـسـ ـي ــت عـ ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء؟
ال ــدف ــاع ع ــن احل ـق ـي ـقــة حم ـت ــاج ل ـل ـم ـنــاصــريــن األوفـ ـي ــاء
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم هبـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــأ لـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــال والـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ي ـ ـ ـ ـ ــارب :هـ ـ ــب ملـ ـ ــن مـ ـ ـ ــات ب ـ ـلـ ــوعـ ــة حـ ـبـ ـه ــا أجـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء
وامش ـ ـ ـ ــل ب ــرمحـ ـت ــك م ـ ــن وق ـ ـ ــف جب ــانـ ـبـ ـه ــا م ـ ــن األتـ ـقـ ـي ــاء

احلماية االجتماعية� ..سمكة لكل مواطن
بوشعيب حمراوي

بات من املفروض إعادة النظر في املفهوم
الــســائــد للحماية االجــتــمــاعــيــة ،وتحديد
األهــداف والغايات التي بإمكانها تأهيل
العنصر الــبــشــري واحــتــضــان كــل فئاته
النشيطة واملعطلة ،مــع التأكيد على أن
الوطن أولــى بكل حماية ،وأن كل مشروع
أو مبادرة تستهدف الفئات الهشة ،ال بد
لها أن تراعي مصلحة الوطن ،وأال يكون من
تبعاتها رهن البالد للمجهول ،وأال تغرقه في
الديون والتبعية العمياء ،ألن من شأن ذلك
أن يزيد من إفقار الشعب وضرب االقتصاد
الوطني.
مناسبة حديثي ،ما تعيشه البالد من سوء
تدبير لكل أشكال الدعم الخاصة بالفئات
الهشة ،ففي الوقت الذي سجل فيه املغرب
ريــادتــه وســمــوه فــي التدبير االجتماعي،
بإحداث صندوق ملكي لتدبير كل متطلبات
الجائحة ،والتخفيف من معاناة املتضررين
من حالة الطوارئ ،نجد أن التطبيق امليداني
للعملية لم يكن في املستوى املطلوب ،حيث
أقــصــي البعض ممن يستحقون الــدعــم،
واستفاد البعض ممن ال يحق لهم ذلك.
لن أخوض في مشروع قانون رقم 72.18
املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين
مــن بــرامــج الــدعــم االجــتــمــاعــي وبــإحــداث
الوكالة الوطنية للسجالت ،والــذي كتب
عليه أن يؤجل إلى موعد غير مسمى ،بعد
اجتماع اللجنة املكلفة بالتقديم واملناقشة
الــعــامــة داخـــل مجلس نـــواب األمـــة ،ولن
أناقش مضامني هذا املشروع الذي انطلق
التهليل به باكرا من طرف كائنات بشرية
غــزت منصات الــتــواصــل الــرقــمــي ،لتبشر
املغاربة بقادم علقت قدماه في وحل الزمن
«الكوروني» ..زمن بات يفرض التوفر على
سجل اجتماعي يمكن الحكومة من معطيات
حقيقية ودقيقة للفئات املعنية بالحماية

االجتماعية ،ويساعدها في حسن تدبير
صرف أموال صندوق الجائحة ومعها باقي
أموال املجالس الجماعية التي باتت تغذي
املنتخبني واملوالني لهم فقط.
ما أريد أن أبرزه في هذا الركن ،هو تبيان
الصحيح مــن الخطأ فــي مطلب الحماية
االجتماعية باملغرب كما في عدة دول تعطل
مصعد نموها وانتقالها الديمقراطي،
فالصحيح أن تــفــي الــحــكــومــة بــمــا يقره
دستور البالد من حقوق للمواطنني ،حقوق
في الصحة والسكن والتعليم والغذاء و..
و ...باعتماد برامج ومخططات مبنية على
دراسات ميدانية علمية ودقيقة ،وأن تبادر
إلى ترسيخ ثقافة الحماية االجتماعية لدى
كــل شــرائــح املجتمع املغربي ،بالتضامن
والتالحم وعــودة الثقة بني األفــراد ،داخل
الــحــي والــــدوار والــــدرب ،وداخـــل األســر،
وبينها وبني من يدبرون شؤونهم محليا،
جــهــويــا ووطــنــيــا ،منتخبني أو موظفني
بمختلف أسالكهم وتموقعاتهم وتلويناتهم
املدنية والعسكرية داخل اإلدارات العمومية
والخاصة ،واألهم من كل هذا ،أن يستوعب
األطفال مفهوم تلك الحماية داخل املدارس
واملنازل.
والخطأ الــذي يجب على الحكومة أن
تحاربه ،هو أن مطلب الحماية االجتماعية،
يشهره األثرياء قبل الفقراء ،هؤالء الذين ال
يترددون في التحول إلى كائنات مفترسة
من أجل الربح والكسب ،نجدهم أشد خوفا
من املستقبل ،وكــأن ما كدسوه ويكدسوه
من أمــوال وعــقــارات قد ال يكفيهم لضمان
حياة الرفاهية الفانية ،فحتى نعمة األمن
واالســتــقــرار التي ينعم بها املــغــاربــة في
بلدهم ،لم تحل دون استفحال طمع وجشع
األثرياء ولهفتهم وإدمانهم على اللهث وراء
األموال ،وامتالك العقارات ،يسارعون الوقت
حتى في زمن «كورونا» وغيره من األزمان،
من أجــل فــرض منطق «األنــا األعلى» دون
اعتبار لباقي املغاربة من الطبقات املتوسطة

اخلطأ ،أن نسارع إىل رهن
اقتصاد البالد بشكل عشوائي،
لدى البنك الدويل ،واالعتماد على
قروض مالية من أجل تدبري
مطلب احلماية االجتماعية
وفق منظور غري منتج ،فأهداف
احلماية االجتماعية لدى األمم
املتحدة للتنمية املستدامة،
تنحصر يف استحداث نظم
وتدابري حماية اجتماعية مالئمة
على الصعيد الوطني للجميع،
ووضع حدود دنيا لها ،وحتقيق
تغطية صحية واسعة للفقراء
والضعفاء بحلول عام 2030
والــفــقــيــرة ،يــكــتــنــزون ال ــث ــروات باملغرب
وخ ــارج ــه ،وتــجــدهــم مستعدين للرحيل
والقطع مع أصولهم وأرضهم وعرضهم،
يتوهمون فرضية العيش الكريم خارج كنف
وطنهم ،فيسارعون إلى التنكر له.
والخطأ ،أن نــســارع إلــى رهــن اقتصاد
البالد بشكل عشوائي ،لدى البنك الدولي،
واالعتماد على قروض مالية من أجل تدبير
مطلب الحماية االجتماعية وفق منظور غير
منتج ،فأهداف الحماية االجتماعية لدى
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،تنحصر
في استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية
مالئمة على الصعيد الوطني للجميع،
ووضــع حــدود دنيا لها ،وتحقيق تغطية
صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول
عام  ،2030وتنحصر مبادراتها في صرف

املال من أجل تقديم املساعدات االجتماعية
من خالل تحويالت نقدية إلى من يحتاجون
إليها ،السيما األطفال ،واملساندة ملن هم في
سن العمل في حالة األمومة أو العجز أو
إصابات العمل أو ملن هم عاطلون ،وتغطية
معاشات التقاعد لكبار السن ،ويجري تقديم
املساعدات من خالل التأمينات االجتماعية،
واملزايا االجتماعية التي تمول من الضرائب،
وخدمات املساعدات االجتماعية ،وبرامج
األشغال العامة ،وغيرها من البرامج التي
تكفل توفير الدخل األساسي ،ويتضح جليا
غياب برامج لالستثمار لــدى تلك الفئات
البشرية ،وأن املخطط األممي يهدف إلى
توريط الــدول في القروض ،وجعلها ترفع
شعار «سمكة لكل مواطن» عوض «صنارة
لكل مواطن» ،والنتيجة املتوخاة هي إغراق
الدول في الديون.
لكم أحزن حينما أرى شعوبا ال تسعى من
أجل امتالك املنازل والضيعات والعقارات،
وترفض تكديس األموال في البنوك واملنازل
وفي املخابئ القذرة ،بل تكتفي بالعيش
داخــل منازل مكتراة ،ال تنتابها هواجس
التشرد ،وال كوابيس الفقر والجوع ،شعوب
تؤمن بأن كل ما تجود به الطبيعة هو ملك
لكل البشرية ،وأنه ال يعقل أن يزيد الغني
ثـــراء ،ويضيع الفقير وســط أدغـــال فقره
املدقع ،وأزداد حزنا حني أرى لهفة الغني
على كسب املــال أكثر بكثير مــن نضاالت
الفقير بحثا عن قوت يومه.
ولكم أحــزن حينما أرى أن هناك فئات
عمالية هشة مهددة بركوب قوارب البطالة
والعطالة في كل لحظة وحني ،منهم عمال
اإلنعاش الوطني وشركات املناولة وشركات
التدبير املــفــوض ،ومستخدمو ومهنيو
القطاع غير املهيكل ،بل وحتى عمال الشركات
الصناعية الدولية املحدثة باملغرب ،شركات
يمكنها الرحيل في أي وقت.

العدد1088 :

أسماء
لمنور فرحة
باختيارها
ضمن قائمة
«فوربس»
للشخصيات
المؤثرة

فــرحــت الــفــنــانــة املــغــربــيــة أســمــاء ملــنــور،
بتصنيفها ضمن قائمة مجلة «فوربس»
األمريكية لـ  100شخصية فنية وثقافية
األكــثــر تــأثــيــرا فــي الــشــرق األوســط
وشمال إفريقيا ،إلى جانب أسماء
مغربية أخ ــرى كالفنانة سميرة
سعيد والفنان عبد الفتاح الجريني.
وقــالــت ملــنــور عــبــر حساباتها
بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي:
«سعيدة بتصنيفي للسنة الثالثة
عــلــى الـــتـــوالـــي ضــمــن الئــحــة
فوربيس لـ  100شخصية فنية
وثقافية األكثر تأثيرا في منطقة
 MENAشمال إفريقيا والشرق
األوســـط» ،وأضــافــت« :أتشرف
بتمثيلي للمرأة املغربية في
هــذه الالئحة إلــى جانب
الديفا سميرة سعيد»،
مـــردفـــة« :كــمــا أبـــارك
لصديقي املتألق عبد
الــفــتــاح الجريني
تواجده ضمن هذا
التصنيف».

رامي عياش يعتزم إطالق سلسلة
مطاعم جديدة بالمغرب

هاجر تطفئ
شمعتها األولى

يــواصــل الفنان اللبناني رامــي عياش
استثمار أمواله في املغرب ،بعد مجموعة
من املشاريع أطلقها سابقا في مدينتي
الرباط والــدار البيضاء ،حيث أعلن عن
املشاريع الجديدة التي يعتزم إطالقها
بــاملــغــرب ،قــائــا فــي تغريدة نشرها
على حسابه الخاص بـ«تويتر»:
«الــحــمــد لـــــلــه زيــــارة مثمرة
إلــى أنطاليا تكللت بالنجاح
لسلسلة مطاعم جديدة تضم
تركيا ،وقريبا في كل أنحاء
اململكة املغربية ،ادعــوا لنا
بالتوفيق».
وانــضــم رامـــي عياش
إلـــى قــائــمــة املــشــاهــيــر
العامليني الــذيــن وقعوا
في حب املغرب واختاروا
االس ــت ــث ــم ــار فـــي مــدنــه
السياحية ،على رأســهــم نجم كرة
الــقــدم كريستيانو رونــالــدو ،الــذي
يستعد الفــتــتــاح منتجع سياحي
بمدينة مراكش.

أطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــأت
الـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــوت ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة
هاجر أليشن
ش ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،يف
جو احتفالي
حميمي ،بني
أخويها سعد
وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــاس،
ووال ـ ـ ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ـ ـ ــا
رشيد أليشن
وأمـ ـه ــا زي ـنــب
الـ ـص ــديـ ـق ــي،
وبرفقة بعض أفراد عائلتها املقربني ،حيث
حرمهم هذا الوباء اللعني من حضور أكبر
عدد من أفراد العائلة واألصدقاء.
اجل ـم ـي ـلــة ه ــاج ــر أدخـ ـل ــت ال ـب ـه ـجــة إل ــى
منزل أسرتها ،وزادتهم فرحا ونشوة ،بتفوق
أخويها يف املوسم الدراسي األخير.
نتمنى كل السعادة والنجاح لهاجر يف ظل
رعاية والديها وعطف وحنان سعد وإلياس.

للراغبين في التوصل بـ
تحليل إخباري

«البام»
عودة
ظاهرة احلزب
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أنجت عائلة املن
خرى،
صوري من ضربة
بعد ضربة
إعفاء الجنرال
ري
ميمون املنصوري
س
امللكي ،حيث كشفت قائد الحرس
ا
الئحة السفراء
لجدد ،املحافظة
السفير املغربي على منصب
إبعاد لصالح مصطفى املن في السعودية
ال
تم ت جنرال ميمون املن صوري ،غير أن
صوري
ال فسيره بكونه
من منصبه،
يساهم في
عائلي
الحد
لل
من
ا
حاجب
لنفوذ
ال
امللكي محمد ال
جنرال املنصوري ،الذي علوي ،صهر
تم
إبعاده(.)..

ف�ضيحة مناورة ك
ل�صرتجاع تربعاتهم بار رجال الأعمال
البؤر ال
من
وبائية تكرس ا
�صندوق «كورونا»
رتباك الحكومة
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خطر على المغرب

الوحيد تهدد ا
�صتقرار اململكة

كواليس

ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  1أم

تحالف

والعدالة والتنمية

األسبوعية

التي ضربت
جائحة »كورونا« إعفاء الجنرال
لم تتوقف
�لكي ،عند حدود دخول ا�حكمة
الحرس ا
أو عند
قصرين)،(..
ميمون ا�نصوري� ،عاقبة ا�
إلى الدائرة
الخط
العسكرية على اﻷيام اﻷخيرة،
بعد اكتشاف
بل إنها امتدت في الذي تم إعفاؤه
صحي على
من الجنرال
ال
ا�قربة جدد ،ما فرض الحجرجنرال ميمون
مصاب� علما أن مقربي ال قائدهم).(..
نتهاء مهمة
عائﻼتهم،
هامهم عمليا با
انتهت م
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مذكراتساخنة
لنور الدين الرياحي

ق�صة تكرمي وق�صة
املعهد العايل للق�ضاء
((يف احلـيــاة السياسية ،ال يـعــول يف أكـثــر األحـيــان على الــرنــامــج أو
املـنـهــاج ،بقدر مــا يعول على الشخصية ،فشخصية رجــل الــدولــة هــي يف
الوقت ذاته برنامج سياسي)) ج .كورنيس.
بدعوة كريمة من األستاذ عبد الواحد الراضي واألستاذ محمد أوجار
وزير العدل السابق ،حضرت للحفل التاريخي الذي كرمت به وزارة العدل
وزيرها السابق ،وهي لعمري عرف جميل وتقليد أصيل لرد العرفان
واالعتراف والتعريف بمن وصل إلى دواليب هذه الوزارة التي شهدت
منذ االستقالل تقلبات وتغييرات انعكست سلبا وإيجابا على القضاء،
باعتبار شخص وزير العدل ومكانته الدستورية كنائب للملك في ترؤس
املجلس األعلى للقضاء الذي لم يخرج منه إال سنة  2017بعد تأسيس
املجلس األعلى للسلطة القضائية في حلته الدستورية الجديدة.
وال يمكن ملن حضر الحفل الذي كان في مستوى صاحبه ومنظمه،
إال أن يالحظ القيادات والزعامات السياسية والبرملانية والقضائية
والصحافية واالقتصادية وإجماعها الكبير على مختلف مشاربها على
الشخص وهي كذلك مالحظة أعطت نكهة خاصة لهذا الحفل ،إذ بدونه
لم نستطع التعرف على الصفات واملواقف التي شكلت كما عبر عنها
شخصيا في مذكراته «املغرب الذي عشته» ،محطات استعرضت تاريخ
املغرب من خالل عمل الرجل إلى جانب ثالثة ملوك.
وبقدر ما كان األستاذ محمد أوجــار بأسلوبه الهادئ والهادف
يستعرض هذه املحطات ويبرز دور املكرم فيها ،بقدر ما استعرض
ذ.مصطفى الرميد ،بصوته الــرنــان ،ذكــريــات البرملان الصاخبة
والسياسة العميقة التي أثرى بها الرجل املسار اإلصالحي ،سواء في
حزبه أو في عالقاته مع الفرق البرملانية وهو يترأس هذه املؤسسة التي
ال زال عضوا فيها منذ سنة  ،1963وهو يشكل بذلك عميد البرملانيني
املغاربة بدون منازع ،وكذا شهادة الدكتور بيد هلل بطريقته العلمية في
التشخيص والذي أعجب عندما قلت له بأن هؤالء الشخصيات ال يمكن أن
يجمعها إال األستاذ الراضي ورددها على مسامع أحد الحاضرين معنا.
وتدخالت القضاة املسؤولني الذين عملوا إلــى جانبه واملوظفني
وفعاليات في الصحافة واملحاماة والجامعة ،وكلها تدخالت صبت في
تحليل هذه الشخصية االستثنائية ،لكن أجمل ما جاء في كلمة األستاذ
الراضي وهو يحاول أن يرد على مكرميه الواحد تلو اآلخر ،هي عندما
خاطب األستاذ الجليل إدريــس الضحاك وهو جالس بوقاره املعهود
سابحا في عوالم الفكر اإلنساني ومنتبها في نفس الوقت كيف يكون
الرد على شهادته التي لخصها في مفهوم الثقة في أبهى صورها في
العرض املتلفز ،وكم استفزتني هذه الثقافة الغير غريبة في كلمة أستاذي
إدريس الضحاك ،عندما ربط بينها وبني كل الحياة السياسية والنضالية
واألدوار التي لعبها املكرم في املغرب املعاصر ،فرد عليه قائال :إنني لن
أدعي يوما بأن ما قمت به بالرغم من أنه حمل اسمي لوحدي وإنما قمتم
به جميعا بمعيتي ،وأشــار إلى األستاذ الضحاك وتابع :فما قمتم به
وأنتم رئيسا للمجلس األعلى وفي صمت ،أكبر داللة على ما أقول.
وبما أن كالم العقالء منزه عن العبث ،فقد فهم كل الحاضرين والعارفني
ما قام به هذا الشخص في الحياة القضائية في صمت ونكران ذات
وترفع وإيمان بأنه كان وال يزال األب الروحي لجميع قضاة وقاضيات
اململكة وموظفي العدل ،حيث ال يفرق بني أبنائه وبناته بقدر ما يشعرهم
بالدفء العائلي الفياض من شخصيته.
وقد كان استقبال الضيوف في مكتب املدير العام للمعهد القضائي
األستاذ عبد املجيد غميجة ،شفاه هلل ،الذي غيبه املرض عن هذا اللقاء،
لكن حضور األستاذ الحاج أحمد السراج ،املدير العام السابق واألستاذ
سعيد بناني ،ذكرني بأبهة هذا املكتب الذي تعاقب عليه كبار القضاة
والعلماء ونحن نقطع املسافة بني قاعة املحاضرات واملكتب ونتبادل
أطــراف الحديث في خطوات متثاقلة مع األستاذ والزعيم بن سعيد
آيت إيدر ،محاوال تفسير بعد القاعة عن مكتب املدير العام وبمعيتنا
األستاذ إدريــس الضحاك وهو الوحيد الذي يعرف سر ذلك ،وأثناء
املسافة رجعت بي الذكريات إلى نهاية السبعينات وأنا طالب في هذا
املعهد الذي لم يكن شيئا لوال رجاالت من طينة األستاذ إدريس الضحاك
ووزراء من قامات موالي مصطفى بلعربي العلوي الذي حول هذا املعهد
فيما بعد إلى أكبر نادي للقضاة واملوظفني لوزارة العدل.

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)
 190درهم
االسم الكامل:
العنوان الكامل:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)

منوعـــات

23

عوض  290درهم

يتبع

للتسديد عبر الشيك البنكي
ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة  190درهما
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: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95
SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
من توصيل التحويل مصحوبا بهذه القسيمة ،عبر البريد
أو عبر البريد اإللكتروني:
contact@alousboue.com

العدد1088 :

من  10إلى  16شتنبر 2020
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حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية
االحلقة
لثانية

يقول القيدوم الراحل أستاذنا مصطفى العلوي(( :وما كان ألحداث على مستوى خطورة هجوم الصخيرات أن تدرج يف مسالك النسيان ،دون أن نستخلص
الدرس منها ،وكان امللك احلسن الثاني رحمه اهلل ،حريصا على إقبار أخبارها وأسرارها ،تفاديا الستمرار البحث عن دوافعها وأسبابها واملسؤولني عنها ،بقدر
ما يحرص كتاب «الصخيرات املجزرة السياسية» على استخالص الدرس مما خطته دماء الضحايا ،ودموع الثكالى على جبني التاريخ املغربي املعاصر)).
فيما يلي ،تقدم «األسبوع» أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات ،عبر حلقات ضمن ركن «الحقيقة الضائعة».

لوال أخطاء الحسن الثاني لما حصل هجوم الصخيرات

النواة الأوىل لظهور البورجوازية
الع�سكـرية يف املـغرب
بقلــــم:
مصطفى العلوي
كان الجنرال املذبوح ،وهو في
أناقته املتناهية ،محاطا بزوجته،
ابنة املارشال أمزيان ،وبجماعة
مــن معتادي الــكــارطــة ،جالسني
في جهة ،وأصدقاء صهره أمزيان
جــاؤوا من مدريد لقضاء بعض
األيـــام فــي ضيعته الــتــي كانت
فــي طــريــق بــوقــنــادل بضواحي
الــربــاط ،والضيعة كلها كانت
هدية من امللك الحسن الثاني،
واملذبوح شبه هائم في التفكير
الذي لم يتوقف إال عندما قالت له
واحدة من الضيفات اإلسبانيات،
اســـكـــوتـــشـــا ..الســـنـــيـــوريـــا..
والس ــن ــي ــورا ،ســيــدة إسبانية
أشبه ما تكون بالراهبة ،تمتاز
بأنها تتمتع في إسبانيا بميزة
الشوافة املوفقة ،ترى املستقبل
وتشاهد أحــداثــه ،حتى ليخيل
لسامعها أنها تتحدث عما جرى
في املاضي.
وعندما فتح الجنرال املذبوح
سمعه لها ،وجدها تقول :أوال..
ال ،إن ــي أرى هــنــا ه ــذا الشيخ
الذي طعن هذا املسكني البئيس
الغارق في دمائه ،وأراه يتوجه
ليطعن املــلــك ،ودون أن يعرف
املذبوح ما إذا كانت تقصد بامللك
املهدد بالطعن ،ملكها في إسبانيا
خــوان كارلوس أو ملك املغرب،
سألها املذبوح بهلع :صفي لنا
هذا املهاجم الــذي ترين ،فقالت
له :طويل ذو نظارات ،واستمرت
في الوصف ،فوقف وكأنه يأمرها
بالسكوت ،وغــادر وكأنه حصل
على غنيمة.
طعن امللك ..تعبير لم يكن يدور
بخلد أي أحد في ذلك الوقت الذي
كــان املغرب يعيش فيه األفــراح
الدائمة ،والسعادة املقيمة ،زمان
كان فيه الجنراالت فيما بينهم ال
يتحدثون عن حرب وال سكينة،
وإنما يتهافتون على من يشتري
أحدث ساعة ذهبية ،ومن يقتني
لــزوجــتــه أو لصديقته أحسن

التي كانت مستمرة بني الجيش مهمته األمــمــيــة فــي الكونغو،
وشاح ذهبي مرصع.
كــانــت الــبــورجــوازيــة متمثلة الفرنسي وفصائل جيش التحرير يواجه ولي العهد القائد األعلى،
أوال فــي كــبــار ضــبــاط الجيش ،املغربي في جنوب املغرب واملناطق ويقول له بصوت مرتفع(( :إن
وفيهم من لم يكونوا قد استغنوا املجاورة للصحراء وموريطانيا ،شبان اجليش اتفقوا مع األحــزاب
مــن املــنــاصــب ،بــل أغلبهم أوالد كشف اختطاف القبطان «مورو» السياسية على أن يزيلوا من املسار
قــيــاد وأقـــطـــاب مــمــن صنفتهم فـــي جــنــوب املـــغـــرب مـــن طــرف ال ـع ـس ـك ــري امل ـ ـغـ ــريب ،ك ــل ع ـنــاصــر
الدولة املحتلة ،فرنسا ،في عداد جيش التحرير املغربي ،حتى بعد اجل ـ ـي ـ ــش ال ـ ـ ـقـ ـ ــدميـ ـ ــة ،ل ـي ـن ـظ ـم ــوا
املــحــظــوظــن ،بتسجيلهم في استقالل املغرب ،كان طبيعيا أن انقالبا عسكريا لقلب النظام)).
مـــوالي الــحــســن ولـــي العهد
املدرسة العسكرية العليا بـ«سان يمهد االتصال السري بني كبار
ســيــر» ،وكأنهم عــرســان للنظام الضباط املغاربة «السانسيريني»  -ودائ ــم ــا فــي روايـــــات كتاب
املغربي غــداة االســتــقــال ،وكــان وكبار ضباط املخابرات الفرنسية بــركــاش  -اســتــدعــى الــجــنــرال
استقالل املغرب ،املناسبة التي في السفارة الفرنسية ،عنصرا الكتاني وكــبــار الضباط وقــال
احتفلت فرنسا بزفافهم لحكم فــاعــا فــي تــبــاعــد بــن جناحي لهم(( :أنـ ـ ــا ال أمسـ ــح ألي أحـ ــد أن
ي ـن ـت ـق ــد أول ـ ـئ ـ ــك ال ـ ــذي ـ ــن م ـن ـح ـهــم
املــغــرب املستقل ،عندما أسس القوات املسلحة امللكية.
ك ــت ــب واحــــــد مــــن الــضــبــاط وال ـ ـ ـ ــدي حمـ ـم ــد اخلـ ــامـ ــس ث ـق ـتــه،
النواة األولى للجيش امللكي.
وهكذا يمكن اعتبار هذه النخبة املــتــمــيــزيــن ،بــصــفــة الــضــابــط أمــا اآلخ ــرون ،فتقول هلــم إذا بقي
من قدماء «سان سير» ،هم النواة الكاتب محمد بركاش(( :وحن ــن جيشنا مـنـقـسـمــا ،فــإنـنــا سنضطر
األولــــى لــظــهــور الــبــورجــوازيــة الـضـحــايــا امل ـت ـض ــررون ،امل ـعــدومــون إىل اختيار األسـلــوب السويسري،
العسكرية في املغرب ،ألن أغلبهم يف كرامتهم ،شعرنا بأن عالقاتنا الــذي يسمح لكل مــواطــن أن تكون
له بندقيته)).
بــقــي مــحــظــوظــا لــــدى ال ــدول ــة
مــامــح صـــراع مفتوح منذ أن
الــفــرنــســيــة ،الــتــي كــانــت تعتبر
كان الحسن الثاني وليا للعهد
وج ــوده ــم فــي الــقــيــادة العليا
وقائدا أعلى للجيش ،في زمن
لــلــجــيــش املــغــربــي ،بمثابة
كان فيه الزعيم السياسي
ضــبــاط فرنسيني ملحقني
كانت البورجوازية متمثلة أوال
امل ــه ــدي بــنــبــركــة يبث
باملغرب ،رغم أنهم شكلوا
في كبار ضباط الجيش ،وفيهم من لم
أفكاره عبر تصريحاته
في بداية االستقالل ما
ومقاالته في العقول،
كان يسمى دفعة محمد
يكونوا قد استغنوا من المناصب ،بل أغلبهم
ب ــم ــا فــيــهــا عــقــول
الخامس ،ولكن أعماق
أوالد قياد وأقطاب ممن صنفتهم الدولة المحتلة،
شــــبــــاب الــجــيــش
هذا الهيكل العسكري
فرنسا ،في عداد المحظوظين ،بتسجيلهم في
طـــبـــعـــا ،وكـــانـــت
كانت جحيما ملتهبا
وســــائــــل اإلعـــــام
بـــحـــكـــم الــــصــــراع
المدرسة العسكرية العليا بـ«سان سير» ،وكأنهم
العاملية تبث إلى
الــــــذي تـــنـــامـــى بــن
عرسان للنظام المغربي غداة االستقالل ،وكان
أس ــم ــاع املــغــاربــة،
أطــر الجيش األخــرى،
تفاصيل االنقالبات
الـــوطـــنـــيـــن
بــــعــــض
استقالل المغرب ،المناسبة التي احتفلت فرنسا
في أمريكا الجنوبية،
الذين رقاهم أول وزير
بزفافهم لحكم المغرب المستقل،
بــيــنــمــا كــــان الــوضــع
لـــلـــدفـــاع ،االســتــقــالــي
املغربي كله تحت تأثير
محمد اليزيدي ،والذين لم
عندما أسس النواة األولى
الثورة املصرية التي أعلنها
يكونوا يحظون في التقارير
للجيشالملكي.
البكباشي جمال عبد الناصر،
الفرنسية التي كانت تكتب في
وقــد تــخــرج عــلــى يــديــه جــيــل من
السفارة الفرنسية إال بوصفهم
الثوار املغاربة ،الذين كانوا من قبل
أنهم قــدمــاء «ســان ســيــر» ،مــادة
لــصــراع بــن جيلني ،فــي الوقت م ــع اآلخ ـ ــري ـ ــن( )...ت ـت ــردى يــومــا يستمدون من مصر الدعم املادي
الــذي كــان فيه أول قائد للقوات ب ـع ــد يـ ـ ــوم ،قـ ــررنـ ــا ك ـت ــاب ــة رس ــال ــة واملــعــنــوي ،مباشرة عبر أجهزة
املسلحة امللكية ،األمــيــر مــوالي إىل األم ـ ــر م ـ ــوالي احل ـس ــن قــائــد املخابرات املصرية ،أو عبر قنوات
الــحــســن ،ســعــيــدا بــانــحــنــاءات اجلـ ـ ـي ـ ــش ،س ـل ـم ـن ــاه ــا ل ـل ـم ـس ـت ـشــار األمير الثائر عبد الكريم الخطابي،
الضباط كلهم ،بمن فيهم خريجو أمح ـ ــد رض ـ ــى ج ـ ــدي ـ ــرة)) (محمد الذي كان ساكنا في القاهرة.
كـــان الــعــالــم يــغــلــي ،واملــغــرب
«سان سير» الفرنسية واآلخرون بركاش .انقالب الصخيرات).
وفعال ،عند تنظيم االستعراض يحتفل بــاالســتــقــال ،وبــتــوزيــع
من الجيل الوطني ،أو من الذين
دخلوا للجيش وكانوا مسؤولني العسكري يوم عيد االستقالل  18املناصب وتقاسم كعكة النفوذ.
وإذا كان هناك من يذكر بدايات
في جيش التحرير املغربي الذي نونبر  ،1960رفضت مجموعة من
أســهــم فــي الهيمنة على بعض الضباط املغاربة املشاركة في هذا تركيبة املــغــرب بعد االستقالل،
املناطق املغربية قبل االستقالل ،االستعراض ،عنوانا ألول تمرد فـــإن األوســــاط الشعبية كانت
وكانت فرنسا ترى فيه خطرا على في تاريخ القوات املسلحة امللكية .تــقــول« :كـــل مــن راســـو سخون
تــمــرد غــيــر مــســمــوح للشعب يدخل للجيش» ،وكانت األوامــر
حربها ضد الثورة الجزائرية التي
املغربي أن يطلع عليه ،ولكنه تعطى إلبعاد تجمعات الجيش عن
كانت مستمرة في ذلك الوقت.
وبحكم الجيل املغربي العسكري في أوســاط الجيش ،فعل فعلته املدن ،ليكون االنفصام والتباعد
من قدماء «سان سير» ،وقد أطر يــومــا عندما كــان قــائــد الجيش أســاس العالقات املجتمعية مع
القوات املسلحة امللكية ،واملعارك الجنرال الكتاني ،وقــد عــاد من الجيش ،وهو حل رغم خطورته،

كان يتالءم مع اإلمكانيات املادية،
فتم تجميع ثكنات الجيش في
نفس املواقع التي كان لالستعمار
الفرنسي نفس الغرض ،وإبعاد
الجيش عــن األنــظــار ،وكبريات
الثكنات في التجمعات العسكرية
فــي بــن جــريــر ومــراكــش وقــرب
القواعد األمريكية في بنسليمان
والقنيطرة ،وفي املواقع النائية
الغير مرئية بالجبال في األطلس
ونــواحــي تـــازة ،واملستعمرون،
مثل املسؤولني املغاربة ،يجهلون
أن االبتعاد يجعل كل العساكر
مــعــرضــن لــتــأثــيــرات األف ــك ــار
اللينينية واملاركسية والثورية،
ليستفحل األمــر مــرة أخــرى ،في
حـــاالت االصــطــدام الــراجــع إلى
عوامل املاضي.
فــقــد كــان مــن أقــطــاب الجيش
املغربي كثير مــن أولــئــك الذين
أسهموا فــي قمع أولــى حركات
الـــتـــمـــرد فـــي وادي زم مــثــا
سنة  ،1954الــجــنــرال البشير،
والكولونيل الشنا ،الذي كان من
أقرب املقربني للجنرال املقيم العام
«بوايي دوالتــور» قبل أن يصبح
صهرا للجنرال أوفقير.
وإذا كانت الدولة ،قبل االستقالل
وبعده ،محكومة بما كان والزال
يسمى جهاز املخزن ،وأن املخزن ال
يسأل أقطابه واألوفياء له من أين
أتــوا ،وال يسمحون ألي مشتغل
مع املخزن بأن ال يكون وفيا إال
إلى املخزن ،فإن كل ما يحدث من
بعد ،يكون سببه املخزن.
ولـــهـــذا فـــرضـــت األطـــروحـــة
الــتــي تــقــول أن محاولة انقالب
الــصــخــيــرات ،ومــحــاولــة انقالب
الطائرة سنة من بعد ،كانت كلها
من صنع املخزن وجيش املخزن،
فال مبالغة إذا قيل أن كل الثورات
والــتــمــردات ،حتى فــي التاريخ،
خــرجــت مــن رحــم املــخــزن ،وأول
محاولة انــقــاب لحزب االتحاد
الوطني للقوات الشعبية بزعامة
املهدي بنبركة سنة  ،1963كانت
باتفاق مع قطب املخزن ،الجنرال
املــذبــوح ،وهــي حقيقة مــؤكــدة،
ألن بقاءه في موقعه القوي بعد
اإلعـــان عــن تــورطــه فــي انقالب
االتحاديني سنة  ،1963كان فقط
بــســبــب تــســامــح املــلــك الحسن
الثاني مع سليل العائلة ،وثانيا،
ألن هذا امللك الذكي ،كان في بداية
حكمه ،وكانت معرفته ملكونات
الجيش تجعله يضعف أمام عظمة
الجنرال املذبوح ،ودهائه ونبل
تصرفاته.
يتبع

