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هل هناك مافيا لل�صفقات يف وزارة ال�صحة
�أم �أن الوزير يف دار غفـلون؟

كواليس

فريو�س «كوفيد  »19يحمي الطبيب
العثمـاين من الـ�سقوط

األسبوعية رقم  1في المغرب منذ 1965

مـدير النشر:
الطيب العلوي

المؤسس:
مصطفى العلوي

5

«معالي الوزير» هو فيلم من بطولة الفنان
املصري الراحل أحمد زكي ،حيث تم
تعيني وزير في الحكومة بالغلط(،)..
ري
لكن هذا الفيلم حصل فعال مع حكومة
س
سعد الدين العثماني ،حيث تم تعيني
وزير في الحكومة وأقيم حفل لتسليم
السلط ،لكن اسم الوزير املفترض لم يظهر في
التعيينات النهائية ،لتبقى هذه الحكاية محاطة بسرية
تامة بني قلة قليلة من املسؤولني الكبار ،وهي حكاية
قد تخرج للعلن هذه األيام مع احتدام الصراع بني
الطامعني في رئاسة الحكومة ،بعد االنتخابات(.)..

■ العدد� 12 -6 ■ 1090/1527 :صفر  1442املوافق لـ � 30 - 24شتنرب  ■ 2020ال�سنة ال�ساد�سة واخلم�سون ■ �صدرت عام1965 :

■

الثمن

4

دراهم

بين فراغ الصناديق وفراغ العقول

المـسـرح
السـيا سـي
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تحليل إخباري
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الأخطاء القـاتلة لـحزب العـدالة
والتنـمية قـبيل االنـتخابات

الحقيقة الضائعة

24

دور الوزراء املرت�شني يف حماولة
االنقالب على احل�سن الثاين

2

كـواليـس األخبــار
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«الدجيد» تظهر من جديد في وسائل اإلعالم
بقلــم:

الطيب العلوي

�أحوال الطق�س
ل�سنة 2021

أقل من  100يوم تفصلنا عن مغادرة هذه
السنة ،املتفق عليها باإلجماع وبدون منازع،
بالسنة «الزغبية» ،ودخــول أخــرى جديدة
ال نعرف ما إذا نراها بعيون آمال كسائر
األعــوام السابقة قبل بدايتها ،أم بعيون
متخوفة ،نــوع الخوف الــذي يتضح أكثر
فأكثر مؤخرا في عيون الناس عند وضعهم
للكمامة ،حني تحجب األنف والفم ،وال يبقى
من الوجه إال العيون للتعبير ..فتكون إذن
السنة املقبلة في الغالب هذه املــرة ،سنة
يرتعش منها الجميع مبكرا ،لكون الظروف
الحالية قد وضعت العالم برمته ،ومعه
املــغــرب ،في حالة تسلل قبل حتى وضع
ال ّرجل األولى على عتبات العام املقبل.
فمن جهة العاملية ،قد تتضح لنا األمور
شيئا ما قبل ذلك أيضا ،وبالضبط خالل
شهر نونبر املقبل ،عند اإلعالن عن الفائز
بسباق الــرئــاســة األمريكية بــن املرشح
الديمقراطي جو بايدن ،وصديق املغرب
الحميم( )...الجمهوري دونــالــد ترامب،
الــذي لــم يــزرنــا ولــم نــــزره( )...طيلة مدة
واليته ،ولطي الصفحة الحديثة من عالقات
الــواليــات املتحدة باملغرب ،أول معترف
باستقاللها ،سنقول أننا لم نتبادل الدعوات
خالل األربع سنوات األخيرة ،نظرا لضيق
الوقت فحسب(.)...
وإذا كانت االنتخابات األمريكية ستأثر
بالتأكيد على عالقاتنا الخارجية املقبلة،
فانتخاباتنا التشريعية املقبلة ،التي حتى
قبل تفشي الجائحة ،راهن عليها املحللون
بأن تكون واحدة من أسوأ االنتخابات في
املغرب خالل العشرين سنة األخيرة ،سواء
فيما يخص نسبة التصويت ،أو فيما يخص
إيجابية املشاركة ،أما اآلن ،وبعد ما حصل،
فال أظــن أن تكون تقنيات التصويت عن
بعد( )...أو التباعد االجتماعي ،قد يحسنان
من فعاليتها(.)...
كيفما كــانــت الــجــوانــب ،تبقى األزمـــة
الصحية ،لحد اآلن ،وحيدة في املقصورة،
للتحكم في مالمح العام املقبل ،خصوصا
بعد الغموض الذي صار يلف الحديث عن
تطوير اللقاح من عدم تطويره ،غموض نتج
عنه تعدد السيناريوهات حول املوضوع،
بني من ال زال ينتظر لقاح السالوي(،)...
ومن علق آماله على لقاح بوتني ،ومن استعد
ألن يقدم نفسه متطوعا للتجارب( ،)...وكل
يوم يمر في انتظار اللقاح ،إال واملغربي
«ينقب» في مدخراته ،إلى أن نفذت أوراق
املال املتواضعة املخزونة منذ وقت طويل من
طرف األسر بني الوسائد أو تحت األفرشة
لـ«دواير الزمان» ،حتى بدأنا نسمع مؤخرا
نشأة ظــاهــرة جــديــدة ،تتجلى فــي شــروع
املواطنني في إخراج ممتلكاتهم الشخصية،
كالصحون واآلالت اإللكترونية ،وأثاث املنزل
لبيعها في السوق ،لتلبية متطلبات العيش،
واملرحلة املقبلة ،واألكثر خطورة ،هو عندما
ستصبح البيوت نفسها فارغة من كل شيء
ومليئة بالبشر إذا ما استمر الحجر...
على كل حال ،ال داعي للتذكير بأن الوضعية
الحالية لن تجعل أي واحد منا ،إذا ما شرع
في مــلء أجندته للعام املقبل ،أن يسمح
لنفسه بالتفكير في تدوين تواريخ مهرجان
موازين ،وال تواريخ املباريات اإلقصائية
لكأس العالم ..2022

املواقع املغربية ت�شيد بدور يا�سني املن�صوري
يف احلوار الليبي ويف حماربة «كورونا»
الرباط .األسبوع
بخالف ما كان سائدا خالل السنوات
األخيرة ،حيث اختارت مديرية الدراسات
واملــســتــنــدات (الدجــيــد) الــتــواري عن
األنــظــار ،بخالف الدعاية التي ترافق
عــمــل «الـــديـــســـتـــي»( ،)..احــتــفــت عــدة
هـــذا
مــــواقــــع مــغــربــيــة،
األســـــــــــبـــــــــــوع،
بشخصية املدير
الــــعــــام يــاســن
املــنــصــوري ،بل
إن جــل املــواقــع
ركزت على الدور
الـــذي لعبه في
صمت ،من خالل
إنجاح لقاء

الفرقاء الليبيني في بوزنيقة ،وكذا دوره في
التبرع لتجارب اللقاح الخاص بـ «كورونا»،
قبل الشروع في مسطرة اقتنائه(.)..
((هناك من يعمل في صمت ،من «أوالد
الحالل» مقابل «أوالد الــحــرام»)) ..هكذا
تحدثت املــواقــع وهــي تــنــوه بمن سمته
((محمد يــاســن أبــو يــونــس ابــن الفقيه
الــعــارف بــالـــــلــه لــبــزيــوي ،سليل قبائل
أعــتــاب)) ،بل إنها نقلت عن الكاتب أبو
وائل الريفي( )..قوله(( :هذه مناسبة لكي
يرفع أبو وائل القبعة تحية وتقديرا ألحد
أغلى الــرجــال وأصـــدق الــرجــال وأخلص
الــرجــال ،الــذي يعمل بعيدا عن األضــواء،
يستيقظ على توقيت «تورا بورا» وينام إذا
تيسر على توقيت نيويورك ،حاضر في كل
الغرف الخلفية لكل القضايا االستراتيجية
للمغرب ،إنه محمد ياسني أبو يونس ابن
الفقيه العارف بالـله لبزيوي ،سليل
قبائل أعتاب ،لقد فرض نفسه
عــلــى بـــوح أبـــو وائـــل هــذا
األسبوع ،من خالل حدثني
كــان بطلهما بــدون منازع:
الحدث األول ،نجاح الحوار
بــن أطــــراف الــنــزاع في
ليبيا ،لقد نجح ونجحت
مــعــه الــديــبــلــومــاســيــة
املغربية التي يقودها
المنصوري

ابن تاونات ،نجحت حيث فشل الكبار ،نعم
إنه مهندس هذا النجاح الذي حيته كل األمم
وآخرها فرنسا ،التي لم تجد في األخير إال
أن تزكي مكرهة خارطة الطريق التي يسر
لها كل سبل النجاح أبو يونس لبزيوي ابن
أبي الجعد مدينة أبو عبيد هلل الشرقي،
الرجل الذي خدم ويخدم املغرب في صمت،
لقد نجح حيث فشل الكبار من قبل ،كحال
فرنسا وأملانيا وإيطاليا وغيرها من األمم،
نجح من أجــل ليبيا املــوحــدة ،ليبيا لكل
الليبيني ،لقد عاش على توقيت غرينيتش
زائد  2حدثا آخر ،وكان فاعال أساسيا في
تهدئة األوضــاع بعد انقالب باماكو لدعم
وحدة مالي ..فتحية ألبي يونس ابن الفقيه
لبزيوي الذي كان املدرسة األولى التي تعلم
فيها أبو يونس من الفقيه العارف بالـله،
أخــاق وبساطة وصــدق أخلص الرجال،
وتحية لكل أهله وأهلنا من حماة العمق
االستراتيجي للجدار في الساحل ومصراطة
ووزيــرســتــان وإســــام آبـــاد وإسطنبول
وغــروزنــي وشمال ســوريــا ،الذين فرضت
عليهم الجغرافيا أن يعيشوا بعيدا عنا
وعن أهلهم ،من أجل عزة املغرب ولتعزيز
حماية الجدار الغالي وأهلنا الطيبني أهل
الجدار)) ..هكذا تحدثت املواقع املغربية
في مقاالت طويلة صــدرت طيلة األسبوع
املنصرم عن ياسني املنصوري.

كاريكاتير األسبوع
العثـماني يسـتنجد
بأحـزاب المعارضـة
الرباط .األسبوع
أكــد مــصــدر مطلع لـــ«األســبــوع»،
أن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن
العثماني ،يفكر بشكل جــدي في
التحاور مع أحــزاب املعارضة ،ألن
حــزب التقدم واالشــتــراكــيــة «حليف
اســتــراتــيــجــي» لحكومتي الــعــدالــة
والتنمية ،وعالقات «البيجيدي» وعبد
اللطيف وهبي ليست عدائية ،بل إنها
كبحت في لحظة صعبة إخراج الحزب
من رئاسة الحكومة ،فيما
حزب االستقالل دفع ثمنا
مــن أج ــل نــقــل تحالفه
االســـتـــراتـــيـــجـــي إل ــى
املشاركة في الحكومة،
وبالتالي ،فالعثماني
يرى ضرورة الحوار
مــع هــذه األحـــزاب
في الفترة القريبة.
العثماني

بين فراغ الصناديق وفراغ العقول

المسرح السياسي
تفاصيل ص 1
لم تضع الحرب ضد «كورونا» أوزارها بعد،
ومازال العاطي يعطي( ،)..لكن معالم النجاعة
في القرارات الحكومية مازالت تتوارى ،بسبب
القرارات الالشعبية ،بل إن سعد الدين العثماني
فشل في آخر اجتماع عقده مع ممثلي األحزاب،
في فرض «االحترام الواجب لرئاسة الحكومة»،
على هامش مناقشة محطة االنتخابات املقبلة،
ذلك أن بعض القياديني لم يتفاعلوا مع كالمه،

منهم مــن لــم ينتظر حــتــى انــتــهــاء كلمته..
ويفضلون التعامل مباشرة مع وزارة الداخلية،
وقــد فطن الجميع إلــى ضعف سعد الدين
العثماني ،الذي يكتفي بتدوين مالحظاته في
انتظار التشاور ،مع وزير الداخلية..
ليست املشكلة في «املسرحية السياسية» ،بل
إن اإلخــراج الــرديء يؤدي إلى نفور الجمهور
مــن مــســرح الــســيــاســة ..مــا معنى فتح باب
مناقشة التزكيات والترحال الحزبي بالتزامن
مع مناقشة قانون املالية؟ ومــا معنى إبــرام

صفقة ضخمة للقاحات دون تقديم التفاصيل
للمواطنني؟ وأي مستقبل ينتظر البالد بعدما
تم إفراغ الصناديق ،وتراجع املداخيل ملستوى
غير مسبوق؟ وأي مستقبل لـ«جيل كورونا»
أمام ارتباك الدخول املدرسي ،الذي يتأرجح
بني التعليم عن قرب والتعليم عن بعد؟
العدالة والتنمية على صفيح ساخن بعد الدعوة
إلى مجلس وطني استثنائي ،واألحــرار يلعبون
الــورقــة األخــيــرة ،و«الــبــام» يبحث عــن مصادر
للتمويل في محاولة للعودة ،وحزب االستقالل
ينتظر ..والكل ينتظر مسرحية سياسية بإخراج
جــيــد ،داخـــل األحــــزاب وخــارجــهــا ،فــي مسرح
السياسة ،حيث ينتظر أن يرفع الستار لدخول
سياسي جديد في دورة ما قبل إجراء االنتخابات،
وحيث لم يعد هناك أي ارتباط بني بعض األحزاب
ونوابها إال باالسم واألجر الشهري..
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ت

حت األضواء

فضائح صفقات «كورونا» التي
لم يتحدث عنها أيت الطالب

هل هناك
مافيا لل�صفقات
يف وزارة
ال�صحة �أم �أن
الوزير يف دار
غفــلون؟

أيت الطالب

الرباط .األسبوع
ق ــال مــصــدر جــد مطلع عــلــى أح ــوال
وخبايا وزارة الصحة ،أن الوزير خالد
أيت الطالب ،الذي قال بخصوص صفقات
وزارته في زمن جائحة «كورونا» والتي
كانت محط محاكمة علنية له من طرف
نواب األمة خالل لقاء بمجلس النواب،
يوم الخميس املاضي( ،قال) أنها صفقات
استثنائية عقدت في احترام للمسطرة
التفاوضية ،هي أقوال عامة ال تجيب عن
حقيقة فضيحة الصفقات كما وقعت داخل
ردهات الوزارة.
وأكد املصدر ذاته ،أن ادعاء الوزير بكون
الصفقات تمت بعد اختيار أفراد اللجنة
املشرفة بقرار وزاري وفتح ومراجعة
األظــرفــة ،وكــذا مراجعة امتثال عروض
الشركات للمعايير التقنية املدرجة في
دفاتر التحمالت ،هي منافية للحقيقة التي
لم يقلها الوزير ،وجــاءت به «األسبوع»
وعلى رأس األمــر ،السؤال الذي ال يزال
يحير املختصني واملهتمني :متى وافقت
اللجنة التقنية والطبية بــوزارة الصحة

على إذن الترخيص باالستيراد الــذي
يكون بعد تجريب املصل؟ وهــل أعطت
هذه اللجنة موافقتها املكتوبة املوقعة
على هذا املصل حتى حدود اليوم؟ وإذا
كانت اتفاقات الشركة التي فــازت بهذه
الصفقة (صفقة استيراد مصل اختبارات
كورونا) من وزارة الصحة ،ملاذا التوقيع
على وثائق امللف كان يتم من طرف مديرة
مديرية األدويـــة بالنيابة؟ وملـــاذا أنت
السيد الوزير لم تمنح توقيعك الشخصي
الستيراد هذه الشركة نفسها للمصل؟
كما تساءل املصدر :ملاذا خرق املختبر
الذي استورد املصل الشروط القانونية
التي هي شرطان هما« :اإلذن بالترخيص
الستيراد املادة وموافقة اللجنة العلمية
عليها في وثيقة مكتوبة ومسجلة بمصالح
الوزارة» ،ثم «التأشير على الفاتورة»؟ أي
ملاذا تم االكتفاء في هذه الصفقة بتأشير
الوزارة على الفاتورة دون الحصول على
شهادة الترخيص باالستيراد واالستعمال
من طرف اللجنة التقنية بوزارة الصحة؟
أما باقي القضايا التي لم يكشفها الوزير،
واملرتبطة بفضائح الشركات العديدة التي

دخلت سوق وزارة الصحة ،التي باتت
تطغى على دواليبها الفوضى بمناسبة
الجائحة ،وغيرت من اختصاصها في خرق
للقوانني ،وباتت تستورد بدورها املواد
شبه الطبية ،حيث شركة كانت متخصصة
في اإلطــعــام ومــواد البالستيك تحولت
بقدرة قادر إلى شركة تستورد املواد شبه
الطبية (كمامات وأجهزة قياس الحرارة
وميزان الحرارة) ،وهذه املواد في القانون
تتكفل بها الشركات الطبية املتخصصة،
لكن ما دام أن السوق أصبح مفتوحا ..فقد
دخله كل املحظوظني ونالوا نصيبهم من
الكعكة ،يوضح املصدر نفسه.
أمـــا الــكــعــكــة األخــــرى الــتــي لــم تعد
وزارة الصحة تسجل فضائحها ،أو
بصورة دقيقة الدليل عليها ،فهي التي
تتعلق بتسليم وتسلم الفواتير الخاصة
بالشركات للتوقيع عليها يدا بيد دون
مــرورهــا على مكتب الضبط ومديرية
التسجيل واألدويـــــة ،وغــيــرهــا ،بينما
الوزير في دار غفلون ،أقصى ما قام به
هو أنه «أبعد» توقيعه كي ال تحوم حوله
الشبهات؟

خلفيات تدخالت «باك صاحبي» في محاسبة وزير الصحة
الرباط .األسبوع

«يــتــضــح أن الــســريــالــيــة
الــســيــاســيــة بــالــبــرملــان قد
وصـــلـــت مـــداهـــا ولــــم تعد
تـــراعـــي ال احـــتـــرام الــــرأي
العام وال القواعد واألخــاق
البرملانية ،وال حتى أبسط
دروس وخــاصــات م ــدارس
العلوم السياسية» ..هذا ما
استخلصه عدد من املتتبعني
للجنة الــشــؤون االجتماعية
بمجلس الــنــواب مــن خــال
تــدخــات بعض البرملانيني
وهي تستجوب وزير الصحة،

يوم الخميس املاضي.
فخالل هذا اللقاء ،استغرب
الجميع لتدخالت بعض النواب
اليساريني «يا حسرة» ،املادحة
لــوزيــر الــصــحــة بــعــدمــا كــان
يسجل الجميع صراخهم ضد
جميع الوزراء إال هذا الوزير،
وحينما استقصت «األسبوع»
خلفيات املوضوع ،وجدت أن
زوجة ذلك البرملاني مسؤولة
بــقــطــاع الــصــحــة ،مــمــا جعل
زوجها يتحول من أسد برملاني
«كما العادة» إلى حمل وديع
حفاظا لزوجته على منصبها.
ذات السريالية استمرت

مــع تدخل برملاني عــن حزب
األصالة واملعاصرة ،انتخب
بلون «الجرار» في انتخابات
 2016داخل البرملان ،واليزال
يحمل هذه الصفة السياسية،
حـــيـــث ســيــتــنــكــر لــصــفــتــه
السياسية أمام العلن ،ويعلن
أنــه لم تعد تعنيه التزامات
فريق «البام» وال تدخل رئيسه
وال تمثله مواقفه ،بل هو حر
في مواقفه .إلى هنا قد تبدو
األمور على سريالتها جائزة،
لكن أن يقول ممثل األمة الفائز
بمقعده باسم حزب سياسي
(الجرار) أن ما تلزمه سوى

مــواقــف نقابة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ..هنا
أعــلــن ممثل األمـــة ليس عن
استقالته مــن لــون سياسي
مــعــن ،بــل الــتــحــاقــه رسميا
بنقابة نوبير األموي.
الــجــديــر بــالــذكــر ،أن هــذه
الجلسة عرفت هجوما عنيفا
من هذا النقابي على حكومة
العثماني وإخــــوان العدالة
والتنمية ،األمر الذي جعل الرد
قاسيا من نواب «البيجيدي»،
لــدرجــة وصفه مــن طــرف أحد
برملانيي «البيجيدي» عالنية
بـ«النقابي املرتزق».
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ما خفي
كان أعظم
استقبل األمني العام لحزب األصالة
واملعاصرة ،عبد اللطيف وهبي ،وفدا
مــن مهنيي قــطــاع الصيد البحري،
وقال« :سأكون معكم إلى آخر بند ،أنتم
ضحايا كورونا ،وال يمكن أن تكونوا
ضحايا التسيير الحالي» ،األمر الذي
فهم منه أن عني األمني العام لـ«البام»
متجهة نحو وزارة الصيد البحري بعد
االنتخابات(.)..
أكــد مصدر مطلع لـــ«األســبــوع» ،أن
قــرارا بتوجيه مياه السدود للشرب،
حسب بــروتــوكــول فــي املــوضــوع ،لم
يشمل سد «أولوز» ،الذي تقرر توجيهه
للفالحة في أكادير لضمان اختيارات
الحكومة إلنقاذ املوسم الفالحي ،وهو
القرار الــذي اتخذ في خضم الخالف
بني بعض مكونات الحكومة.
صفقات «كورونا» التي تسيل اللعاب،
تثير أيضا الذعر والخوف في نفوس
الــوزراء ،حيث يتجنب بعض الوزراء
التأشير في هذه املرحلة ،مقابل منح
الصالحية ملسؤولني آخرين يوقعون
ويــقــولــون «هلل يــخــرج العاقبة على
خير» ،لكن تفويض التوقيع يتحول
إلـــى تــأخــيــر ال مــبــرر لــه فــي بعض
الحاالت(.)..
كــذب ظهور عابر لكاتبني سابقني
للشبيبة االتــحــاديــة ،واحـــد منهما
محسوب على أيــام اليازغي والثاني
محسوب على مرحلة إدريــس لشكر،
فــرضــيــة اســتــمــرار الــعــداء بــن أطــر
الشبيبة االتحادية ،ليقول قائل إنها
الترجمة الحرفية للمصالحة االتحادية،
حــيــث يــنــبــغــي أن يــتــصــالــح لشكر
واليازغي ،ليعود االتحاد االشتراكي
كما كان ،عندما كان يجمعهما مكتب
واحد للمحاماة(.)..
فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســكــتــت عــدة
أطراف( ،)..تولى األمني العام ملجلس
الجالية عبد هلل بــوصــوف ،بنفسه
مسؤولية الترافع عن حقوق الجالية
أمام الحكومة وهو يدعو مؤخرا أمام
الوزيرة املكلفة بالجالية ،إلى ضرورة
تجاوز العراقيل التي تعرقل إسهام
مغاربة العالم في تنمية وطنهم األم،
ومــن بــن أهــم هــذه الــعــراقــيــل التي
تعيق عودة الكفاءات املهاجرة بشكل
دائــم أو مؤقت لإلسهام في التنمية
الوطنية ،إشكالية معادلة الشواهد
املحصل عليها في الــخــارج ،وغياب
مدرسة دولية الستيعاب أبناء املغاربة
العائدين إلكمال دراستهم وفق أنظمة
بلدان اإلقامة ،وضبابية الصفة املهنية
لالشتغال في املغرب ..وهو ما يتطلب
خلق «وكالة وطنية لتعبئة وحركية
الكفاءات» كإطار بيمؤسساتي مهمته
السهر على تتبع املشاريع ومالءمة
وتقييم السياسة الوطنية املوحدة
حول الكفاءات املغربية بالخارج.
هاجم وزير املالية بنشعبون ،خالل
األيــام األخــيــرة ،التركيبة الحكومية
السابقة التي كانت تتضمن وزارة
للحكامة قائال« :واحد الحكومة السابقة
دارت وزارة الحكامة ،هل يعني هذا
أنها ستقوم بمراقبة الحكامة في جميع
القطاعات الحكومية؟ هذا غير ممكن،
ولكن الوزارة يجب أن تخلق دينامية
أو هيئة مــن أجــل جميع القطاعات
الحكومية» ،والترجمة الحرفية لذلك،
هي أن وزيرين في الحكومة السابقة
(الداوي والوفا) لم يكن لهما أي دور،
أو بدون فائدة(.)..
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«زيد الشحمة في ظهر المعلوف»

 43مليونا لـ«�ضباط الكهرباء» قبل �أن يبد�ؤوا العمل
الرباط .األسبوع
في الوقت الــذي ال تــزال فيه الحكومة
تشنف أسماع املواطنني بالتقشف واألزمة
املالية الخانقة بسبب جائحة «كورونا»،
علمت «األســبــوع» ،مــن مصدر برملاني،
أن األعضاء الذين تم تعيينهم من طرف
رئيسي غرفتي البرملان ،املالكي وبنشماس،
في «الهيئة الوطنية للكهرباء» ،ينتظرون
تعويضات مالية سمينة نهاية الشهر
الجاري ،قد تتجاوز  43مليون سنتيم لكل
واحد منهما ،وهي مجموع أجور الشهور
املاضية سيتوصلون بها حتى قبل أن
يلتحقوا بمقر العمل.
وأوضــح املــصــدر ذاتــه ،أن االتحاديني
و«الباميني»« :ضباط الكهرباء» الذين عينهم
بنشماس واملالكي ،سيتلقون تعويضا ماليا
إجماليا سمينا من وزارة املالية ،يحتسب
من يوم التعيني ،أي أن املعينني من طرف
املالكي سيتلقون تعويضا قــدره  47ألف
درهــم شهريا تحتسب من يوم  26دجنبر

في مقال تمهيدي لتقليص
المشاركة والتحالف مع «البام»

يتيم يحذر «�إخوان»
العدالة والتنمية من
م�صري «�إخوان» م�صر
الرباط .األسبوع

بنشماس والمالكي

 2019يوم توقيع القرار ،وليس يوم نشره
بالجريدة الرسمية ( 10غشت ،)2020
واملعينون من بنشماس سيتلقون نفس

املبلغ يحتسب من يوم  19دجنبر  2019يوم
توقيع القرار ..وهذا ما يقول عنه املغاربة
«زيد الشحمة في ظهر املعلوف».

قضاة جطو ومحققو العدوي ينبشون في الملفات

وسطاء المالكي يفشلون م�ؤ�شرات حتريك ملفات الف�ساد �ضد
في رأب صدع هيئة الكهرباء
اجلماعات قبل االنتخابات
الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

كما انفردت في عددها املاضي بالتحالف الذي
قادته بيانات حزبي العدالة والتنمية واألصالة
واملعاصرة ضد املالكي بسبب تعييناته في الهيئة
الوطنية للكهرباء ،علمت «األسبوع» من مصدر
مطلع ،أن هذا التحالف والتكتيك بني الحداثيني
واإلسالميني لخنق املالكي ال يزال قائما ،وتطور
إلى قرارات عملية أخرى بداية األسبوع الجاري.
وأوضح ذات املصدر ،أن الخطوات الجديدة
التي أقــدم عليها كل من «البيجيدي» و«البام»
والتي خنقت رئيس مجلس النواب بقوة ،تتعلق
بتجميد عضوية خلفاء املالكي املنتمني لحزب
العدالة والتنمية ،واالحتفاظ باملحاسبني فقط،
ملراقبة عمليات تــصــرف الحبيب املالكي في
ميزانية املجلس ،وهو ما جعله يعقد اجتماع
املكتب يوم اإلثنني املاضي ،بسبب هذا القرار
التصعيدي من طرف «البيجيدي» و«البام».
إلى ذلك ،علمت «األسبوع» أن الحبيب املالكي
شــرع فــي بعث وســاطــات سياسية وبرملانية
متنوعة لكل من عبد اللطيف وهبي ،األمني العام
لألصالة واملعاصرة ،وسليمان العمراني نائب
األمني العام للعدالة والتنمية ،من أجل طي هذا
امللف الذي بات يضغط على املالكي ،خاصة مع
اقتراب االفتتاح الرسمي للبرملان يوم الجمعة
 9أكتوبر املقبل ،غير أن هذه الوساطات خيبت
رجاء املالكي وأمله ،بعدما فقد سند أزيد من 227
برملانيا ،أي  125منهم للعدالة والتنمية و102
لألصالة واملعاصرة.

علمت «األســبــوع» من مصادر جد
مــطــلــعــة ،أن قــضــاة املــجــلــس األعــلــى
للحسابات عــادوا للعمل بقوة خالل
الشهر املاضي داخل ردهات البلديات
والــجــمــاعــات الــقــرويــة رغــم استمرار
جائحة «كورونا».
وأوضـــح املــصــدر ذاتـــه ،أن قضاة
املحاكم املالية الجهوية بجهة
طنجة الحسيمة ،وجهة
الــدار البيضاء سطات
حاليا ،وجهات أخرى،
عــادوا بقوة إلى مقر
العديد من الجماعات
الــتــرابــيــة ويعتكفون
بــهــا حــالــيــا للتفتيش
والــتــمــحــيــص فــي
مختلف امللفات
و ا لحسا با ت
ال ــع ــق ــاري ــة،
وكـــــــذلـــــــك
الـــنـــفـــقـــات
األخــــــيــــــرة
التي ترتبط
بــصــفــقــات
تـــــدبـــــيـــــر
جــــائــــحــــة
«كورونا».
وأكــــــــد
املــصــدر
جطو

أن هـــذه االفــتــحــاصــات ،الــتــي تهم
رؤســاء الجماعات من جميع األحزاب
السياسية ،تسابق الزمن لضمها في
التقرير السنوي النهائي ملجلس جطو،
ومن ثم إحالة ملف كل من يحمل صفة
شبهة تبدير املال العام إلى القضاء مع
بداية السنة القادمة.
وفي هذا السياق ،وباملوازاة كذلك
مع التقرير السيء الذي صدر مؤخرا
عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية
مــن الــرشــوة ح ــول مــحــاربــة الفساد
وال ــذي يدين املــغــرب فــي هــذا الباب،
شرعت بدورها مصالح مفتشية زينب
العدوي ،مفتشة وزارة الداخلية ،في
تكثيف عملياتها في هذا الباب ،وإعداد
تقارير سترفع لوزير الداخلية في هذا
املـــوضـــوع ،مــمــا جــعــل املعنيني
بـــاألمـــر يـــشـــدون على
قلوبهم خشية تفجر
هــذه امللفات عشية
االنتخابات القادمة،
حيث يتوقع الكثير
مــن املهتمني أن
مــصــالــح جطو
وكــذلــك تقارير
الـــــــعـــــــدوي،
ستخلق حملة
تطهير قوية
وغير مسبوقة
خـــــال بـــدايـــة
السنة القادمة.

اهتز مفكرون وسياسيون يساريون أكثر
من اهتزاز قيادات من تيار عبد اإلله بن كيران
داخل حزب العدالة والتنمية ،جراء مقال رأي
غير مسبوق كتبه القيادي في «البيجيدي»،
محمد يتيم ،على موقع الــحــزب ،يــوم األحد
املاضي بعنوان «السياق».
قوة مقال يتيم ،منظر العدالة والتنمية،
هــو أن البعض اعــتــبــره «تــبــريــرات شرعية
ومصوغات فكرية ونفسية وسياسية» تمهيدا
لتحالف العدالة والتنمية مع الخصوم في حزب
األصالة واملعاصرة ،وكذلك تمهيدا لتقليص
حجم مشاركة «البيجيدي» في االنتخابات
القادمة ،وهو التبرير الذي استند فيه يتيم إلى
أقوال شرعية للرسول صلى هلل عليه وسلم،
وللمفكرين التاريخيني مثل ابن خلدون ،طبعا
دون أن يغفل االستناد إلى تجارب الشيوعيني
واملاركسيني واللينينيني.

يتيم

وقد دعا يتيم في مقاله املبطن ،إخوانه إلى
األخذ بعني االعتبار «السياق» ،ألنه في نظره يعد
«حاكما ليس فقط في العمل والتقدير السياسي،
بل إنه مقوم من مقومات منهج التفكير السليم،
وهو منهج سبق إليه علماء اإلسالم».
وفــي شبه تحذير إلخــوانــه فــي العدالة
والتنمية من نفس مصير «اإلخوان املسلمني»
بمصر (دون تسميتهم) الذين لم يأخذوا بعني
االعتبار «السياق» ،أكــد في نفس املقال أن
«الجهل بمعطيات السياق أو التحليل الخاطئ
ملعطياته ،قد كان سببا في جر تنظيمات ودول
إلى كوارث ومآسي كما تدل على ذلك التجارب
القريبة والبعيدة التي رجعت باملد اإلصالحي
عقودا من الزمن إلى الوراء».
يتيم واصل في مقاله املزلزل موضحا أن
«السياق ليس من الفكر التبريري للتصالح مع
الواقع والتسليم بفساده ،بل هو مما اهتدى
إليه الفكر البشري ومفكرون كبار مثل ابن
خلدون ،وحتى عند املؤمنني بالثورة نظير
لينني ،كانوا يؤمنون بالتدرج ومراعاة املآل
وفــق التنزيل أو ما يسمى بموازين القوى
والتناقضات الثانوية ،أو إيمانهم بالتحليل
امللموس للواقع امللموس» ..فهل يساهم يتيم
في تهدئة روع «ثوار» العدالة والتنمية بهذا
املقال التنظيري ،أم أنه سيشعل الصراع بقوة
داخل «البيجيدي»؟

«البام» ي�ستبق الدخول ال�سيا�سي باجتماع �ساخن
الرباط .األسبوع

على عكس مــا جــرت بــه عــادة األحــزاب
السياسية في جمع نوابها ومستشاريها
ليلة الجمعة الثانية من أكتوبر ،أي الخميس
الذي يسبق االفتتاح الرسمي للبرملان ،علمت
«األســبــوع» من مصادر جد مطلعة بحزب
األصالة واملعاصرة ،أن األمني العام للحزب،
عبد اللطيف وهبي ،سبق األحزاب بحوالي

أسبوعني ،وقــرر جمع برملانيي حزبه يوم
غد الجمعة وبعد غد السبت ،في اجتماع
حضوري استعدادا للدخول البرملاني املقبل.
وحــول املواضيع التي مــن املنتظر أن
تسيطر على اجتماع الغد ،قال نفس املصدر،
أن نقطة انتخاب رئيس الفريق بشكل رسمي
مــن ط ــرف الــنــواب الــحــاضــريــن ستحظى
بــاألولــويــة ،وكــذلــك مــن طــرف املستشارين
الــحــاضــريــن بــعــد انــتــهــاء عملية إيـــداع

الترشيحات ،والتي أسفرت عن وضع ترشيح
وحيد بمجلس النواب لرشيد العبدي ،وآخر
وحيد بمجلس املستشارين لعادل بركات.
إلــى ذلــك ،أكــد نفس املــصــدر ،أن قضية
االنتخابات املقبلة ومحاولة الحصول على
ضمانات التزكيات ،من املواضيع الساخنة
التي ستكون مبرمجة في اجتماع «البام»
الـــذي ستحضره كــذلــك اللجنة الوطنية
لالنتخابات والــتــي مــن املنتظر أن تعلن،

وبشكل رســمــي ،كما فعل وهبي مــن قبل،
على تمسك الفريق بأغلب نوابه الذين لهم
حظوظ وافرة للعودة ملجلس النواب ،وكذلك
محاولة الحسم في الدوائر التي تتوفر على
ترشيحني بنفس الحظوظ للظفر بمقعد
برملاني ،فهل «البام» يبعث بإشارة الوحدة
إلى خصومه ،أم قد يشهد االجتماع استمرار
الصراعات العلنية والسرية التي صاحبت
املؤتمر األخير؟
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«كورونا» تضعف حظوظ عقد مؤتمراستثنائي لحـزب العـدالة والتنمـية

فـريو�س «كوفـيد  »19يحمي الطبـيب
العثمـاين مـن ال�سقـوط
الرباط .األسبوع
بدت الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي
لحزب العدالة والتنمية مثل كــرة الثلج،
كلما تدحرجت كلما كبرت ،وبات هذا املطلب
يحرج قيادة الحزب برئاسة سعد الدين
العثماني.
مصدر مقرب من «تيار العثماني» الرافض
ملذكرة املطالبة بعقد مؤتمر استثنائي ،قال
لـ«األسبوع» أن املذكرة محرجة جدا لتيار
العثماني ،لكونها تتأسس على قواعد
قانونية متينة داخــل الحزب وليس هناك
أدنــى مبرر قانوني لرفضها بشكل علني،
وإال أصبح حــزب العدالة والتنمية مثل
أحزاب أخرى.
وأشــــار نــفــس املــصــدر إلـــى أن «تــيــار
العثماني» يعتبر توقيت الــدعــوة لعقد
مؤتمر استثنائي في سنة انتخابية ،هي
دعوة ملغومة ،رغم أنها مؤسسة على ركائز
قانونية ،وهي حق للمناضلني الذين تتوفر
فيهم صفة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي،
األمــر الــذي جعل هذه القيادة تنزل بثقلها
للتعبئة وسط املجلس الوطني ووسط اللجنة
السياسية ،إلقبار هذه الفكرة في مهدها قبل
أن تكبر بقوة وسط حزب العدالة والتنمية.
وأكـــد نــفــس املــصــدر ،أن مــن الــعــوامــل
الخارجية كذلك التي يمكنها أن تقصي

لماذا تحالفت األحزاب ضد مغاربة العالم؟

�إق�صاء اجلالية املغربية
من امل�شاركة ال�سيا�سية
يف االنتــخـابات
الرباط .األسبوع

هذه الفكرة في املستقبل ،هي استمرار منع
التجمعات الكبرى بسبب فيروس «كورونا»،
وهي من العوامل الصحية الخارجة عن إرادة
الحزب لدحض فكرة املؤتمر االستثنائي.
وكـــان مكتب املــجــلــس الــوطــنــي لحزب
العدالة والتنمية قد عقد اجتماعا عاجال
له يوم الجمعة املاضية ،خصص للبت في
مذكرة طلب عقد املؤتمر االستثنائي ،وعبر
بــدوره عن احترامه وتقديره لهذه املبادرة
باعتبارها تدعو إلى تفعيل مقتضيات قانون

الحزب ،لذلك أكد مكتب املجلس الوطني في
بيان رسمي له ،على أنه سيقوم باإلجراءات
الــتــي ينص عليها الــقــانــونــان :األســاســي
والداخلي للحزب ،ويحيل امللف على من
يتوفر على الصفة لتفعيل هذا املطلب ،ومن
تــم أحــال املكتب هــذا الطلب على رئيسة
اللجنة السياسية باملجلس الوطني من
أجــل عقد اجتماع عاجل للجنة والبت في
املوضوع ،فهل تنقذ «كورونا» العثماني من
كارثة املؤتمر االستثنائي؟

مفاجأة ..حزب األصالة والمعاصرة يعاني ضائقة مالية
صندوق الحزب خالل شهر فبراير
املاضي حني تسلم مالية «البام»،
حيث وجدها قد صرفت بالكامل
خالل شهري يناير وفبراير فقط،
مما دفعه إلى تدبير املرحلة الحالية
وباقي شهور السنة باالقتراض
حتى دخول ميزانية سنة  2021من
دعم وزارة الداخلية لألحزاب.
وكان وهبي قد صرح في برنامج
تلفزيوني مباشر ،يــوم األربــعــاء
املاضي ،أنه قام بافتحاص مالي
لحسابات مالية «الجرار» ويحتفظ
بنتائجها ،وأنــه يلجأ اليوم إلى
االقتراض لسد العجز املالي املهول
الذي يعاني منه حزب «املاليرية».

الرباط .األسبوع
«صدق أو ال تصدق ،أن األصالة
واملعاصرة ،حزب األعيان وأصحاب
الشركات والبرملانيني الرأسماليني،
يعيش أزمـــة مالية خانقة تكاد
تعصف ب ــه ،وأنـــه ب ــات يقترض
اليوم لتسديد املصاريف الرئيسية
من أجور املستخدمني واإلعالميني
وكـــراء املــقــرات بمختلف جهات
اململكة» يقول مصدر جد مطلع.
وأكد املصدر ذاتــه ،أن ميزانية
هذا الحزب تعيش عجزا ماليا يقدر
بحوالي  600مليون سنتيم عن
سنة  2020لــم يجدها وهبي في

بعد الكثير من الشعارات التي رفعتها
األحــزاب منذ شهور حــول ضــرورة إشــراك
مغاربة العالم في االنتخابات القادمة كما هو
الشأن بالنسبة للجالية الجزائرية واملصرية
والتونسية وغيرها ،أصبح املوضوع رسميا،
وبتوجه مــن األحـــزاب السياسية ،خــارج
الحسابات ،سواء من لدن وزارة الداخلية أو
األحزاب السياسية نفسها.
وقال مصدر جد مطلع ،أنه حتى املقترح
الثاني ،الذي كان يتحدث عن محاولة خلق
فقط «تمثيلية» للجالية بــالــبــرملــان دون
«مــشــاركــة مــبــاشــرة» لها فــي االنتخابات
البرملانية ،بدأ بــدوره يتسم بالفتور وعدم
حماس األحزاب في الدفاع عنه خالل لقاءاتها
مع وزارة الداخلية ،بل إن توجهات قليلة
داخل األحــزاب بقيت تدافع عن «تمثيلية»
وليس «مشاركة» الجالية املغربية ،وذلك
باقتراح من حزب معارض فرض خيار منح
املرتبة الثانية داخــل كــل لــوائــح الشباب
لفائدة مرشح مــن الجالية ،غير أن هذا
املقتضى بــدوره لم يلق الترحيب ،لتكون
مشاركة الجالية املغربية خالل االنتخابات
القادمة في عداد املهمالت ،يوضح املصدر.
وكــان حــزب الــعــدالــة والتنمية قــد أقر
فــي بــيــانــه األخــيــر ألمــانــتــه الــعــامــة يــوم
السبت املاضي ،خيار «التمثيلية» وليس
«املشاركة» ،حيث دعت في هذا االتجاه إلى
«ضرورة اعتماد آليات قانونية لدعم ترشيح
مشرف للجالية املغربية بمجلس النواب»،
ولم يتحدث البيان عن مشاركة الجالية ،بل
فقط ترشيحا ملمثليها.

الفرق بين رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي

الأحزاب ال تعرتف بالعثماين وتف�ضل التعامل مع وزارة الداخلية
الرباط .األسبوع

قال مصدر جد مقرب من سعد
الدين العثماني رئيس الحكومة،
أنه استاء جدا من طريقة تعامل
بعض قيادات األحزاب السياسية
معه خــال عشاء يــوم األربــعــاء
املاضي.
وأوضــــح املــصــدر ذاتــــه ،أن
العثماني جمع بصعوبة األمناء
الــعــامــن لـــأحـــزاب مـــن أجــل
مواصلة التقليد السياسي الذي
خلقه سلفه عبد اإلله بن كيران،
واملــتــمــثــل فــي إشــــراف رئيس
الحكومة على إجراء «املشاورات
السياسية» حــول االنتخابات
باملوازاة مع املشاورات التقنية

التي تقوم بها وزارة الداخلية،
غير أن قيادات األحزاب تعاملت
معه خالل هذا اللقاء باستخفاف
والمــبــاالة ،وباستصغار كبير،
حــيــث ل ــم تــهــتــم لكلمته الــتــي
وجهها للقيادات التي لم تنخرط
في التفاعل معها ،بل إن بعض
القيادات انسحبت قبل انتهاء
اللقاء دون أدنى تفاعل مع كلمة
رئيس الحكومة.
وأضاف املصدر ،أن العثماني
شعر بــأن األح ــزاب ال رغبة لها
في التشاور معه ،وأنها مرتاحة
وجــادة في حواراتها مع وزارة
الداخلية ،مما جعله يفكر في إقبار
مثل هــذه الــجــوالت والــلــقــاءات،
التي وال شــك ،ستزداد سخونة

مع اقتراب موعد االنتخابات.
من جهته ،مصدر جد مقرب من
قيادي حزبي قال لـ«األسبوع»،
بأنه بالفعل هناك تجاهل من
طــرف األمناء العامني لألحزاب
ملـــشـــاورات الــعــثــمــانــي ،لسبب
بسيط ،هو أن رئيس الحكومة ال
يملك القرار السياسي وال الرأي
املستقل ،وأنــه أثناء املناقشات
السابقة معه يكتفي بتسجيل جل
النقط ويقول ال جــواب لي فيها
وســأتــشــاور وأرد عليكم ،لذلك
«نحن اخترنا الداخلية مباشرة،
على األق ــل هــي واضــحــة معنا،
تقول نعم لألشياء املعقولة وال
لألشياء التي تراها غير معقولة»
يقول نفس املصدر.
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جزائريون وموريتانيون ضمن المناوئين

البولي�ساريو تخطط لإغالق معرب «الكركرات» وال�ضغط على «املينور�سو»
عبد اهلل جداد .العيون

ســجــلــت تــحــركــات ســريــعــة لبعثة
األمـــم املــتــحــدة «املــيــنــورســو» بمنطقة
«قندهار» الفاصلة بني البوابة الحدودية
«الكركرات» و«البوابة  »55املوريتانية،
بهدف منع أي توتر قد يؤدي إلى إغالق
هــذا املعبر االستراتيجي ال ــذي يؤمن
التبادل التجاري بني املغرب وإفريقيا،
وتسعى جهات مدعومة من البوليساريو
إلــى افتعال املشاكل على بعد أيــام من
وصول موالني للجبهة للمنطقة العازلة
استعدادا إلغالقها تحضيرا لشهر أكتوبر
املقبل ،موعد قرار مجلس األمن الدولي
حول الصحراء.
ووفــقــا ملــصــادر مطلعة ،فــقــد وصــل
املوالون للبوليساريو لعني املكان ،عبر
سيارات رباعية الدفع ومجهزين باملؤونة
استعدادا إلغالق املعبر الحدودي وفرض
واقع جديد باملنطقة العازلة التي تحظر
األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي عرقلة
حركتها التجارية أو املدنية.
وكشفت نفس املــصــادر ،أن املــوالــن
مليليشيات البوليساريو متوقفون باملنطقة
دون أجرأة أي احتجاج ميداني في انتظار
التوصل لحل وسط بإعادة التبرعات املالية
املخصصة لهذا العمل ،أو التوصل بأخرى

جدل حول
بطاقة الفنان
طانطان .األسبوع
طالبت تنسيقية االئــتــاف
الــوطــنــي لــلــنــقــابــات الــفــنــيــة
املستقلة ،التي يرأسها الفنان
صــاح الــديــن أركــيــبــي ،وزارة
الثقافة والــشــبــاب والــريــاضــة،
بــضــرورة تــنــزيــل التوجيهات
املــلــكــيــة الــســامــيــة عــلــى أرض
الواقع ،من خالل ربط البطاقة
املــهــنــيــة لــلــفــنــان غــيــر املــوظــف
بالتغطية الصحية والحماية
االجتماعية ،كما ثمن االئتالف
الــوطــنــي لــلــنــقــابــات الــفــنــيــة
مجهودات الــوزارة الوصية إثر
إعــانــهــا عــن دفــعــة جــديــدة من
املستفيدين من البطاقة املهنية
للفنان ،داعيا الوزارة إلى املزيد
مــن الــتــواصــل مــع الفعاليات
النقابية الفاعلة.
وشــــدد ذات الــبــيــان على
الغموض الذي يلف مصير مئات
امللفات التي قدمها أصحابها
للحصول على البطاقة املهنية
للفنان ،مطالبا الوزارة باعتماد
آلية للتواصل أكثر مع املرتفقني
مــن فــنــانــن وفــاعــلــن ثقافيني
لسد الباب أمــام ما يتركه شح
املعلومات التي تهم الفنانني
بــصــفــة عـــامـــة ،مـــن انــتــشــار
اإلش ــاع ــات الــتــي ال تــصــب في
مصلحة الشأن الفني ببالدنا،
وهو حق دستوري ال غبار عليه.

العيون تغرق في األزبال
وولد الرشيد ينهي
صفقة للتدبير المفوض
العيون .األسبوع

من طرف جبهة البوليساريو ،وهي املبالغ
املالية التي يعتبرونها تعويضا لهم عن
تكبد عناء الطريق عبر املنطقة العازلة
نحو «الــكــركــرات» ،وضــروريــة لتوفير
وسائل العيش ،خاصة وأنهم ال يتوقعون
العودة عن االحتجاج قريبا.
وتــضــم الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة في
«الكركرات» ،طبقا لذات املصادر ،مجموعة
من األسماء من داخــل مخيمات تندوف

وموريتانيا والجزائر ،وكذا أسماء مقربة
من قيادات عسكرية بعينها في محاولة
لتأطير االحتجاج وضبط وتيرته ،للضغط
على «املينورسو» ،هذه البعثة التي سبق
لها أن تدخلت أكثر من مرة إلبعاد املوالني
للجبهة من نقط العبور ،خاصة أثناء
السباق الــدولــي للسيارات والعربات،
وكذلك من أجل فسح الطريق أمام حركة
السير بني املغرب وموريتانيا.

كشف ولــد الرشيد عن أسباب توقف شركة
النظافة التي تعود إلى انتهاء العقد املبرم بني
املجلس البلدي والشركة املــفــوض لها تدبير
النفايات يوم  17من الشهر الجاري ،وأضاف أن
«العقدة الجديدة التي تمتد لسبع سنوات كاملة،
بتكلفة تقدر بـ  36مليون درهم ،تأتي في سياق
معقد بسبب التوسعة العمرانية التي تشهدها
املــديــنــة» ،مشيرا إلــى أن «الــدراســة امليدانية
الجديدة أوصــت بالرفع مــن عــدد املستخدمني
فــي الــشــركــة ،مــن  103إلـــى  400مستخدم،
وتعزيز األسطول بشاحنات وآليات جديدة لنقل
النفايات كما ينص على ذلك دفتر التحمالت».
وأدى توقيف الشركة إلــى إغ ــراق املدينة في
النفايات ،وهو ما جعل رئيس الجماعة يستنفر
جميع مصالح الجماعة إلعادة األمور إلى نصابھا.
وعن تأخر تأشير وزارة الداخلية على بنود
الصفقة العمومية املتعلقة بتسيير هذا القطاع
الحيوي أضاف أن «األزمة املالية الخانقة التي
تمر بها البالد بسبب تداعيات جائحة كورونا
تفسر ذلك» ،مؤكدا أن «املفاوضات متواصلة مع
الشركة ملالءمة مستوى الخدمات التي تحتاجها
املدينة والظروف املادية التي تستطيع الوزارة
الوصية املساهمة واالنخراط فيها مع املجلس
الجماعي للعيون».

�أميناتو حيدر ت�ؤ�س�س �إطارا بديال لـ«الكودي�سا»
العيون .األسبوع
كشف مصادر إعالمية ،عن إعالن
القيادية فــي جبهة البوليساريو،
أميناتو حــيــدر ،عــن تأسيس بديل
لـ«الـكوديسا» التي تخلت عنها ودعت
إلى حلها ،بخلق إطار سياسي جديد،

بمدينة العيون ،واخــتــارت تسمية
زعيم البوليساريو الــراحــل محمد
عبد العزيز على أشــغــال مؤتمرها
التأسيسي املنعقد برئاسة محمد
سالمة حمية ،ليتم التصويت على
الالئحة املقترحة ألعضاء الجمعية
العامة للهيئة التي تتكون من 33
ع ــض ــوا ،بــاإلضــافــة إلـــى انــتــخــاب

بناء مدينة للكفاءات المهنية في العيون
العيون .األسبوع
استبشرت ساكنة الصحراء خيرا بإعالن مكتب التكوين
املهني وإنعاش الشغل ،بداية األسبوع الجاري ،عن إطالق أشغال
بناء مدينة للمهن والكفاءات بجهة العيون الساقية الحمراء،
والتي تعد خامس مؤسسة يتم إحداثها عبر تراب اململكة.
وستوفر هذه املدينة التي تبلغ طاقتها االستيعابية 2000
متدربة ومتدرب سنويا ،تكوينا متخصصا في  46شعبة ( 70في
املائة منها جديدة) ،تتوزع على  6قطاعات رئيسية منسجمة مع
املنظومة االقتصادية للجهة ،سيتم تنظيمها على شكل أقطاب
قطاعية ،تشمل :القطب الرقمي واألوفشورينغ مع مصنع رقمي،
قطب التسيير والتجارة مع مقاولة افتراضية للمحاكاة ،قطب
الصحة مع مركز للمحاكاة ،قطب اللوجستيك والنقل مع حلبات
للسياقة ،قطب الصناعة التقليدية ،وقطب الصيد البحري مع
مسبح مغطى من أجل التكوين في اإلسعافات واإلسعافات
األولية والسالمة املهنية.
وسيتم إنجاز هذا املشروع بمدينة العيون على وعاء عقاري
يمتد على مساحة  15هكتارا ،ضمنها  9هكتارات ستخصص
لتوسعة املدينة الحقا ،بغالف مالي إجمالي يناهز  300مليون درهم
سوف يوجه ثلثاه للدراسات وأشغال البناء التي ستمتد ألجل 15
شهرا لتكون جاهزة مع بداية الدخول التكويني .2022-2021

انتقل إلى عفو اهلل ،املقاوم والفقيه احلاج السي
عـلــي الـبـشـيــري ،بـتــاريــخ  26غـشــت  2020عــن عمر
نــاهــز  96سـنــة ،بـعــد ص ــراع طــويــل مــع امل ــرض ،وقــد
ووري جثمانه الثرى مبدينة سال.
ســاهــم الـفـقـيــد إل ــى جــانــب رف ــاق آخــريــن يف الـكـفــاح
امل ـس ـل ــح ض ــد االس ـت ـع ـم ــار ،يف إط ـ ــار امل ـق ــاوم ــة وج ـيــش
التحرير بإقليم جرسيف.
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة األلـ ـيـ ـم ــة ،ت ـت ـق ــدم ع ــائ ــات:
البشيري ،معي ،السكيوي ،وبجحيح ،بتشكراتها

اخلـ ــال ـ ـصـ ــة إلـ ـ ــى ك ـ ــل مــن
ش ــاط ــره ــا ألـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــراق،
وقدم لها العزاء واملواساة،
س ـ ــواء م ــن ق ــري ــب أو مــن
بعيد يف فـقــدان املــرحــوم،
متوسلة إلى العلي القدير أن يجنبهم كل مكروه.
تـغـمــد اهلل الـفـقـيــد بــرحـمـتــه الــواس ـعــة وأسـكـنــه
فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أميناتو حيدر رئيسة للهيئة ،إلى
جانب مكتب تنفيذي مكون من ستة
أعضاء ،مع منح الرئاسة الشرفية
ملحمد سالمة حمية.
ويــضــم املــكــتــب التنفيذي كــا مــن:
أميناتو حيدر ،الغالية دجيمي ،أمينة
أباعلي ،محمد املتوكل ،حمادي الناصري،
عبد الرحمان زيو ولحسن دليل.

حيدر

ر�سالة م�ؤثرة من ال�شابة الرباب
بعدانت�صارهاعلىحمنتهاال�صحية
تعطيني أمال للحياة ..عادت بفضلهم ابتسامتي
العيون .األسبوع
وعزمي وإصراري أن أتحدى كل شيء وأعود ،وقد
كانت «األسبوع» كعادتها قد انخرطت في عدت بفضل هلل ثم بفضلكم أنتم ودعمكم لي بعد
الحملة الواسعة التي استهدفت إنقاذ حياة أن عشت األلم ورأيت من مثلي يموت واحدا تلو
الشابة الرباب الزهيد ،بعد معاناة مع املرض اآلخر ،لكن لم أنس وعدي لكم أنني سأعود وأقول
تطلب مبالغ مالية كبيرة ،وقد استطاع الشباب لكم لقد انتصرت ،وأشكر أخي الذي كان دوره مهما
الــصــحــراوي أن يثبت قــدرتــه على املــبــادرة في إنقاذي قبل كل شيء.
ليس سهال هذا بكلمة مني ألنني عشت مواقف
االجتماعية الــتــي ساهمت فــي إنــقــاذ حياة
واكتشفت أن زرع عضو ليس باألمر الهني..
املريضة ،ونقلت إلى تركيا حيث خضعت
أن يزرع وينتهي األمر ،ال ،فإني بعد
لرعاية صحية متميزة ،كانت وراء
الزرع فقدت نفسي أكثر من مرة..
عودتها ساملة إلى املغرب.
لكن بفضل هلل عز وجل وبفضل
وبــعــد عــودتــهــا ،اخــتــارت
دعــواتــكــم لــي نــجــوت وكــانــت
ربــاب أن تكتب تدوينة بعد
نجاتي معجزة عظمى بعد أن
مغادرتها للمستشفى شاكرة
كنت كاملوتى في رداء األحياء،
وحــامــدة هلل على سالمتها،
وعودتي للحياة كانت بفضل
و«األســبــوع» تنشر جــزء من
تضامن املواطنني بمختلف املدن
تدوينتها ،نظرا لقيمة التآزر
والدول بدعمهم املادي واملعنوي،
واالهتمام بوضعيتها بعد غياب
الرباب
وبفضل أشخاص أخجلني فعلهم
طويل دام عدة أشهر.
النبيل كعائلة أهــل دحــمــان الــدرهــم
((نجاتي معجزة ..هكذا أحسست،
وحرطون ،على فعلهم النبيل ،واألشخاص الذين
كل يوم كنت أمــوت وأحيا في صمت بيني وبني
نفسي .هكذا الحياة ،لكن حني يريد هلل عز وجل كانوا سندا لوالدتي وكأنهم أفــراد من العائلة
أن يفرج على عبده الــصــبــور ،يفرج عليه ،ولم إلعطائها هي األخرى أمال أن رباب ستعود.
وال أنــســى أيــضــا الفعل ال ــذي أخجلني ،أي
أتصور يوما أنني سأكون مثاال يقتدى به وصمتي
فجر العديد من الحاالت التي كانت مدفونة تحت صاحبة الشاة التي تخلت عنها ألجلي ،واألطفال
أسقف الخجل والفقر تنتظر أجلها؟ ولم أكن يوما األبــريــاء الــذيــن تخلوا عــن أحالمهم ألجــل حياة
أظــن أنني سأعطي بصيص أمــل لغيري بعد أن شخص ..أنا فخورة ألني وفيت بوعدي لكم ..إنني
لقبت نفسي بـ»بصمة أمل» وأنا أفتقده ..لكن في سأكافح آلخر نفس كي أكون قدوة لغيري)) ..هكذا
األخير ،وجــدت نفسي بني العديد من األشخاص عبرت الرباب الزهيد عن شكرها للمواطنني الذين
الذين اعتبرتهم إخوة وسندا وعائلة محيطة بي كي ساندوها في محنتها الصحية.

العدد1090 :

القناص
العسكريون الماليون
يحتجون على تدريب
مالي فرنسي تدربوا
عليه في المغرب
عام 2018

من  24إلى  30شتنبر 2020
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دعـم �أوروبـي للمـغرب ل�شـراء دواء «كـورونا»
املفوضية ،ومنهم املغرب ،إلى
هذا الدواء ،وقد أكدت «جلعاد»
على اتفاقيات من حزمة أخرى
موجهة إلى الشركاء.
ولتوضيح هذا القرار يقول
مصدر «األسبوع» :في نهاية
أكتوبر املقبل ،هناك إمكانية
لوصول املرضى املغاربة إلى
دواء لـ«كوفيد  »19من شركة
«جــلــعــاد» ،وأن دعــم االتحاد
األوروبي للمغرب متوفر فعال،
وهناك محادثات في املوضوع
ال يمكن كشفها حاليا لإلعالم.

بــعــد تــوقــيــع املــفــوضــيــة
األوروبـــيـــة عــلــى صفقة مع
شــركــة «ج ــل ــع ــاد» لــتــوزيــع
واعــتــمــاد «فــيــكــلــوري» دواء
لـــ«كــورونــا» موجه للشيوخ
تــحــديــدا ولـــأطـــفـــال تحت
 12سنة الــذيــن يــعــانــون من
اضـــطـــراب يــحــتــاجــون معه
إلــــى األوكـــســـجـــن ،سجلت
ستيال كيرياكيدس ،املفوضة
األوروبـــيـــة للصحة واألم ــن
الـــغـــذائـــي ،رغ ــب ــة االت ــح ــاد
فــي تسهيل وصـــول شــركــاء

مراكش تدخل في تحقيقات
«تيليوكونسولت»
اإليطالية حول التنصت
قــامــت الــوحــدة املــســمــاة «الــوحــدة
التكتيكية للصحراء» (جي .تي .سي.
بيرشيني) بعمل تدريبات لالستعالم
وإدارة النطاق ،وغيرها من التمارين،
دفعت إلى احتجاج العساكر املاليني،
ألن هــذا التدريب ال جديد فيه ،وقد
تدربوا عليه في املغرب سنة .2018
وحسب مصدر «األسبوع» ،اضطر
هؤالء ،يتزعمهم العقيد السني ،إلى
التأكيد على هذا املعطى ،ورفع في
تقرير مكتوب إلــى وزيــرة الدفاع
الفرنسية ،فلورانس بارلي ،مضمون
مــا حــدث ،وقــد فــاجــأ هــذا املعطى
قيادة األركان الفرنسية التي أمرت
بمعرفة وجرد كل التداريب املقدمة
للمملكة املغربية.

باسم التيجانيين..

العلم المغربي
في مناورة فرنسية
في السنغال

عناصر املدفعية السنغالية التي
عــرفــت تــدريــبــا مــن ط ــرف العناصر
الفرنسية في السنغال (أو .إف .إس)،
حملت العلم املغربي باسم التيجانيني.
وحسب مصدر «األســبــوع» ،فإن
الفرنسيني فــي النهاية اعتمدوا
العلم املغربي كأحد الرموز الدينية
فــي الــتــدريــبــات العسكرية ،وهــذا
بسبب رغبة ضابط فرنسي في زيارة
املغرب ،حسب كولونيل فرنسي علق
على هذه الحادثة بالقول« :إني أحلم
أيضا أن أكون في الفاتيكان ،إن هذه
الــصــورة منحتني نفس الشعور
باتجاه مختلف».

بعد تقريره عن المنافسة مع الرأسمال المغربي في ساحل العاج

استفسار للسفير جيل هوبرسون

تقدم السفير الفرنسي في ساحل
الــعــاج ،جيل هــوبــرســون ،بتقرير
عــن املنافسة املغربية للرأسمال
الفرنسي في الكوت ديفوار ،وقال
مصدر «األســبــوع» ،أن استفسارا
لـ«تدقيق معطياته حدث» ،خصوصا
في إجابته عن ســؤال :هل ستؤثر
«كورونا» على الرأسمال املغربي

في إفريقيا؟
وأضـــاف املــصــدر :إن التقرير
من  45صفحة ،يفصل فيه بعض
حــقــائــق الــعــمــل البنكي املغربي
فــي غــرب الــقــارة الــســمــراء ،وكل
املعطيات حول استثمارات اململكة
دقيقة ،لذلك ،قرأها الرئيس ماكرون
شخصيا.

متويالت «كارليل» الأمريكية يف جزر
موري�س قد تنقذ بور�صة البي�ضاء

أبعدت تحقيقات الشركة اإليطالية
«كونسولت» لقاء بمراكش كان التعاقد
فيه حول أجهزة حساسة في التنصت
موجهة إلى الكونغو.
وأسر مصدر موثوق لـ«األسبوع» ،أن
التحقيقات أبعدت هذا اللقاء الذي لم
يحضر فيه أي مغربي.
وتتابع الشركة تحركات رجل األعمال
الفرنسي فرانسوا غونتيني ،صاحب
الصفقة ،قبل أن يحولها إلى مسار آخر
بمساعدة مخابرات بالده.

سيلفاكير يرغب
في العمل مع شركة
«مناجم» المغربية
إثر االكتشافات املعدنية األخيرة
في جنوب السودان ،والتي وصفها
مصدر «األســبــوع» باملهمة ،قرر
الرئيس سيلفاكير تعويض «مناجم»
املغربية عما حدث لها مع حكومة
الــخــرطــوم مــن جــهــة ،وهــي رسالة
«سياسية» قد ال تريد الشركة أن
تقع فيها ،حسب تعبير املصدر ،لكن
سيلفاكير يريد الشركة املغربية،
بعيدا عن رأي بعض مستشاريه ،إذ
يرغب الرئيس الجنوب سوداني في
هذه الشراكة ملواصلة عالقات بعيدة
املدى مع املغرب ،يقول املصدر.

انــتــقــلــت الــتــمــويــات
األمــريــكــيــة إلـــى جــزر
مــــوريــــس فــــي تــوجــه
يربط إفريقيا وأوروبا،
عــبــر الــفــاعــل فــي هــذه
الــعــمــلــيــات :مجموعة
«كارليل».
وكي ال تتأثر بورصة
البيضاء ،تقرر العمل
على بــروتــوكــول ينقذ
بــــــورصــــــات الـــــــدول

الحليفة ،كــي ال يكون
التأثير على املغرب مع
أزمة «كورونا» أكبر.
ويــــنــــقــــل مــــصــــدر
«األسبوع» عن املسؤول
الــقــانــونــي ملــجــمــوعــة
«كــارلــيــل» قــولــه« :إن
الــقــدرة الــجــديــدة التي
قـــررتـــهـــا املــجــمــوعــة،
ســتــشــمــل كــــل شــمــال
غرب القارة ،خصوصا

مــن بــورصــة البيضاء
التي لديها اتــفــاق مع
بورصة لندن ،وسيكون
بروتوكول عمل مؤسس
عـــلـــى ســــلــــوك مــالــي
لــلــرأســمــال األمــريــكــي
الـــعـــامـــل فـــي الـــقـــارة
السمراء ،كما سيكون
األمــــر إيــجــابــيــا على
اقتصادات املنطقة في
األمد القريب».

سيلفاكير
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حرب الرشوة تسبق حرب «كورونا»

املغرب يحارب الر�شوة كي يحافظ على الدولة
الفشل قد
يؤدي إلى
تكريس نسب
النمو فيما
تحت الصفر
لم يعد للمغرب بد من ربح معركة الرشوة لربح
معركة املستقبل ،وانتصرت الصين ضد «كورونا»
النتصارها ىلع الفساد ،كما يقول الغربيون ،وحاليا،
أظهرت اململكة هشاشة بعد طلب  7ماليين أسرة
املساعدة بمجرد إعالن حالة الطوارئ الصحية ،فيما أغلقت
مئات املقاوالت نتيجة عدم تنظيمها الذي يسمح بميزانيات
استثنائية للطوارئ.
إن معركة  2012ضد الرشوة كانت صورية ،وبعد  7سنوات ،أدرك
املغرب أن ناقص  5يف املائة من النمو كانت ستكون زائد 1
أو زائد  2ىلع األقل ،ألن األمم املتحدة تؤكد أن الفساد يف
املغرب يضيع ىلع اململكة  2إلى  7يف املائة ،وبذلك يمكن
لـ«الدولة عديمة الفساد يف املغرب» إنجاح رهان التنمية.
وخطر «كورونا» ىلع املجتمع والفساد والرشوة ىلع الدولة،
سيان وصنوان يف هذه املرحلة الحساسة ،ولذلك ،فكامل
األهلية واالستقالل املالي شرطان رئيسيان لعمل الهيئة
قانون ضد الفساد
إن جـــرأة االنــتــقــال مــن محاربة
الرشوة إلى محاربة الفساد ،على
األقل في اصطالحات الدولة ،جرأة
قــد تــؤســس آللــيــات عــمــل وتتبع
نجدها في إمكانية العمل على نهج
سياسات رسمية ضد الفساد ،رغم
أن الواقع يتطلب «سياسة واحدة»
تشمل كل القطاعات من خالل آليات
محددة ،ألن الفقرة العاشرة تؤكد
على نشر الحكامة الجيدة والتعريف
بها ،طبقا مليثاق املرافق العمومية
املنصوص عليه في الفصل  157من
الدستور.
وبناء على هذين الشرطني ،فإن
قـــدرة الهيئة على الــوصــول إلى
أهدافها كاملة ،لن تكون سهلة ،ألن
الجانب التحسيسي يضغط أكثر من
غيره.
وفي النقطة  12من نفس املادة:
هــنــاك دراســـة الــتــقــاريــر الــصــادرة

عن املنظمات الدولية واإلقليمية
والوطنية ،وبالتالي ،فإن العملية
تهتم بالرصد قبل أي شــيء آخر،
ولذلك ،فإن ما يحدث اليوم هو:
 )1تحديد الظاهرة الجرمية في
الفساد.
 )2مكافحة الــظــاهــرة فــي إطــار
املواثيق التي تضغط على صياغتها
الــبــيــروقــراطــيــة املــتــصــلــة أيــضــا
بتأثيرات اإلدارة.
وفــي هــذا الجانب ،فــإن قــدرة ما
تسميه نهاية الفقرة  13بـ«التدابير
الخاصة في مكافحة الفساد» ،تبقى
محدودة.
وعــلــى املــغــرب رفـــع املحاسبة
إلــى مــا يتعدى املــواثــيــق املحلية
والبروتوكوالت الجاري بها العمل،
ألنها خضعت ملظاهر الفساد بما
يكفي لجعلها تحت السيطرة.
وتحويل الهيئة إلــى أداة على
املستوى الوطني لتنفيذ االلتزامات
الوطنية ،يؤكد على أمرين:

الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ،ورغم املرونة يف
الصياغة ،فإن الدولة ترغب يف حماية نفسها واستمرارها،
إذ الفساد باللفظ ،وحسب املادة  3من مشروع قانون الهيئة،
محدد يف جرائم معينة ،وكذلك الشأن مع جرائم الفساد
األخرى املنصوص عليها يف تشريعات خاصة ،وبالتالي ،فإن
اإلقرار الدستوري بتقديم التشريع الدولي عن الوطني ،يؤطر
الوضع بشكل دقيق باإلضافة إلى البابين الثالث والرابع من
قانون .19.46
وجاء يف الصياغة تحديد «املخالفات اإلداريــة واملالية»
التي تعد «فسادا» حسب الفصل  36من الدستور ،لكن املادة
الرابعة تفرغ عمل الهيئة من طابعها التنفيذي إلى طابعها
التحسيسي ،من خالل املبادرة والتنسيق ،وضمان
تتبع سياسات محاربة الفساد ،وبالتالي ،فإن آليات
التتبع املقترحة هي التي ستعطي أهمية ملعركة
املغرب ضد الفساد.

 )1تــقــيــيــم االلــــتــــزام الــوطــنــي
بــاملــؤشــرات العاملية فــي مكافحة
الفساد ،وال يجب أن تؤثر عليه األطر
القانونية التقليدية.
 )2العمل املباشر على الوقاية
من الفساد ،ولذلك ،فإن كل الشروط
تفرض في هذا السياق (التجديد،
املبادرة والقدرة) على إعادة املغرب
إلى تأطير املبادرة التي تريد خفض
منسوب الفساد وليس القضاء عليه.
وتبعا ملواصلة عمل الهيئة ،فإن
لديها حسب املادة « :5حق املبادرة»
بقولها «تبدي الهيئة ،بمبادرة منها،»...
و«عــــاوة عــلــى ذلـــك ،يمكن للهيئة
تقديم كــل مقترح أو توصية إلى
الحكومة في شأن تبسيط املساطر
واإلجــــراءات اإلداريـــة الرامية إلى
الوقاية من الفساد».
ومــا يــجــري ،يــطــرح ســـؤال :هل
الوقاية من الفساد هي استراتيجية
استباقية نجاح الــرؤيــة املغربية
كالعادة ،وحسب األدبيات املوجهة

أعد الملف :عبد الحميد العوني

للداخل ،أو الوقاية بمعنى تحسيسي
فقط؟
إن تحويل الوقاية مــن الفساد
إلى استراتيجية استباقية ملحاربة
الفساد ،نجاح استثنائي ،ألن املغرب
راهــن على منع أي خطر مسلح أو
أي عملية إال من تفجيرين أو ثالثة،
وبالتالي ،فإن محاربة العنف ،ومن
ثــم االنــتــشــار األمــنــي عبر «حــذر»
بمساعدة الجيش ومشاركة القوات
الــبــريــة فــي حــالــة الـــطـــوارئ ،من
السياسات االستباقية ،وأي نجاح
في نهج نفس السياسات االستباقية،
خصوصا ضد الفساد ،سيكون مهما
ومؤثرا.
ولهذه الغاية ،سيكون من الطبيعي
القول إن:
 )1كل الهيئات واملؤسسات متأثرة
بالفلسفة والسياسة االستباقية
للدولة ،لكن مستوى النجاح مختلف
للغاية بني امليادين واالستراتيجيات.
 )2تشكيل القدرة القانونية الكافية

ملحاربة الفساد ،غير منصوص عليها
في مشروع القانون ،وبالتالي ،فإن
الوقاية من الرشوة ،هي الوقاية من
الفساد في نظر صائغي املشروع،
ألن االصطالحني لديهما داللة واحدة
في جانب العمليات.
ولذلك ،فإن السياسة االستباقية
على أســاس الوقاية مــن الفساد،
هــي درجــة تمنع مــن تــدهــور جسم
الدولة في ظرف صعب مع «كورونا»،
ولذلك ،فإن خطر الفساد على الدولة
أقوى من خطر «كورونا».
وال يمكن لدولة جابية أن تكون
عادلة دون خفض شديد للفساد،
وال يمكن حاليا تحقيق النمو دون
منسوب ضعيف للفساد ،ولذلك ،فإن
هناك تقديرين:
 )1مطابقة املــؤشــرات الوطنية
للدولية ،فاملسألة ال تتعلق بدراسة
التقارير الدولية ،بل بتكييف
املعيار الدولي في التربة
الوطنية لخلق طفرة.
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 )2ال ــع ــم ــل ع ــل ــى الــســيــاســة
االستباقية فــي مكافحة الفساد،
أي إجهاض الفساد كما أجهضت
الدولة العمليات اإلرهابية ،وهذا
التطور محتمل للغاية ،لكن املغرب،
املصدر األول للقنب الهندي (مخدر
الــحــشــيــش) يــفــرض عليه واقــعــه
التعامل مــع هــذه املـــادة بطريقة
صيدالنية ورؤية اقتصادية جديدة،
كي يوضع الجميع أمــام القانون،
ألن جزء من الوطن في نظر البعض،
خصوصا في شمال اململكة ،يعارض،
ولــن تكون الوقاية من الفساد في
نظام زراعي وتجاري للمخدرات ،إال
إن غيرنا إطار القنب الهندي.

رصد «الفساد املمنهج» ،وتحاول
الدولة باستراتيجيتها الوقاية من
الحالة املمنهجة للفساد ،وبالتالي،
فإن الوصول إلى القبول بلوبيات
مــصــالــح دون أن تــتــحــول هــذه
اللوبيات إلى مافيات أو عصابات،
هو نجاح يحتاجه املغرب بعد حالة
االنكماش االقتصادي.

التدخل السريع لمعاينة حالة
من حاالت الفساد ،يكون
باإلحالة على النيابة العامة

تقييم السياسات العمومية
يسبق المهمة الرئيسية:
الوقاية من الفساد
من حق الهيئة تقييم السياسات
العمومية والوقاية من الفساد في
مهمتني منفصلتني كما يظهر ،لكن
التقييم ،يكون تحت سقوف يضبطها
الــقــانــون ،وبــالــتــالــي ،ف ــإن املهمة
الرئيسية يجب أن تكون «متحررة»
من العوائق البيروقراطية ،للوصول
إلى أهدافها.
وفي هذا اإلطــار ،سيكون صرف
الهيئة عــن النظر أو التقييم في
أي مؤشر ،بمجرد «علمها بكونها
معروضة على القضاء» ولو تعلق
األمر باألبحاث التمهيدية الجارية
تحت إشراف النيابة العامة ،طبقا
للمادة السابعة ،لكن الفقرة الثانية
من نفس املــادة واضحة بأن «حفظ
النيابة العامة للشكاية يسمح بالنظر
والبحث والتحري في املخالفة املالية
أو اإلداري ــة» ،وبالتالي ،فإنه حيث
يتوقف القضاء ،تعمل الهيئة.
وهذه نقطة حساسة ،ألن البحث
فيما بعد القضاء في املخالفات املالية
واإلداريــة« ،ثــورة» قد تمكن اململكة
من تفعيل استراتيجية استباقية
في مكافحة الفساد تماما في حالة
«اإلجــرام املنظم» و«اإلرهــاب» ..فهل
ستكون اململكة قــادرة على إعالن
الفساد إرهــابــيــا وقــد تعاطت مع
جرائمه ببعض الحزم؟
وقــد منحت املـــادة التاسعة من
الباب األول أعضاء الهيئة وأمينها
العام ومأموريها «الحماية» ،وال
يعرف هل هذه الحماية أمنية ،أم
أنها تزيد بغرض تأمني الهيئة من
أجل عدم الخضوع ألي ضغط؟
وفـــي هـــذا الــســيــاق ،يــمــكــن أن
تضطلع الهيئة إلى:
 )1تتبع ودراســة مختلف أشكال
ومظاهر الفساد في القطاعني العام
والــخــاص ،طبقا ملنطوق املــادة 19
من مشروع قانون الهيئة ،وفي هذا
الصدد ،فإننا أمــام إطــاق اليد في
التتبع الذي قد يشكل مرحلة ما قبل
قضائية أو ما بعد قضائية في كل
الحاالت.
وبهذه الصفة ،ستكون أي قضية
للفساد ،صــغــرت أو كــبــرت ،تحت
املرصاد إلى حدود أنه يمكن تمييز
«األشـــكـــال» عــن «املــظــاهــر» بنص
الــقــانــون ،فكل قضية للفساد هي
تحت طائلة املتابعة.
 )2التدخل عبر الجهة املختصة
ملنع الجريمة املالية واإلدارية.
وتبعا لهذه الــقــدرة ،سيكون من
الطبيعي القول:
أ) أن مــتــابــعــة كـــل الــظــواهــر
ومختلف األشكال املستجدة للفساد
والرشوة ،هو قرار سياسي يعطي
للهيئة حــمــايــة خــاصــة ،ومهمة
استثنائية ،تجعل الرصد في كل
األحــوال «متوقعا ،وواقعا قانونيا
قابال للتفعيل».
ولوجود مثل هــذا االختصاص،

يف نهاية  2021سنة االنتخابات 59 ..مشروعا حكوميا يف مكافحة الفساد ،حسب أوراق
الحكومة ،التي قررت توسيع صالحيات هيئة الوقاية من الرشوة وليس ملكافحة الفساد.
ولم يالحظ الجميع فارقا يف املعامالت والصفقات إال يف مرحلة «كورونا» ،وال يزال عدم
الشفافية جزء من املنظومة السائدة.
فإن كل الظواهر غير القانونية وغير
املطابقة للسلوك املالي واإلداري
السوي ،هي اليوم تحت الرصد ،من
واقع املنع من الوصول إلى الجريمة
املالية أو الخرق اإلداري الجسيم.
ب) املساعدة في بناء رؤيــة ،ألن
املهم أن تكون للدولة رؤية ،إذ لديها
القدرة والحماية التي تجعلها في
مقابل الفاسدين.
وفيما سبق ،استطاعت لوبيات
املصالح تحويل مصالح الــدولــة
إلــى مصالح لهم ،ويــجــري تمرير
مصالحهم على أنها مصالح الدولة.
ومجرد أن تتميز قانونيا هذه
املــرة مصالح الــدولــة عــن مصالح
األفراد ،أي فرد ،فهذا يعني أن تحوال
ما حصل.
ويمكن التذكير ،في هذا السياق،
بفشل مؤسسات الوساطة كما في
حــراك الريف مثال ،ألن شبيه هذه
الهيئة لم يكن ،ويمكن لكل شخص
لديه شكاية أو ملف أو تشكيك في
طلب دعم هذه الهيئة ،التحقق من
املعطيات قبل أن يتدخل املجلس
األعلى للحسابات.
إن هيئة على هذه الشاكلة ،تنقص
منظومة اململكة ،ألن الوسيط يرتبط
بقبول اإلدارة للتسوية ،أما املسألة
في الهيئة الجديدة فتختلف ،ألن
تقديم الشكاية ال يرتبط بوقوع ظلم
شخصي ،وقد ال يكون املواطن طرفا
أو جزء من القضية.
أما في حالة الهيئة ،فإن األمور
مختلفة ،إذ املواطن يمكن أن يباشر
الــشــكــايــة دون تــحــريــك الــدعــوى
العمومية.
وهذا ما يعني أن مراقبة الفساد
وتتبعه أصبح خــيــارا مؤسسيا،
وهذه قفزة قائمة على الرصد عبر
كل اإلمكانيات وباتجاه كل مظاهر
وأشكال الفساد.

استراتيجية «الكل يرصد
الكل» تعني :كل أساليب
الرصد ضد كل أشكال الفساد
لقد ذهبت الدولة بعيدا ،وبشكل
جــدي باتجاه الوقاية من الفساد
وكأن املغرب في هذه الحالة ،نجح
في محاربته ،وبعدها وفي مرحلة
ثانية ،الوقاية منه ،لكن الواقع غير
ذلك ،إذ أرادت اململكة اليوم الوقاية
كي ال يزيد استفحال الفساد ،ألنه
أصبح طريقا كارثيا ال يمكن للدولة
تحمله وإال دمرها ،رغم كون العملية
صعبة حاليا.
فــمــن جــهــة ،مــن الــصــعــب قبول

تتبع دقيق لكل مــصــادر الفساد،
وردة املــفــســديــن ســتــكــون شــديــدة
وعميقة ،ومن جهة ثانية ،فإن الرؤية
الجديدة ،التي تدخل الهيئة ضمنها،
«ال تصالح الــفــســاد» ،بــل تحاول
إغالق مصادره وأساليبه ،وبالتالي،
فإن كثيرا من الحاالت كان معها «عفا
هلل عما سلف» ،كي ال تمس الدولة
االستثمار واالستقرار االقتصادي،
لكن الفساد حاليا يدمر االثنني معا،
فال يمكن بناء سالم اقتصادي مع
الفساد ،وبالتالي ،فإن تركيز البعض
على القطاع الخاص والخوصصة،
لم ينجح وبنى فقط فوارق طبقية.
إن ما نالحظه ماليا ،هو تأكيد
على تكتيكني:
 )1إنتاج أساليب جديدة للفساد،
يوقفها «الرصد واملتابعة» لكل هذه
األشكال ،بلغة مشروع القانون.
 )2الحرب على الفساد لم تعد
خــيــارا ،بــل ضـــرورة دول ــة تتشكل
من قوة رصد مستقلة عن املتابعة،
وتــكــون مــا قبل البحث القضائي
وما بعد حفظ الدعاوى والشكايات
ملتابعة «األساليب الجديدة التي
يمكن فيها اللعب بالقانون».
وبالتالي ،فــإن االلــتــزام بالنص،
الــــذي يــــراه الــســلــوك الــقــضــائــي،
يتجاوزه حاليا سلوك رصد أسلوب
الجريمة قبل وقوعها.
ولباقي الجهات ،وفــي مقدمتها
القضاء ،التصرف في حــال وقوع
الجريمة ،ولرغبة الحكومة في منع
وقوع جرائم جديدة بأساليب جديدة
في إطار الفساد املحدد في مشروع
الــقــانــون املنشئ للهيئة ،فــإن ما
جاء من تطور أخير ،سيكون معلقا
بتمرير القانون في البرملان املغربي
بغرفتيه مع تحسينه ،ألن توافقات
الحكومة التي يشارك فيها بقوة
رجال األعمال ،قد تكون أضعف من
رغبة الجماهير في إطالق مؤسسة
لرصد الفساد وكشفه ومحاربته.

من حق الهيئة أخذ تصريحات
شفوية حول الفساد
«ال تتوقف األمــور عند شكايات،
بل عند تصريحات» طبقا للمادة ،21
فاملسألة تتعلق باملتابعة والرصد،
وهنا نتساءل عن التقصي ،وإلى
أي حد يمكن الوصول إلى التخفيف
املــؤســســاتــي فـــي عــمــل الــهــيــئــة،
خــصــوصــا وأنــهــا مــلــزمــة بميثاق
املرافق العمومية الذي يحصن كثيرا
من املمارسات.
وبشكل أدق ،فإن فرصة التحقيق

غير موثقة ،ألن املهمة تتمثل في
الرصد ،ولكن املتابعة لديها وجه
آخر من زاويتني:
 )1أن استئناف املتابعة بعد حفظ
النيابة العامة مللف أو شكاية محددة،
يؤكد على وجود مساطر «تحقيق»
وإن اكتفت الصياغة بـ«املتابعة» بعد
الرصد.
 )2أن قدرة الهيئة موجهة لتدبير
ما قبل املتابعة القضائية أو بعدها
بعد الحفظ في إطار شديد األهمية،
ألن كشف أساليب الفساد مهم للغاية
قصد حصاره ،ومن ثم مكافحته.
ولذلك ،فإن السماح لقوة الرصد
مــقــابــل الــتــحــقــيــق ،إال فــي بعض
الــحــاالت ،يــخــدم املــزيــد مــن كشف
الفساد أكثر منه إبعاد الفاسدين،
وبالتالي ،فإن املحاربة هي املطلوبة،
ألن كــشــف األســالــيــب قــد يصنع
أساليب أخرى ،ويبقى التدخل ملنع
هذه األشكال واملظاهر هو األساس
في أي رهان ناجح.
وال تفهم في صياغة إحدى الفقرات
من املــادة « 21وجــوب املستندات»
املنصوص عليها ،لكن القانون قال
بعدها «إن وجدت» ،فالوجوب مقرون
بحالة وجود املستند.
وعلى هذا األساس ،فإن الشكاية
الشفاهية في محاربة الفساد مهمة،
ألنها تكشف الرصد ،فيما يتأكد عبر
باقي الشبكات ،أن العمل يختلف
بعد انكشاف أسلوب جرمي محدد،
ليكون «األســلــوب البديل» ،ولذلك،
فالجريمة املالية ذكية على العموم،
وبالتالي ،فالذكاء اإلداري جزء من
هــذه املعاملة االستقصائية التي
يفرضها الرصد.
ول ــه ــذه الــغــايــة ،فـــإن «وجـــوب
املستند» هــو عمل قــد ي ــؤدي إلى
جانب الرصد ،أخذ الشكاية شفهية،
وبالتالي ،لدينا ترتيبني:
 )1قدرة املؤسسات على القطع مع
ممارسات قد تؤطر أو تسكت على
الفساد.
 )2قدرة املؤسسات على التعاون
مــع الهيئة على مــراقــبــة الوضع
الداخلي ألي مؤسسة ،مع تحري
أساليب الفساد املستجدة.

«الفساد الممنهج»
جزء آخر من األزمة
إن «الفساد املمنهج» قــد يكون
تــحــت الـــرصـــد ،وتـــحـــاول الــدولــة
باستراتيجيتها الوقاية من الحالة
املمنهجة للفساد ،وبالتالي ،فإن
عمل الهيئة يــكــون بقدرتها على

طبقا للمادة  ،23فإن اإلحالة إلى
النيابة العامة هي ما يوفر أي حالة
معاينة ،وينبغي على النيابة العامة
املختصة ،إحاطة رئيس الهيئة علما
بما اتخذته من تدابير أو قرارات في
شأن القضية املحالة عليها.
وهنا يظهر إبالغ النيابة العامة
الهيئة بما اتخذته فــي القضية،
وليس من حق الهيئة متابعة أي
تحري في املوضوع ،ولو في جانب
مــن جــوانــب الــقــضــيــة ،وال يذكر
القانون حــدود املتابعة املتوقعة
من الهيئة إلجــراءات القضية بعد
وضع النيابة العامة يدها على هذه
القضية أو تلك.
ولذلك ،فإن التحري بشأن حقيقة
األفعال شأن الهيئة ،وال يكون من
جهتني في حالة اإلحــالــة ،وحسب
املــادة  ،25فإن طلب املعطيات ذات
الصلة وجمعها ودراستها أو العمل
على اإلبــاغــات أو الشكايات ،هو
ضمن اختصاصها.
وبالتالي ،فــإن طلب املستندات
واملعطيات حق للهيئة ،لكن فقط
تحت إشــراف رئيس الحكومة كما
تعلق األمر بإدارات الدولة ،وهو ما
يجعل األمور ليست سلسة بالشكل
الكافي مع إدارات الدولة ،فيما يكون
رؤساء الجماعات واملسؤولون عن
املؤسسات واملــقــاوالت العمومية
وبــاقــي أشــخــاص الــقــانــون الــعــام،
جهة تحري مباشر ،وكذلك الشأن
مع املؤسسات والهيئات في القطاع
العام أو الخاص.
وفي هذا اإلطار ،فإن االمتناع عن
تقديم املعلومات موضوع طلبات
الهيئة ،يستوجب املتابعة التأديبية
أو القضائية ،وبــالــتــالــي ،أصبح
واضحا أن هناك تفاصيل ال بد من
القول معها أن توسيع صالحيات
الهيئة ملواجهة تمدد الفساد ،جزء
مــن األهــمــيــة الــتــي تجعل الهيئة
تباشر نشر تقريرها في مقابل تقرير
«ترانسبرانسي».
إن العمل على تقرير موضوعاتي
مــن طـــرف الــهــيــئــة ،يــقــابــل تقرير
«ترانسبرانسي» املعتمد أساسا على
«مــؤشــر إدراك الــرشــوة» و«مؤشر
مقياس الفساد السياسي» و«مؤشر
النزاهة».
وقد الحظ الجميع تأخر املغرب في
محاربة الظاهرة ،باحتالله املرتبة
الثمانني عامليا متراجعا عن سنة
 2018بـ  7مراتب ،وهــو ما يعني
أن تمدد الظاهرة كبير زاده كشف
خيوط «كــورونــا» التي عــرت واقع
البناء الهش للقاعدة االقتصادية
غير املهيكلة للمملكة ،وأي استمرار
لتراجع الدولة أمام الفساد ،سيكون
املغرب مهددا.
ومــجــرد طــلــب  7مــايــن أســرة
للمساعدة الفورية في بداية الحجر
الصحي ،وسيطرة االقتصاد غير
املهيكل ،يكشفان أن الفساد لم يبني
الدولة املرتقبة ،والنظام املالي القادر
على مواجهة الطوارئ.
وي ــب ــدو أن  88ف ــي امل ــائ ــة من
امل ــغ ــارب ــة ،حــســب اســتــقــصــاء
«ترانسبرانسي» ،يرون أن
الرشوة في املغرب مستقرة
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في مستويات متقدمة أو تزيد بشكل
الفت ،وهذه القناعة تجعل ما تقوم
به الحكومة ليس فعاال وسيئا في
محاربة الفساد.
ولهذا جاء قرار الحكومة بتوسيع
عمل الهيئة ،وأن تــكــون للمغرب
مــؤشــراتــه «األكـــثـــر مــوضــوعــيــة»
و«األكثر أجرأة» ،وبالتالي ،فإن قدرة
املغرب على التصدي للظاهرة لن
يكون بالقدر الكافي ،ألن مغربيا من
أصل عشرة فقط ،هم الذين يعتقدون
بأن إجراءات الحكومة ،قبل توسيع
صالحيات الهيئة ،إجراءات كافية.
وبــإجــراءات ال تقنع إال مواطنا
على عشرة ،ال يمكن لدولة تعرف
حجم هشاشتها بفعل «كــورونــا»،
أن تواصل عدم الثقة وعدم الكفاءة
في مواجهة تحديات عالم ما بعد
«كورونا».
ومن هذه النقطة ،يمكن القول أن
تراجعات اململكة في سنة بسبع نقط
على الصعيد العاملي في مكافحة
الفساد ،هو رقم مهول يراه البعض
كارثيا ،لــذلــك ،فــإجــراءات توسيع
الــصــاحــيــات لهيئة الــوقــايــة من
الــرشــوة ،هو حل مؤقت لن يعطي
ثماره إال بتوسيع املراقبة واملزيد من
التحوط ،لكن الرصد واالستقصاء
هما الــقــادران على إعـــادة ترتيب
املعطيات وتدقيقها بما يناسب
املؤشرات من جهة ،واإلجراءات من
جهة أخرى.

خشية المغرب من أن يكون
دولة «فساد»
في بلد يسيطر عليه االقتصاد غير
املهيكل ويشارك رجال األعمال في
الحكومة ،لم يسجل الرقم األخضر
سوى  110حاالت تبليغ عن الرشوة،
وأغلبها يتعلق بــحــاالت بسيطة،
وليست املعقدة ،رغم ما تؤكده تقارير
املجلس األعلى للحسابات املوردة
للخروقات التي لم يبلغ عنها أحد،
والتي يعمل عليها املجلس من خالل
فحص الوثائق ،لذلك ،فإن الوصول
إلى تحصني التبليغ واملساهمة في
محاصرة «الرشاوى املتوسطة وغير
املعقدة» هو الــذي يسهل محاربة
الرشوة.
إن قطع الطريق على الرشاوى
ذات الحجم املتوسط وفي القطاع
الخاص ،مهمة استراتيجية أمام
سيطرة االقتصاد غير املهيكل على
الدولة ،وقد أقر الجميع بالهشاشة
املرتفعة بفعل صعوبتني:
 )1محاربة الرشوة في القطاع
الخاص.
 )2محاربة الرشوة ذات «الصلة
بني املواطنني واإلدارة» ،ألن املجلس
األعلى للحسابات يباشر الخرق
املــادي والقانوني لــإدارة ،وكذلك
الــشــأن مــع باقي الــجــرائــم املالية
التي تضطلع عليها النيابة العامة
املختصة.
وال يعرف املواطنون مصير ملفات
أحالها املجلس األعلى للحسابات
إلى النيابة العامة ،لذلك ،فإن مصير
اإلحالة املقرر بنقل تدابيرها إلى
هيئة الوقاية من الرشوة قد يعالج
جزء من هذه املعضلة.
وق ــد ي ــرى الــبــعــض أن املسألة
تــفــرض ،مــع تــوســيــع صالحيات
الــهــيــئــة ،تفعيل بــاقــي إجــــراءات
االستراتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد ،ألنها كل ال يتجزأ ،وألن

هوامش

ملف األسبوع

مغربة االتفاقيات والمعايير الدولية جزء من التكييف الذي يصنع
حلوال غير معيارية لمعالجة مشاكل التدبير في القطاع العام والخاص

اليوم تدير وزارة املالية اإلصالحات ،وعوض أن يكون اإلصالح اإلداري يف وزارة معزولة،
إال أن سياسة األقطاب الوزارية جزء من «التدبير» غير املحوكم بالضرورة ملحاربة الرشوة.
قدرتها على اإلنجاز محتملة ألنها
تمس كــل القطاعات بكل اآلليات
املمكنة.

تكامل محاربة الرشاوى
المتوسطة وفي القطاع
الخاص عبر هيئة الوقاية
من الرشوة مع عمل المجلس
األعلى للحسابات لمراقبة
القطاع العمومي والشبه
عمومي ،قد يفضي إلى رؤية
ترغب في الوصول
إلى الفعالية
إن الــحــد مــن الــفــســاد ال يعني
بالضرورة املكافحة ،وبالتالي ،فإن
 2025سنة متوقعة للحد من الفساد،

حسب املخطط الحكومي ،ألن املعدل
السنوي مستقر يسجل فيه ،بشكل
دوري ،تقدم الفساد وتأخر املغرب
رغــم توقيعه على اتفاقية األمــم
املتحدة ملكافحة الفساد ،لذلك ،فإن
قدرة اململكة على الحد من الظاهرة
وإبقاءها في مستوياتها الحالية،
ربما يكون هو الهدف بحد ذاته.
وبناء على ما سبق ،فإن مناقشة
إحــدى دورات املجلس الحكومي
لخالصات توصيات التقرير النهائي
الـــذي أعـــده مكتب األمـــم املتحدة
املعني بالجريمة واملخدرات ،تؤكد
أن املغرب لن تنفصل فيه محاربة
الرشوة عن محاربة املخدرات ،ألن
املعركة واح ــدة ،وبالتالي ،فهناك
ترتيب يذهب إلى تقديرين:
 )1أن املغرب دخل املرحلة األولى
من مكافحة الفساد بني سنة 2017

الرشوة غير المهيكلة والقطاع غير
المهيكل ،ظاهرتان حديثتان في المغرب

و ،2021وتتركب هــذه املرحلة من
 59مــشــروعــا ،ولــم يــر املواطنون
تقييما لهذه املشاريع التي هي في
حكم املنطلقة ،والتي يجب تقييمها،
وبالتالي ،فــإن توسيع صالحيات
الهيئة ،هــي إحـــدى عناصر عدم
تقييم باقي اإلجراءات بشكل مستقل
ومحايد.
ولتمكني الوضع القانوني واملدني
والتنظيمي والــرقــابــي مــن العمل
بشكل سلس ،فإن قدرة الدولة على
محاربة الفساد تساوي قدرتها على
محاربة «كورونا».
وتــبــعــا لــهــذه الــتــقــديــرات ،فــإن
الــفــجــوة الــحــادثــة الــيــوم تذهب
بعيدا بني اإلجـــراءات ومــردودهــا،
وبالتالي ،فإن هناك إعــادة تحديد
لألجندة الحكومية قبل أن تكون
األجرأة متقدمة بني  2021و،2025
وهــذه املرحلة هي النهائية للحد
من الفساد ،لذلك ،فطموح اململكة
حــدد بوقف تمدد الظاهرة وليس
بمحاربتها ،ألن ما حدث من سوء
ترتيب املغرب في املؤشرات الدولية،
سيقلل من االستثمارات وجاذبيتها
إلى املغرب.

آليات مكافحة الفساد
غير فعالة

يعيش املغرب صعوبات بفعل هيمنة ظاهرتين شديدتي
التأثير :هشاشة القطاعين غير املهيكل ،واملهيكل ،وبالتالي،
سيكون من الطبيعي عدم املحاسبة ىلع كل الرشاوى غير
املهيكلة يف القطاع غير املهيكل.

6- anti-corruption: un projet de la loi muscle
le dispositif (sur net).
7- La lutte contre la corruption au maroc,
vers une pluralisation des modes de
gouvernement? beatrice hibon, mohamed
tozy, droit et societé 2/ 2009 (n° 72), p 339 à 35).

إن دخـــول املــغــرب إل ــى املعيار
«إيـــزو  »37001لــن يــكــون سهال،
ألن اإلجـــــــراءات غــيــر فــعــالــة()1
لــتــقــريــر الــحــكــومــة بــشــأن تقوية
استراتيجيتها( ،)2خصوصا وأن
الفساد أصبح عامال ثابتا( )3في
معادلة متميزة بالتأخر(.)4
فالكل ينتقد تــأخــر اإلجــــراءات
منذ سنة  )5(2007وإلـــى اآلن،
ليظهر قانون لتقوية مكافحة هذه
الظاهرة(.)6
يقول محمد الطوزي وبياتريس
هيبو :إن هذه اإلجراءات جاءت من
ضغط خارجي( )7ليكون استعمال

«corruption passive» acte-international com,
5/ 2/ 2020.
4- Strategie anti-corruption, media 24.com,
15/ 5/ 2019.
5- Strategie nationale de lutte contre la
corruption, mmsp.gov.ma (pdf).

خسر املغرب 3
سنوات لعدم التزام
إدارته باخلطة الوطنية
املوضوعية ملكافحة
الفساد ،إذ خسر بسبب
عدم تبني اخلطة منذ
سنة  2017ما خسره
مع «كورونا».
سياسة وطنية لنموذج من النماذج
العاملية ،هــو لتمرير هــذه الرغبة
في تخليق الحياة العامة ،وضمن
تأثيرات جيوسياسية معروفة.
وهذا االستنتاج يحفل به اإلعالم
وال ــوس ــط األكــاديــمــي فــي أجـــواء
توسيع الصالحيات لهيئة وطنية
للوقاية ،ألن محاربة الرشوة لم تعد
ترفا سياسيا ،بــل حاجة حقيقية
وملحة أمام سطوة الوباء والجفاف.
لــم تعد هــنــاك إمكانية لتأجيل
االستحقاقات الــضــروريــة لصالح
لــوبــيــات املــصــالــح ،ألن أصحابها
لــن يــتــركــوا الــدولــة وهــم يــريــدون
اســتــعــادتــهــا الســتــعــادة قبضتهم
عليها.

قبول بعض اإلجراءات
الصارمة لتجاوز الوضعية
المعقدة بين الوباء
والجفاف ،وبين سيطرة
القطاع غير المهيكل على
اقتصاد الدولة
هناك عملية جــراحــيــة ،إمــا أن
تــقــررهــا الــدولــة لالستشفاء من
سرطانها ،أو تقبل املوت السياسي،
وستنتهي مرحلة باتجاه مرحلة
أخرى.
وال يــمــكــن أن تـــــدار األمــــور
بالسياسات السابقة نفسها ،ليس
لعدم فعاليتها فقط ،وإنما لعدم
واقعيتها أيضا.
وحاليا ،يقرر الساسة االستمرار
في دورة متكلسة ،إلعــادة إنتاج
السلطة على دورة الــثــروة ،أو
فصل الثروة عن السلطة ،بما ينتج
العمل.
وعــلــى ه ــذا األســــاس ،سيكون
الغد مختلفا بالضرورة ،ألن قدرات
الــدولــة أظهرت ضعفا وهشاشة،
وألن اإلدارة لــم تنجح فــي رهــان
«كورونا» ،إذ مرافق الدولة ساهمت
بصفر درهــم في مــوارد امليزانية،
وكذلك الشأن بالنسبة لوضعية
املــقــاوالت العمومية ،لــذلــك ،فإن
املشكل ليس مشكل تدبير فقط ،بل
مشكال أخالقيا في نظر البعض،
ألن تحوالت عصر ما بعد «كورونا»
يفيد القول أن قدرة املغرب على ربح
رهان التدبير ليست كافية ،وعلى
الجميع أن يقرر أن إنقاذ الدولة من
الرشوة سيساوي حماية املجتمع
من «كورونا» ،وإدارة الوضع بقيم
بديلة ،ألن التقشف الحقيقي يبدأ
من منع مظاهر الفساد ،وانطالق
اإلصـــــاح ،وع ــان ــد امل ــغ ــرب هــذا
الطريق منذ االستقالل ،وال يزال
املغاربة يريدون «بديال حقيقيا»
على األرض.

1- Les actions anticorruption au maroc
«manquents de d’efficience». la nouvelle
tribune, 18/ 9/ 2020.
2- Lutte contre la corruption, le maroc muscle
sa strategie, les eco.ma, 30/ 5/ 2019.
3- Lutte anti-coruption: un cas de

«الفيفا» ت�ست�سلم وتخ�ضع لقانون «لقجع»
تــعــانــي الــعــديــد مــن املــواهــب
الكروية الشابة ،خاصة اإلفريقية
والــعــاملــيــة ،مــن جشع وجــبــروت
البلدان األوروبــيــة ،التي تفرض
عليها حمل قميص بلدها ،بالرغم
من تشبثها ببلدها األم.
وهكذا أصبحنا نالحظ خالل
السنوات األخيرة ،دفاع العديد من
هؤالء املواهب عن قميص البلدان
التي احتضنتهم ،وأغرت أسرهم
بالعيش الرغيد.
منتخبات مثل أملانيا ،هولندا،
بلجيكا ،يعتبر األفارقة من ركائز
منتخباتها الوطنية ،دون الحديث
طبعا عن املنتخب الفرنسي ،الفائز
بكأس العالم  1998و ،2018حيث
يتشكل معظمه من العبني أفارقة.
املغرب لم يكن بمنأى عن هذه
املــوجــة ،حــيــث فــقــد الــعــديــد من
أبــنــائــه لــصــالــح منتخبات مثل
هولندا (بولحروز) ،فرنسا (عادل
الرامي) ،أو بلجيكا وحتى إسبانيا
التي حرمتنا ظلما وعــدوانــا من
شــاب تنبأ له الجميع بمستقبل
كبير ،وهو منير الحدادي خريج
أكاديمية برشلونة ،والذي ُغرر به
لحمل قميص «الروخـــا» ملــدة 15
دقيقة فقط ،ليرمى به بعد ذلك في
محرقة النسيان.
أمــــام هـــذا ال ــوض ــع ،كـــان من
املــفــروض أن تــتــحــرك الجامعة
امللكية املغربية لكرة القدم ،برئاسة
فــوزي لقجع ،الــذي أقسم بأغلظ
األيمان على أن يذهب بعيدا في
هذا امللف ،مهما كلفه ذلك من ثمن،
وأن يتحدى قوة «الفيفا» بالحق

والقانون.
فخالل الكونغريس األخير الذي
عقدته «الفيفا» عبر تقنية التواصل
عن بعد ،أجبر فوزي لقجع جميع
املشاركني ،على املصادقة باإلجماع
على مقترحه الذي يسمح لالعبني
ذوي الجنسية املزدوجة بالدفاع
عــن ألـــوان بلدهم األصــلــي ،رغم
حملهم قميص منتخبات بلد
اإلق ــام ــة ،بــشــرط أن ال يتجاوز
الالعب سن  21سنة ،وعــدم لعب
 3مباريات مع هذا املنتخب ،سواء
تعلق األمر باملباريات الودية أو
الرسمية ،باستثناء نهائيات كأس
العالم أو أمم أوروبا.
هــذا الــقــرار الــجــريء ،سيكون

الحدادي ،الذي بإمكانه منذ اآلن
حمل قميص املنتخب الوطني
املــغــربــي ،وال ــدف ــاع عــنــه فــي كل

لصالح كل البلدان اإلفريقية التي
حرمت مــن العديد مــن أبنائها،
بمن فيهم على الخصوص منير

امللتقيات ،خاصة بعد أن أعطى
مــؤخــرا الــعــديــد مــن اإلشــــارات
اإليجابية ،وعبر عن ندمه وتسرعه،

و

أسبوع

يات ك
ريم إدبهي

حبل اإلقالة يقترب من مدرب الوداد غاريدو

راكم معطلني ،غاريدو راه وصل إلسبانيا.

الصباح

صعود املغرب الفاسي أهم من عقدي!!
جريندو ،مدرب «املاص»
حتى هاذيك  40مليون سنتيم منحة الصعود راها
مهمة.
وأبــان خالل فوز فريقه إشبيلية
بكأس األورولينغ عن حبه للراية
املغربية التي حملها على كتفه
بجانب زمالئه بونو والنصيري.
هذا القانون ،سيفتح الباب على
مصراعيه أمام العديد من مغاربة
العالم كما هــو الــشــأن بالنسبة
للغازي ،البقالي ،ومحمد إحتاران،
الــذي م ــازال مــتــرددا فــي اختيار
املنتخب الذي سينضم لصفوفه،
بعد التهميش الذي طاله مؤخرا
من طرف املنتخب الهولندي.
فاملغرب سيفتح دائما ذراعيه
ألبنائه الذين تعرضوا لالحتيال،
ألن الوطن غفور رحيم.
عودة ميمونة لشبابنا ألحضان
بلدهم ،وهنيئا لنا جميعا برئيس
الجامعة امللكية املغربية فوزي
لقجع بهذا القرار التاريخي ،الذي
رفــع الــغــن والـــذل عــن إفريقيا،
وأجبر إمبراطورية «الفيفا» على
الخضوع لقانونه الجديد ،وهو
«قانون لقجع».

هذا

عن الحكم هشام التيازي

أعادت الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم االعتبار
للحكم هشام التيازي ،بعد الخطأ الفادح والظالم الذي
ارتكبته اللجنة املركزية للتحكيم في حقه ،والتي أوقفته
مدى الحياة بدون أي مبرر قانوني ،لكن لجنة االستئناف
رفضت هــذا الــقــرار الغريب ،والغير موضوعي ،كما
أن الحكم استنفذ عقوبة اإليقاف ملدة ستة أشهر التي
انتهت منذ نهاية شهر يونيو املاضي ،بدون أن يعود إلى
استئناف نشاطه.
قــرار جامعة كــرة الــقــدم ،يعتبر صفعة قوية للجنة
التحكيم التي عاثت فسادا في هذا الجهاز الحساس،
وأثــارت غضب كل الفاعلني في مجال كــرة القدم ،من
العبني ،ومدربني ،ومسيرين وجمهور.
هذه اللجنة التي يرأسها (يستحوذ عليها) شخص ال
عالقة له بالتحكيم ،ويديرها حكم سابق كنا نكن له كل

االحترام والتقدير ،ولكن مع تحمله هذه املسؤولية ،أبان
عن معدنه ووجهه الحقيقي.
لقد حــان الــوقــت ألن يــذهــب رئــيــس هــذه اللجنة
و«شركاؤه» إلى حال سبيلهم ،ليتركوا املجال لحكام
متقاعدين حديثا ،لهم من النزاهة ما تخول لهم إعطاء
دم جديد لهذه اللجنة التي أدمنت األخطاء والفضائح.
نتمنى للحكم هشام الــتــيــازي ،الــذي ظــل متشبثا
ببراءته ،عودة ميمونة إلى املالعب ،خاصة وأنه سينتهي
مشواره التحكيمي مباشرة بعد نهاية البطولة الحالية،
لبلوغه سن التقاعد.
سيخلد التيازي للراحة وهو مطمئن البال ،بعد أن كان
سببا في «بهدلة» هذه اللجنة الجائرة.

الخبر

ما ضاع حق وراءه مطالب

نوستالجيا
حديث الصورة

املرحوم بجانب املدافع األنيق عزيز ختو ،مبتسما وال شك إلحدى نكات السي
عبد القادر قبيل لقاء حاسم بني فريقه اتحاد املحمدية ضد املغرب الفاسي.

المرحوم المدرب عبد القادر الخميري

 A DIEU LA COUPEوداعا ك�أ�س العر�ش

...

يعتبر املرحوم عبد القادر الخميري
مــن الــرعــيــل األول الــذيــن احــتــرفــوا
بفرنسا ،وفتحوا الباب على مصراعيه
لجيل جديد من الالعبني الكبار ،كعبد
الرحمان بلمحجوب ،حسن أقصبي،
الــبــطــاش ،الــتــبــاري ،عبد هلل أزهــر،
إبــراهــيــم طــاطــوم ،عــبــد هلل مــاالغــا،
والقائمة طويلة.
عبد القادر الخميري ،وقبل مسيرته

قالوا

نق

سابقة

بعد قرابة ربع قرن عن قرار «بوصمان البلجيكي»

األسبوع الرياضي

ول
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االحترافية الناجحة بفرنسا ،حمل
قميص الــوداد الرياضي ،وسجل أول
هــدف في تاريخ الفريق األحــمــر ،كما
حمل قميص نــادي سطاد الفرنسي
الباريسي ،وبــوردو وتــولــوز ،قبل أن
يخوض تجربة بوداد تلمسان الجزائري
كالعب ومدرب ،ليعود إلى بلده ،حيث
أشرف على تدريب العديد من األندية
الوطنية ،كفريقه األم الــوداد ،الرجاء،

رجـــاء بــنــي مـــال ،شــبــاب املحمدية،
الكوكب املراكشي ،وأوملبيك أسفي.
وتبقى أهم محطاته التدريبية مع كل
من رجاء بني مالل الذي فاز معه بأول
وآخــر بطولة فــي تاريخه سنة ،1974
وفــريــق شباب املحمدية الــذي كــان في
منتصف السبعينات من أفضل الفرق
الوطنية وفــاز معه بالعديد من األلقاب
الوطنية وبكأس املغرب العربي ،كما
برز في هذه الفترة مجموعة من الالعبني
داخل هذا الفريق كونوا العمود الفقري
للمنتخب الــوطــنــي ،خــاصــة الثالثي
املــرعــب :فـــراس ،اعسيلة ،والــحــدادي،
دون أن ننسى طبعا العديد من املواهب
الشابة التي ظهرت في هذه الفترة ،كعبد
اإلله شان ،البشير ،كــاوة ،ولد عايشة،
والحارس الكبير املرحوم الطاهر الرعد،
والقائمة طويلة.
املرحوم الخميري ،باإلضافة إلى دهائه
الكروي ،وتجربته االحترافية النموذجية،
كان رجال أنيقا يرتدي أحسن املالبس،
ويرتاد أجمل املطاعم واملقاهي بالدار
البيضاء ،واملحمدية ،كما كان رجل نكتة
بامتياز ،وطبيبا نفسانيا (بدون دبلوم)
حيث كانت له طريقة خاصة في شحن
العبيه ،ورفع معنوياتهم.
الراحل الخميري ،وبعد وصول فريقه
شباب املحمدية إلى نهاية كأس العرش
في موسم  ،1980-1979حيث سيواجه

كيف فشلنا في تدبير «كورونا» ونجحت أوروبا

سلوكنا ليس سلوكهم ،ووو...

جرائد

الــنــاخــب الــوطــنــي خاليلوزيتش وحــجــي يــدونــان
تفاصيل البطولة
األخبار
ما غادي يلقاو ما يدونوا...
فضلت تسيير الكرة اإلفريقية مثل العائلة
أحمد أحمد رئيس الكاف
هاذا كاع حب فالكرة؟
التكتالت تشعل انتخابات االتحاد اإلفريقي
وكاالت
بداو عاوتاني املصريني والتوانسة فالتخلويض...
اللجنة املركزية تسعى لتلطيخ سمعتي ومساري
التحكيمي
الحكم التيازي
هاذ اللجنة هي اللي ورا كل مشاكل الكرة...
املدرب طاليب يرخص ألربعة العبني بمغادرة املركز
العسكري
صحف
كون تبعهم حتى هو.
سنوقع شراكة مع الزمالك املصري
أيت منا ،رئيس شباب املحمدية
الزمالك هي لفربول؟ وقعها غير مع جارك احتاد
احملمدية.
األزمة املالية تضرب الرجاء والالعبون يتمردون...
قصاصات
من حق الالعبني املطالبة مبستحقاتهم ،ولكن
ما دور الرئيس ومن معه؟

وفي لحظة ما ،وهو منهمك في إطالق
نــادي الـــوداد الرياضي ومــا أدراك ما
الوداد في تلك الفترة ،كان يمني النفس نكته الساخرة ،التي تخلق جوا مرحا
بالفوز بهذه النهاية التي ترأسها املرحوم بني مرافقيه ،فوجئ بالعبني شابني كان
الحسن الثاني طيب هلل ثــراه ،والــذي يعول عليهما كثيرا في هــذه النهاية
وافق على طلب عبد القادر الخميري الذي ملــســاعــدة «نــجــومــه» الــذيــن تــجــاوزوا
كان يتمنى إجــراء هذا العرس الكروي الثالثني (فوجئ بهما) وهما يمران
بمركب محمد الخامس الذي عرف العديد أمامه رفقة فتاتني جميلتني.
املـــرحـــوم الــخــمــيــري ج ــن جــنــونــه،
من اإلصالحات ،ولبى له الراحل الحسن
وليحافظ فــي نفس الــوقــت على هــدوء
الثاني هذا الطلب.
فريق شباب املحمدية ،كان يتوفر على أعصابه ،وخفة ظله ،والتفت إلى رفاقه
جيل من املوهوبني بقيادة العميد أحمد قائال( »à dieu la coupe« :وداعــا
كأس العرش) ،ألن الالعبني اللذين ينتظر
فــراس ،الــذي سيواجه فريقا
منهما الشيء الكثير ،تسلال خارج
سيطر على البطولة الوطنية
الفندق في غيبته ،وفضال الخروج من
قرابة عقد من الزمن.
ذلك الضغط الرهيب للتنزه في عز
قبل هذا النهائي بيومني،
االستعداد لنهاية كأس العرش التي
وفـــي الــوقــت الــــذي دخــل
انهزم فيها فريق شباب املحمدية
فــيــه العــبــو الــشــبــاب في
أمــام الــوداد بهدفني لواحد ،كان
معسكر تدريبي مغلق في
وراءه ــم ــا كــل مــن املــرحــوم
أحــد الفنادق املعروفة
عبد الحق وعبد القادر
بمدينة الــزهــور ،قرر
لشهب ،ليسجل الهداف
املــرحــوم الخميري
الكبير فــراس الهدف
أن يرتشف قهوته
ال ــوح ــي ــد لــلــشــبــاب
مـــع أص ــدق ــائ ــه في
بضربة رأس رائعة
إحدى مقاهي املدينة
في شباك الزاكي،
الــقــريــبــة مــن محطة
لتضيع هذه الكأس
القطار ،وهــو مرتاح
الثمينة كما تنبأ
الـــبـــال ،ألن العبيه
ب ــذل ــك امل ــرح ــوم
واعـــون باملسؤولية
الخميري بأناقته
الخميري.
املنوطة بهم.
لقجع
المعهودة
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على خطى االتحاد االشتراكي ..المصالح ال تلتقي مع النضال

الأخطاء القاتلة حلزب العدالة
والتنمية قبيل االنتخابات

العثماني في أحد لقاءات شبيبة حزبه

شعار حزب العدالة والتنمية الذي كسب به االنتخابات األخيرة ،التي يوجد بمقتضاها رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني يف حي األميرات ،هو« :صوتنا فرصتنا ملحاربة الفساد واالستبداد» ،لكن الذي حصل حتى اآلن ،هو
التعايش بين العدالة والتنمية والفساد( ،)..بعدما صوت ما يناهز  1.5مليون مواطن لصالح هذا الحزب ،الذي يقود
حكومة تدبر شؤون ما يناهز  40مليون مواطن ،وبغض النظر عن تحكم املليون يف مصير األربعين مليونا ..فالتحول نحو
شعار «التعايش مع األوضاع القائمة» ليس كالما من خارج الحزب ،ويكفي يف هذا الصدد قراءة ما كتبه واحد
من مفكري حزب العدالة والتنمية ،القيادي محمد يتيم ،هذا األخير قال(( :اإلصالح ال يعني دوما جلب مصالح
ومكاسب جديدة ،بل قد يكون مجرد الحفاظ ىلع املكاسب القديمة وتحصينها)).
إعداد
هكذا إذن ،تحولت املعركة بالنسبة
لــوزيــر ســابــق ،مــن مــحــاربــة الــفــســاد
واالستبداد إلــى مجرد معركة للحفاظ
على املكتسبات ،واملكتسبات طبعا هي
ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية
بعد االنتخابات ،بفضل خطب رئيس
الحكومة السابق عبد اإللــه بن كيران،
هذا األخير مــازال شبحه يقض مضجع
إخوانه ،بعدما تآمروا عليه( ،)..وها هو
يتيم يهاجم خصلة «الخطابة» التي بوأت
الحزب املكانة التي يوجد عليها اليوم
قائال(( :العمل اإلصالحي كما أنه يحتاج
إلى الحماس واإليمان الذي يشحذ الهمة
والخطاب الــذي يلهم العاطفة ،يحتاج

إلــى النظر والفكر ،فالعمل اإلصالحي
ال يقوم فقط على الخطباء ،بل يحتاج
أيضا إلى مفكرين كما يقول الدكتور فهد
النفيسي)).
وبغض النظر عن هــذا التفكير الذي
يستشهد بالنفيسي من طرف وزير سابق
في الحكومة ،فإن الصراع الداخلي الذي
أكدته تدوينة يتيم ،ليس ســوى فصال
من فصول املواجهة القادمة بني التيار
املستفيد داخــل حــزب العدالة والتيار
املمانع ،الذي توقف تفكيره عند مقولة
الرئيس السابق للحكومة ،عندما قال
بن كيران« :انتهى الكالم» ،والواقع أنها
كانت بداية الكالم ،حيث تم إعفاؤه من

سعيد الريحاني
مهمة تشكيل الحكومة ،بعد «البلوكاج»
املــخــدوم ،حــيــث تــم تعويضه برئيس
حكومة أقــل منه شعبية ،وأقــل كالما،
واملعركة مازالت متواصلة إلى اليوم..
الــيــوم يقول الغاضبون داخــل حزب
العدالة والتنمية ما يلي(( :كان إلعفاء
بن كيران من رئاسة الحكومة أثر بليغ
على تطلعات الشعب (طبعا ليس الشعب
كله) ،الــذي منح صوته لحزب العدالة
والتنمية ،الذي كان يقوده الرجل ليستمر
في مسلسل اإلصــاح الــذي انطلق منذ
سنة  ،2011لكن التخوفات التي تلت
اإلعفاء سرعان ما تبددت بعد تعيني سعد
الدين العثماني رئيسا للحكومة ،حيث

اعتبر البعض أن العثماني سيحافظ على
نفس املعايير التفاوضية التي اعتمدها
الحزب خــال مرحلة البلوكاج ،بحيث
أن تلك املعايير لم تكن رأيــا شخصيا
لألستاذ بن كيران واختيارا له فقط ،بل
كانت معايير وقف وراءهــا كل الحزب،
قيادة وقواعد ..هذه الطمأنينة التي تلت
تعيني العثماني ،لم تــدم طويال ،فبعد
إعــان االئــتــاف الحكومي الــذي يضم
ستة أحـــزاب ،أحــس عــمــوم املناضلني
بحسرة وأســـى ..كيف يعقل فــي ظرف
أقــل مــن أسبوعني أن تتغير املعايير
التفاوضية لتشكيل الحكومة،
وكيف يتم التراجع بكل سهولة
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�شبح عودة بن كريان يخيم على الدعوة �إىل عقد جمل�س ا�ستثنائي حلزب العدالة والتنمية
عن املعايير التي يدير بها
الــحــزب املــفــاوضــات حــول
تشكيل الحكومة دون توضيح
أو نــقــاش؟ أال يكفي التضحية
بــن كــيــران فلزم التضحية بــاإلرادة
الشعبية كذلك؟ من دبر عملية تشكيل
الــحــكــومــة ،مــن املــســؤول عــن تغيير
املعايير التفاوضية ،وهذه التنازالت
الغير مبررة كانت مقابل م ــاذا؟))..
(املــصــدر :مــذكــرة موجهة للمجلس
الوطني لحزب العدالة والتنمية بعقد
مؤتمره االستثنائي :مــبــادرة النقد
والتقييم /شتنبر .)2020
إن الدعوة إلــى عقد مجلس وطني
استثنائي مــن داخــل حــزب العدالة
والتنمية ،وبمبادرة من أعضاء في
الشبيبة والحزب ،هي في حد ذاتها
عــنــوانــا النتفاضة داخــلــيــة فــي هذا

ما يحصل داخل حزب
العدالة ،قد يكون مقدمة
ملا وقع داخل حزب االحتاد
االشرتاكي ،هذا احلزب
الذي فشل يف االختيارات
الصعبة ،واالختيارات الصعبة
يف املراحل الصعبة
خلصها الراحل عبد الرحمان
اليوسفي يف رسالته
التاريخية من بروكسيل سنة
 ،2003وهي مراسلة تعطي
فكرة كافية عن إمكانية
مقارنة اليوم باألمس
الحزب الذي عرف عنه التنظيم املحكم،
والديمقراطية الداخلية في وقــت من
األوقات..
إن األمر ال يتعلق بتغيير في القناعات،
بل بأخطاء قاتلة أيضا ،يمكن الوقوف
عند بعضها مــن داخـــل مــذكــرة النقد
والتقييم نفسها ،والبداية باستوزار
الكاتب الوطني للشبيبة ،أمكراز ،ملاذا
لــم يتم اســتــشــارة أو إشـــراك هيئات
الشبيبة في هذا القرار ،استوزار أمكراز
يــراه البعض ملغوما أريــد به إخضاع
الشبيبة ،ملاذا تراجعت اللغة التي تصدر
بها بالغات الشبيبة بعد هذا التعيني؟
مــاذا عــن تــســرب سلوكات قمع حرية
التعبير كما حصل في امللتقى الوطني
للشبيبة بالقنيطرة؟ حيث تــم منع
حلقيات النقاش بامللتقى ،واشتراط
مداخالت مكتوبة في اللقاء مع األمني
العام سعد الدين العثماني..
هكذا شهد شهود من أهلها ،ونفس
الشهود لم يفتهم طبعا الحديث عن
العالقة امللتبسة التي أصبحت تجمع
بــن حــزب الــعــدالــة والتنمية وحــزب
األصالة واملعاصرة ،حيث يتساءلون:
ما هو املنطق الذي تم اعتماده للتقرب
من خصم البارحة ،والذي تعترف جل
قياداته بأنها جــاءت ملواجهة حزب
العدالة والتنمية؟ مــاذا عن البلطجة
التي ما زالــت قائمة إلــى يومنا هذا
في مجلس مدينة الــربــاط؟ ومــاذا عن
ضلوعه فــي ملفات خطيرة أبــرزهــا
ملف أخينا حامي الدين؟ كما سجلت

عندما كانت الصحافة تتهافت على تصريحات بن كيران ..فهل يفتح االجتماع االستثنائي الباب لعودته؟
نفس املجموعة ما سمته «الخروقات
التي شابت إعالم الحزب» ،حيث تمت
إزالة كافة املواد املسجلة لألستاذ عبد
اإلله بن كيران من موقع الحزب ،وتغير
الخط التحريري للموقع ،كما تمت إقالة
بعض اإلخوة بسبب آرائهم الشخصية..
فهل يعقل أن كل هذه الخروقات تحدث
داخل حزب العدالة والتنمية؟ أمر لم يكن
باإلمكان معرفته لوال مذكرة النقد التي
تطالب بعقد مجلس وطني استثنائي،
علما أن الــداعــن للمجلس نبهوا إلى
توقف بعض مشاريع اإلصالح كما هو
الحال بالنسبة لورش إصالح القضاء،
ال ــذي تــوقــف بالنسبة لهم مــع إبعاد
الوزير الرميد عن وزارة العدل(.)..
إن نقد الحزب قد أحيا بشكل كبير
الدعوة إلــى إمكانية عــودة بن كيران،
وعــودة بن كيران قد تعني إمــا نهاية
الحزب أو نهاية «تيار االستوزار»(،)..
لكن العودة املحتملة تبقى مطروحة ،رغم
أن املتعاطفني مع بن كيران يحاولون
إخــفــاء ذلــك لــدواعــي تنظيمية ،حيث
لــم يقبلوا التقاعد السياسي لرئيس
الحكومة السابق ،وهذا واحد منهم يقول:
((بن كيران لم يغادر الساحة السياسية
أصال أو الحياة الداخلية للحزب حتى
نتحدث عن عــودة محتملة ،بن كيران
حاضر ويتابع ويتفاعل ،وأفكاره لم تعد
ملكا له لوحده ،وفي رأيي ،االنتخابات

ليست هي كل شيء بالنسبة لنب كيران،
بن كيران مهموم باإلصالح في البالد،
وكيف يمكن لحزب العدالة والتنمية أن
يبقى أداة فاعلة في هذا اإلصالح ..في
نظري ال ينبغي إقحام بن كيران في كل
مبادرة تخص حزب العدالة والتنمية،
ألن الــحــزب يضم مناضلني ناضجني
يتصرفون بوعي ال بعاطفة ،ويقدرون
مصلحة الحزب ،هذا الحزب أكبر من
بن كيران رغم أنه صاحب فضل ال يمكن
إنكاره ،ورغم أن أي تحول في الحزب
يقتضي أن يشارك فيه بن كيران ،غير
أن سنة الحياة وقوانني التاريخ تقول
بأن لكل مرحلة رجاالتها ،ولكل مرحلة
جيلها ،أما عن عودة بن كيران لألمانة
العامة ،فإذا أراد مناضلو الحزب ذلك،
فــا بــد أن يستجيب الــقــدر)) ..هكذا
تحدث حسن حمورو ،واحد من املوقعني
على وثيقة املطالبة بعقد مجلس وطني
استثنائي ،وهو يحاول إبعاد بن كيران
عن مطلب الدعوة إلى عقد هذا املجلس،
رغم أن املذكرة تضمنت دفاعا كبيرا عن
رئيس الحكومة السابق ،ولم يكن حتى
بن كيران ليكتبه عن نفسه هكذا.
إن ما يحصل داخل حزب العدالة ،قد
يكون مقدمة ملا وقع داخل حزب االتحاد
االشــتــراكــي ،هــذا الــحــزب الـــذي فشل
في االختيارات الصعبة ،واالختيارات
الصعبة في املراحل الصعبة لخصها

إن الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي من
داخل حزب العدالة والتنمية ،وبمبادرة من أعضاء
في الشبيبة والحزب ،هي في حد ذاتها عنوانا
النتفاضة داخلية في هذا الحزب الذي عرف عنه
التنظيم المحكم ،والديمقراطية الداخلية في
وقت من األوقات..
إن األمر ال يتعلق بتغيير في القناعات ،بل بأخطاء
قاتلة أيضا ،يمكن الوقوف عند بعضها من
داخل مذكرة النقد والتقييم نفسها ،والبداية
باستوزار الكاتب الوطني للشبيبة ،أمكراز

الــراحــل عبد الــرحــمــان اليوسفي في
رسالته التاريخية من بروكسيل سنة
 ،2003وهـــي مــراســلــة تــعــطــي فكرة
كافية عن إمكانية مقارنة اليوم باألمس
قائال(( :لقد كانت املرحلة التي أعقبت
انــتــخــابــات  27شتنبر  2002خصبة
باملفاجآت والتغييرات فــي العالقات
بني األحــزاب ..ففي الوقت الذي كنا فيه
ننتظر االنتقال من التناوب التوافقي إلى
التناوب الديمقراطي ،أعلن بالغ صادر
عن الديوان امللكي يوم  9أكتوبر ،2002
أن السيد إدريس جطو ،وزير الداخلية
في الحكومة السابقة ،قد عني من طرف
جاللة امللك وزيرا أول؟ والسيد جطو هو
الذي أشرف على انتخابات  27شتنبر
 2002التي تم اإلجماع على التنويه بها
في الداخل والخارج ،والسيد جطو لم
يتقدم لهذه االنتخابات ،كما أنه ال ينتمي
ألي حزب من األحــزاب ،كان على حزبنا
أن يتخذ موقفا من هذا القرار وإزاءه،
وقــد أصــدر املكتب السياسي لالتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية بالغا يعلن
فيه أن تعيني وزير أول من خارج األحزاب
السياسية التي شاركت في االنتخابات
والــحــزب الـــذي حصل على أكــبــر عدد
مــن املــقــاعــد ،ال يتماشى مــع املنهجية
الديمقراطية ،ودعونا بعد ذلك إلى انعقاد
اللجنة املركزية لالتحاد االشتراكي من
أجل اتخاذ القرار بشأن مشاركتنا في
الحكومة ،وبالرغم من أن االتجاه العام
للنقاشات كان ضد مشاركتنا ،ألن تعيني
الوزير األول الجديد يشكل عــودة إلى
األساليب السابقة عن التناوب التوافقي،
التي كان ال بد لها أن تفضي إلى تناوب
ديمقراطي حقيقي ،فإن اللجنة املركزية
خولت فــي النهاية للمكتب السياسي
اتخاذ القرارات الالزمة ..وفي الحقيقة،
لقد وجــدنــا أنفسنا مــرة أخـــرى أمــام
اختيار صعب ،مفاده أن عدم مشاركتنا
هو الحكم بالفشل على التجربة برمتها،
وكان لزاما علينا أن نتساءل حول إمكانية
االنتقال الديمقراطي عن طريق التوافق،
هذه الطريق التي أردنا أن نقدمها كمثال
يحتذى به من طرف دول العالم الثالث
في الوقت الذي أضحت فيه الديمقراطية
مطلبا عامليا)).
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حزب اال�ستقالل يتهم احلكومة بعرقلة مبادرة ملكية
لتمـويل م�شـاريع ال�شـباب
الرباط .األسبوع
تـــقـــدم ال ــن ــائ ــب الــبــرملــانــي
وع ــض ــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة
لــحــزب االســتــقــال ،حــمــدي ولد
الرشيد ،بسؤال كتابي حول ما
سماه «العراقيل التي تعترض
تمويل مبادرات الشباب حاملي
املشاريع» ،موضحا أن البرنامج
تــشــرف عــلــيــه كـــل مـــن وزارة
االقــتــصــاد واملــالــيــة وإصـــاح
اإلدارة ،وبنك املــغــرب ،ويهدف
إلى تمكني الخريجني من التمويل
بــالــنــســبــة لــحــامــلــي املــشــاريــع
الصغيرة واملتوسطة ،بنسبة 2
في املائة كفائدة ،وبمبلغ يصل
إلــى  120مــلــيــونــا( ،)..لــم يجد
طريقه إلــى التطبيق على أرض
الواقع رغم كونه مبادرة ملكية
وبسعر فائدة حددته التوجيهات
امللكية.

البركة

وحكى ولد الرشيد في سؤاله،
أن مجموعة من الشباب فوجئوا
باشتراط ضرورة التوفر على ما
نسبته  % 10من التمويل بشكل

تلكس

الباطرونا
مــاذا وقــع للرئيس شكيب لعلج
حتى رجــع بسفينة الباطرونا إلى
الوراء إلحياء املشروع املغضوب عليه
بــإحــداث لجنة إفريقية ،وإسنادها
لنفس الشخص ال ــذي سبق لــه أن
تكلف بامللف ،وخلف غضبا إفريقيا
جارفا وسط رجــال األعمال األفارقة
بعدما هاجم جمعيتهم في وقت سابق،
لوال أن التوجيهات امللكية حالت دون
تعقيد األمـــور ،ملسايرة الدينامية
املغربية في إفريقيا؟

مسبق ،في حني أن هذه القروض
غير ملزمة بالتوفر على ضمانات
شخصية ،وهو ما يعرقل مساعي
الشابات والشباب في الحصول

على هذا التمويل ،وبالتالي ،فإن
هذا اإلجراء ال يساهم في التنزيل
الــســلــيــم لــلــتــوجــيــهــات امللكية
السامية التي حرص امللك محمد
السادس على التأكيد عليها مرة
أخرى خالل االستقبال الذي خص
به ،يوم اإلثنني  27يناير 2020
بالقصر امللكي بــالــربــاط ،وزيــر
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
ووالــــي بــنــك املـــغـــرب ،ورئــيــس
املجموعة املهنية ألبناك املغرب،
قبيل حفل تقديم «البرنامج املندمج
لدعم وتمويل املقاوالت» ،علما أن
الــهــدف الــرئــيــســي للتوجيهات
امللكية يتمثل في «دعــم الشباب
وتشجيعهم على خلق املشاريع
وتــعــزيــز روح املـــبـــادرة لديهم
مــن أجــل إحـــداث فــرص الشغل
وامتصاص نسبة البطالة لدى
هذه الفئات الشابة» ،حسب قول
ولد الرشيد.

صرف أول شيك
محرر باألمازيغية
الرباط .األسبوع

كشف الناشط واملحامي أحمد
أرحموش ،أن املحكمة التجارية في
الـــدار البيضاء قضت مــؤخــرا في
حكم قطعي لفائدة مدعي بصرف
شيك محرر باألمازيغية ،تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها  300درهم
وبــأداء املدعى عليها (البنك الذي
رفض صرف الشيك) لفائدة املدعي
مبلغ  1000درهـــم تعويضا عن
الضرر مع تحميله الصائر.
وأوضـــح أرحــمــوش فــي تدوينة
«فيسبوكية» مؤخرا ،أن املدعي لجأ
إلى القضاء ضد عون في املؤسسة
البنكية املعنية رفض صرف الشيك
املحرر باللغة األمازيغية بدعوى
أنــه كتب بلغة غير مفهومة ،وقال
املحامي ،أن موقف املحكمة «يعزز
أيضا مسار النضال املؤسساتي،
ووجب التنويه به ومواصلة العمل
مــن أجــل تحقيق األهـــداف العامة
والخاصة لألمازيغية».

تأرجح التعامل مع القضية الفلسطينية بين العدالة والتنمية وأحزاب اليسار

وقفات رمزية لدعم فل�سطني من خارج حزب العدالة والتنمية
الرباط .األسبوع
قال مصدر من العدالة والتنمية
لـــ«األســبــوع» ،أن قــرار الوقفات
الــرمــزيــة لــدعــم فــلــســطــن جــاء
مــن خ ــارج الــحــزب ،وأن أجهزة
«البيجيدي» كانت ترغب في أشكال
أخرى للدعم رفضتها القيادة ،ألن
الحزب يتخوف حاليا من شبيبته،
ورغم توزير كاتبها العام ،إلضعاف
هذا الكيان ،فإن الخطوة األخرى
هــي «عملها الــرمــزي» والرقمي

إلبعادها عن القواعد «التقليدية»
لـ«املصباح» ،فال يزال العثماني
يعتبرها «بنكيرانية» ،وال يزال
بن كيران غير قادر على املغامرة
بعد «تقاعده القانوني» ..وبقي
الحزب بدون «صقور» ،يؤكد نفس
املصدر.
وفي موضوع ذي صلة ،وخالل
اســتــقــبــال الــكــاتــب األول لحزب
االتحاد االشتراكي ،إدريس لشكر،
لوفد الجمعية املغربية ملساندة
الكفاح الفلسطيني ،ومجموعة
العمل الوطنية من أجل فلسطني،

أسر مصدر موثوق لـ«األسبوع»،
أن هذا االستقبال جاء ملزيد من
الــصــمــود فــي وج ــه آلــيــة دولــيــة
ناسفة ،إذ طلب سفير غربي من
لحبيب املــالــكــي ،ضــغــط حزبه
لــحــذف مصطلح «الــكــفــاح» من
الجمعية املغربية ملساندة الكفاح
الفلسطيني ،مما يتأكد معه
أن «انــقــابــا حـــدث» فــي نظرة
العالم للقضية الفلسطينية،
وأن اليسار العربي على عاتقه
مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة فــي هــذا
الظرف ،يقول املصدر.

لشكر

اإليسيسكو تنظم ورشة عمل حول التخطيط االستراتيجي لتجاوز «كورونا»
إفران .األسبوع

انتقلت إلى جوار ربها ،املشمولة
برحمة هلل ،الفقيدة كوهن سعاد.
وبهذه املناسبة األليمة ،تتقدم
«األســبــوع» بــأحــر الــتــعــازي إلى
بناتها :بشرى ،ليلى ،ومريم ،وإلى
ابنها أحــمــد ،وكــذا إلــى عائالت
جسوس ،كوهن ،املنجرة ،بنسودة،
التازي ،وبنجلون .داعية للجميع
بالصبر والــســلــوان ،وللفقيدة
باملغفرة والرضوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

شــهــدت مــديــنــة إفـــــران ،يــوم
الخميس املاضي« ،ورشــة العمل
التدريبية األولــى حول التخطيط
االســتــراتــيــجــي التــخــاذ الــقــرار»،
الــتــي تــعــقــدهــا مــنــظــمــة الــعــالــم
اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو) ،بالتعاون مع مؤسسة
«كونراد أدينهاور» األملانية ،لفائدة
عدد من املــدراء التنفيذيني وهيئة
التدريس بجامعة األخوين.
وتــأتــي هـــذه الـــورشـــة ،التي
استمرت على مدى يومني ،في إطار
برنامج أطلقه مركز االستشراف
االستراتيجي باإليسيسكو ،يهدف
إلى تنظيم دورات مماثلة لصالح
الجامعات والــشــركــات والجهات
الفاعلة في املجتمع املدني بالدول
األعضاء في املنظمة ،لتدريب األطر
على اتخاذ القرار في مجاالت عملهم،
بناء على دراسات ومعطيات علمية،
حيث أكــدت األزمــة ،التي يعيشها
العالم بسبب جائحة «كوفيد ،»19
أهمية االستباق كوسيلة للتصدي
للمتغيرات.
وخـــال الــجــلــســة االفتتاحية
قبل بدء أشغال ورشة العمل ،أكد

سالم بن محمد املالك ،املدير العام
لإليسيسكو ،أن تبني املــهــارات
االســتــبــاقــيــة واالســتــشــرافــيــة لم
يعد مجرد خيار كمالي ،بل قرار
اســتــراتــيــجــي ،حــيــث نعيش في
عالم متسارع في تغيراته ،وكثيرة
هي تحدياته ،ولن نتمكن من بلوغ
مداه والعيش في غده إال بدراسة
مستقبله والــغــوص فــي أعماقه
وفواصله.
وأشار املالك إلى أن اإليسيسكو
تعمل على تعميم الفكر االستشرافي
وترسيخه فــي العالم اإلســامــي،

كعادة حميدة تساعد على النهوض
الــتــنــمــوي واســتــدامــتــه والــرقــي
املعرفي ومكانته ،منوها بأن مفهوم
االستشراف ليس جديدا في ثقافة
عاملنا اإلســامــي ،لكننا اليوم في
تحد إلحيائه.
من جانبه ،اعتبر أمني بنسعيد،
رئيس جامعة األخوين ،أن الورشة
الــتــدريــبــيــة مهمة جـــدا فــي هــذه
الظرفية االستثنائية التي يعيشها
العالم ،وتتسق مع اهتمام الجامعة
بمجال التخطيط االستراتيجي،
حيث تعيد الجامعة التفكير في

استراتيجيتها في أوقات األزمات.
ووجــه رئيس جامعة األخوين
الشكر إلــى اإليسيسكو على ما
تــقــدمــه مــن عــمــل مــمــيــز ،مشيدا
بما شهدته املنظمة من تطورات
وتــحــديــثــات ،ومـــا أطــلــقــتــه من
مــبــادرات عملية مبتكرة خــال
جائحة «كوفيد .»19
ومن جانبه ،قال شتيفن كروجر،
ممثل مؤسسة «كونراد أدينهاور»
األملــانــيــة باململكة املــغــربــيــة :إن
الــتــعــاون مــع اإليسيسكو بناء
للغاية ،وهذه الورشة التي تنعقد
فــي رحــاب جامعة األخــويــن ،هي
إحدى ثمرات هذا التعاون الكبير،
وتــأكــيــد عــلــى مــتــانــة الــعــاقــات
وقوتها».
أما قيس الهمامي ،مدير مركز
االستشراف االستراتيجي ،مؤطر
التدريب والحاصل على الدكتوراه
في االستشراف االستراتيجي ،فقد
أشــار إلــى أن الــدراســات الحديثة
أثبتت أن تقدم الشعوب وازدهــار
الحضارات ال يتسنى إال بالنظر
إلى مستقبلها ،منوها بأهمية هذا
النوع من التدريب لألطر في دول
العالم اإلسالمي ،خصوصا في ظل
التحديات التي تواجه هذه الدول.

العدد1090 :
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بعدما «ذابت» هيئاتها الحزبية المكلفة بالتأطير والتنظيم..
حديث

العاصمة

�شارع طرابل�س
يحكي كل �شيء
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

في  11مــارس  ،1986وقــع ممثلو سكان
العاصمتني طــرابــلــس والـــربـــاط ،وثيقة
تآخ وتعاون ،جاء في الفصل األول منها:
((يــعــلــن الــطــرفــان األخـــوة الــدائــمــة أمــام
التاريخ)) ،وبعد مراسيم التوقيع ،توجه
الوفد الطرابلسي إلى مركز الرباط لتدشني
شارع طرابلس الذي يمتد من ساحة الوحدة
اإلفريقية إلى ساحة موالي الحسن ،وبعدها
بأسابيع ،تعرضت العاصمة الليبية لهجوم
جوي من الخارج ،فتوجه على وجه السرعة
وفد رباطي إلى طرابلس ملساندة اإلخوة
الليبيني فــي محنتهم وتقديم املساعدة
الالزمة لهم.
هـــذا هــو الــتــاريــخ الــشــاهــد عــلــى عمق
األخـــوة الــراســخــة بــن الشعبني :الليبي
واملغربي ،وعلى وفاء الرباط لهذه األخوة
وتجسيدها وتخليدها بشارع مهم وفيه
بناية واليــة األمــن الوطني ،نفس التاريخ
يشهد حج إخواننا الليبيني إلــى اململكة
املغربية للتوافق فيما بينهم على شؤونهم
الداخلية ،إيمانا منهم وثقة بأن إخوانهم
هنا في املغرب لن يخذلوهم ولن يراعوا إال
جمع الشمل وتضميد الجراح ،اعتبارا للدم
املشترك بني الشعبني.
وسيعود الشعب الليبي إلى وحدته وقوة
إنسانه ،ونشاط بلدياته ،بإحياء «األخوة
الدائمة» بني طرابلس والــربــاط ،ونرجو
مــن جماعة العاصمة فــي إطـــار االتــفــاق
املوقع منذ  34سنة ،أن تسارع إلى التكفل
بنهوض «أختها» من الكبوة التي سقطت
فيها مؤخرا ،فهي دون شك في حاجة إلى
تقنيني وأيادي عاملة وشغالني يساعدونها
على «الوقوف على رجليها» ،خاصة وأن
شارع طرابلس هنا في العاصمة شاهد على
عمق الروابط بني الشعبني الشقيقني وبني
الطرابلسيني والرباطيني.

هشادات من

الرواد

شهادة من الرائد الدكتور عبد الحق عزوزي،
الــرئــيــس املــؤســس لــلــمــركــز املــغــربــي متعدد
التخصصات للدراسات االستراتيجية والدولية،
تتناول املنظور السياسي في أعمال عميد األدب
املغربي ،جــاءت فــي نــدوة علمية سنة ،2018
نقتطف منها هذه الباقة(( :رجال الكنيسة كانوا
يعتبرون أنفسهم ظل هلل على األرض وسلطتهم
متأتية مباشرة من عند اإللــه ،وحرصوا على
السلطة والثروة معا إلى درجة أن الهجوم على
نظام اإلقطاع كان يعتبر هجوما على الدين،
ألنهم دخلوا في نظام اقتصادي إقصائي ،كما
أن أي نقد ملعتقداتهم كان يعتبر كفرا صريحا،
فلما صنف كوبرنيكوس (،)1543 - 1473
كتابا أبرز فيه حركية األرض ومركزية الشمس
كفروه ،بل وكفروا حتى من قرأه ،وعرف غاليلي
( )1642 - 1564نفس املصير ،حني دافــع عن
«نظرية كوبرنيكوس» وعن فكرة دوران األرض،
فتم تكفيره وزج به في السجن إلــى أن مات،
فكانت الحصيلة الإنسانية وال تاريخية مع رجال
الكنيسة ،إذ جمعوا الجوانب املالية واالقتصادية
واالجتماعية والسياسية في ثوبهم الكنائسي))
انتهى.
املرجع :كتاب «قيم النهوض الحضاري للعالم
اإلسالمي من خالل أثار الدكتور عباس الجراري»
ص.186 :

هل «تنعي» العا�صمة ركنا من �أركانها :ال�سـيا�سة؟
لــم نــكــن لنهتم بــاملــوضــوع لو
لــم يكن الــربــاطــيــون يــدفــعــون من
جيوبهم ماليير ثقيلة كضرائب
ملختلف الهيئات السياسية التي
كلفها الدستور بتنظيم وتأطير
وتمثيل املــواطــنــن فــي البرملان
واملــجــالــس املختلفة :الجماعية
والحقوقية واملهنية والنقابية،
وها قد حل االمتحان لتعز فيه هذه
الهيئات أو تحاكم على «هروبها»
من القيام بواجباتها املؤداة عنها
مــن طــرف الشعب قبل أن تكون
رسالة وطنية وإنسانية وأخالقية
تستوجب النضال بدون طمع ،فإذا
بهم يحولونها إلى مصدر للثراء
والتحكم في ثروات البالد والعباد،
واستغالل السلط وتوزيعها على
منخرطيها.
وجاء اختبار وباء «كوفيد ،»19
وكـــان مــن واجـــب الــذيــن تقلدوا
املــنــاصــب السياسية كمناضلني
يــؤطــرون وينظمون ويــســاعــدون
ويــوجــهــون ويــدافــعــون ويحمون
الناس ،قبل االنقالب على النضال
و«تنصيب» األجــر بــاملــال وليس
ل ــوج ــه هلل( ،كـــــان عــلــيــهــم) أن
يبرهنوا استحقاقهم لـــ«األجــر»

لكبارهم ،والدعم املــادي لهيئاتهم
ولكل فصائلهم املناضلة ،بنشر
التنظيم والتأطير وسط املجتمع
والــتــمــثــيــل عــلــى ضــوئــهــا لسبر
أغــوارهــا وحــل مشاكلها وطمأنة
الرأي العام بوجود هيئات تستحق
أجــورهــا ودعــمــهــا مقابل القيام
بــاملــســانــدة والــســهــر على السير
العادي في االقتصاد ،والتعليم،

واألمن الصحي ،والنقل الحضري،
وغيرها من املجاالت.
ولــــن نــطــيــل ..فــلــقــد «ذابــــت»
الهيئات السياسية هنا في عاصمة
«السياسة» ،ورسبت في امتحان
«حياة أو موت الرباطيني» الذين
بدأوا في «نعي» مدينتهم كعاصمة
سياسية ،وتــقــديــر واحــتــرام من
فــاجــاؤوهــم بــالــنــضــال الحقيقي

«كورونا» تأزم وضعية شيوخ المغرب

في التنظيم والتأطير والوقاية،
هؤالء الذين جعلوا من أجسامهم
ســدودا في الــشــوارع ملنع الوباء
على املواطنني ،وغــادروا مكاتبهم
املتواضعة ليحولوها إلى سيارات
الخدمة ودراجاتهم النارية يطوفون
بها لضمان األمــن العام للسكان
بــالــلــيــل والــنــهــار ،بينما جنود
مناضلون في املستشفيات وجها
لوجه أمــام الــوبــاء يناضلون من
أجل حياة اآلخرين ،وبدون مقابل..
فعزاؤنا واحد في ضياع «وصيفة»
العاصمة« :السياسة والسياسيون
املناضلون» وإنا للوطن وإنا إليه
مجندون.
والــصــورة من عاصمة أجنبية،
أســــس مــجــلــســهــا الــبــلــدي نقال
حضاريا بحافالت وكأنها مركبات
فضائية تحلق فــوق الــشــوارع،
فــا تــزعــج املــــارة ،وتــســتــوي مع
األرض عند النزول ،بينما مجلسنا
«يـــســـتـــوي» فــيــه عــلــى األرض
بــعــض أعــضــائــه بــطــرح بعضهم
البعض باللكم ،مما يعفيهم من
التأطير والتنظيم وحتى التمثيل،
واقتصاره على الفرجة باملجان.

ر العا
أسرا صمة

املتقاعـدون قاعـدون يف انتـظار قطـار املـوت
لو تكفلت جيوش املنتخبني املرابطة
في مجالس العاصمة الجماعية واملهنية
بــإســعــاد مــن تمثل مقابل أصواتهم
وضــرائــبــهــم ،ملــا كــان بيننا شقي أو
مظلوم أو مهمش أو «مرشح» للموت
بسبب اإلهمال الذي يحل يوميا دون
أي اهتمام من  12مجلسا بحوالي 700
منتخب محلي مكلفني بتنزيل خدمات
الــقــرب للمواطنني ومساعدتهم على
العيش ،ومن هؤالء :املتقاعدون ،الذين
ال أجور لهم رغم عدة عقود من الخدمة،
وقد كان من املفروض أن يجدوا ،بعد
تقاعدهم ،مــن يهتم لــهــم ،بتأطيرهم
اجتماعيا وصحيا من طــرف مجالس
مدينتهم وكلها بمصالح اجتماعية،
ومن الوزارات واملؤسسات والشركات
التي كــانــوا فــي خدمتها وجلها هي
األخــرى بأقسام لألعمال االجتماعية،
كما كــان عليها احتضان املتقاعدين
وإحــاطــتــهــم بمساعدين اجتماعيني
لتتبع أحوالهم وتسهيل ولوجهم إلى
الخدمات الصحية ،وتسوية ملفاتهم
اإلدارية كما هو معمول به في عواصم
الــغــرب ،وفــي حــالــة عــدم وجـــود هذه
املصالح واألقسام ،تتكفل بهم املصالح
االجــتــمــاعــيــة لــلــمــجــالــس أو الــغــرف

بالنسبة للمهنيني.
والحمد لـله ،كل املصالح واألقسام
االجتماعية التابعة للوزارات واملجالس
رهـــن إشـــــارة الــعــامــلــن فــيــهــا ،أمــا
املتقاعدين ،فقد تم «التشطيب» على
أسمائهم مــن سجالت الــذيــن ضحوا
بشبابهم وصحتهم ،حتى إذا أدركتهم
الــشــيــخــوخــة وهــاجــمــتــهــم األمــــراض
وأحــيــلــوا إل ــى املــعــاش ،تــنــكــرت لهم
وتخلت عنهم املؤسسات التي خدموها
كأي «مسخوط الوالدين» ورمتهم إلى
«الصناديق».
وها هم في العاصمة اليوم ،تتفاقم
صحتهم نتيجة الحجر الصحي ،الذي
خلف ضحايا باآلالف ،تنخرهم أمراض
السكري والضغط الدموي والدوالي،
وضــعــف أو فــقــدان السمع والبصر،
واملسالك البولية ...إلــخ ،فال يجدون
أمامهم ســوى إنـــذارات مــن صناديق
التقاعد باإلسراع ملوافاتها بشهادات
الحياة وإال ستوقف املعاشات على
هزالتها ،وكأنها تشك بأنهم أحياء بعد
إهمالهم ،فلو كانت على تواصل معهم
ملــا وســوس لها الشيطان بالشك في
موتهم ..ألم نعنون مقالنا بـ «املتقاعدون
قاعدون في انتظار قطار املوت»؟

أرشيف
الرباط
تمعنوا في أناقة الــرجــل ،وتجسدها هذه
ال ــص ــورة الــتــي الــتــقــطــت لــه دون شــك في
العشرينات مــن الــقــرن املــاضــي ،وتؤكدها
إنــجــازاتــه هنا فــي العاصمة عندما حــل بها
بطلب مــن بلديتها سنة  ،1913قصد وضع
تصاميم إحـــداث أحــيــاء جــديــدة خــارج أســوار
الرباط ،وقضى فيها عشر سنوات وضع خاللها كل
عبقريته الهندسية إلنجاز بنايات بشارعي محمد
الخامس وعالل بن عبد هلل وما جاورهما ،وبناية
بنك املغرب والبريد واالتصاالت والبرملان ومحطة
السكك الحديدية والحي اإلداري ،التي ال زالت
تذكرنا باملهندس هنري بروسط ،لذلك نحيي
روحه الرافلة في السالم ومحبة السكان.

ال تزال األجواء مكهربة بني رئاسة الجماعة
وأعضائها ،بسبب تعيينات جديدة في صفوف
رؤساء األقسام اإلدارية دون استشارة املجلس،
فعدنا إلى القانون الجماعي فوجدناه يحدد
في الفصل  92صالحيات املجلس وعددها ،33
بينما كلف الرئيس بناء على الفصل  94بـ 11
مهمة ،وخصص الفصل  96بـ« :يسير رئيس
املجالس املصالح اإلداريــة للجماعة ،ويعتبر
الرئيس التسلسلي للعاملني بها ،ويسهر على
تدبير شؤونهم ويتولى التعيني فــي جميع
املناصب بإدارة الجماعة» (بدون تعليق).
لن «تطلق املقاطعات أرجلها» في املوارد املالية لسنة
 ،2021وبالتالي ،ستتقلص بسبب األزمة ،ولن يستمر
الكرم الحاتمي الــذي كان يكرم مجالس املقاطعات
باملاليير لتتصرف فيها ،فكانت منحة كل مقاطعة
كاآلتي :ملياران و 388مليونا ملقاطعة يعقوب املنصور،
ومليارين و 263مليونا لليوسفية ،ومليارين لحسان،
ومليار و 654مليونا ألكدال الرياض ،و 615مليونا
للسويسي ،فتدعي هذه املقاطعات بأنها ميزانياتها،
بينما القانون يعتبرها مجرد منح ..وما بني امليزانيات
واملنح تحتار العقول.
تستعد عواصم أوروبا ملواجهة املوجة الثانية
من وباء «كوفيد  »19مع بداية فصل الخريف،
ووضعت لذلك احتمالني :إما باللقاح املنتظر
وتجنيد كل مواردها البشرية لتعميمه في ظرف
وجيز على مواطنيها ،أو صد الهجوم الثاني
املحتمل للوباء ،بإجراءات صحية ووقائية جد
هادفة ،مستفيدة في ذلك من هفوات وأخطاء
املــوجــة األولـــى ،بينما فــي الــربــاط العاصمة
«يــا حــســرة» ،االســتــعــدادات على قــدم وســاق
والتجمعات واالجتماعات املكوكية الستقبال
«الحبيبة» االنتخابات ومناصبها وكنوزها.
تمعنوا في العواصم التي تآخت معها عاصمتنا في
مثل الشهر الحالي :في شتنبر  1988مع العاصمة
مدريد ،وفي شتنبر  1990مع العاصمة أثينا ،وفي
شتنبر  1991مع «العمالقة» إسطنبول ،وقارنوها
مع اهتمام منتخبيها بتخصيص حوالي  28مليونا
في السنة املاضية لـ«تنشيط» توأمة عاصمة الثقافة
اإلفريقية والتراث اإلنساني واململكة مع مدينة «مونت
ال جولي» ،وإذا لم تعرفوا هذه املدينة الصغيرة ،فهي
في فرنسا.
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مـن يوقـف ال�سيـبة يف مـواقف ال�سـيارات؟
نور الدين هراوي
يحتل مجموعة من حراس السيارات بسطات
الشارع العام وجنبات الطرق والساحات
العمومية في خرق سافر للقانون املنظم لكراء
الباركينغات ،الذي يدخل ضمن اختصاصات
مجلس بلدية املــديــنــة ،وقــد ارتـــدى هــؤالء
«السائبون والسالبون ألمــاك الدولة» كما
يسميهم البعض ،صدريات بها خطوط براقة
كتلك التي يرتديها أفراد القوات العمومية،
يستغلونها بطرق عشوائية وخارج القانون
ثــم يطالبون أصــحــاب الــســيــارات املركونة
بالشوارع العامة بطرق استفزازية ،بأداء
مقابل ركنهم لها مع تحديد أثمنة عشوائية
ومزاجية تبتدئ بدرهمني لتصل إلى حدود
 20درهما وأكثر ليال ،بدون حسيب وال رقيب.
وفي ظل الفوضى والترامي على مواقف
السيارات بدون كراء رسمي وقانوني تستفيد
منه ميزانية الجماعة ،وفق تعبير متضررين
من هذه الظاهرة ،فإن هؤالء الحراس تناسلوا

بكثرة وتفرخوا مكونني عصابات فيما بينهم،
معتمدين في ذلك على حماية بعض املنتخبني

وبعض رجال السلطة وموظفني بالجماعة،
بل إن بعض الباركينغات إلى حدود اليوم،

ال تزال مستغلة من طرف منتخبي املجالس
السابقة ،عالوة على أن أصحاب بعض املواقع
املحلية ،الذين نالوا حصتهم من تقسيم هذه
الكعكة وتوزيعها على أقطاب ومجموعات كل
واحد له مجموعة خاصة به من الباركينغات
يستغلها ويتحكم فيها و«يبلص» فيها حراسا
يبتزون املواطنني ،تارة بأسلوب فج وقبيح،
وتــارة بطرق محترمة حسب تعامل صاحب
السيارة ،خاصة عندما يرفض ويطالبهم
بكل ما هو قانوني وبالصفة القانونية لكراء
الباركينغ.
وتقول مصادر محلية لـ«األسبوع» ،أنه في
ظل هذه الفوضى والتسيب ،وتحصيل األموال
بهذه الطريقة غير املالئمة ،تتساءل كل الجهات
املتضررة ،إلى متى ستتوقف العشوائية التي
جعلت هــذه العصابات غير املنظمة تمتص
يوميا جيوب أصحاب وسائل النقل بكل أنواعها
في إطار من البلطجية ،ومحمية من طرف بعض
املنتخبني وبعض املواقع املشبوهة املحسوبة
على الصحافة ،والتي تفرخت بسطات قبل
االستحقاقات االنتخابية املقبلة؟

أسوار المدينة العتيقة لتطوان تتحول إلى مطرح لرمي النفايات
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
يتساءل العديد من التطوانيني عن السبب
وراء توقف األشغال املتعلقة باملشروع امللكي
املقام على ضفاف واد املحنش بتطوان إلى
مارتيل ،برصيد وصل إلى  930مليون درهم
كمبلغ أولي في مطلع سنة  ،2014وذلك بعدما
تم إنجاز حديقة يتيمة به ،وينتظرون اإلجابة
عن األسئلة املطروحة بشأن مصير ميزانية هذا
املشروع بعدما تم إنجاز هذه الحديقة فقط ،أم
أن األمر يتعلق بسياسة أخرى ال يعلمها إلى
املكلفون بهذا املشروع امللكي؟

وجهت أســرة بطنجة أصــابــع االتــهــام إلى
رجال الشرطة ،بسبب وفاة ابنهم ( يف عقده
الثالث) ،حيث تلقوا اتصاال من طرف رجال
األمــن أخبروهم أن ابنهم مت العثور عليه
ميتا بــإحــدى شــواطــئ املــديــنــة ،األســبــوع
املاضي ،وحسب العديد من أصدقاء الهالك،
فقد أكدوا لألسرة أن آخر مرة شاهدوا فيها
الضحية حــيــا ،كــان برفقة عناصر أمنية
تقتاده رفقة ثالثة أشــخــاص آخــريــن وهو
مقيد اليدين إلــى مقر الــشــرطــة ،ورفضت
عائلة الضحية تسلم جثته ،مطالبة بإجراء
تشريح طبي مبدينة الدار البيضاء ،للوقوف
على املالبسات احلقيقية وظروف وفاته.
وقــد صــدر بــاغ عن األمــن الوطني يكذب
هذه االدعاءات يف انتظار التحقيق.
بعدما فشلت السلطات في احتواء فيروس
«كــورونــا» ،عــادت مدينة تــطــوان إلــى التقيد
بساعات اإلغالق مبكرا ،حيث يتم إغالق جميع
املحالت التجارية واملقاهي واملطاعم وغيرها
عند حلول الساعة العاشرة ليال ،ابتداءا من يوم
األحد  20شتنبر الجاري ،كما أنه يتم إغالق
األسواق على الساعة الخامسة بعد الزوال.
هذا القرار الذي تم تسريبه مساء يوم السبت
 19شتنبر ،بطريقة عشوائية ،طرح عدة تساؤالت
وخلق مجموعة من الشكوك في صفوف ساكنة
تطوان حول مدى مصداقية هذا القرار الذي
وصفوه بـ«القرار الشبح».

رغـــم الــعــنــايــة املــلــكــيــة التي
أوليت للمدينة العتيقة لتطوان
كباقي املــدن العتيقة املغربية،
مــن أجــل إنــقــاذ املــنــازل اآليــلــة
لــلــســقــوط وإعــــــادة إصــاحــهــا
وترميم أســوارهــا ،ملــا لها من
أهــمــيــة تــاريــخــيــة وســيــاحــيــة،
وبعدما رصــدت لها املاليني من
الدراهم ،تحولت أسوارها ،إلى
مطرح لرمي النفايات بطريقة
عــشــوائــيــة ،بسبب غــيــاب دور
السلطة املعنية ،وكذلك أماكن
وحاويات األزبال.
وكــــان ف ــي وقـــت س ــاب ــق ،قد
تــم تخصيص ميزانية ضخمة
لترميم املدينة العتيقة بتطوان
وإعادة إصالحها ،لتكون محجا
لــلــزوار والسياح الذين تعتمد
عليهم املــديــنــة فــي ظــل غياب
املصانع واملــعــامــل التي يمكن
أن تساهم في تنشيط اقتصاد
املنطقة ،وتــوفــيــر فــرص شغل
لــلــتــطــوانــيــن ،لــكــن مــع غــيــاب

األنشطة االقــتــصــاديــة ،لــم يبق
أمام «الحمامة البيضاء» سوى
االعتماد على املجال السياحي،
وهــــا هـــو يــتــعــرض لــإهــمــال
والــامــبــاالة مــن طــرف الجهات
املعنية.
وكما هو ظاهر في الصورة
إلحدى األســوار املمتدة من باب
الرموز إلى باب الجياف ،يتضح
بشكل جلي حجم اإلهمال الذي
تــتــعــرض لــه املــديــنــة العتيقة،
الــتــي هــي فــي األصـــل مصنفة
كتراث عاملي من طــرف منظمة
اليونسكو ،غير أن ذلك لم يشفع
لــهــا لــتــرقــى إل ــى مــصــاف املــدن
النظيفة ،حيث يسجل في اآلونة
األخيرة تراجعها بشكل مخيف
فــي هــذا املــجــال ،بعدما بــدأت
شــوارعــهــا تتحول إلــى مطارح
للنفايات ،نتيجة تراكم مخلفات
البناء واألزبال التي تنبعث منها
روائح هي األكثر كراهية ،مسببة
أضـــــرارا صــحــيــة للمواطنني،

أما فيما يخص أســوارهــا ،فقد
تحولت إلى مراحيض عمومية.
وتطالب ساكنة املدينة العتيقة
الــجــهــات املــعــنــيــة املــركــزيــة،
بالتدخل العاجل ،بعدما غابت
الجهات املحلية ألسباب مجهولة

كــالــجــمــاعــة الــتــرابــيــة وعمالة
تطوان ،لتنظيف أســوار املدينة
العتيقة من هذه النفايات ،وإعادة
الــنــظــر فــي بــعــض اإلصــاحــات
املغشوشة الــتــي عرفتها هذه
املدينة في األيام األخيرة.

جمعيات المجتمع المدني بطنجة تطالب بتخفيف الحجر الصحي
خرجت العديد مــن جمعيات
املجتمع املدني بطنجة ،خصوصا
بحي مغوغة ،عن صمتها ،بسبب
تضرر العديد مــن األســر جــراء
استمرار فرض الحجر الصحي
وحــالــة الــطــوارئ التي تعرفها
طنجة املصنفة كمنطقة  ،2وفق
معطيات فــيــروس «ك ــورون ــا»،
مما ألحق أضــرارا بالعديد من
القطاعات االقتصادية.
وتــعــانــي ســاكــنــة الــعــديــد من
األحياء التابعة للملحقة اإلدارية
التاسعة بــالــدائــرة الحضرية
مغوغة ،بسبب إغــاق الطرقات
بــالــحــواجــز اإلســمــنــتــيــة ،حيث
تــم حرمانهم مــن مجموعة من
الــخــدمــات الــضــروريــة ،كدخول
س ــي ــارات اإلس ــع ــاف والــوقــايــة

املدينة ورجال الشرطة وسيارات
األجرة وغيرها ،مما دفع فعاليات
املــجــتــمــع املــدنــي لــلــخــروج عن
صمتها ومــراســلــة والـــي جهة
طنجة تطوان الحسيمة ،من أجل
تخفيف القيود املفروضة على
هذا الحي الذي لم يعد يتنفس،

ال ماديا وال معنويا.
كــمــا دقـــت نــفــس الجمعيات
نــاقــوس الــخــطــر ،بــعــد تلقيها
اســتــغــاثــات مــن طـــرف ساكنة
املنطقة ،حسب البالغ الذي تتوفر
«األس ــب ــوع» عــلــى نسخة منه،
والــذي تطالب مــن خالله والــي

الجهة بالتدخل من أجل تخفيف
الطوارئ الصحية عليهم في ظل
غياب أي دعم من طرف الحكومة
تجاه األسر التي تضررت جراء
الحجر الصحي وقانون الطوارئ
دون تقديم املساعدة من طرف
الــجــهــات املــخــتــصــة كــمــا كــان
سابقا ،وهــذا مــا كــرس معاناة
ساكنة طنجة ،وخصوصا األسر
ذات الدخل املحدود ..فهل ستعيد
الــســلــطــات املــعــنــيــة الــنــظــر في
الحصار املضروب على ساكنة
طنجة ،خصوصا حــي مغوغة،
بعدما تضررت جميع القطاعات
بها كاملحالت التجارية واملقاهي
ومن تم األســر التي وصلت حد
التسول ،وفق تعبير العديد من
الطنجاويني.

العدد1090 :

من  24إلى  30شتنبر 2020

قلعة السراغنة

أصـــــداء

مخاطر الحجر الصحي على الدورة االقتصادية

قلعة ال�سراغنة ت�ستغيث ..فهل ي�سمع العامل مطالب املت�ضررين؟
عزيز الفاطمي
تــصــدرت مدينة قلعة السراغنة
أخــبــار جــهــة مــراكــش آســفــي بعد
مسيرات الغضب الشعبية املطبوعة
بالسلم االجتماعي واالنضباط ،التي
نظمتها الساكنة ،فاملدينة الصامدة
الهادئة ،تعيش حاليا أياما حامية
تخللتها وقــفــات احــتــجــاجــيــة لم
تشهدها مــنــذ وقــت طــويــل ،حيث
بدأت الشرارة األولــى لهذا الوضع
املتشنج ،بحر األســبــوع املنصرم،
عندما خرج جماعة من املتضررين من
الــقــرار العاملي القاضي بإغالق
املـــحـــات ال ــت ــج ــاري ــة واملــقــاهــي
واملطاعم على الــســاعــة السادسة
مساءا ومنع الباعة الجائلني من
ممارسة أنشطتهم التجارية التي
تعتبر مــصــدر عيشهم الــوحــيــد،
وكما هو معلوم ،فقرار عامل اإلقليم
ينص كذلك على إغــاق الحمامات

وصــــاالت الــريــاضــة والــفــضــاءات
العمومية واألســــواق األسبوعية
الــتــي تعتبر املــحــرك االقــتــصــادي
لإلقليم وتساهم في خلق فرص شغل
خاصة بالسوق فقط ،مما تكون له
انعكاسات إيجابية على مستوى
مداخيل املجالس الجماعية الترابية
باإلقليم ،ويأتي في مقدمتهم سوق

اإلثــنــن املنظم أسبوعيا بالوسط
الحضري بقلعة السراغنة وسوق
بلدية العطاوية ،هذا األخير يعتبر
مــن أك ــب ــر أس ــواق الــزيــتــون عــلــى
املستوى الوطني ،مع اإلشارة إلى
أننا على أبــواب موسم جني هذه
املـــادة الحيوية الــتــي تعد رافعة
اقتصادية بمنطقة السراغنة ،كما

أن الظرف االستثنائي الذي فرضته
جائحة «كــورونــا» لــم يمكن أفــراد
الجالية السرغينية ببالد املهجر أن
يحلوا بــأرض الــوطــن ،حيث تكون
مساهمتهم فعالة فــي خلق رواج
سياحي وتجاري باإلقليم.
وحــســب املــحــتــجــن ،ومـــن أجــل
الـــخـــروج م ــن هـــذا املـــــأزق بغية
الوصول إلى حلول مرضية ،وجب
على الجهات املسؤولة فتح قنوات
الحوار املباشر من أجــل اإلنصات
واالستماع إلى مطالب املتضررين
وتغليب روح املــواطــنــة مــع ربــط
املسؤولية باملحاسبة ،مؤكدين على
أن الــقــرارات الــصــادرة عن املكاتب
الفاخرة والكراسي املريحة ،ال تراعي
أحــوال املتضررين ،كما أن خطاب
التعالي املرتبط بالعهد البائد ،ولى
دون رجعة في مغرب جديد متجدد
بجيل تواق للعيش الكريم تحت
القيادة الرشيدة لجاللة امللك.

الصويرة

الو�ضعية الكارثية للمقابر تفر�ض البحث عن امل�س�ؤول عنها

أصداء آزمور
● نظمت الشبيبة االشتراكية بأزمور
حملة للتوعية باإلجراءات االحترازية ضد
«كــورونــا» في صفوف تالميذ املؤسسات
التعليمية باملدينة ،بقيادة الكاتب الوطني
للشبيبة االشــتــراكــيــة يــونــس ســـراج،
والكاتب املحلي للشبيبة سعيد الغرشي،
وعن اللجنة املنظمة لهذه الحملة بوشعيب
لحمر ،املــعــروف بـ«اعسيلة» مــن قدماء
مناضلي حزب التقدم واالشتراكية بأزمور.
حتولت بعض مقاهي أزمور إلى مكان
لرأب صدع خالفات بعض الفروع احلزبية،
حيث يحضر القيادي البارز رئيس املجلس
اإلقليمي للجديدة بني احلني واآلخر ،إلى
مقهى من مقاهي املدينة ،لــإشــراف على
عملية مصاحلة بني بعضهم البعض ،خاصة
وأن فروع احلزب بأزمور التحقت بها مؤخرا
عناصر جديدة.
● توجد سيارة إسعاف تابعة للوقاية
املدنية مركونة على رصيف شارع املسيرة ملا
يزيد عن عام كامل ،وهي تعرقل حركة املارة
دون أن يعرف سبب إهمال هذه السيارة.
كل التكهنات تشير إلى احتمال حصول
األغلبية داخ ــل املجلس الــبــلــدي الــقــادم
ألزمــور يف انتخابات  2021من الدستوريني
ثــم االســتــقــال ثــم األحــــرار ثــم االحت ــاد
االشتراكي وحزب التقدم واالشتراكية.

حفيظ صادق

تعيش مقابر مدينة الصويرة وضعية كارثية
بكل املقاييس ،رغم أنها تكتسي أهمية إنسانية
وحضارية كبرى باعتبارها مجاالت ينبغي أن
تحترم فيها كرامة اإلنسان الذي انتقل إلى رحمة
هلل ،وأيضا اإلنسان الحي الذي يعتبر قبور املوتى
جزء ال يتجزأ من املشهد الروحي.
فمشاعر الغضب غطت املكان في خضم البحث
عن معالم قبور تالشت مع الزمن في عدة مقابر
بالصويرة ،ســواء املقبرة اإلسالمية أو املقبرة
املسيحية ،وه ــي ارتــســامــات معظم الــعــائــات
واألســر التي اعتادت زيــارة قبور أقربائها ،وقد
باتوا يفكرون في هجر املقابر التي تذكرهم باآلخرة،
ال لشيء سوى لحجم املخاطر واملشاهد املؤملة التي
أضحت تعيش عليها مقبرة «عوينة تروكا» نتيجة
اإلهمال الذي أصابها رغم أنها تتواجد بني أحسن
التجزئات بالصويرة (تجزئة املستقبل وتجزئة
الرونق).
وقد تحولت املقبرة املذكورة إلى وكر للمنحرفني
وشاربي الكحول واملتسكعني ،لذلك يجب حمايتها
من العبث الذي يطالها ،احتراما للموتى تماما مثل
األحياء ،وأيضا تنظيف وصيانة القبور وشذب
األشجار التي غطت جلها ،ووضع حراس عليها
لحمايتها مــن مــحــاوالت البعض العبث بجثث
املوتى ألغراض السحر والشعوذة.
وأصبحت مقبرة «عوينة تــروكــا» عند مدخل
املدينة في وضعية مزرية من الداخل ،حيث تعطي
صورة حقيقية عن عدم احترام الجهات الوصية
ملقابر املسلمني ،مما يفرض البحث عن املسؤولني

عن هذه الوضعية غير الالئقة ،ويسائل الجهات
املعنية وجمعيات حــقــوق اإلنــســان وجمعيات
املجتمع املدني عن حال املقبرة ،في الوقت الذي
يدعو فيه اإلسالم إلى دفن املوتى في مكان نظيف.
وعوض أن يتم فتح مقبرة «عوينة تروكا» في
وجــه الـــزوار وإصـــاح القبور وتهيئة املمرات
داخلها ،فإن املسؤولني ينتظرون أجل أربعني سنة
على آخر رفات بهذه املقبرة ،لتحويل ما تبقى منها
إلى بنايات إسمنتية.

اشتوكة أيت باها

املحكـمة الـتي بقـيت حـربا عـلى ورق
بــعــدمــا تــحــول م ــش ــروع بــنــاء
املحكمة االبتدائية بمدينة بيوكرى
عاصمة إقليم اشتوكة أيــت باها
إلى أطالل من اإلسمنت منذ سنتني
وما رافق امللف من تساؤالت حول
الــغــاف املــالــي املــخــصــص لهذا
املــرفــق اإلداري ال ــذي ظــل مطلبا
ملحا لساكنة املنطقة ،بالنظر ملا
يكلف املتقاضني من جهد ووقت
ومــصــاريــف إضــافــيــة ،ويضاعف
الــضــغــط عــلــى الــقــضــاة وبــاقــي
مكونات املحكمة االبتدائية بإنزكان
جراء كثرة امللفات.
وفــي خضم توقف أشغال بناء
املحكمة االبتدائية ببيوكرى ،ضغط

بعض ن ــواب الــبــرملــان التابعون
للمنطقة ،بخصوص ملف استكمال
املحكمة االبتدائية ببيوكرى ،كل

من موقعه ،لدفع وزارة العدل إلى
إنهاء هذا املشروع.
وبـــعـــد شـــهـــور مـــن الــتــرافــع

كواليس جهوية

البرملاني ،استجابت الوزارة ملطلب
استكمال املشروع ،حيث باشرت
مسطرة فسخ الصفقة مع الشركة
التي تولت بناء املحكمة االبتدائية
بعد استنفاذ كافة الوسائل الكفيلة
بإنجاز الــورش في آجال معقولة،
مــن م ــراس ــات إداريـــــة ،وأوامــــر
اإلعــــذار ،دون جـــدوى ،بعدما تم
تسجيل نسبة  45في املائة من تقدم
األشغال رغم انتهاء املدة املحددة
إلنجاز املشروع ،قبل أن تعلن يوم
الخميس  10شتنبر  ،2020عن
إعالن طلب عروض مفتوحة لصفقة
جديدة من أجل استكمال األشغال
املرتبطة بهذا املرفق الحيوي.
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ســوسية

حطمت امللحقة اإلداريــة األولى
بإنزكان الرقم القياسي في تطبيق
ســيــاســة «تــغــمــاض الــعــيــنــن» على
مستغلي امللك العمومي ،فأصحاب
املحالت التجارية لم يتركوا ولو شبرا
واحــدا للمارة بكل من شارع مسكينة
وشــارع املــدارس وشــارع كسيمة .كل
هذا يجري والسلطات الوصية تتفرج،
حيث أضحت األرصفة وأمام املحالت
التجارية عرضة لالنتهاك ،خاصة بعد
أن تكونت قناعة لدى املحتلني بأن ال
شيء قد يزعجهم من طرف املسؤولني،
فدفعتهم مصالحهم الخاصة إلى بذل ما
في وسعهم من أجل احتالل امللك العام
في واقع متسم بالفوضى والعشوائية
واالنتهاك الفظيع للمجال العمومي.
تــفــرض دوريـــــة لــأمــن الــوطــنــي
متمركزة باستمرار مبدخل مدينة
بيوكرى ،حاضرة إقليم اشتوكة أيت
باها ،على مستعملي الطريق الواقفني
بعالمة «قف» دقائق إضافية يف انتظار
اإلذن لــلــمــرور ومــن احــتــج على ذلك
يسمع ما ال يخطر على بال(.)..
هـــذه الــواقــعــة عاينها مــواطــن
صبيحة يوم السبت املاضي ،وكذلك
إخفاء عنصرين من هؤالء لـ«الشارة
املهنية» يف الــوقــت الــذي حثث فيه
اإلدارة العامة لألمن الوطني جميع
موظفيها على حمل الــشــارة التي
سلمت لهم خالل تواجدهم بالطرقات
كإجراء جديد يف إطار االستراتيجية
التي تتبناها.
مشهد أضحى مألوفا لدى مرتادي
ساحة «السعادة» بإنزكان ،أبطاله عدة
مجموعات من املراهقني ،كل مجموعة
تضم من  4إلــى  10أفــراد ،يجوبون
شارع ابن بطوطة جيئة وذهابا وهم
يصرخون بشكل هيستيري على منت
دراجاتهم النارية في سباقات مرعبة
على شكل حركات بهلوانية يؤدونها
وســط األطــفــال والنساء فيصبحون
أبــطــاال فــي نظر مــن حولهم (حسب
زعمهم) ،ولكن إذا تأملنا قليال في
تلك التصرفات غير املألوفة واملتهورة
التي يقوم بها الكثير من املراهقني،
سنجد أنها تؤكد امتالكهم لشجاعة
غير اعتيادية ،وفــي تصريح أستاذ
جــامــعــي مــتــقــاعــد ،قـــال أن بعض
العائالت تتحمل املسؤولية الكاملة
في تنامي هذه الظاهرة حني تقتني
الدراجات النارية ألبنائها للتباهي
والتفاخر في الوقت الذي تفضل فيه
الجهات املعنية صمت القبور.

تلكــــس
قــامــت البرملانية سعيدة أيــت بوعلي
بـ«تجبيد األذن» للمسؤولني عــن قطاع
الصحة بمراكش ،خالل مداخلتها بمجلس
الــنــواب مــؤخــرا ،حيث جــاء على لسانها
أن ((أســبــاب انهيار املنظومة الصحية
بمراكش ليس وليد اليوم ،بل يعود إلى وقت
طويل)) ،لتبقى جائحة «كورونا» بريئة من
قميص القطاع الصحي ،لتذكرنا هذه النائبة
بواقعة تاريخية انطلقت بمحاولة تفويت
مستشفى ابن زهر املعروف لدى املراكشيني
بـــ«املــامــونــيــة» ،ملستثمرين خـــواص ،من
أج ــل تحويله إل ــى مستشفى للسياحة
االستشفائية ،وقــد ب ــاءت هــذه املحاولة
بالفشل بفضل الدور الطالئعي الــذي قام
به املرحوم امحمد بوستة ،الوزير واألمني
العام األسبق لحزب االستقالل ،من أجل منع
عملية تفويت املستشفى ،ومن ذلك الوقت
واملستشفى يعيش التهميش واإلهمال من
طرف الوزارة الوصية.
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انسحاب مغربي من الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب
احتجاجا على تطبيع اإلمارات مع إسرائيل
عبر تدوينة لــه على صفحته
بـــ«الــفــايــســبــوك» ،ق ــال الناشط
املــغــربــي ســيــون أســـيـــدون ،أن
الشاعر املغربي محمد بنيس أعلن
عن انسحابه من عضوية الهيئة
العلمية لــجــائــزة الــشــيــخ زايــد
للكتاب.
وأضــــــاف ســـيـــون أســـيـــدون،
املناهض للتطبيع اإلسرائيلي ،أن
محمد بنيس أعلن عن انسحابه
من عضوية الهيئة العلمية لجائزة
الشيخ زايـــد للكتاب ،على إثر
االتفاق بني اإلم ــارات وإسرائيل
على إقــامــة عــاقــات دبلوماسية
رسمية بينهما.

وكان الكاتب الروائي
واملترجم املغربي،
أحــمــد ال ــوي ــزي،
قــــد أعــــلــــن عــن
ســحــب تــرشــيــح
إحـــدى روايــاتــه
لــجــائــزة الشيخ
زايد للكتاب برسم
ســنــة ،2021/2020
وذلــك احتجاجا على
قرار اإلمارات العربية
املــتــحــدة التطبيع مع
الكيان الصهيوني.
وقــــــــــال الـــــويـــــزي
فـــــي تــــدويــــنــــة عــلــى

تتويج التلميذ المغربي محمد
الخطري بالميدالية النحاسية
في نهائيات األولمبياد
الدولية في المعلوميات
فــاز التلميذ
املغربي ،محمد
الخطري ،الذي
مثل األكاديمية
الجهوية لجهة
الدار البيضاء
ســــــــطــــــــات،
ب ــامل ــي ــدال ــي ــة
الــنــحــاســيــة
فـــي نــهــائــيــات
الـــدورة الثانية والــثــاثــن لألوملبياد
الدولية في املعلوميات  /دورة .2020
وحسب بالغ لوزارة التربية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث
العلمي ،فإن الفريق الوطني املشارك في
هذه الدورة ،التي نظمت «عن بعد» خالل
الفترة املمتدة مــن  13إلــى  19شتنبر
الجاري ،تحت إشراف اللجنة الدولية،
بعدما كان مقررا احتضانها حضوريا
من طرف دولــة سنغافورة ،حصل على
 580نقطة ،حصد منها التلميذ محمد
الخطري لوحده  260نقطة ،واعتبرت
الــوزارة أن هذه النتيجة «جد مشرفة»
للمغرب وللمنظومة التعليمية ببالدنا،
وذلك اعتبارا لحداثة مشاركة اململكة في
هذه التظاهرة الدولية التي تعد الرابعة
من نوعها ،مقارنة بالدول املشاركة التي
يبلغ عددها  86دولة.

الــقــائــمــون عــلــى هـــذه الــجــائــزة
ذلـــك ،وأضــــاف« :لــكــن مــا حصل
ال ــي ــوم م ــن تــطــبــيــع بــئــيــس بني
ســاســة دول ــة اإلمــــارات والكيان
اإلســرائــيــلــي الــغــاشــم ،فــي تحد
سافر إلرادة الشعب اإلمــاراتــي
الشقيق والعربي قاطبة ،وبنية
مسبقة تترصد التفريط في حق
الشعب الفلسطيني في حل عادل
وإنــســانــي ملجموع قــضــايــاه ،كل
هذا جعلني أعدل نهائيا وبشكل
طوعي عن هذا الترشيح ،في إجراء
متواضع أتضامن فيه مع شعبنا
الفلسطيني في صراعه العادل من
أجل نيل مطالبه املشروعة».

«الفيسبوك» ،أنــه كان
يــــنــــوي أن يــكــون
ترشيح روايته الذي
تــم قبل شهر لنيل
الجائزة اإلماراتية
املــذكــورة ،إسهاما
ف ــي تــقــديــم فــرصــة
لــهــذه الـــروايـــة كي
تجد لها أفقا قرائيا
عربيا أوســع ،كان
من املفترض أن
يــضــمــن
لها
بنيس

مهرجان فاس للثقافة الصوفية في دورة افتراضية
تنظم ال ــدورة  13ملهرجان
فــــاس لــلــثــقــافــة الــصــوفــيــة
بصيغة افتراضية من  17إلى
 26أكتوبر املقبل.
حسب الجهة املنظمة ،فإن
هــذه التظاهرة تشكل نوعا
من الجواب الثقافي اإلبداعي
بخصوص األزمـــة الصحية
الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة
«كورونا».
وعـــلـــى غـــــرار الــــــدورات
السابقة ،تقدم الــدورة باقة
من األنشطة التي تنهل من
الــتــراث الــصــوفــي الوطني
والـــكـــونـــي ،حــيــث يتطلع
برنامج املهرجان إلــى فتح
آفــاق جديدة الكتشاف كنوز
ثقافية وروحية متنوعة أمام
الجمهور.
كما يروم املهرجان ،حسب

املــنــظــمــن ،تــعــزيــز تــمــوقــع
املغرب في الــحــوار الثقافي
كجسر بني الشرق والغرب،
ومــســاءلــة دور الــصــوفــيــة
فــي عــالــم الــيــوم والتعريف
ببصمات املرجعية الصوفية
في الرسم والحروفية والغناء

واملــوســيــقــى والــســيــنــمــا،
ويتعلق األمــر أيضا بإبراز
«كيف يمكن لهذه الحضارة
أن تواصل وظيفتها كحاضنة
للقيم الــكــونــيــة واالغــتــنــاء
بعالقتها مع ثقافات وديانات
أخرى».

مجلة «االستهالل» تخصص عددها  28ألبحاث حول أدب الطفل
صدر العدد  28من مجلة «االستهالل» التي تهتم بالسرد العربي
وقضاياه ،وقد خصص ألبحاث مهتمة بأدب الطفل والناشئة.
ويـــــذكـــــر أن مـــجـــلـــة «االســـــتـــــهـــــال» هـــــي ث ــان ــي
مــــجــــلــــة مــــغــــربــــيــــة اخـــــتـــــيـــــرت لــــــدخــــــول ACI
ضمن شــراكــة بــن دار املنظومة وبــنــك املــعــرفــة املصري
وشركة  Clarivate Analyticsالتي تملك وتدير قاعدة
املعلومات العاملية الشهيرة «كشاف العلوم» (web of
 )scienceواملعروفة سابقا بـ  ISIوالخاصة بتحليل
االستشهادات املرجعية للدوريات وحساب معامل
التأثير ( )Impact Factorلتقييم املجالت العلمية.

على التحكم في ذلك.
وأوصـــى املــنــتــدى املــواطــنــن
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حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

قدر هلل وما شاء فعل وهو الصمد الذي
عن أفعاله ال يسأل ،قد يتعجب اإلنسان ملاذا
أصيبت البشرية كلها بوباء «كورونا» ،لذلك
سنحاول في هــذه الحلقة أن نجد تفسيرا
منطقيا وعمليا لهذه الظاهرة ،ونبدأ بما قاله
سيدنا العباس ،عم الرسول محمد صلى هلل
عليه وسلم حيث جاء قوله(( :ما نزل وباء
إال بذنب وال رفع إال بتوبة)) والقرآن يعج
بآيات بينات تشرح لنا بعض أسرار الكون،
إنــه سبحانه وتعالى خلق كل شــيء بقدر،
وذلك للحفاظ على توازن املخلوقات البشرية
على وجه األرض ،ومن قوله تعالى(( :ولوال
دفــع هلل الــنــاس بعضهم ببعض لفسدت
األرض ))..وهلل ال يحب الفساد ،فإذا طغى
اإلنسان وتعدى حدود هلل سلط عليه ما يلهيه
ويؤدبه ،وجاء ذلك في قوله تعالى(( :وإذا
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا))
(قوم لوط ونوح نموذجا).
اهتز الــرأي العام ،في األسبوع األخير،
الغتصاب طفل بريء وقتله في طنجة ،وفي
نفس اليوم تم اغتصاب فتاة قاصر بآسفي،
وتطلعنا األخبار حسب إحصائيات الجهات
املختصة بأن عمليات االغتصاب تفوق 400
حالة فــي السنة ،فــإذا أضفنا لهذا العدد
زواج القاصرات والحاالت املسكوت عنها
خوفا على شرف العائلة ،أدركنا أن الذئاب
املدسوسة في مجتمعنا تتربص بأبنائنا
لتفترسهم ،فمن املسؤول عن هذه الوضعية،
الوسط العائلي ،أم املدرسة ،أم املجتمع كله؟
غريب أمر هذا اإلنسان الذي وفر هلل له ما

نستحــق أكــثر من «كــورونا»
الحسين الدراجي

يكفي نزواته الجنسية ،فكيف يتحول إلى
وحش ويقوم بمثل هذه املمارسات الشنيعة؟
وهي ظاهرة ال ينفرد بها املغرب وحده ،بل
إنها متفشية في جميع البلدان التي تعتمد
على السياحة ،وخصوصا الفقيرة منها،
مما يجعلنا نعتقد أن داخل كل إنسان يوجد
حيوان يبرز للوجود أمام اإلغــراء وانعدام
املــبــادئ والقيم ،وهناك أسباب اجتماعية
تلعب دورهــا في إعطاء نماذج من الذئاب
البشرية ،كالفقر وتعاطي املخدرات والكحول،
وغيرها من العوامل املجتمعية.
واألدهــى من هذا وذاك ،أن أوروبــا بلغت
مــن العلم والتقدم شأنا كبيرا إلــى درجــة
أن هـــذا الــتــحــضــر جعلها تــعــمــل جــاهــدة
على تفسخ املجتمع ،أليس من الغريب أن
نشاهد مظاهرات تنظمها بعض الجمعيات
للترخيص لها بزواج الرجل بالرجل واملرأة
بــاملــرأة ،وهــو خــروج عن طاعة هلل وتدمير
للمجتمع ،علما أن هذه األمور تنفيها جميع

األديــــان الــســمــاويــة ،ومــع ذلــك نسجل
بأسف شديد ،انتشار البيدوفيليا حتى
فــي مجتمعنا اإلســامــي ،وهــي جريمة
االعتداء واغتصاب األطفال ،كما كثرت
في السنني األخيرة هــذه الفاحشة بني
أطفال الشوارع الذين قد يضطرون إلى
بيع أجسادهم لضمان قوت يومهم.
فإذا علمنا أن ما ال يقل عن  5000طفل
متشرد في مدينة الدار البيضاء وحدها،
أدركــنــا مــدى الــخــطــورة الــتــي يواجهها
شعبنا ،وهو أمر يستلزم القيام بحمالت
تمشيطية من أجل إيواء هؤالء األطفال في
الخيريات واملؤسسات اإلصالحية ،وهو
جزء من تخليق الشعب وحمايته من األوبئة.
وها نحن أمام وباء ال نجد له حال رغم ما
يبذله العلماء املختصون من مجهود إليجاد
الدواء أو اللقاح الخاص به ،مصداقا ملا جاء
في إحــدى اآليــات القرآنية التي يفهم منها
أنه لو اجتمع علماء الكون ليخلقوا ذبابة
ما استطاعوا لذلك سبيال ،ألن الخلق من
اختصاص هلل األوحــد الصمد الــذي لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ،فالكفاءة له
وحده وتدبير أمر الدنيا كذلك ،فإذا قدر فعل
ما شاء سبحانه عز وجل نبتهل إليه أن يرفع
عنا غضبه الــذي قد يتجلى ومنه املصيبة
التي حلت بنا ،وباء «كورونا» و((إن هلل ال
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))
صدق هلل العظيم.
إذا استعرضنا كل هذه املناكر والفواحش
التي انتشرت في مجتمعنا ..أال نستحق أكثر
من «كورونا»؟

نافذة للرأي

تأجيل المصادقة على مشروع القانون الجنائي وتشرذم األغلبية الحكومية
 2008والذي يبقى حبرا على ورق إذا لم تترتب
انتهت الــواليــة التشريعية ما بعد دستور ،2011
عنه إمكانية املساءلة الزجرية بعد ثبوت الفعل
وستنتهي الوالية الحالية في غضون السنة املقبلة،
املرتكب ،لذلك ،جاء في توصيات املجلس األعلى
ونعاين حاليا هرع األحــزاب وتسارع الالهثني وراء
للحسابات فــي أحــد تــقــاريــره :إدخ ــال عقوبات
الحقائب واملناصب إلى الحديث عن التحالفات مهما
ردعية لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو
كانت هجينة ،وتوحي باختالف بني في اإليديولوجيات
غير مكمل ،كما أن تتبع ثروات القضاة وأعضاء
والــرؤى املستقبلية ،الشيء الــذي ال يخدم في شيء
عائالتهم مقتصر على القضاة دون غيرهم من
املصلحة العليا للوطن ،واألمثلة على ذلك كثيرة!
املوظفني ومسؤولي الدولة ،وفي ذلك حيف.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ،فإن مشروع القانون
سليمة فراجي
لذلك ،بات من املؤكد التجريم في حق من يحدث
الجنائي لم يحظ بعد بمصادقة البرملان ،علما أنه بعد
اختالال ومسا بضوابط املجتمع عن طريق خلق
التأجيالت املتعددة على عهد حكومة بن كيران ،ثم
التفاوت الطبقي واالغتناء بصفة غير مشروعة،
حكومة العثماني ،وحلول أجل وضع التعديالت خالل
من خالل سن قوانني في مواجهة الجريمة متمثلة
شهر شتنبر  2020وتأجيلها مرة أخــرى ،ال يبدو أن
في القانون الجنائي ،والسؤال املطروح :ملاذا
املصادقة على املشروع املثير للجدل ،الذي لم يعد متالئما
مع املستجدات ومع دستور  ،2011ستخرجه إلى حيز الوجود ،نظرا اعتبر هذا التجريم مخيفا ولم يحظ بإجماع الفرق؟
ولإلشارة ،وعلى سبيل املقارنة ،فقد عمدت كثير من الــدول ،في
إما لغياب إرادة الحسم أو بسبب التشرذم اإليديولوجي والتحالفات
الهجينة ،وإمــا بسبب تصفية الحسابات السياسية وانــفــراط إطار خططها ملكافحة الفساد ،إلى تجريم فعل اإلثراء غير املشروع،
عقد األغلبية الحكومية ،في ضرب صــارخ النتظارات املواطنني ،منها مصر واألردن ولبنان والجزائر والسنغال ومالي واألرجنتني،
والخطابات امللكية السامية ،وفوران املستجدات املتعلقة بالتحوالت وهي غالبا دول تعاني من معضلة املساس باملال العام.
وإن دوال ذات تشريعات عريقة كذلك انتصرت لتجريم اإلثراء غير
اإلقليمية والتداعيات ومخلفات الوباء التي فرضت على العالم
كله تحيني بعض النصوص وسن أخــرى أملتها ظــروف وأحــداث املشروع ،علما أن ما قد يثار بخصوص قرينة البراءة من خالل قلب
عبء اإلثبات الذي يقع على عاتق االدعــاء ،فإن الزيادة الفاحشة
ومستجدات.
أكثر من ذلك ،هناك مقتضيات إيجابية أتى بها املشروع وهي محل والطارئة في الثروة وعدم مالءمتها وتناسبها مع الدخل الشهري
انتظار املواطنني ،كالعقوبات البديلة التي يحكم بها بديال للعقوبات بناء على معطيات تتوفر عليها سلطة االدعاء ،بإمكان املتهم أن يثبت
السالبة للحرية في الجنح التي ال تتجاوز عقوبتها سنتني حبسا ،مشروعية مصدر أمواله املتأتية من اإلرث أو الزواج بميسور ،أو أي
مصدر آخر يشرعن هذه الزيادة الطارئة.
وهي:
وفي هذا الصدد ،فقد عللت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
 )1العمل ألجل املنفعة العامة.
ما ذهبت إليه من كون القرائن املوجودة في القوانني الزجرية ال
 )2الغرامة اليومية.
 )3تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تتعارض مع قرينة البراءة ما دامت في حدود معقولة وتتناسب مع
خطورة الفعل مع ضمان حقوق الدفاع.
تأهيلية.
لذلك ،وما دام الفوران الشعبي ينحو منحى عدم اإلفــات من
علما أنه استثنى بعض الجنح من االستفادة من العقوبات البديلة،
وهي االختالس ،الرشوة ،االتجار باملخدرات ،واالستغالل الجنسي العقاب ومحاربة التفاوت الطبقي املبني على نهب املــال العام
واالغتناء الفاحش دون مبرر مشروع ،مع استشراء حاالت ملموسة
للقاصرين.
وإذا كان تجريم اإلجهاض قد أثار الكثير من الجدل ،إذ تم رفع لإلثراء غير املشروع واستفحالها ،فإن تجريم هذه األفعال التي تجد
التجريم عن حاالت اإلجهاض إذا نتج الحمل عن اغتصاب أو زنا سند تجريمها في مالءمة املغرب لقوانينه مع املواثيق الدولية ،وكذا
املــحــارم ،أو كانت الحامل مختلة عقليا ،أو كــان الجنني مصابا مطابقتها لدستور  ،2011ناهيك عن اله ّبة الشعبية املطالبة بربط
بأمراض جينية أو تشوهات خلقية خطيرة ،وتسبب في خلق نقط املسؤولية باملحاسبة ونبذ اإلفالت من العقاب ،ليعتبر أمرا محمودا
الخالف املؤدية إلى تأجيل وضع التعديالت واملصادقة على املشروع متماشيا مع املقتضيات الدستورية واملواثيق الدولية وطموحات
رقم  ،10.16فإن تجريم اإلثراء غير املشروع بدوره خلق نقط خالف املنظمات الحقوقية وعامة املواطنني.
ومن املفروض أن يوحد رأي األغلبية واملعارضة بدل اختالف
بني مكونات الحكومة كشفت عن عدم االنسجام الحكومي والتحالف
الهجني الذي أبان غير ما مرة عن عجزه في تمرير بعض القوانني وتشرذم األغلبية الحكومية والحكم على مشروع قانون جنائي
وإبقائها في رفوف اللجان ،مثال ذلك املادة  16من مدونة األسرة بالجمود عبر مختلف التأجيالت ملدة واليتني برملانيتني ،علما أن
القانون الجنائي املطبق حاليا كان يتالءم مع دستور  !1962فمتى
املتعلقة بالبينة الشرعية في ثبوت الزوجية.
ولعل تجريم اإلثراء غير املشروع الذي كان من أسباب التأجيل ينقشع السحاب ونحظى بتمرير مشروع قانون جنائي ومسطرة
املتتالي ،يعتبر مكمال للتشريع املتعلق بالتصريح باملمتلكات جنائية يتالءمان مع املستجدات الوطنية واإلقليمية والدولية
املنصوص عليه دستوريا واملفعل على أرض الــواقــع منذ سنة والثورة اإللكترونية بإيجابياتها وسلبياتها؟

مالحظات حول ضبابية
مشروع قانون المالية

محمد حركات

بتاريخ  12غشت  ،2020صدر منشور رئيس الحكومة
رقم  2020/12حول إعداد مشروع قانون املالية لعام 2021
املوجه إلى الوزراء والوزراء املنتدبني واملندوبني السامني
واملندوب العام ،من أجل موافاة مديرية امليزانية باقتراحاتهم
امليزانياتية في أجل ال يتعدى  31غشت .2020
ويتزامن إعداد هذا املشروع مع سياق وظرفية دولية استثنائية
تتسم بهول انتشار جائحة «كوفيد  »19وبانعكاساتها الكارثية،
االقتصادية واالجتماعية ،املهولة ،الصعبة وغير املسبوقة
التي لها أثار سلبية وخيمة على البالد ،ال سيما تزامنها مع
الجفاف الذي عرفته هذه السنة الفالحية ،الشيء الذي عرى،
رغم املجهودات املبذولة ،على واقــع مخيف ضمن املنظومة
اإلنتاجية واالجتماعية الهشة التي تتميز بحوالي  % 70من
األســر املغربية التي تشتغل في القطاع غير املهيكل ،أو في
املقاوالت الصغرى جدا والصغرى واملتوسطة ،فضال عن عجز
القطاع الصحي والتعليم والرعاية االجتماعية عن االستجابة
النتظارات املواطنني في عز األزمة .في هذا السياق املضطرب،
يستند مشروع قانون املالية إلى ثالث أولويات هي:
 )1تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني.
 )2الشروع في تعميم التغطية االجتماعية.
 )3التأسيس ملثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
ومن خالل الوقوف على مضامني هذه األولويات والتوجيهات
التي نصت الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة على التقيد بها في
إعداد مشروع ميزانية  ،2021نسجل بناء على فرضيات االقتصاد
السياسي للحكامة والنزاهة ومتطلبات السيادة والعيش بكرامة
عند املواطنني ،خالل وما بعد «كورونا» ،كما هو متداول دوليا في
أدبيات هذه األزمة ،الخالصات الجوهرية اآلتية:
 )1تأكيد واعــتــراف الحكومة بعدم توافر وضــوح الرؤية
عندها في املنشور للسيطرة على األزمة طاملا أن هناك غياب
مخطط تنموي في األجل املتوسط والبعيد من أجل التحكم في
ظرفية واألزمة الهيكلية التي يتميز بها االقتصاد الوطني من
خالل طرح األسئلة الكبرى للتنمية في البالد (اقتصاد ومجتمع
املعرفة ،التقدم العلمي وامتالك التكنولوجيا ،القضاء على
األمية ،التعلم عن بعد ،تأمني الخدمات السيادية العامة).
 )2طموح املنشور غير املبرر وغير الواقعي في تحقيق نمو
اقتصادي في حــدود  % 5.4مقابل ناقص  % 5عــام 2020
أخــذا بعني االعتبار فرضيات سعر غــاز البوتان بمعدل 350
دوالرا للطن ،ومحصول زراعــي متوسط في حــدود  70مليون
قنطار ،بدون تحديده لعجز امليزانية املتوقع رغم تشديده على
التأثر البالغ للتوازنات املاكرواقتصادية وارتفاع عجز امليزانية
والحساب الجاري مليزان األداءات ،والكل يعرف أن عجز امليزان
التجاري أصبح بنيويا منذ عدة سنوات وقبل أزمة الجائحة.
 )3هيمنة هاجس التوازن املالي والتقشف على حساب التوازن
االجتماعي الشامل ،حيث نلمس تناقض املنشور عندما يحدد
ثالث أولويات عامة ،وسرعان ما يتخلى عنها مشددا أساسا على
«ميزانية استهالكية» في وضع التوجهات التي ينبغي التقيد بها
في إعداد املقترحات برسم ميزانية  ،2021سواء فيما يتعلق بحصر
الطلبات في االحتياجات الدنيا بشأن الخدمات املقدمة للمواطنني
واستعمال الطاقات املتجددة في مجال املاء والفالحة والصناعة ،أو
تقليص إعانات االستثمار بالنسبة للمؤسسات العمومية ،أو غلبة
التسويف في املنشور ،ال سيما فيما يتعلق بالرعاية االجتماعية.
 )4ضعف االقتصاد السياسي واملذهبي العلمي والعملي في
مجال مكافحة األزمــة من خالل تعبئة املواطنني وكل الفاعلني
االقتصاديني واالجتماعيني عبر بلورة حلول إبداعية جديدة
قوامها الثقة في مواجهة الوباء واستئناف األنشطة االقتصادية
وضمان الخدمات اإلنسانية العامة ،بل خالفا لذلك ،تعتبر الرسالة
التوجيهية غير صادقة عندما تقر بــأن الحكومة «تمكنت من
التحكم في الوضع الصحي ،ومن دعم صمود املقاولة وتجهيز
املستشفيات» ،غير أن الواقع ال يزكي هذا االدعــاء ،ففي األيام
األخيرة ما بعد عيد األضحى (أو ما أصبح يسمى عند الرأي العام
الوطني بليلة الهروب األكبر وما نتج عنه من سلبيات عديدة)،
استفحلت حالة انتشار الوباء وظهر ضعف تنظيمي واستراتيجي
بارز للعيان في االنفالت في التدابير املتخذة وتضارب القرارات.
 )5تناقض مشاريع الحماية االجتماعية مع املمارسة العملية
للمؤسسات ،واملــثــال على ذلــك ،إصــدار الصندوق الوطني
ملنظمات االحتياط االجتماعي ملذكرة داخلية رقم 2020/23
بتاريخ  12غشت  ،2020يوم إصدار الرسالة التوجيهية لرئيس
الحكومة ،تقضي هذه املذكرة بعدم تعويض وتحمل النفقات
والعالجات املتعلقة بجائحة فيروس «كورونا» بدعوى «القوة
القاهرة» ،وهذا شأن ال يستند إلى أساس قانوني ويتناقض مع
مشروع التغطية االجتماعية التي جعلها من األولويات.
 )6هيمنة املنطق االستهالكي في امليزانية على حساب مبادئ
األهداف والنتائج والنجاعة ،ويظهر ذلك جليا من خالل تنصيص
املشروع على إعــادة انتشار املناصب املالية لتغطية العجز
على املستوى املجالي والقطاعي ،وتقليص نفقات الدراسات
(املهيمنة في اإلدارات عبر االلتجاء إلى بيوت خارجية مكلفة
بدون طائل ملموس) واملناداة باللجوء إلى استغالل الخبرات
واألطــر اإلداريــة ،وتقليص نفقات النقل والتنقل واالستقبال
والفندقة وتنظيم الحفالت واملؤتمرات والندوات ،واالمتناع عن
برمجة نفقات اقتناء وكراء السيارات وكراء وتهييء املقرات
اإلداريــة وتأثيثها أو تقليص هاته النفقات وربطها بضرورة
املصلحة ،لذلك فهي تظل مقاربات فضفاضة وغير دقيقة.

20

المنبر الحر

العدد1090 :

من  24إلى  30شتنبر 2020

قيدوم القضاة والمحامين يحكي:

عندما كشف النمل حقيقة جريمة مشابهة لجريمة قتل الطفل عدنان
توصلت «األسبوع» بمراسلة من قيدوم القضاة والمحامين ،األستاذ رضوان محمد إدريس بناني يحكي فيها عن تجربته
الشخصية مع قضية شبيهة بقضية الطفل عدنان ،من حيث الجريمة ومن حيث إخفاء الجثة( ،)..وهي القضية التي يرجع
تاريخها إلى سنة  ،1963وقتها حكمت المحكمة بإعدام المتهم( ،)..ولم يكن هذا القرار ليصدر لوال حنكة القضاة ،ومن بينهم
صاحب المراسلة الذي كان أصغر قاض في مغرب الستينات ،وأصغر رئيس محكمة للجنايات في العالم عام  1963وهو ابن 23
سنة ..فيما يلي القصة كما حكاها صاحبها:
كــان الطفل الضحية ابــن أربــع سنوات،
واملتهم تلميذ بالبكالوريا ابن  18سنة ،من
أسرة محترمة ،وكان من املنتظر أن يعترف
باألفعال املنسوبة إليه في مرحلة البحث
التمهيدي على األقـــل ،ولكنه نصح بأن
ينكر في سائر مراحل املحاكمة ..على أمل
الحصول على البراءة.
استمرت املحاكمة ثالثة أيــام بلياليها،
برئاسة رئيس املحكمة اإلقليمية ورئيس
املحكمة العسكرية ،األســتــاذ عبد النبي
بوعشرين (رحمه هلل) ،وبعضوية مستشاره
األيــمــن ،أصغر القضاة ،األســتــاذ رضــوان
بناني ،ومستشاره األيسر القاضي األستاذ
أحمد الحضري (رحمه هلل) ،وبعضوية
ثالثة مستشارين محلفني من عامة الشعب،
وآزر املتهم محاميان :األستاذ طورا باديبا
اإليطالي واألستاذ فونطني اإلسباني.
اســتــدرج املتهم الطفل ملنزله ،فعل فيه
الفاحشة ،لطخت دماء الضحية إزار فراش
املعتدي فقتله ،ثم أخفى جثته ،وأنكر األفعال
املنسوبة إليه ،لم تعثر الشرطة القضائية
على الجثة!
قام قاضي التحقيق اإلسباني بتفقد منزل
املتهم مرتني بحثا عن الجثة ،فلم يهتد إليها
إال بعد عشرة أيام ..إثر توصله بتقرير خبرة
من الدار البيضاء أجريت على مجموعة من
النمل وجدت على حائط بعيد عن املطبخ،
تفيد وجــود دم بشري في النمل ..آنــذاك،

الضحية عدنان

تتبع مسيرة النمل حتى فوجئ بالجثة،
وبالرغم من العثور على جثة الضحية في
منزل املتهم ،أصر على اإلنكار ..وكان تقرير
الخبير املحلف الصيدلي اإلحيائي بالدار
البيضاء ،أن صــرح بــأن البقع التي على
اإلزار ليست دما.

وأثناء الجلسة ،استأذنت الرئيس بأن
أقوم مباشرة باستنطاق الصيدلي الفرنسي،
حاصرته بأسئلتي فاضطر أن يقول :لم يعد
دما  ،il n’est plus du sangمخالفا ما
جاء في تقريره ،il n’est pas du sang
فطلبت من الرئيس أن يأمر كاتب الضبط
بتراجع الخبير عن كالمه السابق :ليس دما
باإلشهاد.
وفــي زي ــارة تفقدية للسجون مــن طرف
قاضي التحقيق األجنبي ،عثر في حيازة
املعتقل على كتب للتنويم املغناطيسي ،كان
يتدرب عليه لتنويم املحكمة أثناء محاكمته.
حاولت املحكمة عدة مرات أن تقنع املتهم
باالعتراف عله يحظى بظروف التخفيف،
ولكنه أبــى ،وكــان من شهود اإلثبات على
سبيل االستئناس فــقــط ،أخــت الضحية
الهالك ،طفلة بريئة ،ذات ثــاث سنوات،
أجلست املحكمة عدة أشخاص ال عالقة لهم
بالقضية إلى جانب املتهم ،وملا أمر الرئيس
برفع الطفلة الشاهدة على كرسي لتتمكن من
التعرف على املتهم الذي استدرج الضحية
بــحــضــورهــا ،اســتــعــرضــت الــوجــوه التي
أمامها ،وملا تأكدت من مالمح املتهم ،أشارت
إليه بأصبعها الــبــريء :هــذا هــو ،فنفرت
الدموع من أعيننا ،ألن هلل تعالى ألهمها
لكشف املجرم من بني أشخاص أبرياء.
فأصدرت املحكمة حكمها عليه باإلعدام،
وباإلجماع ،ال باألغلبية فقط ،ألن الــروح

عزيزة عند هلل تعالى ،واستشهدت املحكمة
باآلية الكريمة(( :ولكم في القصاص حياة
يا أولي األلباب لعلكم تتقون)) صدق هلل
العظيم (البقرة اآلية .)179
كانت املحاكمة يوم  5نونبر  ،1963ونظرا
للكفاءة والديناميكية التي أظهرتها في
هذه املحاكمة ،أسندت إلي بعد أسبوعني
منها ،رئاسة محكمة الجنايات الكبرى،
وكانت أول جلسة جنائية رأستها انعقدت
يــوم السبت  23نونبر  1963بمشاركة
العضوين السيدين صالح الدين الريسوني
وأحمد الحضري ،وبمشاركة املستشارين
املحلفني الــســادة :محمد محمد الدكالي،
عبد الكبير محمد الصغير ،محمد بن رابح،
بمحضر ممثل النيابة العامة ،السيد عبد
هلل الخطيب ،وكاتب الضبط السيد أحمد
بوسلهام.
القضية الجنائية رقــم  ،142التهمة:
الــضــرب والــجــرح العمديني املــؤديــن إلى
عطب مستمر واالغــتــصــاب ،الــحــكــم10 :
سنوات سجنا.
أما أول جلسة جنحية ترأستها ،فكانت
يــوم  17أكتوبر  ،1963بعضوية األستاذ
أحمد الحضري واألستاذ إدريس الضحاك.
ومسك الختام قوله تعالى(( :أفحكم
الجاهلية يبغون ومن أحسن من هلل حكما
لقوم يوقنون)) (سورة املائدة اآلية .)50

على هامش مقتل الطفل عدنان

ما رأي الحقوقيين الذين يطالبون بإلغاء عقوبة اإلعدام في هذه الجريمة؟
د .عبد الرحيم بن سالمة*

تعودت الجمعيات الحقوقية املنضوية
تحت ل ــواء «االئــتــاف املغربي ملناهضة
عقوبة اإلعدام» ،تنظيم وقفات في  10أكتوبر
من كل سنة :اليوم العاملي للمطالبة بإلغاء
عقوبة اإلعدام ،ألنها في نظرهم عقوبة بشعة
غير إنسانية ،تقضي على الحق في الحياة
والحق في العيش ،وكونها تعرض مرتكب
الفعل الجرمي للتعذيب واملــس بالسالمة
الجسدية.
وإذ لم تبق إال أيام قليلة على حلول يوم
 10أكتوبر ،الذكرى التي يرفع فيها هؤالء
الحقوقيون أصواتهم مرة أخرى للمطالبة
بإلغاء عقوبة اإلعدام ،علينا أن نسائل هؤالء
الحقوقيني عن رأيهم في الجريمة الشنعاء
التي هزت املغرب قاطبة والتي استدرج فيها
وحش آدمي وشركاؤه طفال بريئا في سن
الزهور ( 11سنة) فهتك عرضه ثم قتله عمدا
ودفــن جثته بحفرة في محيط سكنه ..أال
يستحق هذا املجرم الوحش ومن معه الحكم
عليهم بعقوبة اإلعدام ،ثم تنفيذ هذه العقوبة
في حقه وعليهم ،فهذه العقوبة ضرورية
لحماية سالمة املجتمع من عبث املجرمني
أمثال قاتل الطفل البريء عدنان ،الذي أدمى
قلوب ساكنة مدينة طنجة وغيرها من املدن
املغربية ،ألن اإلعــدام هو السالح الوحيد
الذي يرهب به املجتمع املجرمني األشرار
مــن قتلة ومنتهكي األعــــراض وخاطفي
األطفال األبرياء وسفاكي الدماء ،فقديما قال
الفيلسوف كانط« :انزعوا الحياة من الذي
نزع حياة اآلخرين».
فـــاآلراء الــتــي يــدافــع عنها املناهضون

لإلعدام من كون هذه العقوبة قاسية وغير
إنسانية وغير منطقية ومهينة للفرد ،تلغي
إنسانية اإلنسان وقدسيته في الحياة ،فهي
في نظر هؤالء ،عقوبة خطيرة وظاملة وغير
صالحة لعصرنا هذا على وجه الخصوص،
وال تتالءم مع تطور الحياة البشرية وتطور
املفاهيم التي يعطيها اإلنــســان لحقوق
البشر ،فالقتل باسم القانون لم يعد ينفع
في القضاء على الجريمة أو التقليل من
حدتها ،فهي عقوبة تهدر أقــدس حق في
الحياة بإزهاق روح بشرية ،في حني أن
الــذي يمسك األرواح هو الخالق سبحانه
وتعالى وليس البشر.
وإن مرتكب الفعل الجرمي كالقتل ،إذا
حكم عليه بعقوبة اإلعــدام وقامت الدولة
بتنفيذ هذه العقوبة عليه ،فإنها تكون قد
ارتكبت هي األخرى جريمة قتل نفس بشرية،
لذلك ،فاملطلوب هو إلغاء هذه الجريمة في
جميع القوانني عامليا ،لكن فقهاء الشريعة
اإلسالمية يرفضون إلغاء عقوبة اإلعــدام
أو استبدال هذه العقوبة بعقوبات أخرى
كالسجن مدى الحياة ،فهم يتمسكون بما
جاء في القرآن الكريم من آيات عديدة مثل
قوله تعالى(( :ولكم في القصاص حياة يا
أولي األلباب لعلكم تتقون)) ،فقد قال شيخ
األزهر محمد سيد طنطاوي رحمه هلل« :إن
حكم اإلعدام ترجمة شرعية ملبدأ القصاص
الذي فعّ له اإلسالم صيانة وحماية للنفس
البشرية التي كرمها هلل تعالى» ،وأضاف
شيخ األزهــر قائال« :إنــه ال يتفق مع مبدأ
القصاص الشرعي أن يترك دم املسلم مباحا

ألي شخص يريد أن يتعدى على حياته
ظلما وعــدوانــا ويسلبه إيــاهــا» ،ويــردف
شيخ األزهر« :إن هناك حقائق ثابتة حول
هذا األمــر ،منها أن شريعة اإلســام كانت
أول من أكد مبدأ حقوق اإلنسان وقررت أن
من يعتدي على إنسان واحد فكأنه اعتدى
على اإلنسانية بأكملها» ،كما جاء في اآلية
الكريمة ..(( :من قتل نفسا بغير نفس أو
فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)).
وأشار شيخ األزهر سيد طنطاوي رحمه
هلل ،إلــى أن عقوبة اإلع ــدام في الشريعة
اإلسالمية ال تطبق إال على من قتل غيره
ظلما وعدوانا ،وأن القاتل تعمد اإلصرار
على القتل ،فلماذا نطالب بإلغاء عقوبة
اإلعــدام وعــدد كبير من النفوس البشرية
سالت دمــاؤهــا على يــد مجرمني وحــوش
قتلة ،من بينهم النفس الزكية للطفل البريء
املشمول برحمته عدنان بــوشــوف ،الذي
ستنصف العدالة ذويه بالحكم على املجرم
وشركائه والذي استدرجه وهتك عرضه ثم
قتله ودفن جثته بحفرة قريبة من سكناه،
وكل ذلك مع الترصد واإلصــرار ،فمثل هذه
الجريمة النكراء يعاقب عليها القانون
الجنائي في فصله  399باإلعدام.

عقوبة اإلعدام بين التنفيذ والتجميد
رغــم أن محاكم بــادنــا تنطق فــي بعض
أحكامها بعقوبة اإلعدام ،غير أن أي حكم من
هذه األحكام لم يتم تنفيذه ،منذ سنة ،1993

ومع ذلك ،فإن الحقوقيني املنضوين تحت لواء
االئتالف املغربي ملناهضة عقوبة اإلعــدام،
مصرون على مطالبة الحكومة املغربية بإلغاء
هذه العقوبة واالنضمام إلى االتفاقية الدولية
املتعلقة بهذا املوضوع ،ال سيما وأن هيئة
«اإلنصاف واملصالحة» أوصت في تقريرها
الختامي بإلغاء عقوبة اإلعدام ،غير أن املحاكم
الوطنية مازالت تصدر أحكاما باإلعدام لم
ينفذ أي حكم منها منذ أزيد من ربع قرن ،رغم
بشاعة الجرائم التي ارتكبها املجرمون ومن
أجلها حكموا باإلعدام.
فبالرغم مما ذكــر أعــاه ،فــإن الحقوقيني
أنصار إلغاء عقوبة اإلعدام في املغرب ال زالوا
مصرين على املطالبة بإلغاء هــذه العقوبة
العظمى في نظرهم ،عاجال أو آجــا ،ألنهم
يحتجون بــأن ثلثي دول العالم ألغت هذه
العقوبة من قوانينها الجنائية الوطنية (102
دولة من أصل  ،)193في حني الواليات املتحدة
األمريكية التي تدعي أنها بلد الحريات وحقوق
اإلنسان ،فإن عددا كبيرا من الواليات فيها
تحكم محاكمها بعقوبة اإلعدام وتعمل على
تنفيذ هذه األحكام بمختلف الطرق والوسائل
كتنفيذ هذه العقوبة رميا بالرصاص أو شنقا
حتى املوت أو خنقا أو باملقصلة أو بالغاز
أو بحقن السم أو بالكرسي الكهربائي ،أما
في املغرب ،فإن عقوبة اإلعدام وتنفيذه ،يكون
رميا بالرصاص حسب ما هو موضح في
قانون املسطرة الجنائية.
أستاذ باحث
*
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اغتصـاب األطـفال بين الفعل الجرمي والنصوص القانونية
جميلة حلبي

طــفــت عــلــى ســطــح األحــــداث،
مــــؤخــــرا ،جــــرائــــم اخــتــطــاف
واغــتــصــاب أطــفــال ،وقتلهم في
بعض الــحــاالت ،وهــذه الجرائم
ليست ولــيــدة العصر ،بــل إنها
قــديــمــة قـــدم الــتــاريــخ ،غــيــر أن
وســائــل الــتــواصــل االجتماعي
لعبت دورهــا حاليا في نشر ما
يقع في املجتمع وأصبح الكل على
اطالع بما يجري من هذه الجرائم
وغيرها ،زد على ذلك ،عمل عدة
منظمات حقوقية على إخراج هذه
الظاهرة من «الطابو» الذي كانت
قابعة فيه ،إلــى العلن ،وأخــذت
فــعــالــيــات مــن املــجــتــمــع املــدنــي
تحارب الظاهرة بالضغط على
املشرع من أجل تغيير النصوص
القانونية ومــن ثــم العقوبات
املتخذة في حق هؤالء املجرمني،
وذلــك مــن خــال عــدة تظاهرات
واحتجاجات ،ومناقشة القضية
في برامج إذاعية وتلفزية ..لكن
على أرض الواقع ،ال شيء تغير
نحو األحسن ،بل الوضع ازداد
من ســيء إلــى أس ــوأ ..واألفضع
مــن ذل ــك ،أن القضية أصبحت
حــديــث وســائــل إعـــام أجنبية،
وأصبح املغرب موصوما بعار
االغتصاب حتى أن إحدى املنابر
كتبت ،عقب فضيحة اغتصاب
الطفلة إكرام (مدينة طاطا) شهر
يونيو املاضي(( :تعتبر متابعة
الجاني في حالة سراح بعد دفعه
كفالة مالية ،فضيحة تستدعي
املساءلة القانونية وفتح تحقيق
فــي املــوضــوع ،على اعتبار أنه
يــســيء إل ــى الــقــضــاء املــغــربــي،
ويزعزع الثقة به لدى املواطنني،
كما يضع اململكة فــي وضعية
املــســاءلــة بــخــصــوص التطبيق
ال ــص ــارم واملــبــدئــي اللــتــزامــات
املــغــرب الــدولــيــة فــيــمــا يتعلق

بحقوق اإلنــســان ،واالتفاقيات
الدولية املرتبطة بحقوق الطفل
التي صــادق عليها)) ،ولــو لم
تكن العقوبات الزجرية املتخذة
في هذا الباب متساهلة ،إن صح
التعبير ،ملا كانت هذه الجرائم
تتكرر بني الحني واآلخر ،خاصة
إذا أخذنا بعني االعتبار وضعية
الــســجــون حيث ينعم السجني
بكل وسائل الراحة (غرف النوم،
الــحــمــام ،املــنــاعــب الرياضية،
الــتــكــويــن املــهــنــي ،الـــدراســـة...
وغيرها) وكأنه في فندق وليس
مؤسسة عقابية ،ليطرح السؤال:
ما الذي يردع املجرم لعدم تكرار
جريمته في ظل نصوص قانونية
ال تتسم بالصرامة؟
فبالرجوع إلى الفصل  486من
القانون الجنائي املغربي الذي
ينص على كــون ((االغــتــصــاب
جريمة يعاقب عليها بالسجن
من خمس إلى عشر سنوات ،غير
أنــه إذا كــان ســن الضحية يقل
عــن ثمان عشرة سنة أو كانت
عاجزة أو معروفة بضعف قواها
العقلية أو حامال ،فــإن الجاني
يعاقب بالسجن مــن عشر إلى
عشرين سنة)) ،ليشدد الفصل
 487العقوبة على مرتكب جريمة
االغتصاب ((إذا كان الفاعل من

أصول الضحية أو ممن لهم سلطة
عليها ،أو وصيا عليها ،أو خادما
بــاألجــرة عــنــدهــا ،أو عــنــد أحــد
من األشخاص السالف ذكرهم،
أو كــان موظفا دينيا أو رئيسا
دينيا ،وكذلك أي شخص استعان
فــي اعــتــدائــه بشخص أو بعدة
أشخاص)) ،لكن بيت القصيد هو
الفصل  475الذي جاء فيه(( :من
اختطف أو غرر بقاصر يقل سنه
عن  18سنة بدون استعمال عنف
وال تهديد وال تدليس ،أو حاول
ذلك ،يعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات وغرامة من 200
إلى  500درهــم)) ،بالـله عليكم،
كــيــف يــمــكــن إثــبــات استعمال
العنف أو التدليس أو التهديد
سواء من طرف الجاني أو املجني
عليه ،فاألول حتما ينكر ،والثاني
يــقــول م ــا يــقــولــه تــحــت تأثير
الصدمة وهــول الــواقــعــة ،وبني
هذا وذاك ،تضيع خيوط الحقيقة،
لكن يبقى االغتصاب اغتصابا،
علما أن فعل غصب يعني أخذ
الشيء بالقوة ودون إرادة الطرف
املغتصب ،وهو يشبه أخذ حياة
شخص ،مما يتطلب تنزيل أشد
العقوبات ،وليس من سنة إلى
خمس سنوات ..فهل بإمكان هذه
العقوبة محو األثار النفسية التي

قضايا للتفكير
نجيبة بزاد بناني

في السنوات األخيرة ،انكسر الصمت
الذي كان يلف كثيرا من املواضيع ،كالخجل
من اإلعاقة واالغتصاب والتحرش الجنسي
واألمـــــراض املتنقلة جنسيا والــعــنــف،
وحتى الفساد والرشوة واختالس أموال
الدولة ..وأصبح الجميع حاليا يفضح هذه
املعامالت غير الالئقة بكرامة املواطنني،
الذين يعانون من مشاكل كثيرة أغلبها
خطيرة.
وال حديث خــال السنوات األخيرة إال
عن عمليات النصب واالحتيال ،عن السرقة
والــنــهــب فــي جميع املــيــاديــن وحــتــى في
العقار ،فعندما نتصفح الجرائد والصحف،
أو نسمع األخــبــار في اإلذاعــة والتلفزة،
تلفت انتباهنا أخــبــار عــديــدة وحكايات
متنوعة عن عمليات النصب واالختالس
بجميع أشكاله وأنواعه.
يستعمل النصابون ،وما أكثرهم ،الحيلة
الــدهــاء والــخــدع لكسب امل ــال بسهولة،
وخاصة عندما يلتقون بأشخاص يتصفون
بالتلقائية والسذاجة وحسن النية ،وملا
يشتكون ،يقال لهم «الــقــانــون ال يحمي
املغفلني».
عــاوة على ذلــك ،هناك ظاهرة خطيرة
انتشرت في البالد ،أال وهي ظاهرة التحرش
الجنسي واالغتصاب وقتل الضحية بعد
ذلك ،فال يمر يوم واحد دون أن نسمع من
خالل وسائل اإلعالم ،عن فتيات أو أطفال
قاصرين تعرضوا لالغتصاب ولالعتداء

أو حتى القتل ،أخبار تشمئز لها النفوس
وتحزن لها القلوب وتحير العقول ،ويبقى
السؤال الــذي يطرح نفسه :من املسؤول
عن هذه الجرائم الشنعاء؟ ومن سيحمي
النساء واألطفال األبرياء؟
ال بد من معاقبة كل من سولت له نفسه
االعتداء على هؤالء ،عقابا قاسيا.
وهناك أيضا ظاهرة التسول التي لم
يجدوا لها حال إلى يومنا هذا ..معاقون،
متشردون ،متقاعدون ،مسنون ،معوزون،
فئة من الناس ينتمون إلى طبقة فقيرة ال
حول لهم وال قوة ،يتجولون طول النهار
في الــشــوارع الكبرى ،يقفون بالساعات
أمام األبناك واملطاعم واملحالت التجارية
وحتى أمام اإلشارات الضوئية.
من بني هؤالء املتسولني ،شباب عاطل،
يائس ،ضائع ،يتعاطى الكحول واملخدرات،
بعضهم يتهافتون على ركـــوب قــوارب
املوت لعبور البحار واللجوء إلى الديار
األوروبية ،فيلقون بأنفسهم إلى التهلكة
وتتبخر أحالمهم وتضيع آمــالــهــم ،أما
البعض اآلخــر ،فإنهم يكونون عصابات
مسلحة بالسيوف والسكاكني ،ينشرون
الرعب والخوف وسط البالد والعباد.
أغلب هؤالء ينحدرون من دور الصفيح،
محرومون من أبسط الحقوق ،من تمدرس
وترفيه وشغل وصحة ...يعيشون في حالة
يرثى لها.
نلتقي في طريقنا بباعة متجولني ،يمشون

يخلفها فعل االغتصاب في نفس
الضحية؟ هل مبلغ  200أو 500
درهم يعالج ما يصيب الضحية
مــن أمـــراض عضوية ونفسية،
دون الحديث عن وضعية أسرته
وسط الناس ونحن ال زلنا نعيش
ف ــي مــجــتــمــع «عـــــار» و«عــيــب»
و«حــشــومــة» ..مما يصعب معه
إعـــادة إدمـــاج الضحية بشكل
سليم في املجتمع ،هذا إذا لم يتم
التنكيل بالضحية وقتله ملحاولة
التخلص من أثار الجريمة (حالة
عدنان طنجة نموذجا).
وفــي ظــل استشراء الظاهرة
فـــي بـــادنـــا ،وبــيــنــمــا يــطــالــب
البعض بتغيير النص القانوني
املعتمد ومعاقبة مرتكبي جرائم
االغتصاب بأقسى العقوبات حتى
يكونوا عبرة ،يرجع البعض سبب
هذه الجريمة إلى خلل أو مرض
نفسي لدى الجاني ،يجعله يميل
إلــى ممارسة الــشــذوذ الجنسي
عــلــى األط ــف ــال ،إنــاثــا وذكــــورا،
والــبــعــض اآلخــــر ،فــي تفسيره
للظاهرة ،يعزو السبب إلى كون
مرتكب االغتصاب يكون هو اآلخر
تعرض ملمارسة مثيلة في صغره،
وتكبر معه الــصــدمــة ،لتجعله،
فيما يشبه االنتقام ،يقوم بنفس
املــمــارســات ،ليطالبوا بتخفيف
عقوبته أو إرساله إلى مؤسسة
استشفائية لعالجه ..فمن املذنب
إذن ،في هذا املوضوع؟
فمعالجة الظاهرة تتطلب تعبئة
مجتمعية شاملة ،وإعــادة النظر
في املنظومة القضائية بتغيير
الــنــصــوص الــزجــريــة والــحــرص
على تطبيقها ،وأيضا التنسيق
بني كافة الفعاليات ،من مجتمع
مدني وأمــن وقضاء ،على األقل
للحد من مثل هذه الجرائم التي
تذمر املجتمع ككل وليس شخصا
أو أسرة.

طوال النهار في األحياء واألزقة ،وسط بيئة
مليئة باألوساخ واألزبال والنفايات ،وسط
أسواق عشوائية عددها ال يحصى ،هناك
أيضا مشكل األمهات العازبات اللواتي
يتخلني عن أطفالهن في الشوارع أو في
املستشفيات ،أطفال ضحايا أبرياء ظلمتهم
الظروف القاسية التي عاشتها أسرهم،
وعند والدتهم ،تستقبلهم دور األيتام ،وعند
بلوغهم سن املراهقة ،يجدون أنفسهم في
الشوارع مرة أخرى.
أما بالنسبة للبوادي ،فحدث وال حرج،
فالنساء يعشن في عزلة قاتلة ،في وسط
يعم فيه الجهل واألمية والفقر واإلقصاء
والتهميش.
ويبقى الــســؤال :من سيحمي الطفولة
املتشردة؟ من سيدافع عن حقوق املرأة؟ من
سيأخذ بيد الشباب الضائع؟ من سيجد
حال للتسول؟ من سيحارب الفساد؟
أهُ ــم البرملانيون النائمون تحت قبة
الــبــرملــان ،الــذيــن ال يــلــتــزمــون بقضايا
الشعب والعمل بجدية ،للدفاع عنها ،بل
همهم الوحيد هو اهتمامهم بقضاياهم
ومصالحهم الخاصة بعدما وفــرت لهم
جميع الوسائل مجانا من هواتف وفنادق؟
لذلك ،فاملطلوب من املسؤولني وأصحاب
القرار ونواب األمة ،وحتى املجتمع املدني،
أن يهتموا بهذه الفئات الهشة املهمشة،
وأن تــكــون هــذه القضايا مــن أولــويــات
أجنداتهم حتى يعطوا للمشاكل املجتمعية
حجمها الحقيقي.
من األكيد أن معالجة هذه القضايا بشكل
عام ليست مسألة ظرفية ،وإنما هي عملية
طويلة ومستمرة تخضع فــي مسيرتها
للمراجعة والتحليل والنقد والتعديل ،وذلك
بمساهمة جميع القطاعات.

جهة درعة
تافياللت تبحث
عن التنمية
د.إدريس الفينة

قررت الدولة ،في إطار الجهوية املتقدمة،
أن تضفي على منظقة درعــة تافياللت صفة
جهة قائمة بذاتها ،بعيدا عن مراكز النفوذ
الحضرية السابقة :مكناس وأكادير ،العواصم
التي كانت تتحكم في هــذه املنطقة وتجعل
منها مجاال تابعا وفي تراجع مستمر.
أكيد أن هذه املنطقة تستحق أن تكون لها
جهة خاصة بها ،وذلك لألسباب التالية:
 )1املــوقــع الــجــغــرافــي املتميز واألدوار
التاريخية التي لعبتها املنطقة في فترات
مختلفة من تاريخ الدولة املغربية.
 )2مستوى الفقر الكبير الذي تعرفه املنطقة
والـــذي يضعها فــي مــؤخــرة الــجــهــات على
مستوى مؤشرات التنمية البشرية.
 )3ضعف البنية االقتصادية للجهة ،وعدم
قدرة االقتصاد الجهوي على خلق فرص شغل
للشباب.
 )4الهجرة الديموغرافية الكبيرة التي
أصبحت تهدد مستقبل هذه الجهة ،فنصف
سكان هــذه املنطقة يقطنون خارجها وهي
خاصية فريدة من نوعها.
فالجهة ،تتوفر على رأسمال بشري كبير
جزء هام منه أصبح خارج الجهة ،نظرا لضعف
االقتصاد وانتشار الفقر وضعف البنيات
والتجهيزات والخدمات العمومية ،كل هذا
دفع بعدد من األسر والشباب للهجرة القسرية
من هذه الجهة الغنية بمواردها املتعددة بحثا
عن العيش الكريم في مناطق أخــرى سواء
بالداخل أو الخارج ،لكن ما يثير االنتباه ،أن
تطور البنية التحتية والخدمات االجتماعية
والــطــرق خصوصا ،لعبت دورا كبيرا في
تسريع الهجرة من الجهة ،وهي مفارقة غريبة
من نوعها ،والسبب غياب مقومات تنمية
اقتصادية مستدامة بهذه املنطقة ،رغم تسجيل
سهر عدد من املتدخلني العموميني والخواص
الــيــوم ،على برامج متعددة لخلق دينامية
اقتصادية واجتماعية جديدة باملنطقة.
فالجهة غنية بمواردها ومؤهالتها املتعددة
فــي املــجــال السياحي والــفــاحــي والطاقي
واملنجمي والصناعة السينمائية العاملية،
والجهة تحتاج ملشاريع كــبــرى ،لتحويلها
ملنطقة نفوذ اقتصادي واستقطاب رؤوس
األمـــوال الــكــبــرى ،ألن طبيعة الجهة تجعل
منها أكبر منتج للطاقة البديلة والصناعات
املنجمية والرقمية ،باإلضافة إلى السياحة
اإليكولوجية ،لذلك يمكن التفكير في مشروع
للربط السككي يجمع وجدة وفكيك والراشيدية
وتينغير وورزازات ومراكش ،وخط سككي بني
ورزازات وزاكــورة وطاطا في اتجاه أكادير،
فبدون مشاريع كبيرة من هذا النوع لن تحقق
هذه املناطق إقالعا اقتصاديا ال على املدى
املتوسط وال البعيد ،كما يمكن التفكير في
وضع محطات جديدة إلنتاج الطاقة الشمسية
عبر األلــواح الشمسية عوض تقنية تسخني
املاء كما هو عليه الحال في محطة ورزازات،
وهــو الكهرباء الــذي يكفي لتزويد كل مدن
اململكة بالكهرباء والعديد من محطات تحلية
مياه البحر املستقبلية ،وهذا من شأنه جعل
الجهة مساهما فعليا فــي التنمية عوض
مستقبل للمساعدات من جهات أخرى.
فالجهة تحتاج لعمال ()gouverneurs et Walis
من مستوى غير عادي ،ومسؤولني متميزين
قادرين على اإلبداع وابتكار الحلول التي
تتالءم مع واقع الجهة ،ألن الثروة والتقدم
والتنمية تخلقها األفكار الكبرى املبتكرة
واملتنيزة.
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سالم مستفز في الشرق األوسط
بقلم :عبد الهادي مزراري

شــيء ما يمنع من التعليق على اتفاقيات
الــســام الــتــي وقعتها إســرائــيــل مــع كــل من
اإلم ــارات العربية املتحدة والبحرين ،ودول
عربية أخرى في الطريق ،على حد قول الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب.
فالصعوبة في التعليق ،ليست لقلة املفردات
التي تتبادر إلــى الــذهــن وص ــورة مسؤولني
خليجيني عربيني من اإلمارات والبحرين وهما
في حديقة البيت األبيض يعتريهما شعور
باالرتباك ،ويوقعان بأيد مرتعشة على صفحات
بيضاء مخطوطة بلغة أجنبية ،ولم يكن األمر
يحتاج لخبير في قراءة حركات الجسم ليعرف
بأن الرجلني ليسا واثقني من نفسيهما وهما
يقفزان على قضية أكبر تاريخيا وجغرافيا من
الدولتني اللتني ينتميان إليهما ،إضافة إلى
ذلك ،هما ليسا الرقم األول في بلديهما ،فغياب
حاكمي اإلمارات والبحرين في حضور الزعيمني
األمريكي واإلسرائيلي يفسر ذلك سياسيا بكون
املسؤولني الخليجيني هما مجرد موظفني في
عملية يطلق عليها اسم «أبراهام» ،ودون شك
لهما دورهما الخاص والسري في هذه العملية،
بل الصعوبة في التعليق ،تتعلق بخصوصية
هــذه االتفاقيات التي تفوق احتمال الفهم
البسيط ،وتتجاوز التحليل السطحي للعملية.
يقول الرئيس األمريكي ترامب« :هذه مجرد
البداية» ،مضيفا أن «دوال عربية أخــرى في
الطريق لتوقيع اتفاقيات سالم مع إسرائيل».
إنها العبارة السحرية ملفتاح العلبة السوداء،
التي تجمع املعطيات الخاصة برحلة السالم
في الشرق األوسط ،ولفهم املزيد من املعطيات،
يجب االســتــمــاع أكــثــر لتصريحات الرئيس
األمريكي ،أما كالم املسؤولني العرب املطبعني
في اإلمارات والبحرين واملؤيدين لهما ال يسمن
وال يغني من جوع ،هو مجرد هواء في هواء.
يقول املسؤول اإلماراتي« :وقعنا اتفاقية
الــســام مــع إسرائيل لوقف ضــم األراضــي
في الضفة الغربية» ،فيرد عليه نتنياهو
مــبــاشــرة أمــام الــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي:
«االتفاقات املوقعة ال تتضمن وقف الضم وال
وقف االستيطان ،وال تناقش وضعية القدس،
وال تسمح لالجئني بــالــعــودة» ،ويضيف:
«إسرائيل تعيش أزهى فتراتها في التاريخ».

الكالم

ا لمنــــــــــــــــــــظو م

انتصار الحوار
عبد الواحد بن مسعود

بـشــرى هبــا ليبيا تستقر وتنعم
وي ــذه ــب ع ـن ـهــا احل ـ ــزن واآلالم
جن ــح احل ـ ــوار ون ــوه ــت ب ــه األم ــم
ي ـس ــود ال ــوف ــاق وي ــرف ــرف الـعـلــم
صـ ـ ـل ـ ــح شـ ـ ـي ـ ــدت ـ ــه ع ـ ـ ـ ــايل اهل ـ ـمـ ــم
قــاده مــن يعرفه الـعــرب والعجم
األمـ ـ ـ ـ ــان ش ـي ـم ـت ــه وكـ ـ ـ ــذا الـ ــوئـ ــام
و س ـخ ــاء وع ـط ــاء وع ـط ــف وك ــرم
وع ـ ـ ـفـ ـ ــو ال تـ ـلـ ـهـ ـي ــه عـ ـ ـن ـ ــه م ـ ـ ــرام
حـ ـفـ ـي ــد رسـ ـ ـ ــول ق ـب ـل ـت ــه احل ـ ــرم
ال ي ـع ـبــأ ب ـق ــول م ــن ل ـف ــه ال ـظ ــام
مــن ضفافه امـتــد الـنــور والـســام
واجل ـ ـ ـ ـ ـ ــواري يف ال ـ ـب ـ ـحـ ــار أع ـ ــام
عن محاية احلــق عينه ال تنام
مـ ـس ــرة ش ـع ــب يـ ـق ــوده ــا اهل ـم ــام

من جانبه ،يعزز ترامب موقف نتنياهو
ويكشف دور املطبعني الخليجيني والعرب
مع إسرائيل ويقول« :عندما جئت إلى البيت
األبيض أمرت بقطع املساعدات التي نقدمها
للفلسطينيني ،إنهم يقولون املــوت ألمريكا
وإلسرائيل ،ولكنهم يحصلون على األموال
من دول عربية غنية ،وهــذه الــدول من اآلن
فصاعدا هي في صفنا».
إن جر دول عربية ،وفي مقدمتها البلدان
الخليجية ،إلى التحالف مع إسرائيل هو

من كل مقومات الدولة.
ال أحـــد يستطيع أن يــقــول «ال ســيــادة
الــرئــيــس» ،فالقطار انطلق ولــن يتوقف،
انطلق منذ غزو العراق وإسقاط النظام فيه
ونقل هذا البلد إلى عش لإلرهاب والخراب
والدمار ،من الزرقاوي إلى البغدادي مرورا
بثورات الربيع العربي إلى الحروب األهلية
في سوريا وليبيا واليمن والــعــراق ،وإلى
انقالبات على املقاس في مصر والسعودية
والسودان.

الحلقة املهمة في مسلسل الشرق األوسط،
بحسب من وضعوا سيناريو «دولة إسرائيل
اآلمنة واملتفرعة في بلدان املنطقة».
يحصد الرئيس األمريكي دونالد ترامب
باكورة املجهود الذي بذلته جميع اإلدارات
األمريكية السابقة ،وتعتبره إسرائيل أقوى
حليف لها في البيت األبيض على اإلطالق.
يستحق الرجل فعال هذا اللقب ،لجرأته
على ضرب كل الحقوق الفلسطينية بعرض
الحائط والمباالته بحكام العرب ،أوقف الدعم
عن الفلسطينيني ،نقل السفارة األمريكية
إلى القدس ووقع وثيقة تجعلها العاصمة
األبدية إلسرائيل ،كما وقــع وثيقة مماثلة
لضم الجوالن السوري إلى إسرائيل ،وقدم
مــبــادرة للسالم أسماها «صفقة الــقــرن» ال
تعدو فلسطني فيها مجرد كنطونات خالية

كل ذلك حدث بتدبير من اإلدارات األمريكية
املتعاقبة ،وبتعاون وثيق من بلدان الخليج،
التي مولت الحروب العسكرية واإلعالمية في
باقي البلدان العربية.
كان من الغريب جدا أن نسمع دوال ال تتوفر
على مجالس منتخبة تدعم ثــورات الشارع
الــعــربــي للديمقراطية مــن خــال حكامها
وقنواتها ،وال يهدأ لها بــال حتى يسقط
النظام في هذا البلد أو ذاك.
لم يكن من السهل معرفة من يحرك تلك
الــبــلــدان إال بعدما سقط الــقــنــاع وأعلنت
الرياض وأبو ظبي عن استثمارهما في دعم
السيسي في مصر واإلطــاحــة بالبشير في
السودان ،وخوض حرب عشواء في اليمن.
يقول ترامب« :مجرد اتصال هاتفي مع ملك
السعودية وفر لنا مليارات الدوالرات».

هو فعال يستحق تلك املليارات ،ألنه يبررها
بحماية السعودية ودول الخليج ،وإال ملاذا
ألغى االتفاق النووي مع إيران؟ وملاذا تغافل
عن التحقيق في مقتل الصحافي السعودي
جمال خاشقجي؟ وملاذا أدار ظهره لقرارات
مجلس األمن في حرب اليمن؟
ال يفعل ترامب ذلك مجانا ،وهو يقولها
صراحة ،ويضيف في ما بعد ،أنه متأكد من
أن السعودية ستنضم إلــى املوقعني على
اتفاقات السالم مع إسرائيل.
يتساءل البعض ،هــل تشكل قطر حالة
استثناء فعلي في مجلس التعاون الخليجي،
وهي تجاهر بأن ال سالم مع إسرائيل حتى
تسوية القضية الفلسطينية؟
يظن من يسمع هذا الكالم أن قطر العروبة
واألص ــال ــة رضــعــت الحليب مــع الــســبــاع،
واخــتــارت مــن موقع االستقالل والسيادة
الوقوف إلى جانب الفلسطينيني ،على خالف
الرياض وأبو ظبي ومسقط.
هي مجرد أدوار قسمتها اإلدارة األمريكية
قبل أن تقصم ظهر مجلس التعاون الخليجي
فتخلق شرخا بني أعضائه وتدفع بطريقة
الذكاء االصطناعي السعودية واإلمارات إلى
حصار قطر.
في البيت األبيض ،يمسك ترامب بخيوط
اللعبة ويبقي الباب نصف مفتوح ونصف
مغلق في وجه الطرفني ،وفي الوقت الذي
يكفيه حمل سماعة الهاتف واالتصال بهذا
األمير أو ذاك ،يكون قد حسم مصير دور
العواصم الخليجية فــي اتــبــاع إسرائيل،
تاركا الدوحة لوظيفة أكثر خطورة ،ألنها هي
من سيتكفل بجر الفلسطينيني في النهاية
لتوقيع اتفاق السالم مع إسرائيل.
طبعا ،لن يحدث هذا في ظل وجود رموز
القضية الفلسطينية الحاليني ،بل ال بد من
انتظار بعض الوقت ليغيب املوت واملرض
وجوها ال تؤمن بالسالم مع إسرائيل إال على
أساس الشرعية واقتسام األرض واملقدسات.
ملــن يسأل أيضا عــن دور قطر الرافضة
للتطبيع مع إسرائيل ،يجد الجواب في أدوار
الوساطة الديبلوماسية بني حركة «طالبان»
والحكومة األفغانية ،وقبلها في املفاوضات
التي فصلت السودان عن جنوب السودان.
الخالصة :ربما ال يوجد بلد عربي خارج
القبضة األمريكية.

ازدادت اليوم ،وفي الوقت الحاضر أكثر
ليقول هــل سبب ذلــك راجــع ملسألة :تربية،
وقفة تأمل
من أي وقــت مضى ،أهمية اإلنــســان ،ومدى
سلوك ،ضمير ،نية ،ثقة ،ســوء ظــن ،ضعف
الفائدة من وجــوده بعد أن خلقه هلل وأنعم
تقدير ،سوء فهم اختيار ،قدر ،تسرع ،تجاوز
عليه بنعم كثيرة ،وقدرات وملكات مهمة ،منها
العادات والتقاليد والقيم ،سذاجة ،فساد ،سوء
العقل ،وسخر له كل شيء من رزقه وابتالئه
تفكير ،نرجسية ،وقاية ،تدبير ،غرور ،تمرد،
وما ترتب عن ذلك من علوم ابتكرت لخدمة
سخط ،سرقة ،استبداد ،ضعف الوازع الديني،
اإلنسان في مساره الحياتي ،وعلوم ابتكرها
جهاد النفس واالجتهاد ،املحاولة مرة أخرى،
اإلنــســان بذكائه وعقالنيته املــحــدودة من
الخير والشر ،التماسك ،التجانس ،الصراع،
أنظمة رقمية وتجارب مخبرية للمساهمة في
الــغــيــرة ،عــدم االكــتــراث ،الــامــبــاالة ،قضاء
تطوره وحمايته ،وعلوم هندسية وحسابية
األشياء بتركها ،الحسد ،االنتقام ،املثل األعلى،
وفيزيائية لولوجه العالم املتطور الفضائي
االعــتــراف بالخطأ والجميل ،نكران الــذات،
والتكنولوجي الخيالي والغير متوقع مسبقا.
تخطي املشاكل والصعاب ،الصبر ،االنفتاح
وبرزت بجالء أهمية الدراسات املستقبلية
على اآلخر السوي ،طرق أبواب املستقبل ،حب
واالستراتيجية ،وكثرت املفاهيم واملصطلحات
التملك ،التضحية ،النجاح ،التفاؤل ،تحصني
واألطروحات واملنصات الفكرية واالفتراضية،
األسرار ،االحترام ،عدم التدخل فيما ال يعني،
وظهرت أهمية الكشوفات واالستدالالت الطبية
النصيحة وقبولها؟
والفتاوى الدينية ..كل ذلك عمق من مستوى
مما تقدم ،نستنتج أن هناك شمولية اإلنسان
سيدي المختار العلوي
الفهم والوعي واإلدراك ورفع من درجة اليقظة
داخــل املنظومة الحياتية فــي ظــل ترسبات
في ظل سعي اإلنسان وراء الحقيقة وإدراكه
املاضي والحاضر واملستقبل ،ليبقى اإلنسان
لوجوده وضرورة القيام بأي تجارب حياتية بجميع تدبدباتها الواعية هو اإلنسان كما أراده هلل ونريده اآلن ،الــذي ال بديل له ال اإلنسان
والالواعية ،وما ترتب عنها من نجاحات وانزالقات ،فكان ال بد من وقفة اآللي وال اإلنسان املبرمج املتحكم فيه عن بعد ،نريد اإلنسان امللقح ضد
تأمل.
األمراض والفيروسات وليس ضد اإلنسان.
فكثيرا ما تساءل اإلنسان ومــازال يود أن يعرف كل شيء ومرده
حان الوقت لخلق صندوق الزكاة لصالح اإلنسان ،ولقد تعلمنا
ومفاده وأسبابه منذ خلقه ووالدته ونشأته األسرية وتدرجه الفردي وتأكدنا أن الجهوية والوطنية والقومية والدولية والعاملية في ظل
ونسجه للعالقات االجتماعية واندماجه وتواصله معها في رحاب املغربة والعروبة والعوملة قد استفادت من التنمية ،واليوم نجدها
املجتمع بتفاصيله الكثيرة ،من زواج وعمل وتأهيل ،وتكوين أسرة ،فعال قد استفادت أكثر من «كورونا» ،ليبقى السؤال املطروح :ترى ماذا
وعالقات واستثمارات كيفما كانت توجهاتها ،سواء كانت محدودة أو استفاد اإلنسان منهما؟ وهل فعال تم إدماج العنصر البشري وتثبيته
ضيقة أو موسعة أو منعدمة في هذا املسار الحافل واملتنوع واملفتوح وتأكيده واستثماره في هذه املجاالت الحيوية اآلنفة الذكر.
بعد تولد مشكل ما أو مشاكل أو ال قدر هلل تفاقمها نتيجة وقوع تغيير
فليس العار أن يسقط املرء ،ولكن العار أن يبقى حيث سقط« ..سلم
ما أو خلل أو انزالق أو سقطة نتيجة لجنوح وهيمنة مادية ،زد على للخاوي تنجى من العامر»« ،الشيء إن زاد على حده انقلب إلى ضده»،
ذلك ،ميوالت جنسية شاذة غير متحكم فيها ،باإلضافة إلى االنسياق «نعيب زماننا والعيب فينا».
وراء التشهير والظلم ،بحيث تطرح مجموعة من التساؤالت والتأمالت
قال الشاعر الحكيم:
واملالحظات على اإلنسان املعني باألمر ،كما قد تحصل لغيره ،ذكرا كان
كيف تغدو وإذا غدوت عليال
أيها املشتكي وما بك داء
أم أنثى ،مهما اختلفت جنسيته وانتماؤه الجغرافي.
فنحن أجمعني بيد هلل ،وأنفسنا بني املاضي والحاضر واملستقبل،
يتساءل اإلنسان في ظل كل هذا الزخم من التراكمات :ما سبب ذلك؟ وخير الكالم ما قل ودل.

مدى تطور
اإلنسان ومسار
حياته ال محدود
بين الماضي
والحاضر والمستقبل
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غضب ضد أصالة الستخدامها
جزء من حديث نبوي
بعد غــيــاب عــامــن عــن الغناء،
أثــارت املطربة أصالة نصري هذه
األي ــام ،جــدال واسعا على موقعي
التواصل االجتماعي «فيسبوك»
و«تويتر» ،بعد استخدامها جزء من
حديث نبوي شريف ضمن كلمات
أغنيتها «رفقا» من ألبومها الجديد
«ال تستسلم» ،الذي يتسم باللهجة
الخليجية.
أغــنــيــة «رفـــقـــا» ،الــتــي كتبها

الشاعر محمد أبو نعمة ،تضمنت
«رفقا بمن عنهن قيل استوصوا
خيرا بالنساء ،فقد خلقن بضعفهن،
وزادهــم هلل حياء» ،فجاء الهجوم
م ــن عــــدد م ــن ال ــس ــي ــدات ،نــظــرا
لتكريسها فــكــرة ضعف النساء،
في حني دافــع محبو أصالة عنها
ودعموها باملنشورات اإليجابية
عن األغنية.

الفنانة المغربية نسرين الراضي مرشحة
لنيل جائزة األمل اإلفريقي

مغنية مغربية تصف
المجال بـ«أحقر
سيكتور» في المغرب

أعـــــلـــــنـــــت
أكــــاديــــمــــيــــة
«س ــوت ــي ــغ ــي»
()SOTIGUI
عـــــن أســـمـــاء
املـــــمـــــثـــــات
واملـــمـــثـــلـــن
األفــــــــارقــــــــة
املــــرشــــحــــن
لنيل جوائزها
الـــســـنـــويـــة
برسم الــدورة
الـــخـــامـــســـة
لـــتـــظـــاهـــرة
«لــــــيــــــلــــــة
ســوتــيــغــي»
املـــنـــظـــمـــة
بــتــعــاون مع
الــــشــــريــــك
املـــفـــضـــل م ــه ــرج ــان
«فيسباكو» ( ،)FESPACOأحد
أقــدم مهرجانات السينما اإلفريقية،

نشرت املغنية عبير
الــعــابــد تدوينة
بــــخــــاصــــيــــة
«ســتــوري» في
حسابها على
«إنــســتــغــرام»،
جاء فيها« :أنا
الـــيـــوم كنهضر
مـــعـــاكـــم بــصــفــتــي
فنانة مغربية ماخداماشي ،م ــن شهر
 2ما خدمت ،يعني حسبوا انتوما من
شهر  2لدابا ما خدمت ،جالسة مع دارنا
كناكل وكنشرب معاهم هلل يكثر خيرهم»،
وأضــافــت قائلة« :حنايا أحقر سيكتور
كاين فاملغرب ،وشحال من فنان كيبان ليكم
عندو وهو داير غير شراكات فشراكات..
ردوا البال».

كــمــا أكـــدت على
أن حفل توزيع
الجوائز سيقام
يــوم السبت 14
نونبر .2020
ومـــــــــــن بـــن
األربعني مرشحا
ومرشحة في دورة
 ،2020تــشــارك
املمثلة املغربية
نسرين الــراضــي،
إلــى جانب املمثل
اإليــــفــــواري ،آنــج
إريـــــك نــغــيــســان،
ف ــي فــئــة «جــائــزة
األمــــل اإلفــريــقــي»
الــخــاصــة بــاألفــام
الروائية الطويلة،
هــي عــن دوره ــا في
فــيــلــم «آدم» ملــريــم
التوزاني ،وهو عن دوره في فيلم «إلى
النهاية» لهياسانت هونسو.

إلغاء موسم الخطوبة بسبب جائحة «كورونا»
االحــتــرازيــة املتخذة في إطار
حالة الطوارئ الصحية ،التي
تــم إق ــراره ــا ملــواجــهــة تفشي
فيروس «كورونا» ،وبناء على
خــاصــات الــتــتــبــع والتقييم
املنتظم املنجزة من طرف اللجنة
اإلقليمية لليقظة والتتبع بإقليم
ميدلت.

تقرر إلغاء فعاليات موسم
الخطوبة ومهرجان موسيقى
األعــالــي ،الــتــي كــانــت ستقام
أواخـــر شهر شتنبر الــجــاري
بدائرة إميلشيل بإقليم ميدلت.
وأوضحت السلطات املحلية،
أنـــه ت ــم ات ــخ ــاذ هـــذا الــقــرار
أخــذا بعني االعتبار التدابير

تحليل إخباري

«البام»
عودة
ظاهرة احلزب

ﺳ
ﺮﻱ

اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

رﻗﻢ  1ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب

ﻣﻨﺬ 1965

رقم  1في المغرب
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صطفى العلوي

الح

مـدير النشر:
الطيب العلوي

قيقة الضائعة

ظاهرة «ت
رتيك» الوزراء
يف ا
لتاريخ املغـــربي
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تراجعت الح
كومة عن فرض
حجر
صحي شامل على
مدينة طنجة،
كما اس
تأنفت وسائل
بما
النقل العمومية،
فيها القطار ،رح
بعد ا
التها نحو البوغاز،
ندالع احتجاجات
غير مسبوقة
ضد إجراءات م
حاصرة
«كو
رونا» ،حيث
تنسب الح
كومة لنفسها
نجاح
م
حاصرة
الفيروس
في بعض المن
تحمل
اطق ،بالمقابل،
المسؤولية في
ظهور البؤر
للموا
م طن ..وتبقى قمة
التناقضات ،هي
حاصرة األحياء الس
كنية
في
طنجة،
حيث التقطت
هذه الصورة،
البؤر
بدل محاصرة
الصن
اعية ،ويتساءل
المواطنون:
هل ست
حاصر
الح
كومة
الوباء ،أم
ستحاصر
المواطنين؟
وإذا كان األمر
كذلك ،إلى
متى يمكن ل
ت
كاليف
لدولة أن تتحمل
الحجر الصحي
ا
الذي بات يهدد
الستقرار( )..؟
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ﻜﻮﻣﺔ ﺍﳴﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤ
ﻘﺘﻦﻴ :ﺍﳴﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘ
ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻐﺮﺏ ﺇﳳ ﻣﻨﻄ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺩﻭﻥ
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﳴ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﳲ
ﻷﻭﳳ ،ﺣﻴﺚ
ﺍ
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺮﺘﻛﺰ
ﺭ
ﻄﻠﻖ .ﻭﺍﳴﻨﻄﻘﺔ  ،2ﺍﻟﺘﻲ ﻳ «) ،(..ﺣﻴﺚ
ﻮﺭﻭﻧﺎ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺑﺆﺭ »ﻛ ﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ،
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺨﺮﻭﺝ ﺇﻻ ﻟﻠﻀ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
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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
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الوحيد تهدد ا
�صتقرار اململكة

ال�صـاد�س
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مذكراتساخنة
لنور الدين الرياحي

«لو �سالومي» ..املر�أة التي
ركع العباقرة حتت قدميها
((إن مل يعد لديك ما متنحين من الفرح ..فامنحين آالمك))..
هي كلمة الــوداع الــي تركتها وهــي تــودع الفيلسوف الكبري نيتشه
بـبـيـتــن م ــن إح ـ ــدى ق ـص ــائ ــده ذات م ـس ــاء م ــن أواخـ ـ ــر ص ـيــف مجـيــل
قضته مبعيته وكأهنا تغرس يف قلبه وكيانه خنجرا أدمى عضالته
الرقيقة وهو يف سن والدها ،وملا التحق هبا وصدته حبضور غرميه
ب ــول ري ــه ،الـعـبـقــري ،ق ــرر االن ـت ـحــار ،ولـكــن بـعــد أن كـتــب أو أهلمته.
هكذا تكلم زرادشت.

نحن من قتلنا اإلله
قفز املجنون إلى وسطهم واخترقهم بنظرات من عينيه :أين اإلله؟
صاح فيهم :أنا سأخبركم! لقد قتلناه ،أنتم وأنا! نحن جميعا قتلة.
مات اإلله! ويظل اإلله ميتا! ونحن من قتلناه! كيف يمكننا أن نعزي
أنفسنا ،نحن أكبر القتلة؟ إن أقدس وأعظم ما امتلكه العالم قد نزف
دمه حتى املوت بطعنات ُمدانا :من سيمسح هذه الدماء عن أيدينا؟
أي ماء سيطهرنا؟ أية مراسـم تكفيرية ،أية ألعاب مقدسة يجب
علينا أن نبتكر؟ أليس عظم هذه الفعلة شيئا يفوق طاقتنا؟
أال يجب علينا أن نصير نحن أنفسنا آلهة ملجرد أن نبدو جديرين
بهذه الفعلة؟
وأطال هلل عمرها حتى رأت كتاب نيتشه في  1934يصبح إنجيال
لألملان والنازية بعد موت نيتشه العبقري سنة  1900في إحدى
املصحات العقلية قبل نشوب الحرب العاملية األولى التي تنبأ بها،
بل تنبأ بأخطر من ذلك ،هو عندما اعتقد نيتشه أن موت املعنى
يضع معظم الناس في مواجهة خطر اليأس أو اإلحساس بعدم
جدوى الحياة ،ماذا يمكن أن يكون الهدف من الحياة بدون اإلله؟
فقد توصل العالم الغربي اآلن إلى أن اإلله لم يضعنا في مركز
الكون ،حيث توصل لهذه الحقيقة من األصل املتواضع الذي تطور
منه اإلنسان ،فشاهدنا أخيرا العالم الحقيقي ،حيث لم ُيخلق الكون
بأكمله للوجود اإلنساني فقط ،وكان ما خشيه نيتشه ،أن التوصل
لهذا الفهم للعالم سيؤدي حتما إلى التشاؤم ،واإلرادة إلى العدم،
والتي كانت مناقضة للفلسفة املؤكدة للحياة التي أثارها نيتشه.
وقد ظهر خوفه من العدمية ورد فعلنا عليها في «اإلرادة إلى
السلطة» ،عندما كتب(( :أعزو ما سوف يقع في القرنني القادمني،
أصف ما هو قادم ،ما لم يعد يمكن أن يأتي بشكل مختلف :بزوغ
العدمية ،فلقد تحركت ثقافتنا األوروبية كلها منذ بعض الوقت
متجهة نحو كارثة)).
وال يهمنا في هذا املقال فكر نيتشه بقدر ما تهمنا عبقريته
الفلسفية واألدبية التي تنبأت فعال لبعض الظواهر التي يعيشها
اإلنسان اليوم وأصبحت كابوسا جاثما على نفسيته وأنسته حب
الجمال ،وهو الحب الذي عاشه مع الفتاة القوقازية التي نفرت
من لحيته وسنه وثيابه في أول لقاء ،وأحبته ،ولكن بشرط ال يقبل
به أي رجل ،وهو مقاسمتها مع عبقريني آخرين وفي منزل واحد،
إيمانا منها بأن التحرر الفكري هو ما يمكن أن يجمع بينهم ،وقبل
كل العباقرة ذلك ،بسبب تشبثهم بها ،مما أوصل والدتها إلى أمرها
بااللتحاق فورا بروما وتهريبها إلى روسيا بعد ذلك ،وهو الشيء
الذي أصبح بعيدا على منال أم كانت تعتقد بأنه ال زال لديها نفوذ
على بنت في هذا املستوى ،بعدما علمت بشذوذ رغباتها وإخضاع
عبقريات فكرية لهذا الشذوذ صاغرين مغلوب على أمرهم.
وكانت في السادسة والثالثني عندما التقت بمن سيكون شاعرا
وعبقريا بنحافة جسمه ونظرته الصلبة وضلوعه في ترويض
الخيول أبا عن جد ،فاستطاع أن يروض هذا الفتى العشريني
كبرياءها من أول مقابلة عندما قال لها(( :أنت الدفء والحياة..
أنت الفرح ..أنت تشعني! وكل شيء يشع من حولك)).

يتبع

للراغبين في التوصل بـ
خطر على المغرب

منوعـــات

23

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)

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

العدد1090 :

من  24إلى  30شتنبر 2020

األخيـــــــرة
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حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية
االحلقة
لرابعة

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».

عنـدما خطـط الجنـرال المـذبوح العتـقال ملك المـغرب

دور الـوزراء املرت�شـني يف حمـاولة
االنقـالب عـلى احلـ�سن الـثاين

بقلــــم:
مصطفى العلوي
طقوس املخزن وظروفه ،كان لها
بالتأكيد دور فعال في التحضير
النقالب الصخيرات ،لدرجة يمكن
معها تبرير منطق «لو لم يكن هناك
مخزن ملــا كــان هناك انــقــاب ،وملا
ماتت كل تلك األرواح».
كان من تقاليد املخزن ،والحرس
امللكي بالتحديد ،إقامة حفل قبل
صــاة كــل جمعة باملشور امللكي،
يتم فيه استعراض الحرس امللكي
بــأزيــائــهــم الــحــمــراء فــي الــشــتــاء
وأزيائهم البيضاء في الصيف ،وهم
يحملون العلم العلوي التاريخي
األخضر ،ويتم عزف النشيد الوطني
أمام الراية املغربية الرسمية ،ليأتي
الكولونيل املــذبــوح مــرة مرفوقا
بــالــكــولــونــيــل مــيــمــونــي ،ويــصــدر
أوامــره بإلغاء هذا التقليد ،لتظهر
الحساسية التي كانت تقض مضاجع
الجنرال املذبوح منذ البداية ،منذ أن
سافر إلى الواليات املتحدة األمريكية
ليشحنه األمــريــكــيــون بــاألفــكــار
املناوئة ألساليب املخزن ،وأساليب
الرشوة املتفشية في أطراف أعوان
املــخــزن ،ويــعــود املــذبــوح للمغرب
ليبلغ الرسالة إلى الحسن الثاني،
ويعطيه أسماء الـــوزراء املرتشني
الذين طلبوا من األمريكيني رشوة
فــي صفقة ثكنة بــالــدار البيضاء
ستتحول إلــى أوطــيــل ،ويطالبه
بإبعادهم وبالقضاء على الرشوة
واملرتشني ،الشيء الذي لم يعمل به
الحسن الثاني ولم يكن يقبل االنتقاد
من أحد ،إلى أن أمر باعتقال الوزراء
املقصودين في تقرير املذبوح ،لكن
بــعــد االنــقــاب األول ،واالنــقــاب
الثاني ،بعد فوات األوان طبعا.
فقد كان الطابع املخزني في عهد
الحسن الثاني يتالءم مع الحكمة
الفياللية التي كــان يــرددهــا جده
املــولــى ســلــيــمــان« :ك ــم مــن حاجة
قضيناها بتركها» ،ولكن الفيالليني،
املــتــأصــلــن مــن منطقة تافياللت
الــتــي يــتــحــذر منها أجــــداد امللك
الحسن الثاني ،معروفون بحرصهم
وحيطتهم ،وهــي الــخــصــال التي
كانت االستهانة بها من أسباب تلقي
ملك املغرب درس الصخيرات الذي
لم يكن ينساه ،كما أن الثقة العمياء

في مستشاره العسكري ،الجنرال باالعتداء على امللك ،وهناك طبقة تتزوجوا قبل أن تحصلوا على رتبة
املــذبــوح ،ال تبرر هجومه بواسطة ال ــذي ــن ال ي ـع ــرف ــون م ــا ه ــي الـسـيــاســة قبطان.
كل هذا يجري وال يوجد من يخبر
تصريحاته غداة انتهاء الهجوم على ال م ــن ق ــري ــب وال م ــن ب ـع ـيــد ،وأخ ــرا
املذبوح ،بينما لو لم تكن تلك الثقة هـ ـن ــاك امل ـن ـس ـي ــون الـ ــذيـ ــن ي ـض ـم ــرون امللك أو يلفت نظره إلى كون هذه
ملا كان هجوم الصخيرات.
ال ـ ـ ـكـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـبـ ـق ــة احلـ ــاك ـ ـمـ ــة التحركات مرخص بها(( ،وهـ ــذا
ويحكي ضابط كبير في القوات ويتبارون يف انتقادهم ،واعتبارهم اجل ـن ــرال بــوكــريــن يــدخــل  -حسب
املساعدة ،حرص على أن ال يكشف رجـ ــاال م ـتــأثــريــن بـعـقـلـيــة ال ـن ـفــوذ)) ش ـهــادة الــرايــس أم ــام املـحـكـمــة  -إىل
عــن اسمه بعد هــذه الــحــادثــة ،رغم (مذكرات املــرزوقــي) ،طبعا يضاف أحـ ــد امل ـك ــات ــب ،وي ـب ـقــى ســاك ـنــا فـيــه
أنــه حاصل مــن الجيش الفرنسي إلى هذا العنصر الذي سبق التلميح ثالثة أيام وهو يضرب بنفسه على
على وسام جوقة الشرف «ليجيون إليه حول املكونات العدائية لبعض اآللــة الكاتبة مــا كنا نظنه تقريرا
دونور» ،من درجة «النار»( )...وهي القيادات العسكرية املوروثة من أيام سريا)).
أخــطــر مــن هـــذا ،يــقــول الــرايــس
رتبة يحملها منذ عهد اإلمبراطور االستعمار ،طبقة الجنراالت الكبار
لــلــمــحــكــمــة(( :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاك ع ـ ـم ـ ــال
نابليون إلى اآلن ،أكثر من ثالثمائة وقدماء «سان سير».
عسكري ،كان هذا الضابط املغربي
وإذا كــان الــحــســن الــثــانــي ملك ووزراء( )...كانوا يأتون لالجتماع
مسؤوال عن جهاز االستعالمات في املغرب ،القائد األعلى للقوات املسلحة مبـ ــديـ ــر املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ع ـ ـبـ ــابـ ــو ،ح ـيــث
الــقــوات املــســاعــدة ،توصل بتقرير امللكية ،فكيف أنه ال يعرف ما يفعله كـ ـ ــان الـ ـك ــول ــونـ ـي ــل أبـ ـ ــا رودي ،ي ــأيت
ستة شهور قبل هجوم الصخيرات ضباطه الكبار الذين يجتمعون به ل ـل ـم ــدرس ــة مـ ـ ـ ــرارا وميـ ـك ــن أن أؤكـ ــد
يؤكد له حصول تحركات في املدرسة بصفة يومية  -كما كان يقول  -وها لكم أن زيــاراهتــم كانت حتضر قبلها
العسكرية بأهرمومو ،وأن هناك هي نخبة من كبار الجنراالت ،ممن عمليات ذبــح وشــي ستة إىل سبعة
جنراال من الرباط يشرف على العملية ،شــاركــوا واتــهــمــوا بــاملــشــاركــة في من األكباش)).
أو لــم يكن املــلــك الحسن يعرف
فحرر ضابط القوات املساعدة تقريرا االنقالب ،يعقدون اجتماعاتهم علنا
مفصال وقصد دار الجنرال املذبوح
أن وضعية الفساد ال بد أن تنتهي
ليسلمه التقرير( ،)...تصورا منه أن
بمعاقبة النظام كما جرى في حاالت
أكبر الحريصني على سالمة امللك
قــرأ الحسن الثاني عنها ،وسمع
هو الجنرال املذبوح ،لوال أن حراس
بتفاصيلها ،وعندما عاد الجنرال
الجنرال أبلغوه أن املــذبــوح ال
املذبوح من الواليات املتحدة
يتوصل بــالــتــقــاريــر ..وقتها
وقــدم مللكه تقريرا يفضح
توجه الضابط حامل التقرير
الرشوة والفساد ،صارح
سنوات ما قبل الصخيرات،
إل ــى بــيــت الــوزيــر مــوالي
الــحــســن الــثــانــي رأيــه
كانت مغمورة بدور الجيش وضباط
أح ــم ــد ال ــع ــل ــوي ،نــظــرا
العام مرة وهو يتحدث
لقرابته العائلية معه،
لوسائل اإلعالم وقال:
الجيش والجنراالت والكولونيالت والحفالت
وفعال سلم موالي أحمد
((إن الرشوة انتشرت
التقرير للحسن الثاني
وأص ـب ـح ــت عـ ـ ــادة مــن
العسكرية ،والمشاركة العسكرية في كل
الذي بعد أن ألقى نظرة
خ ـ ـصـ ــال املـ ـس ــؤول ــن
عليه ،كلف الكولونيل
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى
األنشطة ،ملكية كانت أو شعبية ،لكن ضباط
اليوسي بأن يسلم ذلك
األعلى)).
التقرير للجنرال املذبوح،
منتهى التناقض
الجيش وقادة الجيش ،كانوا يعرفون أن الجيش
مضيفا :ابحثوا لي عما
ظهر مــن طــرف امللك
بالنسبة للقائد األعلى للجيش ،الملك،
يجري في أهرمومو.
الحسن عندما أخبرت
ما يجري في أهرمومو،
جـــريـــدة «لــوبــيــنــيــون»
ينحصر في قوة الجنرال أوفقير
وما جرى ،كان منطق هيمنة
االســتــقــالــيــة (عـــــدد 8
الفكرة الثورية على مؤطري هذه
شتنبر  ،)1970بــأن ثالثة
والمحيطين به.
املدرسة ،يقضي بأن ال يطلع السيد
ضباط عسكريني اعتقلوا من
املعني على ما يجري.
أجل الرشوة ،فأمر باعتقال مدير
ومــن خطط الســتــدعــاء نخبة من
«لوبينيون» محمد برادة ،ومحاكمته
طلبة هذه األكاديمية العسكرية في
بتهمة القذف في حق الجيش امللكي.
أهرمومو للمشاركة في احتفاالت مع تالمذة األكاديمية ،آخرها كان
سنوات ما قبل الصخيرات ،كانت
الــثــورة الجزائرية فــي الفاتح من فــي آخــر أبــريــل  ،1971حيث كشف مغمورة بدور الجيش وضباط الجيش
نونبر سنة  1969برئاسة الجنرال الضابط الرايس محمد بن الجياللي والجنراالت والكولونيالت والحفالت
إدريس بن عمر ،الذي اختار ملرافقته أم ــام املحكمة العسكرية ،تواكب العسكرية ،واملشاركة العسكرية في
الــكــولــونــيــل امــحــمــد عــبــابــو ،مع زيــــارات كــبــار الــضــبــاط للمدرسة ،كل األنشطة ،ملكية كانت أو شعبية،
الطلبة الذين قدموا التحية واقفني ،فجاء مــرة وفــد عسكري من ثالثني لكن ضباط الجيش وق ــادة الجيش،
لالستعراض العسكري في العاصمة إلى أربعني عضوا بقيام الكولونيل كــانــوا يعرفون أن الجيش بالنسبة
الفنيري الــذي أعــدم بعد االنقالب ،للقائد األعلى للجيش ،امللك ،ينحصر
الجزائر.
واح ــد مــن طلبة أهــرمــومــو ،وقد كما جاء ألهرمومو الجنرال مصطفى في قــوة الجنرال أوفقير واملحيطني
قضى هو أيضا سنوات طويلة في أمـــحـــراش ،ورئ ــي ــس جــهــة ف ــاس ،به ،الجنراالت :الكتاني ،رغم إبعاده
تازمامارت ،السجن الــذي جمع كل الجنرال بوكرين ،مرفوقا بالكومندان بعد رجوعه من الكونغو ،والجنرال
الغير محكوم عليهم من املشاركني املخفيوي ،ليعقدوا اجتماعا مطوال حمو ،والجنرال الدليمي ،والجنرال
في االنقالب ،حكى في كتاب له عن في مكتب الكولونيل امحمد عبابو ،الــنــمــيــشــي ،والـــجـــنـــرال بــوكــريــن،
التركيبة البشرية لطلبة أهرمومو :قبل أن يذهبوا معه جميعا إلى بيته والجنرال حبيبي ،وغيرهم ،لــوال أن
((ع ـل ــى غـ ــرار ال ـتــرك ـي ـبــة الــوط ـن ـيــة ،للغذاء ،وقبل خروجهم ،جاؤوا إلى توجيه الجيش وأسرار الجيش كانت
كـ ــان ط ـل ـبــة األك ــادميـ ـي ــة بــأهــرمــومــو قسم للطلبة وبدؤوا ينوهون بعبابو تقف عند باب الجنرال املذبوح ،رئيس
مـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــن إىل ث ـ ـ ـ ــاث اجت ـ ـ ــاه ـ ـ ــات :ويقولون لنا :عليكم أن تكونوا سعداء الضباط املرافقني واملسؤول عن أمن
امللكيون الذين مل يكونوا يتصورون بمديركم هــذا ،جنرال منهم التفت القصور امللكية ،لوال أن عبيد القصر
ي ــوم ــا أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ـع ـت ــوه ي ـقــوم إلينا وقال :مستقبلكم مضمون ،فال ومخازنيته ،واملقربني املدنيني من امللك،

بدؤوا يشعرون بأن املذبوح في أعماقه
أصبح يكره امللك ،وإن كان وفــاؤه له
أو عطفه على طيبوبته ،جعاله يفكر
في إبعاد امللك ،لكن ليس عبر االنقالب
العسكري ،ألن املذبوح يعرف املكونات
القبلية للجيش وصعوبة جمع جنرالني
اثـــنـــن( )...ح ــول مــشــروع اإلطــاحــة
بــاملــلــك ،ولــقــد تسربت بعد االنــقــاب
الذي فشل في الصخيرات ،أن الجنرال
املذبوح إنما كان يخطط العتقال امللك،
ووضعه في باخرة على طريقة أسلوب
البكباشي جمال عبد الناصر مع امللك
فاروق ،ونفيه أوال ..في اتجاه ليبيا.
ولكن الخبايا التي جعلت املذبوح
يفكر في نفي امللك ،بــدأت تظهر لكل
متفحص لتحركات املــذبــوح ،ومحلل
ألجوبته( ،)...من قبيل الوفي األكبر
للملك الحسن ،صديقه ورفيق طفولته،
ووزيـــره ،عبد هلل غرنيط ،الــذي كان
الحسن الثاني يتدارس معه عن قرب
مشاكل التعاون الوطني الــذي يهتم
باملتسولني والفقراء واملحتاجني ،وكان
قــد اتفق مــع األمريكيني على تزويد
املــغــرب بأطنان الدقيق ،حيث كانت
األكياس تــوزع عبر التعاون الوطني
والــوزيــر غرنيط بــواســطــة املراقبني
األمريكيني.
ومــرة ،كان عبد هلل غرنيط يحمل
حقيبة مملوءة بالتقارير عن توزيع
الدقيق حني اعترضه الجنرال املذبوح
في باب القصر ليقول له (وهي حكاية
رواهــا غرنيط بنفسه) :هل تريد أن
تدخل على سيدنا بحقيبتك في يدك
وأنـــت تــعــرف أنــه ال يحب أن يرى
مظاهر الشغل؟
ربــمــا كــانــت ظــاهــرة انــتــقــاد امللك،
وطريقة عمل امللك ،وكسل امللك ،هي
التي دفعت املذبوح إلى التخطيط أوال،
ملحاولة اإلطــاحــة به أثناء املــنــاورات
العسكرية في الحاجب في  14مايو
 ،1971وثانيا للهجوم على الصخيرات،
وقد خطط له بتدقيق كبير ،باالعتماد
على ثقته في بعض الرجال ،ولكنه لم
يضع في حسبانه ما يجري في عقول
الرجال .لقد وثق املذبوح ثقة عمياء
في الرجل املنتمي ملنطقته ،عبابو ،من
الريف ،ولكنه لم يكن يعرف أن عبابو
تربطه صداقة الــكــؤوس بالكولونيل
الشلواطي ،الصديق الوحيد للجنرال
أوفقير ومدبر االنقالب ،حسب تخطيط
أوفقير ،لذلك غرقت أحــام الباخرة
الــتــي كــان املــذبــوح يــنــوي نفي امللك
الحسن الثاني بواسطتها ،عندما أطلق
الكولونيل عبابو أول الرصاصات
من رشاشته ،وفقا إلشــارة الكولونيل
الشلواطي ،وتركا معا العقل املدبر،
الجنرال املذبوح ،ممسكا باملكروفون
بجانب سيارته وهــو يطلق األوامــر
بإيقاف النار ،ولكن بعد فوات األوان،
فقد تــوســع إطــاق الــنــار فــي أطــراف
القصر ليصاب الجنرال املذبوح بحظه
من طلقات النار ،التي لم يكن يأمر بها،
ولفظ أنفاسه ،صريع األخطاء التي كان
يواخذ بها ملكه الحسن الثاني.
يتبع

