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شخصيتان في وزارة التربية الوطنية والتعليم
العالي ،تجاوز نفوذهما كل الــوزراء الذين تعاقبوا
على هــذه الــــوزارة ،بــل إن التعديالت الحكومية
التي شهدتها خــال الـــ  14سنة األخــيــرة ،كشفت
سقوط الوزير اخشيشن والوزير الــداودي والوزير
بلمختار والوزير حصاد والوزير الوفا ..بل إن سعيد
أمزازي الوزير األخير ،يسير على نهج أسالفه نحو
السقوط( )..دون تغيير املوظفني الكبيرين اللذين
تركتهما الوزيرة السابقة العابدة ،التي لم يرتبط
اسمها بمشاكل املخطط االستعجالي للتعليم ،بسبب
الدور الذي لعبه الرجل األول ورفيقته السيدة األولى
في الوزارة ،وفي سلم التعويضات(.)..

مـن الـجـائحــة الـوبـائــية
إلـــى
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الجائحة التواصـلية

يفترض أن المغرب محكوم بحكومة سياسية ،يقودها حزب حصل على
المرتبة األولى في االنتخابات( ،)..لكن الخالفات داخل األغلبية تجعلها أقل من
مستوى «حكومة تصريف أعمال» ،بل إنها لم تعد قادرة حتى على تصريف
الكالم ،حيث تستمر جائحة «كورونا» في حصد األخضر واليابس ،وال يجد
الشعب من يشرح له مستقبل هذه البالد ،في ظل استمرار البطالة الناتجة
عن «كوفيد  »19واستمرار عرقلة االستثمارات وتفاقم إغالق عدد كبير من
المؤسسات التعليمية ..باإلضافة إلى االستمرار في فرض الحجر
الصحي على بعض المناطق بقرارات تتخذ تحت جنح الظالم(.)..
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«كورونا» تفتح أكبر ورش تشريعي في المغرب

بقلــم:

الطيب العلوي

بعد �أحداث � 11سبتمرب..
�أحـداث � 12سبـتمرب

حــال استمرار إغــاق قــاعــات السينما دون
أن نتمكن من مشاهدة فيلم عن قــرب( ،)...لكن
الظروف التي تراكمت ،لألسف ،مكنتنا هذه املرة
من معاينة فيلم عن بعد( ،)...ألنه لو تم تركيب
مونتاج فيديو ألبرز األحــداث التي عرفها هذا
البلد السعيد( )...خالل األيام القليلة األخيرة،
لكانت نتيجة اإلخــراج شبيهة كل الشبه بتلك
األفـــام «الهيتشكوكية» املرعبة الــتــي كانت
تخيفنا في الصغر( ،)...والتي مازال معظمنا
يخشى بعض مقاطعها في الكبر(.)...
فبدءا من قضية الصغير عدنان الذي اختفى
من منزل عائلته في طنجة ،عندما كان في طريقه
لشراء الــدواء لوالده ،والــذي اهتزت من أجله
البالد ،ليلة السبت  12سبتمبر ،بعد أن أعلنت
القوات األمنية ،بعد أيام من اختفائه ،عن العثور
على جثته مدفونة ،مضيفة في بيانها أن املشتبه
به في هذه الجريمة ،استدرج الضحية إلى شقة
يستأجرها في مكان غير بعيد( )...عن منزل
الطفل ،قبل أن يعتدي عليه جسديا ويقتله دون
أن يالحظ أحد شيئا ،ألن الجميع()...ربما كان،
مع األسف ،منشغال في محاصرة ما هو أصغر
بكثير من حجم جسد اإلنسان الرقيق(.)...
وفي نفس اليوم ،في نواحي أكادير ،دهست
سيارة دركيا ،وأردته قتيال ،ليتبني مباشرة بعد
األبحاث امليدانية ،أن زميله في العمل هو الذي
قام بذلك قبل أن يقرر الفرار ،لهول الصدمة.
م ــرة أخــــرى ،وبــعــد أق ــل مــن  24ســاعــة من
هــذا الــحــادث ،اهتز بــدوره حي سيدي عثمان
بالبيضاء ،لوقع انتحار شاب في الثالثني من
عمره ،أقــدم على وضــع حد لحياته شنقا في
مشهد مهول أمــام أفــراد أسرته ،ساعات قليلة
بعد أن طلب من الجيران مبلغ  10دراهم ،فسبب
الكارثة واضح تقريبا( ،)...ينقصنا فقط معرفة
ما إذا كان يبحث عن املال لدفع غرامة الكمامة
الباهظة بالنسبة إليه ،أو بسبب توقيف مطول
لتجارته( )...في إطار العقوبات الزجرية للحد
من انتشار الوباء( ،)...هلل أعلم..
الذي نعلمه ،هو أن كل هذه التسلسالت «الشبه
هوليودية» املذهلة ،تقدَّمها مشهد فيديو جدير
بتشبيهه بأفالم معارك «الكالديادتور» ،يوثق
القتحام مجموعة من سكان حي التقدم «يا حسرة»
بعاصمة األنوار الرباط «يا حسرة» ،سياجا من
القصدير منصوب من طرف قوات أمنية ملحاصرة
الحي ،وخصوصا محاصرة مصارعيه( ،)...في
إطار تشديد إجراءات الحجر الصحي باملنطقة،
قرار املحاصرة هذا جاء طبعا ،وكالعادة ،دون
تواصل وال سابق إنــذار( ،)...فمن املخطئ؟ هل
السكان امللزمون بالخروج من بيوتهم( )...نظرا
لضيق الحفر حيث يسكنون( )...وكثرة أفرادها؟
أم السلطات التي نبهت الناس  -زعما  -إلى
خطورة ما اعتبرته استهتار ًا بإجراءات الحجر ؟
طبعا ،وكما تعلمون ،نختم حلقة هذا األسبوع
الرهيب على طريقة «الفالش بــاك» ،ما دامت
أحداثه شنيعة( ،)...بالتذكير أن كل هذا سبقه
ليلة الحدث األول( ،)...تفكيك خلية إرهابية
نشطة في كل من تمارة ،وطنجة( ،)...وتيفلت،
وعلى نحو متزامن.
كل ما نتمنى ،هو أن تكون هذه األحداث التي
تسلسلت الواحدة تلو األخــرى ،قد تتابعت في
غضون ساعات إال بمحض الصدفة( ،)...ألنه
عكس ذلــك ،قد يرشد الجميع إلى رؤيــة مدخل
النفق املظلم ،الذي كنا نخشاه منذ زمــن(،)...
والذي لن يقود سالكيه إال إلى موت محقق من
الــداخــل ،بعد استعراض سيزيد ثم يزيد من
مشاهد الفوضى ،وقتل النفس ،وقتل األبناء،
واالغتصاب ،والجهل ،والتعصب ،وانعدام األمن،
وتزايد التطرف.
وما الوباء إال فتيل الشعلة...

�إلغـاء الوظـيفة العمـومية وال�شـروع
يف مراجـعة �أجـور كـبار املوظـفني
الرباط .األسبوع

قـــال مــصــدر جــد مــطــلــع مــن حكومة
العثماني ،أن الخطوط العريضة ملضمون
الــقــانــون املــالــي الــخــاص بسنة 2021
والذي يوجد في مرحلة اللمسات األخيرة
داخــل وزارة املالية ،يتجه إلــى فرض
حالة من التقشف الكبير على العديد من
القطاعات والفئات االجتماعية.
فهذا الــقــانــون ،الــذي مــن املنتظر أن
يحال على البرملان ملناقشة تفاصيله
مباشرة بعد افتتاح دورة البرملان يوم
الجمعة الثانية من أكتوبر املقبل ،يتجه
إلى توقيف التوظيف نهائيا في جميع
القطاعات العمومية باستثناء الداخلية
والصحة والقضاء ،ويتجه إلى توسيع
خيار التعاقد لدى العديد من القطاعات
الحكومية والعمومية والشبه عمومية،
يوضح املصدر ،الــذي أكــد أن الظرفية
الصعبة التي فرضتها جائحة «كورونا»،
واألزمــة املالية التي يعيشها املغرب،
وكــذلــك فــرصــة جــمــع وزارة الوظيفة
العمومية مع وزارة االقتصاد واملالية،
أي وضع القطاعني معا في يد الوزير
بنشعبون ،تعتبر فرصة مواتية إلصالح
الوظيفة العمومية ،األمــر الــذي جعل
بعض الجهات داخل الحكومة تفكر في
فتح ملف مراجعة شاملة ألجور القطاع

العام ،والعمل على تقليص التفاوتات
الكبيرة التي تعرفها رواتــب القطاع
العام بني األجور العليا واألجور الدنيا.
بل أكثر من ذلك ،يضيف املصدر ،هناك
رأي آخر «براغماتي» داخــل الحكومة
يطرح أمام ارتفاع كتلة أجور الوظيفة
العمومية في امليزانية املقبلة ،وبعد
فشل عملية املــغــادرة الطوعية ،بات
هناك خياران إلصالح هذا القطاع ،األول
فــرض اقتطاعات خــال جميع شهور
السنة املقبلة لفائدة صندوق مواجهة

«ك ــورون ــا» ،للتخفيف مــن حجم كتلة
األجـــور ،أو اعتماد خيار اتخاذ قرار
مباشر يتعلق بتقليص جميع أجــور
الوظيفة العمومية بنسب مختلفة تراعي
الفرق الكبير في األجور ،ومن تم تقليص
الــفــجــوة الكبيرة بــن األجـــور العليا
والــدنــيــا ،فهل تقتصر الحكومة على
تقليص األجــور فقط ،أم أنها ستذهب
بعيدا في معالجة ملف اختالالت فوارق
أجور الوظيفة العمومية عموما؟

المغرب يتجاوز
الصــين فـي
إصابات «كورونا»

كاريكاتير األسبوع

الرباط .األسبوع

أكـــــــد مـــــصـــــدر مــطــلــع
لـ«األسبوع» ،أن عينات من
اململكة املغربية حاولت بكني
العمل عليها في إطار تطور
وباء «كورونا» في الخارطة
العاملية ،وقد تجاوز املغرب

وهبي :على وزارة الخارجية أن تترك
لألحزاب دورا في الدبلوماسية
الرباط .األسبوع
أكــــد م ــص ــدر مــطــلــع ،أن
األمــن العام لحزب األصالة
واملــعــاصــرة ،عــبــد اللطيف
وهبي ،طالب وزير الخارجية
نــاصــر بــوريــطــة ،بــأن يترك
هامشا للحركة خارج اململكة
لألحزاب السياسية.
وتراجع دور حزب األصالة
واملعاصرة في عهد وهبي،
عما قام به األمينان السابقان،
الــعــمــاري وبــنــشــمــاس ،من

خــــال ســعــيــهــمــا ملــســاعــدة
السياسة الرسمية في أمريكا
الالتينية.
ويرى وهبي ضرورة العودة
إلــى الدبلوماسية الشعبية
كمساند للسياسة الرسمية،
ليس في زمن التصعيد ضد
املغرب في الصحراء ،وإنما
أيــضــا فــي بــاقــي املــلــفــات،
وخــصــوصــا عــلــى الصعيد
اإلفريقي ،وأيضا املغاربي،
اللذين تحتاج إليهما الرباط
في قضية الصحراء.

وهبي

الصني في عــدد اإلصابات
بفيروس «كوفيد  ،»19وقال:
«إن املــغــرب لــن يستطيع
التعامل مــع سلوك جديد
أو حــجــر جــديــد فــي هــذه
الــظــروف» ،ولذلك ،فــإن من
املهم التعامل مــع املغرب
على أساس وضعه الصعب
مــع ك ــورون ــا ،وأن األم ــور
تزداد سوءا».
وأضــاف املــصــدر« :إن ما
ح ــدث فــي املــغــرب ،يعتبر
نكسة ال بــد مــن مساعدة
دولية للتعامل معها».
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فضا ئح
مجلس النواب
المغربي
من الرئيس
إلى النواب

ما خفي
كان أعظم
وجدها بعض املسؤولني الكبار
فرصة من الجنة ،بعد حسم النقاش
وإضــفــاء الطابع االخــتــيــاري على
املساهمات املحتملة لصالح صندوق
«كــورونــا» ،حيث لن يساهم بعض
كبار املسؤولني والنواب ولو بدرهم
رمــزي ،نتيجة التوجيهات العليا،
التي قالت إنه ال ينبغي إرغــام أي
مغربي على املساهمة اإلجبارية
لصندوق الجائحة(.)..

حتالف «البام» و«البي .جي .دي» �ضد
املالكي بتهمة التورط يف تعيينات م�شبوهة
الرباط .األسبوع

يتضح أن قضية التعيني فيما يسمى
«الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» الزالت
ترخي بظاللها على املشهد السياسي ،وقد
أصبحت مثل كرة الثلج ،كلما تدحرجت كلما
تكبر شيئا فشيئا ،وذلك بعدما لم ترد بعض
األطراف السياسية التنازل عنها مطلقا.
وإذا كانت أغلبية األحــزاب قد طوت ملف
تعيينات «الزبونية الحزبية الضيقة» داخل
هــذه الهيئة ،أو على األق ــل صمتت تجاه
املوضوع مباشرة بعد اجتماع رئيس مجلس
الــنــواب ،الحبيب املالكي ،بــرؤســاء الفرق،
وتقديم اعتذار في املوضوع ووعدهم بعدم
تكرار مثل هذه التعيينات وبكون حزبه االتحاد

االشتراكي قد استوفى حقه كامال من جميع
التعيينات ،فإن كال من حزب العدالة والتنمية
واألصالة واملعاصرة ال يــزاال مصرين على
«تعكير» مزاج املالكي بهذه القضية الساخنة،
والتي تزداد سخونة أكثر مع اقتراب موعد
افتتاح ملك البالد للدورة التشريعية املقبلة،
يوم الجمعة  9أكتوبر املقبل.
وفي هذا السياق ،وبعد تمسك املالكي بكون
تراجعه عن قــرارات التعيني هاته ال تعني
ســوى تقديم استقالته من رئاسة مجلس
النواب ،بعدها رفع «البيجيدي» و«البام»
شــعــار «مــمــفــاكــيــنــش» فــي وجـــه املــالــكــي،
حيث أكد األول عبر بيان فريقه في مجلس
النواب ،بأن «دفوعات املالكي غير مقنعة
وغير كافية ،لذلك ،عليه ضرورة إصالح هذا

الخطأ الشنيع بما يصون حرمة املؤسسة
التشريعية وصورتها أمام الرأي العام ،وأن
القاعدة تقتضي أن كل ما بني على باطل فهو
باطل».
أما الحليف الجديد لـ«املصباح» في مواقفه
مؤخرا ،حزب «الجرار» ،فقد ندد من جديد
بهذه التعيينات في بيان ملكتبه السياسي
املنعقد يوم السبت املاضي ،وطالب كذلك
املالكي بـــ«ضــرورة تحمل املسؤولية في
تصحيح هــذه األخــطــاء التي ستظل نقطة
ســوداء في صــورة املؤسسة التشريعية»،
فهل يستمر «البام» و«البيجيدي» في خنق
املالكي عشية افتتاح امللك للبرملان ،أم أنهما
سيقبالن اعتذاره ووعوده بخروج االتحاد
االشتراكي من كعكة التعيينات القادمة؟

محاولة إفراغ االنتخابات من مضمونها

جتدد مطالب الريع ال�سيا�سي لرفع عدد النواب
بالربملان ونفخ لوائح الن�ساء وال�شباب
الرباط .األسبوع
يــبــدو أن ضــغــط الجمعيات
النسائية على مختلف األحزاب
السياسية والحكومة بدأ يعطي
مفعوله ،وبدأت بعض املطالب
الحزبية تتجه إلــى الرفع من
عدد الالئحة النسائية.
وبهذا الخصوص ،قال مصدر
جد مطلع ،أن األحزاب اليسارية
والحداثية كاالتحاد االشتراكي
والتقدم واالشتراكية واألصالة
واملـــعـــاصـــرة ،طــالــبــت وزارة
الــداخــلــيــة ،أثــنــاء املــفــاوضــات
األخـــيـــرة ،بــالــعــمــل عــلــى رفــع
الالئحة الوطنية للنساء إلى 90
مقعدا عوض  ،60أي ضم الئحة
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الشباب إلى الئحة النساء.
وفيما يتعلق بمصير الئحة
ال ــش ــب ــاب ،فــقــد بــــدأت نفس

املــطــالــب تتجه إلـــى ضـــرورة
العمل على خلق الئحة جديدة
من  40مقعدا بدون شرط السن،

لتصبح مــفــتــوحــة فــي وجــه
الشباب واملثقفني والقيادات
الحزبية واألطـــر والــكــفــاءات
وغيرها ،لتكون غير محصورة
عــلــى الــشــبــاب ،وبــالــتــالــي،
سيصبح عــدد الــنــواب يفوق
الـ  400مقعد ،أي حوالي ،435
مما يزيد من تكاليف مجلس
«الــنــوام» كما يسميه الشعب،
الــــذي كــــان يــنــتــظــر تقليص
حجم وعدد البرملانيني ليفاجأ
بمطالب يطلق عليها الشعب
املغربي املثل الدارجي «مقدو
فيل زادوه فيلة» ..فهل توافق
وزارة الداخلية على هذا املطلب
في ظل تذمر الشعب املغربي من
مردود الغرفة التشريعية؟

أين هي وزارة الداخلية ،إذا كانت
ستسمح لحزب فــي نهاية عهدته
االنتخابية ،بعقد صفقة لتحويل
مدينة كاملة إلــى «باركينغ» ،عبر
التعاقد مع شركة أجنبية مختلطة،
ملــدة ربــع قــرن ( 25ســنــة) ،حيث
اســتــيــقــظ ســكــان فـــاس عــلــى وقــع
تحويل عدة شوارع وإقامات سكنية
إل ــى مــحــطــات لــوقــوف الــســيــارات
بـــــاألداء( ،)..وبــالــتــالــي ،سيضطر
املــواطــنــون إلـــى أداء ثــمــن ركــن
سياراتهم بالساعة والدقيقة عند
تواجدهم في منازلهم ،وعند نومهم..
أليس هذا عيبا()..؟
تسببت الجريمة البشعة في حق
الطفل عدنان ،في أول انقسام بني
أعضاء التيار القديم املحسوب على
أيــام خديجة الــرويــســي فــي حزب
األصــالــة واملــعــاصــرة ،فبينما قال
عصيد إن املطالبني بــإعــدام قاتل
الطفل عدنان «ال يقلون وحشية عن
الوحش الــذي يريدون الثأر منه»،
قال الباحث الكحل إن تنفيذ عقوبة
اإلعدام في الجرائم املتعلقة باإلرهاب
واالغتصاب املقرون بالقتل ،يحقق
العدالة ألهل الضحايا(.)..
لم تؤخذ بعني االعتبار التوجيهات
امللكية ،واإلرادة املغربية في مزيد من
االنفتاح على إفريقيا ،بعدما تداول
املسؤولون في شركة الخطوط امللكية
الجوية ،الخطوط العريضة لبرنامج
التقشف املقبل ،والــذي يقوم على
فتح الباب لتسريح العمال واملغادرة
الطوعية بمبالغ كبيرة ،وكــذا فتح
الباب لبيع الطائرات املغربية في
الــســوق الــدولــيــة بــدعــوى ارتــفــاع
التكاليف ،حيث ينتظر أن يتخلى
الناقل الوطني على خطوط إفريقية
استراتيجية ،بسبب تلخيص الربح
في الربح املادي البسيط(.)..
املغاربيون يقتسمون نفس العادات
أينما وجدوا ،فبعد أن غصت بعض
مواقع التواصل االجتماعي بعودة
حــفــات األعـــــراس ولـــو بحضور
رمزي ،اضطرت السلطات الباريسية
مؤخرا ،إلى االستعانة بـ  12سيارة
شــرطــة لــتــفــريــق مــوكــب عــروســن
مغاربيني ،ارتكبت خالله  87مخالفة
مرورية قيمتها  80ألف درهم.
ندد إعالميون وحقوقيون يمثلون
«املــركــز الوطني لــإعــام وحقوق
اإلنــســان» ،خــال وقفة احتجاجية
يــوم الــثــاثــاء املــنــصــرم ،بالحالة
الوبائية داخل قطاع االتصال ،كما
طالب املحتجون الغاضبون برحيل
الــكــاتــب الــعــام للقطاع ،مصطفى
التويمي ،الذي اتهموه بالفشل في
تدبير ملف «كورونا».
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محاولة تجديد البرلمان بشكل كامل في أكتوبر 2021

أول صدام حول صندوق «كورونا»

وزارة الداخلية تتجه جلمع االنتخابات يف يوم واحد
الرباط .األسبوع

ق ــال مــصــدر جــد مــطــلــع ،أن األحـــزاب
ووزارة الداخلية ،قد خطوا خطوة جد
متقدمة ،في آخر لقاء لهم نهاية األسبوع
املاضي ،بشأن االتفاق على ضرورة تنظيم
االنتخابات الجماعية والبرملانية في يوم
واحد.
وأكــد املصدر ،أن توجها كبيرا وسط
األحـــزاب السياسية ووزارة الداخلية
على ضــرورة تنظيم االنتخابات في يوم
واحـــد ،بسبب اإلكــراهــات املالية التي
تعيشها البالد ،حيث تكلف االنتخابات
الــدولــة املاليير كدعم مباشر لألحزاب،
وكمصاريف ولوجستيك وطني من طبع
مطبوعات التصويت وإعـــداد صناديق
االقتراع إلى تعويضات أعضاء مكاتب
التصويت وغيرها ،وهو ما دفع باالتفاق
فــي حــالــة اســتــقــرار الــوضــع الــوبــائــي
وتــطــورات البحوث الدولية حــول لقاح
فيروس «كورونا» ،إلى تنظيم االنتخابات
البلدية والجهوية ومجلس النواب في يوم
واحد ،خالل نهاية شهر يونيو القادم.
إلى ذلك ،فقد تم االتفاق كذلك على تنظيم

الرباط .األسبوع

االنتخابات املهنية (الــغــرف الفالحية،
والصناعة والتجارة والخدمات ،والصيد
البحري) مع بداية شهر يونيو ،على أن
تجري انتخابات مجلس املستشارين في
أواســط شتنبر املقبل ،ومــن تم سيكون

الــبــرملــان بغرفتيه فــي حلة جــديــدة مع
االفتتاح الرسمي له من طرف ملك البالد
خالل الجمعة الثانية من أكتوبر ..2021
فهل تسعف «كورونا» في تنظيم املغرب
لالنتخابات أصال؟

نقابيون يستنكرون تفويت مصحات الضمان االجتماعي لـ«تجار الصحة»
الدارالبيضاء .األسبوع

اســتــنــكــرت نــقــابــة االتــحــاد
املغربي للشغل قرارات تفويت
مصحات الضمان االجتماعي
إلى ما سمته «تجار الصحة»
في غمرة انخراط كل مكونات
الشعب املغربي وتجند جميع
املــؤســســات الــوطــنــيــة ،ومــن
ضمنها مصحات الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي،
في املجهود الوطني ملواجهة
وب ــاء «ك ــورون ــا» ،حيث كانت

وزراء يت�ساءلون:
�أين م�ساهمات نواب
ال�شـــعـب؟

مساهمة هذه املصحات
جـــد مــتــمــيــزة في
التعبئة الوطنية
لتدبير الجائحة،
حـــســـب بــيــان
صــادر عن هذه
النقابة.
نفس املصدر،
ومــن خــال بيان
وقــعــتــه الجامعة
الوطنية ملستخدمي
الضمان االجتماعي ،أكد
باستياء بالغ ،لجوء السلطات
الوصية إلى هذا القرار األحادي

الجانب ،وفــي تجاوز
خــطــيــر لــلــمــقــاربــة
التشاركية التي
نــــــص عــلــيــهــا
دســتــور الــبــاد
ودون مــراعــاة
للدور الريادي
الـــذي قــامــت به
ومــا تـــزال تقوم
بــه هــذه املصحات
فــي مواجهة جائحة
«كــورونــا» ونجاحها في
هذه املهمة ،مما جعلها تنال
تنويه وإشادة الجميع.

واعـــــتـــــبـــــرت الـــجـــامـــعـــة
الوطنية ملستخدمي الضمان
االجــتــمــاعــي ،أن هــذا الــقــرار
هو محاولة فاشلة ،ومخالف
للتوجيهات امللكية القاضية
ب ــإع ــط ــاء األولــــويــــة لــقــطــاع
الــصــحــة ،وب ــال ــت ــال ــي ،فهي
ترفض رفضا قاطعا املساس
بممتلكات العمال على اعتبار
أن هــذه املصحات غير قابلة
لــلــخــوصــصــة كــمــا جــــاء به
التحكيم امللكي في ثمانينيات
الــقــرن املــاضــي ،حسب نفس
املصدر.

عرفت إحــدى اللجان البرملانية ،األسبوع
املــاضــي ،مــزايــدات جــديــدة مــن طــرف بعض
النواب حول املساهمة في صندوق مواجهة
جائحة «كــورونــا» ،مباشرة بعدما دعا نائب
من الحركة الشعبية إلى املساهمة اإلجبارية
للبرملانيني الذين يفوق دخلهم  20ألف درهم
لفائدة هذا الصندوق.
هذه املزايدات ،تناقلتها بعض القيادات في
أحزاب الحكومة ،التي قالت بأن وزراء أحزابهم
يتساءلون عن مصير الشعارات واملرافعات
والخطابات واملزايدات التي قدمها ممثلو األمة
بمناسبة القانون املالي التعديلي قبل شهرين،
ذلك أن هؤالء البرملانيني ،الذين كانوا يزايدون
على الحكومة بضرورة فرض إجــراء اقتطاع
خمس األجــر من جميع األجــور العليا ومنها
أجور البرملانيني والوزراء ،ضمن نص القانون
املالي التعديلي ،اختفوا منذ ذلك الحني ،في
حني تحدت الحكومة برمتها البرملانيني ،وقررت
منذ شهرين التنازل عن خمس أجرة الوزراء
لهذا الصندوق ،فأين هي شعارات ممثلي األمة،
أم أن األمر مجرد مزايدات سياسوية فارغة؟
الــجــديــر بــالــذكــر ،أن وزيـــر املــالــيــة محمد
بنشعبون ،كان قد رفض مطالب فرض االقتطاع
اإلجــبــاري من أجــور كبار املسؤولني لفائدة
صندوق «كــورونــا» والتنصيص عليه داخل
القانون املالي التعديلي.

مافيا املخدرات تهاجم دورية �أمنية �إ�سبانية بال�سالح الناري
زهير البوحاطي .األسبوع

انتقلت إلى عفو اهلل ورحمته ،يوم  13شتنبر
اجل ــاري ،املشمولة برحمة اهلل ناصيرة بوشرى
ال ـكــاوي ،زوج ــة السيد الـتـهــامــي ،تــاركــة حسرة
وأملا يف نفوس األهل واألقارب.
وبهذه املناسبة األليمة ،تتقدم «األسبوع» التي
كانت الفقيدة من بني قارئاتها املخلصات ،بأحر
التعازي إلى زوجها السيد التهامي وإلى ابنها
مدني وأختيها نعيمة ونادية ،وإلى جميع أفراد
العائلة ،داعية لهم بالصبر والسلوان ،وللفقيدة
بالرحمة والغفران.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

خ ــرج ــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة
للحرس املدني والشرطة الوطنية
بمدينة سبتة املحتلة ،صباح
يــوم اإلثــنــن  7شتنبر ،2020
لالحتجاج ،بعدما تعرضت دورية
من الحرس املدني لطلقات نارية
حــن كــانــت تــقــوم بمهمة تعقب
زورق مطاطي كان ينقل املخدرات
من إحدى الشواطئ نحو مدينة
قاديس اإلسبانية ،حيث تم إطالق
النار على هذه الدورية مما نتج
عنه إصابة بعض العناصر من
الحرس املدني.
وحــــســــب مــــصــــادر خــاصــة
ب ـــ«األس ــب ــوع» ،ف ــإن دوريــــة من
الحرس املدني كانت تطارد زورقا
مطاطيا محمال بالحشيش ،ولم
تكن تتوفر على الدعم اللوجستي
من أجل التصدي لتجار املخدرات
الذين كانوا مجهزين بأسلحة،
فأطلقوا عليهم عــيــارات نارية
أصــابــت عنصرين مــن الحرس
املدني انطالقا من الــزورق الذي
كــان يحمل املــخــدرات مــن أجل
تهريبها نحو إسبانيا.
وعلى إثر هذه الحادثة ،خرج
وزير الداخلية اإلسباني بتصريح
صحفي أكد من خالله تتبع امللف
ومعاقبة الجناة بأشد العقوبات
بسبب هذا الهجوم الذي تعرض له

أفراد الحرس املدني قرب الجزيرة
الخضراء ،وأن وزارته استنفرت
جميع األجهزة لفتح تحقيق معمق
في املوضوع وتقديم الجناة أمام
العدالة.
واستنكرت النقابة الوطنية
للحرس املدني اإلسباني والشرطة
الوطنية فرع سبتة املحتلة ،نقص
اإلمكانيات التي يمكن بها مواجهة
مــثــل هـــذه الــظــواهــر املتجلية
بــاألســاس فــي مكافحة تهريب
املخدرات ،وذلك من خالل الوقفة
االحتجاجية التي نظمت أمام باب
القيادة العليا للشرطة باملدينة،
من أجل املطالبة باملزيد من املوارد
املادية والبشرية في جهاز الحرس
املدني الذي له دور مهم في حماية
الحدود البحرية ،كما نددت ذات
النقابة بالنقص الــواضــح في

النصوص القانونية التي تتعلق
بحماية القوات األمنية ،خصوصا
تلك العاملة في مراقبة الحدود
بشكل يــومــي ،وأيــضــا املتعلق
بتقنني استعمال السالح الوظيفي
الذي يزيد من مخاطر هذه القوات
مما يعرض حياة أفرادها للخطر،
ولذلك ،انضموا إلى النداء الذي
وجهته على املستوى الوطني،
الرابطات اإلسبانية التي شكلها
عــمــاء فيلق الــشــرطــة الوطنية
والــحــرس املدني و«جوسابول»
و«جوسيل» و«جــوبــول» ،إلظهار
«دعمهم للزمالء واألسر املعينني
في كامبو دي جبل طارق» ،حيث
وقــعــت عــدة حـــوادث فــي نهاية
األســـبـــوع املـــاضـــي فـــي مــجــال
مكافحة تهريب املخدرات ،آخرها
كانت يــوم السبت املــاضــي ،في

الــجــزيــرة الــخــضــراء ،حيث فقد
مــفــتــش مــن الــشــرطــة الوطنية
اإلسبانية ذراعــه بسبب الهجوم
الـــذي قــام بــه مهربو املــخــدرات
أثناء مطاردتهم ،ويوم األحد ،بعد
 24ساعة ،في إستيبونا ،أصيب
حارسان مدنيان بعد هجوم آخر
من قبل تجار املخدرات.
وقد تم تسجيل ازديــاد تعرض
رجــال األمــن للهجوم باألسلحة
الـــنـــاريـــة عــلــى أيـــــدي مــهــربــي
املخدرات ،مستغلني ظرفية انتشار
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وفي الوقفة االحتجاجية ،رفعت
أيضا الفتة كتب عليها «عدالة
األجــــور ،املــســاواة مــع الشرطة
اإلقليمية والــوطــنــيــة والــحــرس
املــدنــي» (الــصــورة) ،كما طالبت
النقابة بتوفير الحماية والدعم
الـــازم لــهــم ،وهــي مــن بــن أهم
املطالب التي طالبت بها جمعية
« ،»JUSAPOLوكــــان ممثلو
حــزب «فــوكــس» بسبتة املحتلة
حاضرين في االحتجاج من أجل
الركوب على مطالب رجال األمن
والحرس املدني ،حيث أعربوا عن
دعمهم لعناصر الشرطة الوطنية
والحرس املدني خالل هذه الوقفة
االحتجاجية ،فيما غابت األحزاب
األخــرى كالحزب الشعبي الذي
يــتــرأس حكومة سبتة والحزب
االشــتــراكــي املــعــارض باملدينة
والحاكم بإسبانيا.
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تفا�صيل خطة حزب اال�ستقالل لهزم العدالة والتنمية يف االنتخابات
الرباط .األسبوع
قــال مــصــدر جــد مطلع حضر مفاوضات
االنــتــخــابــات الــقــادمــة بــن وزارة الداخلية
واألحــــزاب السياسية ،أن حــزب االستقالل
تشبث جدا بطريقة جديدة لعملية فرز األصوات
االنتخابية وطريقة احتسابها.
وأكد املصدر ذاته ،أن حزب االستقالل وصل
لنقاش ساخن مع حزب العدالة والتنمية ومع
وزارة الداخلية حــول هــذا املــوضــوع ،فهو
يتمسك بطريقة احتساب القاسم االنتخابي
بطريقة جديدة ،حيث عوض احتسابه باقتسام
عدد األصوات الصحيحة فقط على عدد املقاعد
املــتــبــارى حولها ،يقترح االستقالليون أن
يحدد بناء على صيغتني :األولى هي اقتسام
عدد املسجلني على عدد املقاعد ،أو الطريقة
الثانية ،وهي اقتسام عدد كل األصوات املعبر
عنها (بيضاء ،ملغاة ،مشطب عليها) على عدد
املقاعد ،مما سيرفع من حجم القاسم االنتخابي،
وهي العملية التي ستصعب من مهمة الظفر
بمقعدين في دائرة انتخابية واحدة كما كان
ينفرد بذلك «البيجيدي» وبشكل كبير.
وحسب املــصــدر دائــمــا ،فحزب االستقالل
الذي يسعى لتعويض «البيجيدي» على رأس
الحكومة ،يتمسك بهذا الخيار أمــام رفض
شديد من حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر أن

العثماني

البركة

االقتراح األول (قسمة عدد املسجلني على عدد
املقاعد) سيحول نمط االقتراع إلى فردي وال
معنى فيه الستمرار الالئحة ،في حني يعتبر أن
االقتراح الثاني سينزع منه حوالي  25مقعدا
برملانيا كان يحصدها كمقعد ثاني في نفس
الدائرة االنتخابية.
وأوضــــح امل ــص ــدر ،أن حـــزب االســتــقــال،
وبالطريقة العادية املعمول بها الحتساب
األصـــــوات ،ك ــان قــد خــســر فــي االنــتــخــابــات

عــلــى «الــبــيــجــيــدي» لتقليص حجم
مشاركته فــي االنتخابات البرملانية
القادمة ،هي أخبار مغلوطة وال عالقة
لها بالحقيقة التي هي رفض الدولة
مطلقا لــهــذا الــقــرار ،ألنــه حتى ولو
ســيــكــون اخــتــيــاريــا مــن «اإلخـــــوان»،
فالقبول به سيكون إهانة للدولة ،لكون
هــذا الحزب سيلعب ناقصا من حيث
عدد «العبيه» ،فإذا انهزم سيقول أنه
أصال لعب غير مكتمل الصفوف ،وإذا
انتصر على خصومه ،فستكون اإلهانة
مــزدوجــة ،لذلك يرفض رج ــاالت كبار
فــي الــدولــة هــذه املــنــاورة ،ويطالبون
«البيجيدي» باللعب بكامل العبيه أمام
خصومه من باقي األحــزاب ،و«الحكم
هو الشعب ،هي صناديق االقتراع ،إذا
فاز البيجيدي فالدولة ستحترم قرار
الشعب ،وإذا انهزم ستكون هزيمة ذات
معنى ،ألنه لعب بكامل العبيه» ،يختم
املصدر.

عودة �صقور االنتخابات �إىل «البام»
الرباط .األسبوع

هــل ع ــاد ح ــزب األصــالــة واملــعــاصــرة لــســابــق عــهــده خ ــال ســنــوات
 2009و 2010حيث رفــع إيــقــاع ســرعــة العمل الــحــزبــي ،أي عهد
خلخلة املشهد الحزبي في بداية تأسيسه ،حني كــان ال ينتهي من
االجتماعات ،وكــان السباق في عقد املؤتمرات والــنــدوات واملواقف
مــن القضايا الوطنية ،وخــاصــة التحركات االستباقية األولــيــة في
مــجــال االنــتــخــابــات حــتــى صــار قــاطــرة تنافسية لــبــاقــي األحـــزاب؟
وقد عقدت القيادات السياسية والحزبية لـ«البام» لقاء «ساخنا» باملقر
املركزي للحزب ،يوم السبت املاضي ،حيث تم تسجيل اجتماع موسع
خاص باالنتخابات املقبلة.
وقال مصدر مطلع ،أن الحزب ،بسط خالل هذه االجتماع ،عرضا من
ما يسمى اللجنة الوطنية لالنتخابات ،التي انطلقت منذ مدة في عملها
وقدمت تقريرا متقدما حول خارطة الحزب االنتخابية بمرشحيها وبجميع
التفاصيل املرتبطة باالنتخابات القادمة في سابقة داخل الحقل السياسي،
حيث يبدو أن «البام» انتقل إلى تفاصيل االنتخابات القادمة مبكرا.
واملؤشر الثاني على متغيرات «البام» التي أثارت االنتباه بني الفاعلني
السياسيني ،هو أن اللقاء املذكور عرف ألول مرة حضور أغلب قيادات
الحزب ،منذ صراعات ما قبل املؤتمر األخير ،أمثال املحارشي والحموتي
واخشيشن وبعيوي ،وغيرهم من الصقور االنتخابية املتمرسة في
العديد من املناطق من طنجة وسوس والصحراء وخنيفرة بني مالل
وغيرها من املناطق ..فهل هي رسائل األصالة واملعاصرة لباقي األحزاب؟

األخيرة ،العديد من املقاعد لفائدة العدالة
والتنمية الذي اكتسح هذه الدوائر وفاز فيها
بمقعدين ،كما حصل بالعديد من الدوائر التي
فقدها قياديون استقالليون بالدار البيضاء،
وهو األمر الذي سيمكنه من استرجاع هذه
املقاعد ،وبالتالي ،احتمال الفوز باملقعد األول
وانتزاع الرئاسة من العدالة والتنمية وقيادة
الحكومة املقبلة ..فهل تساير باقي األحزاب
«امليزان» في طرحه هذا؟

هل تعلم وزارة التربية الوطنية أن الدخول
املدرسي بالعالم القروي ال عالقة له بالدخول
املــدرســي بالعالم الحضري؟ وهــل تعلم أن
القرى واملناطق النائية ال إشكال لديها مع
فيروس اسمه «كورونا» بقدر ما لديها إشكال
اليوم مع عدم توزيع عملية «مليون محفظة»؟
مصدر جد مطلع في مجال التربية والتعليم،
أكد لـ«األسبوع» ،أن ماليني التالميذ بالعالم
الــقــروي وبــالــبــوادي واملناطق النائية ،لم
يلتحقوا بعد بمدارسهم ،ألن الدخول املدرسي
لم ينطلق بعد بصورة نهائية ،وذلك بسبب
عدم توزيع «املليون محفظة» حتى اآلن ،إذ
أن جل األسر املعوزة والفقيرة بهذه املناطق
دأبــت على انتظار التوصل بهذه املحفظة
لالطالع على محتوياتها ،ومن تم عملية تتميم
وتكملة ما ينقصها لتنطلق دراسة أبنائهم،
وأمام الحديث عن عدم توزيع هذه املحفظات
حتى حدود اليوم ،فـ«املوسم الدراسي الجديد
لن ينطلق في القرى والبوادي حتى إطالق
هذه العملية» يقول املصدر ذاته ،فهل تفرج
الوزارة عن محفظات الدولة؟
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فزاعة تقلي�ص م�شاركة حزب العدالة
والتنمـية يف احلـكومة
يبدو أن التطورات التي يعرفها ملف
«الضغط» على حزب العدالة والتنمية
من أجل التقليص من حجم مشاركته
خــال االستحقاقات القادمة ،أصبح
حربا باردة بني صقور الحزب وبعض
رجــاالت الــدولــة ،وصــار مصدر تبادل
القذائف الصامتة حاليا بني الطرفني،
إمــا مباشرة أو عبر وســطــاء ،يقول
مصدر جد مطلع.
وأكـــد املــصــدر نفسه فــي تصريح
لـ«األسبوع» ،أن عددا كبيرا من رجاالت
الــدولــة والسياسة ،اعــتــبــروا ترويج
قرار الضغط «املزعوم» الذي يتعرض
له «إسالميو» املغرب من أجل تقليص
مشاركتهم االنتخابية ،مجرد فزاعة
وإشاعة مسيئة للدولة أكثر من اإلساءة
لحزب «اإلسالميني» نفسه.
وأكد املصدر ذاته ،أن أخبار الضغط

أين هي المليون محفظة
يا سعادة الوزير؟
الرباط .األسبوع

بين منطق الدولة ومنطق األحزاب

الرباط .األسبوع

كـواليـس األخبــار
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االجتماعية بمجلس الــنــواب
الرباط .األسبوع
املــنــتــمــيــة لــحــزب االســتــقــال،
يبدو أن جائحة «كــورونــا» قد وافــقــت مــن خالله على برمجة
تــحــولــت إل ــى «جــســر» حقيقي هــذا القانون للمناقشة ابتداء
لتمرير الصعوبات والعراقيل مــن يــومــه الــخــمــيــس بمجلس
و«البلوكاج» الذي كانت تعيشه الــنــواب ،على أمــل تمريره في
ظــل هــذه الجائحة ،الــتــي تعد
بعض القرارات أو القوانني
مناسبة هامة لتمرير القوانني
طيلة الفترة والعقود
خاصة فــي ظل حضور العدد
املاضية.
القليل جــدا مــن البرملانيني
في هذا السياق،
بسبب «كورونا» ،فهل قررت
علمت «األسبوع»،
حكومة العثماني تجاوز
أن وزير التشغيل
اعــتــراض الــنــقــابــات على
واإلدمـــاج املهني
مضمون هــذا القانون
الـــشـــاب أمـــكـــراز،
الساخن واستغالل
نــفــض ال ــغ ــب ــار عن
ظرفية «كورونا»
قـــــانـــــون تــنــظــيــمــي
لتمريره داخل
«م ــل ــت ــه ــب» يــتــعــلــق
مـــــجـــــلـــــس
بالحق في اإلضراب
النواب؟
الــــذي ظـــل يعيش
غــــيــــر أن
«الــــبــــلــــوكــــاج»
األســــئــــلــــة
مـــنـــذ حــكــومــة
الـــــــتـــــــي
اليوسفي.
تــعــتــرض
بــاغ رسمي
طريق هذا
مـــــن رئــيــســة
أمكراز
الـــقـــانـــون
لجنة الشؤون
«الــشــائــك»،

هــــو كـــيـــف ســتــتــعــامــل مــعــه
الحكومة حني يصل إلى مجلس
املــســتــشــاريــن حــيــث تــتــواجــد
التمثيليات النقابية املعارضة
لهذا القانون بقوة ،األمــر الذي
من شأنه أن يعرقل تمرير هذا
القانون ،أم أن النقابات باتت
بــدورهــا ظــاهــرة صوتية فقط،
حــيــث تــعــتــرض اإلصـــاحـــات
والقوانني الحكومية الكبرى في
الــشــارع ،وعندما تحني لحظة
وقــوفــهــا فــي وجـــه الــقــوانــن،
تغيب وتهرب وتقاطع جلسات
التصويت كما حصل مع قوانني
إصـــاح أنــظــمــة الــتــقــاعــد التي
جاء بها بن كيران سنة ،2015
حيث ظلت تعترضه بالشوارع
وفــي الــلــقــاءات والتصريحات
الصحفية ،وفي لحظة التصويت،
غابت عن الجلسات ،وبالتالي،
منحت الضوء األخضر لتمرير
تلك الــقــوانــن بعد سنتني من
معارضتها لها بقوة؟ فهل يعرف
قــانــون اإلضــــراب نــفــس مسار
قانون التقاعد؟

الرتاث التاريخي للرباط �أمام م�س�ؤولة اليون�سكو
الرباط .األسبوع
نظمت مديرة مكتب اليونسكو باملغرب
وشمال إفريقيا ،غولدا الخوري ،زيارة خاصة
لقصبة «لوداية» بالرباط ،وقفت خاللها على
عدد من األوراش التي تدخل ضمن برنامج
تهيئة املدينة ،وكذا عدد من املعالم التاريخية
التي تتموقع بقلب القصبة ،وقد وقف إلى
جانبها عــدد من فعاليات املجتمع املدني،
وأيضا عبد القادر الشرقي ،املحافظ الجهوي
للتراث الثقافي بالرباط ومصطفى الرمضاني
محافظ «شالة لوداية»..
وأش ــار عبد الــقــادر الــشــرقــي ،املحافظ
الجهوي للتراث الثقافي بالرباط ،إلى أهمية
املعالم التاريخية للقصبة والتي هي شاهد
حي على حقب تاريخية عرفتها «لوداية» في
مراحل متعاقبة من تاريخ املغرب ،مشددا
على عزم وحرص كل املكونات الثقافية على
املحافظة على معالم القصبة الضاربة في
عمق الذاكرة املغربية التاريخية ،مضيفا أن
كل األوراش التي تعرفها القصبة تخضع

لبرامج فنية وتقنية تراعي خصوصيتها.
من جهته ،قدم عبد الرحمان البدراوي
عن املجتمع املدني ،حيث تلقت مديرة مكتب
اليونسكو الدعوة من طرف «جمعية فضاء
لوداية» و«جمعية لوداية» ،شروحات للوفد
الزائر حول تاريخ «لــودايــة» والتطورات
التي عرفتها على مر السنني واإلكراهات
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا مــعــالــم مــعــيــنــة ،إذ
وقف الوفد على مجموعة من القضايا التي

تهم التراث الالمادي بالقصبة ،مشيرا إلى أن
جميع األوراش التي تعرفها القصبة تخضع
لقاعدة فنية وتقنية تراعي خصوصيتها
الــتــاريــخــيــة كــمــا هــو الــحــال مــع الحديقة
«األندلسية» ومقهى «املوريسكي» ،مؤكدا من
جهة أخرى ،أن الجميع يسعى إلى الحفاظ
على هذا التراث وفــي مضمونه التاريخي
والجمالي ،الفتا إلى أن قصبة «لوداية» كانت
والتزال قبلة للباحثني واملثقفني والسياح.
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في أفق ترأس روسيا لمجلس األمن

حتريك العالقات املغربية الرو�سية ملواجهة مناورات اجلزائر
عبد اهلل جداد .العيون

جـــاءت املــحــادثــات الــروســيــة املغربية
التي باشرها بوريطة رئيس الدبلوماسية
املــغــربــيــة مــع نــظــيــره الــروســي سيرغي
الفروف ،في سياق السعي املغربي لبسط
تصوره حول ملف الصحراء لروسيا ،التي
ســتــرأس مجلس األمــن الــدولــي فــي شهر
أكتوبر املقبل ،موعد قــرار مجلس األمن
الدولي حول نزاع الصحراء ،حيث تتوجس
اململكة املغربية من التحركات الجزائرية.
وشدد بوريطة على السبل الكفيلة بترقية
العالقات الثنائية املغربية  -الروسية،
حيث بحث املسؤوالن مسألة عقد النسخة
الثامنة مــن اللجنة املشتركة للتعاون
االقتصادي والعلمي والتقني بني البلدين.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية ،أن
الطرفني ناقشا مسألة زيارة وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمني بالخارج ،ناصر بوريطة ،ملوسكو،
دون اإلعالن عن تاريخها.

الراشيدية .األسبوع

بوريطة والفروف

ولم يفوت الجانبان ،في ذات املحادثات،
فرصة استحضار جملة من املسائل ذات
االهتمام املشترك ،على غرار امللف الليبي،
ومــالــي ،والتسوية فــي الــشــرق األوســط،

موريتانيا تشيد بدور
المغرب في ليبيا

فضال عن قضية الصحراء التي تستأثر
باهتمام الــطــرف الــروســي ،الــذي يسعى
للعب دور مهم فيها لكسر هيمنة الواليات
املتحدة األمريكية على امللف.

العيون .األسبوع

كشفت ميشيل باشليت ،املفوضة
السامية لحقوق اإلنسان ،أن آخر
مرة تم القيام فيها بمهام فنية في

الصحراء ،تعود للخمس سنوات
املــاضــيــة ،معتبرة أن مــثــل هــذه
املبادرات تعتبر مهام حيوية لتحديد
قضايا حقوق اإلنسان الحاسمة من
جميع األطراف واملساهمة في منع
تصاعد الشكايات.

الداخلة .األسبوع

يتابع إعالم جبهة البوليساريو مختلف محطات
حركة «صحراويون من أجل السالم» مستغربا ما
اعتبره «تساهل» السلطات املغربية مع الحركة
التي ولدت في ظروف جائحة «كورونا» ونجحت
في عقد لقائني ناجحني في العيون والداخلة،
وشهدت تجمعاتها حضورا الفتا.
واتهم إعالم الجبهة ،الخطاط ينجا رئيس

األسبوع
ال حديث في مخيمات تندوف إال عن الصراع
الخفي بني زعيم البوليساريو ،إبراهيم غالي،
وعبد هلل لحبيب الــبــال ،املــدعــوم من الجيش
الجزائري والذي استطاع أن يسترجع منصبه
بصالحيات واســعــة بصفته «مــســؤول دفــاع»
الجبهة ســابــقــا ،وتــضــاف إلــيــه مــا يسمونه
«مسؤولية األمــن وملف الدفاع واألمــن بأمانة
البوليساريو» ،وذلك أشهرا بعد رفضه للمنصب.
وكان إبراهيم غالي قد أبعد عبد هلل لحبيب
الــبــال مــن «مــســؤولــيــة الـــدفـــاع» ،للسيطرة
واالستيالء عليها في سياق تكريس التحكم ،فيما

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ،بتمويل
اللقاء بحوالي  70ألف درهــم ،وتمويل حفل
العيون مــن قبل والــي سابق ورج ــال أعمال
صحراويني.
وتهدف هذه االجتماعات إلى التمهيد لعقد
املؤتمر التأسيسي للحركة ،وهو املؤتمر الذي
سيمهد لتقديمها مستقبال كطرف مفاوض
معني بقضية النزاع حول الصحراء ،مما بات
يزعج البوليساريو في الداخل والخارج.

جرى تعيني لحبيب البالل «مسؤوال عن األمن
وملف الدفاع واألمن بأمانة البوليساريو» ،بيد
أنه رفض املنصب لتصل عالقته برئيس الجبهة
حد القطيعة ملدة تزيد عن الستة أشهر ظل فيها
املنصب شــاغــرا ،ليطفو الــصــراع بينهما على
السطح ويغذيه أنصار الجانبني.
تنصيب عبد هلل لحبيب البالل في املنصب
الجديد ،جاء بعد االتفاق على تسوية الخالفات
بني الجانبني وتمكني األخير من صالحيات أوسع.
وكانت مخيمات تندوف قد شهدت ردود فعل
كبيرة ضد إبراهيم غالي ،حيث اتهمه مسؤولون
فيها بتحويل الجبهة ململكة خاصة به واالتجار
بمعاناة الصحراويني.

ارتفاع �ضحايا «كورونا» من امل�سنني يف العيون
نبهت السلطات املحلية ملدينة
الــعــيــون ،إلــى عــدم االستهانة
بوباء «كورونا» في ظل رصدها
لحاالت إصابة نتيجة االختالط
الــعــائــلــي ،وهـــو الــشــيء الــذي
تسبب في ارتفاع عدد الوفيات
فـــي ص ــف ــوف املــســنــن الــذيــن
يــعــانــون مــن أمــــراض مــزمــنــة.
ووجــهــت واليـــة جــهــة الــعــيــون
الساقية الحمراء ،نداء إلى كافة

وخصصت ميشيل باشليت ،يوم
اإلثنني املــاضــي ،جــزء من كلمتها
املوجهة للدورة  45ملجلس حقوق
اإلنــســان الــتــابــع لــأمــم املتحدة،
لــقــضــيــة الـــصـــحـــراء فـــي شقها
الحقوقي ،وأكدت أن مجلس حقوق

اإلنسان يواصل متابعة ومراقبة
الــوضــع الحقوقي فــي الصحراء
عن بعد ،حيث عبرت عن تطلعها
ملناقشة معايير الزيارة الجديدة
للبعثة الفنية مع جميع األطــراف
في املستقبل القريب.

�إعالم البولي�ساريو يتهم املغرب بدعم حركة «�صحراويون من �أجل ال�سالم»

اتهام رئيس البوليساريو بتحويل الجبهة إلى ملكية خاصة

العيون .األسبوع

ال حديث في الراشيدية إال عن مهاجمهة
رئـــيـــس جــمــاعــة الـــراشـــيـــديـــة ،عــبــد هلل
هناوي ،لوالي جهة درعة تافياللت ،بوشعاب
يحضيه ،واتهامه عالنية بعرقلة التنمية
بجماعة الراشيدية وتوقيف املشاريع وعدم
مواكبتها.
وقـــال هــنــاوي ،وه ــو بــرملــانــي عــن حــزب
العدالة والتنمية ،في دورة استثنائية ملجلس
الــراشــيــديــة عــقــدت يــوم الــثــاثــاء املــاضــي،
بالحرف« :عام ونص وحنا صابرين ،ما كاين
ال مواكبة وال هم يحزنون ..كاين البلوكاج»،
وأن« :الــوالــي يقتل التنمية بالراشيدية،
وهــو بذلك يخالف ظهير تعيينه من طرف
صاحب الــجــالــة» ،وأض ــاف موجها كالمه
إلى ممثل الوالي في االجتماع الذي تناقلته
وسائط اإلعالم االجتماعي« :ميعادنا املحكمة
اإلداريــــة ..أنــا مسؤول وأتحمل مسؤولية
كالمي وأقول بأن هناك بلوكاج».

بعثــة�أمــميةملهــمةفــنية يفال�صــحراء

األسبوع

أشــــــــادت الــجــمــهــوريــة
املوريتانية بــالــدور الكبير
الذي تلعبه اململكة املغربية
في إنجاح الحوار بني األشقاء
الليبيني ،في بيان صادر عن
وزارة الــشــؤون الخارجية
والتعاون واملوريتانيني في
الــخــارج ،كما نوهت بالدور
الــبــنــاء الــــذي يــضــطــلــع به
املــغــرب ،ودعــوتــه األشــقــاء
الليبيني إلى تغليب املصلحة
الوطنية على كل االعتبارات،
وبــــذل ك ــل م ــا ف ــي وسعهم
للحفاظ عــلــى وق ــف إطــاق
النار الذي تم التوصل إليه
مؤخرا والذي ال يزال هشا.

رئيس جماعة
الراشيدية يتهم الوالي
بوشعاب بـ«البلوكاج»

املواطنني تحث من خالله على
وجوب التقيد الصارم بالتدابير
الوقائية املتعلقة بـ«كوفيد »19 -
في سبيل تطويق انتشار الوباء.
ودعــــــت س ــل ــط ــات الــعــيــون
املــواطــنــن إلــى ضـــرورة العمل
وفق مقاربة تشاركية ،لتجنيب
الجهة نزيف الوفيات في صفوف
املسنني ،موجهة نــداء للساكنة
الحــتــرام التدابير االحــتــرازيــة
املعمول بها ،من قبيل الحرص
على النظافة بشكل مستمر،

وارتـــــداء الــكــمــامــة ،واحــتــرام
الــتــبــاعــد ،كما دعــت املواطنني
ملراجعة سلوكهم اليومي بتجنب
املصافحة واملعانقة والزيارات
العائلية واملناسبات ،مطالبة
بجعل مقاومة الــوبــاء أولوية
قــصــوى ومــســؤولــيــة جماعية
وفـــرديـــة لــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاة
املواطنني وسالمتهم الصحية،
وخصوصا األشخاص املسنني
وأيضا الذين يعانون من أمراض
مزمنة.

التكوين المهني بالعيون يتحدى «كورونا»
العيون .األسبوع

كشف املدیر الجھوي ملكتب التكوین
املھني وإنــعــاش الشغل باألقالیم
الجنوبیة ســامــي الصلح الطیب،
الـــذي يــتــولــى إدارة ومــســؤولــيــات
جهة كلميم وادن ــون وجهة العيون
الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي
الذهب ،عن إجراء االمتحانات املؤجلة
بسبب تداعیات فیروس «كــورونــا»
في موعدها املحدد ،مشددا على أن
اإلجـــراءات والتدابیر التي اتخذھا
مكتب التكوین املھني فیما یخص
انــطــاق املــوســم التكویني الــقــادم
( )2021 -2020على مستوى الجھات
الجنوبیة الثالث ،والــذي یأتي في
ظــروف خاصة واستثنائیة بسبب
تفشي فيروس «كوفید .»19

وأكـــد مــديــر الــتــكــويــن بــاألقــالــیــم
الــجــنــوبــیــة ،أن تــنــظــیــم الــدخــول
حضوریا بالنسبة لھذا املوسم ،يتميز
بإجراءات تتعلق بالوقایة والنظافة،
حیث سیتم اعتماد إجراءات صارمة
لضمان التباعد االجــتــمــاعــي على
مــســتــوى كــل املــؤســســات ،وقــاعــات
الــــــدروس ،وكــــذا تــعــزیــز عملیات
الــنــظــافــة ،والتعقیم املــكــثــف ،ومد
املؤسسات بموزعات سائل التعقیم
واملحالیل الھیدروكحولیة ،الفتا
كذلك إلى أنه سیتم إرساء بروتوكول
وقائي یھم قیاس حــرارة املتدربین
واملتعاونین بمحاریر تشتغل بتقنیة
الــلــیــزر ،إضــافــة إلـــى بــث وصــات
تحسیسیة تھم احترام تدابیر التباعد
االجــتــمــاعــي ،وتــشــدد على ضــرورة
االمتثال لإلجراءات االحترازیة.

العدد1089 :

القناص
بعد حريق كلميم

تزود المغرب بقدرة
«بامبي بوكيت» ضرورة
في كل العمليات القادمة

من  17إلى  23شتنبر 2020
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كـواليـس األخبــار

رئي�س جنوب ال�سودان يطلب م�ساعدة احلمو�شي
اقــتــرحــت جــهــة أمريكية
تــعــاون الــحــمــوشــي ،قائد
املــــخــــابــــرات ال ــداخ ــل ــي ــة
والــشــرطــة فــي املــغــرب ،مع
رئــيــس جــنــوب ال ــس ــودان،
سيلفاكير مــيــارديــت ،في
ترتيب مكتب استخباراته
الــداخــلــيــة بــعــدمــا تمكن
األملان من العمل على إعادة
هيكلتها.
وينقل مصدر «األسبوع»
الصراع الــذي حــدث عندما
أبـــعـــد ســيــلــفــاكــيــر قــــادة

الحموشي

اســتــخــبــاراتــه لــيــســتــفــرد
بالنفط ،وقد طلب مساعدة
خارجية من واشنطن ليأتيه
الرد باقتراح «أمن داخلي»
أو مــخــابــرات داخــلــيــة ،وأن
يستفيد من التجربة املغربية
والــحــمــوشــي ،الــــذي يــديــر
الشرطة ومخابراتها التي هي
املخابرات الداخلية للمملكة.
ويـــــرى ســيــلــفــاكــيــر ،أن
التعاون املغربي الجنوب
ســــودانــــي يــســمــح بــهــذه
الخطوة في الوقت املناسب.

إريك برانس يضع في الئحته
شركة «مناجم» المغربية
منذ سنة  ،2017دخلت قدرة «بامبي
بوكيت» في إطفاء النيران حيز التنفيذ،
وأشار مصدر «األسبوع» إلى ضرورة
أن تكون كل التدخالت ضد الحرائق
مصحوبة بــهــذه الــقــدرة ،موحيا أن
حريق إحــدى الــواحــات بكلميم كان
«كارثيا» رغم استخدام املروحيات.
ومــا حــدث ،نقل إلــى جهات دولية
الــدعــوى إلــى حماية مــرور الراليات
في مثل هذه املناطق ،خصوصا وأن
املنطقة حارة ،وبلغت في لحظة إطفاء
النيران إلــى ما يزيد عن  48درجــة،
وهذه القدرة يصل معها الرش إلى 50
ألف لتر.
ويـــرى املــصــدر الــغــربــي ،أن قــدرة
«بامبي بوكيت» ستخدم أهدافا أخرى
إلى جانب تأمني الواحات واملناطق
القابلة لالشتعال بفعل ارتفاع الحرارة.

تمرين «باستيون»
بمدينة القنيطرة
يناقش في دكار

أول شركة عسكرية خاصة أمريكية
في تداريب بالمغرب
بــدعــم مــن «أفــريــكــوم» ،ومــن إدارة
ت ــرام ــب ،تــعــمــل الــشــركــة العسكرية
الخاصة األمريكية «رايلوند غلوبال»
على تداريب يقدمها البنتاغون لصالح
القوات الخاصة املغربية.
ويوضح مصدر «األسبوع» ،أن هذه
التداريب موجهة إلى القوات الخاصة
فقط ،وأن تحديدها لن يكون من جهة
أمنية أخــرى خــارج الــقــوات املسلحة
امللكية.

وهــذه العملية تأتي فــي إطــار دعم
التعاون العسكري بني املغرب والواليات
املتحدة ،وأيضا في إطار قوات التدخل
الــســريــع الــتــي تعد «شــبــه عسكرية»
ولديها مهام حساسة.
ويــأتــي عمل هــذه الشركة مــن أجل
دعم مكافحة «العناصر املسلحة» ،وقد
اخــتــارت الــواليــات املتحدة األمريكية
تــوفــيــر قـــوات خــاصــة مغربية يمكن
االستعانة بها في مهام خارج اململكة.

رئيس الحكومة اإليفوارية:

ال�شراكةاال�سرتاتيجيةمعاملغرب
قرار ال رجعة فيه
قــدرة دخــول السيارات املــدرعــة من
نموذج «باستيون» في كتيبة لالستعالم
ضمن عناصر شرطية أو عسكرية،
جعلت تمرينا فــي القنيطرة يصفه
أحــد املــؤطــريــن مــن جنسية فرنسية
فــي السنغال ،بأنه «مهم وقــد تمكن
من تفعيل أدائــه بالشكل املناسب»،
وفق مصدر «األسبوع» ،الذي قال بأن
التمرين على هــذه القدرة التكتيكية
يحدث في املغرب ،باإلضافة إلى قدرات
تؤكد أن «املــدرســة الفرنسية مؤثرة
ومؤطرة للعمل وللرؤية املغربية» ،رغم
انفتاح اململكة على تجارب أخرى.
وعرفت السنغال في الفترة األخيرة،
تــمــريــنــا إجــرائــيــا انــتــهــى بنهاية
غــشــت  ،2020تضمن تــدريــبــا على
االســتــعــامــات املــنــدمــجــة بــن املــهــام
الشرطية والعسكرية ،وهي التي يعمل
عليها املغاربة ،خصوصا في جنوب
اململكة.

باكايوكو

كشف رئيس الحكومة
اإليــفــواريــة ألصــدقــائــه،
الــذيــن نقل أحــدهــم إلى
«األســبــوع» كــامــا مهما
حـــــول إعــــــان شـــراكـــة
اســتــراتــيــجــيــة كــامــلــة
األركـــان مــع املــغــرب ،في

حال وصوله إلى الرئاسة
التي «كانت ورشا يعمل
عليه ملدة سنة على األقل».
ويقول حامد باكايوكو:
إن محور املغرب ـ أبيدجان
ســيــكــون نـــاجـــحـــا ،ألن
إمكانيات البلدين كبيرة،

وقــد ناقشت مع ماكرون
مــرة إن كــان محور دكــار
 الرباط ـ باريس ال يزالقويا بما يكفي ،وعندها
قلت :إن محورا عمليا آخر
ســيــكــون بــن أبــيــدجــان ـ
الرباط وباريس.

برانس

في الحرب التي يقودها األمريكيون
على مصالح الصينيني في إفريقيا ،قام
إريك برانس ،بنشر الئحة الشركات التي
يجب دعمها في القارة السمراء ،ألنها
«دول حليفة أو لديها عالقات شراكة مع
واشنطن» ،غير أن شرطه حول «املقرات
االجتماعية» لم يجر احترامه مع شركات
الحلفاء ،بينما وجــدت شركة «مناجم»
طريقها مع ذلك ،إلى األسماء القليلة التي
تضمها الئحته.
وأشار مصدر «األسبوع» إلى أن إريك
برانس وضع الئحة قصيرة من الشركات
التي تساهم إلــى جانب األمريكيني في
الحد من النفوذ الصيني.

الحشيش المغربي في
تقارير األمم المتحدة
بنسبة  15في املائة ،تراجع رواج
الــحــشــيــش املــغــربــي بــشــكــل كبير،
وعوضه الهيروين وبعض املعجونات
الكيميائية التي يمكن تدخينها بنفس
فعالية املستخرج من القنب الهندي.
وأوضح مصدر «األسبوع» ،أن عامل
«ك ــورون ــا» وتقييد الــحــركــة الــحــرة،
وأيــضــا إغـــاق بــعــض املـــدن شمال
اململكة بفعل الجائحة ،نــزل معهما
تداول الحشيش بـ  15في املائة ،فيما
يرى خبراء ،أن هذه النسبة ضعيفة،
وتشمل فقط تأثير «كورونا» على رواج
هذا املخدر ،وهناك عامل آخر يتمثل
في الجفاف ،وهو ما جعل خبراء لألمم
املتحدة يقفون على هذا التراجع.
وال يــزال املغرب ال يسمح للخبراء
األمميني بالتعامل املفتوح مع مناطق
زراعة القنب الهندي شمال املغرب.
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ملف األسبوع

صفر موارد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

مليونان ون�صف املليون �أ�سرة مت�ضررة ا�شتكت لوزارة
الداخلية ب�سبب جائحة «كورونا» دون تعوي�ض

كيف واجه املغرب هذين التحديني؟

دفع املغرب مساعدات ،يف الدفعة األولى ،إلى 4.3
ماليين أسرة متضررة جراء جائحة «كورونا» يوم  6أبريل
املنصرم ،ويف  14ماي ،انخفض العدد بـ  100ألف أسرة
قبل أن يزيد بـ  700ألف أسرة يف شهر يونيو ،بعد معالجة
الشكايات التي وصلت إلى مليونين ونصف املليون شكاية.
واستعادت  100ألف أسرة املساعدة ضمن الشكايات ،لتكون 600
ألف طلب مقبولة ،بما يعني أن حوالي املليونين بقيت ظروفها
صعبة ومعقدة ودون أن تتوصل بمساعدة صندوق «كورونا».
ووصلت التعويضات الجزافية لفاقدي الشغل إلى مليار درهم
يف شهر مارس ،واستقرت يف ملياري درهم شهري أبريل وماي،
فيما اضطر نصف مليون مغربي إلى تأخير سداد القروض البنكية،
ليلتفت الجميع إلى تمويل متطلبات الرأسمال املتداول بـ 19.5
خطوة «زائد  10في المائة» لحماية
المنتوج المحلي ،لم تكن كافية
أمام وصول األسر المتضررة إلى
حوالي  7ماليين أسرة
ارتفعت الجمارك على البضائع
من  30في املائة إلى  40في املائة،
تبعا لتقدير معقد يكاد يجعل الحفاظ
على املنتوج الوطني يشمل االعتماد
على الشركة الصغيرة واملتوسطة،
لكن التقديرات واإلحصائيات ترى
غير ذل ــك ،ألن صــنــدوق االستثمار
االستراتيجي موجه للشركات ذات
اإلمكانيات القوية ،مع تمديد آجال
مجموعة مــن الــتــدابــيــر مل ــدة سنة
إضافية كالتالي:
 )1للمنعشني العقاريني امللزمني
بإنجاز مساكن اجتماعية.
 )2للمنعشني السياحيني املنجزين
لبناء مؤسسات فندقية.
 )3للمستثمرين امللزمني بإنجاز
اتفاقيات مبرمة.
في ظل مؤشرات منها« :ناقص 17
في املائة» في املواد العادية ،ونزلت

عائدات الجمارك إلــى ناقص  7في
املــائــة إضافية ،بنفس قــدر تراجع
الرسوم في التسجيل والتنبر.
ودفــع املــغــرب مــع هــذه الوضعية
الصعبة  1.09في املائة ،أي بـ 315995
(باأللف درهــم) ،بما يجعل الرصيد
العمومي ينخفض بناقص 604.21
في املائة ،وهو رقم صــادم بالنسبة
لبناء ميزانية على الضرائب عندما
يتجاوز نقص الرصيد العمومي 600
في املائة ،أي  6أضعاف ،بما يجعل
القول أن االنكماش في حدود  6نقط،
حالة واردة أمــام الــقــراءة العادية
لألرقام املنشورة.
وأيا يكن الوضع املالي فإن:
 )1رصــيــد املــيــزانــيــة الــعــامــة من
غير االقتراضات ،يصل إلى ناقص
( 17775656ألــف دره ــم) ،وقــد زاد
نقص رصيد مرافق الدولة.
 )2استهالكات الــديــن العمومي
سجلت نسبا عالية ،إلى جانب املوارد
واالقــتــراضــات املتوسطة والطويلة
األجل التي زادت بـ  40.12في املائة،
مــع نــصــف املــــوارد فــي  2020من
القروض.

مليار درهم ،أي حوالي امللياري دوالر ،نصف االقتراضات الدولية
للمغرب يف هذه املرحلة (وهو رقم يجمع مليار دوالر من خط
السيولة الوقائية و 275مليون دوالر عن الخط الوقائي ضد املخاطر
الكارثية ،باإلضافة إلى مليار دوالر من متعددي األطراف) ،ولذلك،
فإن ما حدث من عدم تمكن الدولة من وصول املساعدة إلى
مليوني أسرة ،وتوجيه نصف اقتراضات الدولة إلى املقاولة ،يفيد
القول أن نطاق األزمة كان واسعا وغير قابل للتحكم ،بعد تسجيل
 5نقط تحت الصفر بالنسبة للنمو ،لتتعمق حالة االنكماش ،ألن
طالبي املساعدة يصلون إلى نصف املستفيدين ،لتعمل
الحكومة ىلع استثمار ما قيمته  7مليارات ونصف مليار
درهــم ،ومضاعفة هذا املبلغ قد يــؤدي إلى تسريع
استعادة حركة االقتصاد الوطني.

إن قدرة الدولة على الخروج من
مأزقها ،ستكون مكلفة ..إنها الحقيقة
الصعبة.
الحاجيات ال ترتفع ،بل ترتفع
كلفتها من حيث التمويل والوصول
إليها ،لذلك ،فــإن اإلنتاج املحلي
هو السبيل الوحيد إلعادة إطالق
دينامية االقتصاد الذي هو هوس
املواطن ،ألن كل شيء مؤجل في
اململكة إلى حني اإلجابة عن السؤال
االقتصادي الــذي اعتبره النظام
السياسي جزء من تسويقه ،غير أن
هذا الرهان ينحبس اليوم ،ولذلك،
فإن ارتفاع الديون الخارجية وصل
إلى  6مرات الديون الداخلية في
زمن «كورونا» ،ألن جفاف السيولة
االقــتــصــاديــة وحــضــور الــقــروض
البنكية لتغطيتها ،ذهب بعيدا ،ألن
الدين الداخلي زاد بنسبة  15.11في
املائة.
وطبقا لــأرقــام الــرســمــيــة ،فإن
االقــتــراض الداخلي لــم ينجح في
تغطية حاجيات الدولة التي تبقى
من غير تمويل في حدود عشرة في
املائة ( 9.68في املائة) تحديدا.

أعد الملف :عبد الحميد العوني

وهــو رقــم قياسي غير مسبوق
عندما يدرك املغرب أن دولته مضطرة
إلى إبعاد حاجاتها في حدود  10في
املائة لوجود متغير مطلق في حدود
ناقص ( 41853.271بآالف الدراهم)
(حسب الصيغة الرسمية املطبوعة).
وحــــســــب قــــــــدرات الــتــمــويــل
«االقــتــراضــي» ،فــإن ارتفاع الديون
الخارجية عن الداخلية ثالث مرات
على األقل ،يكشف صعوبات معقدة،
منها:
 )1كل القروض الداخلية تقريبا
تــحــت ضــمــانــات الـــدولـــة لتحريك
االقتصاد.
 )2كل القروض الخارجية موجهة
لحل مشاكل غير استثمارية في هذه
املرحلة الحرجة ،فيما تواصل الدولة
استثمارها االستراتيجي مع تقشفها
على صعيد ميزانية التسيير ،وهو
األمــر الــذي يدفع رصيد الدولة إلى
املزيد من الحرج.
وتبعا لــأرقــام الــتــي تضمنتها
ميزانية .2020
 )3خدمة الــديــن العمومي أديــت
بــقــروض أيــضــا ،ألنها سجلت على

صعيد الدين الداخلي «ناقص ست
نقط كاملة» ،وهذه الفجوة صعبة.
فيما زادت االقتراضات ،وأصبحت
لدينا ترتيبات نجملها في املالحظات
التالية:
 )1أن االقــتــراض الــخــارجــي هو
املتنفس «االســتــراتــيــجــي» لتمويل
الدولة.
 )2أن االقــتــراض الداخلي مبني
بشكل شبه كامل على قــدرة جذب
ال ــق ــروض ،ألن االســتــدانــة لــم تعد
مسقوفة بقانون ،وبالتالي ،فإن إعادة
تمويل االنطالقة من جديد ،جزء من
استراتيجية الغد ،ولذلك ،قرر املغرب
تمويل دعــم االستثمار في الصحة
والتعليم.
وقرر املغرب تمويل دعم االستثمار
فــي الصحة والتعليم كـ«قطاعات
استراتيجية» ولــيــس كـ«قطاعات
اجتماعية» إلى الحد الذي يمكن فيه
القول أن قــدرة االقتصاد املغربي
على إعادة االنطالقة ،حالة عادية،
ألن عودة النشاط االقتصادي
إلـــى طبيعته ،قــد يعيد
الـــدولـــة إلـــى طبيعتها
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السابقة ،وهي التي قــررت تغيير
«سلوكها التدبيري».
ويــمــكــن لــلــدولــة أن تــواصــل
اإلصالح ألنه قدرها ،خصوصا وأن
مواردها هي:
 )1الضريبة ،في حــدود  55في
املائة.
 )2االقتراض ،في حدود  40في
املائة.
لتكون:
ـ مــوارد مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة ،في حــدود صفر
في املائة.
ـ موارد الحسابات الخصوصية
للخزينة ،في حدود  24في املائة.

شكلت الموارد في حدود صفر في
المائة بالنسبة لمرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة ،صدمة
تؤكد على الهشاشة المؤسساتية
التي تتطلب تدخال صارما أدرج
الحذف والدمج كجزء من سياسة
التغلب على األزمة
مــا صــدم املــســؤولــن املــغــاربــة:
حجم القطاع املهيكل وغير املهيكل،
وصــفــر مــــوارد لــلــقــطــاع املهيكل
املتمثل في مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة ،فماذا جرى؟
إن املــغــاربــة اســتــيــقــظــوا على
صعوبتني بالغتني ،ألن القطاع
املهيكل وغير املهيكل أثبتا معا
عنصر الهشاشة ،وبالتالي ،فإن
الكل دعا إلى هيكلة جديدة ملا هو
مهيكل عبر حــذف مرافق أو دمج
بعضها في بعض ،وأيضا هيكلة
القطاع غير املهيكل الــذي فاجأ
الرسميني بحجمه الحقيقي ،لذلك،
فإن ما اعتقدت الدولة أنه «مهيكل»
يؤكد أنــه على نفس النتيجة مع
الجميع.
وفي الرؤية املالية الحالية ،فإن
املزيد من القروض غير املسقوفة،
يكشف أمرين:
 )1أن القرض ،إن لم يتحول إلى
استثمار ،سيكون مسموما ،لطبيعة
املرحلة وضرورة التحول.
 )2أن الــقــرض املــضــمــون من
الدولة ،إن لم يكن موجها إلعادة
هيكلة النشاط غير املهيكل ،فإن
الدولة تبني انغالقا جديدا لفئة
األثرياء وتركيز الثروة.
ومن البديهي أن يفاجئ املالحظ
رقمان :أن مــوارد امليزانية العامة
هــي ثالثة أربـــاع مؤشرها ،فيما
الــحــســابــات الخصوصية مثلت
الربع اآلخر.
إن الــتــمــيــيــز بـــن الــحــســابــات
الخصوصية وامليزانية العامة في
إقرار املوارد هو في جزء منه إعادة
تأهيل لعمل الصناديق الخاصة
والحسابات الخصوصية ،وبالتالي،
فإن قدرة اململكة على إعادة تمويل
نفسها ،لن تكون بعد اآلن إال عن
طريق املزيد من االقتراض.
وطــبــقــا ل ــأرق ــام املــعــلــنــة ،فــإن
الــتــمــويــل عــن طــريــق االستثمار
في مرافق الدولة لم يعد مجديا،
وبــالــتــالــي ،فــإنــنــا أمــــام طبيعة
موازناتية غير مسبوقة ،إذ أن هناك
مؤشرات يمكن إدراجها في إعادة
هيكلة تدبير الــدولــة وليس عمل
الدولة فقط.
إن إصــاح اإلصــاحــات ،جزء ال
يتجزأ من الدينامية التجارية فقط،
لسبب يتأكد معه أن:
 )1النفقات املتعلقة بالتسديدات
والــتــخــفــيــضــات واإلرجــــــــاءات
الضريبية ،وهــي في حــدود 1.42
في املائة فقط ،أي أن ما حدث من
مرونة «ضريبية» تجاه امللزمني،
جعل مساهمة الضرائب مختلفة

عن السنوات السابقة.
 )2نفقات املــعــدات والنفقات
املختلفة ال تـــزال فــي حـــدود 10
فــي املــائــة مــن املــيــزانــيــة العامة
رغــم ظــروف «كــورونــا» والــطــوائ
الصحية ،وبالتالي ،أصبحت هناك
إعادة تقدير جديد يبدأ من القول أن
الرؤية الجديدة للنفقات لم تتغير
عن سابقتها ،وأن ما يحدث من
تمويل لالحتياط النقدي ،ال يذهب
بشكل ســلــس تــجــاه املحتاجني
لبناء قدرة مالية ،ولن تكون الدولة
داعما إال من خالل ثالث بوابات،
منها خلق فرص الشغل ،والبنية
التحتية ،وهما عصبان حيويان
إلنــتــاج رؤي ــة قـــادرة على تخطي
انعكاسات «كورونا» على االقتصاد.

ميزانية استثمار استراتيجي
دون تقشف مع «منع التبذير»
البيروقراطي ،هو إجراء متأخر
إلنقاذ الميزانية المبنية
على االقتراض
قد يكون مهما بالنسبة للمملكة
أن تراقب إلى أي حد يمكن «إعادة
تــدبــيــر املــيــزانــيــة» املــبــنــيــة على
القروض ،وأزمة عدم اإلنتاجية في
القطاع العام وارتفاع اإلنتاجية
في القطاع غير املهيكل ،يعطيان
انطباعا خاطئا أساسه أمران:
 )1أن ربط اإلنتاجية بالهيكلة
ليس واقعا عمليا في اململكة.
 )2أن االقــتــراض لدفع فوائد

ملف العدد
فإن األجــرأة املتخذة تأخذ على
عاتقها:
ـ عدم تمكن الدولة من  10في
املائة من تمويالتها.
ـ عـــدم االســتــجــابــة لطلبات
الــعــرض األســـري فــي خصاص
يبلغ مليوني طلب على األقل ،رغم
فــرض أن تكون الطلبات رقمية
مع وجود قرويني وأمنيني لديهم
سلوك إداري ورقي.
ويبقى السؤال :هل الدولة لم
تجد اقتراضات خارجية لتغطية
خصاصها ،أم أنها ال تريد املزيد
من القروض بعد رفض تسقيف
االقتراضات ،ألن املهم هو إنقاذ
الوضع الجاري؟
وألول مرة ،فإن البنك الدولي
أقــل تشاؤما من الحكومة ،ألنه
يعتقد بأن اإلجراءات على صيغة
اإلصــاحــات ،قــد تغير السلوك
اإلداري والتدبيري للمملكة.

اإلصالحات تمنح المعدل (ناقص
نقطة) في نسبة االنكماش لهذه
السنة ،حسب البنك الدولي
ثقة املجتمع املالي الدولي أو
مؤسسات االقتراض الدولية في
اإلصــاحــات ،أكثر من أي عامل
آخر ،وبالتالي ،فإن خفض نقطة
في معدل االنكماش إلى «ناقص
 »4في املائة عــوض «ناقص »5
للحكومة ،يفيد أن املسألة تتعلق
أساسا بأمرين:

قانون المالية المعدل بموجب
قانون  20.35والذي صودق عليه
في  25يوليوز  ،2020والذي قرر
رفع تعريفة الرسوم الجمركية
كأولى القرارات ،عالمة على
التحول نحو «اإلنتاج المحلي» وإن
باالستدانة المفرطة ،ألن هذه
ضريبة ال بد من دفعها
حسب صياغة املادة الثانية من
هــذا القانون« :يرفع إلــى  40في
املائة ابتداءا من  25يوليوز ،مقدار
 30في املائة من التعريفة الجمركية
املنصوص عليها في املادة ( 4البند
األول) من قانون املالية».
وفــي اإلعـــفـــاءات ،فــإن تشجيع
الدورة العقارية كان جزء من الحزمة
االقتصادية ،من واقع أمرين :
 )1كي ال تزيد الدولة من تعميق
االنكماش االقتصادي ،ومن املخيف
أن تتضرر األســـر فــي حــال بيع
أصولها أيضا ،فتدخل العائالت
فـــي صــعــوبــات أك ــث ــر تــعــقــيــدا،
فتوجه املليوني أسرة التي طلبت
املساعدة ،ولم تر الدولة أحقيتها،
سيكون هو بيع األصول ،وبالتالي،
فإن أزمة عدم االستجابة لألسر ،زاد
من أزمة الدولة ،وكان يمكن معالجة
هــذا الوضع دون نقله إلــى العقار،
واألصول الثابتة ،وقد لوحظ تراجع
فيها رغم بعض اإلجراءات التي تأتي
في مقدمتها :اإلعفاءات بنسبة 700
في املائة من واجبات التسجيل في

تشجيع االستثمار االستراتيجي املحلي لن يكون برفع التعريفة الجمركية إلى  40يف
املائة ،ألن الرقم الثوري إلنجاح هذه االستراتيجية ،هو  50يف املائة.
وقد نجحت دول يف هذا التوجه ،خصوصا وأن القدرة الشرائية ضعيفة بفعل الجائحة،
وال يمكن الحفاظ ىلع فرص الشغل واإلنتاج املحلي إال برفع التعريفة.
االقــتــراض ســلــوك مــالــي عــادي
للدولة واملواطن على حد سواء،
لذلك ،فــإن التقشف قــرار صعب
لــم تستطع الــدولــة اتباعه ،ألن
دورة االقــتــراض أخــذت الجميع
إلــى الــقــاع ،وبــالــتــالــي ،فــإن كل
اإلجــــراءات املالية املــحــددة في
قانون املالية تريد تجاوز املرحلة
بـــ«قــرارات استثنائية» تنتهي
بزوال االستثناء.
وتغيير السياسة املالية املهيكلة
(بكسر الــكــاف) إن وصــلــت إلى
األهـــداف املعلنة ،سيكون عملية
معقدة ،ومنتجة ،ألن املهم هو من
يصلح؟ وكيف للدولة التي تعد
«أداة إصالحية» ،أن تواصل قدرتها
على تغيير محيطها وهي لم تغير
طاقمها أو تغير سلوكه على األقل؟
ولتفعيل اإلجراءات املنصوص
عليها قانونا في قانون املالية،

 )1حكامة توجيه التمويل إلى
األهداف.
 )2ربــط جــزء كبير من أمــوال
االقتراض بالبنية التحتية ،وكلما
تطور التدبير وتــطــورت البنية
التحتية ،تتحسن املؤشرات.
وعندما يتفاءل البنك الدولي
وبــاقــي مــؤســســات االقــتــراض،
يكون املغرب في ظروف «كورونا»
إيجابيا إلى حد يمكن معه القول
أن قـــدرة املــغــرب عــلــى إنــجــاح
أهــدافــه ،رهينة بتدبيره ،وهذه
قناعة الخبراء الدوليني ،فيما
ستكون االقتراضات املالية ثقال
ثقيال على الدولة املغربية ،إن لم
تذهب في إصالحات عميقة يمكن
معها أن تصل إلى نتائج إيجابية.
ويتأكد للجميع ،أن اإلصــاح
تفرضه الظروف القاسية والتي
يكون معها :اإلصالح أو الفوضى.

العقود املتعلقة باالقتناء بعرض
ألراض فــضــاءات مخصصة لبناء
مساكن ومحالت.
 )2كي ال تكرس الطابع االستثنائي
واالنتقالي للميزانية القادمة لسنة
 ،2021وقــد خطت الــدولــة خطوات
لجعل االنكماش محددا في  ،2020لكن
العودة إلى اإلنتاج هي القادرة على
إعــادة الحسابات املاكرواقتصادية
إلى بعض التوازن مع إقرار إضافي
بتغيير السلوك واملساطر املالية،
خصوصا ما يتعلق بالتعامل بالشيك،
وأيــضــا املساهمة اإلبــرائــيــة برسم
الغرامات املالية املتعلقة بعوارض
األداء على الشيكات ،وقد وقع تحول
على معاملة الشيك يجعل إجراءاته
قابلة للتعديل كي تنسجم مع املدونة
والسلوك املالي الدولي.
وتبعا لذلك ،فــإن سعر املساهمة
اإلجــرائــيــة حــدد فــي  1.5فــي املائة،

وبالتالي ،فــإن قــدرة األســر ضعيفة
على التأمني على قروض عن طريق
شــيــكــات الــضــمــان املــحــاســب عليه
قانونا ،وحاليا ،هناك صعوبات في
تأمني أسر من طرف أسر أخــرى أو
أشخاص ،وبالتالي ،فإن ضمان تدبير
املدخرات األهلية ،ومشكلة املليوني
أســرة في املغرب ،ستبقى معوقات
لتأمني السيولة ،فدرجة التضامن
االجتماعي والعائلي الــذي لم يكن
جزء من دراســة املجلس االقتصادي
واالجــتــمــاعــي فــي امل ــغ ــرب ،جــاءت
مرتفعة.
وأخذ هذا العامل دوره في تخفيف
األزمــة ،ألن مساعدة الدولة لم تصل
بعد إلى الحد األدنى من األجور ،وفي
القطاع غير املهيكل إلى  30في املائة
فقط.
وطبقا للمادة  ،7فقد تــم تغيير
الحساب املرصود ألمور خصوصية
واملسمى الصندوق الخاص بتدبير
جائحة «كوفيد .»19
وتوجهت الحكومة املغربية إلى
صندوق االستثمار االستراتيجي،
ليكون جــزء من الــقــدرة اإلحسانية
التي تأسس عليها الحساب األول،
وهو عامل دفع للقدرة االستثمارية،
وبالتالي ،فإن محاولة إبقاء مستوى
محدد من الضخ املالي للسوق في
نقل األهـــداف من «اإلحــســانــي» إلى
«االستثماري» ،يؤكد أن تغيرا جديدا
رآه الجميع.
مــن جهة ،هناك نتائج إيجابية
للحسابات الخصوصية ،إذ شكلت
ربع موارد الدولة ،وهناك ،من جهة
ثانية ،إعادة ترتيب واسع بخصوص
قدرة الدولة على التمويل ،انطالقا من
الضخ الذي حدث ،وقد الحظ الجميع
كيف جاء الجزء األول لقانون املالية
املعدل بعنوان« :املعطيات العامة
لــلــتــوازن املــالــي» ،فما هــو مطلوب
ليس التوازنات املاكرواقتصادية ،بل
التوازن املالي بمفهوم أشمل وأكثر
اندماجية.
ومجرد هذه االنتقالة في اإلطالق،
يفيد أن األمور ستختلف مستقبال،
فاالستثمار االستراتيجي أخذ يشمل
قطاعي الصحة والتعليم ،وهــذه
ميزانيات اجتماعية في التوازنات
السابقة ،والتخلي عن هذه الفلسفة،
هو قدر املغرب الذي ال يختلف بشأنه
املالحظون.
وهنا ،البد من اإلشارة إلى أمرين:
 )1أن مـــا حــــدث مـــن تغليب
ال ــت ــوازن املــالــي عــلــى الــتــوازنــات
املاكرواقتصادية ،يجب أال يكون
انتقاليا ،بحكم الطوارئ.
 )2أن الــتــدخــل الـــذي كــان على
الدولة أن تبديه ملليوني أسرة أخرى،
جعل األسر «املنزلقة» من خانة إلى
أخرى ،حالة اجتماعية صعبة يجب
مقاربتها ،وهــي إن فــقــدت عملها،
فإن إجــراءات الدولة حمت مسكنها،
وبــاســم سكنها فــي منطقة معينة
حرمت من املساعدة ،رغم وجود أسر
تسعى للكراء في أحياء محددة.
لذلك ،فأزمة األسر التي لم تتوصل
بأي مساعدة ،وقد انطلقت مجددا
في القطاع غير املهيكل ألخذ دورها،
تتحرك بعيدا عن مبلغ االعتمادات
املفتوحة بــرســم سنة  2020في
حــدود مائتني وخمسة عشر مليار
درهم.
وبالتالي ،فــإن املــونــتــاج املالي
ملعالجة «ميزانية أساسها ديون»
ألسر اقتصادها ديون ،هو توضيب
صعب للغاية ،ألن اقتصاد العائالت
فــي املــغــرب اســتــعــاد عافيته مع
«كورونا».
ولــوال التضامن الــذي حــدث ،وهو
ما لم يكن عامال قبل الجائحة ،لكانت
األمــــور خــرجــت تــمــامــا عن
السيطرة ،رغم االدعــاءات،
ورغم أن كل القراءات التي
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أخطأت التقدير ،ناتجة عن االستمارة
(من ـ بروتوتيب ـ السوسيولوجيا)،
فيما اقتصاد الجائحة كشف عبر
العالم عامل «التضامن» وإن من خالل
سكوت املعارضة أو تخفيف لهجتها.
وبالتالي ،فإن إمكانية املغرب في
تذويب مشكل «املليوني أســرة» ،وفي
ظ ــرف قـــاس ،هــو انــتــصــار للضمان
االجتماعي ،إذ غطى ما تركته الدولة ،إال
إن كان متعلقا بدقة التقديرات وتقارير
الداخلية ،لكن كيف ألســرة متكونة
من  3إلى  4أطفال ورجل متوقف عن
العمل وزوجته ربة بيت ،أن يعتاش من
 800درهم مبلغ الدعم ،أي بمعدل 4
دراهم لليوم وبدرهم للوجبة الواحدة؟
وبالتالي ،فإن التضامن االجتماعي هو
من قاد الدولة إلى تمديد الحجر ملرتني.
وحسب الــدراســات ،فــإن تحوالت
املغرب حدثت في منتصف السبعينات
( ،)1975وفي سنة  ،2000وبالتالي
فــإن الــزمــن السوسيولوجي يجعل
املسيرة الخضراء وحرب الصحراء،
ومــن ثــم وف ــاة الحسن الــثــانــي ،هي
الفواصل الزمنية التي يمكن االرتكاز
عليها.
وبالنسبة لألسر ،فإن اقتصادها مر
بصعوبة حــرب الصحراء والجفاف
الذي أدى إلى التقويم الهيكلي ،ومرت
أخــيــرا بسنة «السكتة القلبية» أو
االنكماش.
وحاليا ،سيكون االنكماش الحالي
أوالثاني زمنا «فاصال» ،وبالتالي ،فإن
جل التقديرات تذهب إلى أن االقتصاد
العائلي انتهى ،وكــذلــك الــشــأن مع
العائلة ،وإعادة تثمني العائلة ،فرض
معامال آخــر ،هو استعادة املجتمع
للمبادرة ،ألن إبعاد حوالي مليوني
أسرة لم يخرج احتجاجا واحدا.

عدم احتجاج مليوني عائلة على
حرمانها من المعونات ،يؤكد
أن التضامن االجتماعي تجاوز
تدخل الدولة ،فانتقلت األخيرة
إلى استثمارها االستراتيجي
عبر خط سيولة من الصندوق
الخاص بالجائحة
قــد يــكــون الــوضــع ال ــذي حــدث مع
األســر املغربية مختلفا عن املعونات
التي قدمتها دول أخـــرى ،ألن الكل
يحتاج فــي الــكــوارث ،لكن استعانة
البعض بكل مدخراته مع العائالت
القريبة ،جعل املجتمع يواجه الجائحة
بشكل عميق ،وقد تراجعت ادخاراته
بطريقة استثنائية.
ولم يكن ممكنا للمغرب الذهاب أبعد
من ذلك في تقديم املساعدة املباشرة،
إذ تحول جــزء من مساعدات الدولة
إلى املقاولة وإلى قطاعات من الدولة
نفسها مواردها صفر ،كمرافق الدولة
التي تعمل بشكل مستقل.
وتأسيسا على هذه الخطوة ،ستكون
الــدولــة أكثر قــوة فــي إعـــادة توجيه
املغرب لسياسة ما بعد «كورونا» ،من
زاويــة أن الــتــوازن املالي هو الجزء
الرئيسي الذي يضغط على اإلنتاجية
والتنافسية :الطابعان القادران على
رسم املرحلة.

قدرة العائلة المغربية على
الصمود في وجه الجائحة
تمكنت الــعــائــلــة املــغــربــيــة من
اس ــت ــع ــادة األدوار الــتــقــلــيــديــة
والتضامن على حــد ســـواء ،ولم

هوامش

ملف العدد

دعم العائالت املغربية التي طلبت املساعدة يف الجائحة وإن يف إطار غير مباشر،
مسألة استراتيجية ،ألن الخطورة أن تكون مليونا أسرة قد احتاجت بطريقة ما إلى
املساعدة ولم تتمكن منها ،فيما حولت أموال من صندوق «كورونا» إلى االستثمار.
تحافظ على االستقرار االجتماعي
سوى العائلة التي حاول الجميع
استهدافها ،وذلك من خالل آليات
عديدة تتقدمها:
 )1العودة إلى تضامن العائلة
الكبيرة ،لذلك ،فاالستثمار السياسي
واالقــتــصــادي فــي هــذا امليكانيزم
االجتماعي ،هو الجزء الرئيسي
اليوم من معادلة االستقرار.
 )2العودة إلى «القرض الحسن»،
قللت من غطرسة األبــنــاك ،لذلك،
فاالقتصاد األهلي تكون له أبعاده
في تسهيل التعامالت االجتماعية
تحديدا.
وتبعا لذلك ،فإن اقتصاد العائلة
نجح في تجاوز مضاعفات الحرب
(الــصــحــراء بــن  1975و،)1991
وهــو نفسه الــذي واجــه انكماش
«السكتة القلبية» ،وقــد أكــد امللك
الراحل الحسن الثاني ،على هذا
الدور ،كما أكد العاهل املغربي في
خطاب العرش على نفس الدور في
مواجهة «كورونا» ،وهذه القطائع
كاشفة إلــى حــد بعيد ،خصوصا
وأن التحول في  1975و)1(2000
مفارق ملا قبلهما.

مساعدات الدولة
للعائالت مل تشمل
مليوين أسرة ،كشفت
إىل أي حد ميكن للدولة
يف زمن األوبئة
واحلروب أال تكون
قادرة على الوصول
إىل كل من طلب
املساعدة.
يوقف التصدير وإن على صعيد
املساعدات اإلنسانية تجاه إفريقيا،
لضمان موقعه إلى جانب الصني
وقــوى أخــرى ،فيما يتعاون معها
على صعيد نقل التقنية واألخــذ
بتجربة بكني.
إن ق ــدرة املــغــرب على الحفاظ
على اقتصاد العائلة ،وأيضا عدم

انزالق مليون عائلة أخرى في القاع
االجتماعي ،يعطيان انطباعا على
املستقبل.
ولذلك ،فما حدث من قطيعة خالل
جائحة «كورونا» ،جاء إيجابيا على
صعيد سوسيولوجيا واقتصاد
العائلة واستعادة أفقها.

االنكماش االقتصادي يجب
أن يحول الدولة إلى «عائلة
كبيرة» بضرب الفساد ،للسماح
لبعض التمويل بالوصول إلى 7
ماليين عائلة طلبت المساعدة،
باإلضافة إلى العائالت التي لم
تتمكن من التعامل الرقمي مع
تقديم الطلبات
إن تمرير املساعدات للمتضررين
عبر طــرق رقمية ،جــاء ليؤكد أن
بعض الفقراء غير متعلمني ،ولم
يصلهم تدخل الدولة إال عبر طرق
أخرى ،منها تدخالت اإلطار األمني
أكثر من أي شيء آخر.
وهنا تعيش العائالت الكبيرة،

العائلة الجديدة تفشل في
االستقاللية ،كذلك فإن االستقرار
يسبق أي قناعة عند األسر
ما بعد حراك  20فبراير ،تغير
املــغــرب نحو عــدم تحول العائلة
الــجــديــدة لتبعات التغييرالذي
حـــدث ،ول ــذل ــك ،فـــالـــدروس التي
استوعبها اليسار( )2قبل غيره
تكمن في أن مسألة االستقرار جزء
من العائلة الجديدة ،وليس هناك
نــزوع إصــاحــي أو تغييري ،ألن
تجربة التنمية املحلية في املغرب
ال يزال وجهها االجتماعي متقدما
على االقتصادي(.)3
وإن قلنا كما يقول فيرغون ()4
بــوجــود «نــمــوذج مــغــربــي» ،فــإن
كل املشاكل مرتبطة بخلق فرص
الشغل( )5كما يقول البنك الدولي.
إن اقتصاد العائلة في املغرب
يــأخــذ أبــعــادا أكــثــر محلية بعد
الجائحة ،تماما كما هــو الشأن
مــع اقــتــصــاد الــدولــة ،الـــذي رغب
في رفــع «اإلنتاجية املحلية» في
مقابل «ســاســل الــتــوريــد» ،ولم

4- Le modele marocin, G, vergon, juin
2014 (sur net).
5- Proumauvoir la croissance et l’emploi dans le royaume du maroc; world
bank vol 1. 2006.

األموال في انتقالها من األسواق إلى السوبرماركت لم تنتج دورة تجارية

االنتقال من دعم العائالت إلى دعم املقاوالت ،يعيد إنتاج
عهد ما قبل «كورونا» يف حزمة من اإلجراءات املوجهة
إلنعاش االقتصاد ،إذ هناك ترتيبان:
ـ اقتصاد منتج لفرص العمل واملشارك يف البنية التحتية،
أو يف التصدير ،وهذا الثالوث يمكن الوصول بدعمه إلى
استقاللية الرأسمال وحاضنته ىلع حد سواء.
ـ قدرة املقاولة غير املهيكلة ىلع الصمود يف إطار تمويل
بنكي محجوب عنها ،ألنه مرتبط بالشركات املهيكلة،
ويف هذه الحالة ،فإن املقاولة تعيش كالعائلة يف ظروف
تتعلق بضعف القدرة الشرائية.
enseignements a tirer pour la gauche
marocain (rosalux, pdf, 12/3/2013).
3- Experience de developpement
local au maroc. programme concerté
au maroc, 2014.

ولــيــس الــكــبــرى ،عــلــى عــاقــات
التقاسم الكامل لألكل والشراب،
لــذلــك ،فــإن العملية التضامنية
ينقصها التدخل التضامني للدولة
بشكل كاف وليس ظرفي ،وقد أكدت
التطورات محدودية تدخل الدولة،
ولديها عقيدة ضد العنف وليس
ضد الفقر.
وفوجئ املسؤولون من حجمني:
حجم القطاع غير املهيكل ،وحجم
التضامن االجتماعي ،الذي سمح
لـ  18مليار درهم من تحول بعضها
إلــى «االستثمار االستراتيجي»،
حيث تحول «االستثمار االجتماعي»
بدوره إلى استثمار استراتيجي في
قطيعة مع «نيوليبرالية الدولة»
التي سيطرت على زمن االستقالل
في املغرب.
إن قــدرة املجتمع املغربي على
إعـــادة صياغة نفسه ،هــو الــذي
توصل إلى حقيقة هشاشته ،فهناك
ترتيبات ،ويجب األخذ بـ:
 )1أن التغطية الصحية لكل
مغربي ،أي لكل األســر ،ووصــول
كل طفل إلى التعويضات العائلية،
عملية قد ترفع الحصار عن مليوني
أسرة طلبت الدعم ولم تتمكن من
الــوصــول إلــيــه ،ولــذلــك ،فتعميم
حــق العائلة فــي التعويض عن
أبنائها واستشفائهم ،تقدير يؤكد
أن الدولة تريد أن تدفع للمجتمع
ثــمــن تضامنه لتعميم التقاعد
واالستشفاء ،وبالتالي ،فإن االنتباه
للعائلة جــزء ال يتجزأ مــن األمــن
املستقبلي للنظام.
 )2أن وص ــول الــدولــة إلــى كل
أطــفــالــهــا ،ه ــو وصــــول إلـــى كل
العائالت ،لكن املهم ،هو التدخل
غير املباشر لدعم شــروط العمل
املنتج لفرص الشغل ،ألن االقتصاد
املحلي املنتج للشغل هو القادر
على الوصول إلى أهــداف تنموية
حقيقية.
إن مليوني عائلة ،تحدي واسع
في هرمية متضررة ،خصوصا وأن
القطاع العمومي عبر الحافالت،
وبــاقــي قــطــاعــات الــنــقــل ،وأيضا
السياحة والفندقة واملسابح ،كلها
قطاعات تعاني وتعاني معها شبكة
كبيرة من العائالت يجب أن يبقى
معها تدخل الدولة «قائما».
وتــؤكــد الــتــقــاريــر الــدولــيــة أن
املغرب يجب أن يتجه إلى تدخالت
«مصنفة وإضافية» لصناعة قدرة
محلية للمقاومة ،ألن املغرب لم يكن
قادرا ولن تكون عودته ممكنة إلى
الحجر الشامل ،ليس نتيجة لعدم
قدرة الدولة ،بل لعدم قدرة املواطن
على الوصول إلى الحد األدنى من
التغذية في مناطق عديدة ،فال ادخار
لدى طرفي املعادلة :الدولة واملواطن.
إن نزيفا لالحتياطات ظهر بشكل
واسع ،ولذلك ،فإن إعادة االستثمار
في اإلنتاج جزء من حل املعادلة،
لكن جزءها اآلخــر يفيد القول أن
ال ــوص ــول إلـــى تــحــريــك اقتصاد
املــقــاوالت الصغيرة والصغيرة
جــدا والتمويل الســتــمــرار بعض
األعمال املعيشية ،هو القادر على
عــدم انــزالق مليوني عائلة أخرى
إلى القاع ،ألن ارتفاع الفقر في هذه
الحالة ،سيكون بسبب االنكماش
االقــصــادي ،وهو ما يعرض ثالثة
ماليني أسرة أخرى إلى صعوبات،
لذلك ،فإن الفقر فيما بعد الجائحة،
سيزيد بنسب عالية لم تتوقعها
األوساط املتابعة.
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نق

لفريق تشيلسي اإلنجليزي،
حــكــيــم زيـــــاش ،وأســمــاء
أخرى بصمت على موسم
كــــروي اســتــثــنــائــي في
أقوى البطوالت األوربية،
غــيــر أنــنــا نــتــفــاجــأ ،في
نفس الــوقــت ،باملستوى
املــــتــــواضــــع لـــهـــؤالء
الالعبني ،الذين لم نعد
نعرفهم حينما يحملون
القميص الوطني.
لهذه األسباب ،أصبح
الناخب الوطني مطالبا
أكثر من أي وقت مضى بأن
يبحث عن الحلول الناجعة
ملجموعته ،من أجل أن تظهر
كل ما تتوفر عليه من إمكانيات
الستغاللها في اللعب الجماعي
بدل اللعب االستعراضي الغير
مجدي...
للتذكير ،فاملنتخب الوطني يحتل
صدارة ترتيب املجموعة الخامسة
بــفــارق األهـــداف على موريتانيا
الــتــي تــعــادلــنــا معها فــي املــغــرب
بشق األنفس ،بينما يقبع املنتخب
البوروندي في املرتبة األخيرة.

عيب

كثر الحديث
فــي هـــذه األيــــام عن
ال ــج ــدل الــقــائــم بني
أوملــبــيــك أســفــي وال ــرجـــاء
الــريــاضــي بــشــأن الــحــارس
العبدي ،بيساك ،الذي أمضى
عــقــدا مبدئيا مــع الــرجــاء،
حسب ما أكده الكاتب العام
لــلــفــريــق األخـــضـــر ،أنــيــس
محفوظ ،الذي صرح لبعض
املــنــابــر اإلعــامــيــة ،أن عقد
الــحــارس بيساك قانوني،
بينما فند هــذا األخير هذه
االدعــاءات ،مؤكدا بأن عقده
غير قانوني ،مما دفع بفريقه
األصـــلـــي ،أوملــبــيــك أســفــي،
لتمديد عقده.
فريق الرجاء ،يجري حاليا
اتصاالته مع حارس املولودية
الوجدية ،املهدي مفتاح ،الذي
مــازال عقده ســاري املفعول
مع فريقه حتى نهاية موسم
 ،2021كذلك الشأن مع حارس
الجيش امللكي باعيو.

الخبر

 ...فوجئ الجمهور املغربي بشكل
عــام ،بواقعة غريبة عاشها ملعب
الفوسفاط بمدينة خريبكة قبيل
انــطــاق مــبــاراة األوملبيك املحلي
واتحاد طنجة برسم مؤجل الدورة
 22من البطولة االحترافية.
هذه الواقعة تتمثل في تواجد
عزيز كركاش املدرب الخريبكي ،في
امللعب ملتابعة هذه املباراة بالرغم
من إصابته بفيروس «كورونا».
املدرب كركاش وبدون حياء ،لم
يحترم البروتوكول الصحي الذي
وضعته الجامعة امللكية املغربية
لكرة القدم ،وأجبرت جميع األندية
على تطبيقه بحذافيره ،من أجل
تفادي العدوى بهذا الوباء الذي
أصــــاب الــعــديــد مــن املــواطــنــن
وأودى بحياة بعضهم ،ومــازال

الحارس الشاب أمير الحداوي

نحن هنا ال نتحامل على
الفريق األخضر ،ولكن نعاتب
املسؤولني عن هــذا الفريق
املرجعي الذي يعتبر مزرعة
وخــزانــا كبيرا لنجوم كرة

القدم الوطنية( ،نعاتبهم)
على إصــرارهــم على البحث
عن حراس مرمى خارج القلعة
الخضراء وهم يتوفرون على
حــــارس م ــوه ــوب ،ينتظره

جرائد
نساليو بعدا هذا املوسم ،عاد نشوفوا اخلطر...

املــدرب فاخر يعود إلــى «طــاس» (محكمة التحكيم
الرياضي)
مواقع
هاذ احملكمة والت خدامة غير مع السي فاخر.
أخطأت بالتوقيع للوداد ،وسأبحث عن نفسي بعيدا
عن البطولة
الالعب الرحيلي
راموس هذا ،شوف مع لفربول أو باييرن ميونيخ.
ثورة املدرب حكم تقود ستة تطوانيني إلى املنتخب
الصباح
ماو تسي تونغ هذا ،باراكا من النفيخ...
على املنتخب الكرواتي أن يستيقظ بعد هزيمته الثقيلة
ضد البرتغال
الناخب الوطني خاليلوزيتش
بغيناك أنت تستيقظ بعد هذه الغيبة الطويلة.
الناخب
الوطني
خاليلوزيتش

مستقبل كبير لو أتيحت له
الفرصة ،وهو حارس منتخب
الشبان ،أمير الحداوي ،الذي
يتوفر على إمكانيات هائلة،
ومرشح فوق العادة ليكون
أحسن حارس أنجبته مدرسة
الرجاء عبر التاريخ.
على املسؤولني الحاليني
لهذا الفريق أن ال يتسرعوا
فــي اتــخــاذ قــراراتــهــم التي
تعود عليهم باملشاكل ،فكيف
يعقل أن يتم تسريح بعض
الالعبني مجانا ،ويعودون
لشرائهم بمبالغ مالية ضخمة
كالعرجون والــهــدهــودي أو
الرحيمي.
الــحــارس أمير الــحــداوي،
مــنــتــوج خـــالـــص ملــدرســة
الرجاء ،لم يكلفهم أي شيء،
فلماذا هــذا التهافت وخلق
البلبلة وأنتم تتوفرون على
العديد من املواهب «املدفونة»
داخل الفريق؟

العقد الذي يربط الرجاء بالحارس بيساك سليم من
الناحية القانونية
محفوظ أنيس ،الكاتب العام للرجاء
أوملبيك أسفي يمدد عقد حارس مرماه بيساك
املساء
دابــا تفاهمو بيناتكم واعطيونا اخلبر اليقني،
واخ ــا يــكــون هــاذ بيساك هــو احلـــارس األســطــورة،
ياشني...
جامعة «الشيدوليكا» تحتج على وزارة الشباب
جرائد
«الشيدوليكا» هي اللي بقات لينا ...شرحو لينا
هاذ لعجب.
املدرب كركاش يثير الجدل بسبب «كورونا»
املساء
حتى نسيناه ،ها هو رجع إلثارة املشاكل واجلدل.
فريق نيوكاستل يعلن رسميا رفض رابطة الــدوري
اإلنجليزي االستحواذ السعودي
وكاالت
هاذ اإلجنليز ماشي الهالل أو بيراميدز املصري
يا آل الشيخ ورباعتو.

�أي ل�سعة لدغت املدرب كركا�ش؟

المدرب كركاش:
فاقد الشيء ال يعطيه

يهدد الجميع.
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان من
املفروض أن يتواجد املدرب كركاش
في الحجر املنزلي ،تفاديا لنشر

العدوى بني العبي فريقه ،وطاقمه
التقني والطبي واملــرافــقــن ،وكل
األشخاص املتواجدين في امللعب،
ألح على الدخول إلى امللعب أمام
ذهول الجميع.
عزيز كركاش ،الذي التحق خالل
األســبــوعــن األخــيــريــن بأوملبيك
خريبكة قادما من بلجيكا ،ليعوض
املدرب التونسي العجالني ،كان من
األجــدر أن يحترم محيطه ،ويلتزم
بــقــرارات املــســؤولــن عــن الوضع
الصحي فــي الــبــاد ،حيث كــادت
األمــور أن تتطور إلى ما ال يحمد
عقباه ،لوال تدخل بعض أصحاب
النيات الحسنة مــن أجــل تفادي
اعتقاله ،عقابا له على استهتاره
وعدم احترامه للوضعية الصحية
التي يمر منها املغرب.

أسبوع

يات ك
ريم إدبهي

املوسم املقبل في خطر

الرجـاء أو الـأم الـتي تأكل أبنـاءها!

والله

هذا

و

ول

قالوا

و�أخريا« ...الأ�سود» تعود للمناف�سة

أعلنت الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم عن خوض
املنتخب الوطني مبارتني وديتني استعدادا لنهائيات كأس
إفريقيا لألمم التي ستحتضنها الكاميرون في السنة املقبلة،
وذلك بمركب األمير موالي عبد هلل ،إذ سيواجه في مباراته
الودية األولى مساء يوم  9أكتوبر املقبل ،املنتخب السنغالي،
الذي يعج بنجوم يصولون ويجولون في املالعب األوربية،
كنجم ليفربول ساديو ماني ،وكوليبالي مدافع نابولي،
الذي تسعى العديد من األندية الكبيرة لضمه في صفوفها،
بينما سيواجه وفي نفس امللعب يوم  13من نفس الشهر،
منتخب الكونغو الديمقراطية ،الذي ال يقل أهمية عن منتخب
«التيرانغا».
الناخب الوطني البوسني وحيد خاليلوزيتش ،عاد إلى
املغرب قرابة الشهرين ،لتهييء البرنامج الذي سيعتمد عليه
في القادم من األيــام ،وهو مقبل على مواعيد دولية قوية،
كما أنــه مــازال يبحث عن تشكيلة قــارة بإمكانها الذهاب
بعيدا في إقصائيات كأس إفريقيا وكأس العالم  2022التي
ستحتضنها قطر.
صحيح أن املــدرب البوسني محظوظ جدا بتواجد العديد
من الالعبني املوهوبني الذين بإمكانهم الدفع بعجلة املنتخب
إلى األمام ،لكنه مازال ،ولحد اآلن ،لم يجد الوصفة السليمة
والناجعة لخلق منتخب قوي منسجم ،قادر على إقناع الجماهير
املغربية التي مازالت تنتظر الشيء الكثير من منتخبها.
حينما نرى أن املغرب يتوفر حاليا على ترسانة من الالعبني
الذين أبانوا عن علو كعبهم ،وأصبحوا حديث الصحافة
العاملية ،كحارس إشبيلية ،ياسني بونو ،وأشــرف حكيمي
املنتقل حديثا إلى أنتير ميالنو اإليطالي ،أو املايسترو الجديد

األسبوع الرياضي
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مباراة نهضة بركان سد آخر...
بيدرو بنعلي ،مدرب اتحاد طنجة
أنت دابا سد غير فمك وجمع النقاط.
«اللي قال الخليج ساهل يجي يلعب فيه»!
أمني عطوشي ،العب أبها السعودي
باراكا غير أنت اللي قبلوك تلعب فيه.

بدون عنوان
طــالــبــت الــجــامــعــة
املـــلـــكـــيـــة املــغــربــيــة
لــلــســبــاحــة ،وجــمــيــع
األنـــــديـــــة املــغــربــيــة
املنضوية تحت لوائها،
املسؤولني بفتح أبواب
املسابح في جميع مدن
اململكة ،حتى يتسنى
لالعبيها الــعــودة إلى
مــمــارســة أنشطتهم،
خــاصــة وأن املنتخب
املــغــربــي مــقــبــل على
اســتــحــقــاقــات قــاريــة
ودولــيــة مهمة ،وهــذا
يــتــطــلــب االس ــت ــع ــداد
الــجــيــد ،وفـــي ظــروف
مــنــاســبــة ،عــلــمــا أن

أبطالنا أبــلــوا البالء
الــحــســن فـــي جميع
امللتقيات ،منها البطولة
العربية األخيرة.
للتذكير فــإن بعض

دول املــغــرب العربي
وشمال إفريقيا عادت
إلى املنافسات الرسمية
على غــرار كل البلدان
األوروبية.
لقجع
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األمم المتحدة ترجع إلى الوراء

تحليل
إخباري

ميشيل باشليت مفوضة األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان مع األمين العام غوتيريس

تهديد م�ستقبل ق�ضية ال�صحراء
با�ستعمال ورقة حقوق الإن�سان

((حل صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،بمدينة العيون ..وىلع مدى املشوار الفاصل بين مطار العيون الحسن األول
ومقر إقامة جاللته ،أبى عشرات اآلالف من سكان املدينة ،واملناطق املجاورة ،شيبا وشبابا وأطفاال ،بالزي الصحراوي
التقليدي ،إال أن يحيوا امللك حاملين صور جاللته واملصحف الشريف وأعالم وطنية ،والفتات تنطق بمغربية الصحراء،
يف تمثل واضح ألجواء وحماس املسيرة الخضراء قبل أربعين سنة ،يوم خرج نحو  350ألف مغربي السترجاع صحرائهم بسالح
السلم والكلمة« ..عاش امللك وملكنا واحد ..محمد السادس والصحراء صحراؤنا ..وامللك ملكنا ،وبالروح بالدم ..نفديك يا صحراء»..
شعارات وكلمات تعني ما تعنيه ،رددها الصحراويون بحماس وابتهاج ،وبصوت كان يعلو كلما اقترب املوكب امللكي ،وصنعوا
بذلك صورة وفاء بمضمون وروح قسم املسيرة الذي يرتسم ىلع جدران املدينة ..وكعادته ،أبى جاللة امللك إال أن يتوجه نحو
جموع الجماهير الغفيرة ،ويصافحهم بيديه الكريمتين ،ويبادل التحية رعاياه األوفياء الذين حجوا بكثافة يف هذا اليوم
املشهود ،لتجديد والئهم وارتباطهم الوثيق بشخص جاللة امللك.))..
إعداد
هذا الخبر واملشهد املوصوف في بداية
هــذا املــوضــوع ،هــو خبر قــديــم ،ويرجع
تاريخه كما هــو مقتطف مــن الصحافة
الوطنية ،إلى يوم  4فبراير  ،2016لكن
زيارة ملكية بهذا الحجم إلى الصحراء،
واالستقبال الشعبي الذي حظي به امللك
في وطنه ،كان خير جواب عما قاله األمني
العام السابق لألمم املتحدة ،بان كيمون،
الذي جاء إلى الصحراء متخليا عن حياده
الدبلوماسي الذي تفرضه مهمته األممية،

ليصف املغرب بـ«البلد املحتل» انطالقا
من البئر لحلو( ،)..فكان الجواب الشعبي
بمغربية الصحراء كفيال بإخراسه ،قبل أن
ينتهي دوره ،في القضية ..وقتها ،سجلت
الحكومة املغربية موقفا قويا إزاء تصرفات
بان كيمون ،من خالل بيان قالت فيه إنها
((تسجل بذهول استخدام األمــن العام
عبارة احتالل لوصف استرجاع املغرب
لوحدته الــتــرابــيــة)) ،مــؤكــدة أن ((هــذا
التوصيف يتناقض بشدة مع القاموس

سعيد الريحاني
الذي دأبت األمم املتحدة على استخدامه
في ما يتعلق بالصحراء املغربية)).
هكذا فطن املغرب إلى مناورة بان كيمون
قبل رحيله ،بل إن الشعب املغربي تظاهر
ضد انــحــراف سلوك األمــن العام لألمم
املتحدة( ،)..غير أن ذلك لم يمنع خصوم
املغرب من العزف على وتر حقوق اإلنسان،
حيث كــان مسلسل الضغط على املغرب
قد انطلق من أمريكا سنة  ،2013عندما
شرعت في التحضير للمطالبة بتوسيع

صالحيات «املينورسو» لتشمل مراقبة
حقوق اإلنــســان فــي الــصــحــراء ،غير أن
التدخل امللكي وفي مفاوضاته مع الرئيس
األمريكي السابق ،باراك أوباما ،كانت قد
حالت دون تنزيل هذه املطالب على طاولة
مجلس األمن ،ال سيما بعد تسجيل رفض
املقترح من طرف دولة عظمى مثل روسيا،
فلم يكن أمــام أمريكا ،التي دخلت في
خالف أيضا مع إسبانيا وفرنسا ،سوى
سحب هذا املقترح ..ومع ذلك،
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عندما كذبت زيارة امللك حممد ال�ساد�س للأقاليم اجلنوبية ادعاءات خ�صوم املغرب
استمر العزف على أوتار حقوق
اإلنسان(.)..
هــذا األســبــوع ،تــجــددت نفس
األسطوانة داخل أروقة األمم املتحدة،
حــيــث أعــلــنــت ميشيل بــاشــلــيــت ،التي
تشغل منصب مفوضة األمـــم املتحدة
السامية لحقوق اإلنسان ،عن رغبتها في
إرسال بعثة تقنية جديدة إلى الصحراء
لالستفسار عن حالة حقوق اإلنسان في
املنطقة ،وذلك على هامش افتتاح الدورة
 45ملجلس حقوق اإلنسان يوم اإلثنني 14
شتنبر الجاري ،وقالت حرفيا(( :إنني
أتطلع إلى مناقشة معايير الزيارة الجديدة
مع جميع األطراف في املستقبل القريب..
كما نواصل مراقبة الوضع في الصحراء
الغربية من مسافة بعيدة ،حيث قمنا آخر
مرة بمهام فنية قبل خمس سنوات)).
وملــن ال يعرف باشليت ،فهي نفسها

فطن املغرب إىل مناورة
بان كيمون قبل رحيله ،بل
إن الشعب املغربي تظاهر
ضد انحراف سلوك األمني
العام لألمم املتحدة(،)..
غري أن ذلك مل مينع
خصوم املغرب من العزف
على وتر حقوق اإلنسان،
حيث كان مسلسل
الضغط على املغرب قد
انطلق من أمريكا سنة
 ،2013عندما شرعت يف
التحضري للمطالبة بتوسيع
صالحيات «املينورسو»
لتشمل مراقبة حقوق
اإلنسان يف الصحراء
املــرأة التي تم ترشيحها لهذا املنصب،
لتصبح مفوضة سامية لحقوق اإلنسان
خلفا لزيد رعــد الحسني ،منذ ما يناهز
سنتني ،وبغض النظر عن زيد أو عمر..
فباإلضافة إلى كونها حاصلة على تزكية
غوتيريس ،فقد صدر في حقها بيان من
طــرف املتحدث باسم األمــن العام ينوه
بها ويعتبرها ((صاحبة مبادئ وتتمتع
بالرؤية والريادة ،وستقوم بدور قيادي
في مجال حقوق اإلنسان في هذه األوقات
الصعبة)) ..بل إن نفس البيان عاد إلى
سيرتها الــذاتــيــة بكثير مــن التمجيد،
حيث قــال(( :بصفتها بطلة ،منذ زمن
بعيد ،في مجال حقوق اإلنسان وزعيمة
رائــــدة ،بـــدأت الــســيــدة باشليت ،وهي
طبيبة أطفال ،حياتها املهنية مستشارة
في وزارة الصحة في تشيلي ،لتترقى
سريعا وتصبح أول امــرأة تقود وزارة
الصحة في عــام  2000ووزارة الدفاع
عــام  ،2002وقــد انخرطت فــي أنشطة
الدفاع عن حقوق اإلنسان في تشيلي في
بداية السبعينيات ،كما أشار البيان إلى
أن والـــدي الــســيــدة باشليت كــانــا من
السجناء السياسيني في البالد ،حيث
مــات والــدهــا الجنرال فــي ســاح الجو

عندما تظاهر الشعب المغربي ضد بان كيمون
التشيلي أثناء وجوده في السجن ،مشيرا
إلى أنه وبعد إطالق سراحهما ،أمضت
السيدة باشليت ووالدتها عدة سنوات
في املنفى ،قبل العودة إلى تشيلي عام
 ،1979وإنــهــاء دراســـة الــطــب لتصبح
طبيبة أطفال ومدافعة في مجال الصحة
العامة)) (موقع أخبار األمم املتحدة10 ،
غشت .)2018
حديث مفوضة حقوق اإلنسان بالتلميح
إلــى رغبتها في إيفاد مبعوثني ملراقبة
حقوق اإلنــســان في األقاليم الجنوبية
للمملكة ،ليس وليد اليوم ،بل إنه مجرد
تتويج للدوامة التي وقعت فيها منذ
تعيينها ،بــعــدمــا ســبــق تــوريــطــهــا في
تصريحات ضد املغرب ،حيث عبرت عن
رغبتها ،السنة املاضية ،في إيفاد فريق
تقني ملراقبة حقوق اإلنسان بالصحراء،
بينما الــواقــع ،أن الــصــحــراء املغربية
ليست مجاال مغلقا ،بل هي مفتوحة في
وجــه كافة اآللــيــات األممية ،واملــغــرب ال
يتدخل إال في بعض الحاالت التي تتخلى
فيها هذه اآلليات عن حيادها املفروض،
كما حصل مع املكون السياسي لبعثة
«املينورسو» في العيون ،وهــو املكون
الذي تعرضت عناصره للطرد من املغرب،
وكانت بعض األص ــوات تطالب بإبعاد
هذه البعثة عن العيون ،باعتبار أن عملها
األساسي هو مراقبة وقف إطالق النار بني

املغرب والبوليساريو ،ما يعني منطقيا،
ضرورة تواجد مقراتها عند الحدود في
املناطق املتنازع حولها ،أو في املنطقة
الــعــازلــة( ،)..كما أن املغرب يتوفر على
آليات معترف بها أمميا ملراقبة حقوق
اإلنسان ،بل األدهــى من ذلــك ،أن املغرب
قد يكون من البلدان القالئل التي تسمح
لالنفصاليني بالتحرك فوق أراضيها ،بل
وتكوين إطارات جمعوية(.)..
إشهار ورقة حقوق اإلنسان ضد املغرب
في صحرائه من جديد ،سبقته مناورة
أمريكية ،فـ((بالرغم من املوقف الثابت
للسياسة األمريكية في قضية الصحراء
املغربية ،إال أن الفترة األخــيــرة ،عرفت
تغيرات فيما يخص التعاطي مع امللف
وفق تصورات اإلدارة األمريكية الجديدة..
هـــذه املــواقــف كــانــت مــن نــتــاج تصور
مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب
لألمن القومي (جون بولتون) ،والذي كان
يعد من صقور البيت األبيض ،واملتحكمني
في رسم سياسة الرئيس األمريكي))..
هكذا كانت تتحدث الصحافة الوطنية،
قبل أن يصدر القرار بإقالة عدو املغرب
بولتون من مهمته ،بعدما ((جعل من
قضية الصحراء ،ساحة ملواجهة النفوذ
الفرنسي ،حيث شكلت مواقفه املرتبطة
بتقليص تمديد بعثة املينورسو ،والتهديد
بإنهائها ،إزعاجا لباريس ،بسبب رغبته

حديث مفوضة حقوق اإلنسان بالتلميح إلى رغبتها
في إيفاد مبعوثين لمراقبة حقوق اإلنسان في األقاليم
الجنوبية للمملكة ،ليس وليد اليوم ،بل إنه مجرد تتويج
للدوامة التي وقعت فيها منذ تعيينها ،بعدما سبق
توريطها في تصريحات ضد المغرب ،حيث عبرت عن
رغبتها ،السنة الماضية ،في إيفاد فريق تقني لمراقبة
حقوق اإلنسان بالصحراء ،بينما الواقع ،أن الصحراء المغربية
ليست مجاال مغلقا ،بل هي مفتوحة في وجه كافة اآلليات
األممية ،والمغرب ال يتدخل إال في بعض الحاالت التي
تتخلى فيها هذه اآلليات عن حيادها المفروض

الجامحة في كسر الهيمنة الفرنسية على
صناعة القرارات الدولية املتعلقة بنزاع
الصحراء)) (املصدر :األحداث املغربية:
 11شتنبر .)2019
ورقة حقوق اإلنسان ،أشهرتها أمريكا
في وقــت سابق ،وأشهرها بــان كيمون،
وأشهرها مستشار ترامب بولتون ..وكلهم
ذهبوا مع الزمن وبقي املغرب في صحرائه
والصحراء في مغربها ،لكن تجدد نفس
األسطوانة يفرض على املغرب اليقظة،
خاصة بعد دخوله في حرب تصريحات
مع منظمات حقوقية عاملية استثمرت
جهدا كبيرا إلنجاح هــذا املسعى ،مثل
منظمة «هيومان رايتس ووتش»(.)..
يذكر أن استعمال ورقة حقوق اإلنسان
هــذه املــرة ،قد تزامن مع إعــان الناشطة
االنفصالية أميناتو حيدر عن حل اإلطار
املناوئ للسلطات ،املعروف بـ«الكوديسا»
وهي اختصار لتسمية «تجمع املدافعني
الــصــحــراويــن ع ــن حــقــوق اإلنـــســـان»،
لتبقى أكبر املفاجئات ،هي ربط تأسيس
«الكوديسا» برغبة مركز «روبــرت كندي»
في تأسيس إطار حقوقي بالصحراء ،حيث
قالت بالحرف(( :إن تشكيل الهيكلة ارتبط
بالدعوة التي وجهتها مؤسسة روبرت كندي
لحقوق اإلنسان للمدافعة الصحراوية عن
حقوق اإلنسان أميناتو حيدر ،لتسليمها
جائزة روبرت كندي لحقوق اإلنسان بمقر
املؤسسة في واشنطن.))..
وبــغــض النظر عــن خلفيات اللعب
الحقوقي في الصحراء ،والجهات التي
تقف وراءه ،فإن تورط مركز مثل مركز
«روبــيــرت كــنــدي» فــي تحريك ملفات
حــقــوقــيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى «أمنيستي
أنترناسيونال» وما شابهها ،يفترض
اإلملـــام بــالــورقــة مــن ألفها إلــى يائها،
ال سيما أن بعض هــذه املنظمات لها
سوابق في الدعوة إلى حرمان الشعب
املغربي من حقه في التعبير ،والنموذج
مما قالته كــيــري كــنــدي ،بــتــاريــخ 23
مارس  ،2016خالل اجتماع للجنة «طوم
النطوس» ( )TOM LANTOSالتابعة
للكونغريس األمريكي ،حيث استنكرت
تظاهر الشعب املغربي ضد بان كيمون
رغم إساءته للمغرب(.)..
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عودة النقاش حول محاربة الفساد

هل يفتح القانون اجلنائي الباب
حلب�س الوزراء ور�ؤ�ساء الأحزاب والنقابات؟
الرباط .األسبوع
عاد إلى واجهة الساحة السياسية
والــبــرملــانــيــة بــقــوة ،بــحــر األســبــوع
املــاضــي ،مــوضــوع محاربة الفساد
املالي والرشوة واإلثراء غير املشروع
في املغرب ،هذه العودة بصمت عليها
الــعــديــد مــن األحــــداث الــتــي بعثرت
األوراق فــي هـــذا الــبــاب ،وجعلت
املتتبع يصاب بحيرة كبيرة وسط
هذه «التخليطة» العجيبة التي تقع
اليوم حول موضوع محاربة الفساد
في املغرب ،السيما بني ثالثة أحداث
كبرى حصلت مؤخرا بشكل متزامن
في هذا االتجاه.
الحدث األول تمثل في تأجيل جديد
وغير مفهوم لوضع التعديالت على
مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن
قرارات مهمة في مجال تجريم «اإلثراء
غير املــشــروع» ،والحدث الثاني هو
وضع حزب االتحاد االشتراكي ملقترح
قانون جد متشدد في مجال محاربة
الــفــســاد ،أو بلغة فقهاء الــقــانــون،
جامع مانع في محاربة اإلثــراء غير
املشروع ،بينما الحدث الثالث الذي
طبع أحجاث نفس األسبوع ،فيتعلق
بشروع البرملان بضغط من الحكومة
في مناقشة قانون الهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الــرشــوة أول
أمس الثالثاء.
غير أن الغريب في هذه الخطوات
الثالث ،هي أنها عكست تناقضات
كــبــيــرة فــي مــجــال مــحــاربــة الفساد
والرشوة ،وأظهرت بامللموس غياب
اإلرادة في مواجهة هذه اآلفة ،وأن ما
يقع اليوم ،مجرد مزايدات سياسوية
أو خــطــوات لـــ«تــزيــن الفيترينا»
الحقوقية للمغرب بعيدا عن إرادة
محاربة الفساد ،خاصة الفساد املالي
املرتبط بالفاعل السياسي وباملوظف
الــعــمــومــي الكبير داخـــل املناصب
العليا.
لذلك ،ما معنى أن حــزب االتحاد
االشتراكي ،الذي يعرقل مرور محاربة
اإلثــــراء غير املــشــروع الــــواردة في
القانون الجنائي داخــل البرملان في
إطــار األغلبية الحكومية ،يقوم في
نفس الــوقــت بوضع مقترح قانون
ســاخــن خــاص بــه أقـــوى بكثير من
مضمون القانون الجنائي؟ يتساءل
قيادي في العدالة والتنمية.
ذات القيادي وصف مواقف رفاق
االتــحــاد االشــتــراكــي وأقــوالــهــم ما
بني الحكومة والبرملان ،بـ«الغريبة
واملتقلبة وغــيــر املــفــهــومــة ،بــن ما
يرفعونه كشعارات وبني ما يقومون
به كأفعال خاصة داخل البرملان».
وأوضـــــــح نـــفـــس املــــصــــدر ،أن
إخوانه داخــل «البيجيدي» بمجلس
النواب ،استغربوا بشدة من الرفاق
االتحاديني ،بسبب وضعهم األسبوع
املاضي ملقترح قانون «جــد متقدم»
حول محاربة اإلثــراء غير املشروع،
وفي نفس الوقت ،يرفضون ويعرقلون
بــنــود الــقــانــون الجنائي فــي نفس
املوضوع ،رغم أن القانون الجنائي
هو قانون «اليت» وأقل حدة مما ورد
في مقترحهم الجديد الــذي وضعوه
رسميا بمكتب الحبيب املالكي.
واستغرب نفس املصدر من كون
إخـــــوان إدريـــــس لــشــكــر تــوســعــوا
كــثــيــرا حــتــى فــي الئــحــة «املتهمني
املــفــتــرضــن» بجريمة اإلثــــراء غير
املشروع ،حيث القانون الجنائي الذي

يعيش «الــبــلــوكــاج» يحصرها فقط
في األشــخــاص املعنيني بالتصريح
اإلجــبــاري باملمتلكات أمــام املجلس
األعلى للحسابات ،بينما «يفتح رفاق
لشكر الالئحة في وجه كل الرؤساء
واألمناء العامني لألحزاب والجمعيات
والنقابات وغيرهم ،وعلى كل شخص
يدبر املــال العام ولــو لم يكن معنيا
بالتصريح باملمتلكات».
ويرى املصدر ذاته ،أن إخوان بوانو
واإلبــراهــيــمــي واألزمــــي لــم يفهموا
اعــتــراض االتــحــاديــن على مشروع
الحكومة الذي يقف عند حدود الذمة
املالية للمتهم وحده فقط ،في الوقت
الــذي توسعوا فيه كثيرا وطالبوا
بـ«مراقبة كذلك ذمة زوجة املتهم وذمة
أبنائه القاصرين ،وهو أمر محمود
وكنا نخشى املزيد من العرقلة في
حالة ما وضعناه نحن داخل مشروع
القانون الجنائي» يقول املصدر ذاته.
وواصـــــل إخـــــوان «الــبــيــجــيــدي»
استغرابهم من مواقف االتحاديني
الــذيــن رفــعــوا الــســقــف عــالــيــا في
مشروعهم هــذا على مستوى كذلك
العقوبة ،حيث يقر القانون الجنائي
فقط بمصادرة أموال املتهم بجريمة
اإلثــراء غير املشروع ،بينما يطالب
رفـــاق لشكر بالحبس ملـــدة خمس
سنوات وبالغرامة على املتهم تساوي
ضعف األموال التي تحصل عليها من
جريمة اإلثراء غير املشروع ،وغيرها
من االختالفات واملواقف «العالية»
من االتحاديني ســواء على مستوى
عمليات االغتناء التي أدخلوا فيها
التهرب الضريبي واالســتــفــادة من
تراخيص ومشاريع مستقبلية وليس
تلك اآلنية ،وإدخــال الهيئة الوطنية
ملــحــاربــة الــرشــوة كــطــرف فــي هــذه
الدعوة.
لذلك ،يبقى السؤال املحير :إذا كان
االتحاديون بهذا التشدد في محاربة
جريمة اإلثـــراء غير املــشــروع ،ملــاذا
يعرقلون القانون الجنائي الجديد على
محدودية اإلجــراءات الــواردة به؟ ما
الذي جعلهم ينسحبون من التعديالت
املشتركة لألغلبية الحكومية؟ وملاذا
وقعوا مؤخرا على طلب تأجيل تاريخ
وضــع التعديالت على هــذا القانون
الــذي يعيش «البلوكاج» منذ سنة
2016؟
البحث والتعمق في األجوبة عن
هذه األسئلة ،ال يزيد األمر إال تعقيدا،
السيما حني قوبل فتور رفــاق لشكر
فــي مــحــاربــة اإلثــــراء غير املــشــروع
داخل القانون الجنائي بحماس كبير
للمصادقة على قانون هيئة النزاهة
ومحاربة الرشوة ،فهل هي الرغبة في
تسجيل نقط سياسية لفائدة بنشعبون

والراشدي ،رئيس الهيئة ،بتمرير هذا
القانون الذي كان محط خالف وصراع
كبير بني إخوان العدالة والتنمية في
الحكومة وبني رئيس هيئة النزاهة،
األمر الذي بلغ ،بحسب متتبعني ،درجة
التحكيم امللكي ،وهو ما مكن الهيئة
من انتزاع اختصاصات واسعة في
مجال التحقيق واالستنطاق في مجال
الرشوة؟ ثم إذا كانت إرادة محاربة
الرشوة والفساد في البالد هي التي
تحكم دوافــع فــرق األغلبية برمتها
وهــي تسارع لتمرير هــذا القانون،
ملاذا ال تظهرها في القانون الجنائي
الحالي الذي يتضمن قرارا مهما في
مجال محاربة اإلثراء غير املشروع؟
املــزيــد مــن مــحــاولــة الــبــحــث في
خــبــايــا هـــذه األســئــلــة الــغــامــضــة،
تصطدم بغموض أكبر حني تتمعن
في مقترح االتحاديني الساخن في
محاربة الفساد والرشوة واإلثراء غير
املشروع ،الذي يفسر على أنه إرادة
سياسية فــي محاربة الفساد ،غير
أن الخبراء بمسطرة التشريع داخل
مجلس النواب يجزمون بأن اختيار
االتحاديني ملقترح قانون مستقل -
ولــو بسقف عــال -عــوض املساهمة
فــي املــصــادقــة عــلــى مـــواد الــقــانــون
الجنائي ،هو مجرد مزايدات سياسية
فــي مــوضــوع مــحــاربــة الــفــســاد ،ألن
االتحاديني يعلمون أكثر من غيرهم
أن  99باملائة من مقترحات القوانني
تــحــتــاج أكــثــر مــن ســنــة لبرمجتها
للمناقشة ،وأن أغلبها ال تبرمج
للمناقشة أصال فباألحرى املصادقة
عليها ،وأنها تبقى في الرفوف حتى
تنتهي الــواليــة التشريعية ،لكون
الحكومة ترفضها ،وأن املقترحات
الــتــي سبق ووافـــق عليها البرملان
ال تتعدى فــي مضمونها مـــادة أو
فصال يتيما عكس مقترح االتحاديني
الغزير باملواد والفصول ،لذلك ،يتأكد
م ــرة أخــــرى ،واملــغــرب عــلــى أب ــواب
االنتخابات ،أن محاربة الفساد تبقى
حتى حدود اليوم شعارا لالستهالك ال
يقل قيمة عن شعارات إصالح اإلدارة،
وإصالح القضاء ،وإصالح التعليم،
وإصــــاح اإلصـــــاح ..والــتــي
كانت محط ابتهاج وإشادات
مــن الــحــكــومــات واألحــــزاب
املتعاقبة قبل أن يصدمها
رئــيــس الــدولــة بالحقيقة
املرة ،وهي أن األمور ليست
على ما يرام ،واإلصالحات
املــــرجــــوة لـــن تــتــم إال
بــالــعــمــل عــلــى تحقيق
نموذج تنموي شامل،
سياسيا واقتصاديا
وثقافيا واجتماعيا.

سفير فلسطين ينوه
بثبات مواقف المغرب إزاء
القضية الفلسطينية
في ظل حالة االستياء التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب
إسقاط جامعة الدول العربية في اجتماعها األخير ملشروع قرار
قدمته فلسطني ُيدين اتفاق التطبيع بني اإلمارات وإسرائيل ،برز
التساؤل حول قراءة الجانب الفلسطيني للموقف املغربي الذي
عبر عنه وزير الخارجية والتعاون اإلفريقي ،ناصر بوريطة ،في
االجتماع.
بوريطة ،وفي كلمته أمام وزراء الخارجية العرب ،قال(( :إن
املغرب الذي يرأس عاهله صاحب الجاللة امللك محمد السادس،
لجنة القدس ،ملتزم تجاه ثوابت القضية الفلسطينية املتمثلة
في التوصل لحل عــادل ينهي االحــتــال اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية املحتلة عــام  ،1967ويسمح بإقامة دولــة فلسطني
املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،تعيش جنبا إلى جنب مع
إسرائيل في أمــن واستقرار ،وهــذا التزام قائم ومستمر وغير
مشروط)).
حول ذلك ،وفيما إذا كان املوقف املغربي متجاوبا مع تحديات
اللحظة السياسية الراهنة ،أجاب سفير دولة فلسطني لدى اململكة
املغربية ،جمال الشوبكي ،بالقول(( :قراءتنا للموقف املغربي
الرسمي الذي عبر عنه الوزير بوريطة ،مستمدة من فهمنا للواقع
اإلقليمي والدولي ككل ،فالعالم بات فاقدا التزانه بسبب سياسات
اإلدارة األمريكية الحالية ،وهناك ضغوط هائلة تمارس على
منطقتنا العربية تجد من ينصاع ويتجاوب معها مضعفا بذلك
موقف اإلجماع العربي ،لكن املغرب وكما عهدناه ،يتبنى مواقف
متوازنة وموضوعية منسجمة مع قرارات الشرعية الدولية ،وهو
في الوقت ذاته صلب في الدفاع عن هذه املواقف ،فاملوضوعية
والــتــوازن في السياسة الخارجية للمملكة ال تعني االنصياع
للضغوط أو التحوالت التي تفرضها مراكز القوى ،بل التعامل معها
بحنكة بما يكفل ثبات املوقف)).
وأضــاف الشوبكي(( :مــن هذا املنطلق ،نرى أن خطاب وزير
الخارجية املغربي في اجتماع جامعة الدول العربية ،قد أكد على
ثالث نقاط جوهرية ،أوالها :تمسك املغرب بالحل على أساس قرارات
الشرعية الدولية وليس عبر أي طروحات أخرى غير متوافق عليها،
ثانيا :،التأكيد على املكانة القانونية للقدس بوصفها عاصمة
للدولة الفلسطينية ،وأخيرا :تأكيد املغرب على أن هذه الثوابت
تعد التزاما قائما ومستمرا وغير مشروط ،بما يشير إلى أن اململكة،
وإلى جانب تعاملها مع األجواء اإلقليمية والدولية بدبلوماسية
عالية ،فهي تستمد موقفها أيضا من اإلرادة الوطنية والشعبية
والحزبية ملختلف مكونات املجتمع املغربي ،الذي عبر عن دعمه
املطلق للقضية الفلسطينية ورفضه ألي مخططات تصفوية ترمي
للنيل منها)).
وتابع السفير الفلسطيني(( :إن الوضع العربي اآلن أمام
منعطف صعب وخطير ،والتحوالت الجارية وحالة االنهيار في
املواقف ،إنما تذكيها نار الصراعات التي تشهدها املنطقة وتفكك
العديد من الدول العربية وضعفها ،لذا ،فنحن ندرك أن الخروج من
عنق الزجاجة وعودة العالم العربي إلى املسار الذي يكفل أمنه
واستقراره وتحقيق مصالحه ،وفي مقدمتها الدفاع عن القضية
الفلسطينية كقضية مركزية لألمة ،إنما يقتضي بذل كل الجهود
لعالج أزمــات املنطقة وإنهاء الصراعات على أراضيها ووقف
التدخالت الخارجية في شؤونها ،وهنا يظهر دور املغرب الهام
واالستراتيجي في تحقيق ذلك عبر سياساته ومواقفه الحكيمة
التي كــان آخــرهــا جــهــوده فــي املصالحة بــن األشــقــاء الليبيني
ورعاية حوار األطراف الليبية في بوزنيقة ،وهو ما أشاد به وزير
الخارجية الفلسطيني ،رياض املالكي ،في كلمته خالل اجتماع
الجامعة العربية األخير ،منطلقا من قناعتنا أن هذا الدور يصب
في خانة تماسك املنطقة ووحدتها وقدرتها على مواجهة التحديات،
وبالتالي ،استعادة القضية الفلسطينية لعمقها وزخمها العربي
الذي لن يتحقق في ظل الصراعات القائمة)).
وخـــتـــم الــســفــيــر الــشــوبــكــي كــامــه
بــالــقــول(( :إن عــاقــة املــغــرب بالقدس
والقضية الفلسطينية ،هي عالقة تاريخية
ووجدانية ومبدئية ،غير خاضعة لرهانات
املرحلة أو التجاذبات السياسية ،وهي
العالقة التي تترجمها سياسة جاللة
امللك محمد السادس ،رئيس لجنة القدس،
في الدفاع عن املدينة املقدسة ،ودعم صمود
الشعب الفلسطيني ،والجهود التي
تبذلها وكالة بيت مال القدس
الشريف التابعة للجنة في
هــذا الــســيــاق ،وهــو الــدور
الــــذي نــشــيــد ونــعــتــز به
رسميا وشعبيا ،كما تمت
اإلشـــادة بــه فــي البيان
الختامي للدورة 154
الج ــت ــم ــاع وزاراء
الــخــارجــيــة العرب
الـــــذي عــقــد يــوم
األربــعــاء املــاضــي
الشوبكي
بـــرئـــاســـة دولــــة
فلسطني)).
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الكل يندد ويستنكر انتشار الفساد ،والكل ينخرط
في شبه بكاء على األحــوال الكارثية التي أصابت
االقتصاد ،والعمل الجماعي والنيابي والحكومي،
والــكــل يــطــالــب ويــلــح بـــ«الــتــغــيــيــر» الــعــاجــل قبل
«اإلفــاس» ..لكن ،تغيير ماذا وهذا الكل هو صانع
الحاكمني في املجالس املنتخبة والحكومية؟ وقد
ُأنذر قبل انتخاب هذه املجالس من أعلى مؤسسة في
اململكة ،بتوخي روح املواطنة املسؤولة في اختيار من
يسيرون شؤون البالد والعباد ،ولن تقبل بعدها ال
شكايات وال ندم على هذا االختيار إذا ما جانب هؤالء
الصواب.
فهل يــا تــرى تحملنا مسؤولياتنا؟ ونحن على
بعد بضعة شهور فقط من االنتخابات ،استأنفنا
ما كنا نندد به ونستنكره ،وهذه املرة على طغيان
عدو الشعب :الفساد ،وكأنه ينتقم لـ«املس» بعظمته
املصنوعة من أصوات الشعب.
ولتصحيح أخطائنا ،عالجتها املؤسسة العليا
باستئصال بعض «األورام الخبيثة» وفصلتها عن
مهامها مع قرار منع عودتها ألي منصب في املستقبل
خاضع ملسطرة التعيني من تلك املؤسسة ،لكن ،ماذا
وقع؟ جل هؤالء ،املرتبطني بهيئات ،تأبطوا تزكياتهم
وعادوا من نافذة االنتخابات التي يقرر فيها الشعب،
فأعادهم إلى الواجهة وبمناصب نافذة تشرع وتقرر
وتحاسب وتسقط حتى الحكومة وتسائل كل من
حامت حوله شبهة فساد أو سوء تدبير.
فهل لعاقل أن يأخذ بجدية وصرامة احتجاجات
الشعب الذي يحتج على ما صنعه؟ شعب وصل به
األمر إلى االنهيار ،نتيجة الخذالن الذي يتعرض له
كل مرة فيكتشف الخيانة بعد فوات األوان.
فمن املشجع على الفساد واملفسدين؟ يجب الصدح
بها حتى نكفر عــن «جرائمنا» مــع األســـف ،وهي
أخطاؤنا ما دام الضحايا باملاليني ،فنحن جميعا
نتحمل املسؤولية ،وال يمكن للوطن أن يغفر لنا إال
إذا أشرنا إلى بؤر الفساد ،وهي أكثر فتكا من وباء
«كورونا» ،فال يحتاج األمر إال للشجاعة من الشعب
ليفرض شروطه ويصم أذنيه عن باعة الكالم واألوهام
لالستيالء على املناصب بـ«الكوطا» أو غيرها ومعها
التمويل من جيوب الشعب املسكني.
علينا إذن ،أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا
التاريخ.

هشادات من

الرواد

شهادة من الرائد الدكتور عبد الواحد أكمير،
مدير «مركز دراسات األندلس وحوار الحضارات»
بخصوص املقاربة عند عميد األدب املغربي
األســتــاذ عباس الــجــراري ملواجهة التحديات
الحضارية ،جاءت في الندوة العلمية باملكتبة
الوطنية للمملكة سنة  ،2018نقتطف منها
هذه الفقرة(( :يعالج الدكتور الجراري قضية
الحداثة في عالقتها بالتحدي الحضاري بشكل
متأن ،ويتوقف عند دور املثقفني الذين يوصفون
بالحداثيني في العالم العربي اإلسالمي ،وكيف
أن الحداثة بالنسبة لبعضهم تعني الغرب ،وقد
الحظ األستاذ ،أن هــؤالء املثقفني حاولوا نقل
النموذج الحداثي الغربي إلى بلدانهم كوسيلة
للخروج مــن التخلف ،وبلغت درجــة تأثرهم
بالنموذج الغربي إلى حد أصبحوا معه يحتقرون
كل ما ينتمي إلى ثقافتهم األصلية ،ولم يدركوا
أن ذلك النموذج الغربي ظهر ملعالجة التخلف في
منطقة جغرافية معينة هي أوروبا ،وفي مرحلة
تاريخية معينة هي التي تمتد من نهاية القرون
الوسطى إلــى العصور الحديثة ،وقــد نجحت
أوروبــا في وضع قطيعة مع ماضيها املتخلف
اقتصاديا ودينيا وثقافيا ،وتمكنت من تحقيق
حداثة ناجحة ،ألنها اعتمدت نموذجا أفــرزه
واقعها)) انتهى (املصدر :كتاب «قيم النهوض
الحضاري للعالم اإلسالمي» ص.)216 :

تقع على كاهل الرباطيني
واجـــبـــات دفــــع الــضــرائــب
والــــرســــوم وهــــي نـــوعـــان:
حــكــومــيــة وجــمــاعــيــة ،منها
الظاهرة والباطنة ،وجميعها
مــــن إنــــتــــاج مــنــتــخــبــيــنــا
«املرتبطني» باملواطنني ،حتى
أنهم ربطوا ناخبيهم بترسانة
مـــن األداءات اإلج ــب ــاري ــة
«تــعــصــر» الــكــادحــن لتصب
في الصناديق ،منها صندوق
الجماعة «املحروس» من طرف
الذين وضعنا في الصناديق
األخرى رهاننا عليهم ،لعلهم
يــنــقــذونــنــا مـــن «املــعــصــرة
الــضــريــبــيــة» الــتــي «تطحن»
كــل مداخيلنا لتصفي منها
«حقها» دون مقابل لحقوقنا،
فيعتمدون مثال على االستثمار
الصناعي والتجاري والعقاري
لجعله رافــدا ماليا للتخفيف
عــلــى املــواطــن مــن «مــطــرقــة»
الضرائب الكثيرة واملتنوعة.
ونــتــوقــف فــي ه ــذا الــعــدد،
عــنــد «مــهــرجــان» الــضــرائــب
والــــرســــوم ال ــت ــي تــفــرضــهــا
علينا صناديق االنتخابات
التي اعتمدناها لترحمنا من

طاحونة الضرائب ،فــإذا بها
تــزيــد علينا رســومــا أخــرى،
وه ــا هــي جماعتنا املسيرة
مــن تــرســانــة مــن املنتخبني،
«تجازيها» الحكومة كل سنة
بـــ«عــبــاســيــة» مــن الضريبة
الحكومية على القيمة املضافة
املفروضة علينا في كل شيء:
في الدواء ،في املاء والكهرياء،
فــي منتوج املــقــاهــي ...إلــخ،
فتقبض الجماعة «العباسية»
وقـــدرهـــا  11مــلــيــارا و250
مليونا ،لتذوق عرق الرباطيني

وتشجع زمالءهم في الحكومة
على ابتكار ضرائب أخرى مثل
«ضريبة استنشاق الــهــواء»
حتى تكثر «العباسيات».
كما تنفرد جماعتنا  -حفظها
هلل  -بضرائبها الجماعية،
مثل رسم الخدمات الجماعية
ومبلغه  31مــلــيــارا ،والرسم
املــهــنــي وقــــدره  26مــلــيــارا،
وامل ــب ــان ــي واألراضـــــــي غير
املبنية ،والبروزات ،وعمليات
البناء ورســم السكن وإتــاف
الطرق ...إلخ ،وكما تالحظون،

شرود التعاضديات والضمان االجتماعي

فقد تفننت الجماعة في تقنية
املداخيل التي تنقسم إلــى 5
منتوجات وهــي :الضرائب،
الــرســوم ،الصوائر ،املداخيل
والواجبات ،وكلها مفروضة
على الرباطيني ويجب دفعها
لــلــصــنــاديــق كـــل ســنــة دون
حقوق «املقابل» ،وما دمنا ال
نستفسر عــن هــذه الحقوق،
فسيبقى «العاصرون» مجندين
لـ«عصرنا» نحن «املعصورين»،
وبــــالــــتــــالــــي ،احـــتـــكـــارهـــم
لـــ«الــديــمــقــراطــيــة» لوحدهم
كــآلــة لخدمتهم باالمتيازات
واملــنــاصــب ،أمــا الــكــادحــون،
فــمــهــمــتــهــم دفــــع الــضــرائــب
واملشاركة في االنتخابات ،وفي
اليوم الذي يصدر فيه قانون
يحدد حقوق دافعي الضرائب
مــن طــرف منتخبيهم ،وقتها
ستكون بداية الديمقراطية،
والصورة املرفقة لثالثة أبواب:
أصلي ومضافني ،التقطت سنة
 ،1920فــاألصــلــي غطى على
املضافني بالتسمية الفريدة
«باب لعلو» ،وبروعة وأصالة
هندسته وزخرفته املميزة في
مدينة التراث اإلنساني.

ر العا
أسرا صمة

عناوين كبرية ومطمئنة وخدمات �صغرية ومقلقة
ماليني املنخرطني في التعاضديات
بالنسبة للموظفني وف ــي الضمان
االجــتــمــاعــي للعاملني فــي الــقــطــاع
الخاص ،تقتطع من أجورهم الشهرية
أوتوماتيكيا األقساط املفروضة وتحول
إلى الصناديق التعاضدية والضمان
االجتماعي ،ومبالغها باملاليير عند
متم كل شهر.
فهل يشعر املنخرطون عند الحاجة
بهذا التعاضد والضمان االجتماعي؟
بــلــى ،فــظــاهــريــا ،الــعــنــاويــن تطمئن،
وحتى «التدبير» مــن طــرف نقابات
«تــــؤمــــن» مـــن أي انــــحــــراف يضر
باملتعاضدين و«املضمونني» من اآلفات
واألمراض واألوبئة و«الحكرة» مادام
املــدراء هم املدافعون الساهرون على
حقوق املشتركني ،هذا في الظاهر ،أما
في الباطن ،فالواقع يندى له الجبني
وتدمع له العيون.
وها نحن ،موظفون ومستخدمون،
أمام تهديدات وباء «كوفيد  ،»19الذي
لــم يكتف بحصد األرواح وإفــاس
املقاوالت وتشريد عمالها وقطع األرزاق
و«ســجــن» املوظفني وفصلهم عن كل
الــخــدمــات ،بــل وطــرحــهــم منهوكني،

منهم ضحايا فيروس «كورونا» ،إما
في بيوتهم أو في قاعات استشفائية،
بينما عائالتهم الصغيرة ال تجد من
يعضدها أو يضمن لها معاش يومها،
أو ينقل لها أخبار طريحي الفراش من
صلبها ،وقد تسربت فيديوهات توثق
حاالت بعضهم ..فأين التعاضد وأين
الضمان؟ ألم نقل بأنها مجرد عناوين؟
ونحمد هلل على أن املنقذ كالعادة،
أنقذ شعبا بأكمله بإعطاء توجيهاته
بتوفير التغطية الصحية الحقيقية
والواقعية وفرض التأمني االجتماعي،
وأمــر بتفعيلهما ابــتــداء مــن السنة
املقبلة.
فالتغطية الصحية واالجتماعية
للمواطنني ،هي بكل تأكيد من «األمن
ال ــع ــام» ال تختلف عــن «ال ــح ــروب»
بأنواعها إن لــم تكن مــن أخطرها،
وتسييرها ينبغي أن تــشــرف عليه
كـــفـــاءات مــتــخــصــصــة فـــي الــعــلــوم
االجتماعية ومشبعة بروح اإلنسانية،
ومـــدربـــة عــلــى الــخــدمــات الــواجــبــة
لتحقيق ذلك ،وبجعل حد لتهديد األمن
الصحي واالجتماعي بتوزيعه على
شكل «كوطات» إلرضاء النقابات.

أرشيف
الرباط
صورة لطبيب القلب املرحوم األستاذ
عبد املجيد بوزوبع ،الذي ذاع صيته في
العاصمة بإنسانيته املثالية وتضحياته
الكبيرة التي انبهر لها كل مرضاه وطلبته
وسكان الرباط ،وقد برزت إنسانيته عند
بداية خوصصة األمــراض القلبية داخل
مستشفى ابــن سينا ،فتطوع بالعمل
خارج األوقات الرسمية بتقديم العالجات
الضرورية للطبقات املعوزة كل يوم من
الفجر إلــى الثامنة صباحا ،بتأييد من
رئيس القسم آنذاك ،البروفيسور موالي
علي املاعوني ،أطال هلل عمره.
رحم هلل األستاذ بوزوبع وأسكنه فسيح
جناته.

مراعاة لظروف األزمة االقتصادية التي
«ضــربــت» الــتــجــار والــصــنــاع والــســكــان
والخدماتيني بسبب جائحة «كــورونــا»،
وخــســائــرهــا الــبــاهــظــة ،يمكن للمجلس
الجماعي ،بقرار منه في دورة أكتوبر املقبلة
الخاصة بامليزانية ،إعفاء كل متضرر ،من
الــضــرائــب ،بطلب منه موجه إلــى رئيس
املجلس ،الذي عليه برمجة ذلك الطلب في
جدول أعمال الدورة ،وال يحق له قبوله أو
رفضه ،فالقرار يعود للمجلس الجماعي.
غير املعروف عند تجار وصناع وخدماتيي
العاصمة ،هو وجود عضو من غرفة التجارة وآخر
من غرفة الصناعة التقليدية ،يتمتعان بالعضوية
الكاملة (بالصفة) في املجلس املنتخب للعمالة،
كما يوجد عضوان من هذا املجلس في الغرفتني،
ويمكن لهؤالء تقديم ملتمس في املوضوع املشار
إليه أعاله مباشرة إلى مجلس الجماعة ،فإذا قاما
بهذا الواجب ،سيغفر لهما املهنيون ما تقدم من
اإلهمال في مهامهما.
ساحة الوحدة اإلفريقية التي تتوسط
شـــارع شــالــة بــحــســان ،شــهــدت تغييرات
فــي تصاميم عــمــرانــهــا ال ــراق ــي ،إال من
جانب منها يخدش هــذا الــرقــي ،بتواجد
«خربتني» كأطالل مهجورة وبشعة املنظر،
وقد أصبحتا مأوى للمنحرفني ،وتشكالن
خطرا على الجيران ..هذه األطــال كانت،
منذ  30سنة مضت ،مقرا لسفارة اململكة
العربية السعودية قبل أن ترحل إلى املقر
الجديد بحي السويسي ،فمن املسؤول عن
«الخربتني»؟
مــن اآلن ..تتهاطل طلبات بعض األعــضــاء
«املناضلني» على هيئاتهم ،ليحجزوا لهم عضوية
مريحة في «الجهاز» املنتظر الذي سيشرف على
«التغطية الصحية واالجتماعية» لكل املواطنني،
وبينما تنكب لجنة «علمية» إلعداد قانونها وهيكلتها،
فال نعتقد بأنها ستكون تحت «سيطرة» النقابات
أو األحــزاب ،كصناديق التعاضديات والضمان
االجتماعي ،فاألمر يختلف في جوهره ،ألنها تهم
كل املواطنني وليس فقط العمال واملستخدمني.
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مراكش

مطالب �شغيلة ال�سياحة تطوق لقاء وزيرة ال�سياحة ووايل مراك�ش
عزيز الفاطمي
تعيش مدينة مراكش فوق صفيح تجاوزت
سخونته الحد األقصى ،إذ لم يعد الوضع مطاقا،
فالعاصمة السياحية للمملكة «يا حسرة» اآلن
في سرير املــوت ،ألسباب يعلمها الجميع ،ألن
اقتصاد املدينة يعتمد باألساس على القطاع
السياحي والسياحة قتلتها جائحة «كورونا»
ليس على املستوى الوطني فحسب ،بل عامليا.
وقــد سبق لجريدة «األســبــوع» أن تطرقت
لتبعات أزمة «كوفيد  »19على القطاع السياحي،
والتي ألحقت أضــرارا ال تعد وال تصحى وال
يحس بها إال املــتــضــررون ،وبعد ستة أشهر
من انطالق األزمــة «الكورونية» ،قررت وزيرة
السياحة أن تحل بمدينة مــراكــش مــن أجل
الــتــبــاحــث والـــتـــدارس والــتــشــاور مــع بعض
مكونات القطاع السياحي ،حيث ضربت املوعد
صباح يوم الجمعة  11شتنبر الجاري بمقر جهة
مراكش آسفي ،هذا املقر الذي تحول إلى قبلة
لكل املحتجني واملعتصمني ،وبذلك ،فكل ثقل
األزمــة ينزل على كاهل مسؤولي والية الجهة
وفي مقدمتهم الوالي ،لكن يجب اإلشــارة إلى
إقصاء بعض ممثلي الصحافة الوطنية واملنابر
اإلعالمية املحلية عن هذا االجتماع ،ألسباب ال
يعلمها إال صاحب قرار اإلقصاء ،أما فيما يتعلق
باجتماع الوزيرة ووالي الجهة ببعض مكونات

الوزيرة نادية فتاح رفقة والي مراكش قسي لحلو

القطاع السياحي ،فقد انطلقت أشغاله في
أجواء أقل ما يقال عنها ،أنها مشحونة ،نظرا ملا
يعيشه مدخل مقر الوالية من وقفات احتجاجية
واعتصامات مفتوحة على طول أيام األسبوع ،من
طرف الشغيلة السياحية ،التي رفعت شعارات
قوية تحمل رسالة واضحة تصدح من حناجر
ضاق حالها وتوغل اليأس إلى أعماق نفوس
جريحة فقدت األمل في حق العيش الكريم في

انتظار الفرج الرباني ،ومن بني األسئلة الحارقة
التي قد تحرج الجهة املعنية ،تلك التي تتمحور
حول مصير العاملني بالقطاع غير املصرح بهم
أو العاملني بواسطة شركة املناولة ،إذ جميعهم
يطالبون بأن يشملهم االتفاق املوقع بتاريخ 05
شتنبر الجاري ،الــذي بموجبه يستفيد عمال
ومستخدمو قطاع السياحة من الدعم املخصص
للمصرح بهم كمنخرطني في صندوق الضمان

االجتماعي ،حسب الجهات الرسمية ،لنتساءل
مع املتسائلني :هل فعال زيارة الوزيرة تندرج
في إطار إجراء لقاء مباشر مع ممثلي القطاع
السياحي تحت إشراف والي جهة مراكش آسفي
لتدارس الطرق الناجعة للخروج من األزمة التي
قضت بالضربة القاضية على القطاع السياحي
وما يدور في فلكه؟ وهل أتت املسؤولة األولى
عن السياحة ببالدنا بحلول ناجعة ومرضية
لجميع مكونات القطاع؟ ال شيء مؤكد حاليا،
ولنا في قادم األيام الخبر اليقني.
وفــي مــوضــوع ذي صــلــة ،أقــدمــت سلطات
مراكش على مدى ثالثة أيام متتالية ،على تنظيم
حمالت تمشيطية مكثفة استهدفت باألساس
الحانات واملالهي الليلية ومخازن ومحالت بيع
الخمور ،ولهذه الغاية ،شكلت لجنة مختلطة
تتكون من ممثلني عن املصالح املركزية باإلدارة
الــعــامــة لــأمــن الــوطــنــي ،بــاإلضــافــة لعناصر
الشرطة القضائية بوالية مراكش وعناصر فرقة
الــدراجــن وعناصر الجمارك ورجــال السلطة
املحلية ،حيث وقفت على مجموعة من الخروقات
واملخالفات املرتبطة بالتنظيم بمستودعات
خاصة بتخزين الخمور ،كما تم حجز مجموعة
من القنينات الكحولية منها املهربة وأخرى
منتهية الصالحية ،ليبقى السؤال املطروح :ما
املانع من إجراء مراقبة مستمرة للحد من هذه
الخروقات ومصدر الثغرات والحيل التي تحرم
الخزينة العامة من مداخيل مستحقة؟

مـدن ال�صـفيح تعـود مـن جـديد لـتطوان
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
سيارة نائب برملاني عن إقليم شفشاون،
يتواجد مكتب مقاولته بتطوان ،تقتل سائق
دراجــة نارية بالطريق الرابطة بني املنطقة
الساحلية أزال وأمــســا ،حيث وصــفــت هذه
الحادثة بالخطيرة ،بسبب السرعة التي كان
يسير بها النائب البرملاني.
يعاني املواطنون مبدينة تطوان ،من مشاكل
جمة مرتبطة بالنقل العمومي ،واحلافالت
القليلة املتوفرة تتأخر وال تنضبط ملواعيدها
احملــددة ،مما يعطل مصالح املواطنني بسبب
نقص عدد احلافالت ،وهذا ينتج عنه تكديس
املواطنني بها بشكل يتنافى مع قانون الطوارئ
الصحية الــذي يفرض العمل بحمولة  50يف
املائة يف وسائل النقل ..فهل تتحرك سلطات
تــطــوان ملــراقــبــة احلــافــات وإلــــزام الشركة
املفوض لها تدبير قطاع النقل باحترام دفتر
التحمالت.
«سلطات الفنيدق تسيج الشاطئ ملنع الهجرة
السرية نحو املدينة املحتلة سبتة» ..هذا القرار
استقبلته ساكنة املنطقة بالسخرية ،بسبب
وضع السياجات املتنقلة على مشارف الشاطئ
ملنع الهجرة ،في الوقت الذي كان باستطاعة
السلطة نشر رجال القوات املساعدة على طول
الشاطئ ملراقبة املتسللني إلى سبتة ،وكذلك
التهريب.
أقــدم باشا تــطــوان ،خــال األســبــوع املاضي،
على تنفيذ قرار هدم فيال تعود لرجل أعمال
باملدينة ،بسبب غياب ترخيص البناء ،حيث
عرفت عملية الهدم إنــزاال أمنيا كبيرا بحي
بوسافو ،لكن الباشا لم يقم بنفس العملية
بحي واد سمسة الذي شيدت عليه العشرات من
البنايات العشوائية على مشارف الواد املذكور.

انتشرت العديد من «البراريك»
بــشــكــل م ــت ــس ــارع عــلــى طــول
الـــحـــزام األخ ــض ــر بــحــي جبل
درســـــة وبـــوســـافـــو بــتــطــوان،
والذي أنشأته السلطة من أجل
التقليص من البناء العشوائي
أو الحد منه ،ورغم ذلك ،فإن عددا
من البناءات القصديرية تفرخت
بشكل كبير ،خصوصا في فترة
الــحــجــر الــصــحــي ،حــتــى صــار
الوضع يقض مضجع الساكنة،
وإلى جانبها العديد من النشطاء
الحقوقيني ،الذين قاموا بزيارة
ميدانية ملعاينة هذه الظاهرة عن
قــرب ،واالستماع ملعاناة سكان
املنطقة مع هذه «البراريك» التي
يتجمع فيها بعض املنحرفني
ومــتــعــاطــي املـــخـــدرات ،حسب
الناشط الحقوقي رشيد حاجي.
وقــد أصبحت هــذه الظاهرة

تشوه جمالية املدينة وتخرب
مخطط «مـــدن بـــدون صفيح»،
الـــــذي أنــفــقــت عــلــيــه ال ــدول ــة
املليارات من الدراهم ،وجهزت
جــمــيــع املــصــالــح مــن سلطات
محلية ووزارة اإلسكان وسياسة

املدينة والجماعات الترابية من
أجــل محاربته والــتــصــدي له،
غير أنهم فشلوا بكل املقاييس،
حني ظهرت «البراريك» في زمن
قياسي بمدينة الحمامة البيضاء
والتي تحولت في وقــت وجيز

إلى بنايات عشوائية ،مما يطرح
تــســاؤال حــول نجاعة السلطة
وصرامتها تجاه هذه الظاهرة.
هـــذه ال ــص ــورة الــتــي تنفرد
«األسبوع» بنشرها ،خير دليل
على ما تعيشه العديد من األحياء
الشعبية الــتــي تــحــولــت هــذه
األيــام إلى مسرح لجميع أنواع
الظواهر السلبية ،منها البناء
العشوائي والسكن الصفيحي،
الذي يشكل خطرا على الساكنة،
بــســبــب اخــتــبــاء الــعــديــد من
املنحرفني وأصــحــاب السوابق
بهذه األماكن ،كما أنه يتم إعادة
بيعها بعقود عرفية لتحل محلها
بنايات عشوائية وغير قانونية،
مما يكرس الفوارق بني األحياء
بتطوان ،حيث تعرف بعضها
التنمية والنظافة ،وأخرى تعيش
على وقــع التهميش واإلقــصــاء
وغياب حتى حاويات األزبال.

سوق عشوائي يولد بحي كويلما ..فأين هو تحرير الملك العمومي؟
انتفض بعض سكان شارع بني يدر بحي
كويلما بتطوان ،ضــد الباعة املتجولني
الذين أصبح لهم مكان قار بالشارع املذكور
تــحــول إلــى ســوق يــومــي يغص بالسلع
والعربات املجرورة ،ويتداول هؤالء الباعة
كالما نابيا ،محدثني ضجيجا وصراخا
منذ الساعات األولى للصباح إلى ساعات
متأخرة من الليل ،ومع هذا السوق ،أصبح
يصعب على السكان الولوج إلى منازلهم
أو االستقرار بها أو حتى الجلوس داخلها
في مجمع أسري أو عائلي محترم.
وســبــق لسكان هــذا الــحــي أن تقدموا
بشكاية في املوضوع إلى السلطة املحلية
بتاريخ  2شتنبر  ،2020لكنها لم تحظ
باالهتمام املطلوب ،والسلطة لم تشرع بعد
في اإلجــراءات املنصوص عليها واملعمول

بها في موضوع تحرير امللك العمومي،
مما دفع بالسكان إلى استنكار ما يجري
حاليا بالشارع الذي يقيمون به ويطالبون
السلطات املحلية وعامل اإلقليم ،بالتدخل
العاجل لوضع حد ملعاناتهم وتمكينهم من
حقهم في املــرور وفي الهدوء والسكينة،
وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
ويالحظ العديد من التطوانيني عودة
ظاهرة الباعة املتجولني بشوارع تطوان،
خصوصا بحي الــطــرافــن قــرب القصر
امللكي ،بشكل كبير وملفت للنظر ،وهذا
حسب العديد من املراقبني ،يرجع إلى فشل
السلطة في مشروع أســواق القرب التي
شيدت بمبالغ كبيرة ،لتتحول إلى أسواق
مهجورة بعضها تحول إلى مطرح لرمي
النفايات كسوق القرب الباريو وسمسة.

العدد1089 :

من  17إلى  23شتنبر 2020

تازة

�سالليون ي�ستنجدون بوزير الداخلية حلماية �أرا�ضيهم من النهب
محمد بودويرة
دفع االستغالل العشوائي والترامي
والبيوعات الغير قانونية ،سالليي
أيــت سغروشن «الحريرة» بقيادة
بوزمالن إقليم تــازة ،إلــى مراسلة
وزير الداخلية ،وذلك من أجل حماية
أراضيهم.
وبسطت املراسلة التي وقعها
الـــعـــشـــرات مــــن س ــال ــي ــي أي ــت
اس ــغ ــروش ــن ،م ــن ذوي الــحــقــوق
باألراضي الساللية املسماة «بالد
وادي العطشان» الكائنة بجماعة
أيت سغروشن ،قيادة بوزمالن دائرة
تاهلة إقليم تازة( ،بسطت) مظاهر
االستغالل خارج القانون ألراضيهم
التي تبلغ مساحتها  1227هكتارا،
وهــي جــزء من األراض ــي الساللية
أيت اسغروشن «الحريرة» املقدرة
مساحتها بـ  5504هكتارا و 60آر.
وقـــد جـــاء فــي هـــذه املــراســلــة:
«إن األراضـــي الساللية موضوع
امللتمس ،معلومة الحدود واملساحة
حسب ما جاء في التحديد اإلداري

املنشور بالجريدة الرسمية» ،مؤكدة
أنه «منذ تحديدها إداريا ،لم يسبق
أن تم اختيار/انتخاب نواب لتدبير
أمالكها».
وفــي غــيــاب ن ــواب لــهــا ،تضيف
امل ــراس ــل ــة« ،تــعــرضــت األراضــــي
الساللية ملجموعة من البيوعات
والتفويتات خــارج إطــار القانون،
وأنشئت فوقها إسطبالت لتربية
ال ــدواج ــن واملـــواشـــي ،وضيعات
فالحية» ،مشيرة إلــى أن مقالعها

تعرضت مند بــدايــة التسعينات
مــن الــقــرن امل ــاض ــي ،لالستغالل
الــعــشــوائــي مــن طـــرف أشــخــاص
طبيعيني وشركات ،قبل أن يتوقف
هذا االستغالل بشكل رسمي سنة
 2010بموجب قرار وزاري بتاريخ
.2010/07/14
وكشفت الوثيقة أن منتوج شجر
«الخروب» يستغل من طرف شخص
واحــــد ،يعتبر مــن ذوي الحقوق
والنفوذ ،والذي أصبح حاليا نائبا

سالليا منذ السنة املــاضــيــة ،إلى
جانب شخص آخر ال ينتمي ألعضاء
الجماعة الساللية ،موضحة أنه «خالل
شهر غشت  ،2020تمت إعادة فتح
مقلع بدوار بومالل بشكل عشوائي،
واستغالله لبناء مقطع طرقي ممول
من طرف مجلس جهة فاس -مكناس».
وذكــــرت املــراســلــة أيــضــا ،أن «كــل
الخروقات الواردة أعاله ،تمت وتتم
أمــام أنظار السلطة املحلية (سلطة
الــوصــايــة) دون أن تتدخل للقيام
بواجبها».
الــوثــيــقــة الــتــمــســت مـــن وزيـــر
ال ــداخ ــل ــي ــة «الـــتـــدخـــل الــعــاجــل
لوضع حــد لكل مظاهر الترامي،
واالستغالل العشوائي ،والبيوعات
غير القانونية ،وفتح تحقيق في كل
الخروقات التي صاحبت عمليتي
التفويت واالســتــغــال ،مــع تمكني
ذوي الحقوق من استغالل أراضيهم
وفـــق مــضــامــن الــقــانــون 62.17
ومرسومه التطبيقي بشأن الوصاية
اإلداريــــة على األراضـــي الساللية
وتدبير أمالكها».

سطات

أصداء آزمور
تــتــســع مــوجــة الــتــرحــال الجماعي
للتالميذ من التعليم الخاص إلى التعليم
العمومي ،سنة بعد أخرى ،وذلك بعد تسجيل
ملحوظ في تدني مستوى تالميذ التعليم
الخصوصي ،وتحقيق مستوى عال ونتائج
إيجابية في التعليم العمومي ،حتى أنه في
مدينة أزمــور مثال ،بــدأت تشتهر بعض
مدارس التعليم العمومي بجودة معلميها،
وبتسجيل نقط عالية في صفوف تالمذتها،
وهو مؤشر على عودة املدرسة العمومية
إلــى مستوى مــا كانت عليه حــن كانت
تعطي خيرة الطلبة والتالميذ في شتى
املستويات منذ عقود.
● ف ــرع الــتــعــاضــديــة الــعــامــة للتربية
الوطنية باجلديدة ،يتسلم ملفات املرض
من املنخرطني دون أن يسلمهم وصل اإليداع
أو أي وثيقة تثبت أن املنخرط سلمها ملفه
الطبي ،يف غياب أي توضيح حول هذا العمل
الغامض.
عدد من املوظفني وصلوا سن التقاعد
القانوني دون أن يتوصلوا حتى اآلن ،ولو عن
بعد ،بأي مراسلة تخبرهم بأنهم أحيلوا على
التقاعد أو أنهم دخلوا مرحلة تمديد عملهم
في إطار تمديد سن التقاعد ،ليبقى املوظفون،
وأنا واحد منهم ،في دوامة الغموض إلى أن
تتضح الرؤيا كعادة بعض اإلدارات لألسف.

ا�ستغالل �سيارات الدولة لأغرا�ض �شخ�صية
نور الدين هراوي

عــــــادت لـــانـــتـــشـــار مـــجـــددا
ظاهرة استغالل سيارات الدولة
والــجــمــاعــات بإقليم ســطــات في
أغــراض شخصية ،حيث شوهدت
بعضها مــركــونــة أمـــام األســـواق
واملــراكــز التجارية واملؤسسات
التعليمية وغــيــرهــا مــن األمــاكــن
العمومية.
ويستغل بعض املنتخبني وبعض
اإلداريني ورؤساء بعض املصالح،
الــســيــارات التابعة للجماعة أو
العمالة ،ألغـــراض خاصة بعيدا
عن نطاق العمل واملصلحة العامة،
حيث يتم نقل أسر وأطفال هؤالء
عــبــر ســيــارات «جــابــهــا هلل» إلــى
مختلف األمــاكــن العامة من أجل
التبضع والتنزه ،وذلك على حساب
ميزانية اإلدارة والجماعة التي
تستخلص ثمن املــحــروقــات من
جيوب املواطنني.
واملــثــيــر لالنتباه ،أن مختلف
جماعات عمالة سطات وعددها
 46جماعة قروية باستثناء بلدية
سطات ،حطمت رقما قياسيا في
اســتــغــال املمتلكات العمومية
ومــنــهــا الـــســـيـــارات ،ألغــــراض
شخصية ،بــدل العمل بها حسب

إنزكان

مشعوذ يحول منزله إلى «بويا عمر»
عبد اهلل المعتصم

علم من مصدر موثوق مهتم بالشأن املحلي بإنزكان ،أن
الساكنة بإحدى األزقة تشتكي من تصرفات شخص يقوم
بطقوس الشعوذة ،وقد قام بتحويل الطابق السفلي ملنزله
إلى مقر الستقطاب العشرات من النساء العوانس من مختلف
الطبقات االجتماعية ،وذلك بعيدا عن أنظار السلطات املحلية.
وكشف ذات املصدر ،أن منزل املعني باألمر عادة ما تصدر
منه أصوات مرتفعة لنساء ،وهو ما جعل الزقاق يتحول
إلى ما يشبه «بويا عمر» ،بعد أن تمكن هذا الدجال من
فرض طقوسه على سكان الدرب ،وجعلهم ال يقوون على
تحريك أي شكاية ضده في هذا املوضوع.
وحسب نفس املصدر ،فقد استنكرت الساكنة ما وصفته
«عدم قدرة السلطات املحلية بإنزكان على وضع حد لنشاط
هذا املشعوذ ،رغم علمها بتحويل منزله إلى مكان ملمارسة
الشعوذة».

ما حــدد لها في القانون الخاص
بالجماعات املحلية ،في ظل غياب
الجهات املسؤولة أو تغاضيها ،مما
شجع هؤالء على االستغالل البشع
واملفرط لـ«سيارات العالمة الحمراء
أو فابور» من أجل التنقل والسفر
والتبضع خارج أوقات العمل.

وفي غياب املراقبة واملحاسبة،
يستمر استنزاف ميزانية الدولة
على مستوى املحروقات وأيضا
عــلــى صــعــيــد أجــــزاء الــســيــارات
الــتــي تــتــعــرض ألعـــطـــاب ،حيث
يتم إصالحها على نفقة الدولة،
والــصــورة رفقته ،نموذج مصغر

ملظاهر االستغالل البشع لكل ما هو
مجاني ،سيارة إحدى رجال السلطة
متوقفة أمام إحدى املخابز ،حيث
استنكر العديد من املواطنني وجود
هــذه الــســيــارة مركونة فــي مكان
غير معني بالعمل املخصص لها،
وأيضا في مكان يمنع فيه الوقوف.

وفــي انتظار وضــع حد لهذه
الــظــواهــر املــتــســيــبــة ،وجــبــت
اإلشــارة إلى أن عددا من املراكز
التجارية الكبرى باملدينة تشهد
يوميا تردد سيارات الجماعات،
بهدف التبضع ،خصوصا يومي
السبت واألحد.

صورة وتعليق أين الكمامة يا سعادة المدير؟
أعطى املدير اإلقليمي
للتعليم بشفشاون ،صباح يوم
اخلميس  10شتنبر ،2020
انطالق أشغال مشروع بناء
ثانوية تأهيلية وداخلية
بجماعة أمتار ،واملشروع يندرج
ضمن برنامج تأهيل جماعات
دائرة اجلبهة لسنة  ،2020وهو
بدون كمامة ،يف الوقت الذي
يغرم فيه املواطنون بـ  300درهم
عن عدم ارتدائها ..فماذا يقول
أصحاب القانون يف تصرف املدير
اإلقليمي للتعليم بشفشاون
وهو بدون كمامة؟

كواليس جهوية
أصـــــداء
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ســوسية

طــالــب بعض مــرضــى السكري
بإنزكان ،بفتح تحقيق عاجل في األثمنة
التي يفرضها أصحاب املختبرات الطبية
عند إجرائهم للتحاليل املخبرية ،إذ تفرض
على املرضى مبالغ باهظة تتجاوز ألف
درهــم في غالب األحــيــان ،مما يحتم على
الجهات املعنية إجراء بحث في املوضوع،
علما أن أصحاب هذه املختبرات هدفهم هو
اإلثــراء السريع على حساب املرضى دون
وازع أخالقي ..ودون حسيب وال رقيب.
حمى فوضى التالعب باألسعار تسكن
السجن احمللي بإقليم إنزكان أيــت ملول،
حيث يــفــرض على السجناء وأوليائهم
اقــتــنــاء حــاجــيــاتــهــم داخـــــل املــؤســســة
السجنية ،ويضطرون للخضوع واالمتثال
لألثمنة املفروضة على املواد االستهالكية،
كاخلبز والــزيــت والسكر :القوت اليومي
للسجني املغلوب على أمــره ،هذا يف الوقت
الذي تنهج فيه اجلهات املعنية صمت القبور
جتاه ما يقع ،والزال احلال على ما هو عليه
منذ مــدة طويلة ،وقــد قــام أحــد املهتمني
بإيصال هذا الواقع إلى املعنيني باألمر دون
جدوى ،فهل يتدخل املندوب السامي إلدارة
السجون للبحث يف هذه املوضوع ومعرفة ما
يدور داخل أسوار السجون؟
تــعــرف عمالة إقليم اشــتــوكــة أيت
باها ظاهرة استغالل ســيــارات الجماعة
في األغــراض الشخصية التي ال صلة لها
باألغراض اإلداريــة املخصصة لها ،ورغم
صــدور قانون يقضي بتفويت السيارات
اإلدارية للموظفني التابعني لإلدارة املعنية
وإقرار تعويضات على استعمالها في املهام
اإلدارية ،إال أن الظاهرة لم تتوقف ،بل ازداد
استغالل السيارات اإلداريــة في األغراض
الخاصة أكثر من السابق ،كنقل األقــارب
واستعمالها فــي األســفــار الخاصة ،وقد
يصل األمر إلى نقل الخرفان وما شابه ،فإذا
كانت مصلحة البالد تقتضي ترشيد املوارد
اإلدارية ومحاربة الفساد ،فال بد من مراقبة
صارمة الستعمال املمتلكات الجماعية في
األغراض الشخصية.
أفادت مــصــادر مطلعة ،أن عناصر
السلطة احمللية بتامري شمال أكــاديــر،
سارعت فور علمها بإصابة أستاذة ومدير
مــؤســســة تعليمية وزوجـــتـــه بــفــيــروس
«كــورونــا» ،إلــى حصر الئحة املخالطني،
حيث سيخضع األساتذة ورئيس جمعية
أمهات وآبــاء وأولياء التالميذ للتحليالت
اخلــاصــة بـ«كوفيد  »19بعد مخالطتهم
للمدير واألستاذة ،وسيتم إغالق املؤسسة
التعليمية مؤقتا إلــى حــن اتــخــاذ كافة
اإلجراءات االحترازية املعمول بها يف مثل
هذه احلاالت.
الزال لهيب أسعار الخضر والفواكه،
هذه األيام ،يتخذ منحنى تصاعديا بأسواق
أكــاديــر ،ومــعــه العديد مــن أســـواق باقي
مــدن اململكة ،بعد موجة غالء همت جل
أنواع الخضر األساسية التي تؤثث أطباق
األسر املتوسطة والفقيرة باملغرب ..غالء
حطم األرقــام القياسية ،حيث وصــل ثمن
الكيلوغرام الواحد من الطماطم بالعديد
من األحياء  8دراهم ،والبطاطس والجزر 7
دراهم ،وهكذا ذواليك ،فمن يراقب تضارب
األسعار رفقا بجيب املواطن البسيط؟
قامت السلطات احمللية والصحية
بأكادير ،زوال يوم األربعاء املاضي ،بحملة
واسعة لتعقيم فضاءات باجلناح اجلديد
بــســوق األحـــد (مــلــعــب ديـــدي ســابــقــا)،
وذلك يف سياق اجلهود املبذولة لتطبيق
اإلجــراءات االحترازية للحد من انتشار
فيروس «كورونا» املستجد ،وقد همت هذه
احلملة باخلصوص اجلناح الذي سجلت
فيه حالتي إصــابــة بفيروس «كــورونــا»
يوم السبت املنصرم ،مشيرة إلى أن هذه
العملية تــنــدرج يف إط ــار حماية زبناء
املركب التجاري وجتاره.
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ثقافة

العدد1089 :

من  17إلى  23شتنبر 2020

«ور�شـات الأطـل�س» تنـظم الـدورة الثـالثة عـن بـعد
مــن املنتظر أن تنظم الـــدورة
الثالثة مــن «ورشــــات األطــلــس»
بصيغة رقمية ،للتكيف مع إكراهات
الحالة الصحية الــتــي يعيشها
امل ــغ ــرب ،حــيــث أعــلــن املــهــرجــان
الدولي للفيلم بمراكش ،أن دورة
السنة الجارية من هذه الورشات
التي ينظمها ،ستجرى عن بعد
من اليوم الثالثني من شهر نونبر
املقبل إلى اليوم الثالث من شهر
دجنبر القادم ،كما دعت «ورشات
األطــلــس» إل ــى تــقــديــم املــشــاريــع
في مرحلة التطوير ،واألفــام في
مرحلة ما بعد اإلنتاج ،من طرف
سينمائيي العالم العربي والقارة
اإلفــريــقــيــة ،الــذيــن يعملون على
تطوير أو إخراج فيلمهم الطويل
األول أو الثاني أو الثالث.
وخــصــت «ورشـــــات األطــلــس»

املـــشـــاريـــع امل ــغ ــرب ــي ــة ،بــدعــوة
للتسجيل فــي فئة املــشــاريــع في
مرحلة التطوير أو فئة األفــام

الملتقى الشبابي
للسينما الحسانية
تنظم رابطة
اإلعـــامـــيـــن
الـــــشـــــبـــــاب
بــالــصــحــراء،
املــــلــــتــــقــــى
الـــشـــبـــابـــي
لــلــســيــنــمــا
الــحــســانــيــة
الــذي يعتبر
تـــتـــويـــجـــا
لــــــإبــــــداع
األدبـــــــــــــي
ا لكال سيكي ،
وذلك لكونه
قــــادرا على
إبـــراز الثقافة الــصــحــراويــة في
مختلف مكوناتها بــالــصــوت والــصــورة
واملــعــمــق املــحــكــي ،وعــلــى ضــوء التطور
الــتــنــمــوي املــهــم الـــذي تــشــهــده األقــالــيــم
الجنوبية للمملكة ،ملا له من أفق ورؤية
مستقبلية للشباب باألقاليم الجنوبية
للمغرب.
بقي أن نشير إلى أن امللتقى سيكون على
منصة «زووم» اإللكترونية ،عبر صفحات
الــرابــطــة واملــديــريــة بــوســائــل التواصل
االجتماعي ،بسبب وباء «كورونا» املستجد
(كوفيد  ،)19وذلك خالل أيام  18و 19و20
شتنبر .2020

مجلة «مقاربات»
في عدد جديد

صدر العدد التاسع والثالثون من مجلة
«مقاربات» ،املجلد العشرون السنة الثالثة
عشر  ،2020في حوالي مائتي صفحة من
القطع الكبير ،وزين غالفه بلوحة للفنان
الــســوري الكبير ،أنـــور الــرحــبــي ،وقد
خصص ملفا للدراسات التاريخية حول
سؤال األوبئة واإلصالح املالي والتاريخ
املوريتاني واإلسالم في الجزائر.

في مرحلة ما بعد اإلنتاج ،حسب
مرحلة اإلنتاج التي وصلتها.
وتعد «ورشات األطلس» برنامجا

للبحث عــن املــواهــب اإلفريقية
والعربية ،ودعمها عن طريق توفير
استشارات مهنية متخصصة مع
محترفني مــن كــتــاب السيناريو
واإلنــتــاج والــتــوزيــع والتوضيب
والــتــألــيــف املــوســيــقــي ،يقدمون
لصانعي األفــــام نــصــائــح فنية
وإنتاجية وتوزيعية ،وباستضافة
مشاريع سينمائية قيد التطوير،
وأخرى في مرحلة ما بعد اإلنتاج،
من بينها أعمال مبدعني مغاربة
شــبــاب ،بشراكة مــع قطب عرض
األفالم والبرامج التلفزيونية على
األنترنيت «نيتفليكس».
يشار إلى أن املهرجان الدولي للفيلم
بمراكش ،قد ألغى دورته الـ  19بسبب
األزمة الصحية املرتبطة بجائحة
«كورونا» وتطوراتها التي تشغل
العالم.

«كــورونــا» تؤجـل المهـرجان الـدولي للسـينما
والهجــرة بأكــادير
أعلنت جمعية املــبــادرة
الثقافية ،املنظمة للمهرجان
الدولي للسينما والهجرة
بأكادير ،عن تأجيل الدورة
السابعة عشر للمهرجان،
التي كــان مقررا تنظيمها
خــال الــفــتــرة مــن  14إلى
 19دجنبر املقبل ،إلى وقت
الحق.
وحــســب بـــاغ للجهة
املنظمة ،فإن التأجيل يأتي
بسبب التداعيات الصحية
املرتبطة بتفشي فيروس
«كــورونــا» املستجد ،على
أن يتم تنظيمه متى توفرت
الظروف الصحية الالزمة.
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دورة «تحدي القراءة العربي» تتحدى أيضا «كورونا»
مشروع تحدي الــقــراءة العربي يصر على
مواصلة املشوار بعد نجاحه في استقطاب
 21مليون تلميذ من مختلف بلدان املعمور،
للمشاركة في دورتــه الخامسة التي انطلقت
تصفياتها على مستوى دولة اإلمارات العربية
املتحدة وقبلها ببلدان عربية أخرى ،إذ شهدت
توظيف الــحــلــول الرقمية املبتكرة فــي ظل
اإلجراءات االحترازية
والوقائية الصحية
املـــطـــبـــقـــة عــاملــيــا
الحــــــتــــــواء وبـــــاء
«كورونا».
واعتمدت املبادرة
عــــلــــى الــــحــــلــــول
الــرقــمــيــة لــتــوفــيــر
املــــــواد الــقــرائــيــة
للطلبة ،وتسجيل
مــشــاركــاتــهــم عبر
تــلــخــيــص الــكــتــب
بصيغة إلكترونية بــدل تدوينها
ورقــيــا كما جــرت عليه الــعــادة فــي الـــدورات
السابقة.
ويواصل مشروع «تحدي القراءة العربي»،
املنضوي تحت لواء مؤسسة «مبادرات محمد
بن راشد آل مكتوم العاملية» ،ترسيخ الشغف
باملعرفة واملطالعة كممارسة يومية لدى املاليني
من قــراء لغة الــضــاد ،مستقطبا أكثر من 21
مليون مشارك من  14دولــة عربية و 38دولة
أخرى ،بعد تحويله تحدي جائحة «كوفيد »19
وإجراءات الحجز الصحي والتعلم عن بعد إلى
فرصة لترسيخ القراءة نشاطا أسريا يوميا
يوثق األواصــر وينمي العقول ويفتح نوافذ
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جديدة على العالم الواسع من صفحات الكتب
الورقية واإللكترونية.
ويــتــوجــب على كــل طــالــب مــشــارك ،قــراءة
وتلخيص  50عنوانا فــي مواضيع العلوم
واآلداب على مدار مشاركته في التحدي ،وذلك
تحت إشراف وتوجيه املشرفني واملعلمني في
املدارس املشاركة في البرنامج.
وتصدرت مصر الدول العربية
من حيث عدد املشاركني
في الدورة بواقع 13.3
مليون مشارك ،تالها
املغرب بـ  1.558مليون
مـــشـــارك ،ثــم األردن
بـ  1.5مليون مشارك،
والسودان بـ  1.2مليون
مــشــارك ،والــســعــوديــة
بمليون مــشــارك ،فيما
نــاهــز عـــدد املــشــاركــن
من موريتانيا  553ألف
مشارك ،واإلمارات بأكثر من  450ألف مشارك،
وفلسطني بـ  439ألف مشارك ،والجزائر بواقع
 426ألــف مــشــارك ،والبحرين بـــ  154ألف
مشارك ،والكويت بأكثر من  85ألف مشارك،
وتونس بواقع  65ألف مشارك ،ولبنان بـ 11
ألف مشارك ،وسلطنة عمان بأكثر من 5000
مشارك.
ويحصل بطل «تحدي القراءة العربي» ،على
جائزة تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم
إماراتي ( 136ألف دوالر) ،فيما تنال «املدرسة
املتميزة» مكافأة مالية قدرها مليون درهم
إماراتي ( 272ألف دوالر).
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حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

«كــورونــا» والــدخول المــدرسي
يبدو أن البشرية على وشك االستسالم
لفاجعة «كورونا» ،ألنها اكتسحت كل بقاع
العالم ،مما جعل الجهات املسؤولة ترتبك
وتتخذ قــرارات فورية جريئة لم ولن تنال
رضى الشعب ،ألن السؤال املطروح الذي
يحير الجميع ،هو متى ينتهي هذا الوباء؟
ورغ ــم أن جميع علماء الــكــون ينكبون
حاليا ،وفي سباق محموم ،على كسب قصب
السبق والعثور على تركيبة تــؤدي إلى
اختراع عقاقير أو لقاحات تحد من انتشار
الوباء ،فإن هناك من يدعي أن هذه الدراسات
ستطول لبضعة أشــهــر أخ ــرى أو بضعة
أعــوام ،حسب اجتهادات الخبراء ،بينما
املنظمة العاملية للصحة تشكك في جميع
هذه املحاوالت ،وتنبه سكان العالم إلى عدم
املغامرة بصحتهم باستعمال ما قد يروج في
األسواق من أدوية ،أما األضرار الجسيمة
الــتــي تمخضت عــن انــتــشــار الــفــيــروس،
فقد جمدت األنشطة والحركة فــي جميع
املجاالت ،خصوصا منها الصناعية ،ويحق
لنا أن نتساءل :ملــاذا يــزداد عدد املصابني
وعــدد املوتى رغــم ما بذلته الحكومة من
جهود مضنية؟ والخطير في ذلك ،هو ظهور
بعض البؤر التي ينتعش فيها الوباء في
عدة مدن وجهات من البالد ،فهذه املعطيات
تجعل املواطن يوقن أن إمكانيات الدولة
في مجال التصدي للجائحة تكاد تصل إلى
حد االستنزاف ،فكيف يتصور أن مصابا
بــفــيــروس «كــوفــيــد  »19يضطر بسبب ما
ذكرنا إلى االنتقال إلى بيته ملتابعة العالج،
مع العلم أن البيوت التي يسكنها معظم
املرضى ال تتوفر فيها الشروط والوسائل
الكفيلة باالستشفاء ،مما يجعل سكان هذه
املنازل يتكدسون خالفا ملسافة التباعد التي
يستلزمها املرض.

نافذة للرأي

بما أن أغلبية العائالت المغربية
أعربت عن حرصها الشديد على
التعليم الحضوري ..فهل بإمكان
الحكومة أن تبني العدد الكافي
من المدارس لكي تحرص على
التباعد بين التالميذ؟ وهل ستلجأ
إلى تطبيق أسلوب التناوب،
بحيث يقضي التالميذ نصف يوم
بالمدرسة بينما يكتفي النصف
اآلخر بقضاء ما تبقى من ساعات
الدراسة في المنازل؟
أما الدخول املدرسي ،فقد أعربت أغلبية
العائالت املغربية عن حرصها الشديد على
التعليم الــحــضــوري ،وهــنــا نــطــرح أسئلة
أخرى ،هل في إمكان الحكومة أن تبني العدد
الكافي من املدارس لكي تحرص على التباعد
بني التالميذ؟ وهل ستلجأ إلى تطبيق أسلوب
التناوب ،بحيث يقضي التالميذ نصف يوم
باملدرسة بينما يكتفي النصف اآلخر بقضاء
ما تبقى من ساعات الــدراســة في املنازل،
وهي طريقة تطبق اآلن بالبادية وفي املناطق
النائية ،رغم نتائجها الضئيلة ،ومما زاد
الطني بلة ،أن أولياء أمور التالميذ يذهبون
لعملهم وليس لهم الوقت للعناية بأبنائهم
ومــصــاحــبــتــهــم مــن الــبــيــت إلـــى املــدرســة،
وخصوصا منهم صغار السن.
لقد أتحفتنا الشاشة الصغيرة بتحقيقات
واستجوابات قامت بها مع مختلف شرائح
الشعب ،والحظنا من خالل هذه التصريحات

الحسين الدراجي
أن جلهم قهره البقاء بني أربعة جدران ،لذلك
يختتمون كلهم تصريحاتهم بالتضرع إلى
هلل ليرفع عنا هذا الوباء.
أما في املشرق العربي ،فقد فسر العلماء
وفقهاء الدين أن هــذه الظاهرة تعبر عن
غــضــب هلل ملــا ب ــات يقترفه اإلنــســان من
فــواحــش ومناكر مخالفة لتعاليم الدين
اإلسالمي ،وتعود بنا الذاكرة إلى ما كان
أجدادنا يتخذونه من مواقف أمام مثل هذه
الظاهرة ،من إقامة صالة اللطف واالبتهال
إلــى الحق سبحانه وتعالى أن يشملهم
برحمته الواسعة ،والحالة أن هلل سبحانه
وتعالى يريد بنا اليسر وال يريد بنا العسر،
وهو رفيق بعباده ،كما أن رسول هلل صلى
هلل عليه وسلم ،جــاء حامال لــواء الرحمة
مصداقا لقوله عز وجل(( :وما أرسلناك إال
رحمة للعاملني)) ،ومن هنا يتضح أن القرآن
الكريم ال يخص املسلمني فقط ،بل جميع
سكان اليابسة الذين هم غارقون في حروب
طاحنة لتزيدهم جائحة «كورونا» التي ال
أحد يعلم متى تنتهي.
وبالرجوع إلــى الــدخــول املــدرســي ،وبما
أن جميع املؤسسات والهيئات واملعامل
واملصانع قد أجلت استئناف عملها بالوجه
الــكــامــل ،فــإنــي أقــتــرح على الحكومة أن
تؤجل ليس االنتخابات فقط ،وإنما الدخول
املدرسي إلى بداية السنة املقبلة ،وتكرس
جميع االعــتــمــادات التي كانت مخصصة
لالنتخابات والدخول املدرسي إلى محاولة
القضاء على الفاجعة أو على األقل الحد من
خطورتها ،ألن صحة الشعب تعلو على كل
اهتمام آخر.
نسأل هلل الصحة والعافية حتى تعود
لنا أيــام املاضي الجميل ،ونعوض كل ما
تحملناه من خسائر بعزيمة وإيمان قويني.

منزلقات األصالة والمعاصرة في حق إمارة المؤمنين
واستــدرار عطــف «البيــجيدي»

مرة أخرى ،وفي ظل صمت البعض ،أجدني مرغما على اإلدالء بدلوي
والتعليق على الخرجات اإلعالمية األخيرة لسائق «الجرار» ،على األقل
من باب الحق في إبداء الرأي اآلخر مهما كان مزعجا للبعض ،على
الرغم من أن جل تصريحاته تخصه لوحده وال يتقاسمها معه حتى
أقرب املقربني ،ناهيك عن السواد األعظم من مكونات حزب األصالة
واملعاصرة ،حتى وإن صبغ بعضها بلون مؤسساتي غير شرعي.
وأود ،في هذا السياق ،الحديث عن «االصطفاف التعسفي» الذي
أعلن عنه األمني العام للحزب ،وتوالي خرجاته اإلعالمية ومبادراته
امليدانية ،من أجل استدرار عطف حزب كان يصفه سابقا أميننا العام
شخصيا بـ«الحزب اإلسالموي».
وألن «اللسان ما فيه عظم» ،فإن ربط تأسيس الحزب ومبررات وجوده
وسياقات ميالده بكون «حزب األصالة واملعاصرة تأسس في ظروف
سياسية مطبوعة بصعود املد اإلسالموي» ..وقائل هذا الكالم ليس
سوى أميننا املبجل في ورقة قدمها للمؤتمر الرابع بعنوان «من نحن؟
وماذا نريد؟».
فلماذا السرعة في االرتماء في أحضان أقصى اليمني اإلسالموي،
بدون مسوغات وجيهة ،بل ومن أجل هذا الخيار الجديد ،ال يجد مانعا
في إقحام إمارة املؤمنني في جدل سياسي غير الئق.
ملا أثــار أميننا العام الجدل بسبب تصريحه غير املسؤول وغير
املسبوق حول إمارة املؤمنني ،في ندوة صحافية قبيل انتخابه أمينا
عاما ،توالت ردود الفعل من طرف جهابذة الحزب وأطره ،كشفت أن
خرجاته تلهث وراء «البوز» في غير محله ،بل تنم عن فقر معرفي وفراغ
فكري ،حيث لم يسترخص األمني العام لـ«البام» فقط الرصيد االنتخابي
للحزب ومكانته السياسية وتموقعه الحداثي والديمقراطي ،وامتد به
التيه ،بدون فرامل ،إلى إثارة الجدل حول إمارة املؤمنني ومقارنتها
برمزيتها التاريخية وحمولتها الدينية وشرعيتها الدستورية
والشعبية بحركات اإلسالم السياسي ،حديثة النشأة والتي كان لجزء
كبير منها ماض دموي أسود ،ولو توفرت لها الظروف لحكم بلدنا
بطريقتها الخاصة ،لقرأنا الفاتحة على استقرار مملكة اسمها املغرب.
حينها ،كان من الضروري استحضار آلية املحاسبة التنظيمية
للقيادة الحزبية ،وتفعيلها تجاه منزلق صبياني يجادل في واحد من
الثوابت الراسخة في وجدان األمة منذ قرون ،عوض أن يتحكم في
املؤتمر قراصنة الصفقات العابرة للجهات وتنصيبه على رأس األمانة
العامة ،فإمارة املؤمنني لم يسبق أن ُطرحت بـ»التعسف» الذي استعمله
ربان «البام» حتى من طرف يسار سبعينيات القرن املاضي.

محمد أبودرار
وبما أن الحدث الجلل مر دون محاسبة ،فها هو سائق «الجرار» يعيد
الكرة عبر نافذة إعالمية عربية ،بل واألنكى من ذلك ،يصف منتقديه
بالغباء ...ويختمها بوصف نفسه بالطويل فكريا ..كل هذا وأكثر فقط
في سبيل كسب و ّد حزب حكومي يحصي أنفاسه األخيرة في قيادة دفة
الحكومة.
ومع توالي سياسة االنبطاح التي أصبحت مالزمة للقيادة الحالية،
أتساءل وإياكم :هل استفاد األمني العام من تجربة مساندة القوى
الحداثية والديمقراطية في تونس املجاورة لحركة اإلسالم السياسي،
في إطار حركة  18أكتوبر ،وما بعدها من صيغ للتحالفات والتنسيقات
التي كانت تطمئن إليها القوى الحداثية بينما تعتبرها حركة النهضة
تكتيكا ظرفيا ليس أكثر؟
أما إذا كانت لكل بلد ظروفه ،دعونا نطرح السؤال من وحي واقع
املغرب :هل يعلم األمــن العام التكلفة السياسية التي أداهــا حزب
التقدم واالشتراكية ،وهو يتماهى مع «البيجيدي» في كل صغيرة
وكبيرة؟ خرج الحزب بعدها منهزما في االنتخابات بينما تضاعفت
مقاعد «البيجيدي» ،إلى غير ذلك من تجليات خسارة الرفاق ،وبتعبير
محلل سياسي ،فإن «حزب التقدم واالشتراكية خسر املراهنة على حزب
العدالة والتنمية ،بعد أن وضع البيض كله في سلة بن كيران وخاض
معه حتى حروبه بالوكالة».
من جهة أخــرى ،أال تحس القيادة الحالية بــذرة كرامة وهي ترى
كيف قابل صقور حــزب العدالة والتنمية «تزلف الــبــام» ،برفضهم
تواجد الحزب في املشهد السياسي ،مهما تغيرت هياكله التنظيمية..
بمبررات غريبة أحيانا ،مثل ما قاله عبد الصمد اإلدريسي أن «مشكلة
األصالة واملعاصرة تكمن في نشأته وتأسيسه ،ومؤسسيه ،ومساره،
وممارساته ،ومصادر تمويله» ،بل اعتبر الحزب «ورما أصاب الحياة
السياسية والحزبية» ،وهذا عبد العزيز أفتاتي يغلق األبواب واألفئدة
قائال« :ال أمل في الحوار مع حزب البؤس».
على العموم ،وبالواضح واملرموز ،إن استفحال منزلقات قيادة
«البام» الحالية ال يبشر بالخير ،وما تم تناوله في هذا املقال بعيد
وبشكل متعمد عن موضوع ملف التزوير في رئاسة الفريق ،بل وليس
سوى قيد أنملة من أكوام املنزلقات املتعددة واملتشعبة ،والتي يجب
تداركها قبل أن تجعلنا كعصف مأكول ،ألنه ،ومما ال مراء فيه ،أن
حزب األصالة واملعاصرة يعيش على وقع أزمة سياسية وتنظيمية
وفكرية ،تعتبر من بني أخطر املراحل الدقيقة التي مر منها الحزب
منذ تأسيسه.

الـــرأي
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صحافة الدجل
والعالقة بين الشعبين
المغربي والجزائري
د .خالد الشرقاوي السموني

تواصل الصحافة الجزائرية حربا إعالمية
ضروسا وحملة منسقة ومأجورة معادية
للمغرب ،بشكل شبه يومي ،لدرجة أن هذه
الصحافة صــارت تتحدث عن املغرب أكثر
من حديثها عن الجزائر ومشاكله السياسية
واالقتصادية التي تتخبط فيها منذ اندالع
االضطرابات االجتماعية السنة املاضية،
أضــف إلــى ذلــك ،تداعيات األزمــة الصحية
بسبب جائحة «كورونا» وما ترتب عنها من
انهيار لالقتصاد الجزائري.
فــقــد تــعــودت بــعــض الــصــحــف ،خاصة
اإللكترونية الفرنكفونية منها ،على معاداة
املغرب ومؤسساته واملــس بأفراد األســرة
امللكية ومحاولة النيل منها ،من خالل نشر
األكاذيب واألخبار الزائفة بخصوصها ،عبر
مقاالت مسمومة مدفوعة الثمن وموجهة من
أجهزة الدولة املعلومة ،بدوافع سياسية
محضة ،ملحاولة التأثير على الــرأي العام
املغربي وتهييجه قصد زعزعة االستقرار
الـــذي يحظى بــه املــغــرب والتشكيك في
املؤسسات.
وما حز في نفسي وأنا أقرأ ،في اآلونة
األخــيــرة ،بعض املــقــاالت الفرنسية حول
املغرب ،صــدرت في عدة مواقع إلكترونية
جــزائــريــة ،أنــهــا تتضمن معلومات غير
صحيحة وإشاعات زائفة ال تمت إلى الحقيقة
بصلة ،تسيء إلى الوطن وإلى جاللة امللك
محمد الــســادس وأفـــراد األســـرة امللكية،
فعندما تقرأ مثل هذه املقاالت ،ستالحظ أن
العبارات تحمل في طياتها الحقد الدفني
واأللغام املسمومة ،مع األسف ،تكتبها أقالم
مأجورة دون مراعاة املثل العليا ألخالقيات
مهنة الصحافة.
فأخطر شيء يهدد مهنة الصحافة ،هو
نشر األخبار الكاذبة والزائفة ،وفــي هذا
الصدد ،أعبر عن امتعاضي من ادعــاءات
بعض الصحافيني الجزائريني ،الذين ال
يهمهم البحث عــن الخبر وإيــصــالــه إلى
القارئ بحيادية وصدق تام ،بل يستخدمون
أسلوب الضرب تحت الحزام ويخوضون
حملة غير أخالقية وخاسرة ضد بلد جار،
عــوض السعي إلــى مــد جــســور التعاون
والتقارب بني الشعبني الجزائري واملغربي
والدفع في اتجاه إرجاع العالقات األخوية
بينهما كما كانت عليه قبل سنوات ،بعيدا
عن الحسابات السياسية ،علما أن الصحافة
كانت دائما وسيلة من وسائل التواصل
والحوار بني األفراد والجماعات والشعوب.
فهؤالء الصحافيني عبارة عن مجموعة من
الدجالني ،يسترزقون بأقالمهم ،يوجهون من
قبل أجهزة الدولة ،أفعالهم تفتقد ملصداقية
ونزاهة العمل الصحفي ،ويوصلون رسائل
سلبية إلى الرأي العام بدون خجل أو حياء،
ولذلك ،فــإن نشر أكاذيب الدجالني يشكل
جزء من منظومة الفساد الذي يترعرع أيضا
في البيئة اإلعالمية الجزائرية ،ويساهم فيه
سياسيون وأمنيون وعسكريون وغيرهم،
هؤالء ال يظهرون في الواجهة ،فهم يوجهون
الصحافة كأداة تنفيذية ،باملال وغيره من
الوسائل غير املشروعة ،للنيل من املغرب
وملكه ومؤسساته ،لكن هــذه املــحــاوالت
تظل يائسة وال تنقص من بلدنا شيئا ،مع
اإلشــارة إلى أن مهنة الصحافة تحتم على
كل مزاول لها االلتزام بمجموعة من املبادئ:
أوال صدقية الخبر ،وثانيا حيادية الخبر،
وثالثا موضوعية الخبر ،كما ينبغي أن يعلم
هــؤالء ومن يوجهونهم ،بأنه ليست هناك
جهة قد تستطيع زعزعة الــروابــط القوية
بني الشعب املغربي وملكه والتي أساسها
الوفاء الصادق املتبادل بينهما ،تلك الروابط
جعلت املغرب يتطلع نحو تحقيق املزيد من
االنتصارات للوطن ،واملضي قدما في تشييد
صرح املغرب الحديث الديمقراطي.
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نظام ملكية الشقق المشتركة ..تطبيقه العملي ما له وما عليه
د .عبد الرحيم بن سالمة*

نظام ملكية الشقق والطبقات
الــســكــنــيــة لــم يــكــن مــعــروفــا في
املاضي إلــى أن صــدر في فرنسا
قانون لتنظيم امللكية املشتركة،
الشيء الذي أدى إلى ازدهار هذا
النوع من السكن.
لقد عرفت أوروبــا وفرنسا على
وجه الخصوص ،نموا ديموغرافيا
سريعا بعد الحرب العاملية األولى
وتنامي البناء في الحواضر ،فلم
تكن هناك بنايات أو محالت سكنية
كافية تواكب النمو البشري ،مما
شجع على ازدهــار العمران ببناء
العمارات ذات الطبقات الكثيرة،
فأصدرت فرنسا أول قانون يوفر
للمالكني الشركاء ضوابط تحدد
امللكية الخاصة املشتركة املشاعة
بني األطراف ،وهو القانون الصادر
فــي  28يونيو  1938ال ــذي نظم
ملكية الشقق املشتركة.
أما في املغرب ،فقد عرف نظام
مالك الطبقات أو امللكية املشتركة،
خالل بداية القرن العشرين ،والذي
أشار إليه الفصل  483من قانون
االلــتــزامــات والــعــقــود ال ــذي نص
على(( :يــقــع صحيحا بيع جزء
محدد من الفضاء الطليق أو الهواء
العمودي الــذي يرتفع بناء قائما
فعال ،ويسوغ للمشتري أن يبني
فيه بشرط تحديد طبيعة البناء
وأبعاده ،وال يسوغ للمشتري أن
يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه
بدون رضى البائع األصلي)) ،غير
أنــه ال يمكن القول بوجود نظام

متكامل للملكية املشتركة باملغرب
باملفهوم العام قبل صــدور ظهير
 1946الـــذي يعتبر أول قانون
نظم ملكية الشقق املشتركة ،هذا
القانون الذي وضع قواعد إلزامية
للملكية املشتركة ،تطبق على املالك

بتنفيذه الظهير الــشــريــف رقــم
 1.02.298امل ــؤرخ فــي  3أكتوبر
 ،2002املنشور بالجريدة الرسمية
عدد  5054بتاريخ ،2002/11/7
يتعلق بنظام العقارات املقسمة
إلى شقق ومحالت تجارية ومهنية،

بمجرد إيــداعــه عقد ملكيته لدى
املحافظة على األمالك العقارية.
وفــي بداية سنة  ،2002صدر
قانون جديد للملكية املشتركة،
هو القانون رقــم  18.00الصادر

والتي تشكل حوالي  20في املائة
من املساكن الرئيسية باملغرب ،هذا
القانون يضمن للشركاء في امللك
حقوقهم ويلزمهم بالقيام بواجبهم
للحفاظ على سالمة البناء وحسن
استعماله ،ببيان حقوق والتزامات

كل مشترك وتحديد كيفية تسيير
الــعــقــار املــشــتــرك واآللــيــات التي
تسهر على إدارته وحسن تسييره
ومسؤوليتها فــي ذلـــك ،ووضــع
القانون معايير تحدد على ضوئها
األجزاء الخاصة واملفرزة واألجزاء
املشتركة ،وجعل املعيار في األولى
هــو االستعمال الشخصي ،وفي
الثانية هو االستعمال املشترك في
ما بني مجموع املالكني أو بعضهم،
ويــحــدث بــن املــاك املشتركني -
بقوة القانون  -اتحاد املالك ،يتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل
املالي ،ينهض بمهمة الحفاظ على
العقار وإدارة األجــزاء املشتركة،
ويحق لالتحاد التقاضي ولو ضد
أحد املالكني ،ويدير االتحاد جمعا
عاما ينعقد مرة كل ستة أشهر على
األقل ويسيره وكيل لالتحاد.
ويؤدي املالك املشتركون لالتحاد
مساهمات مالية تساوي ربع امليزانية
املصوت عليها ،غير أنه يمكن للجمع
أن يحدد كيفية أخرى لألداء.
وأبقى هذا القانون حق األفضلية
الــذي كــان مــقــررا فــي ظهير 1946
مع شروط تطبيقه من طرف املالك
املــشــتــركــن ،كــمــا ألـــزم إبــــرام كل
التصرفات القانونية الناقلة للملكية
أو املنشئة ،أو املسقطة ،أو املعدلة
لحق عيني ،في محرر رسمي حماية
للمالكني من العقود العرفية.
هــذا مــا تضمنه قــانــون 18.00
املتعلق بامللكية املشتركة ،غير
أن الواقع الفعلي والعملي يبرز

مشاكل كثيرة تعترض امللكية
املــشــتــركــة لــلــشــقــق والــطــوابــق
الــســكــنــيــة ،تتجلى فــي صعوبة
االنسجام بني املالكني املشتركني،
منها عدم معرفتهم لقواعد وقوانني
امللكية الخاصة ،حيث تبدأ املشاكل
بــن مالكي الشقق املشتركة في
الظهور منذ بيع املنعش العقاري
الذي يقوم ببناء العمارة ملشتري
الشقق وتتجلى في انعدام نقابة
املالكني ،وإن وجدت فهي شكلية،
فــإن املــأمــور أو «الــســنــديــك» هو
اآلخـــر غير مــوجــود فعليا ،وإن
وجد فإنه يجهل واجباته وحقوقه،
تاركا املالك يتخبطون في مشاكل
عديدة ،فيلحق بهم بذلك أضرارا
بسبب إهماله لواجباته التي ينص
عليها القانون ،مثل صيانة أجزاء
امللكية املشتركة ،من بينها على
سبيل املثال إهماله طلب واجبات
االستفادة من املصعد وصيانته،
كما أنــه ال يدعو املالكني للجمع
العام لجمعيتهم الذي ينعقد مرة
كــل ستة أشهر لــتــدارس مختلف
القضايا التي تهم العمارة حفاظا
على سالمتها وصيانتها ،فاملأمور
أو «السنديك» ،نص قانون 2002
للملكية املشتركة أنــه ينبغي أن
يكون شخصا كفؤا يقوم بواجبه
أحسن قيام ،ألن مهمته جسيمة ،وال
أدل على ذلك من كونه يمثل املالكني
أمام القضاء الستيفاء الحقوق من
كل مالك مخل بواجباته.
* أستاذ باحث

حتــى ال نستــمر فــي تربــية الــذئاب البــشرية
بوشعيب حمراوي
هال منحتم لعدنان فرصة الدفاع والترافع
الحقيقي عبر منصات أدمغتكم؟ اتركوه
يكشف لــكــم قــصــور أدوار املجتمع في
االحتضان والرعاية والحماية ..ويسرد لكم
تفاصيل ما جرى وسار بخصوص سلسلة
الجرائم الشنيعة التي تعرض لها ..وانتهت
بمقتله ،حتى تدركوا أنه ال يمكن لفرد واحد
أن يقوم لوحده بارتكاب تلك الجرائم ،وأن
األمر يتعلق بشبكة إجرامية وجب تفكيكها
وإيقاف كل أفرادها.
عدنان لم يمت ،وإن رحلت روحه ووري
جثمانه الثرى ،فهو حي يسكن دواخلنا،
وسيبقى جاثما على قلوبنا وعقولنا إلى أن
نقوم بإنصافه ،وإن كنتم تريدون القصاص
لعدنان وأسرته ،فالقصاص يتم بإيقاف كل
أفراد الشبكة اإلجرامية ومحاكمتها ،وليس
بإيقاف فــرد واحــد منها ،والقصاص يتم
بإصدار العقوبات على كل الجرائم املرتكبة
في حق عدنان ،وعقوبة اإلعدام التي ينادي
بها البعض تخص فقط تهمة «الترصد
والقتل العمد» ،وماذا عن جرائم «االستدراج
واإلغواء واالختطاف واالغتصاب والتنكيل
بالجسد والدفن و»...؟ ومــاذا عن املآسي
النفسية الــتــي ستعيشها أس ــرة عدنان
لسنوات ،وما سيترتب عنها من أمراض
وتأثيرات سلبية على حياة األســرة؟ فهل
يمكن اعتبار إزهاق روح القاتل في دقيقة
قصاص لكل تلك الجرائم؟
روح عدنان تسائلنا كلنا ،وإنصاف عدنان
الــذي يسكن دواخــل كل مغربي ومغربية،
يتطلب االعتراف الضمني بأننا نتحمل كلنا
مسؤولية تلك الجرائم ،وأن علينا أن نحاكم
أنفسنا ،ونصدر أحكاما قاسية في حقنا،
حتى نوقف تلك الجرائم.
فاملجرم الذي خطط ودبر ونفذ جرائمه
بدم بارد ،هو منتوج مغربي خالص ،فكيف
يعقل أن نسمح بتربية الذئاب البشرية؟

وكيف يعقل أن نترك تلك الذئاب حرة طليقة
تعبث بحياة ومستقبل أطفالنا؟ لم يكن
عدنان الضحية األولــى ،فقبله راح العديد
مــن األطــفــال ضحايا االغــتــصــاب والقتل
والتنكيل ..ولــن يكون الضحية األخيرة
مادمنا لم نوقف إنتاج وتربية تلك الذئاب
البشرية ..هال أخرستم ألسنتكم وأقالمكم
وخفضتم من ضجيجكم الرقمي ،وكففتم عن
إصدار األحكام ،وانتبهتم إلى أنكم تزعجون
روح عدنان؟ هال اكتفيتم باإلنصات لروح
الطفل عدنان؟ فوحدها روحه الطاهرة قادرة
على ســرد أدق تفاصيل سلسلة الجرائم
الشنيعة التي راحت ضحيتها.
بدم بــارد ،وتخطيط مسبق ..يــؤرخ هذا
الــذئــب الــبــشــري لــجــرائــم شــنــعــاء ،بــدأت
مراحلها باالستدراج واإلغواء ثم االعتداء
الجنسي والقتل والتنكيل ،وانتهت بإقبار
جثمان الضحية خلف جــدار بقرب منزل
أسرته ،وكل مرحلة منها تستحق وحدها
حكما بالسجن املؤبد مع األعمال الشاقة،
بل إن تلك الجرائم تكشف لنا أن القاتل
نفذها باعتماد مؤهالت اكتسبها ودروس
تعلمها ،فهو إذن ،خريج محيط ومدرسة
تتواجد داخل املجتمع ،مدرسة علمته أنه
بإمكانه االستمتاع والترفيه عن النفس
بممارسة األذية على الغير ،ونزعت من قلبه
كل مشاعر اإلنسانية وشبعته بالغرائز
الجنسية والنفسية ،وحولته إلــى مجرد
حيوان يخطط ويبرمج إلفراز مكبوتاته.
صحيح أن هــول الجرائم املرتكبة في
حق عدنان تذهب العقل والتفكير ،وتجرنا
إلى الصراخ واملطالبة بالقصاص ،وتذهب
البعض إلــى حــد التشكيك فــي القضاء،
واحــتــمــال أال يكون العقاب فــي مستوى
تلك الجرائم ،لكن علينا أن نصرخ كذلك
ضــد أنفسنا ،وأن نعيد التذكير بأننا
مقصرين في تعاملنا داخل وخارج منازلنا،
مهملني ألطفالنا وأعمالنا وواجباتنا تجاه
أنفسنا وتجاه الغير ،أنانيني وانتهازيني

عدنان لن يفارق أدمغتنا
وهواجسنا مادام خطر تكرار تلك
اجلرائم قائما ،ومادمنا ال نعرتف
بأننا متواطئني ومتورطني يف
كل اجلرائم التي ترتكب يف بالدنا..
جرائم االغتصاب والقتل والتنكيل،
وحتى يف حق األصول والفروع،
وجرائم ترويج حبوب الهلوسة
واخملدرات بكل أصنافها،
وجرائم الفساد املايل واإلداري
والسياسي والقضائي والبيئي
والتعليمي..
ومتشبعني بعدة صفات سلبية تزيد من
تشتيتنا وتفكيك بنياننا.
عدنان الطفل البريء ابن الـ  11ربيعا ،لم
يقم بأدنى تجاوز أو ذنــب ،قصد املسكني
صيدلية الحي من أجل اقتناء دواء والده،
واملفروض أن يعود لحضن أبيه ،لكن تشاء
األقدار أن يكون عدنان هدفا لذئب بشري،
شاب منحرف عمره  24سنة ،قرر العبث
بجسد وحياة الطفل ،شــاب ولــد وترعرع
وشب بيننا ،لكن لألسف ،تشبع في غفلة
وتغافل منا ،بمبادئ وأخالق سيئة ،ومثل
ه ــذا الــشــاب املــنــحــرف كــثــيــرون ..منهم
مــن يعلنون عــن انحرافاتهم ومنهم من
يخفونها ،بل هناك أطفال صغار يسيرون
على دروبــهــم ،.أطفال في صــورة كائنات
حية غريبة تعيش خــارج تغطية أدبيات
املجتمع ،نسجت بساطا خاصا بطقوسها
وعلت به فوق محيطنا ،قنابل موقوتة تنمو
في صمت ،تمر السنون وتزداد خطورتها

باحترافها الشغب والعنف ،وتصبح جاهزة
لالنفجار بعد امتصاصها لكل أشكال
االنحراف ،بمعنى أننا ملزمني بوقف زحف
وتكاثر وانتشار هذه الكائنات البشرية،
وذلــك بإعادة النظر في احتضان وتربية
أطفالنا وعالج املرضى ومدمني املخدرات،
وإصــــاح الــســجــون وتصنيفها حسب
نوعية املجرمني بدال من االكتفاء بسجنهم
وتوفير املراقد والتغذية لهم ،يجب أن تكون
السجون للتهذيب وكــذا للعقاب بفرض
األعمال الشاقة على من يستحقها ،وحتى
ال تبقى سجوننا مجرد مالجئ ،يعرج عليها
املنحرفون من أجل السبات واالستراحة قبل
العودة ملزاولة أنشطتهم اإلجرامية ،وحتى
يصبح لها دور فعال في ردع الجريمة.
عدنان لن يفارق أدمغتنا وهواجسنا مادام
خطر تكرار تلك الجرائم قائما ،ومادمنا ال
نعترف بأننا متواطئني ومتورطني في كل
الجرائم التي ترتكب في بــادنــا ..جرائم
االغتصاب والقتل والتنكيل ،وحتى في
حــق األصـــول والــفــروع ،وجــرائــم ترويج
حبوب الهلوسة واملخدرات بكل أصنافها،
وجرائم الفساد املالي واإلداري والسياسي
والقضائي والبيئي والتعليمي..
وددت لو أدرك الجميع أن بنيان املجتمع
لن يكون مرصوصا وقويا ،مادامت بعض
أســواره (أفــراده) متهالكة ،وأن الفرد هو
مسؤول ليس فقط داخل منزله ،بل داخل حيه
ودواره وقريته ومدينته وبلده ،وأننا كلنا
أسرة واحدة اسمها الوطن .علينا املساهمة
قدر اإلمكان من أجل تنقيته وتطهيره من كل
االنحرافات والفساد ،وفرض منح املغاربة..
كل املغاربة نفس فرص العيش الكريم..
روح عدنان رحلت لتستقر في جنات عدن،
حيث الرعاية واألمان واإلنصاف الحقيقي،
وأســرتــه بــاتــت تحظى بــمــاك يــؤثــث لها
منزلها األبدي ،وال راد لقضاء هلل ،وتبقى
أرواحنا تتقلب بني الحياة املاضية ،تنتظر
اليوم املوعود.

العدد1089 :
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الف�صـل الناقـ�ص يف قـطاع الريـا�ضة
جميلة حلبي

لطاملا كانت التربية البدنية
وال ــري ــاض ــة قــطــاعــا يحظى
بمكانة هامة ضمن املخططات
التي تنهجها الدولة لإلصالح
أو اإلقــــاع نــحــو التغيير،
وذل ــك منذ عــقــود مــن الــزمــن،
ومن أجل النهوض بالرياضة
املــدرســيــة ،عــلــى اعــتــبــار أن
مــمــارســة الــريــاضــة فــي إطــار
منظم خالل املراحل الدراسية
للتلميذ ،تساهم في تخريج
أبطال في مختلف األصناف
وتصقل املــواهــب وتوجههم
نــحــو تــخــصــصــات مختلفة،
لــذلــك تــم إحـــداث «الجمعية
الرياضية املدرسية» أوال سنة
 1929تحت مسمى «اللجنة
املركزية الجامعية واملدرسية
للتربية البدنية والرياضة»،
ولم ينقطع االهتمام بالرياضة
املــدرســيــة ،إذ تــم سنة 1959
إحــــــداث «لــجــنــة الــريــاضــة
املـــدرســـيـــة والــجــامــعــيــة»،
وبــعــدهــا «املفتشية العامة
للتربية البدنية والرياضة
املدرسية» ،ليتوالى تأسيس
اللجان بـ«قسم التربية البدنية
والــريــاضــة املــدرســيــة» سنة
 ،1973و«مــصــلــحــة التربية
البدنية والرياضة املدرسية»
( ،)1975وفــي ســنــة ،1986
«الجمعية املغربية للرياضة
املدرسية» ،و«مديرية التربية
البدنية للرياضة والصحة»
ســنــة  ،1994و«الــجــامــعــة
املــلــكــيــة املــغــربــيــة للرياضة
املــدرســيــة» ســنــة  ،1996ثم
«مديرية الرياضة املدرسية»
سنة  ،1998والــتــي أصبحت

متى تعود األلعاب المدرسية إلى سابق عهدها؟

سنة « 2002مديرية االرتقاء
بالرياضة املدرسية» ،وكل هذه
الجمعيات ،من أجل النهوض
بالرياضة املدرسية واالرتقاء
بها للعب الــدور املنوط بها،
وهــو املــشــاركــة فــي دوريـــات
مــحــلــيــة ،إقــلــيــمــيــة ووطــنــيــة
وأيضا دولية ،غير أن املمارسة
ظلت حبيسة الــوثــائــق رغم
تعدد الهيئات وتسمياتها،
ليتم طــرح ســـؤال :مــا الــذي
أصاب الرياضة املدرسية حتى
أصبحت تحتضر في السنني
األخيرة؟
وقـــد أثــــار هـــذا املــوضــوع
اهــتــمــام املــتــخــصــصــن في
املجال الرياضي ،من مسؤولني
وأبطال سابقني ،والغيورين
على الــريــاضــة بصفة عامة،
وظل محور العديد من الندوات
واملناظرات ،وبشأنه يتم من
فترة ألخرى تعزيز «الجمعية
الرياضية املدرسية» بمجموعة
م ــن املـــقـــررات واملــخــطــطــات
إلنقاذ املشتل الرياضي الذي
ال يمكننا أن ننكر أنه أنجب
أبــطــاال كــبــار مــن طينة نــوال

املــتــوكــل ،إبــراهــيــم بــوالمــي،
وزهـــــرة واعـــزيـــز وغــيــرهــم،
وفي تخصصات أخــرى ،فهل
املشكل يكمن في املؤسسات
التعليمية ،أم في التالميذ ،أم
ما الذي يقع؟
املشكل الظاهر للعيان ،أن
املؤسسات التعليمية تفتقر
معظمها للبنية التحتية
املــائــمــة ملــمــارســة الــريــاضــة
بالشكل املطلوب ،حيث أصبح
االهــتــمــام أكــثــر بــالــحــجــرات
الدراسية ،وخاصة مؤسسات
التعليم الــخــصــوصــي التي
مــعــظــمــهــا تــشــبــه املــبــانــي
السكنية ،والتي يتم إحداثها
وســط أحياء آهلة بالسكان،
إذ ال يــمــكــن تــوفــيــر مــاعــب
لكل الرياضات ،زد على ذلك،
املشكل التقني الــذي يساهم
بشكل كبير في عدم تخصيص
حيز زمــنــي للرياضة ،وهنا
أشير إلى أن ممارسة الرياضة
في إطار «الجمعية الرياضية
املــدرســيــة» كــانــت تتم يومي
األربـــعـــاء والــجــمــعــة زواال،
وحــالــيــا ،األغلبية الساحقة

للمؤسسات تعطيهما «راحة»
ضــمــن «اســتــعــمــال الــزمــن»،
وهــنــا يــطــرح مشكل برمجة
املــؤســســة أو غــيــاب املـــوارد
البشرية واملــاديــة ،ووحدهم
مدراء اإلعداديات والثانويات
يملكون مفاتيح املوضوع ،وهم
وحدهم الذين يعرفون سبب
التقهقر الذي ضرب الرياضة
املدرسية ،هذا دون أن ننسى
العوامل الخارجية التي لعبت
دورها في انعدام الرغبة لدى
التالميذ في ممارسة الرياضة،
بسبب جنوح فئة كبيرة منهم
والتعاطي للمخدرات ،هذه
اآلفـــة الــتــي قــضــت وتقضي
على أحــام الشباب وتحول
توجهاتهم وتدمر حياتهم ككل
وليس ممارسة الرياضة ..فكم
من األبطال الرياضيني وحتى
بعد وصولهم للشهرة وتحقيق
ألقاب وأرقام قياسية ،وبسبب
تعاطيهم املــخــدرات ،تحولت
حياتهم إلى جحيم.
وهـــكـــذا ظــلــت «الــجــمــعــيــة
الرياضية املدرسية» تتأرجح
بــن مــن يريد تفعيل بنودها
وإصـــــاح الــقــطــاع للعناية
باملواهب الرياضية وإعطائهم
دفعة انطالقا من املدرسة نحو
عالم االحتراف ،وبني من يريد
إقبار هذه املؤسسة التربوية
الرياضية التي تساهم بشكل
كبير فــي بناء أجــيــال متزنة
واعــيــة بمسؤوليتها تجاه
األسرة واملجتمع ما دام «العقل
السليم في الجسم السليم»،
ليتبني أن هــنــاك أيـــاد خفية
تعبث بــهــذا املخطط وتعمل
جاهدة على طمس كل ما فيه
خيرا للعباد والبالد ،والسالم.

المنبر الحر
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ثقافة املناطق
ال�صناعية
د .إدريس الفينة

تغيب ثقافة املناطق الصناعية عند كل
املسؤولني الترابيني ،وهنا أقصد العمال
والــوالة على الخصوص ،فعندما ندقق في
الوضع على مستوى كل األقاليم والعماالت،
نجد الوضع كارثيا على مستوى املناطق
الصناعية ،وآخر شيء يهتم به املسؤولون
الــتــرابــيــون هــو إنــجــاز مناطق صناعية،
علما أن هــذه األخــيــرة هــي الــتــي تجلب
االستثمار وتخلق مناصب الشغل الدائمة
وتسمح بتطوير اإلنتاج والتصدير ،ذلك أن
ميزانيات األقاليم والعماالت توجه دائما
للبنيات التحتية التي تكون مردوديتها عادة
محدودة ،باملقابل ،يتم إهمال أهم مصدر
لخلق الــثــروة ،وهــي املناطق الصناعية،
فالعقارات املتاحة وخصوصا العمومية،
عادة ما تخصص لتشييد املشاريع السكنية
أو مرافق أخرى ،كما أن العديد من تراخيص
االستثناء تمنح لتشييد املشاريع السكنية،
متناسني أنه يجب أن تعطى أوال للمناطق
الصناعية.
باختصار ،فاملغرب يحتاج اليوم ملخطط
«مـــارشـــال» لتهيئة وتجهيز عــلــى األقــل
 3000هكتار من املناطق الصناعية سنويا
إن أراد خلق تـــوازن على مستوى سوق
الشغل ،وإن أراد أيضا تحفيز االستثمارات
املحلية واألجنبية .هذه املناطق الصناعية،
يجب إدارتها من قبل وكالة خاصة ،ويجب
أن تمنح للمستثمرين بأثمان رمزية على
أساس دفتر تحمالت يحدد حجم االستثمار
ومدة اإلنجاز لتجنب كل أشكال املضاربات
واالحتكار.
للتذكير ،فاملعدل السنوي إلنجاز املناطق
الصناعية في املغرب ال يتعدى  500هكتار،
وهو رقم جد هزيل مقابل الرغبة في التحول
لبلد صاعد صناعيا.

عالل بن عبد اهلل ..ذكرى غالية ع�صية على الن�سيان ورمز للت�ضحية والوفاء
حميدة الجازي

اإلحساس بالغصة واملرارة شعور دفني بما
يسميه املغاربة «الشمتة» ..تلك كانت مشاعر
املغاربة عندما نفي أب األمة امللك الراحل
محمد الخامس طيب هلل ثراه رفقه أسرته
الكريمة ،حينها عبر املغاربة ،نساء ورجاال،
عن غضبهم ورفضهم للتعنت االستعماري
الذي بفعلته النكراء تلك ،دق آخر مسمار في
نعشه ،فكانت انتفاضة عارمة من طرف نساء
ورجال املقاومة وكل أطياف الشعب املغربي
األب ــي ..انتفاضة نحتفل بها كل سنة في
العشرين من غشت ،وقد خلدناها هذه السنة
في ذكراها  67بالكثير من الفخر واالعتزاز
بالرغم من تزامنها مع اإلجراءات االحترازية
للحد من تفشي وبــاء «كــورونــا» ،من خالل
أنشطة افتراضية متنوعة بفضاء الذاكرة
التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة طنجة،
وبباقي فضاءات الذاكرة التابعة للمندوبية
السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش
التحرير املمتدة على ربوع وطننا العزيز.
ثـــورة املــلــك والــشــعــب انتفاضة لعودة
الشرعية واستقالل املغرب والتخلص من
عنجهية املستعمر الغاشم والتحرر من
براثينه ،انتفاضة كانت استثنائية بكل
املقاييس ،نظرا ملا قدم فيها من تضحيات
جسام من طرف شعب وفي لوطنه وملكه،
فاملستعمر الفرنسي لم يبتلع هذا «التمرد»
وكأنه يتعامل مع شعب قاصر في حاجة إلى
وصاية ،متناسيا الحضارات املتعاقبة التي
مرت على املغرب الذي يملك تاريخا ضاربا
بجذوره في عمق هذه األرض الطيبة التي لقن
أبناؤها درسا ال ينسى ملستعمر متغطرس

كان يعتقد أنه يمتلك زمــام األمــور رغم رد
املستعمر القاسي الذي قابلهم باالعتقاالت
والتعذيب ،وهي مشاهد ظلت محفورة في
سجل التاريخ مشكلة وصمة عار على جبني
املستعمر الغاشم.

الدمية بن عرفة ،الذي كان يهم بتأدية صالة
الجمعة فــي مسجد أهــل ف ــاس ،فــي تحد
سافر للمغاربة واستفزاز عميق ،فتوجه
الشهيد عالل بن عبد هلل حامال بيده سالحا
أبيض بغية طعنه موجها له ثالث طعنات

وقــد خ ّلدت أســرة املقاومة وجيش التحرير
الذكرى  67الستشهاد البطل عالل بن عبد هلل
بن البشير الــزروالــي ،بالكثير من الفخر
واالعتزاز ،ففي يوم  11شتنبر  ،1953وكباقي
املغاربة ،كــان اإلحساس بتدنيس الكرامة
والعزة يمأل قلب الشهيد عالل بن عبد هلل،
فما كان منه أال أن انطلق على منت سيارته
«الــفــورد» متجها صــوب موكب السلطان

كانت ستعجل بهالكه لــوال ارتــمــاء ضابط
استعماري عليه معترضا سبيله وقيام
البوليس السري الذي كان متواجدا باملكان
آنذاك ،بإطالق ثماني رصاصات على الشهيد
خمس منها في الصدر والجبني وثالثة في
الظهر كانت كفيلة بسقوطه مضرجا بدمائه
الزكية ،بينما تم حمل الدمية بن عرفة على
عجل لتلقي العالج.

تضحية كبيرة قدمها الشهيد البطل عالل
بن عبد هلل تنضاف إلى تضحيته بتوديع
زوجــتــه الــحــامــل وابــنــه الصغير عبد هلل
معتبرا أن نداء الوطن قبل كل شيء خطوة
قابلتها زوجة الشهيد بالتضحية والوفاء.
هــذا املوقف الشهم أجــج روح الوطنية
وألــهــب الــحــمــاس الــوطــنــي لــدى املــغــاربــة،
لــتــتــوالــى هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي أصــابــت
املستعمر الغاشم باالرتباك والحيرة.
تضحية الشهيد بن عبد هلل لم تتوقف
حتى بعد استشهاده ،حيث أقدم املستعمر
الغاشم على نقل جثمانه الطاهر ودفنه سرا
في مكان مجهول ،إلــى حــدود سنة ،1957
حيث شكل املغفور له محمد الخامس ،لجنة
من السياسيني والخبراء واألطــبــاء ،قامت
بالتحقيق في األمر وتعرفت زوجة الشهيد
على جثته مــن خــال لباسه الــذي دفــن به
وخاتم الزوجية ومكان الرصاصات ،ونقل
حينها إلى العاصمة الرباط وسط تهليالت
الحشود انطالقا من باب زعير إلى مسجد
أهل فاس.
وفي السنة املوالية لالحتفال بذكرى ثورة
املــلــك والــشــعــب ،حــرص املغفور لــه محمد
الخامس على اإلش ــادة بالشهيد عــال بن
عبد هلل قائال(( :لقد أبينا إال أن نظهر اليوم
عنايتنا بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية
املقامة في املكان الذي سقط فيه املغفور له
عالل بن عبد هلل ،ذلك البطل الصنديد الذي
برهن على أن الــعــرش منبعث مــن صميم
الشعب املغربي وأنــه مــن كيانه وضمان
وجــوده وسيادته ،فهب يفديه ويفدي األمة
املجسمة فيه بروحه حتى سقط في ميدان
الشرف صريعا ،مخلفا لألجيال أعظم األمثلة
على التضحية والغيرة وحسن الوفاء)).
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�أهي لغة القرب �أم لغة البعد؟

ف�صاحة اللغة
العــربــية

عثمان محمود

بــــات مـــن املـــألـــوف أن تــتــربــع
بــاطــمــئــنــان ،داخـــــل الــلــوحــات
الــدعــائــيــة ،واإلشــهــاريــة ،عــبــارات
مكتوبة باللغة العامية فيما يطلق
عليه البعض «لغة القرب» ،بدعوى
أن هــذه هي اللغة التي يتداولها
ذاك الــذي تتوجه إليه ،وتخاطبه
هاتيك اللوحات ،ومهما يساق من
تبريرات عــن أهمية توظيف تلك
اللغة ،وضرورة حضورها في مجال
الدعاية واإلشــهــار ،فإنها ال ترقى
إلى درجة اإلقناع.
بالـله عليكم ،أليس الذي يستطيع
قراءة عبارة مكتوبة باللغة العامية
قــادرا ،وال شك ،على قــراءة عبارة
باللغة الفصحى ،بل قد ال يتلعثم
مــطــلــقــا ،ألن الــعــبــارة الفصيحة
تكون في الغالب األعــم ،أكثر ميال
إلى االختصار؟ فعبارة« :نكتشف
بـــادنـــا» لــيــســت هـــي «نكتشفو
بــادنــا» ،وعــبــارة «نبقى حذرين»
ليست هي عبارة «نبقاو على بال»
من حيث الدقة والسهولة في األداء.
مسألة أخــرى ،هل الفئات التي
ال تحسن القراءة والكتابة في بلدنا
الغالي في ازديــاد ،أم في تراجع؟
أعتقد أن الذين يحسنون القراءة
والــكــتــابــة ،يمثلون نسبة عالية
جدا ،خصوصا عندما يتعلق األمر
بعبارات قصيرة ،كتلك التي تسعى
إلى الدعاية واإلشهار ،فالطفل الذي
أنهى املرحلة النهائية من التعليم
األولي ،قد ال يجد صعوبة في جمع
أحرفها ،إن لم نقل قراءتها بسرعة،
أليس في هذه اللغة املكتوبة بهذا
الشكل تشويش مقلق للمتمدرسني
من األبناء والبنات ،فهي ،بال ريب،
قــادرة على التسلل إلى كتاباتهم،

علي العلوي

فتجعل أسلوبهم مسخا ،أبعد ما
يكون عن لغة التعلم التي ينبغي
أن تراعى فيها القواعد اإلمالئية،
والنحوية ،والصرفية ،إذ ال لغة
راقية تتغاضى عن تلك القواعد
مــطــلــقــا ،ولــأســف الــبــالــغ ،نجد
هــنــاك مــن يعتبرها مــجــرد إثقال
مضن للمناهج الــدراســيــة ،وعلى
الخصوص في املراحل االبتدائية،
حتى أن بعض املحللني فــي أحد
البرامج التحليلية بإحدى اإلذاعات
الخاصة ،طالب بالتخلي عن القواعد
اللغوية بدعوى أن الرفع والنصب
والجر يتم عن طريق األذن ،وبفعل
السليقة؟! فهل الذي يحسن قيادة
السيارة ،يا ناس ،في غنى تام عن
اإلملام بقانون السير وتطبيقه؟
لقد آن األوان لوضع حــد لهذه
اللغة املكتوبة بالعامية املصاحبة
للوحات الدعائية ،واإلشــهــاريــة،
فهي تسيء إلى املستوى التعليمي
لفئة عريضة من املغاربة ،كما أنها

الكالم

املنـــظوم

�صــيــــحــة
عبد الواحد بنمسعود

إن ال ــزم ــان الـــذي جمعنا بيكومو
انــــتــــكــــس وقـــــــد عـــــــاد يــبــكــيــنــا
شــغــفــنــا بــاملــمــارســة حــبــا وتــفــاديــا
وحتــــولــــت إلــــــى حـــســـرة تــدمــيــنــا
شــــــرع الــــبــــاب عـــلـــى مــصــراعــيــه
فـــانـــدس الــغــمــر ومــــن ُيــجــافــيــنــا
وســـــــاد احلــــقــــد وخــــيــــم احل ــس ــد
وانــهــارت األعـــراف وتلتها تقاليدنا
يــا أولــــي احلــجــاج والــنــهــى تنبهوا
فــحــق الــضــعــيــف طـــوق يف أعناقنا
االنــهــيــار يـــــزداد ك ــل يـــوم تفاقما
عجز عــن ردعـــه ورده مــن يعاجلنا
وثــقــل األعــبــاء تفاحشت تكاليفها
وابــتــلــعــت أقـــســـاطـــا مـــن أتــعــابــنــا
ال مـــخـــرج مـــن مـــــأزق طــــال أمـــده
إال بـــإصـــاح جـــــذري يف صــفــوفــنــا
وال عــيــب إن اقــتــفــيــنــا أثــــر أمم
واقــتــبــســنــا مــنــهــا مــــا يــســاعــدنــا
نــظــامــنــا أصــبــح أطــــاال متالشية
ترميمه ملح لتستقر بــه أحوالنا
هـــذه صــيــحــة م ــن األعـــمـــاق نابعة
عسى أن جند أذنــا صاغية تسمعنا

تضعف الــقــامــوس الــلــغــوي لــدى
املتلقني ،إذ العديد ،والعديد من
املفردات ،كان يمكن أن تتضمنها
تلك الوصالت ،واللوحات ،كتغذية
دائمة للرصيد اللغوي ،ولنا الدرس
الــبــلــيــغ فــي الــعــبــارات املكتوبة
باللغة الفرنسية ،أو اإلنجليزية،
قصد الــدعــايــة ،واإلشــهــار ،حيث
الدقة واالختصار ،واالحترام التام
للقواعد اللغوية ،في الوقت الذي
نــجــد فــيــه ،عــلــى سبيل املــثــال ال
الحصر ،همزة القطع تعوض همزة
الــوصــل فــي الكثير مــن األســمــاء
داخــل العبارات املكتوبة باللغة
الفصيحة لألسف الشديد! فكيف
للغة تعاني مثل هــذا الحيف أن
يقبل عليها املتعلم باهتمام ،قصد
امتالكها ،واإتقانها ،وتوظيفها
أثناء اإلبحار في عوالم املعرفة ،أو
استعمالها االستعمال الالئق في
التواصل الراقي؟

تبعا ملقال تحت عنوان «بعض األخطاء الفادحة في
معظم الصحف والتلفزة باملغرب» بجريدة «األسبوع»
عــدد  29يوليوز  ،2020بقلم علي العلوي ،ونــزوال
عند رغبة بعض املواطنني بمدينة سال في زمن العمل
بشعار «ضـــرورة التجديد فــي اللغة العربية» ،من
البديهي أن أقترح إنشاء مكتب الترجمة عبر عماالت
باملغرب قصد البت بشكل حاسم في لغة الضاد قبل
تدوينها على جدران املؤسسات والدكاكني ،وعلى سبيل
املثال :التغذية العامة عوضا عن مواد التغذية ،الفواكه
والخضر بدال عن الفواكه والخضروات.
بناء على سيبويه ،العالم في النحو واألجرومية:
«رجل عجوز ،امرأة عجوز» ،محجوز مع املذكر واملؤنث،
ست للمؤنث وستة للمذكر.
وفي سلسلة األسلوب :الرجاء من الزبناء عوضا
عن املرجو من الزبناء ،عن كثب بدال عن قرب ،إزاء أو
حيال أفضل من هو قربة ،آن أوان أذان الصالة بدال عن
حان موعد أذان الصالة  -احترام القافية في النظم -
عبر العالم عوضا عن في العالم كله ،برمته أحسن من
أكمله ،يوم بعد يوم واألصح يوما بعد يوم ،بعث رسالة
بواسطة البريد وليس في البريد ،عاجز وليس غير
قادر ،علما أن ليس قادر تعبير عاجز ،قادر ضد عاجز.
ضد إجباري اختياري ،ليس إجباري  -لغة ركيكة  -في
طور النقاهة في الشفاء .األستاذ واألستاذة في السلك
الثانوي ،املعلم واملعلمة في السلك االبتدائي ،التلميذ
في السلك االبتدائي ،الطالب في السلك الثانوي.
في نطاق الدبلوماسية :له التزام أفضل من له موعد،
اللباس القومي عوضا عن اللباس التقليدي.
في إطار قانون املالية :القوى الشرائية بدال عن القوة
الشرائية ،العملة الصعبة عوضا عن العملة.
في عقد األحــكــام :لم يعرف كنه بــدال عن لم يعرف
منطوق الحكم أو الدعوى ،شريطة أن أفضل من شرط
أن ،سوق السمك وليس سوق الحوت ،مصداقا لقوله
تعالى(( :فالتقمه الحوت وهو مليم فلوال أنه كان من
املسبحني للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)) مع العلم أن
الحوت هو نوع من السمك.
ومسك الختام ،من أوجب الواجبات إكرام لغة الضاد،
إن لغة القرآن أحق باإلكرام.

ما هي العقوبة التي يستحقها قاتل الطفل عدنان؟
محمد بلمو

متى نفهم أن اإلعــدام تحرير للجاني
من العذاب الطويل األمد ،ومن اإلحساس
بالذنب ومن تأنيب الضمير إذا كان له
ضمير أصــا؟ فاإلعدام يا ســادة تخفيف
للعقوبة واختصار لطريق العذاب الذي
على الجاني وأمثاله أن يذوقوا مرارته،
اإلعـــــدام عــقــوبــة غــيــر فــعــالــة ومنتهية
الصالحية ،وهي أقرب إلى املوت الرحيم
منه إلى العقوبة العادلة والفعالة ،أما
العقوبة التي يستحقها مقترفو مثل هذه
الجرائم الشنيعة والتي يجب أن تعادل
قسوة وبشاعة ما اقترفوه ومضاعفات
ما اقترفوه بالنسبة للضحية وأسرته

واملجتمع ككل ،فهي عقوبة «اإلخــصــاء
املقرون بالسجن مدى الحياة واألشغال
الشاقة» ،حتى يكون بإمكان الجاني أن
يتذوق طعم ما اقترفه من جــرم ماليني
املرات ،وحتى يتذوق عذاب الحياة واملوت
في كل جزء من املائة وفي كل ثانية ودقيقة
وساعة ويــوم وأســبــوع وشهر وسنة...
وحتى ترتعش أيادي عشرات البيدوفيالت
ماليني املرات من الرعب بمجرد أن يفكروا
مجرد التفكير في اقتراف مثل هذه الجرائم
الحيوانية الشنيعة.
ألــيــس بإمكان هــذا الــحــل الــوســط أن
يرضي الطرفني ،ويهدئ من روع أسرة
عدنان وغضب املجتمع ،في انتظار أن
يقول القاضي كلمته الفاصلة؟

الطفل عدنان

فتن عصرنا ال تعد وال تحصى
بندريس عمراوي الطيب

ملاذا يرتفع معدل ضياع النفوس ،وكيف يمكن اإلنسان نفسه
من جديد فنت يزخر بها عصره؟
على خلفيات هذا التساؤل ،قد تجيب بعض النفوس اللوامة
بمعدالت ونسب ال يمكن التفاؤل بها ،خصوصا وأن مصادر
الضياع تتطور بصورة بشعة.
هــذا الضياع الــذي يحاصر النفوس البعيدة عن اإليمان
والتائهة في دنيا تختفي منها تلك الصفات الحميدة ،كالحياء
الذي هو أهم شعب اإليمان.
إن اهتمامي بهذا املوضوع ال يعطيني الحق في احتالل مكان
الوعاظ واملرشدين املتخصصني في هذا امليدان ،لكنني سأحاول
فقط تقريب النفس اللوامة من أختها املطمئنة ،مصداقا لقول
خالق النفوس والرقيب عليها(( :يــا أيتها النفس املطمئنة

ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي
جنتي)) صدق هلل العظيم.
خطاب النفوس والتأثير عليها في خضم هذا التيار الجارف
بما يج ّد من أسباب الفنت ،يحتاج إلى الكلمات الصادقة التي
تتواصل مع العقل ،وتتفاعل مع القلب ،لتوجيه النفس توجيها
سليما وتنوير طريقها لتصل بها ملحطة االطمئنان ..والنفوس
كما ذكرها هلل في كتابه هي :املطمئنة ،اللوامة ،األمارة بالسوء،
الغافلة ،وهذه النفوس لها سطوة على اإلنسان ،وإبليس اللعني
يتالعب بها ويجتهد في تطويرها لتكون له من أهم الوسائل
املساعدة على تضليل أبناء آدم وحواء وإبعادهم عن الصراط
املستقيم ،ولكن بالعودة إلى الكتاب والسنة والتشبث بهما،
ستجد النفوس عالجها وستتبدد مصادر الفنت التي تزخر بها
متطلبات الحياة باستمرارها ،والتي تشكل املرعى الخصب
لوسواس العدو األزلي ألبناء آدم وحواء.

العدد1089 :

من  17إلى  23شتنبر 2020

اسم باطما يعود مع خنساء
لتنتزع جائزة أفضل ممثلة في
مهرجان البندقية
أسدل الستار يوم السبت  12شتنبر الجاري ،على فعاليات
مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته السابعة والسبعني،
في ظل شبح فيروس «كورونا» ،وتم اإلعالن عن جوائزه،
التي كان من بينها فوز املمثلة املغربية خنساء باطما
بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم .Zanka Contact

وزارة الثـقافة تسـلم بطـائـق الفـنـان
على كتابتها،
وقـــررت منح
الــــبــــطــــاقــــة
املهنية للفنان
والـــبـــطـــاقـــة
املهنية لتقنيي
وإداريـــــــــــــي
األعمال الفنية
لــفــائــدة 3508
مستفيدين.
وأوردت الـــــوزارة ،أن ــه يمكن
للفنانني املستفيدين من البطاقة،
واملــنــشــورة الئحة أسمائهم على
املوقع اإللكتروني للوزارة ،سحب
بطائقهم من املديريات الجهوية
للثقافة اب ــت ــداء مــن  21شتنبر
ال ــج ــاري ،مضيفة أنــهــا ستعلن
عن افتتاح دورة أخــرى الستقبال
الطلبات الجديدة.

أعــــــلــــــنــــــت
وزارة الثقافة
والـــــشـــــبـــــاب
والــــريــــاضــــة،
قطاع الثقافة،
أن لجنة بطاقة
الــفــنــان قــررت
منح البطاقة
املهنية للفنان
وال ــب ــط ــاق ــة املــهــنــيــة
لتقنيي وإداريـــي األعــمــال الفنية
لـــ  3508مــن الفنانني واملهنيني
املعنيني.
وحسب بالغ للوزارة ،توصلت به
«األسبوع» ،فإن لجنة بطاقة الفنان
قد واصلت عملها بشكل مستمر منذ
بداية فترة الحجر الصحي وإلى
غاية نهاية شهر غشت املنصرم،
وانتهت من دراسة امللفات الواردة

الساحة الفنية المغربية تفقد الفنان أنور الجندي
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــق ب ـ ــال ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــق األعـ ـ ـل ـ ــى،
أول أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء بــامل ـس ـت ـش ـفــى
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ب ـ ــال ـ ــرب ـ ــاط ،الـ ـفـ ـن ــان
الـ ـق ــدي ــر أن ـ ــور اجلـ ـن ــدي ،ال ــوج ــه
الفين املألوف على خشبة املسرح،
ويف اإلذاع ــة والتلفزيون ،والــذي
ولـ ــد وتـ ــرعـ ــرع وسـ ــط أس ـ ــرة فـنـيــة
معروفة.
رحـ ـ ـ ــم اهلل الـ ـفـ ـقـ ـي ــد وأسـ ـكـ ـن ــه
فسيح جناته ،وأهلم ذويه الصرب
والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

فنانون مغاربة
يستعدون لتنظيم
سهراتهم في باريس

يستعد عدد من الفنانني املغاربة الستئناف
أنشطتهم الفنية ،والــغــنــاء فــي حفل خاص
يرتقب تنظيمه يوم  17أكتوبر املقبل بالعاصمة
الفرنسية باريس ،يشارك فيه كل من التوأم
صفاء وهناء ،املغنية الشعبية نجاة اعتابو،
بدر سلطان ،عصام كمال ،فيما ستتولى تنشيطه
عارضة األزياء ،شروق الشلواطي.
واستهل ضيوف التظاهرة الترويج للحفل على
مواقع التواصل االجتماعي ،داعني جمهورهم
إلى الحضور واالستمتاع بأوقاتهم مع احترام
كافة التدابير واالحتياطات الضرورية لتفادي
اإلصابة بفيروس «كوفيد .»19
يشار إلى أن جائحة «كورونا» أجلت مجموعة
من التظاهرات التي كانت ستنظم خالل األشهر
الفارطة ،كما تسببت في أزمــة مادية خانقة
للعديد من الفنانني املغاربة واألجانب.

للراغبين في التوصل بـ
تحليل إخباري
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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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ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

ﺆﺳﺲ:
اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي
ﻣ

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

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  1أم

تحالف

والعدالة والتنمية
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مذكراتساخنة
لنور الدين الرياحي

ق�صة تكرمي وق�صة
املعهد العايل للق�ضاء
كنت قد استأذنت من أستاذي إدريس الضحاك في وقت سابق أن أسرد
قصة بعد إدارة املعهد عن قاعات محاضراته وناديه ،وجعلها أقرب إلى شارع
املهدي بنبركة منها إلى ما وراء املسابح واملالعب الرياضية واملطاعم ،إذ
من املفروض أن يكون املدخل بعيدا عن صخب الشوارع وحركة املرور ،كما
أن قواعد الهندسة اليوم قلما تجعل اإلدارة في املداخل ،خصوصا عندما
تكون شاسعة ،وقد أذن لي مشكورا على تضمينها إما في مجلة القضاة أو
املذكرات ،خصوصا وهو الوحيد الذي يعرف أسرارها التي ال يعرفها القضاة
من أعلى إلى أسفل الهرم إال من رحم ربك رغم أنهم تخرجوا من هذا املعهد.
ترجع القصة إلى سنة  ،1977عندما عني األستاذ الضحاك مديرا عاما
للمعهد بعد أن مارس مهامه بديوان وزير العدل ،وقد ارتأى بعد نظره أن
يكون للقضاة معهدا خاصا بهم يتكونون فيه ويصبح فيما بعد عنوانا
لتخرجهم ،إال أن ظروف الجفاف التي كان املغرب يمر بها والتي استدعت
إجراءات تقشفية ،كانت ال تسعف الحكومة في تحقيق هذا الترف ،وكان ال
بد لصاحب املقولة الشهيرة والتي غالبا ما كنت أنقلها عنه عندما كنت
مدرسا بنفس املعهد بناء على أمر مولوي لجاللة امللك املغفور له الحسن
الثاني ،عندما طلب من وزيره في العدل أن أدرس فن املرافعات للقضاة بعدما
تابع مباشرة إحدى مرافعاتي في قضية مشهورة في تسعينات القرن املاضي
وهنأني عليها جاللته رحمه هلل ،وكنت أردد مقولة ذ .الضحاك بشأن القضاة
املتمرنني :إن األفكار تأتي باملال واملال ال يأتي بالفكر.
وفعال ،فقد استطاع بإيمانه بهذه املقولة أن يغتنم الفرصة ملشروع بناء
منزل وظيفي قديم في طور اإلصالح ملدير السجون وأظنه املرحوم األستاذ
املالقي ،والذي تم هجره ودق باب الوزير املكلف من أجل طلب منحة خاصة
للبناء أسوة بباقي املعاهد لألطر املغربية ،وما شجع الوزير ،أن األستاذ
الضحاك أقنعه بأن املنحة سوف تكون جد هزيلة ،ألن البناية متواجدة،
بل كل ما في األمر أنه ينبغي ترميمه فقط ،وهو ما الحظته طبعا اللجنة
الوزارية اآلمرة بالصرف ،كما أن اليد العاملة سوف تكون مكونة من السجناء
املتطوعني والتجهيز من ميزانية وزارة العدل ،إال أنه بمجرد املوافقة على
املنحة الهزيلة التي لم تتجاوز سبعني مليون سنتيم ،أصدرت تعليمات من
أجل وقف جميع مخططات املخطط الخماسي وإرجاعها إلى الخزينة العامة
نتيجة حالة التقشف التي أعلن عنها.
لكن الفكر مرة أخرى سوف يأتي باملال ،ذلك أن األستاذ إدريس الضحاك
وقد تحول إلى مقاول وكــان قد بدأ األشغال بأعمال السجناء املتطوعني
واعتبر ذلك بمثابة بداية في املشروع ،وجدير بالذكر ،أن مقتضيات التقشف
لم تسر على املشاريع التي كانت في طور اإلنجاز ،مما جعل القضاء ينفرد
بهذا االمتياز من أجل بناء معهده.
وبما أن األمر يتعلق بورشة ترميم إحدى الــدور الوظيفية ،فقد كانت
مصممة على شارع بئر قاسم قبل تسميته املهدي بنبركة ،وأن املكاتب أصلها
في الحقيقة صالونات قديمة معدة للسكنى ،فقد أصبحت الدار إدارة مع
ملسات وتغييرات مهندسها الفعلي ،مدير املعهد ،وأصبح ذلك املكتب البهيج
الذي تم فيه استقبال ضيوف املكرم األستاذ عبد الواحد الراضي بكتابته
الخاصة وقاعة االجتماع وأولى قاعات الدراسة التي كنا ندرس فيها وهي
مغطاة بالسقف اإلسمنتي الصناعي عوض السقف املسلح الذي لم تكن
امليزانية آنذاك تسعف لتسقيفه.
وحــدث أن كنا طلبة في املعهد ،وأقيمت إحــدى الندوات وحضرها
املرحوم األستاذ النقيب املعطي بوعبيد ،وقبيل انتهائها ،نزلت أمطار
الرحمة واضطر املنظمون إلى االستعانة بأواني بالستيكية للتعرض إلى
قطرات املاء التي كانت تنزل بغزارة من السقف ،مما أحرج الوزير ووافق
على منحة استثنائية من أجل تزفيت قاعة املحاضرة ،ولعبت أمطار الخير
دورا في تليني قلوب الساهرين على ميزانية القضاء ،وهذا فقط مثال
تضربه لألجيال املعاصرة وحتى للمسؤولني الذين ينعمون بميزانيات
التسيير التي ال تتطلب اليوم التفكير في الحيلولة دون تسرب املياه من
السقوف ،وكذلك إعطاء مثال على جهابذة الحيثياث والقامات القضائية
التي صنعت أسس نظام قضائي معاصر بكل مقومات سلطته في صمت
ونكران ذات ،بل ترفع حتى إلى نسبة أعمال عظيمة كهذه التي تخرجت
وأخلصت لهذا املعهد البهيج بقاعات محاضراته ومالعبه ومسابحه
ومقرات جمعيات قضاته وموظفيه ومقاصفه ومساجده وملحقاته ،والذي
استطاع أن يصمد أربعني سنة قبل التفكير في املعهد الجديد الذي اقترب
تدشينه وتلك قصة أخرى.
يتبع

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
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عوض  290درهم

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

العدد1089 :

من  17إلى  23شتنبر 2020

األخيـــــــرة
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حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية
االحلقة
لثالثة

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».

بقلــــم:
مصطفى العلوي
عندما ال يصدق امللك (املقصود
الحسن الثاني رحمه هلل) ،فإن
أي قوة ال يمكنها أن تصدق ،وال
أن ترغمه على التراجع ،فهو
فياللي ،ولو طارت معزة ،ومرة
أخ ــرى ،ترجع إشكالية وقــوع
كارثة الصخيرات إلى تجاهل
الــحــســن الــثــانــي ملــا يسمعه،
وربما ما يراه.
فحتميات الطقوس املخزنية
تجعل امللك رافضا لكل ما من
شــأنــه( )...أن يزعجه ،ويشهد
تــاريــخ العلويني على نماذج
عــمــى املــلــك عــمــا يـــدور خــارج
قــصــره ،حــتــى إن واحــــدا من
املــلــوك املــعــاصــريــن( ،)...أمر
عبيد العافية بأن يضربوا كل
مــن يــتــجــرأ عــلــى إخــبــار امللك
بشيء ،ليضربه ويضربه حتى
يقول له كم أخذ منهم( )...ومن
هــم الــذيــن دفــعــوه حتى يبلغ
لجاللته هذه األخبار املزعجة.
وقــد كتب عالم عاشر امللوك
والــســاطــن طــويــا ،ووصــف
انحالل املغرب لدرجة أدخلت
عليه االستعمار ،وهــو الوزير
املستشار ،باأليام التي كانت
تسمى «الــصــراع بــن السيبة
واملـــخـــزن» مــحــمــد الــحــجــوي
الثعالبي(( :من اتكل على جمد
اآلب ـ ـ ـ ــاء وظ ـ ـنـ ــه جمـ ـ ــدا ل ــأبـ ـن ــاء،
ف ـ ـقـ ــد اغـ ـ ـت ـ ــر ب ـ ــاخلـ ـ ـي ـ ــال ،ووقـ ـ ــع
يف اخل ـ ـبـ ــال)) (كــتــاب انتحار
املغرب األقصى).
خــيــال أو خــبــال ،أن يرفع
تقرير إلى امللك الحسن الثاني،
أســابــيــع قليلة قبل الهجوم
عليه فــي قصر الصخيرات،
طلبة املــدرســة العسكرية في
أهرمومو أقاموا حفال لتكريم
مــديــرهــم الكولونيل امحمد
عــبــابــو ،تــولــى فــيــه شخصيا
ذبـــح خمسني كبشا ومــئــات
من الدجاج ،ليقدم له الطلبة

عندما جتاهل احل�سن الثاين الن�صيحة ال�سورية..
وقعـت حمـاولة االنقـالب عـليه
فـــي هـــذا الــحــفــل(( :سـ ـ ــاعـ ـ ــة ل ـس ـن ــا يف الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،إن ـنــا مبدئيا في وزارة الدفاع ،وأخبره
ذهبية  18قرياطا ،فيقول هلم :مـعــافــون مــن املـ ــؤامـ ــرات)) ،وربما بقضية االنقالب الذي يحضر من
أه ــديـ ـتـ ـم ــوين هـ ــديـ ــة ذه ـب ـي ــة ،لــم يستفد الحسن الثاني من ميزانية وزارة الدفاع ،عله يجد
وأنـ ــا أع ــدك ــم مبـسـتـقـبــل زاهـ ــر)) النصيحة الــســوريــة إال عندما الفرصة إلبالغ الخبر إلى املعني
تعرضت طائرته لهجوم في الجو األول باألمر ،لكن باحنيني لم
(مذكرات محمد الرايس).
املستقبل الزاهر ،تعبير عندما بواسطة طائرة الضابط أمقران .يعمل شيئا ،فهو أيضا ال يريد
أكيد أنه لو كان امللك الحسن أن يزعج جاللته.
يسمعه امللك أو يقرأه في تقرير،
وكان الطاهر وعسو ،من كبار
فإنه يبتسم زهوا ،ويدرج قائل الثاني يعيش ظروفا أخرى ،غير
هذا التعبير ،في عداد رجال ثقته ،تلك التي يفرضها موقعه كملك قبيلة بني عــاهــم ،اختير من
بينما عبابو تكلم عن املستقبل سيد للبالد ،يبايعه العاملون طرف الهيأة املنظمة ملفاوضات
الزاهر الذي كان يحضر له عبر بجانبه ،ويخضع له كل سامع استقالل املغرب ،ليكون عضوا
الســمــه ،ويــهــابــه مــعــارضــوه ،في مجلس الوصاية ،الذي كلف
قلب النظام امللكي.
وطــبــعــا ..يــتــحــتــم عــلــى ذي فتوحي إليه ظروفه املسرحية بتسليم السلطة مــن سلطان
الــنــوايــا الــتــحــضــيــريــة( )...أن هــاتــه ،بأنه سيد الجميع ،وال الحماية محمد بن عرفة ،لكن
يحتاطوا ..وال ينطلقوا من نقط يوجد أحــد قــادر على انتقاده هــذه الثقة الفرنسية قللت من
ضعف خصمهم املستقبلي ،وال فأحرى اإلساءة إليه ،أكيد أنه لو أهمية الطاهر وعسو الحكومية،
يرتكبوا أخطاء من قبيل ذلك كان يعيش األمر الواقع ،ملا كان فتم إبعاده بعد االستقالل إلى
أن أصبح عضوا في ديوان وزير
الــقــرار الـــذي اتــخــذه املخطط هناك هجوم على الصخيرات.
حــكــى ضــابــط للجيش مــرة ،الداخلية مبارك البكاي ،الذي
النــقــاب الــصــخــيــرات ،امحمد
عــبــابــو ،عــنــدمــا كــــان مــديــرا أن صــديــق املــلــك ،الــوزيــر عبد عينه عامال على مراكش أهلته
ملدرسة الحاجب ،وأصــدر أمرا هلل غرنيط ،وكــان قد تربى مع جديته وصــرامــتــه ألن يصبح
بأن ينطلق الطلبة العسكريون الحسن الثاني ،وارتبطا بصداقة عامال على وجدة ،خلفا للعامل
السابق الكولونيل الشلواطي،
في املدرسة ابتداء من الساعة
الذي سيصبح فيما بعد املدير
الثامنة صباحا للمشي على
املخطط النقالب الصخيرات،
األقــدام إلــى إيفران والرجوع
بــعــد أن أصــبــح الــســاعــد
إلــى املــدرســة في الحاجب،
األيمن للجنرال أوفقير.
وعند الرجوع ،مات خمسة
أكيد أنه لو كان الملك
وبــعــد الصخيرات،
طلبة في الطريق بفرط
فوجئ الحسن الثاني
الحسن الثاني يعيش ظروفا أخرى،
التعب ،ليصل الخبر
وهو يتصفح الئحة
إلــى الحسن الثاني
غير تلك التي يفرضها موقعه كملك سيد
الـــضـــبـــاط الــذيــن
الــــذي كــلــف طبيبا
سينفذ فيهم حكم
للبالد ،يبايعه العاملون بجانبه ،ويخضع له كل
مختصا بالبحث في
اإلعــــدام ،بوجود
املــوضــوع ،وعندما
سامع السمه ،ويهابه معارضوه ،فتوحي إليه
اسم عامل وجدة،
أكـــــد لــــه الــطــبــيــب
ظروفه المسرحية هاته ،بأنه سيد الجميع ،وال
الطاهر وعسو ،في
صحة مــوت الطلبة،
الئــحــة املــعــرضــن
يوجد أحد قادر على انتقاده فأحرى اإلساءة
اســـتـــدعـــى الــحــســن
ل ــإع ــدام ،ليداخل
املدرسة،
الثاني مدير
إليه ،أكيد أنه لو كان يعيش األمر
الشك الحسن الثاني
عــبــابــو ،وصــفــعــه على
الــــذي قــــال ملــرافــقــه،
الواقع ،لما كان هناك هجوم
وجــهــه ،وقـــرر نقله إلــى
الجنرال حفيظ العلوي،
العسكرية
مدير للمدرسة
على الصخيرات.
هذا الطاهر وعسو ضعوه
بأهرمومو ،والحظوا الصدفة،
تحت الرقابة حتى أبحث ملفه.
فبعد تعيينه مــديــرا ملــدرســة
وكــانــت تجمعني بالطاهر
أهرمومو ،بعد تلقيه الصفعة
يــتــبــادالن وعسو صداقة ترجع إلى سنة
على وجهه ،انطلقت في ذهنه جعلتهما مرة
فــكــرة تحضير طلبته الــجــدد دم جراحهما على طريقة األفالم  ،1963عندما تم اختطافي (انظر
األمريكية ،فقال ذلــك الضابط كتاب صحفي وثالثة ملوك) حني
لتنفيذ االنقالب.
وربــمــا نسي الحسن الثاني للوزير غرنيط ،وقد حكى لي هذه اختفيت وأنكر الجميع وجودي،
في خضم مشاغله ومؤتمراته ،الجزئية بنفسه ،أن الضابط قال انــتــظــارا إلعــدامــي ورمــيــي في
الصفعة التي ضربها على وجه له« :إن مؤامرة تحضر بتمويل الــحــدود الجزائرية ،كما حدث
عبابو ،حني جاءه تقرير مكتوب مــن ميزانية وزارة الــدفــاع» ،تحت أنظاري لعدد ممن كانوا
من صديقه املــســؤول السوري ،بلغ هذا الخبر يا سي عبد هلل مــســجــونــن مــعــي فــي املعتقل
الـــســـري بـــوجـــدة ،فــتــوجــهــت
مصطفى طـــاس ،يــخــبــره فيه للمعني باألمر.
لــكــن عــبــد هلل غــرنــيــط ،وهــو زوجــتــي عــنــد الــطــاهــر وعسو
بتواجد ضابط خطير في طيرانه
يسمى أمقران ،حسب معلومات أعــرف الــنــاس بغضبة صديقه وهــو عامل على مراكش وكان
استقاها املسؤول السوري من املــلــك ،يــعــرف أنــه ال يمكنه أن املــلــك يسكن فــي بيت العامل
ضابط ســوري جمعه مع عبابو يــخــاطــر بــمــوقــعــه وصــداقــتــه ،عندما يكون في زيارة ملراكش،
في بيت مشترك في املستشفى ليبلغ خبرا من هذه الضخامة عادة ،فتحلى بالشجاعة ،ودخل
الفرنسي« ،فــال دوكــراس» ،لكن إلى جاللة امللك ،فاختار غرنيط على الحسن الثاني ليقول له
الحسن الثاني رد على املرسول أقــرب الــنــاس إلــى املــلــك ،وزيــر إن زوجة مصطفى العلوي هنا
بقوله(( :قـ ـ ــل ل ـ ــأخ األسـ ـ ــد أن ـنــا الدفاع امحمد باحنيني ،املتحكم بالباب ،ليعبر له الحسن الثاني

عن تكذيبه ألي اطالع على خبر
اعتقالي ،ويصدر أوامره بإطالق
سراحي.
وتــــدور األيـــــام ،وعــنــدمــا تم
وضــــع الـــطـــاهـــر وعـــســـو فــي
اإلقـــامـــة اإلجــبــاريــة فــي بيته
بمكناس ،وكــان يــزوره كثيرون
مــن املقربني للملك ،بمن فيهم
عــامــل مكناس مـــوالي الحسن
بــن إدريــــس ،وقــطــب املــقــاومــة
الدكتور الخطيب ،وآخــرون من
األقطاب الذين ال يمكنهم إطالقا
أن يحدثوا امللك عن صديقهم
املــحــجــوز ،ومــــرة طــلــب مني
الطاهر وعسو أن أرد له بعض
الجميل ،وأن أكتب رسالة للملك
الحسن ،الشيء الذي لم يكن في
إمكاني ،لوال أن جاري في حي
الــســويــســي أقـــرب الــنــاس إلــى
الحسن الثاني ،وزيره وصديقه
أحمد السنوسي ،كــان مــرة في
طريقه للسهرة اليومية ألفاتحه
فــي مــوضــوع الــطــاهــر وعسو
املظلوم ،وفعال أبلغ السنوسي
طلبي إلى الحسن الثاني ،الذي
قال للسنوسي :إذا كان مصطفى
فعال صحفيا فليسأل الطاهر
وعــســو عــن حقيقة دوره في
انقالب الصخيرات.
وفعال ،حكى لي الطاهر وعسو
تفاصيال هي جوهر مسار هذا
املــوضــوع ،فعندما عــن عامال
على وج ــدة ،اكتشف أن سلفه
العامل السابق الشلواطي إنما
عينه أوفقير في وجــدة ليبتعد
عن األنــظــار ،ويتفرغ لتحضير
انــقــاب الــصــخــيــرات ،ويعقد
االجتماعات ويخط امليزانيات
بــدقــة عــالــيــة ،الـــشـــيء الـــذي
اختصره العامل الطاهر وعسو
في تقرير رفعه للملك ،يخبر فيه
بتفاصيل التحضير النقالب
عــســكــري ،ليستدعي الحسن
الــثــانــي رج ــل ثــقــتــه ،الــجــنــرال
أوفقير ،ويسلمه تقرير الطاهر
وعسو.
وكـــان طبيعيا ،بــعــد حــدوث
االنـــقـــاب وفــشــلــه ،أن يضع
الــجــنــرال أوفقير اســم العامل
الطاهر وعسو في الئحة الذين
سيتم إعدامهم.
وطبعا ،بعد اط ــاع الحسن
الثاني على التقرير الذي أماله
على الطاهر وعسو ،أمر بإطالق
سراحه ،بمعنى أنه لو لم يرتكب
الــحــســن الــثــانــي خــطــأ تسليم
تقرير الطاهر وعسو للجنرال
أوفــقــيــر ،ملــا حصلت محاولة
انقالب الصخيرات.
يتبع

