ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

اﻟﻤﺆﺳﺲ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي

ب� »الفاسي« وا�لياردير
ﺮﻱ
»السوسي« خيط عﻼقة
ﺳ
رفيعة ،لم تتأكد إﻻ مؤخرا،
بعد تعي� »ولد الفشوش«
مديرا في الوزارة)،(..
بينما تم تكليف ا�دير السابق
بمشاريع »تغازوت باي« ،التي لم يكن
يتوقع أصحابها أن تدخلها الجرافات
قبل السكان) (..وا�وظفون غاضبون لقلة
تجربة هذا الشاب ا�حظوظ.
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ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ،ﺍﺿﻄﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﺇﳳ ﺍﻻﻋﺮﺘﺍﻑ ﺃﺧﺮﻴﺍ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﻓﺮﻴﻭﺱ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﺇﳳ ﺍﳴﻐﺮﺏ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮﺓ
ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ) ،(..ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﳲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻴﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﳲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﳴﻮﺍﻃﻦ ﻣﻐﺮﺑﻲ
ﻗﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺑﻮﺀﺓ ﳲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﺮﻴ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،ﻭﺍﳴﻮﺯﻋﺔ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﺑﻦﻴ ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻥ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻤﺮﺽ ﻓﺮﺘﺓ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺼﺎﺏ..
ﻣﺼﺎﺩﺭ »ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ« ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ،ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻃﺎﺭﺋﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻼ ،ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﺮﻴ ﺣﺎﺯﻣﺔ ﳲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺼﺎﺑﻦﻴ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﺮﺒ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺑﻮﺀﺓ) ،(..ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻴﻭﺱ ﺇﳳ ﺍﳴﻐﺮﺏ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﳲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ،ﺑﺪﺃﺕ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳴﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ،ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ..ﳲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ..ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﳴﻐﺎﺭﺑﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ »ﺍﻟﺘﻌﻨﺎﻕ« ﻭ»ﺍﻟﺒﻮﺳﺎﻥ« ﻭﳲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ).(..
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ﺣﻤﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2021

á«ªæàdGh ádGó©dG •É≤°SE’ á«HÉîàfG áØ°Uh Ò°†–h á∏àµdG AÉ«MEG ádhÉ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
»يــتــضــح أن الــســاحــة الــســيــاســيــة
والحزبية تحديدا ،وإن تبدو للجميع
أنها هادئة وفي حالة خمول ،فهي تغلي
وتتحرك خوفا من القادم ،من جهة ،ومن
جهة أخــرى ،بحثا عن موطئ قدم ضمن
خارطة ا�ستقبل السياسي للبﻼد ،ﻻسيما
الحكومة ا�قبلة ،وذلك من خﻼل التسابق
من اﻵن على التحالف ا�بكر ﻻنتخابات
 ،«2021يقول مصدر جد مطلع.
ا�صدر القريب جدا من مصدر القرار،
قال أيضا أن نجاح القيادي عبد اللطيف
وهبي في رئاسة حزب اﻷصالة وا�عاصرة
كثاني قــوة حزبية با�غرب بأطروحته
الجديدة »ﻻ خطوط حمراء مع العدالة
والتنمية« ،قد أربك الساحة السياسية،
وخلخل منطق تحالفاتها السابقة وأحيى
تخوفات كبيرة لدى العديد من الفرقاء
واﻷحزاب السياسية التي دفعها الخوف
على مستقبلها الحكومي والسياسي
إلى التحرك بشدة مبكرا ضدا على هذا
التحالف بــ� »الــبــيــجــيــدي« و»الــبــام«
والــذي إن حصل ،فسيحطم طموحاتها
السياسية ،ذلك أن أول رد فعل والبحث
عــن تــمــوقــع جــديــد مستقبﻼ ،ج ــاء من
قيادات اﻻستقﻼل والتقدم واﻻشتراكية،
الذين عقدوا ﻷول مــرة لقاء علنيا ب�
مكونات حزبيهما ،علما أنــه لم يسبق
لهم أن عقدوا أي لقاء رسمي رغم مرور
شهور على خروج التقدم واﻻشتراكية من
الحكومة إلى ا�عارضة ،أي إلى جانب

ﺍﳴﺎﻟﻜﻲ

ﺑﻨﻌﺒﺪ ﺍﷲ

حزب اﻻستقﻼل ،فلم يقف اﻷمر عند هذا
الحد ،بل وصل إلى شروع هذه القيادات
في جلب اﻻتحاد اﻻشتراكي من داخل
الحكومة إلى جانبهم ،وذلك في محاولة
نفخ الروح في جسد الكتلة ا�يت وا�نهك
منذ سن�.
فمسارعة قيادات الكتلة إلى إحيائها،
حسب ا�صدر ،رسالة ضمنية إلى »البام«
ورمي الورد عليه لجلبه إلى صفوفها ،ومن
تم قطع الطريق من اﻵن على حزب العدالة
والتنمية خﻼل محطة  ،2021ﻻسيما وأن
هذا اﻷخير على عﻼقة غير طيبة مع حزب
التجمع الوطني لﻸحرار ،وبــات بعض
قيادييه يراهنون على تعويضه بـ»البام

ﻟﺸﻜﺮ

الــجــديــد«) ،(..إذ أكــد ا�صدر ذاتــه ،أن
رهان أحــزاب الكتلة على حزب اﻷصالة
وا�عاصرة كذلك ،يسير حتى في اتجاه
احتمال تــصــدره لﻼنتخابات القادمة،
وآنذاك سيسهل اﻻشتغال معه وتشكيل
تحالف جديد معه بدون حزب »ا�صباح«،
لذلك فالكتلة تحاول جمع شتاتها من اﻵن،
كما تحاول عقد تحالفها مع »البام« من
اﻵن ،ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه:
أي تــقــارب يخطط لــه »الــبــام« ،هــل مع
»البيجيدي« أم مع الكتلة ،أم أنه سيؤجل
تحالفاته إلى ما بعد اﻻنتخابات ومن تم
سيكون »جوكير« الحكومة ا�قبلة بدون
منازع؟

Üõ`◊G äGQÉ`«°S ´É`LÎ°SÉH Ö`dÉ£j »`Ñgh
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قال مصدر جد مطلع من حزب اﻷصالة
وا�عاصرة ،أن قياديا في الحزب وبر�انيا
ضمن الفريق الحالي ،قد سطى منذ أزيد من
سنت� ،على سيارة تابعة للحزب وموضوعة
رهن إشارة فريقه بالبر�ان ،ذلك أن ا�عني
بــاﻷمــر ك ــان قــد طــلــب مــن رئــيــس الفريق
السابق ،محمد اشـــرورو ،ســيــارة الحزب
ليوم� فقط فــي انتظار إصــﻼح سيارته
التي تعرضت لحادثة سير بسيطة ،قبل أن
يكتشف الجميع أنه باع سيارته واستولى
على سيارة الحزب منذ ذلك التاريخ ،والتي

يتحمل الفريق جميع مصاريفها ،ورفض
إرجاعها إلى الفريق حتى حــدود اليوم،
رغم مطالبته مرارا بذلك.
لكن اﻷم� العام الجديد ،عبد اللطيف
وهــبــي� ،ــا علم بــاﻷمــر ،دخــل على الخط،
وصمم على إرجاعها إلى حظيرة سيارات
الحزب ،كما قام به مع قيادي آخر في الحزب
أجبره على إرجاع سيارة الحزب لفائدة
الحزب اﻷسبوع ا�اضي ،حيث يعمل
وهبي وفق شعار» :انتهى عهد الريع
وكل وسائل ومالية الحزب لفائدة
الحزب وليست لﻸشخاص« ،يؤكد
ا�صدر.

ﻭﻫﺒﻲ

ﺑﻘﻠــﻢ:

اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

§«£îàdGá«Hhóæe
..ÜQÉ`≤dGh Iô`FÉ£dG Ú`H
إذا ما استقبل عقل كل واحد الكلمت�» :الطموح ا�غربي« إﻻ وتسارعت
الخﻼيا الذهنية لدماغنا إلى تركيب كلمة» :الهجرة« ..أليس كذلك؟!
فيبقى السؤال معلقا ،كما هي معلقة في ا�جتمع نفس الطموحات ا�عنية
باﻷمر ،منذ عقود ،وﻻ شك لسن� عديدة أخرى ،وكما هي معلقة عشرات
اﻵﻻف من ملفات ا�غاربة لدى مختلف السفارات اﻷجنبية ،ومعلقة اﻷرقام
اﻻفتراضية الوهمية ليناصيب »اللوطري« اﻷمريكية والكندية ،ومعلقة
مﻼي� الدوﻻرات كطوابع ورسوم ضريبية تلتهمها يوميا مختلف قنصليات
الدول من جيوب ا�غاربة الحا�� بما يكتفون بتسميته »ب ّرا«.
فلست أنا ،وﻻ تخيلي ،وﻻ افتراضاتكم التي تؤكد أو تنفي ..بل حسب ما
تب� من التقرير الرسمي لسنة  ،2019الذي جاءتنا به ا�ندوبية السامية
للتخطيط ،فإنه ،وحسب إحصاءاتها الرسمية :شاب مغربي واحد تقريبا من
ب� إثن� يرغب في مغادرة هذا الوطن.
نعم % 40.3 ،من الشباب ا�تراوحة أعمارهم ب�  15و 29سنة ،سواء كانوا
ذكورا أو إناثا ،يبحثون عن حل لدخول ا�طار من الباب ا�سمى »ا�غادرة«.
فبا�وازاة مع ذلك ،ولﻸسف ،نحن ا�غاربة مصنفون أبطال العالم في نشاط
قد نسميه النقد والشكوى ،فكلما أصابتنا مصيبة إﻻ وسارعنا للتفوق في
هذا »الفن« ،والرمي با�سؤولية صوب مرمى أول مرشح ﻻ يهمنا ،ثم طي
ا�لف ،لكن كل مرة إذا ما انطوى ا�لف ،بات ا�شكل ،وأصبح ،وما زال ،وما
فتئ ،وما انفك.
فسأحاول تفادي سلوكنا السلبي هذا ،ا�شترك العريق ،والتنقيب عن
الحل :أسباب هذا البﻼء اﻻجتماعي الضار ،الذي يمتد ضرره من إفﻼس
عائﻼت الشاب ا�ستثمرة في مشروع ثم� قد ينجح كما قد يرسب ،إلى أفق
هجرة اﻷدمغة التي ربما قد تجر بهذا ا�غرب إلى الوراء جرا أكثر من دفع
شاب واحد إلى نجاح قد تنتفع به بﻼد اﻵخر أكثر مما ينتفع به هو نفسه..
اﻷسباب قد تكون دائما حسب تقرير مندوبية الحليمي ،اقتصادية في % 70
من الحاﻻت ،واجتماعية في الباقي منها.
إذا ركزنا على الجانب ا�ادي ،ﻻ بد من التذكير ،ولعل الذكرى تنفع ا�ؤمن�،
أن مستوى العيش في الدول ا�ستهدفة ،يعرف وبصفة شاملة ،منذ الخمسة
أعوام اﻷخيرة ،ارتفاعا يفوق نسبة ارتفاع ا�داخيل ،أكثر مما يعرفه ا�غرب
في نفس الفترة ،أي ارتفاع نسبة ا�داخيل مقارنة مع مستوى عيشه )رغم
ارتفاعه أيضا( ،وﻻ داعي لرسم بياني ﻻستخﻼص الحالة ا�ستقبلية).(...
أما فيما يخص الجانب اﻻجتماعي ،فا�غرب رغم الفرامل التي قد تشده من
هذه الجهة ،فﻼ بد من اﻷخذ بع� اﻻعتبار فرامل اجتماعية أخرى ،أغلبها قد
نتجاهلها لكونها تتغير من بلد ﻵخر ،وقد تشذ ،لكي ﻻ أقول تفاجئ ،تصدم،
وتحبط آمال وتوقعات الشاب ا�توجه في غالب اﻷحيان إلى أحضان أرض
غربة لم يكن حولها ﻻ محذرا وﻻ منذرا ،فقبل إقﻼعه إذن ،قد تنطبق عليه
تسول الطبيب«.
»سول ا�ج ّرب ﻻ
مقولة
ّ
ّ
فإذا أردنا تسطيح الوضعية ..فا�عادلة تساوي صفر.
وبغض النظر عن كل هذا ،فإذا وضعنا تصورا مستقبليا لﻸرقام ا�ذكورة:
إن تمكن ،في جميع الحاﻻت ،ذلك ا�غربي من ب� اﻹثن� في مشروعه من
هجرة البﻼد ،ففي سنة  ،2050ربما قد يبدأ ا�غاربة ا�قيمون في ا�غرب في
اﻻنقراض.
»الرجوع لـله«...

ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑـ
اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ رﻗﻢ  ١ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﺗﺼﺪر ﻣﻨﺬ 1965

ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﺮﻳﺔ  -واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﻣﺤﺎﻳﺪة  -ﺗﺴﺒﻖ اﻷﺣﺪاث  -ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر

ﺗﻮﺻﻠﻮا ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺻﺪورﻫﺎ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ!
ﻧﻌﻢ أرﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﻔﻲ ) 48ﻋﺪد(
 190درﻫﻢ
اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ:
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:

)ﻋﺮض ﺧﺎص(

ﻋﻮض  290درﻫﻢ

ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ:

ﺑﻌﺚ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﻴﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 190درﻫﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ
»«DOUNIA PRESSE
ﻟﻠﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﻔﻲ
 12ﺷﺎرع اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ
اﷲ ،ص .ب  - 439اﻟﺮﺑﺎط
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تجار االنتخابات يبحثون عن ملجأ

�أعيـان «البـام» يهربـون مـن حـزب �أخنـو�ش
الرباط .األسبوع
«غـــريـــب أمــــر الــســيــاســة وأمـــــر بعض
السياسيني ،السيما تجار االنتخابات وبعض
األعيان ،الذين يحبون الجهة الرابحة دائما،
بل إنهم ال يخجلون من تغيير لونهم وانتمائهم
عدة مرات في السنة مقابل مصالحهم فقط»،
يقول مصدر جد مطلع من حزب األحرار ،قبل
أن يوضح أن سبب هــذا االستنتاج ،يرجع
إلــى مــا يقع حاليا فــي العديد مــن األقاليم
واملدن ،السيما العرائش وشفشاون وأكادير
واشتوكة أيت باها والدار البيضاء ،وغيرها،
حيث شرع بعض املنتخبني واألعيان ،الذين
كانوا قد فــازوا في االنتخابات الجماعية
لسنة  2015بلون حزب األصالة والعاصرة،
ومع رحيل إلياس العماري وبروز نجم عزيز
أخنوش على رأس حزب األحرار ،شرعوا في
االشتغال والتنسيق والتصويت مع األحرار
في انتظار االنتخابات الجماعية املقبلة،
ليقدموا استقاالتهم الرسمية من «الجرار»
والقفز إلى سفينة حزب أخنوش.
غير أن هؤالء الذين لم يكونوا يخجلون من
حضور لقاءات أخنوش رغم أنهم محسوبني
على «البام» ،بتعبير عضو في نفس الحزب،
بل التكفل بجلب املناضلني والجماهير للقاءات

أخنوش واالستماع إلى خطاباته بالعديد من
املدن ،يوضح املصدر ذاته ،مع الضربات التي
يتلقاها أخنوش حاليا والحديث عن قرب
نهايته السياسية وفشل أسطورة «صديق
امللك» ،ومع انتخاب قيادة جديدة لـ«البام»
يتزعمها املحامي املثير عبد اللطيف وهبي،
الــذي كان قد دخل في صــراع قوي مع عزيز
أخــنــوش( ،شـــرع) هــؤالء فــي نفض الغبار
عن «كاسكيطة الجرار» ،وبــدؤوا في إحياء
العالقات مع املنسقني واملسؤولني الجهويني

واإلقليميني للحزب بهذه األقاليم ومع القيادة
بالرباط ،وتجديد انخراطهم في حزب «البام»
الجديد ،مما يؤشر على فقدان األحرار للكثير
من الالعبني االحتياطيني من «البام» الذين
لعبوا أدوارا هامة في فــوز حــزب أخنوش
بالعديد من االستحقاقات الجزئية البرملانية
والجماعية خالل السنتني املاضيتني ،سواء
في أكادير واملضيق وتارغيست أو غيرها..
فهل يرفض حزب األصالة واملعاصرة اليوم
هؤالء االنتهازيني؟

تكليــف الوالة والعمــال بالتعليـم يف العالــم القــروي
علمت «األســبــوع» مــن مــصــدر جــد مطلع
بوزارة الداخلية ،أن العمال والوالة يسابقون
الزمن اليوم ،ويقومون برقابة لصيقة ألوراش
بناء حجرات دراسية جديدة ،السيما بالعالم
القروي.
وأضــاف املصدر ذاتــه ،أن العمال والــوالة،

�صراع الأحزاب ينذر
بتفكك قطاع ال�صيادلة
الرباط .األسبوع

ضربة لوزير التعليم
● الرباط .األسبوع

كواليس األخبار

3

وعبر القياد والباشوات ،يتابعون بدقة عملية
إعـــداد وبــنــاء حــجــرات دراســيــة جــديــدة في
أغلب الدواوير واملداشر النائية ،ستخصص
للتعليم األولي (الروض) الذي أمر ملك البالد
بتعميمه وتقريبه من جميع األطفال بالقرى
واملدن.
وأشار املصدر ذاته إلى أنه باإلضافة إلى
صيانة وإصالح بعض األقسام املهترئة داخل

املدارس الجاهزة واملعمول بها بالقرى لتكون
مخصصة للتعليم األولي ،تجري اليوم عملية
بناء حجرات فردية جديدة في الدواوير والقرى
التي تبعد عن املدارس ،وذلك من أجل تعميم
هذه العملية خالل السنة املقبلة على جميع
أطفال وبنات املغرب ألقل من ست سنوات..
فهل تمسك الداخلية بملف التعليم القروي
وتحد من التسيب والفوضى التي يعيشها؟

قال مصدر جد مطلع من نقابة الصيادلة باملغرب،
أن الصراع السياسي بني األحــزاب السياسية قد
انعكس بشكل كبير على مهنة الصيدلة وعلى مهنيي
القطاع ،وبات يهدد مستقبل آالف الصيادلة.
وأضــاف املصدر ذاتــه ،أن انخراط الصيادلة في
األحزاب السياسية لم يكن نقطة قوة بالنسبة للمهنة،
بل كان سببا في تفرقة ممتهنيها وتشتيت جهود
الدفاع عن مصالحها ،وهو ما نعيشه اليوم بقوة
بمناسبة إحالة الحكومة لقانون جديد ينظم مهنة
الصيدلة والصيادلة على البرملان الذي سيشرع في
مناقشته خالل شهر أبريل القادم.
وأوضح نفس املصدر ،أن هذا القانون الذي وضعه
وزير الصحة األسبق الحسني الوردي ،يتهم فيه اليوم
بالتواطئ مع املجلس الوطني للصيادلة ،ألنه فصل
القانون الجديد على خدمة مصالح فئة من الصيادلة
تابعني لالتحاد االشتراكي ،والذين يسيطرون بقوة
على هــذا املجلس ويتحكمون فــيــه ،السيما وأن
القانون الجديد أبعد وزارة الصحة واألمانة العامة
للحكومة عن مختلف شؤون املهنة ،وأوكل تنظيمها
للمجلس الوطني للمهنيني ،مما سيجعله ومعه
الصيادلة االتحاديون ،يتحكمون في رقاب الصيادلة
من الترخيص بمزاولة املهنة ،إلى التأديب واإلغالق
وتوقيت العمل وغير ذلك.
إلــى ذلــك ،يعرف قطاع الصيدلة التابع لحزب
األحـــرار ،والــذي أحــدث مــؤخــرا ،رجــة كبرى بعدما
عبر عدد من الصيادلة «التجمعيني» عن رغبتهم في
مغادرته ،بالتزامن مع الحديث عن استعداد حزب
األصالة واملعاصرة لتأسيس تنظيم قطاع الصيادلة
خاص بالحزب محايد ومستقل عن تنظيم األطباء.
هذا ،وعقد ائتالف صيادلة العدالة والتنمية (الذي
يعتبر تنظيما نقابيا واعدا وقادما داخل املهنة) ،لقاء
لهم يوم الجمعة املاضية بمراكش ،تطرقوا خالله
لتنظيمهم والعمل على تقويته مستقبال ،استعدادا
للمعارك القادمة ومنها قضية القانون املنظم للمهنة
املعروض حاليا على البرملان.
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ﺤﺖ اﺿﻮاء

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﺄﺑﻴﻦ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ

¿ƒ«HõM AÉªYRh ¿ƒ«Øë°Uh ¿ƒfÉæah ¿ƒeÉh IÉ°†b
…ƒ∏©dG ≈Ø£°üe Ωhó«≤dG ¿ƒeôµj

ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
لعب الوزير السابق ،لحسن الــداودي،
دورا كبيرا في الوقوف إلى جانب شركات
ا�ــحــروقــات فــي مواجهة التقارير التي
تدينها ،غير أن مصادر »اﻷسبوع« تؤكد
أن تقريرا من العيار الثقيل قد تصدره
مؤسسة عمومية وازنــة ،من شأنه إدانة
قائد لوبي ا�حروقات ،وهي العملية التي
وصلت إلى مراحلها النهائية في انتظار
الضوء اﻷخضر).(..
صفق اﻻتــحــاديــون كثيرا على وزيــر
العدل محمد بنعبد الــقــادر ،الــذي ترافع
ضــد مــســودة الــقــانــون الجنائي بنفس
حداثي غير مسبوق ،بل إن الوزير الذي
كــان يتحدث بصفته السياسية كعضو
فــي الــحــزب ،وصــف الــقــانــون الجنائي
الحالي بالقانون الترقيعي ،الــذي يتم
الخلط فيه ب� اﻷعــراف الدينية والبنود
الدستورية التي صوت عليها ا�غاربة وﻻ
يمكن التراجع عنها ،وهي ا�داخلة التي
تؤشر على دور كبير يمكن أن يلعبه في
ا�ستقبل).(..
أعلن ناشطون في مجال حماية ا�ال
العام ،أن شكاية قدمت ضد رئيس بلدية
الفقيه بنصالح ،محمد مبديع ،الوزير
السابق في الوظيفة العمومية ،قد أحيلت
بتاريخ  27فبراير ا�ــاضــي ،مــن طرف
الوكيل العام للملك لدى محكمة اﻻستئناف
بالبيضاء ،على الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية ،ومن ا�رتقب أن يتم استدعاء
الجهة ا�شتكية قبل الوصول إلى مبديع.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﳲ ﺣﻔﻞ
ﺗﺄﺑﻦﻴ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻗﻴﺪﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
حــج عــدد كبير مــن رجــال القانون والفن
والثقافة وعدد من الزعماء الحزبي� وبعض
ممثلي الهيئات الدبلوماسية في ا�غرب ،وعدد
كبير من قــراء جريدة »اﻷسبوع الصحفي«،
يــوم السبت ا�نصرم ،إلــى ا�كتبة الوطنية
في الرباط ،ﻹحياء الحفل التأبيني لقيدوم
الصحافة الوطنية ،الراحل مصطفى العلوي.
وفي جو من التأثر ومشاعر الحزن ،تابع
الحاضرون شريط »القيدوم« الذي عرض على
الجمهور ،وتخللته شهادات مؤثرة من قبيل
شهادة الفنان الكبير عبد الهادي بلخياط،
واﻷس ــت ــاذ الــجــامــعــي ا�ــحــامــي السحيمي
مصطفى ،ومــؤســس مجموعة »سابريس«
محمد بــرادة ،فضﻼ عن شهادات حية بع�
ا�كان للفنان الكبير محمد الغاوي وا�حامي
نور الدين الرياحي والفنان نعيم اشماعو.
ا�ناسبة ،شهدت ظــهــورا فــي لباس غير
مألوف لبعض أصدقاء الراحل ،حيث اختار
عبد الحن� بنعلو الظهور كشاعر ،أمام بعض
الوزراء السابق� ،منهم الوزير النشيط عبد
الكريم بنعتيق ،والوزير السابق نبيل بنعبد

ﷲ ،وعبد الرحمان الكوهن وزيــر اﻹعــﻼم
والسياحة والفنون الجميلة في حكومة أحمد
باحنيني.
نفس الــلــقــاء شهد حــضــور بعض رجــال
اﻷعمال ،أمثال فوزي الشعبي ،نجل الراحل
ميلود الشعبي ،وع ــدد مــن ا�ستثمرين..

كما حظي ا�ــعــرض الــذي نظم بع� ا�كان
لبعض مؤلفات وصحف الــراحــل مصطفى
العلوي ،باهتمام كبير من لدن الزوار الذين
حــرص بعضهم على التقاط صــور لبعض
محطات ومؤلفات الراحل القيدوم مصطفى
العلوي).(..

بينما لم يصدر أي توضيح أو تصريح
عن التصرف الطائش للسفير الفلسطيني
في الجزائر) ،(..أكد السفير الفلسطيني
في الــربــاط ،جمال الشوبكي ،على دعم
ا�ــواقــف ا�غربية فــي الــصــحــراء ،وذلــك
خــﻼل لــقــاء جمعه مــؤخــرا مــع وفــد عن
حزب »النهضة والفضيلة« بقيادة محمد
خليدي ،هذا اﻷخير أكد على اﻷمل ا�غربي
فــي رؤيــة جميع اﻷطـــراف الفلسطينية
موحدة في مشروع وطني موحد �واجهة
اﻻحتﻼل).(..
أعلن عبد ﷲ بــوصــوف ،اﻷمــ� العام
�جلس الجالية ،وهو الخبير بتفاصيل
الشأن السياسي والديني بفرنسا ،دعمه
لترشيح ا�غربية رشيدة داتي �نصب عمدة
باريس ،ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسهم
رشيدة التي تترشح عن حزب الجمهوري�
اليميني عقب انسحاب بنجام� غريفو من
التنافس جراء تعرضه لفضيحة أخﻼقية..
عاد اسم الناشط السوداني ،الحاصل
على عفو ملكي) (..رفعت اﻷمــ� ،ليظهر
مــن جديد فــي وســائــل اﻹعـــﻼم وا�ــواقــع
اﻹلكترونية ،بعد أن أقــدمــت السلطات
ا�حلية في مكناس على منع دورة تكوينية
كــان مــن ا�نتظر أن يؤطرها بــدعــم من
السفارة الهولندية في ا�غرب ،في أحد
فنادق العاصمة اﻹسماعيلية).(..
تأكد زواج الوزيرة السابقة عن حزب
الــحــركــة الــشــعــبــيــة ،حكيمة الحيطي،
مــن شخصية عــســكــريــة ،عــقــب تــرويــج
بــﻼغ باسمها ينفي تجميدها لنشاطها
السياسي ،وتقول فيه» :إن ربط تجميد
عضويتي فــي الــحــزب بــزواجــي ا�زعوم
من ظابط في الجيش ،محاولة مكشوفة
لتبخيس قــراري السياسي ،الــذي يعرف
السيد اﻷم� العام لحزب الحركة الشعبية،
ا�حترم ،أسبابه ودوافعه ،التي ترفعت عن
الخوض فيها«).(..
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بعد إلغاء العديد من اللقاءات وا�نتديات
الدولية با�ملكة ،آخرها الــدورة  15للمعرض
الــدولــي للفﻼحة بمكناس ،بسبب فيروس
»كـــورونـــا« ،بـــات مــن غــيــر ا�ستبعد حسب
ا�تتبع� إلغاء منتدى »كرانس مونتانا« الذي
سينعقد بالداخلة في الفترة ا�متدة من  18إلى
 21مارس الجاري ،في دورته السنوية السادسة،
تحت رعاية ا�لك محمد السادس ،والذي اختار
هذه السنة موضوع »عقد اجتماعي جديد من
شأنه أن يمكن إفريقيا من التقدم على مسارات
التنمية والنمو«.
ومن ا�رتقب أن يستضيف ا�نتدى العا�ي،
ا�خصص لشؤون إفريقيا والتعاون »جنوب –
جنوب« ،أكثر من ألف مشارك من مستوى رفيع،
كما يتضمن برنامجه بحث عــدد من ا�حاور
الرئيسية ،من بينها اﻷمن اﻹنساني والتطور
الــرقــمــي ،ودور الــبــنــوك والــقــطــاع ا�صرفي
والتمويل في اﻻندماج والنضال اليومي من
أجل حكامة أفضل ،وا�تطلبات البيئية ،والنقل،
والفﻼحة ا�ستدامة ،ومساهمة ا�رأة والشباب

ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺑﻮﻳﺎ
●

في حياة ا�جتمعات.
وبــا�ــوازاة مــع أشــغــال ا�نتدى واﻷنشطة
الرسمية ،سينظم معهد »كرانس مونتانا« ورشة
إعﻼمية مخصصة لتحس� الحكامة العامة في

íàa IQOÉÑe ºLÉ¡J ƒjQÉ°ù«dƒÑdG
¿ƒ«©dÉH á«≤jôaEG äÉ«∏°üæb
●
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ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

كشف ما يسمى بنائب سفير البوليساريو في الجزائر ،محمد
محمود الشيخ ،بالبليدة الجزائرية ،أن الجبهة بصدد اتخاذ
التدابير الﻼزمة خﻼل اﻷيام ا�قبلة في حق الدول اﻹفريقية
التي فتحت قنصليات لها في اﻷقاليم الصحراوية ا�غربية،
معتبرا ذلك خرقا سافرا �يثاق اﻻتحاد اﻹفريقي ،حيث قال:
»الدول اﻹفريقية ﻻ تملك رعايا وﻻ سفارات في الرباط ،وهي
بذلك تعتبر انتهاكا �يثاق اﻻتحاد اﻹفريقي«.
وبــدوره ،وصف ما يسمى بـ»اﻷم� العام ﻻتحاد الطلبة
الصحراوي�« ،امحمد إبراهيم ،هذا اﻹجــراء بـ»اﻻستفزاز
الجديد من طرف ا�ملكة ا�غربية« ،مضيفا» :إن فتح قنصليات
في ا�ناطق الصحراوية ،غير شرعي«.

مجال مكافحة اﻷنشطة ا�الية غير ا�شروعة،
إضافة إلى تنظيم مجموعة من اﻷنشطة ا�وازية
في ا�جاﻻت الرياضية واﻻجتماعية والثقافية،
بهدف اﻻنفتاح على ساكنة مدينة الداخلة.

á°VQÉ©ŸGh á«Ñ∏ZC’G óMƒj ó«°TôdG ódh
‘ ¿ƒ«©dG á¡L ™jQÉ°ûe ≈∏Y ábOÉ°üŸG
●

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

عكس معارضة مجلس جهة الداخلة التي
تركت »ا�قعد فارغا« ،فا�عارضة بمجلس
جهة العيون الساقية الحمراء اختارت
الدفاع عن قناعاتها ،وﻻ تخشى التصويت
إلى جانب اﻷغلبية فيما تراه مناسبا ،وهو
ما جعل حمدي ولد الرشيد ،رئيس مجلس
جهة العيون الساقية الحمراء ،يشدد على
اﻻهتمام الكبير بالتكوين با�صادقة على
اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس
لعلوم الصحة ،بموجبها يخصص ا�جلس
غﻼفا ماليا يقدر بـ  23.46مليون درهم،
يمتد لثمان ســنــوات ،لتكوين  25طبيبا
حاصﻼ على الباكالوريا في الثانويات
التأهيلية بالجهة.
وسيخصص ا�ــجــلــس  2.011مليون
درهــم سنة  2020و 3.352مﻼي� درهم
سنة  2021ﻷجـــرأة هــذه اﻻتــفــاقــيــة ،في
ح� ستتم تعبئة باقي مساهمة الجهة

في الفترة ا�متدة ما ب� سنوات 2022
و ،2027كما صادق ا�جلس على اتفاقية
شراكة مع جامعة اﻷخوين تهم التكوين
والتكوين ا�ستمر والبحث العلمي ،وعلى
اتفاقية أخرى مع ا�فتشية الجهوية لوزارة
إعداد التراب والتعمير واﻹسكان وسياسة
ا�دينة.
وثمن أعضاء ا�جلس اتفاقية شراكة
موقعة على هامش كأس إفريقيا لﻸمم لكرة
القدم داخــل القاعة ،التي جرت بالعيون
مــؤخــرا ،من أجــل بناء أكاديمية جهوية
لكرة القدم ،بغﻼف مالي قدره  100مليون
درهم ،وتحدد اﻻتفاقية مساهمة الجهة في
 20مليون درهم ،خمسة مﻼي� درهم منها
سنة  ،2020و 15مليون درهم اﻷخرى سنة
 .2021كما قرر ا�جلس تعبئة الجزء الكبير
من فائض ا�يزانية برسم سنة  2019الذي
انتقل إلى  15.44مليون درهم ،إلى برنامج
عصرنة البنيات التحتية الرياضية بمدينة
العيون.

äGQóîŸG èjhÎH ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ΩÉ¡JG
ﻛﻮاﻟﻴﺲ

●

من ا�رتقب أن تطلق الخطوط الجوية خطا مباشرا يربط مدينة
الرباط بالعيون ،وسيعرف هذا الخط رحلت� في اﻷسبوع ،يومي
اﻹثن� واﻷربعاء ،ستكون اﻻنطﻼقة من مدينة العيون على الساعة
التاسعة وخمسة وثﻼث� دقيقة على أن تصل إلــى الرباط على
الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق ،ورحلة العودة من الرباط إلى
العيون ،ستكون على الساعة الثانية عشر زواﻻ لتصل إلى العيون
على الساعة الواحدة وأربع� دقيقة ،فيما حدد سعر التذكرة في
مبلغ  804دراهم لكل رحلة ،ومن ا�نتظر أن تكون أول رحلة يوم 11
مارس .2020

ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

أفـــادت مــصــادر إعﻼمية مقربة من
جبهة البوليساريو ،أن ميليشياتها
حــجــزت كميات كبيرة مــن ا�ــخــدرات
با�نطقة العازلة.
وذكــرت ا�ــصــادر نسبة �سؤول في
الــبــولــيــســاريــو ،أن الــقــوة العسكرية
الــتــابــعــة للجبهة ،اعــتــرضــت ســيــارة
رباعية الدفع محملة با�خدرات بمنطقة

أي ــج ،وجــــرى حــجــز مــا مــقــداره 725
كيلوغراما من ا�خدرات.
ويبدو أن أصابع اﻻتهام تشير إلى
أن قيادي� في جبهة البوليساريو ،قد
امتهنوا تجارة ا�خدرات وتأم� طريقها
نحو موريتانيا والــدول اﻹفريقية عبر
ا�نطقة العازلة ،وذلك بعد التراجع في
كميات ا�ساعدات اﻹنسانية ا�وجهة
�خيمات تــنــدوف ،والتي كانت توجه
للبيع في اﻷسواق اﻹفريقية.

ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

اجتمعت مكونات قبيلة يكوت ا�جاهدة،
بــأكــاديــر بــعــيــدا عــن طــانــطــان ،فــي منزل
الكولونيل مــاجــور ،أحــمــد مـــوﻻي بويا،
صاحب أعلى رتبة عسكرية بالصحراء.
الــلــقــاء الــتــاريــخــي حــضــره كــبــار أعيان
ومنتخبي وشيوخ قبيلة يكوت القادم� من
مختلف مدن اﻷقاليم الجنوبية ،باﻹضافة
إلــى وفــد يمثل أبناء القبيلة ا�تواجدين
بمنطقة الرحامنة ،وتندرج هــذه الزيارة،
في إطار صلة الرحم مع هذا البطل ،الذي
قدم تضحيات جسام للوطن ،واﻻطمئنان
على صحته ،وكذا اﻻعتراف بدوره ومكانته
الرفيعة داخل مكونات قبيلة يكوت.
تجدر اﻹشارة إلى أن هذا اللقاء ،حضرته
تمثيلية قبائل الصحراء بأكادير ،والتي
قدمت تــذكــارا رمــزيــا للكولونيل ماجور،
تنويها ببطوﻻته ووطنيته الخالصة ،إذ
يعتبر أحمد موﻻي بويا من قبيلة يكوت أحد
كبار أعيان الصحراء ،وأول من رفع العلم
الوطني خفاقا سنة  1958بمدينة الطانطان
بــدل العلم اﻹسباني ،والتحق سنة 1959
بالقوات ا�سلحة ا�لكية ،حيث أمضى فترة
تدريبية با�درسة العسكرية بأهرمومو ،ثم
خاض حرب »الرمال« ضمن الفيلق السادس
الذي قاده الجنرال إدريس بنعمر ،حيث أبان
عن حماس وقوة غير عادية ،وهو الذي رأى
النور بمدينة طانطان سنة  1929حيث كانت
الصحراء تخضع لﻼستعمار اﻹسباني،
ثم انتقل منذ طفولته لجزر الكناري وتابع
دراسته هناك وتميز بالنبوغ والتفوق ،وبعد
مسار نــاجــح ،التحق بالجيش اﻹسباني
ضمن سﻼح ا�واصﻼت ،ونظرا �ا أبان عنه
من انضباط وكفاءة وإ�ام بخبايا اﻻتصال
الﻼسلكي ،قررت السلطات اﻹسبانية تعيينه
مشرفا على التدريب بمركز لﻼسلكي تم
استحداثه آنذاك بمدينة طرفاية ،وهي ا�همة
التي مارسها بنجاح طيلة أربــع سنوات
واستطاع من خﻼلها نسج عﻼقات وطيدة
مع رمــوز ا�قاومة با�نطقة ،ونظرا لحبه
الشديد لوطنه ا�غرب ،فقد قرر بمعية عدد
من رفاقه اﻻلتحاق بصفوف ا�قاومة ،ووضع
رهن إشارة رجالها جهازا ﻻسلكيا متطورا
حينها دفاعا عن حوزة البﻼد.
كما قاد الكولونيل ماجور ،أحمد موﻻي
بــويــا ،مــعــارك شــرســة ضــد البوليساريو،
ومنعها من التوغل في اﻷراضــي ا�غربية،
واستقبله ا�لك محمد السادس سنة ،2005
ورقــاه إلى رتبة كولونيل ماجور بالقوات
ا�سلحة ا�لكية ا�غربية.

á«µ∏ŸG ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJ ‘ QGôªà°S’G ø∏©jh á°VQÉ©ŸG ÜÉë°ùf’ ∞°SCÉàj •É£ÿG
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺟﺪﺍﺩ .ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
عبر رئيس مجلس جهة الداخلة وادي
الذهب ،ينجا الخطاط ،عن أسفه الكبير
ﻻنسحاب ا�عارضة من أشغال دورة
شهر مارس التي انعقدت بحضور والي
الجهة وعامل إقليم أوسرد.
وق ــد حظيت أشــغــال ه ــذه الـــدورة
باهتمام الرأي العام ،وخاصة ا�عطل�
الذين �سوا خيط اﻷمــل للخروج من
ظلمة الــبــطــالــة ،حيث عــرفــت الـــدورة
ا�صادقة على اتفاقيات شراكة لدعم
التنمية بالجهة مع جمعية »الداخلة
مــبــادرة« حــول دعــم الــشــبــاب حاملي

الشهادات العليا من أبناء الجهة لتمويل وذل ــك عــن طــريــق تقديم دعــم لتمويل
مشاريعهم الخاصة ،تمتد على سنت� مشاريعهم الخاصة.
وشدد ينجا الخطاط على أن الجهة
وبتكلفة مالية إجمالية بلغت
ماضية فــي إتــمــام كــل ا�شاريع
ملياري سنتيم ،كما تهدف هذه
ا�لكية ،معززا ذلك با�صادقة على
اﻻتفاقية إلى تحديد الشروط
اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز
واﻵلــيــات الرامية إلــى دعم
وتــســيــيــر مــشــروع تهيئة قرية
الشباب ا�عطل� حاملي
الصيد البحري إمطﻼن ،الذي تقدر
الــشــهــادات العليا،
تكلفته اﻹجمالية بـ 55
ومـــســـاعـــدتـــهـــم
مليون درهم ،وا�صادقة
وتــشــجــيــعــهــم
عـــــلـــــى تـــعـــديـــل
ع ــل ــى إحـــــداث
اتفاقية شراكة مع
مـــقـــاوﻻتـــهـــم
جمعية »الطريقة
الــصــغــرى أو
البصيرية للتنمية
ا�ــتــوســطــة،
ﺍﻟﺨﻄﺎﻁ ﻳﻨﺠﺎ

البشرية واﻷعمال اﻻجتماعية« ببني
عياط ،تقدر كلفتها ا�الية بـ  30مليون
درهــــم ،ويــهــم الــتــعــديــل ح ــذف وزارة
اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية من أطراف
اﻻتفاقية ،كما صــادق مجلس الجهة
على اتفاقية شراكة مع شركة »العربية
للطيران ا�غرب« تمتد لسنت� وبكلفة
إجمالية بلغت  18مليون دره ــم ،من
أجل تعزيز الربط الجوي الداخلي ب�
مطاري الداخلة ومــراكــش ،مما يؤكد
خــيــار الجهة التعامل مــع »العربية
للطيران« ،فيما يتعامل مجلس العيون
الساقية الحمراء مع »ﻻرام«.
وبــهــدف تطوير ا�نتوج السياحي

الرياضي ،تمت ا�صادقة على اتفاقية
شراكة مع جمعية »نورد سود أكسيون«
من أجل تنظيم الكأس الدولية لرياضة
البادل ،تمتد لسنت� بتكلفة إجمالية
بلغت ثمانية مﻼي� درهم.
كما قال ينجا الخطاط ،أن ا�جلس
يولي اهتمامه للقطاع الصحي الذي
تعزز با�صاقة على اتفاقية شراكة
متعلقة ببناء وتجهيز مركز لتصفية
الدم ،بكلفة إجمالية تقدر بثﻼثة مﻼي�
درهم ،وعلى اتفاقية شراكة مع الجامعة
الدولية ﻷكادير ،حول التكوين ا�ستمر
لفائدة أعضاء وأطر مجالس الجماعات
الترابية لجهة الداخلة وادي الذهب.
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اﻟﻘﻨﺎص
ول ﻣﺮة..

πª©dG êQÉN Üô¨ŸG
OóéjhÉ°ùfôØd…ôµ°ù©dG
äGQÉeE’G ™e ÉbÉØJG

¿GOƒ`°ùdG ¤EG π`≤àæj »`Hô¨ŸG ÊÉª`dC’G AÉ`Ø÷G
بعد استقالة الرئيس اﻷ�اني السابق هورست
كوهلر مــن مهمة ا�ــبــعــوث الشخصي لﻸم�
العام لﻸمم ا�تحدة لقضية الصحراء ،زاد جفاء
العﻼقات اﻷ�انية ـ ا�غربية بشكل عميق ،وقد
فرض وزير الخارجية ناصر بوريطة أن تكون
إحــدى لقاءاته مع كوهلر خــارج أ�انيا ،وردت
برل� بعدم استدعاء ا�غرب لقمة أدارتها حول
ليبيا ،وفي السودان ،تدخلت ا�خابرات اﻷ�انية
لوقف اﻻتفاقيات السابقة ب� العاصمة الرباط
والرئيس ا�خلوع عمر البشير ،يقول مصدر
»اﻷس ــب ــوع« ،مــؤكــدا أن ورق ــة بتوقيع برونو
كاهل ،مسؤول ا�خابرات الخارجية اﻷ�انية،
طلبت استبعاد أسلوب الحموشي ،قبل إعادة
هيكلة ا�خابرات اﻷ�انية للمخابرات الخارجية
السودانية.
وي ــوض ــح مــصــدر »اﻷســــبــــوع« أن أســلــوب
الحموشي غير مرغوب فيه ،وسبق لكاهل تقديم
ورقة عن الصحراء دفعت إلى استقالة الرئيس
السابق ﻷ�انيا من مهمته اﻷممية في الصحراء.

ﻛﻮﻫﻠﺮ

»°Tƒª◊GøYπ≤æjƒ«ÑeƒH
á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G{ ¿CG
zAÉª°SC’G Oó©J ºZQ IóMGh

ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ

ºYO ∞bh ≥∏£j É«fÉÑ°SEG ∂∏e
á«µ∏ŸG ájôëÑ∏d …ôµ°ù©dG É°ùfôa

ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ
في خطوة لبناء منظومة دفاعية أوروبية
�صالح أوروبــــا ،قــرر الــرئــيــس الفرنسي
ماكرون ،وقف  15عملية ممكنة أو متوقعة مع
الجانب ا�غربي ،من أجل شركائه الثمانية،
وهــو مــا جعل موريتانيا وا�ــغــرب خــارج
الﻼئحة التي ضمتها اﻻستخبارات الفرنسية
إلى يناير  ،2025حسب مصدر »اﻷسبوع«.
ولــم يعد بإمكان العاصمة الرباط سوى
التوجه إلى الشركاء الخليجي� ،للمساعدة
في تمويل »إتمام صفقات تسليح« ،وأيضا
العمل البحري ا�شترك الــذي تــحــاول من
خﻼله اﻹمـــارات والسعودية إعــادة هيكلة
الــوضــع اﻹقــلــيــمــي ،بـــدءا مــن رس ــم حــدود
تدخلهما في بحر العرب والبحر اﻷحمر.
ونشط )بتشديد الش� وفتحها( ا�غرب
اتفاقه الدفاعي مؤخرا مع اﻹمارات في أجوائه
قيادة فرنسية انطﻼقا من عملية »إماسوه«
لحماية ا�ﻼحة العربية في مضيق هرمز.
وعالجت الرباط موقعها بعد القرار الفرنسي
بتعزيز تعاون باريس مع الرياض وأبوظبي.

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
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øe Ö∏£j ƒgÉ«æàf ..GóæZhCG øe
{Üô¨ŸG ºYO z»∏«‚E’G ∞dÉëàdG
كشف تحالف »أوغــنــدا كريشتيان فور
إسرائيل« ،أن رئيس الحكومة نتنياهو،
وفي زيارته ﻷوغندا ،طلب من »التحالف
اﻹنجيلي« الداعم لبﻼده ،مساعدة ا�غرب،
ﻷن »ملكه هو الوحيد الذي باشر بدخول
معبد يهودي والسير فيه ،وتلقى الدعاء من
حاخامات ،كما تلقاها من الحبر اﻷعظم«،
ويقصد زيارة البابا للمملكة التي باركها
في صﻼة خاصة.
وصرح أن ا�غاربة سمحوا بنقل وقفهم
إلى إسرائيل �مارسة صﻼة ا�بكى ،وهو

قرار للملك الحسن الثاني وقبله والده محمد
الخامس ،ولذلك نصح نتنياهو التحالف
باﻻنفتاح على ا�غرب ومصر ،ﻷن الدولت�
قادرت� على ممارسة التسامح والسماح
لليهود في القدس بالعبادة والسيادة.
ويقول نتنياهو» :ليس هناك من يقدر قرار
ا�غرب في تسليم حائط ا�بكى لعبادتنا قبل
إنشاء إسرائيل ،تلك قصة يجب أن يعرفها«
ينقل مصدر »اﻷسبوع« عن نتنياهو خﻼل
حــضــوره مجلسا فــي الثالث مــن فبراير
.2020

فــي مهاتفة مسائية ،طلب ملك إسبانيا
من الرئيس مــاكــرون» ،التدخل لوقف الدعم
الفرنسي العسكري ا�ــبــاشــر عــن البحرية
ا�غربية ،بسبب قــرار الرباط ضم بحر جزر
الكناري ،ﻷن ما يجري يمس بحدود أوروبا«،
وجاء قرار ا�لك فيليبي السادس ،على إثر نقل
بعض الصناعات ا�تطورة لـ»نافال غروب«
الفرنسية إلى ا�غرب ،وهي موجودة في 18
بلدا ،وجاء القرار من شخص مديرها العام،
هيرفي غيلو ،بعد موافقة شركة »بيريو«
التعاون مع »نافال غروب«.
ولــم تعارض الجزائر مثل هــذه الخطوة،
لوجود فــرع لـ»بيريو الجزائر« في تيبازا،
فيما انزعجت إسبانيا من أي توجه عسكري
محتمل أو »تكنولوجي مزدوج« لهذه الشركات
في بناء منظومة بحرية أكثر صﻼبة تساعد
ا�غرب على التوسع.
وتدخل ملك إسبانيا �نع أي أجندة عسكرية
ب� البحريت� ،الفرنسية وا�غربية ،كي ﻻ
تكون باريس جزء من الحرب على الكناري،
حسب مصدر »اﻷسبوع«.

ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻨﺎ ﺟﻮرﺟﻴﻴﻔﺎ:

±ÉØL IÎa ‘ ¿ƒµj ød ºgQódG Ëƒ©J øe ójõŸG
É«Ñ«d á«∏NGO ôjRh
áHQÉ¨ŸG ácQÉ°ûe ¢†aôj
‘ ¢ù∏HGôW øY ´ÉaódG

ﺍﻟﺤﻤﻮﺷﻲ
فــي نقل دبلوماسي فرنسي لكﻼم وزيــر
الخارجية اﻷمريكي ،مايك بومبيو ،خﻼل
زيارته للمغرب ،أورد تعليق الحموشي أن
»الجماعات اﻹرهابية واحــدة وإن تعددت
اﻷسماء« ،بما يؤكد أن استراتيجية ا�غرب
تتابع اﻹرهابي� ومساراتهم وﻻ تهتم لﻸسماء،
ﻷنها »مرحلية أو ظرفية« أو ﻷسباب أخرى،
لكنها ليست بنفس أهمية اﻹرهابي الذي يمكن
أن يكون ذئبا منفردا ،لذلك ،فهو جماعة ،يقول
الدبلوماسي الفرنسي لجريدة »اﻷسبوع«.
وحــــدد بــومــبــيــو أهــمــيــة كــبــيــرة لــقــراءة
الحموشي اﻷمنية �نطقة الساحل ،انطﻼقا
مــن مــعــلــومــات يــعــاد تــدقــيــقــهــا مــن طــرف
»الــســي .آي .إي« التي تعتمد أيضا على
»البروفايﻼت« ،لكن ﻻ مغربي ،حسب آخر
الــتــقــاريــر فــي قــيــادة تنظيمات الــســاحــل.
إن خــوف الجهادي� من اﻻخــتــراق ،منع
ا�غاربة من اﻻلتحاق بالقيادات ،وهذه وصية
سابقة ﻷبي بكر البغدادي ،الذي »عندما سلمهم
مهمات مالية وقعت مشاكل أيضا« ،وحاليا،
هناك تقديرات بخصوص مشاركة محدودة
للجهادي� ا�غاربة في الساحل وأوروبــا.

ﺟﻮﺭﺟﻴﻴﻔﺎ
أكدت كريستالينا جورجييفا ،رئيسة البنك
الدولي ،أن خطط تمويل التنمية وا�زيد من
تعويم الدرهم مرتبط بظرف مناخي جيد،
خارج إرادة الحكومة ،رغم تصريحات لوزير
ا�الية رفضت هذا اﻻرتباط ،للحفاظ على
خط اﻹئتمان الحالي للبنك الدولي.
وطبقا �صدر »اﻷسبوع« ،فإن جورجييفا
تــســاءلــت عــن دور اﻷبــنــاك الــتــجــاريــة في
ا�ملكة ،وإن كانت حقا وراء خسائر تعويم
الدرهم قبل تعليقه ،ثم حجب توقيته قبل
البدء في العملية مجددا ،بقرار من رئيس

الحكومة سعد الدين العثماني ،وعن مسار
التحقيق بما حدث ،سكت مسؤول مغربي
ظل يحاورها في زيارتها اﻷخيرة إلى ا�غرب.
وبسطت ا�سؤولة الدولية انتقاداتها
مــبــاشــرة أمـــام ممثلي الــجــانــب ا�غربي،
موضحة أن »العودة إلى الخط اﻹئتماني
السالف لن يكون«.
وﻻحــظ ا�ــراقــبــون أن جورجييفا صبت
ماء بــاردا وآخــر ساخنا على من جالسها،
لكنها أدركت بشكل دقيق الوضع الحقيقي
للمملكة.

رغم إقامتهم في طرابلس الغرب ،عاصمة
ليبيا التي تحاصرها قــوات حفتر ،قررت
حكومة الــوفــاق الوطني فــي شخص وزيــر
داخليتها فتحي باشاغا ،عــدم تجنيد أي
مغربي في معركة طرابلس ،لحضور 5600
مــن اﻷتـــراك مــن »جماعة السلطان مــراد«،
وإيغور صيني� قاتلوا إلى جانب »جبهة
النصرة« في سوريا ،وتدخلت »السي .آي.
إي« مباشرة من أجــل تحييد ا�غاربة عن
ا�شاركة في القتال رغم وعدهم بالتجنيس
فور انتهاء الحرب.
ويــصــرح مــصــدر »اﻷســـبـــوع« ،أن فتحي
باشاغا أمر بفصل  13مغربيا دفعة واحدة،
لكنه تحفظ عن تسليم أسمائهم لﻸمريكي�،
وهو ما دفع مكتب »السي.آي .إي« في تونس،
إلى انتقاد ما يقوم به ا�سؤول الليبي ،حسب
ا�صدر دائما.
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ملف العــدد

لن تكون انتخابات  2021ممكنة في شمال
المملكة إن لم يطلق سراح نشطاء الريف

تغييـر
مدونـــة
االنتخابات
لفتيت

آخر أوراق المناورة قبل أن يتكرر سيناريو الجزائر
ال مناورة للنظام خارج «تجميل» بعض اإلجراءات االنتخابية لتسويق استحقاق  ،2021خصوصا بعد احتكار استراتيجية ومداخل هذه العملية ،فالداخلية
عادت أقوى من حقبتي أوفقير والبصري ،اللذين وضعا تفاصيل العملية تحت سقف املخابرات (كاب  1وكاب  2والديستي) ،وال يناقش أي حزب السياسة
األمنية التي تدير كل شيء يف اململكة.
وألن  99يف املائة من الشباب خارج اللعبة ،حسب املندوبية السامية للتخطيط ،فإن من الصعب إجراء انتخابات  2021دون «تغييرات جوهرية» يف
مدونة االنتخابات ،وإطالق نشطاء الريف وباقي ضحايا الحراكات االجتماعية ،لتسويق استحقاق .2021
وتدفع اململكة حاليا ،وبشكل متأخر وصعب ،ثمن إبعاد رئيس حكومة معين حصل ىلع ثقة الشعب وامللك ولم يتمكن من تشكيل حكومته ،لذلك،
فال معنى داخل األحزاب ويف الساحة السياسية إال ملن له الضوء األخضر من األجهزة قبل أن يدخل النزال االنتخابي.
وأمام االنخفاض الرهيب للثقة ،كما أوردت تقارير جوالت التباحث التي أجرتها اللجنة امللكية للنموذج التنموي الجديد ،ليس أمام األجهزة سوى
املوافقة ىلع تغيير مدونة االنتخابات ،ألنها السقف املسموح به حاليا لجلب منسوب معقول للمشاركة يضفي الشرعية ىلع السياسة الجارية.
وتحذر دوائر غربية من زعزعة االستقرار الحالي ىلع خطوات السيناريو الجزائري ،إن لم توافق دوائر القرار يف اململكة ىلع تغيير مدونة االنتخابات
ومسارها بما يناسب طموحات الشباب بشكل واسع.
وال تختلف مطالب الجبهة االجتماعية التي تميل إلى اليسار عن جبهة اإلسالميين ،الرافضين ملدونة سببت يف أزمة «رئاسة الحكومة» بعد نجاح
حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات ،إلى جانب املقاطعين يف صفوف «العدل واإلحسان» للمسلسل ،وهذه الوحدة العميقة تجعل الليبراليين
صامتين ،كما قال وزير العدل االتحادي مؤخرا يف رسالة تؤكد أن الكل سحب يده وإن بشكل جزئي من الحسابات الشكلية للحكم ،ويرى الجميع
«التيرمومتر» يف حزب االستقالل ،الذي أنقذ النظام منذ سنة  1962إلى عشية تعيين حكومة اليوسفي االتحادية ،ويتفق الحزبان مجددا ،االستقالل
من موقع املعارضة واالتحاد االشتراكي من موقع املشاركة ،يف هذا التنبيه الذي لن تستطيع الحسابات املبسترة لألجهزة املختلفة لألمن تجاوزه،
وإال فإن األمور ستنزلق.
أعد الملف :عبد الحميد العوني
مدونة االنتخابات لم تتغير في عهد
بن كيران إال في مادة فريدة؟
لــم يسمح الــنــظــام لــإســامــيــن في
عز قوتهم ،بتغيير مدونة االنتخابات،
وحاليا ،وفي هبوط شعبيتهم ،سيعدلون
القوانني ،كي يكونوا ضحايا ما صنعت
أيديهم.
وســيــزداد األمــر تعقيدا إن علمنا أن
وزيــر الداخلية السابق واألمــن العام
للحركة الشعبية امحند العنصر ،يدعم
بشكل رسمي تغيير مدونة االنتخابات،
ألن األجهزة تعتقد أن الفرصة مواتية
للعودة إلى نظام ما قبل الالئحة ،وقد
اقترحه اليوسفي كــي ال تــزور الدولة
انتخاباتها بشكل مفضوح كما في
ســنــوات الــرصــاص ضــد أف ــراد معينني
ال تسمح لهم األجهزة بدخول املجالس
التمثيلية للشعب.
وألن األجهزة لن تدخل ضد أحــزاب،
فإن األفــراد مهيئون ملزيد من االختراق
واإلحباط على حد سواء ،إذ آلفت دوائر
القرار األمني هذه السياسة قبل حكومة
اليوسفي.

وحدث تعديل في عهد إدريــس جطو،
فــي مــا سمي «الــخــروج عــن املنهجية
الديمقراطية» ،ثم جاء استصدار الظهير
الشريف رقم  1.07.07الصادر في  3ربيع
األول  1428املوافق لـ  23مارس 2007
بتنفيذ القانون رقم  23.06املغير واملتمم
بموجبه القانون  9لعام  ،1997املتعلق
بمدونة االنتخابات ،وهو ما كان بمثابة
«تــأهــيــل تــقــنــي» ملــيــاد حــزب األصــالــة
واملعاصرة ،بقرار من الــوزيــر املنتدب
السابق للداخلية علي الهمة ،وأصبح
اليوم مستشارا للملك.
وسمحت املادة  4مكرر من هذا القانون
للمغاربة ،ذكورا وإناثا ،املزدادين خارج
تــراب اململكة واملقيمني بالخارج ،بأن
يطلبوا قيدهم في اللوائح االنتخابية
العامة حسب اختيارهم:
 )1بالجماعة التي يتوفر فيها املعني
بــاألمــر على أمــاك أو نشاط مهني أو
تجاري.
 )2الجماعة التي قيد في لوائحها
أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب
الحالة.
 )3الجماعة التي قيدت فيها إقامة

الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين.
 )4الجماعة التي ازداد فيها املعني
باألمر.
وهــيــأ هــذا اإلجـــراء ملغاربة العالم،
املــرونــة الكافية للمشاركة ،وسمح أن
يكون أحــرار العالم حاليا من املنتمني
للتجمع الوطني لــأحــرار ،إلــى جانب
«باميي» العالم.
وغير القانون وتمم املادة  137واملادة
 ،201إذ تستخرج الئــحــة املصوتني
املنصوص عليها فــي امل ــادة  ،120من
املــغــاربــة املسجلني لــدى الــســفــارة أو
القنصلية أو املتمتعني بحق التصويت،
وسمحت الفقرة الخامسة اإلضافية
ملغاربة العالم ،أن يقدموا ترشيحاتهم
فــي الجماعة التي قــيــدوا فــي الئحتها
االنتخابية.
وس ــم ــح هــــذا املــســتــجــد بــمــحــاولــة
النظام توسيع املشاركة ،لكن الورقة
زادت الضغط على األجــهــزة ملزيد من
الشفافية االنتخابية أمام ظهير 2003
( 24مارس) الذي تورد مادته الثامنة،
أن اللجنة اإلداريـــة التي تبحث القيد
في اللوائح االنتخابية يرأسها رئيس

مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو
املقاطعة ،أو من ينتخبه هذا املجلس من
بني أعضائه للقيام مقام رئيسه.
ونجحت هذه الخطوة في إدارة وزارة
الداخلية عبر جهازها املركزي والجماعي
بطريقة شاملة لكل العملية االنتخابية،
من القيد إلى إعالن النتائج.
وال يمكن في أجــواء إعــان «سلطات
وطنية لالنتخابات» في بلدان الجوار،
مواصلة نهج كالسيكي وبطرق تعود
إلى القرن املاضي ،حيث تراجع اللوائح،
ويمكن نقل صوت مواطن معني إلى لجنة
الفصل للقبول أو الرفض ،لتسمح املادة
 21الفقرة الخامسة من اعتماد رأي رئيس
املجلس البلدي أو القروي في ملف قيد
معني قد يكون منافسا له في االنتخابات،
وهذا اإلجراء يمس االستقاللية وشروط
املنافسة إلى حد بعيد.
ويــوضــح القسم الثاني مــن الظهير
مطابقة االستفتاءات واالنتخابات ،وتورد
امل ــادة  ،55أن التصويت حــق وواجــب
وطني ،وفي املادة املوالية :يحدث بقرار
للعامل في كل دائرة انتخابية ،مكتب أو
عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها

تعديل الدستور يطرح دسرتة
احلكم الذاتي يف الصحراء،
وتعديل القانون االنتخابي
يسمح بتجاوز صدمة
«االنتخابات النزيهة» املعقدة
التي طرحها القانون االنتخابي
على قاعدة الالئحة ،ملنع أي
حزب من األغلبية املطلقة.
وانخفضت نسبة املشاركة
يف نظام االقرتاع بالالئحة إىل
الثلث يف  ،2007وارتفعت بفعل
تعديالت مؤسساتية بـ  6درجات
فقط.
وال ميكن للقوانني االنتخابية التي
ال تساير دستور  2011قيادة
مشهد سياسي منفر ،ألن
دينامية الشباب صنعت حراكات
ميدانية يف احلسيمة وجرادة،
وغريها ،وحراك «افرتاضي»
مس القصر على صعيد وسائل
التواصل االجتماعي
بواسطة تعليق إعالنات.
ويمكن في هذه الحالة ،أن يكون الوزير
مرشحا ،ويكون تحت إمرة تقسيم يقرره
عامل اإلقليم ،إذ يمكن أن يقلص مشاركة
حي بكامله ،بإبعاد مكتب التصويت عنه
مثال.
وتترك اإلدارة املركزية لعاملها التحكم
وإدارة العوامل بما يناسب النتائج
املــرغــوبــة ،إذ تــقــول بـــ«الــقــرب» شرطا
الختيار البنايات العمومية ،ويمكن عند
الــضــرورة إقــامــة املكاتب املــذكــورة في
غيرها من األماكن والبنايات.
ولذلك ،فإن «الضرورة األمنية» تسمح
بفتح بنايات بعيدة عــن املواطنني،
تحت اإلشراف الشخصي للعامل
الــذي يختار الناخبني الذين
يــعــرفــون الـــقـــراءة والــكــتــابــة
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وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد،
واألشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة
مكاتب التصويت.
ويساعد رئيس مكتب التصويت ثالثة
أعــضــاء يعينهم الــعــامــل ،ونــوابــا لهم
يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو أعاقهم
عائق ،ويكون العامل في الداخلية هو
الــذي يحدد مكتب االقــتــراع واملشرفني
عليه بشكل كامل.
وقانونيا ،فــإن املــادة  96ترفض أي
مناورة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير
نتيجة االقتراع أو انتهاك سر التصويت،
وبالتالي ،فإن املدونة تتابع أي طرف
يتورط في فساد العملية االنتخابية بما
يجعل اإلشــراف القضائي أو اإلشــراف
لسلطة مستقلة لالنتخابات ،جــزء من
محاسبة كــل مــنــاورة تــمــس العملية
االنتخابية.
وتأتي املادة  186جازمة أكثر ،لقولها
«يعني طبق الشروط املنصوص عليها
في املــادة  57من هذا القانون ،أعضاء
مكتب التصويت ونوابهم».
وتــورد املــادة  210أن لجنة اإلحصاء
تتألف من:
 )1رئيس مكتب مركزي يعينه العامل
من بني رؤساء املكاتب التابعة للدائرة
االنتخابية املعينة رئيسا.
 )2ناخبني يعرفان القراءة والكتابة
يعينهما عامل العمالة أو اإلقليم.
 )3ممثل عامل العمالة أو اإلقليم
بصفته كاتب اللجنة.
ويهيمن العامل على كل اإلجــراءات
وعلى كل العاملني في كل اللجن املتعلقة
بسير العملية االنتخابية إلــى إعــان
النتائج النهائية ،كما تتولى توزيع
املقاعد.
وتوضح املادة  ،212أن «العامل يعاين
استقالة أحــد األعــضــاء ،بقرار عاملي،
إن طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن
يكون ناخبا أو منتخبا».
ونقل إدريس جطو في رئاسة الحكومة
كل االختصاصات لوزارة الداخلية التي
رأسها ،في إدارة التحول الذي باشره
عبد الرحمان اليوسفي ،وأعــادت هذه
امل ــن ــاورة إدارة االنــتــخــابــات لـــوزارة
الداخلية ،وتجاوز وزيرها اليوم نفوذ
وزير الداخلية قبل الربيع املغربي في
 20فبراير  ،2011قبل أن تعود عقارب
الــســاعــة إل ــى الــخــلــف وتــقــطــع مــع أي
تعديل جــوهــري ملدونة
االنتخابات.
ولـــــــم يــســمــح
الــــنــــظــــام لــن
كــــيــــران بـــأي
تــــــعــــــديــــــل
جـــــــوهـــــــري
ملـــــــــدونـــــــــة
االنــتــخــابــات،
فيما ركز حزبه
ع ــل ــى مــحــاولــة
اليوسفي
ربـــح ال ــره ــان من
الشروط املوضوعة.
وقـــبـــل االنـــتـــخـــابـــات
الجماعية لسنة  ،2015وفــي  4غشت
من نفس السنة ،جاء الظهير تحت الرقم
 1.15.96بتنفيذ القانون رقم  43لسنة
 ،2015القاضي باملصادقة على املرسوم
بقانون رقم  2.15.260الصادر بتاريخ
 4أبريل  2015والقاضي بتغيير وتتميم
القانون رقم  9لسنة .1997
وبمادة فريدة تؤكد على هذه املصادقة،
لم يسمح لحزب العدالة والتنمية بأي
تعديل على مدونة االنتخابات ،وتسلم
هذه املهمة حاليا سعد الدين العثماني،
كي ال يسجل النظام السياسي الحالي
على نفسه أنه حرم اإلسالميني من تعديل
مدونة االنتخابات ،قبل اندحارهم.
ولذلك ،قــرر رئيس الحكومة ،إطالق
ح ــوار مــع األحــــزاب ،كــي تنشغل هذه
التشكيالت عن لجنة النموذج التنموي
الــجــديــد الــتــي أقــصــيــت األحــــزاب عن
طاقمها ،ومــن جانب آخــر ،فــإن الدولة
تريد تقوية جناح ورؤيــة محددة داخل
الحكومة وحــزب رئيس الحكومة ،عن
طريق تصوير أن اختيار رئيس الحكومة
كان في مصلحة الحزب.
ودائ ــم ــا مــن داخـــل الــتــوازنــات في
الحكومة وخارجها ،وبني حزبي األحرار
والعدالة والتنمية ،فـ«البيجيدي» فقد
حليفه املــركــزي فــي الكتلة اليسارية،
لخروج بنعبد هلل من الحكومة ،وبقي
األحرار على امتدادهم ،عبر االتحاديني
الــذيــن سيختلفون مــع أخــنــوش ،ألن
األحــزاب الصغيرة ستكون لها مصالح
مختلفة بشأن مقاربتها لالنتخابات.

ومن خالل عشر عمليات عرفها املغرب
(سنوات  60ـ  63ـ  69ـ  76ـ  83ـ  92ـ
 97ـ  2003و 2009ـ  ،)2015وأخرى
على صعيد التشريعيات ،قد نعرف كما
هو معلوم:
 )1أن خــفــض نــســبــة املــشــاركــة قد
يولد حراكا شعبيا في األفــق القريب،
فاالنتخابات البرملانية لـ  7شتنبر 2007
بــأدنــى نسبة فــي الــتــاريــخ السياسي
املغربي ( 37في املائة) ،هيأت لحراك
سياسي تمثل بعدها فــي  20فبراير
 ،2011ودائما تكون الحراكات الشعبية
بعد أزمة انتخابية حادة في املركز وباقي
أطراف النظام السياسي العربي ،وأخيرا
في الجوار الجزائري.
 )2أن تمويل الــدولــة لالنتخابات
بـ  61مليون دوالر ،ال يرفع نسب املشاركة،
ويمكن التأكيد على أمرين:
أ) أن التمويل يخفض املصداقية أو
على األقل ال يصنعها.
ب) أن رفع عدد الدوائر االنتخابية
ليس حــا ،كما حــدث مثال فــي 2007
بزيادة  4دوائر (من  91دائرة إلى ،)95
ولذلك ،فإن التقطيع االنتخابي الداعم
لجهوية متقدمة ليس واردا إلــى اآلن،
ولذلك ،فاألزمة معقدة الجوانب.
وقــد أدخ ــل شكيب بنموسى ،وزيــر
الداخلية األسبق ورئيس اللجنة امللكية
للنموذج التنموي الجديد« ،تعديالت»
غير جوهرية أو جذرية.
وإدارة وزيــر داخلية سابق للجنة
الــنــمــوذج الــتــنــمــوي وإدارة للتنمية
البشرية ،تفيد التوجهات االستراتيجية
لسيطرة هذه الوزارة على التنمية ،بما
فيها «التنمية السياسية» التي تجري
تحت مجهر األمن وأجهزته.
وتباشر وزارة الداخلية إدارة التنمية
واالن ــت ــخ ــاب ــات ،وهـــي الــوصــيــة على
الجماعة الترابية بمختلف تشكيالتها،
بمركزية وتمركز على صعيد التدبير
الترابي الذي يشمل الجميع ،إذ انتقل من
تعقيد استخباري لتدخالت األجهزة ،بما

ملف العدد

من تعديل الدستور
إىل تعديل القانون
االنتخابي
وفاقدة للشرعية ومتحكم في نتائجها،
بل وأيضا في مخارج هذه املناورة.
وأصبح ما تنبأ به حزب النهج واقعا
مع بن كيران ،بحيث انفصلت النتائج عن
تعيني الحكومة ،وهو ما جعل اليساريني
الجدد والعدليني (منسوب لحركة العدل
واإلحسان شبه املحظورة) والليبراليني،
في موقف واحد.
وال تختلف في نظر جماعة «العدل
واإلحــــســــان» انــتــخــابــات  2016عن
سابقاتها ،ليس فقط فيما يتعلق بإطارها
الــقــانــونــي والتنظيمي ،ولــكــن أيضا
وأساسا فيما يتعلق بوظيفتها املتمثلة
في تزيني صورة االستبداد وإطالة عمره.
والبـــد ،فــي هــذه الــحــالــة ،مــن إحــداث
بعض التغيير ،كي تختلف انتخابات
 2021عن باقي الجوالت السابقة.
واستغالل هــذا الهامش ،أي تعديل

لــن تــكــون األثــــار الــجــزئــيــة لبعض
التعديالت كافية إلنجاز تعديل الصورة
النمطية لالنتخابات في املغرب ،فـ 20
استحقاقا بني «البلدي» و«التشريعي»
تحت إدارة وزارة الداخلية ،لم تعط أي
قيمة مضافة للمسلسل االنتخابي.
ولــن يؤثر عامل التعددية الحزبية،
الــدســتــوري والتاريخي ،باململكة ،في
الحقل السياسي ببساطة ،ألن حسابات
األمن تسبق حسابات السياسة إلى حد
بعيد دون ذكر باقي ردود الفعل:
 بطائق ملغاة في حــدود  12.37فياملائة ،أي حوالي  821ألفا و 504بطاقات.
ـ أن ارتفاع نسبة املشاركة بـ  5في
املائة في مناورة االستقطاب املصطنع
بني حزبي العدالة والتنمية واألصالة
واملعاصرة ،انتهى إلى رفض نتائجه،
من خالل عزل رئيس الحكومة املنتخب

إدريس لشكر يدفن تراث اليوسفي في نظام الالئحة
كان مهما بالنسبة لدوائر القرار ،دخول االتحاد االشتراكي إلى حكومة
العثماني ،من أجل تسهيل «الدفن التقني» لنظام الالئحة االنتخابي الذي سبب
أزمة لنظام الحكم ،إذ احتاج في رفع نسبة المشاركة االنتخابية ،إلى معركة
بين رئيس الحكومة السابق ومستشاري الملك ،تدخل على إثرها القصر في
بيانات وتوجيهات للحد من انعكاساتها على الدوائر المحافظة في الدولة
التي ترغب في إعادة إنتاج نفس السلطات المخولة للقصر في دستور .2011
وجاء الضوء األخضر لنقل مطلب االتحاديين من تعديل الدستور لحل مشكل
عجز رئيس الحكومة في تأسيس أغلبيته إلى تعديل القانون االنتخابي.
يساعد على التزوير ،إلى تعقيد اآللية.
وتعقيد نظام التصويت الذي اختاره
اليوسفي جزء من مناورة تريد خفض
منسوب الــتــزويــر ،يجعل تقريبا من
املستحيل على أي فريق الفوز باألغلبية
الساحقة ،وكم تخوف النظام من الحزب
األغلبي منذ الشد والجذب الذي طرأ بني
حزب االستقالل ومنافسيه ،وأيضا مع
القصر ،ولذلك ،تقررت دسترة التعددية
الحزبية.
وال يمكن لــدولــة التحكم فــي نمط
االقتراع والتقطيع االنتخابي ،ألنه يقتل
هامش املجتمع السياسي واملدني ،ويزيد
من النتيجة املتكررة التي تجعل السلطة
كاملة بيد امللك ،ألنه الرئيس التنفيذي
للدولة والقائد العسكري والزعيم الديني،
وهو ما أوضحته وأكدته خرجات عبد
اإللــه بن كيران الــذي فــاز باالنتخابات
األخيرة ،وحرم من تشكيل الحكومة.
وجاءت نكسة االنتخابات الثانية في
دستور  2011عميقة ،ألن االستحقاق جاء
صعبا مــن خــال مقاطعة الليبراليني
واليساريني الجذريني على حد سواء ،إذ
أعلن الحزب الليبرالي مقاطعته في 30
غشت  ،2016قبل إعالن حزب النهج ذو
التوجه املاركسي مقاطعته في  24شتنبر
.2016
ووصــــف الــيــســاريــون الــجــذريــون
االنتخابات ،بأنها «مغشوشة» و«شكلية»

قانون االنتخابات ،هو املتوفر حاليا،
فــورقــة تعقيد االنــتــخــابــات وانسجام
ترسانتها الــقــانــونــيــة ،لــم يــخــرج عن
تدويرها وتعديل نتائجها السياسية،
وليست التقنية باألوراق والصناديق كما
في الحالة القديمة ،ويهدد هذا النظام
االنتخابي بـ:
 )1زيادة العزوف ،بما يستدعي تغيير
بعض بنود القانون االنتخابي ،لإلبقاء
على هامش املناورة.
 )2صــعــوبــة ربـــط الــنــتــائــج بنسب
التغطية االنتخابية ،فتحالف فيدرالية
اليسار الديمقراطي سبق حزب األحرار
بقيادة أخنوش بـ  6في املائة ،ولم تكن
لهذه األرقــام أي داللة أو تأثير في هذه
النتائج.
وعــبــأت «فــيــدرالــيــة منيب» مجهودا
واسعا في االنتشار ،ولــم تتمكن معه
من تحقيق النتائج املرجوة ،ألن املسألة
ال تتعلق بنسب التغطية ،بل بعوامل
أخرى يتقدمها التقطيع ،مما يجعل إدارة
الــتــراب الوطني ومراقبته أساسا هي
مراقبة الختيارات املواطن.
أي تحول في المغرب نحو المصداقية
دون إحداث «سلطة مستقلة لالنتخابات»،
تبعد وزارة الداخلية عن إدارة هذا
االستحقاق ،في ظل تبني كل دول الجوار
لسلطة مستقلة لالنتخابات

شعبيا واملعني من امللك.
ورفضت دوائــر القرار رفع النتيجة،
عبر حــروب مصطنعة ضد مستشاري
املــلــك ،ليأتي الــقــرار مباشرا بـ«أنهم
القادرون على تحديد مصير املغاربة».
وتــجــري الــحــرب الــجــديــدة بــن والة
وعمال الداخلية وحزب العدالة والتنمية،
بخفض واســع لرهان القوة الــذي قاده
بن كيران ضد وجــود حكومة ظــل ،ألن
حكومة صاحب الجاللة هي التي تقود
قانونيا ودستوريا اململكة ،ورفض وجود
حكومتني فــي املــغــرب ،جــزء مــن قناعة
رئيس الحكومة السابق ،التي لم تسمح
له باالستقالة ،وإنفاذ مسطرة العزل،
جعل محيطه يدفع الثمن ويفرض عليه
التقاعد ،على األقل عند مناصريه.
وخفض سعد الدين العثماني وحزبه،
بعد معركة ما بعد  ،2016الــرهــان من
مصادمة حكومة الــظــل الــتــي يقودها
مــســتــشــارو املــلــك إلـــى اثـــــارة سلطة
االنتخابات املوكولة لوزارة الداخلية.
وسارع فريق حزب العدالة والتنمية
إلـــى وضـــع مــقــتــرحــات تــخــص تعديل
القوانني التنظيمية املتعلقة بالجهات
والعماالت واألقاليم والجماعات ،تخص
بشكل أساسي الحد من سلطة العزل
التي تقوم بها الـــوزارة الوصية على
الجماعات والجهات ،وقد انتقلت اليوم
معركة «الــعــزل» فــي صــفــوف العدالة

والتنمية ،من مواجهة محيط امللك الذي
عزل بن كيران من رئاسة الحكومة إلى
الداخلية في عزلها لرؤساء الجماعات
الترابية.
وتذهب التعديالت إلى التنصيص على
اختصاص القضاء وحده في حل جميع
املــنــازعــات املتعلقة بتسيير املجالس
(العزل ،الحل ،بطالن املــداوالت ،إيقاف
تنفيذ املقررات والقرارات).
وال يمكن بناء نظام جهوي ترابي
مــســتــقــل ومــتــضــامــن عــبــر املــســاس
بصالحيات رؤس ــاء الجهات تحديدا،
خصوصا بعد استقالتني مدويتني ألمني
عام حزب األصالة واملعاصرة من رئاسة
جهة طنجة ،وتعويض وزيــرة لرئيس
بجهة أخرى ،وهو ما مس التدبير الحر
الذي تتمتع به الجماعة الترابية.
وترغب وزارة الداخلية ،قبل غيرها،
في تعديل التقطيع االنتخابي قبل
أي شيء آخر متعلق بباقي فصول
املــدونــة ،مــن خــال رؤيتها للجهة،
وباقي التدبير املحلي.
وتوصلت رئاسة الحكومة ووزارة
الــداخــلــيــة ،بــاقــتــراحــات ومــذكــرات
وجهتها بعض األحزاب ،ويدفع هذا
املــنــاخ حــزب االتحاد
االشـــتـــراكـــي إلــى
تعديل القانون
الــــذي سطره
فـــــــي عـــهـــد
حــــكــــومــــة
الــيــوســفــي،
وهـــــــــــــــذه
الــــخــــطــــوة
مؤسسة على
تــمــريــر حزبي
لشكر
ملا تراه الداخلية،
خــصــوصــا وأن ما
سيحدث ،هو انقالب على
املرجعية الحالية من زاويتني:
 )1أن رفع نسب املشاركة في نظام
الالئحة ،وبنسب ضعيفة في حدود
 6في املائة ،كلف الدول حربا بني رئاسة
الحكومة ومحيط امللك ،وانتهت بأزمة
نظام عزلت رئيس حكومة معني.
 )2أن أي تعديل على نظام الالئحة
الذي سطره االتحاديون ،يجب أن يكون
اتحاديا ،كي ال تكون العودة إلى نمط
االقتراع االسمي األحــادي بدون تغطية
حزبية وسياسية ،وهــي علة املشاركة
االتحادية في حكومة العثماني.
وال يــمــكــن لــنــظــام يــخــشــى املــســاس
بــمــســتــشــاري املـــلـــك ،الــســمــاح بــرفــع
املشاركة االنتخابية من خالل حرب بني
رئاسة الحكومة ومحيط امللك أو صراع
الحكومتني :حكومة الظل والحكومة
الدستورية.
وتــبــحــث الــدولــة عــن تــعــويــض هــذه
املعركة باالقتراع االسمي األحادي ،لرفعه
نسبة املشاركة االنتخابية دون خسائر
جانبية ،وحاولت دوائــر القرار تجاوز
ما تعده نمطا استراتيجيا في انتخابات
 ،2016ألن عالج الصدمة الذي عزل بن
كيران ،أثر بشكل كبير على دستور .2011
واختار االتحاديون قبل تعديل مدونة
االنتخابات تعديل الدستور ،دون أن
يحتسبوا الخسائر السياسية للنظام،
ألن أي تأويل يذهب إلــى التراجع عن
الصياغة الدستورية الحالية
بما يطابق التراجع امليداني،
سيكون كارثة ،وسيخلق جدال
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ملف العدد
األجندة االجتماعية ومكافحة الفساد،
والتي قادته إلى واليتني حكوميتني.
وال يعني دستورا جديدا أو تعديالت
دســتــوريــة أي مــدلــول ســيــاســي لــدى
الشباب ،الحتكام النظام ملوازين القوى،
مما يهدد مستقبال بمحاولة تعديلها ولو
بالقوة ،وفرضت األحزاب عبر املشاركة
فــي الــحــكــومــة تحالفا مــن  6أح ــزاب
رفضه بن كيران ليعلن امحند العنصر
عــدم فعاليته( )6في منتصف الوالية
الحكومية ،ويواصل العثماني واليته
بأغلبية بن كــيــران ،وعــوض أن يخرج
االتحاد االشتراكي ،خرج حزب التقدم
واالشتراكية.
إن مـــن يــديــر الــعــمــلــيــة ،ال يــؤطــر
نتائجها بشكل واسع ،وبخروج التقدم
واالشتراكية من األغلبية ،مات تأثير بن
كيران على تعديالت القانون االنتخابي
املزمع تطبيقها في .2021

ال يخدم بأي حال مصالح دوائر النفوذ
على صعيد القصر واألجهزة األمنية.
الضوء األخضر الذي نقل التعديالت
الدستورية إلى تعديل القوانين
االنتخابية ،تلقفه إدريس لشكر ،لدفن
تراث اليوسفي ،المتجسد أساسا في نظام
الالئحة
دافــع االتــحــاد االشتراكي عن تعديل
الدستور لحل املشاكل املترتبة في حال
عجز رئيس الحكومة املعني من امللك،
واملنتخب على رأس حــزبــه األول في
نتائج االقتراع التشريعي ،في تشكيل
أغلبية ،لكن الضوء األخضر جاء للقول
أن ذلك ال يتطلب تعديل الدستور الذي
سيفتح باب جهنم بعدما أغلق بصعوبة
في .2011
وارتــأى أصحاب القرار الذهاب إلى
تعديل تقني ،عبر االتحاديني أنفسهم،
ملدونة االنتخابات لرفع نسبة املشاركة.
وال يمكن الدخول مجددا في زعزعة
حــــروب جــانــبــيــة تــمــس هــبــة الــدولــة
ومــؤســســاتــهــا ،وحــصــانــة بعضها عن
النقد ،كما في حالة مستشاري امللك مثال.
مــحــاولــة تــمــديــد حــصــانــة املــلــك إلــى
مستشاريه ،جزء من األزمة التي هدأت
مع عــزل بن كيران ،لكنها كالنار تحت
الرماد ،ألن الحرب القادمة لألحزاب لن
تكون خــارج إبعاد تأثير حكومة الظل
التي يمثلها هــؤالء املــســتــشــارون ،عن
الحكومة الرسمية.
إن نمط االقــتــراع االســمــي األح ــادي
يضمن حاليا ما تنتجه «حروب الدولة»
على صعيد التعبئة العامة ،والتي جنى
منها بن كيران تقدم حزبه على باقي
األحزاب املنافسة ،وانتهت بتشكيل قطبية
مصطنعة ،حاول القصر كسرها بمشاركة
الشيوعيني السابقني واالشــتــراكــيــن
والليبراليني املتوحشني واملحافظني
املتدينني في حكومة العثماني ،قبل أن
تتحول بعد انجالء األزمــة ،إلى حكومة
كفاءات لتمرير تعديالت تقنية.
ويـــعـــرف الــجــمــيــع أن الــتــعــديــات
الــدســتــوريــة لــن تــكــون فــي ظــل حكومة
كفاءات بتغطية حزبية ،ويتيح مثل هذا
الوضع الذهاب بعيدا لتعديل القانون
االنتخابي بما يرفع املشاركة.
وراهنت العاصمة الرباط على رفع هذا
املعدل في إقليم الصحراء ،لتأكيد الوحدة
(بني الوطني األم واإلقليم امللحق به في
 ،)1975وألول مــرة سيحضر االتحاد
اإلفريقي مراقبا لالنتخابات التشريعية
املغربية دون الوصول إلى الصحراء ،أو
التفاوض معه على خطة ترتب استشارة
هذه الساكنة ،وهو تحدي كبير للمملكة،
وقد يكون ضعف املشاركة في اإلقليم،
وبــاقــي املــغــرب ،خــســارة استراتيجية
فادحة ،إن لم يتمكن املغرب من تحسني
وتجويد قوانينه االنتخابية.
ولسبب محلي ،كي يدفن االتحاديون
بــأيــديــهــم م ــا اقــتــرحــوه ف ــي حــكــومــة
اليوسفي ،اقترح االتحاد االشتراكي فتح
مــشــاورات بني مكونات األغلبية حول
مراجعة نمط االقتراع املعمول به.
ويــخــدم تــدهــور شعبية األحـــزاب في
االســتــعــانــة بنمط االقـــتـــراع الــفــردي،
وتداول املجلس الوطني لحزب االتحاد
االشــتــراكــي ،هــذا الــتــعــديــل ،بما يفيد
«النهاية السياسية لنمط الالئحة» ،وال
يمكن من الناحية األخالقية الدفاع عن
نمط تنكر له أهله.
العثماني يعوض معركة بن كيران
ضد مستشاري الملك ،بالسماح لحزبه
بمناهضة الداخلية للضغط عليها
اخـــتـــارت وزارة الــداخــلــيــة حــربــا
«محدودة ومبرمجة» ضد حزب العدالة
والتنمية ،من أجــل صنع معركة على
الهامش ،تخفض معركته مع حكومة
الظل التي يمثلها مستشارو امللك إلى
وزير ووزارة تشكل قوة في مقابل رئاسة
الحكومة منذ فجر املــغــرب الحديث،
ونتيجة ما يعرفه الحزب الــذي يرأس
مــجــالــس املـــدن الــكــبــرى والــعــديــد من

هوامش

إشكالة العودة لالقتراع الفردي تبدأ
من انتخاب رئيس الحكومة مباشرة من
الشعب ،في إدارة انتخابية ستكون
معيارا لشعبيته

نهاية نمط اقتراع الالئحة وربح  30مليون دوالر
رفع نسبة المشاركة في االنتخابات بـ  6في المائة من خالل معركة طاحنة بين مؤسسة رئاسة الحكومة
ومستشاري الملك ،يمكن حلها بتغيير نمط االقتراع ونقله من نظام الالئحة إلى نظام االقتراع الفردي،
وتلقى االتحاديون الضوء األخضر لتعديل توجههم من تعديل الدستور إلى تعديل القانون االنتخابي.
وعقدت لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية للحزب ،اجتماعا خصص لمناقشة تعديل القوانين
االنتخابية ،وقرر المجلس الوطني للحزب نهاية نمط االقتراع بالالئحة ،وهو ما يفيد من جهة أخرى ،خفض
الغالف المالي لالنتخابات من  61مليون دوالر إلى  31مليون دوالر ،إن قرر المغرب انتخابات تشريعية
وبلدية في نفس اليوم.
املجالس الجماعية ،فــإن الــحــرب ضد
العدالة والتنمية تقودها الداخلية،
وليس جهة أخرى ،وهو ما يكرر تحديات
ما قبل .2011
وللحد من سلطة الوالة والعمال ،اقترح
فريق الحزب في الوالية السابقة ،إحداث
مسطرة التحكيم ،ورفض مستشارو امللك
هذا املطلب ،ويبدو أن استقالل النيابة
العامة شجع في رفض ما اقترحه حزب
العثماني ،كي يكون القضاء هو الجهة
املوكولة بحل أي خالف.
وكما هو معلوم ،في أجل  5أيام من
العمل املوالية الختتام ال ــدورة ،يضع
رئيس املجلس مقرراتها مقابل وصل
لعامل اإلقليم وال تكون قابلة للتنفيذ إن
كانت خارج اآلجال.
وتخفيف هذه القيود على الجماعة
الترابية وتجويد منظومة انتخابها ،هما
الرهانان الرئيسيان اليوم ،في أجواء
فقدت فيها الدولة ثقة املواطن.
وتــركــز الــداخــلــيــة واألحــــزاب حاليا
على تجويد االنتخابات ،خصوصا وأن
 2021موعد صعب ومعقد يجمع كل
االستحقاقات بفارق سنة ،حيث جرى
انتخاب البرملان في  7أكتوبر 2016
بعد سنة من املستشارين في  2أكتوبر،
وانتخبت املجالس اإلقليمية ( 17شتنبر
 )2014والجهات والجماعات ( 4شتنبر
 ،)2015وقد تنعكس نفس األجندة على
املواعيد القادمة التي تشل «االقتصادي»
و«املؤسساتي» في البلد ،ويبقى عائق
األحـــزاب هو املنظومة االستراتيجية
في املقاربة الرسمية ( ،)1ألن نتائج
الجماعات املحلية تكشف موازين القوى
إلنــتــاج الــبــرملــان ،ودعـــوة البعض إلى
جعل الفارق الزمني بني االستحقاقني
فــي حــدود  6شــهــور ،جــزء مــن مطالب
األحــزاب ،الصغيرة تحديدا ،وال تهتم
الكبيرة لتوحيد الــفــوز بــن الجماعة
الترابية والتمثيل الشعبي ،لكن عقدة
«الحزب األغلبي» أو «الحزب الواحد»،
تضغط على قرارات الدولة املغربية.
ونــــزعــــت األطـــــــــراف إلـــــى فـــرض
الــتــصــويــت( )2لــلــخــروج م ــن م ــأزق

de six partis challenge.ma 5/7/2019.
7- ver un changement du mode électoral, challenge.ma, 11/1/2020.

املشاركة املنخفضة ،خصوصا في فئة
الــشــبــاب ،فيما يجمع املــراقــبــون على
اإلشــارات السلبية للغاية التي تحيط
باالستحقاق البرملاني تحديدا.
وهبطت نسبة املشاركة بـ  13في املائة
بني الجولة الثانية واألولــى في عهدة
دستور  ،2011واملتوقع إذن الوصول
إلى شبح  30في املائة.
شبح هبوط المشاركة إلى نسبة
 30في المائة
انتهى آخــر دستور للحسن الثاني
بـ  19في املائة قبل أن يجري التراجع
بــن االنتخابات األول ــى والثانية في
عهدة دستور محمد السادس بـ  13في
املــائــة بــن  2011و ،2016وإن تحول

مصالحة وطنية خوفا من
السيناريو الجزائري في
انتخابات  ..2021قرار يلتحق
به حزب األحرار
يــصــعــب عــلــى حـــزب األحــــرار
قيادة حكومة في أجواء تصادمه
مــع مــغــاربــة الــعــالــم املنحدرين
مــن الــريــف ،ومــع منطقة أخــرى
في الجنوب ،بفعل األمــن العام
للحزب عزيز أخنوش

أخنوش

kiosque 360.18/12/2019.
5 - élections 2021: la plus grande coa?lition au lieu du premier parti
6- Mhand laensar déplore l'inefficacité d'une coalition gouvernementale

هذا التراجع بشكل ميكانيكي ،فستكون
االنتخابات مهددة بشبح هبوط املشاركة
إلى نسبة  30في املائة.
ويقترح الجميع وقــف هــذا الهبوط
في صفوف املسجلني ،من خالل العودة
إلى نمط االقتراع الفردي ،ألنه سيمنح
هامشا إضافيا من املشاركة ،على األقل
في االنتخابات الجماعية ،فيما سيرتفع
تمويل االنتخابات البرملانية إلى أرقام
فلكية ال يمكن إال لألعيان ورجال األعمال
مجاراتها ،وبالتالي ،سيكون من املنطقي
للدولة إق ــرار تعديالت جوهرية على
صعيد القانون ،لتمكني املواطن الشاب
من الوصول إلى أهدافه.
واجــتــمــعــت الــداخــلــيــة واألحـــــزاب
الســتــطــاع الــــرأي بــشــأن «التصويت
اإلجباري» ،ودعا االتحاديون إلى ذلك،
لكن مهمتهم لم تكن إال في حــدود دفن
مقترحهم حول نمط االقتراع الذي دعمته
الداخلية فــي عهد اليوسفي ،ويتفق
االستقالليون واالتحاديون على مطالب
موحدة ،كي تكون اإلجــراءات الجديدة
للداخلية أمرا محببا للجميع.
لقد نسيت األحـــزاب مواقعها ،في
األغلبية أو املــعــارضــة ،لــدعــم مخطط
الداخلية ،وبالتالي مخطط الدولة في
استحقاق  ،2021واستشار الحزبان
محيط امللك حول مدى رغبة األجهزة في
أمر «إجبارية التصويت».
وعملت األحـــزاب على رفــع منسوب
املــشــاركــة عــبــر االســتــعــانــة بمغاربة
العالم( ،)3ومن املدن الكبرى تتقدمها
الدار البيضاء( )4بعد أن طوت مصادر
القرار تعديل الفصل  )5(47والذي شكل
مطلبا رئيسيا ليسار الحكومة ،قبل أن
يطوي الجميع هذه الصفقة ،خوفا من
تحمالت سياسية أخرى ،تبدأ من دسترة
الحكم الذاتي وغيرها.
وال تريد الدولة إعــادة تجربة ،2011
بكل أثمانها ،وحاليا ،تهتم األحــزاب
وال ــح ــراك ــات املــدنــيــة واالحــتــجــاجــيــة
بالتوزيع العادل للثروة ،ويشارك حزب
رئيس الحكومة في هذه املعركة من خالل
«اإلثراء غير املشروع» ،لتثبيت جزء من

3- élections 2021, la participation des
MRE activée en 2021! les echos.ma.
23/10/2019.
4- élections 2021: les partis préparent déjà la bataille de Casablanca,

إن تغيير نمط االقتراع بالالئحة إلى
االقتراع االسمي الفردي ،سيفرض على
األمناء العامني لألحزاب تحقيق نسب
عالية في النتائج ،ليتمكنوا إعالميا،
في حال نجاحهم ،من رئاسة الحكومة،
وليس لدى األحزاب سوى التفاهم ،قبل
االنتخابات ،لعدم الترشح أمام األمناء،
مما يسهل تفاهمات ما بعد االنتخابات،
أو ممارسة الخصومة السياسية دون
مناورة.
وأيا يكن األمر ،فإن القدرة على خلق
هامش املــنــاورة في االقــتــراع الفردي،
يعيد الشعب إلى املربع األول ،ألسباب
منها:
 )1أن املــغــرب ،وخصــوصا اليسار
الــحــكــومــي ،رب ــط الــنــزاهــة بــاالقــتــراع
بــالــائــحــة ،والـــــــــــعــودة إل ــى االقــتــراع
الــفــردي تتطلب مــجــهــودا لفصله عن
الــتزوير ،على صعيد املمارسة والنظرية
السياسية املغربية املعــتمدة لدى الرأي
العام.
 )2أن قيادة االتحاد االشتراكي ،عراب
نمط االقــتــراع بالالئحة ،التحول إلى
االقتراع الفردي سيشكل لدى عناصره
نقدا ذاتــيــا ،لكن إع ــادة تقييم الفترة
الــســابــقــة ،سيعيد مصالحة السلوك
«البصروي» مع الساحة الحزبية ،وهو
ما يسعى له قادة األمن في هذه املرحلة.
 )3أن املسألة ال تتعلق إال بتغيير نمط
االقــتــراع( )7وإن ببروباغندا واسعة،
لذلك ،فإن محاولة وضع املــدن الكبرى
تحت سقف انتخابي مرتفع ،جر معه
رأيا عاما واسعا للقول :إن انتخابات
مبكرة ستكون في األفق ،وأن انتخابات
برملانية وبلدية في نفس الوقت ،تخدم
اقتصاد نفقات الحمالت االنتخابية.
ربح  30مليون دوالر ،إن قرر المغاربة
انتخابات تشريعية وبلدية في نفس
اليوم
سيفيد املــغــرب حكامة االســتــشــارة
الشعبية ،إن تقررت انتخابات تشريعية
وبلدية في نفس االستشارة ،وفي اليوم
الــواحــد ،وستكون هــذه الخطوة تحت
تدبير صــارم يفيد عــدم شغل املنتخب
أكثر من منصب ،وأيضا توزيع الكفاءات
على الجهات والجماعات والبرملان في
تقييم حزبي واحد وموعد واحد.
إن حكامة الكفاءات والحكامة املالية
وخفض النفقات ،إجــراءات ميسرة ،إن
قــرر املغرب ،كما يــدور في الكواليس،
توحيد موعد انتخابي ،فاالستشارة
التي تضم انتخاب من يمثل املواطن في
البرملان وفي البلديات ،ستكون أسهل
باالقتراع الفردي.
إن االقــتــراع الــفــردي بهذه الصيغة
االســتــراتــيــجــيــة ،يــدفــع إلــى خــلــق فئة
نــاضــجــة لــتــوزيــع الــكــفــاءات الحزبية
ضمن استشارة شعبية مستجيبة للنوع
والحكامة والرؤية التدبيرية القادرة.

1- 2021, le casse tête du calendrier
électoral, media 24; 28/2/2019.
2- élections 2021: l'hypothèse d'un
vote obligatoire déterrée, media 24,
6/9/2019.
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قررت لجنة اﻻستئناف التابعة
للجامعة ا�لكية ا�غربية لكرة
الـــقـــدم ،إلــغــاء الــحــكــم الــصــادم
والجائر للجنة التحكيم ،التي
{أعــدمــت zالحكم الــتــيــازي ،بعد
إيقافه ظلما وعدوانا مدى الحياة،
بعد ا�باراة التي جرت ب� أو�بيك
خريبكة ويوسفية برشيد ،والتي
جرت عليه وابﻼ من اﻻنتقادات.
صحيح أن الــحــكــم الــتــيــازي،
وخـــﻼل ه ــذه ا�ـــبـــاراة ،وق ــع في
بعض اﻷخطاء الغير متعمدة ،ﻷنه
بشر ،والبشر معرض للخطأ ،إﻻ
أن لجنة التحكيم التي يترأسها
و{يتسلط zعليها الحكم
الكعواشي ،ويديرها
بـــكـــل ع ــش ــوائ ــي ــة
الحكم الــدولــي {يا
حــــســــرة zيــحــيــى
حــدقــة ،استسلمت
لـــلـــضـــغـــوطـــات
الـــكـــبـــيـــرة الــتــي
تــعــرضــت لها

من طرف البيضي ،رئيس يوسفية
بــرشــيــد ،ا�ــثــيــر لــلــجــدل ،وال ــذي
له العديد من السوابق مع هذه
اللجنة ،ومــع جامعة كــرة القدم
بشكل عام ،بالرغم من أنه عضو
داخــل هذا الجهاز{ ،استسلمتz
وقررت إيقاف الحكم التيازي مدى
الحياة ،بدون أن تسمع لدفوعاته
وبدون أن تعود إلى تقرير مندوب
ا�باراة.
قرار لجنة اﻻستئناف ا�نصف
والــــجــــريء ،وتــبــرئــتــهــا للحكم
الــتــيــازي ،يعتبر بمثابة صفعة
قوية للمسؤول� عن هذه اللجنة،
ا�طالب� أكثر من أي وقت
مــضــى ،أن يخجلوا من
أنــفــســهــم ،ويــقــدمــوا
استقالة جماعية لحفظ
ماء الوجه )إن كانوا
يتوفرون عليه(.
منذ بــدايــة ا�وسم
الــكــروي وجــل الفرق
الوطنية في قسميها
اﻷول والثاني،

ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻌﻮﺍﺷﻲ

● سمحوا لي ،ولكن متستاهلوش تلعبوا في
القسم اﻷول

ﺍﳴﺪﺭﺏ ﻣﺪﻳﺤﻲ ،ﻟﻼﻋﺒﻲ ﺭﺟﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ
● حتى أنت سمح ليهم ،راك متستاهلش تكون
مدرب في القسم اﻷول.

ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺯﻱ

تشتكي من هذه اللجنة التي يطبع
عملها اﻻرتجال ،لذلك ،حان الوقت
للقيام بـ{تنظيف شامل zوتعي�
الرجل ا�ناسب في ا�كان ا�ناسب،
علما بــأن ا�ــغــرب ،ولـله الحمد،
أنجب العديد من الحكام ا�تألق�
الذين يتمتعون بسمعة عالية لدى
جميع اﻷوساط التحكيمية ،القارية
والعا�ية.
فـــﻼ يــعــقــل أن يــبــقــى بعض
اﻷشــخــاص يصولون ويجولون
حــالــيــا فــي هـــذه اللجنة ونحن

عاشت الفرق الوطنية التي تمثلنا في
ا�نافسات اﻹفريقية ،نهاية أسبوع رائعة،
وكانت في مستوى تطلعات الجماهير
ا�غربية التي تسعى دائما ﻷن تكون فرقنا
في الواجهة.
انتصار مثالي حققه فــريــق الــرجــاء
الرياضي بمركب محمد الخامس أمام
فريق ت.ب مازيمبي الكونغولي ،بهدف�
لصفر ،وكــذلــك الــشــأن بالنسبة للوداد
الرياضي ،الــذي عــاد إلــى توهجه ،وفك
عقدة نجم الساحل التونسي الــذي كان
بمثابة الشبح ا�خيف للفريق اﻷحمر،
حيث تجاوزه هو اﻵخر بهدف� نظيف�.

ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳴﺆﻗﺘﺔ ﻭﳲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦﻴ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ
ﺍﳴﺨﻀﺮﻡ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻔﺎﻝ
صادق الجمع العام غير العادي الذي دعت إليه اللجنة ا�ؤقتة ا�كلفة بتسيير
جامعة كرة السلة ،على مشروع النظام اﻷساسي ،خﻼل اجتماعها بحضور ممثل
وزارة الثقافة والشباب والرياضة ،واللجنة الوطنية اﻷو�بية ا�غربية ،و 68ناديا
من أصل  74ا�عتمدة قانونيا ،يمثلون  153صوتا من أصل .193
أما بخصوص مشروع اﻷنظمة العامة ،فقد صوت الجمع العام باﻷغلبية لفائدته
بمجموع  72صوتا بنعم ،مقابل رفض  53صوتا ،وبالتالي ،لم يحصل ا�شروع
على اﻷغلبية ا�حددة في  77صوتا ،بسبب مغادرة عدد من اﻷندية أشغال هذا
الجمع العام ،حيث ضرب الجميع موعدا لعقد جمع آخر ،لتحديد رئيس وأعضاء
مكتب مديري جديد ،قبل تاريخ  15أبريل ا�قبل.

ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
● نجومه؟ ماني ،صﻼح وفيرمينو ،ﷲ يعطينا
وجهكم.

ﺟﺮﺍﺋﺪ
●  40سنة وهو متحكم فالفريق ،واﷲ ما باغي
يحشم!!

نــتــوفــر عــلــى حــكــام ســابــقــ� من
مستوى عــالــي ،كالحكم الدولي
ا�تميز وا�تقاعد مؤخرا ،لحرش،
ذي التكوين القانوني )محامي(،
والــذي راكم العديد من التجارب
ا�ــحــتــرمــة ،أو الــحــكــم الكبير،
العرجون ،وآخرين.
فهنيئا للجنة اﻻستئناف بهذا
الحكم الذي أعاد اﻻعتبار للتحكيم
ا�غربي ،الــذي يعاني من الجهل
وا�حسوبية التي عاثت فسادا في
الجسم الكروي.

ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
● ﷲ يهديكم باراكا من إشعال الفتنة ،فالفتنة أشد
من القتل.
● غضب وسخرية من تناول ﻻعبي النادي
القنيطري لوجبة »الطاج�«.

ﺟﺮﺍﺋﺪ
● هذا هو اﻻحتراف الحقيقي» ..يا حسرة« على
»الكاك«!!

● بحالك ،شكون ش ّكار لعروسة؟

فـــــي كــــــأس اﻻتــــحــــاد
اﻹفـــريـــقـــي ،أمــطــر فــريــق
حــســنــيــة أكـــاديـــر شــبــاك
الــنــصــر الليبي بخماسية ن ــظ ــي ــف ــة،
ستجعله يلعب بكل أريحية مباراة اﻹياب
التي ستجرى في نهاية اﻷسبوع بملعب
أدرار بأكادير.
فريق النهضة البركانية ممثلنا الثاني
في هذه ا�سابقة ،عاد بتعادل جد إيجابي
أمــام البورسعيدي ا�صري ،بهدف� في
كل شبكة ،وله حظوظ وافرة للتفوق على
خصمه في مباراة اﻹياب.
حظ سعيد ﻷنديتنا ا�غربية.

 ﻋﻴﺐ
وا

● تفاصيل »عربدة« ا�ترجي داخــل مكتب
الناصيري

● ا�درب الركراكي مثال الرياضي ا�غربي
الناجح

á«≤jôaE’G á¡LGƒdG ≈∏Y ÉæàjófC’ Ió«L èFÉàf

ﻛﺮة
»°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y ábOÉ°üŸG
اﻟﺴﻠﺔ
ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ™ªé∏d ójóL óYƒe ójó–h

● الحسنية يستعيد نجومه أمــام أو�بيك
خريبكة!!

● جــمــهــور جــمــعــيــة ســﻼ يــعــود لــلــشــارع
لﻼحتجاج على الطاغية عبد الرحمان شكري

ﻛﺄس ﻋﺼﺒﺔ اﻷﺑﻄﺎل وﻛﺄس »اﻟﻜﺎف«

ﺍﻟﻨﺎﻫﺮﻴﻱ
ﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ

ﻗﺎﻟﻮا
وﻧﻘــــــــــــﻮل
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ﺍﳴﻬﺪﻱ ﺑﻨﻌﻄﻴﺔ

● استقبال اﻷبــطــال �نتخب »الفوتسال«
بعمالة القنيطرة ،ومسير سابق أقــام حفل
عشاء على شرفهم.
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
● ﻻعبو ا�نتخب خاصهم لفلوس ماشي العشاء.

ﻣﺎﻻﻧﻐﻮ ﻣﺴﺠﻞ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺮﺟﺎﺀ
ﺿﺪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

● ا�لفات بيد جطو رئيس ا�جلس اﻷعلى
للحسابات

ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
● ّ
ياﻻه ..وجدوا روسكم للمحاسبة!

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺟﻴﺪ

{!á```HÉ¨dG O’hCG É``j z»`°Tô``àdG
 ...إذا كــان {التوانسة zيلقبون فريق
الترجي بــأوﻻد السويقة ،فهم فعﻼ أوﻻد
السوق بالتعبير ا�غربي ،بل
أوﻻد الغابة ،ﻷن ما رأيناه خﻼل
مواجهتهم للزمالك ا�صري
برسم ربــع نهاية كــأس عصبة
اﻷبطال لﻸندية ،يؤكد وحشيتهم
وس ــوء أخــﻼقــهــم ،وبعدهم عن
الروح الرياضية.
الــحــكــم ا�ــغــربــي رضــــوان
جيد ،وبعد أن أعلن عن هدف
مشروع لفريق الزمالك ،ثارت
ثائرة {أوﻻد السوق zوانهالوا
عــلــيــه بــالــســب ،بــل كــــادوا أن
يمزقوا قميصه ،أمــام اندهاش
واســتــغــراب الــجــمــاهــيــر التي
تابعت هــذه ا�ــبــاراة ،والعديد
من الشخصيات الرسمية ،التي تأكد لها
با�لموس أن هذا الفريق يشكل خطرا كبيرا
على الكرة اﻹفريقية ،وﻻ مكان له ضمن
ا�نظومة الكروية بشكل عام.
ما زلنا وﻻ شك نتذكر اﻷحداث الرهيبة
بملعب رادس ،التي ذهب ضحيتها فريق

هــذا التسيب والفتنة التي أشعلوها،
الوداد الرياضي ،الذي حرم ظلما وعدوانا
وبشهادة العالم الكروي ،من اللقب اﻹفريقي ،شملت كذلك حتى محبيهم الذين اعتدوا مرة
بسبب مؤامرة التونسي� واﻹرهاب الذي أخرى وفي أحد شوارع القاهرة ،على الحكم
جيد ،الذي نجا بأعجوبة من
بطشهم ووحشيتهم.
صحيح أن تونس اجتازت
نسبيا مرحلة الدكتاتورية
الــتــي عــاشــتــهــا ف ــي فــتــرة
الرئيس الغير مأسوف على
رحــيــلــه ،زيــن العابدين بن
علي ،الذي قمع شعبا كامﻼ
بمساعدة رجاﻻته اﻷقوياء،
ومن بينهم الرئيس السابق
للترجي سليم شيبوب ،لكن
ولﻸسف ،فبصماته وتأثيره
ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﺮﺘﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ
مازاﻻ حاضرين إلى حد اﻵن،
في شخص الرئيس الحالي
مــارســوه على اﻻتــحــاد اﻹفــريــقــي ،الــذي حمدي �دب ،وبعض أتباعه ا�حسوب� على
النظام السابق.
استسلم لهيمنتهم واستفزازاتهم.
نتمنى أن يضع اﻻتحاد اﻹفريقي حدا
وها نحن نرى مجددا ما قام به ﻻعبو
ومدرب الترجي بعد هزيمتهم ضد الزمالك لهذه العجرفة التونسية ،وأن يعاقب بعض
ا�صري ،التي كان وراءها ﻻعبان وداديان ،الﻼعب� الذين كانوا يستحقون الورقة
الحمراء ،بمن فيهم ا�درب الشعباني.
هما محمد أوناجم وأشرف بنشرقي.
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املستشار الهمة يف زيارتني مختلفتني
بني قطر والسعودية ..هل تكون املهمة
هي وساطة مغربية يف أزمة الخليج؟

هل يكون المغرب مفتاحا ألزمة الشرق األوسط؟

م�ؤ�شرات تكليف الهمة بالو�ساطة يف �أزمة قطر
وال�سعودية وتر�شيح املغرب الحت�ضان قمة كربى
إعداد
في ظرف أقل من أسبوع ،عقد
فؤاد عالي الهمة بصفته مبعوث
امللك محمد الــســادس ،لقاءين
على أعلى مستوى ،األول مع
ولــي عهد السعودية محمد بن
سلمان ،الذي يقود البالد نحو
انفتاح جديد تحت شعار «رؤية
 ،»2030وبعدها مباشرة ،التقى
الهمة مــع أمــيــر قــطــر ،الشيخ
تميم« ..كلنا محمد بن سلمان»
و«كلنا تميم» الزمتان تترددان
في الخليج ،منذ انــدالع األزمــة
بني قطر والسعودية ،لكن املغرب
حافظ على التوازن الدبلوماسي
في عالقته مع البلدين ،ورغم أنه
شارك عمليا في «عاصفة الحزم»
(معركة الشرعية) ضد الحوثيني

في اليمن ،إال أنــه حافظ كذلك
على عالقات مفتوحة مع قطر،
حتى أن الصحف القطرية كتبت
عن امللك محمد السادس عندما
انتقل بصفته القائد العربي
الوحيد من اإلمــارات إلى قطر:
((أهــــا بــكــاســر الــحــصــار))،
واعــتــبــرت صحيفة «الــعــرب»
القطرية ،وهــي أكبر صحيفة،
أن ((امللك محمد السادس كسر
الحصار املضروب على قطر من
طــرف دول خليجية ،من بينها
السعودية واإلمارات والبحرين،
حيث حــل بــالــدوحــة قــادمــا من
أبوظبي رغم أن الطيران محظور
بني هاتني الدولتني)) (العرب
القطرية 23 .نونبر .)2017

سعيد الريحاني

ب ــن األمــــس والـــيـــوم ،صــدر
بالغان عن الــدوائــر الخليجية
على هامش زيــارة الهمة ،الذي
كـــان مــرفــوقــا بــالــوزيــر ناصر
بوريطة إلى املنطقة ،األول جاء
فيه(( :إن صاحب السمو امللكي
األمــيــر محمد بــن سلمان ،ولي
عهد اململكة العربية السعودية،
استقبل يــوم األربــعــاء املاضي
بــالــريــاض ،مستشار صاحب
الجاللة ،فؤاد عالي الهمة ،الذي
أبلغه رسالة شفوية من جاللة
املــلــك محمد الــســادس ،وبهذه
املــنــاســبــة ،تــم الــتــبــاحــث حــول
مختلف القضايا اإلقليمية ذات
االهتمام املشترك)) ،أما البالغ
الثاني ،فقد صدر بعده مباشرة

وجاء فيه أن ((أمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
استقبل بالدوحة مستشار امللك
محمد الـــســـادس ،فـــؤاد عالي
الهمة ،ونقل فؤاد عالي الهمة،
فــي بــدايــة ه ــذا الــلــقــاء ،ألمير
دولــة قطر ،تحيات امللك محمد
السادس ،وتمنياته له بموفور
الصحة والــســعــادة ،وللشعب
القطري بدوام النماء والرفعة))،
فيما ((حمله أمير قطر تحياته
ألخيه امللك وتمنياته له بموفور
الــصــحــة والـــســـداد ،وللشعب
املغربي الشقيق بمزيد من التقدم
واالزدهــــــار)) ،وأعـــرب الشيخ
تميم بــن حمد آل ثــانــي ،بهذه
املناسبة ،عن ((شكره على قرار

امللك محمد السادس تعبئة كل
طاقات وخبرات اململكة املغربية
للمساهمة فــي تنظيم بطولة
كـــأس الــعــالــم قــطــر ،))2022
حسب ما تداولته وسائل اإلعالم
في املغرب وقطر.
هذا من حيث البالغات ،وحيث
أن األعــــراف الــدبــلــومــاســيــة ال
تسمح بالكشف عــن مضامني
مثل هــذه اللقاءات ،فــإن بعض
وســائــل اإلع ــام أكــدت أن سفر
الهمة للسعودية ،كــان بهدف
تحضير زيارة ملكية للسعودية
خــال شهر مــارس ،باملقابل لم
تتمكن وسائل اإلعالم من كشف
مضمون اللقاء مع أمير
قطر ،ليبقى األرجح هو
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�أ�صل الأزمة ..اتهام النظام الليبي والقطري مبحاولة �إ�سقاط النظام يف ال�سعودية
تحضير شــيء أكبر مــن زيــارة
للسعودية ،السيما بعد اإلشارة
إلـــى الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام
املــشــتــرك فــي الــبــاغــات ،ونقل
رسائل امللك إلى قطبي الصراع
فــي الــشــرق األوســـط ،فــي نفس
التوقيت.
تقول مصادر «األســبــوع» ،إن
زيارة فؤاد عالي الهمة للخليج
كــانــت بــهــدف التحضير لقمة
كبرى تحضرها السعودية وقطر،
وقيادة ملكية لدفة املصالحة في
الــشــرق األوســــط ،حيث حافظ
املغرب على عالقات متميزة مع
مختلف بلدان الخليج رغم األزمة
ورغـــم الــضــغــوط الــتــي تعرض
لها(.)..
املغرب كان عليه مسك العصا
مــن الــوســط فــي ظــل الــدعــايــة
ملــنــطــقــن مــخــتــلــفــن مـــن حيث
الــعــنــوان ،ومتفقني مــن حيث
قادة الخليج يف آخر قمة خليجية بالرياض حيث بدأت تظهر مؤشرات التصالح
جوهر األزمة ..القطريون يقولون
إنه «الحصار» ،والسعودية ومن
معها ،يقولون أن األمــر يتعلق الــعــصــا مــن الــوســط ،فـــ ((فــي يمكن أن نــقــرأ مــا كتبته قناة االنتقام من األمير عبد هلل ،وأبدى مطالب الدول املقاطعة لقطر في
بـ«مقاطعة» فقط ،انطلقت عندما الــوقــت الـــذي كــانــت تتواصل «سكاي نيوز» نقال عن جريدة حمد اســتــعــداده لــذلــك ،فاتفقا  13مطلبا ،تــم بعثها إلــى قطر
أعلنت أربــع دول خليجية ،هي فيه تــداعــيــات قــرار السعودية «الــشــرق األوســـط» السعودية ،على عقد اجتماع بني مخابرات بشكل ســري ،في إطــار الحوار
واإلمــــــارات والــبــحــريــن ودول ومئات املقاالت الصحفية على الدولتني بالدوحة)) ،وبحسب الدبلوماسي( ،)..لكن الدعاية
عربية أخرى ،جراء قطع عالقاتها غــرارهــا ،فــقــد((ســرد املستشار القحطاني ،فإن ((ممثل القذافي للمطالب فــي وســائــل اإلع ــام،
مع قطر ،في أزمة غير مسبوقة فــي الــديــوان امللكي السعودي في االجتماع ،كان العقيد محمد ساهمت فــي تحريف النقاش،
يــشــهــدهــا مــجــلــس الــتــعــاون واملـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــركــز إسماعيل ،الذي أكد للقطريني أن وفي توفير حطب األزمة.
سبق لـ«األسبوع»
الخليجي ،لفت املوقف املغربي الدراسات والشؤون اإلعالمية ،أي تعاون ال يهدف إلى اغتيال
و((وفقا لتسريبات صحافية،

أن أكدت أن انقسام
الصف اخلليجي،
فضال عن كونه إعدام
لفكرة «التعاون
اخلليجي» التي كانت
ستتفوق على فكرة
«االحتاد األوروبي»(،)..
فرض على الدول
املتعاملة مع
السعودية وحلفائها،
اتخاذ موقف من
األزمة ،ليختار املغرب
إمساك العصا من
الوسط

السعودية والبحرين واإلمارات
وال ــي ــم ــن ،إضـــافـــة إلــــى مصر
وحــكــومــة شـــرق لــيــبــيــا ،قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع قطر،
بسبب «تدخلها فــي الــشــؤون
الداخلية ودعم اإلرهاب».
وسبق لـ«األسبوع» أن أكدت
أن انقسام الــصــف الخليجي،
فــضــا عــن كــونــه إعـــدام لفكرة
«التعاون الخليجي» التي كانت
ستتفوق على فــكــرة «االتــحــاد
األوروبــــــــــي»( ،)..فـــرض على
الــدول املتعاملة مع السعودية
وحــلــفــائــهــا ،اتــخــاذ مــوقــف من
األزم ــة ،ليختار املغرب إمساك

((لكم العالم ولنا تميم)) ..هكذا يتحدث القطريون ،وهكذا تتحدث قناة
«الجزيرة» ،لكنهم يفضلون الحديث عن «الحصار» وتفضل دولتهم عدم
القبول بشروط التحالف الذي تقوده السعودية ،رغم أن األزمة كان من
الممكن أن تنتهي لو أن قطر قبلت بشروط جيرانها في الخليج ،ولربما
كان باإلمكان احتواء األزمة داخل مجلس التعاون الخليجي()..
من األزمة ،األنظار ،وطرح الكثير
م ــن الـــتـــســـاؤالت ،ألن املــغــرب
املعروف بكونه من أهم الحلفاء
االستراتيجيني للسعودية ،وكان
يتوقع أن يصدر موقفا متماشيا
م ــع مــوقــف الـــريـــاض الــحــازم
بخصوص قــطــر ،فــي الــبــدايــة،
ق ــررت الــربــاط الــتــزام الحياد،
ثم ما لبثت أن أعلنت إرسالها
لــطــائــرات محملة باملساعدات
لقطر لتعزيز إمداداتها بعد أن
أغلق جيرانها املنافذ البرية
والبحرية والجوية إليها))..
هــكــذا تــحــدث اإلعــــام األملــانــي
على سبيل املثال (املصدر :قناة
دوتشه فيليه األملانية).
وكــمــا أوضــحــت «األســبــوع»
ســابــقــا ،فلمعرفة أصــل األزمــة
في الخليج ،ال ينبغي االكتفاء
بما وقــع سنة  ،2017بل يجب
العودة إلى ما تمت الدعاية له
من تسريبات ،تؤكد ما اصطلح
عليه إعالميا بـ«مؤامرة الشيخ
حمد ومعمر القذافي ضد النظام
في السعودية» ،وفي هذا الصدد،

سعود القحطاني ،أحداث قصة
تآمر الرئيس الليبي السابق
معمر القذافي وأمير قطر السابق
حمد بن خليفة ،الغتيال خادم
الحرمني الشريفني ،امللك عبد هلل
بن عبد العزيز)) ،وتقول صحيفة
«الـــشـــرق األوســــــط» نــقــا عن
القحطاني ،أن ((أحداث القصة
بــدأت عام  ،2003خالل مؤتمر
القمة العربية الذي أقيم في شرم
الشيخ بمصر ،عندما تطاول
معمر القذافي على السعودية
وامللك فهد ،فرد عليه األمير عبد
هلل  -ولي العهد آنذاك – بشدة،
حيث أوضح برده القاسي ،تاريخ
القذافي ودور الغرب في إيصاله
للحكم ،وقال كلمته التاريخية:
«انت من جابك للحكم»؟ وتابع
القحطاني بالقول :جن جنون
القذافي وتواصل مع املنشقني
السعوديني ،وخــاصــة املقيمني
بلندن ،فلم يتفاعلوا معه التفاقهم
مع أمير قطر ،حمد بن خليفة،
بــالــعــمــل لــصــالــحــه)) ،مــردفــا:
((طلب القذافي منه مساعدته في

األمير عبد هلل ،مرفوض تماما))
(املصدر :سكاي نيوز 16 .يونيو
 ..)2017هكذا إذن ،بدأ الخالف
بني السعودية وقطر ،ليبلغ أوجه
بعد ردة الفعل السعودية()..
بإعالن أمير دولة قطر السابق،
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،
يوم  24يونيو  ،2013قراره بنقل
مقاليد السلطة لنجله ولي العهد
آنذاك ،الشيخ تميم بن حمد بن
خليفة آل ثاني ،وهو قرار يؤكد
التراجع القطري(.)..
((لكم العالم ولنا تميم))..
هكذا يتحدث القطريون ،وهكذا
تتحدث قناة «الجزيرة» ،لكنهم
يفضلون الحديث عن «الحصار»
وتفضل دولــتــهــم عــدم القبول
بشروط التحالف الــذي تقوده
السعودية ،رغــم أن األزمــة كان
مــن املــمــكــن أن تنتهي لــو أن
قطر قبلت بشروط جيرانها في
الخليج ،ولربما كــان باإلمكان
احــتــواء األزمـــة داخـــل مجلس
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي( ،)..وقــد
اختصر اإلعالم السعودي قائمة

فإن أحد أهم املطالب املوجودة
على القائمة ،وقــف التحريض
اإلعالمي القطري ،هــذا اإلعــام
الذي وجهته قطر ملهاجمة دول
الـــجـــوار ،ولـــم يــنــفــك عــن دعــم
الشخصيات اإلرهابية وتوفير
غطاء إعالمي لها ،استطاعت من
خالله بث خطابات مناهضة لهذه
الدول ،كما شملت قائمة املطالب
التي أرسلتها كل من السعودية
ومصر واإلمارات والبحرين إلى
قــطــر ،عــبــر الــكــويــت ،تخفيض
الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي بني
الدوحة طهران إسوة بجيرانها،
ذلك أن إيران لم تتوقف عن دعم
امليليشيات املوالية لها في هذه
الـــدول الــتــي سعت إلــى تنفيذ
أعمال تخريبية ،كما أن تسليم
اإلرهــابــيــن واملطلوبني الذين
تحتضنهم ال ــدول ــة ،وتجميد
أرصــدتــهــم املــالــيــة ،جـــاء على
رأس قائمة هــذه املطالب ،إلى
جانب إغالق القاعدة العسكرية
التركية)( .املصدر :األسبوع عدد
 15فبراير .)2018
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قال مصدر جد مطلع من قيادة العدالة
والتنمية ،أن سعد الدين العثماني ،اﻷم�
العام للحزب ورئيس الحكومة ،رفقة
قياديي ووزراء »ا�ــصــبــاح« ،غاضبون
بــشــدة مــن إدريــــس لشكر
زعيم اﻻتــحــاد اﻻشتراكي،
بـــســـبـــب الـــهـــجـــومـــات
و»البلوكاج« اﻷخير الذي
يحاول زرعه داخل تحالف
اﻷغلبية الحكومية.
وأوضـــح ا�ــصــدر ذاتــه،
أن قيادة العدالة والتنمية،
لــم تعد تستبعد احتمال
خروج »اتحاديي لشكر« من
الحكومة في اﻵونة اﻷخيرة،
بــعــد تــراجــع أســهــم عزيز
أخنوش الــذي كــان يراهن
عليه في الفترة السابقة،
وكذلك بعد الدعوات التي
تــلــقــاهــا مـــن اﻻســتــقــﻼل
والتقدم واﻻشتراكية ﻹحياء
الكتلة ،بدأ يفكر بجدية في
اﻻلتحاق برفاقه في ا�عارضة استعدادا
لنصيبه من كعكة .2021
وأكــد ا�صدر ذاتــه ،أن الحرب التي
يخوضها لشكر ضد العثماني ،يخوضها

بالوكالة الــيــوم بــاســم بــاقــي مكونات الـــذي يــمــارســونــه عــلــى شــركــائــهــم في
اﻷغلبية )اﻷحــرار والحركة الشعبية( الــحــكــومــة ،وأنــهــم أصــحــاب اﻻنــقــﻼب
فــي مــوضــوع »اﻹثـــراء غير ا�ــشــروع« ،على ا�واقف بعدما سحبوا تعديﻼتهم
وبــاتــت مجرد حجة أو سبب للخروج عــلــى الــقــانــون الــجــنــائــي ،وأن زعيم
من الحكومة أو على اﻷقل إدخالها في الحكومة الحقيقي هو من يتنازل من
أجل تحقيق التوافقات ا�طلوبة« ،ليرد
»بلوكاج« جديد وفرملة نهائية لعملها.
إعـــﻼم »الــبــيــجــيــدي« بقوة
على اﻻتــحــاد اﻻشــتــراكــي
ح� ذكره بأن »اﻷخﻼقيات
سنتركها للتاريخ ليحكم
على من قام ببلوكاج تشكيل
الحكومة سنة .«2017
إلــــى ذلـــــك ،وارت ــب ــاط ــا
بالصراع الدائر ب� الحزب�
حول قضية »محاربة اﻹثراء
غــيــر ا�ـــشـــروع« ،فــقــد رد
»الــبــيــجــيــدي« عــلــى طلب
وزيــــر الـــعـــدل ،اﻻتــحــادي
بنعبد القادر ،الرامي إلى
سحب الــقــانــون الجنائي
مــن الــبــر�ــان ،حــيــث كــان
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
ﻟﺸﻜﺮ
الـــرد واضــحــا على لسان
الــعــثــمــانــي ،ي ــوم الجمعة
ا�ــاضــيــة ،الــــذي رد على
وكان إعﻼم اﻻتحاد اﻻشتراكي والعدالة لشكر بالقول »إن حزب ا�صباح لن يغير
والتنمية قد دخﻼ اﻷسبوع ا�اضي في موقفه من اﻹثراء غير ا�شروع كما ورد
قصف متبادل بينهما ،حيث وصف اﻷول فــي النص اﻷصــلــي ،ﻷنــه يهم مصلحة
قيادات »البيجيدي« بأصحاب »ا�زايدة ا�ــواطــن« ..فهل حقا يبحث لشكر عن
بالبطولة الوهمية واﻻبتزاز واﻻستبداد ذريعة �غادرة حكومة العثماني؟

ﺗﻌﻘــﺪت وﺿﻌﻴــﺔ ﺳــﻔﻴﺮ ﺗﺎﻳﻼﻧــﺪ اﳉﺪﻳــﺪ ﰲ اﻟﺮﺑــﺎط،
ﻣــﻊ إﻗــﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺴــﻔﺎرة ﻋﻠــﻰ
ﻣﺮاﺳــﻠﺔ اﻟﺪﻳــﻮان اﳌﻠﻜــﻲ ووزﻳــﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻧﺎﺻــﺮ
ﺑﻮرﻳﻄــﺔ ،ﻳﺸــﺘﻜﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻔﻴﺮ) .(..اﻟﺸــﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺘــﻲ وﻗﻌﻬــﺎ ﻋــﺪة ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﲔ ﺗﻜﻴــﻞ ﻋــﺪة اﺗﻬﺎﻣــﺎت ﻟﻬــﺬا
اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳﺴــﺨﻦ ﻣﻘﻌــﺪه ﺑﻌــﺪ ،وﻟــﻢ ﻳﺤــﻆ ﳊــﺪ اﻵن ﺑﺎﺳــﺘﻘﺒﺎل
ﻣﻠﻜــﻲ ﻣﻨــﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ).(..

ﺔ
اﻟﺤﺪﺑﻠﻘﻮﻴﺒﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟ

ﺻﻮرة وﺗﻌﻠﻴﻖ

أﻧﺎ ﻟﺴﺖ »ﻛﻮروﻧﺎ«..

ﺳﺎﺋﺢ ﺻﻴﻨﻲ ﰲ ﻣﺮاﻛﺶ ﻣﺮﺗﺎب ﻣﻦ ﻧﻈﺮات اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ..اﺧﺘﺎر
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.

ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺮض اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ
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قــال مــصــدر جــد مطلع ،أن عبد
الوافي لفتيت وزير الداخلية ،يتكتم
بــقــوة عــن ﻻئــحــة الــعــمــال والـــوﻻة
الجدد التي من ا�نتظر أن تعرض
عــلــى مــلــك الــبــﻼد خـــﻼل اجتماع
ا�جلس الوزاري ا�قبل.
وأوض ــح ا�ــصــدر ذات ــه ،أن هذه
الــﻼئــحــة الــجــديــدة الــتــي ستعيد
أبناء الــدار وعــدد من أطــر الدولة
ا�ــعــروفــ� بكفائتهم ونزاهتهم،
ستكون مناسبة للتخلص من عدد
من اﻷسماء التي كانت محسوبة
على عدد من الزعماء السياسي�،
أو يعتقد البعض أن من اقترحها

هم هــؤﻻء الزعماء ،أمثال إلياس
العماري وعزيز أخنوش.
وقــال ا�صدر ذاتــه ،أن الﻼئحة
الجديدة كذلك ستعرف إبعاد العديد
من الــوﻻة والعمال »السياسي�«
الذين عرفوا بتواضعهم في التسيير،
أو الذين عرفوا بضعفهم في مراقبة
ومواجهة خروقات التعمير وعدم
قدرتهم على فرض احترام القانون
فــي مجال التعمير ،هــذا القانون
الــذي يسمو على اﻷشخاص مهما
كــان قربهم من دوائــر الــقــرار ،كما
حصل في أكادير والحسيمة وبعض
ا�دن اﻷخرى ،فبعد هذه الفضائح،
هل تعرف الﻼئحة الجديدة أسماء
حزبية أو مقربة من اﻷحزاب؟

ÜÉÑ°T äÉÑ∏W ¢†aôj â«àØd
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قال مصدر بر�اني جد مطلع ،أن دخول
كل من فريق حــزب اﻷصــالــة وا�عاصرة
واﻻستقﻼل والتقدم واﻻشتراكية بمجلس
النواب ،صبيحة اﻷربعاء ا�اضي ،على
خط تهديدات فيروس »كورونا« ،لم يكن
بمحض الصدفة ،بل هو ناتج عن تنسيق
قوي تم ب� قيادات هذه اﻷحزاب.
وأوضح ا�صدر ذاته أن وضع رؤساء
هذه الفرق لطلب استدعاء وزير الصحة
في نفس اليوم ،وفي نفس التوقيت ،بمقر
رئيس لجنة قطاع الصحة بالبر�ان ،من
أجــل مساءلته حــول »مــخــاطــر فيروس
كــورونــا على بــﻼدنــا ،وك ــذا اﻹجــــراءات
ا�تخذة �واجهته« ،جاء بناء على قرار
مشترك بــ� قــيــادات اﻷحــــزاب الثﻼثة
ا�عارضة ،وهو ما أشر إلى شــروع هذه
اﻷحزاب ﻷول مرة في تنسيق شبه تام.
وحــول عدم وضع هذه اﻷحــزاب لطلب
مشترك عوض ثﻼث طلبات متفرقة ،التي
جاءت في نفس التوقيت ونفس التاريخ،
قال ا�صدر ذاته ،أن هذا التنسيق العلني
وا�تقدم يحتاج فيه حزب »الجرار« لبعض
الــوقــت ،حتى يستكمل تأسيس هياكله
ومنها ا�كتب السياسي ونــواب اﻷم�
العام ،حتى تتم العﻼقات بشكل واضح
ب� أحزاب ا�عارضة )اﻷصالة واﻻستقﻼل
والتقدم واﻻشتراكية( بشكل مؤسساتي
وليس على شكل أشخاص ،فهل يؤشر هذا
الطلب إلى دخول بر�اني موحد من طرف
ا�عارضة خﻼل الشهر القادم ،وبالتالي،
معارضة ساخنة تجاه حكومة العثماني؟

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
كــمــا انــــفــــردت بـــذلـــك جــريــدة
»اﻷسبوع« قبل شهور ،ح� أكدت
أن مقترح قــانــون تــقــدم بــه رفــاق
نبيل بنعبد ﷲ ،أمــ� عــام التقدم
واﻻشــتــراكــيــة ،بمجلس الــنــواب،
الــرامــي إلــى تخصيص دعــم مالي
خاص بشبيبات اﻷحزاب السياسية،
اﻷمــر الــذي أثــار استغراب وزارة
الداخلية في حينه ،قال مصدر جد
مطلع ،أن وزارة الداخلية رفضت
رسميا قبول ومناقشة مقترح رفاق
بنعبد ﷲ ،ﻷسباب قانونية.
وأوضــح ا�صدر ذاتــه ،أن وزارة
الداخلية رفضت تخصيص دعم
مالي مستقل لشبيبات اﻷحــزاب
السياسية ،لغياب أي سند قانوني
يمكن اﻻعتماد عليه في هذا ا�طلب،
خاصة وأن القوان� اﻻنتخابية
ومرسوم كيفية توزيع الدعم ا�الي
على اﻷحزاب السياسية ﻻ يسمحان
بذلك ،حيث يؤكدون أن الدعم ا�الي
الـــذي تــقــدمــه الـــــوزارة لــﻸحــزاب،
يتوزع ب� دعم سنوي يــوزع بناء
على معيار عدد ا�قاعد البر�انية

الــتــي حصل عليها كــل ح ــزب ،ثم
دعــم خــاص بعقد ا�ؤتمر الوطني
لكل حــزب سياسي مــرة فــي أربــع
سنوات ،وعلى هذا اﻷساس ترفض
وزارة الداخلية مقترح حزب التقدم
واﻻشتراكية.
وكانت »اﻷسبوع« قد انفردت في
خبر لها قبل شهور )عدد  19دجنبر
 ،(2019بــكــون مــضــمــون مقترح
القانون ا�شار إليه أعﻼه ،يتضمن
اختﻼﻻت قانونية كبرى ،ليس في
طلبه تخصيص ميزانيات خاصة
بالشبيبات الحزبية مستقلة عن
مالية اﻷح ــزاب فقط ،ولكنه كذلك
بسبب إقـــراره لطلب غريب جــدا،
وهو ضــرورة استفادة التنظيمات
الشبابية لﻸحزاب السياسية من
الــدعــم الـــذي تخصصه مجالس
الــجــمــاعــات وال ــج ــه ــات لــفــائــدة
جمعيات ا�جتمع ا�دني ،وهو ما
اعتبره البعض خرقا للقانون الذي
يميز ب� جمعيات ا�جتمع ا�دني
الــتــي ﻻ تــمــارس السياسة ،وب�
الشبيبات الحزبية كمكون حزبي
يمارس السياسة ،فهل يسحب رفاق
بنعبد ﷲ هذا ا�قترح؟

ﺑﻮاﻧﻮ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ اﻷﺑﻨﺎك ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
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بعد ترأسه للجنة البر�انية للمحروقات قبل سنة،
وإنجازها لتقرير »سياسي« ساخن نشبت على إثره
حــرب قوية ب� قــيــادات العدالة والتنمية وقيادة
اﻷحــرار بسبب فضحه للحجم الكبير لــﻸربــاح في
ا�حروقات التي اتهم زعيم اﻷحــرار عزيز أخنوش
بمراكمتها ،يتجه حاليا نفس القيادي من العدالة
والتنمية ،عبد ﷲ بوانو ،لترؤس لجنة التحقيق
في مراكمة اﻷبناك ﻷرباحها ،وذلك وسط احتجاجات
العديد من البر�اني� من الفرق اﻷخرى.

وأوضــح ا�صدر ذاتــه ،أن العديد من البر�اني�
رفضوا تــرأس بوانو ومعه العدالة والتنمية لهذه
اللجنة بعد مــرور سنت� على تــرأس نفس الحزب
ونفس الشخص للجنة ا�حروقات ،ﻻسيما وأن طلب
تكوين لجنة بر�انية للتحقيق في أربــاح القطاع
البنكي ،جاء من حزب اﻻستقﻼل ،ورغم ذلك ترأسها
»البيجيدي« وبنفس الــقــيــادي ،مما جعل هــؤﻻء
يغضبون على زمﻼئهم في لجنة ا�الية التي شكلت
اللجنة من أعضائها.
وأضــاف ا�صدر ذاتــه ،أن بوانو وبتنسيق مع
زمﻼئه في العدالة والتنمية ،خططوا ﻷخذ رئاسة هذه

اللجنة بطريقة سياسية »جد محترفة«،
ح� جلبوا القرار من اجتماع مع ا�الكي
ومــع ممثل� عــن جميع الــفــرق ،حيث
اعتبروها استمرارا لتنفيذ توصيات
لــجــنــة ا�ـــحـــروقـــات ،وبــالــتــالــي،
ستستمر نفس الــرئــاســة،
وهي »تخريجة« سياسية
بعيدة عن القانون الذي
ينص على أن كل مهمة
ولجنة تحقيق بر�انية
ﺑﻮﺍﻧﻮ
مستقلة عــن اﻷخـــرى،

حيث انتهت ا�همة اﻷولــى بوضع تقريرها
النهائي ورفعت توصياتها إلى الحكومة
وانتهى ا�وضوع ،لينطلق الهجوم اليوم
ومحاسبة ممثلي الفرق »الضعفاء«
بمكتب الحبيب ا�الكي ،الــذي وجد
نفسه وحيدا وسط صقور العدالة
والتنمية ،الــذيــن مـــرروا الــقــرار
بسﻼلة وصــدمــوا به الجميع،
فــهــل يــنــجــز ب ــوان ــو تــقــريــرا
ساخنا كذلك عن اﻷبناك كما
حصل في ملف ا�حروقات؟

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ
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مــاذا يعني لكم  7مــارس؟ فهو ليس عيد الحب،
وﻻ أي عيد آخــر ..وربما هو يــوم عــادي بالنسبة
لغير سكان العاصمة ،أما بالنسبة للرباطي� ،فهذا
التاريخ يختزل عذاب ومعاناة شباب الرباط ،خﻼل
القرن ا�اضي ،مع الذين سلبوهم حقوقهم واستقﻼل
مملكتهم وثــروات بلدهم ،فثاروا على الظا�� في
مظاهرات صاخبة بتاريخ  29يناير  ،1944استشهد
فيها بشارع السويقة رباطيون ورباطيات اخترقت
أجسامهم رصاصات ﻹسكاتهم وتخويف أهاليهم،
وامــتــدت أي ــادي البطش لسجن رفــاقــهــم ،وتطوع
السكان لعﻼج الجرحى منهم في ا�نازل ومواساة
ذويهم.
وبسرعة ،تمت مهزلة »محاكمة« اﻷبطال ،منهم
أربعة شبان حكم عليهم باﻹعدام ،وبنفس السرعة تم
التنفيذ بتاريخ  7مارس  1944بساحل حي يعقوب
ا�نصور وفي مقبرته دفنت جثامينهم الطاهرة ،وهم
الشهداء :محمد الصحراوي والعربي مول الجورنال
وا�غراوي ،وا�ختار جزوليت الذي سجل للتاريخ
ما لم يسجله أي واقــف أمــام فوهات الرشاشات
العصابة ﻹرهابه،
وا�سدسات ،فما إن رفع على عينيه
ّ
حتى خرجت من »جوفه« كلمات كالقنابل فجرها في
حضور كثيف من ا�سلح� ،حيث قــال رحمه ﷲ
وبكل شجاعة» :إن فكرة اﻻستقﻼل أصبحت عقيدة
ﻻ يمكن أن تموت بموت اﻷف ــراد« ،واسترسل» :ﻻ
تقنطوا وﻻ تحزنوا وﻻ تيأسوا فإن نصر ﷲ قريب«،
وأضاف» :ﷲ أكبر عاش ا�غرب مستقﻼ ..ﷲ أكبر
الــعــزة للشعب ا�غربي ،يحيا الــوطــن يحيا ا�لك
وصرح اﻻستقﻼل سيتحقق تشييده عاجﻼ أو آجﻼ«،
فانطلق الرصاص على جسده الطاهر ولم يسقط
منهزما ،بل أخذ وقته للجلوس على أرض طهرتها
دماؤه ودماء رفاقه اﻷبرار ،رافعا رأسه للسماء كبطل
رباطي وربما كان يتساءل :هل ستبلغ رسالته إلى
جيل اليوم بعد  76سنة من استشهاده ورفاقه في
سبيل الوطن وا�لك؟
فمنذ شهور ،ذكرنا بتضحيات هؤﻻء اﻷبطال بدون
أمجاد ،ونبهنا ا�نتخب� ،خصوصا منهم ا�كلف�
بمقاطعة يعقوب ا�نصور ،ورجوناهم واستعطفناهم
من أجل إحياء ذكرى استشهاد من روت دماؤهم ذلك
الذي كان دوارا فأصبح حاضرة تغار من تحضرها
مــدن ،ومــن نهضتها عــواصــم ،فلو لم يكن اسمها
مقاطعة يعقوب ا�نصور ﻻلتمسنا لها اسم » 7مارس
.«1944
رحم ﷲ شهداءنا اﻷماجد ،فذكرى استشهادهم
فخر للشباب الرباطي ببطوﻻت أجداده اﻷشاوس.

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
شــهــادة مــن القاضي اﻷســتــاذ محمد لديدي
في حق من وصفه بـ»الفقيه الراحل محل أبي،
أستاذي ومرجعي وموجهي« ،ويقول في فقرة
أخرى)) :واعتبارا �ا تميز به من عطاءات في
ا�جال القضائي ،تم تعيينه في أعلى مؤسسة
قضائية با�ملكة ،ومن هذا ا�جلس ساهم في
إرســاء قواعد أصل ا�بادئ دفع إلى اﻻجتهاد،
فهو الــذي ساهم بملتمساته في إقــرار قواعد
أستدل ببعضها :ﻻ يحكم ب� اثن� في مال
ثالث إﻻ بعد سماع مــا عنده )ملف 49458
 .(1981/1/27إذا كانت حجة ا�دعي ناقصة
شــرعــا ،وجــب استبعادها وﻻ تكمل باليم�،
ﻷن اليم� ا�تممة يؤخذ بها إذا كانت الحجة
ينقصها الــنــصــاب الــقــانــونــي )مــلــف 78667
–  ،(1981/2/17وأجبر لها كل إن انتفع كل،
ومعناه أن دعوى القسمة يجب أن تشمل الكل
)ملف  .(1985/3/31 72760-للقاصر الحق
في رفع دعوى النفقة ضد وليه ،وذلك من باب
جلب ا�نفعة )ملف  .(1979/2/26 – 73732إذا
أثبت ا�دعي دعــواه ثبوتا كافيا ،فعلى ا�دعى
عليه أن يدلي بوجه مدخله وﻻ يعفيه من ذلك
التمسك بــالــحــوز والــتــصــرف )مــلــف 85898
–  (((1982/12/14انتهى.
كانت هــذه الشهادة الفقهية التاريخية من
القاضي اﻷستاذ محمد لديدي ا�تبحر في العلوم
القانونية ،أطــال ﷲ عــمــره ،فــي حــق العﻼمة
القاضي الوطني الفقيه محمد بن أحمد حكم
رحمة ﷲ عليه ،استقيناها من كتاب» :وفــاء
العلماء« الصفحة  48و.49
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»إﻛﻠﻴﻞ ﺛﻘﺎﻓﻲ  «2019ﻳﺰﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط

ø`««WÉHôdG á`aÉ≤K ô`ÑàîJ á`«≤jôaE’G IQÉ`≤dG
منذ عقود والــربــاط تجد وتجتهد من أجل
إحياء ثقافتها وتقاليدها مع »إبراز« مثقفيها،
بالرغم من الصعوبات والعراقيل و»التبخيس«
لعرقلة مسيرتها الجادة والشاقة ،فكانت تبهر
بهندستها ثم بنائها للصرح الثقافي الرباطي
بمختلف تــﻼويــنــه ،وبــوأتــه مكانة »العيش«
اليومي للعاصمة لـ»تقتات« منه كل شرايينها،
فــكــانــت الـــنـــدوات وا� ــؤت ــم ــرات والــجــلــســات
والــرحــﻼت والحفﻼت تقريبا كل أســبــوع ،ثم
»إكليل ثقافي« كــل سنة عــبــارة عــن مهرجان
ثقافي يجمع كل اﻷنشطة من أصل ذلك اﻹكليل
السنوي ،فكان اﻻعتراف بالرباط عاصمة للثقافة
ا�غربية ،وضمنيا فهو اعتراف بنبل مثقفيها
وجهادهم واجتهاداتهم وتضحياتهم بكل صبر
وثبات بعيدا عن البهرجة و»شفوني« ،وكانوا
بذلك يشيدون من حيث ﻻ يعلمون »عاصمة
للثقافة اﻹفريقية« سنة .2020
وهــذا ليس تشريفا بقدر ما هو »اختبار«
لحقيقة ثقافتنا أمام القارة اﻹفريقية ،والثقافة

كــمــا نــعــلــم ،هــي مــكــارم اﻷخـــﻼق
وحسن ا�عاملة والتواضع
واﻹحــــســــان والــتــســامــح
والعلم ،إلــى غير ذلــك من
الـــخـــصـــال ،بــهــا نــهــتــدي
إلـــى ال ــص ــراط ا�ستقيم،
وبها تسمو وتــزدهــر مدن،
وها نحن على رأسنا »تاج
الثقافة اﻹفريقية« ،فقط
ننتظر مــن مجالسنا
ا�ــنــتــخــبــة الــثــمــانــيــة
»التململ« وا�شاركة
الفعلية في هذه ا�همة
ولــهــا كــل اﻹمــكــانــيــات
ا�ادية والبشرية ،ونقترح
عــلــيــهــا تــخــلــيــدا لــهــذا
التتويج العظيم ،اﻹعﻼن
عن »قرية للفنون واﻵثار
اﻹفريقية« ،تجعلها على

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻزاﻟﺖ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت »اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ«

ضفة أبي رقراق وتكون مستوحاة من ا�عرض
الــدائــم لﻶثار العا�ية الكائن في العاصمة
البلجيكية بروكسيل ،فتختار مجالسنا
تحفة معمارية أو فنية من كل بلد إفريقي
وتضع لها مجسما يشبهها في القرية
الفنية الرباطية التي نحلم بها ،وتجمع
من كل عاصمة إفريقية أديبا وشاعرا
وتكون بهم ملتقى أدبيا إفريقيا ينشط
الحاضرة الثقافية اﻹفريقية هنا في الرباط.
وعلى كل حال ،فالذين ابتدعوا »إكليل
ثقافي  «2019قادرون على ابتداع باقة
من هذا اﻹكليل للثقافة اﻹفريقية في
عاصمتها ،ليغمر عبق عطر نسيمه كل
القارة التي نحن رأسها.
والــصــورة ا�ــنــشــورة هــي لشعار
»إكليل ثقافي  «2019وقد أزهر باقة
من الــورود بألوان جذابة قد تصير
مشتﻼ لتقتطف منه إفريقيا أحسنها
وتزرع فيه بذور ثقافتها.

ر اﻟﻌﺎ
أﺳﺮا ﺻﻤﺔ

¿É°ùM »ëH á©°VGƒàe á≤°T øe π≤àæJ óYÉ≤àdG IQGOEG
»bGQ »M ‘ ºîa Öcôe ¤EG
ا�تقاعدون في محنة وفي وضعية »ا�شردين«
بعدما »تخلت« عنهم إداراتــهــم الــتــي بنوها
بأكتافهم ،و»رمتهم« إلى ا�جهول ،إلى »صندوق
علي بــابــا« صــنــدوق التقاعد الــذي ﻻ يفقه إﻻ
ا�ــداخــيــل ،ومنها يتف� فــي ا�ــصــاريــف ،وفي
ا�عاشات لـ»عيش« منخرطيه فقط ،بــل حتى
هذا »العيش« البئيس على قلته ،أصبح مهددا
بـــ»اﻻنــكــمــاش« ليسلم مهامه إلــى »عــزرائــيــل«
لتصفية منخرطي صندوقه إنقاذا من اﻹفﻼس
الذي يتهدده!؟
صندوق التقاعد واسمه الكامل »الصندوق
ا�غربي للتقاعد« ،كان منذ نشأته إلى سنة ،2010
في شقة متواضعة بساحة الجوﻻن بحي حسان،
في بناية من بنايات كثيرة شيدها هذا الصندوق
على طــول شــارعــي بــاتــريــس لومومبا وا�ــرج
وســاحــة الــجــوﻻن ،عــمــارات مــن خمسة طوابق
وبشقق كانت فــي وقتها فخمة )فــي ستينات
القرن ا�ــاضــي( ،وفــي أسفلها محﻼت تجارية
وخدماتية مكتراة للغير كاستثمار من الصندوق،
وفي ذلك الوقت ،لم يكن هناك متقاعدون بعد،
وا�نخرطون لم يتجاوزوا بعض ا�ئات ،فكان مقر
الصندوق جد متواضع ومردوديته اﻻستثمارية
جد موفقة ،وتصوروا لو استمر في نهج خطة
اﻻستثمار في ا�عمار والفﻼحة والفندقة ...ما
علينا ،ربما استثمر في تشييد مقره الجديد بحي
الرياض بواجهات فخمة على الشارع الرئيسي
لـــ»الــبــريــســتــيــج« ،وبـــاب خلفي لـــ»ســربــيــس«

ا�تقاعدين الذين يبحثون عن مصير معاشاتهم
وهــم مسنودون على »عكاكيز« أو محمولون
على »كراريسهم« ا�تحركة أو متناول� ﻷدوية
�قاومة الوقوف ،وفي بعض اﻷحيان تحمل أعباء
وأتعاب السفر ..لينضاف مرض آخر من »صنع«
الصندوق ،مرض خطير يكمن في قطع ا�عاشات
على »اﻷحياء ا�يت�« بسبب إفﻼسه ا�نتظر،
هــذا هو »ا�ــمــات« ا�نتظر للمتقاعدين بــدﻻ من
ا�عاشات.
وسبحان ﷲ ..عندما كان الصندوق في شقة
متواضعة ،أنجز ا�عجزات ،وعندما توسع في
»قــصــر« فخم بــ� اﻷزهـــار والــريــاحــ� والبيئة
الخضراء ،أصيب »بإنفلوانزا« اﻹفﻼس؟ وفعﻼ
صندوقنا مغربي ،فالنواب الذين انتخبناهم
ليدافعوا عن ا�قهورين ،والوزراء الذين دفعتهم
أحزابهم لﻼستزوار بناء على أصواتنا ليجدوا
الحلول ويــذوبــوا ا�شاكل ،أول ما فعلوه ،هو
ضمان تقاعدهم ولــو في سن الشباب كتكملة
�داخيلهم التي ﻻ تحصى ،وربما على حساب
ا�قهورين الشيوخ ا�رضى أصحاب »ا�مات«،
فهل يكونوا هم سبب إفﻼس الصندوق ،أم بسبب
تكاليف بناء ا�قر الفخم؟
رجاء أنقذوا معاشات ا�تقاعدين الحقيقي�
من الريع ،ومتعوهم بالحق في الحياة والخدمات
اﻹنسانية بدل تخويفهم باﻹفﻼس ،فإذا حصل
فعﻼ ،فا�سؤولية على من تسببوا في هذه الكارثة
الوطنية القادمة.

ﺻﻮرة اﻟﺘﻘﻄﺖ ﻣﻨﺬ  3ﺳﻨﻮات ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎﻃﻴﺔ ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﺸﻼوي ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﺘﻲ
ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻮﺣﺎﺗﻬﺎ اﳌﺸﻬﻮرة ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ،ودون ﺷﻚ ،ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺮﺑﺎﻃﻴﺔ
ﻓﺨﻮرة ﺑﺘﺮﺑﻊ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ وﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش »اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ« وﻟﻮ ﳌﺪة ﻣﺤﺪودة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺴﻨﺔ وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻔﻴﺤﺎء رﺑﺎط اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺴﺮورة ﺑﺤﻀﻮر وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﰲ ﻛﻞ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻴﺴﺎﻧﺪوﻫﺎ وﻳﺒﺮزوا ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ وﺗﺎرﻳﺦ أﻣﺠﺎد ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﻣﺜﻘﻔﻴﻬﺎ.

❐ فــي سنة  ،1915عندما تعرضت
مدينة الــدار البيضاء إلــى هجوم من
»البرتقيز« وكــان مــدمــرا ،لجأت أسر
إلى مدينة الرباط وعددها  600أسرة
بحوالي  3000نفر ،واستقروا نهائيا
بــحــومــة »الــبــحــيــرة« داخـــل اﻷســـوار،
وقبلهم في سنة  ،1608هاجر 6000
أندلسي من اﻷندلس إلى رباط الفتح،
ونزلوا بقياطينهم قبالة حي حسان،
ثم أسسوا دورهــم في ا�دينة العتيقة
لﻼستقرار .هذه ا�علومات التاريخية
جــاءت في كتاب »مــذكــراتــي« ص 179
للعﻼمة اﻷســتــاذ عبد ﷲ الجيراري
رحمه ﷲ ،وسكان الحي العتيق حاليا
حوالي  13ألف نسمة.
❐ هــذه العاصفة التي تحركت )مجرد
تحرك( ،عصفت هنا في العاصمة بسيارات
»جابها ﷲ« وسيارات »جيمس بوند« ،كبداية
للقادم من »زوبعة« تفوق »تحرك العاصفة«
لتقتلع الفساد من ج ــذوره ،وتجرف حتى
تربته ،لتكون انطﻼقة فعلية كالعواصم الكبرى
ا�نخرطة في تمتيع سكانها بالخدمات الذكية.
❐ تستعد العواصم العا�ية الكبرى
من اﻵن �واجهة أزمة ﻻحقة بعد عشرين
سنة من اليوم ،ستنقرض فيها ،حسب
ا�ختص� % 80 ،من الحرف الحالية
وستحل محلها »اﻷشغال الذكية« ،فيما
ﻻزالت أحزابنا ومنخرطوها ا�نتخبون،
مــتــشــبــثــون بــا�ــاضــي وانــتــخــابــاتــه
و»كوطاته« ،وبما أن هذه اﻻنتخابات
حولوها إلــى »حرفة مربحة« ،فهل يا
ت ــرى تــوجــد ضــمــن الــحــرف ا�رشحة
لﻼنقراض؟ وهل في علمكم نوعية ا�هن
التي »تحتضر«؟ وهــا أنتم تتفرجون
على انشغاﻻتهم بانتخابات  2021وﻻ
تهمهم ﻻ أزمــة وﻻ عاصفة »اﻷشــغــال
الذكية«.
❐ ما جاء في ركن »حديث العاصمة« من
أحداث وتواريخ وأسماء مستخرجة من الكتاب
الذي ألفه اﻷستاذ خليل بن أحمد جزوليت
أطال ﷲ عمره )طبعة  (2013واستهله بهذا
اﻹهــداء» :إلــى أجيال اﻻستقﻼل من شعب
ا�غرب العزيز إلــى اﻷجــيــال الصاعدة من
الوطن العربي اﻷبي ،إليكم جميعا يا شباب
اﻹســﻼم ،شباب التنمية والبناء ،ويا قواعد
السلم والسﻼم واﻹيــخــاء« ..فبعد  27سنة
من هذا النداء ،ها نحن نجدده إلى جيلنا
الحاضر ،ودون شك ستتناقله اﻷجيال بعدنا،
ﻷن روح الذود عن ا�ملكة خالدة في ضمائر
شبابنا.

كواليس جهوية
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ما يجري ويدور يف المدن

الصويرة

أزيالل

من امل�س�ؤول عن حجب الإعالم
يف ال�صويرة؟

ما هذا يا معالي الوزير ؟

مركز �صحي بدون �أدوية الأمرا�ض املزمنة يا وزير ال�صحة
محمد الحنصالي
یعانی سكان جماعة تنانت القرویة
بــإقــلــيــم أزيــــال ،مــن الــغــیــاب الكلي
لألدویة ،خصوصا املتعلقة باألمراض
املزمنة.
وبالرغم من احتجاجات املواطنین
ضد المباالة العاملین باملرکز الصحي
بتنانت ،فإن اإلهمال ظل سید املوقف،
ألن املــرضــی کلما تــوجــهــوا للمرکز
الــصــحــي م ــن أجـــل الــحــصــول علی
األدویة ،إال ویواجههم املكلفون باملرکز،
بجواب واحــد یتكرر علی مسامعهم:
«الدواء غیر موجود» ،علما أن األدویة
مطلب استعجالي ال یقبل التأجیل وال
املماطلة.
وجدير ذكره ،أن هذا املرکز الصحي
یعرف عــدة اخــتــاالت ،خصوصا علی
مستوی تدبیر أدویة األمراض املزمنة
في منطقة نائية تعاني من التهمیش،
كما أنه ال یتوفر علی األدویة منذ شهر
شتنبر  2019إلــی حــدود كتابة هذه
السطور.
ویــتــســاءل املــواطــنــون :مــن یتحكم
في األدویــة بهذا املرکز الصحي؟ أین
هــي األدویــــة املخصصة للمصابین
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حفيظ صادق
هـل من حق املقيمين بالصويرة
من أفارقـة وأجانب التصويـت
فـي االنتخابـات املقبلة؟ ثقافـة
الكـذب والتهميـش هـي السـائدة
فـي مجتمعنـا .مـا هـو دور اإلعالم
املكتـوب والرقمـي واملسـموع فـي
الصويـرة؟ انتبهـوا مـن معكـم
ومـن ضدكـم .الـكل فـي الصويـرة
يريـد الحريـة والسـلم والعدالـة
والعمـل ..نمـاذج ألسـئلة تـدور
فـي املجتمـع الصويـري مـن طـرف
لوبيـات االنتخابـات التـي بـدأت
منـذ اآلن تسـتعد لالسـتحقاق

املقبـل ،ووضعـت لوائـح فيهـا
املـدون املرتـزق واملناضل السـارق
والتاجـر الغشـاش ،ممـا أسـفر
عـن قصـف متبـادل بين املدونين
وبعـض املسـؤولني بالجماعـات،
واألغلبيـة واملعارضـة ،كل هـذا
مـن أجـل مدينـة أصبحـت بـدون
مفتـاح(.)..
فالصويـرة أصبحـت مثـل امرأة
مـات زوجهـا وال معيـل لهـا ،إذ أن
أغلـب املقاوالت ،السـيما الصغيرة
مهـددة
واملتوسـطة،
منهـا
باإلفلاس ،وقـد مرت سـنني طويلة
والشـباب يعانـون قبـل الشـيوخ،
ويتألـم الصغيـر قبـل الكبيـر.

آيت الطالب
باألمراض املزمنة؟ وهل سیظل املرضی
یعانون في صمت في غیاب أي إرادة
للمسؤولین؟ وهــل يظل هــذا املركز
استثناء وحالة نشاز خــارج القطاع
الصحي بأزيالل؟
ومـــن املــنــتــظــر أن یــقــدم املــرضــی

شكایات لكل من عامل إقلیم أزیــال،
ومــنــدوب وزارة الصحة ببني مالل،
ووزیــر الصحة ،حــول الــواقــع املــزري
لقطاع الصحة بمنطقة تنانت وتعرض
حیاتهم للخطر ،خــصــوصــا وأنــهــم
بعیدون کل البعد عن املراکز الحضریة.

االبتـزاز يحـرم «تطـوان بارك» مـن امل�ستثمـرين
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ يتساءل العديد من املتتبعني
للشأن العام بإقليم تطوان ،عن
مدى قانونية القرار الرامي إلى
عــزل رئــيــس الجماعة الترابية
بنقريش التابعة لعمالة تطوان
دون عرضه على القضاء ،بسبب
املــلــفــات املــشــكــوك فيها والــتــي
عجلت بعزله مــن منصبه دون
محاسبته.
■ عــقــد مجلس إقــلــيــم عمالة
شفشاون ،يوم األربعاء املاضي،
دورته االستثنائية ،وتمت خاللها
املــصــادقــة على اتفاقية شراكة
بـــن مــجــلــس إقــلــيــم شــفــشــاون
ووزارة التربية والتكوين املهني
والبحث العلمي ،القتناء قطعة
أرضية من أجل بناء كلية متعددة
التخصصات بمدينة شفشاون،
وذلك لتخفيف أعباء تنقل الطلبة
إلى مدينة مارتيل.
■ نزل خبر إقدام رئيس مجلس
جــهــة طنجة تــطــوان الحسيمة
ســابــقــا ،إلــيــاس الــعــمــاري ،على
افتتاح فندق له بمدينة ماربيا
بــإســبــانــيــا ،األســبــوع املــاضــي،
كــالــصــاعــقــة عــلــى الــعــديــد من
املــواطــنــن الــذيــن تــســاءلــوا عن
الــطــريــقــة الــتــي تــم بــهــا إخ ــراج
األموال من املغرب إلقامة مثل هذا
املشروع الضخم؟

لــم يــعــد بــعــض املستثمرين
يــرغــبــون فـــي االســتــثــمــار أو
إحداث مصانعهم ومستودعاتهم
التخزينية بـــ«تــطــوان بـــارك»،
املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة املــحــدثــة
بطريق طنجة ،وذلــك نتيجة ما
يتعرضوا له من مضايقات من
طــرف بعض السياسيني الذين
استغنوا من وراء هــذا العمل،
وأنـــشـــؤوا عـــمـــارات وإقــامــات
بمدينة تطوان من وراء هذا العمل
الــذي وصفه العديد مــن رجــال
األعمال بـ«األساليب الخسيسة
والدنيئة من طــرف هــؤالء رفقة
بعض الجهات التابعة للمصالح
اإلدارية».
وحــســب مــصــادر «األســبــوع»،

فإنه خــال خــروج لجان تتكون
مــن عـــدة مــصــالــح إداريـــــة ،من

أجـــل مــعــايــنــة بــعــض املــصــانــع
أو املــســتــودعــات الــتــي ينشئها

مقاولون ورجــال أعمال ،من
أجل االستثمار باملنطقة ،يتم
«خــلــق» عراقيل وصعوبات
مــن أجـــل ابـــتـــزاز أصــحــاب
املشاريع ،ليؤدوا إكراميات أو
رشوة من أجل املوافقة على
مشاريعهم التي سيقيمونها
باملنطقة املذكورة ،وفي حالة
امتناع هــؤالء املستثمرين،
يــتــم تــعــلــيــل رفـــض طلبهم
املتعلق بالرخصة ،بمجموعة
من التبريرات الغير قانونية،
وذلـــك مــن أج ــل فــتــح الــبــاب
للسماسرة مــن أجــل ابتزاز
هـــؤالء املستثمرين ملنحهم
التراخيص مقابل مبالغ مالية
جد مهمة.

ف�شل منوذج �أ�سواق القرب وعودة ظاهرة الباعة املتجولني
تحولت أسواق القرب بمدينة تطوان
إلى مراحيض ومطارح للنفايات بعدما
هجرها الباعة املتجولون الذين عادوا
ملزاولة تجارتهم ،سواء عن طريق كراء
محالت تجارية وسط املدينة أو بالشوارع
الرئيسية ،فيما البعض اآلخر عاد ليحتل
الشوارع واألزقة لعرض بضاعته.
ويرجح العديد من املتتبعني للشأن
الــعــام ،أن فــشــل هــذه األســــواق وعــدم
اشتغالها بعدما خصصت لها ميزانية
كــبــيــرة ،يــرجــع إلـــى ت ــص ــارع الــبــاعــة
والسماسرة ،على هــذه األس ــواق التي
استغنى من ورائها بعض أعوان السلطة
الذين قسموا هذه األسواق على هواهم
مــن أجــل بيعها أو تسجيلها بأسماء
أشخاص ال تربطهم أي عالقة بالباعة
املــتــجــولــن الــذيــن خصصت لــهــم هــذه
األســواق ،وإقصاء فئة أخــرى في أمس
الحاجة لالستفادة من أسواق القرب ،وهم
نساء ورجال البوادي والقرى القريبة من

تطوان ،الذين يجلبون منتجات فالحية
يسهرون عليها بأنفسهم لضمان لقمة
العيش لهم وألسرهم ،كما أنهم يشكلون
تــــراث املــديــنــة املــعــروفــة بمنتجاتها
الفالحية املحلية التي هــي عــبــارة عن
الجنب واأللــبــان والخضروات وغيرها،
والتي يتم إنتاجها بطريقة تقليدية ،إلى
جانب املستفيدين أو الذين حصلوا على
الدكاكني داخل األســواق املغلقة كسوق
اإلمام مالك الشطر الثاني ،وسوق املحطة
الطرقية املوجود بحي املحنش ،حيث
تكلفت السلطة املحلية بإحصاء أشخاص
ال عالقة لهم بهذا املوضوع ،وليسوا باعة
متجولني ،وهذه من بني الخروقات التي
كانت نتائجها كارثية وجد خطيرة ،أدت
إلى إغالق هذه األسواق دون أي تحرك من
طرف السلطة والجماعة الترابية من أجل
إلــزام أصحاب هذه املحالت والدكاكني
سواء بأسواق القرب أو املغلقة من أجل
إعادة فتحها.

نموذج للفراغ يف سوق
للقرب بتطوان

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺟﻬﻮﻳﺔ
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فـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه
واﻻسـتعدادات
التسـخينات
ﻻنتخابـات  ،2021ووﻻيـات مجالـس
جماعيـة علـى وشـك اﻻنتهـاء،
انعقـدت عـدة دورات �جلـس بلديـة
سـطات ،دون أن يلمـس ا�واطـن أثـر
أي تنميـة حقيقيـة على أرض الواقع،
اللهـم بعـض اﻷرقـام واﻹحصائيـات
وا�عطيـات التـي تـروج لﻼسـتهﻼك
فقـط بعـد انتهـاء كل دورة ،كمـا
حصـل فـي دورة فبرايـر ا�نعقـدة
مؤخـرا ،والتـي قـدم فـي حصيلتهـا،
أن ا�دينـة اسـتفادت بنسـبة 53
 %مـن العديـد مـن ا�شـاريع نفـذ
منهـا حوالـي  % 78والباقـي
فـي طـور اﻹنجـاز ،الشـيء الـذي
أجـج غضـب مجموعـة مـن نشـطاء
»الفيسـبوك« وكـذا متتبعـي الشـأن
ا�حلـي ،الذيـن وجهـوا انتقاداتهـم
إلـى ا�جلـس ،ﻷن حصيلـة أغلـب
دوراتـه خجولـة ومحتشـمة ،وفـق
تعبيرهـم ،ولـم تـرق إلـى التطلعـات
ا�نشـودة للسـكان ،حيـث اعتبـروا
أن اﻷرقـام ا�قدمـة بخصـوص

إنجـاز برامـج ومشـاريع خـﻼل هـذه
الـدورة ،مجـرد تسـويق إعﻼمـي مـن
أجـل اسـتغﻼلها أثنـاء اﻻنتخابـات
ا�قبلـة ،مضيفـ� عبـر تعليقاتهـم ،أن
»الواقـع الـذي تعرفـه ا�دينـة يكـذب
كل الفرقعـات اﻹعﻼميـة وا�عطيـات
الترويجيـة ﻷسـباب معلومـة)،«(..
يقـول أحدهـم ،كمـا أن »ا�شـاريع
التـي تمـت اﻹشـارة إليهـا ﻻ تعـدو
كونهـا مجـرد أوراش صغيـرة ،بـل
إن مرحاضـا عموميـا تـم إنشـاؤه
مؤخـرا وسـط ا�دينـة علـى حسـاب
مسـاحة مـن حديقـة عموميـة اعتبـره
ا�جلـس ا�سـير جـزء مـن ا�شـاريع
ا�نجـزة« ،بلغـة نفـس ا�نتقديـن،
الذيـن أجمعـوا علـى أن ا�دينـة
تعيـش شـبه ركـود تنمـوي علـى عـدة
مسـتويات ،بالنظـر إلـى عدم ولوجها
عالـم الصناعـة واﻻسـتثمار ،إذ
ﻻزالـت ا�نطقـة الصناعيـة مهجـورة
وأغلـب الوحـدات الصناعيـة بهـا
مغلقـة منـذ العهـد التنمـوي السـابق
للبصـري ،الشـيء الـذي فاقـم مـن
نسـبة البطالـة فـي صفوف السـاكنة،
وبالخصـوص الشـباب الـذي أصبـح
يتعاطـى مختلـف أنـواع الجريمـة،

عـﻼوة علـى أن مختلـف الـدورات لـم
يلمـس منهـا ا�واطـن أي تقـدم علـى
مسـتوى الخدمـات العموميـة فـي
عـدة مجـاﻻت ،حيـث احتـﻼل ا�لـك
العمومـي بـ»العﻼلـي« مـن طـرف
»الفراشـة« ،ومحلبـات ودكاكـ�
صغيـرة تحولـت فـي رمشـة عـ� إلى
مقاهـي كبيـرة فـي إطار ريـع التعمير

اﻟﺒﻴﻀﺎء

فـي جديـد تطورات قضيـة الرعاة الرحل
بتـراب الجماعـة القرويـة لتنالـت ،خرجـت
سـاكنة الجماعـة وا�ناطـق ا�جـاورة فـي
وقفـة احتجاجيـة يـوم اﻹثنـ� ا�اضـي،
للتنديـد بالهجومـات التـي تتسـبب فيهـا
قطعـان الرعـاة الرحـل مـن بطـش وتخريب
مغروسـات السـاكنة.
وفـي تصعيـد خطيـر ،اعتـرض بعـض
مـن ا�حسـوب� علـى الرعاة الرحل ،بشـكل
مفاجـئ� ،سـيرة السـاكنة علـى مقربـة مـن
مركـز تنالـت وتمـت مواجهتهـم بسـيل
مـن الحجـارة ،حيـث وجـدت السـاكنة
نفسـها ،فـي ظـل غيـاب السـلطات ،وجهـا
لوجـه أمـام أشـخاص اختـاروا لغـة العنف
علـى اﻷسـاليب الحضاريـة اﻷخـرى،
وأطلقـوا نـداءات للسـلطات الوصيـة ،مـن
أجـل التدخـل لحمايـة سـكان الجماعـات
الترابيـة :تنالـت ،أوكنـز ،وتركانتوشـكا،
بقيـادة تنالـت إقليـم شـتوكة أيـت باهـا،
وكذلـك الجماعـات الترابيـة لتافـراوت
ا�ولـود ،وإثنـ� أداي بدائـرة أنـزي ،مـن
مخاطـر هـذا التصعيـد الغيـر مسـبوق
با �نطقـة .

والرخص اﻻسـتثنائية ،فيما انتشـار
العربـات ا�جـرورة بالـدواب جعـل
سـطات تتأرجح بـ� القرية وا�دينة،
بحدائـق ومسـاحات خضـراء مهملـة
تعمـق أزمـة وضعيتهـا البيئيـة،
وخصـاص مهـول فـي كل فضـاءات
الترفيـه ..وهكـذا تـرك الحبـل علـى
الغـارب إلـى أجـل غيـر مسـمى.

عاد موضوع تفويت محﻼت تجارية ببعض
اﻷســواق النموذجية بأكادير إلى الواجهة،
بعدما تداولت أخبار نبأ شروع بعد ا�وظفات
وا�وظف� ممن فوتت لهم محﻼت تجارية
بأسواق نموذجية في تسوية وضعيتها ،في
ظــروف يكتنفها الغموض ،وقــالــت مصادر
مطلعة ،أن بعض هؤﻻء ا�ستفيدين يسارعون
الخطى من أجل الظفر النهائي بتلك ا�حﻼت
بعد تسوية وضعيتها قانونيا ،في الوقت
الذي يستفسر فيه مصادر أخرى عن قانونية
اســتــفــادة هـــؤﻻء مــن تــلــك ا�ــحــﻼت ،وبــأي
مقابل؟ متسائل� أيضا عن سر هذا اﻻمتياز
اﻻستثنائي ،ومن يقف وراء ذلك؟
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تعيـش بعـض اﻷحيـاء الشـعبية بمدينـة الـدار
البيضـاء ،كسـيدي مومـن وا�سـيرة ومـوﻻي رشـيد
والبرنوصـي والحـي ا�حمـدي ،مجموعـة مـن الظواهـر
السـلبية ا�رتبطـة أساسـا بالتهميـش واﻹقصـاء ،أو
بشـكل أصـح ،بغيـاب برامـج تنمويـة تحـد أو تعالـج
هاتـه الظواهـر ،حتـى أصبحـت فـي نظـر معظـم
البيضاويـ� مجـرد أوكار �ختلـف أصنـاف الجريمـة،
مـن سـرقة واعتـداءات ودعـارة وترويـج ا�خـدرات
والخمـور.
فـإذا أضفنـا إلـى هـذه ا�عطيـات ،النقـص الـذي
تعرفـه هـذه اﻷحيـاء فـي البنيـة التحتيـة ،وفـي عـدد من
القطاعـات كا�راكـز الصحية وا�ستشـفيات القـادرة
علـى تلبيـة حاجيـات السـكان ،وانعدام مﻼعـب رياضية
مجهزة ونقـص فـي الفضـاءات الترفيهيـة فـي الوقـت
الـذي يزحـف فيـه البنـاء علـى عـدد مـن ا�سـاحات
الفارغـة بسـيدي مومـن ،حيـث يوجـد ملعـب واحـد
لكـرة القـدم تحـول إلـى سـوق لﻸغنـام ،وغيـاب تـام
للمنشـآت الثقافيـة والتربويـة والترفيهيـة التـي ينبغي
أن تكون فـي خدمـة الشـباب والتﻼميـذ والطلبـة مـن
أجـل تفجيـر مواهبهـم وطاقاتهـم ،وكـذا احتوائهـم مـن
اللجـوء إلـى اﻻنحـراف ،وإذا أضفنا كذلك مشـكل النقل،
حيـث يسـجل القطـاع نقصـا كبيـرا فـي خدمـات النقـل
رغـم صـرف ا�ﻼييـر علـى شـركة »نقـل ا�دينـة« ،وعـدد
مـن ا�ـدارس تعـرف اكتظاظا داخـل اﻷقسـام ،حيث نجد
فـي بعـض الحـاﻻت 64 ،تلميـذا داخـل القسـم الواحـد
فـي بعـض ا�ـدارس ،فبهـذه ا�عطيـات ،تـدق العاصمـة
اﻻقتصاديـة ناقـوس الخطـر ،وتتطلـب هـذه الظواهـر
تدخـل الفاعلـ� مـن أجـل إصﻼح ما يمكـن إصﻼحه ،ﻷن
هـذه الوضعيـة ﻻ تسـيء إلـى السـاكنة فحسـب ،وإنمـا
تسـيء إلـى القائمـ� عـن ا�دينـة ،وإلـى مـن يتحملـون
مسـؤولية تسـيير شـؤون البـﻼد والعبـاد.

قدمـت جمعيـة قدمـاء ا�ستشـارين
الجماعيـ� بمدينـة إنـزكان ،مؤخـرا،
ملتمسـا إلـى ا�ديـر الجهـوي للثقافـة
بأكاديـر ،مـن أجـل اتخـاذ اﻹجـراءات
القانونيـة لترتيـب قصبـة إنـزكان كمعلمـة
تاريخيـة وثقافيـة ،اسـتنادا إلـى القانـون
رقـم  22/80ا�تعلـق با�حافظـة علـى
ا�بانـي التاريخيـة وا�ناظـر والكتابـة
ا�نقوشـة والتحـف والعـادات ،علمـا أنـه
سـبق تقييـد قصبـة إنـزكان ،ا�لـك ا�سـمى
»إنـزكان إيطـا« والكائـن بجماعـة إنـزكان،
فـي عـداد اﻵثـار بقـرار وزيـر الثقافـة رقـم
 ،3324/16الصـادر فـي  24أكتوبـر .2016
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أنشـئ سـوق اﻷمـل بأيـت أوريـر ،فـي موقـع
حيـوي مأهـول ،وفـي نقطـة تـدب فيهـا مختلف
ا�عامـﻼت التجاريـة والخدماتيـة ،وبالقـرب
مـن ا�ركـب التجـاري حيـث يبعـد عنـه ببضعـة
أمتـار ،علـى مسـاحة هكتـار تقريبـا ،بمبلـغ
مالـي مهـم ،بتمويـل مـن ا�جلـس البلـدي
)مـا قبـل ا�نحـل( ،وكـذا ا�سـتفيدين مـن
باعـة جائلـ� و»فراشـة« وحرفيـ� ،حيـث
أدى كل مسـتفيد مليـون سـنتيم و2500
درهـم مقابـل تحصلـه علـى مفتـاح الـدكان
مـع اﻻلتـزام بـأداء  60درهمـا كواجـب الكـراء
كل شـهر ،ويضـم هـذا السـوق  471دكانـا،
مسـاحة كل دكان متريـن علـى ثﻼثـة أمتـار،
مجهـزة با�ـاء والكهربـاء وا�رافـق الصحيـة،
وإذا كانـت اﻷهـداف مـن وراء إنشـاء هـذا
ا�شـروع تتلخـص فـي الحفـاظ علـى نظافـة
ا�دينـة ومعالجـة ظاهـرة الباعـة ا�تجولـ�
و»الفراشـة« والحرفيـ� وحمايتهـم مـن
قسـاوة الطبيعـة وتقلباتهـا ،والقطـع مـع نمـط
تجـاري ملتبـس عـم شـوارع ا�دينـة الرئيسـية

والثانويـة وتناسـل بشـكل ﻻفـت ويتحمـل
مسـؤولية عرقلـة ا�ـرور وتلويـث البيئـة،
فـإن هـذه اﻷهـداف ،رغـم أهميتهـا وتوجههـا
السوسـيواقتصادي ،بقيـت حبـرا علـى ورق
ولـم تـر النـور ،كمـا أنهـا لـم تجـد مـن يفعلهـا
علـى أرض الواقـع ،اﻷمـر الـذي أتـاح لهـؤﻻء
ا�سـتفيدين ومكنهـم مـن تحويـل اسـتفادتهم
إلى اسـتثمار غير مشـروع وسـوق للمضاربة،
حيـث لجـأوا إلـى بيـع مفاتيـح دكاكينهـم إلـى
الغيـر ،وبذلـك يتـم إفـراغ مشـروع سـوق اﻷمل
مـن محتـواه اﻷصلـي وأهدافـه التضامنيـة.
ومـن خـﻼل زيـارة اسـتطﻼعية إلـى السـوق
ا�ذكـور ،يتـم الوقـوف علـى أشـياء غريبـة،
فــ  471دكانـا ﻻزالـت أبوابهـا موصـدة رغـم
مضـي خمـس سـنوات علـى إنشـاء هـذا
ا�شـروع ،باسـتثناء دكان واحـد أو اثنـ� ،أما
الباقـي فيفتـح أثنـاء إخـراج أو إعـادة الباعـة
الجائلـ� لعرباتهـم أو سـلعهم مـن أجـل
عرضهـا بالنقـط الحساسـة وعلـى اﻷرصفـة،
والذيـن ينتظـرون بدورهـم التخلـص مـن
مفاتيـح دكاكينهـم ،كمـا أن ا�مـرات أصبحـت
مطـرح للنفايـات تتعايـش فيه القطط والكﻼب.

وجهت الجمعية ا�غربية لحماية ا�ال العام،
فــرع مراكش الجنوب ،شكاية إلــى الوكيل
العام للملك لدى محكمة اﻻستئناف بمراكش،
بخصوص تهم تتعلق بـ»تبديد واختﻼس
و»الفساد« ببلدية أيت ملول
أموال عمومية« »
و»
إقليم إنزكان ،وقالت الجمعية في الشكاية،
أنها تدارست تقرير ا�تفشية العامة لوزارة
الداخلية الذي أنجزته في زيارتها ا�يدانية
بتاريخ  11مارس  2019لجماعة أيت ملول،
في إطار مهامها طبقا للمرسوم ،2 .97. 176
كما تم تتميمه وتعديله بتاريخ 1997/12/15
في شأن اختصاصات وزارة الداخلية ،الذي
وقف على مجموعة من ا�خالفات وتجاوزات
في قوان� التعمير ،وسجلت ذات الجمعية
أن هذه التجاوزات ترقى إلى »تبديد أموال
عمومية والفساد ونهب ا�ال العام واستغﻼل
الــنــفــوذ« ،مــرتــكــزة ،فــي اتهاماتها ،حسب
الشكاية ،على التقرير سالف الذكر ،الذي تم
إنجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب
الجريمة ا�الية ،وذلك من أجل البحث والتحري
وإحالة ا�تورط� في الفساد ونهب ا�ال العام
في هذه الجماعة ،على العدالة في إطار ربط
ا�سؤولية با�حاسبة.
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يـؤدي تواجـد ا�حطـة الطرقيـة بمدينـة خريبكـة
وسـط أحيـاء سـكنية وبالقـرب مـن مدرسـة
لعزيزيـة ،وتواجـد الطاكسـيات فـي كل جانـب
منهـا ،إلـى اختنـاق ا�ـرور بجنباتهـا ،وغالبـا مـا
تقـع حـوادث سـير ،ومشـاداة وعراك بـ� سـائقي
الطاكسـيات وسـائقي السـيارات الخاصـة ،كمـا
أن صيحـات »الكورتيـة« بواسـطة مكبـر الصـوت
والذيـن يوجهـون الـركاب إلـى وجهـات سـفرهم،
وا�نـاداة علـى السـائق� يخبرونهـم باكتمـال

عـدد ا�سـافرين ،يحـدث ضجيجـا صاخبـا يزعـج
العاملـ� با�درسـة ويشـتتون انتبـاه ا�تعلمـ�،
وأحيانـا تصـل إلـى أسـماعهم كلمـات نابيـة
تخـدش الحيـاء.
ومـن جهـة أخـرى ،فمعظـم السـاكنة متذمرة
مـن رداءة وتـردي جـل الحافـﻼت التـي تنطلـق
مـن خريبكـة إلـى مختلـف الوجهـات ،ناهيـك عـن
اﻻكتظـاظ الذي تعرفه ا�حطـة أيام اﻵحاد وصباح
أيام اﻹثنـ� ،حيـث يضطـر بعـض ا�سـافرين إلـى
الذهـاب إلـى مدينتـي الربـاط والـدار البيضـاء
واقفـ� مغامريـن بأرواحهـم ،فضـﻼ عـن الوضعية

ا�زريـة التـي تعرفهـا نظافـة بعـض الحافـﻼت
حيـث تصـول الصراصيـر وتجـول ب� ا�سـافرين.
أمـا عـن عـدم احتـرام مواعيـد الوصـول ،فحـدث
وﻻ حـرج ،فمثـﻼ عندمـا يكـون عـدد ا�سـافرين
قليـﻼ بالحافلـة ،يقـف السـائقون لسـاعات طويلـة
إلـى حـ� مـلء ا�قاعـد الشـاغرة ،غير آبهـ�
بمواعيـد وﻻ بظـروف ا�سـافرين ..فمتـى سـينعم
سـكان عاصمـة الفوسـفاط بمحطـة طرقيـة تليـق
بمكانتهـا العا�يـة ،ومتـى يحظـون بحافـﻼت
جديـدة ذات جـودة عاليـة كباقـي ا�ـدن ا�غربيـة
الكبيـرة؟

حـل قضـاة ا�جلـس الجهـوي
للحسـابات ،بحـر اﻷسـبوع ا�اضـي،
بجماعـة أوﻻد سـعيد الـواد التابعـة
ترابيـا ﻹقليـم بنـي مـﻼل ،مـن أجـل
افتحـاص ا�لفـات اﻹداريـة وا�اليـة،
ومـن ا�رتقـب أن ينفـض قضـاة جطـو
غبـار النسـيان علـى ملفـات ظلت حبيسـة
الرفـوف ،وينبـش فـي صفقـات ومشـاريع
طوتهـا السـن�.
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ا�ـــعـــروف عـــن اﻷســـتـــاذ عبد
اللطيف الــجــواهــري ،والــي بنك
ا�ـــغـــرب ،أنـــه م ــس ــؤول واقــعــي
التقريرات وال ــق ــرارات ،وصــارم
فــي طريقة تعاطيه مــع مختلف
ا�لفات والقضايا النقدية وا�الية
للمغرب ،فهو ﻻ يجامل أو يخفي
واقع الحال في تقاريره وتوقعاته،
وذلك من فرط غيرته على مصالح
وطنه وتمسكه بمنتهى النزاهة
والــصــدق والشفافية في تسيير
شــؤون منصبه والقيام بمهامه
الحساسة والدقيقة بعيدا عن
تبييض ما يمكن أن يكون غامقا،
أو تــزيــ� م ــا يــمــكــن أن يــكــون
بعيدا عــن ذلــك ،عمﻼ بتعليمات
جﻼلة ا�لك محمد السادس ،الذي
دأب على توصية كل ا�سؤول�
بانتهاج الشفافية والعمل لصالح
الوطن فوق أي اعتبار آخر إسوة
بجﻼلته ،الــذي يعمل على مدار
أشهر وأيام ،بل وساعات السنة،
على النهوض بكل القطاعات وفتح
ا�زيد وا�زيد من أوراش النماء
والتقدم ..وهكذا لم يتردد اﻷستاذ
عبد اللطيف الجواهري في تقديم
تقارير انتقادية حول اﻷوضاع في
عدة قطاعات حيوية في ا�غرب،
مــع التنصيص عــلــى مــحــدوديــة
الــنــمــوذج اﻻقــتــصــادي للمغرب،
مــنــبــهــا إلـــى الــعــجــز ا�ــتــواصــل
للميزانية والــحــســاب الــجــاري،
وتفاقم نسبة ا�ــديــونــيــة ،فضﻼ
عــن حالة الــتــردد والترقب التي
توجد عليها العديد من القطاعات
التجارية واﻻقتصادية للمملكة.
وبطبيعة الــحــال ،فــقــد كانت
كــل تــقــاريــر اﻷســتــاذ الــجــواهــري
تسير وفــق الــخــيــارات الحكيمة
واﻻجــتــهــادات الــســديــدة لجﻼلة
ا�لك محمد السادس ،الذي واظب
منذ اعتﻼئه عرش أسﻼفه اﻷبرار،
على مواجهة الوقائع واﻷوضــاع
بكل ما تتطلبه من حكمة وصرامة،
لتطوير اﻷوضاع اﻻقتصادية ورفع
ا�ستوى ا�عيشي للمواطن�.
وهــكــذا تــمــســك اﻷســـتـــاذ عبد
اللطيف الجواهري بعدة مواقف
كان يرى فيها الصالح العام بكل
تجلياته ،حيث وقف ضد مشروع
الضريبة على الثروة على طول
الخط متسائﻼ عن الجدوى منها،
قائﻼ بالحرف وبالصوت ا�سموع:
»لقد عارضته في ثمانينات القرن
ا�اضي عندما كنت وزيرا للمالية،
في عز اﻷزمــة ا�رتبطة بسياسة
التقويم الهيكلي التي انخرط فيها
ا�غرب«.
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وســـيـــرا عــلــى هــــدي نــظــريــتــه
اﻻقتصادية واستشرافه �ستقبل
النظام النقدي ا�غربي ،حرص
اﻷستاذ عبد اللطيف الجواهري

ليتمكن من التدخل ا�باشر في
مراقبة عمليات اﻷداءات وتعزيز
شــروط تدبير رصــيــد الــبــﻼد من
العملة ،مع إمكانية مساهمة بنك

ملحوظ فــي مستوى احتياطات
الصرف من الــواردات إلى جانب
تعزيز دور اﻷبــنــاك وتحصينها
ضد الــهــزات اﻻقتصادية ا�مكن
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من خﻼل مسار اﻷستاذ عبد اللطيف الجواهري
في عالم ا�ــال واﻻقتصاد والتدبير النقدي ،فإننا
نستحضر اليوم تجربة رائــدة ونموذجية عاشها
هذا اﻹطار ا�سؤول بكل نجاح وبكل نزاهة على مدى
يقارب الست� سنة منذ التحاقه ببنك ا�غرب في سنة
 ،1962حيث تحمل عدة مسؤوليات قيادية داخل البنك
حتى سنة  ،1978كما تولى عدة مناصب وزارية ،كان
أبرزها وزيرا للمالية ما ب� سنتي  1981و ،1986وهي
ا�رحلة التي ارتبطت بتطبيق توصيات صندوق النقد
عــلــى اعــتــمــاد بــرنــامــج التقويم
الهيكلي في سنوات الثمانينات
مــن الــقــرن ا�ــاضــي ،كحل مثالي
لتحي� اﻻقتصاد ا�غربي وجعله
فـــي مــســتــوى ا�ــنــافــســة على
ا�ستوي� اﻹقليمي والــدولــي،
كما قام بعدة إصﻼحات حث من
خﻼلها اﻷبــنــاك على عــدم تقبل
أي تدخل حكومي فــي قراراتها
وطريقة اشتغالها ،إضافة لتأكيده
على منهج استقﻼلية بنك ا�غرب،

الدولي للمغرب ،والتي تميزت بسياسات التقشف.
ومنذ تعيينه ،فرض اﻷستاذ الجواهري نفسه من
خــﻼل �ساته الخاصة في مجال التدبير وأفكاره
الخﻼقة التي أصبحت نهجا تدبيريا ،حيث عمل
باستمرار من أجل »بنك مستقل ونموذجي وبعيد
عن كل التأثيرات الحكومية« ،وهذا الشرط اﻷخير
هو شرط ضــروري ،لكي تكون هذه ا�ؤسسة ا�الية
والنقدية عملية بشكل فعلي في الفضاء اﻻقتصادي
الوطني.

ا�غرب في اﻷبناك التي تتعرض
�شاكل مالية قــد تبلغ مستوى
اﻹفﻼس.
ومـــن جــهــة أخــــرى ،لــم يــتــردد
الــجــواهــري فــي الــدفــاع عــن قــرار
تحرير الدرهم ا�غربي ،اعتبارا
منه ﻷهمية هذا القرار على فعالية
الــتــوازنــات اﻻقــتــصــاديــة وعلى
اﻻقتصاد الوطني بشكل عام ،وهذا
ما تحقق بالفعل ،حيث تم التحكم
في التضخم مع تحقيق ارتفاع

حدوثها ،وهكذا تم اختيار ا�غرب
لﻼنخراط في مسار العو�ة مع
إبــرام  56اتفاقية للتبادل الحر،
إضافة ﻹضفاء مرونة أكبر على
قانون الصرف بالنسبة للمقيم�.
وعلى مــدى عقود طويلة ،ظل
والــي بنك ا�غرب يجتهد لخدمة
مصلحة ا�ــواطــن والحفاظ على
مــســتــوى معيشي لــكــل طبقات
الــشــعــب ا�ــغــربــي ،وهــكــذا ظلت
قــراراتــه بعيدة عــن تقييم مدى

رضى ا�سؤول� الحكومي� عنها
وعنه ،ما دامــت تسير على هدي
الخطى ا�لكية الوفية للمواطن
و�ــصــلــحــة ا�ـــواطـــن ،وفـــي هــذا
قــال اﻷســتــاذ الجواهري عبارته
الــشــهــيــرة» :ﻻ تــقــحــمــونــي في
السياسة« ،في إشارة واضحة منه
لحرصه على الحفاظ على مسافة
فاصلة ب� عمله النقدي وا�صرفي
واﻻقــتــصــادي وبـــ� الــخــيــارات
الحكومية التي قد تأتي متناقضة
مع مناهجه في بعض اﻷحيان.
وبفضل نجاعة دوره وجديته
وشفافية خياراته كمسؤول عرف
كــيــف يــخــدم وطــنــه ،فــقــد حصل
اﻷستاذ عبد اللطيف الجواهري
فــي أكتوبر  ،2017وفــي خطوة
غير مسبوقة ،على جائزة »أفضل
محافظ بنك مركزي في العالم«،
التي تمنحها ا�جلة اﻷميركية
ا�تخصصة »غلوبال فاينانس«،
رغــم التحديات الــتــي تواجهها
اﻷبــنــاك ا�ركزية في دول العالم
عموما ودول ا�نطقة بشكل خاص،
وذلك على ا�ستويات اﻻقتصادية
واﻻجتماعية ،مما أهله للحصول
على عﻼمة »أ« التي تعني امتياز
عمله وجودة اختياراته.
وبــعــد هــــذا الــتــتــويــج بسنة
واحدة ،حصل على جائزة »أفضل
محافظي اﻷبــنــاك ا�ــركــزيــة على
ا�ستوى العا�ي« ،وذلك في حفل
كبير تم تنظيمه في أندونيسيا
على هامش اﻻجتماعات السنوية
للبنك الــدولــي وصــنــدوق النقد
الـــدولـــي ،كــمــا حــصــل فــي نفس
السنة على جائزة »أفضل محافظ
لبنك مركزي« في سنة  2018على
مستوى الشرق اﻷوســط وشمال
إفــريــقــيــا ،الــتــي تمنحها مجلة
»كلوبال ماركت« ،حيث قال يومها
أمام مندوبي الصحافة الدولية،
بــأن »هــاتــ� الــجــائــزتــ� تأتيان
لــتــتــوجــا الــعــمــل الـــــدؤوب الــذي
يضطلع به بنك ا�غرب« مؤكدا بأن
هذه ا�ؤسسة النقدية ستواصل
العمل للنهوض بالوضعية ا�الية
واﻻقتصادية للمملكة.
وليست هذه أول مرة يتم فيها
اﻻعتراف بكفاءة والي بنك ا�غرب،
فقد سبق أن تم اختياره كشخصية
للسنة من طــرف جريدة »مــاروك
إيــبــدو« ،وذلـــك فــي سنة ،2013
بفضل جديته وشفافيته في تدبير
ا�ــالــيــة واﻻقــتــصــاد العمومي�،
مما انعكس بطريقة إيجابية على
اقــتــصــاد ا�ــغــرب فــي عــز اﻷزمــة
اﻻقتصادية العا�ية.
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حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

ثقــةال�شعــبلي�ســتللبيـــع
أزمــة الثقة ،ظاهرة تعاني منها شعوب
العالم بما فيها أعرق الديمقراطيات ،كفرنسا
وإسبانيا وإيطاليا وأملانيا ،رغم أن حكامهم
وصلوا إلى مراكز القرار عن طريق انتخابات
حرة ونزيهة.
إن الــزمــان يتغير وتــكــثــر مــعــه مطالب
ومطامح الــشــعــوب ،بحيث تصعب تلبية
رغباتهم ،لذلك ،يفقد املواطنون ثقتهم في
الحكام ،فيلجؤون إلى التظاهر واالحتجاج
(السترات الصفراء بفرنسا نموذجا).
وقبل أن نتناول موضوع الديمقراطية في
بالدنا ،نضرب لكم مثال بما كان يعيش عليه
سلفنا الصالح من نظام قبلي ،حيث كان
لكل قبيلة شيخ موضوع ثقة ،أمينا تجعله
تجاربه وخبرته يتبوأ منصب املرشد الذي
تسمع نصائحه وتطبق أوامره.
ففي البادية ،كانت القبائل تعاني من هجوم
الذئاب على قطعان أغنامهم وبهائمهم ،لذلك
اجتمع حكماء القبيلة برئاسة الشيخ ،وفكروا
في وسيلة وقائية تجعل حدا الفتراس الذئاب
لقطيعهم ،فأخذوا معزة وذبحوها وسلخوها
وعلقوها على غصن شجرة ،وحفروا تحتها
حــفــرة عميقة غــطــوهــا بـــــأوراق الــشــجــر،
والذئب ملا شم رائحة الــدم واللحم ،هرول
نحو هذا الفخ ،لكنه وقف ينظر إلى املعزة
وقال :مذبوحة ومسلوخة ومعلقة ..ال يمكن،
فانصرف إلى حال سبيله ،ولم تنطل عليه
الحيلة التي ابتدعها الشيخ الذي أخذ من
هذه التجربة درسا قويا.
ومــن املعلوم أن املــراقــب املــدنــي ،أثناء
فترة االستعمار ،كان هو الذي يسير أمور
القبيلة ويصدر أوامره للقائد أو الباشا حني
يريد أن يخاطب الجماهير ،وهكذا انطلق
«البراح» يجول بني السكان ويدعوهم إلى
حضور االجتماع الــذي سيرأسه املراقب
املدني ،وحضرت الجموع الفقيرة واستمعت

إلى الخطاب الذي ألقاه والذي نلخصه في
التزامه بأنه سيمنح الفالحني األراضــي
الخصبة والحبوب ليزرعوها واملحاريث،
وطلب منهم عند االنتهاء من عملية الحصاد،
أن يقدموا حصيلتهم للتعاونية لتشتريه
منهم بالثمن الذي تحدده وترضاه ،فاحتار
الناس أمام هذا األمر ،والتفوا حول الشيخ
وطلبوا منه أن يفتي رأيــه ،فتذكر الحكمة
التي لقنه إياها الذئب وقال لهم :مذبوحة
ومسلوخة ومعلقة ..مــا يمكنش ،فانفض
الجمع وانصرف الجميع ،واندهش املراقب
الفرنسي وقال للقائد :أنا ألقيت كلمة طويلة
دامت أكثر من سنة إلقناعهم ،وهذا الشيخ
تلفظ بكلمات جعلتهم يفرون من أمامي،
وسأل القائد عن السر في ذلك ،فأجابه بتلك
حكمة التي ال يفهمها إال املغاربة األحــرار،
ذلك هو النظام الذي كان يعتمد على املشيخة
وعــلــى الثقة فــي الشخص الـــذي تختاره
القبيلة ،نظرا ألخالقه الحميدة وتمسكه
بتعاليم اإلسالم وما راكمه من خبرة وتجربة،
لنعود إلى أنظمة الحكم في العالم العربي،
ونبدأ بجارتنا الجزائر ،لنالحظ أن الرئيس
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة ،وصــل إلى
الحكم عن طريق انتخابات مطبوخة ومزيفة،
وملا تربع على كرسي الرئاسة ،ابتكر دستورا
وقوانني مفصلة على مقاسه ،وسيطر على
مقاليد الحكم بيد من حديد ،حتى استفاق
الشعب ورفضه ،نظرا لعجزه ،فألقي به في
مزبلة التاريخ ،خصوصا وأنــه كــان يريد
توريث الحكم ألخيه بمساعدة الجيش وما
يتوفر عليه هذا األخير من استخبارات قوية،
ونــرحــل إلــى تونس التي حكمها الرئيس
بنعلي  22سنة ،اتضح بعد طرده وهروبه
إلى اململكة العربية السعودية ،أن نظامه كان
مبنيا على املحسوبية والزبونية واملحاباة،
حيث كان أفراد أسرته يتحكمون في املسار

الحسين الدراجي

االقتصادي في جميع املجاالت.
أما ليبيا ،فقد عرف شعبها من الطاغية
الــقــذافــي مــن صــنــوف االضــطــهــاد والقمع
ما لم يتحمله أحــد ،وذلــك طيلة  32سنة،
فكان مصيره أبشع مما يتصور العقل ،إذ
نهش الشعب جسمه وألقوا به في مجرى
القاذورات ،لننتقل إلى مصر ،التي ظلت تئن
تحت وطــأة نظام الحكم الفردي العسكري
طيلة  30سنة ،مــع حسني مــبــارك ،وأنتم
تعلمون مــاذا كــان مصيره بعد انتفاضة
الشعب واملطالبة برحيله ،وكذلك كان مصير
علي عبد هلل صالح في اليمن ،الــذي أفلت
من االغتيال عن طريق إحراقه ،لكن تم قتله
فيما بعد ،ونعرج على العراق ،الذي خلد فيه
املرحوم صدام حسني فترة تزيد عن  30سنة،
انتهت بمحاكمته وشنقه ليلة عيد األضحى
مــن ط ــرف الــتــحــالــف الــغــربــي ،وال ننسى
الرئيس السوري الذي ورث الحكم عن أبيه،
والذي يعتبر حكمه طامة كبرى على الشعب
السوري ،الذي يعيش حاليا في مرحلة نزوح
نحو مختلف البلدان العربية واألوروبــيــة
طلبا للعيش الكريم واللجوء السياسي ،وقد
دام نظام هذا الطاغوت ،بفضل تدخل روسيا
وأمريكا وتركيا ،حيث اختلط الحابل بالنابل
ولم نعد نعرف من يحارب من ،ونجد القاسم
املشترك بني كل هؤالء الطغاة في حب السلطة
والجاه والطمع في املال والنفوذ ،منسلخني
عن تعاليم الدين اإلسالمي وأخالقه مصداقا
للحديث النبوي الشريف(( :إنما بعثت ألتمم
مكارم األخالق)) ،وهو الذي قال فيه سبحانه
وتعالى(( :وإنك لعلى خلق عظيم)) ،وعزاؤنا
جميعا في قول الشاعر أحمد شوقي:
إمنا األمم األخالق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
يتبع

نافذة للرأي

الـمحامــيوحقــوقالدفـــاع
في حال توجيه طعون من املحامني إلى القضاة،
أو من القضاة إلى املحامني ،فإنها في الحقيقة
طعون موجهة للجهة الطاعنة ذاتــهــا ،ذلــك ألن
املحامي إذا كانت فيه بعض النقائص فإنها
تنعكس أيضا على القاضي ،وإذا كان في القاضي
بعض النواقص فإنها تنعكس على املحامي ،ودليل
ذلــك ،أن املحامي إذا كان ثرثارا مواربا مضلال،
فــإن القاضي ينصرف عنه وعــن مرافعاته ،وفي
ذلــك بعد للقاضي عن اإلحاطة بالدعوى إحاطة
كاملة شاملة ،وبالتالي ،احتمال البعد عن العدالة،
وعلى هذا ،فإن ضعف مستوى بعض املحامني ،هو
املسؤول عن أخطاء بعض القضاة ،وعن استخفاف
بعضهم بشأن املحاماة أو االنتقاص من قدر بعض
املحامني.
وباملقابل ،فإن أخطاء بعض القضاة تنعكس
على املحاماة بشكل ظاهر ،فإهمال بعض القضاة
للمذكرات واملــقــاالت التي يتقدم بها املحامون
وانــصــرافــهــم عــن مرافعاتهم ،يستتبع تراخي
املحامني في البحث والدراسة واالجتهاد ،العتقادهم
باحتمال ضياع جهودهم وعدم الجدوى من التعب
والعمل والبحث ،ويترتب عن ذلك هبوط املستوى
القانوني والعلمي في مــذكــرات املحامني وعدم
التعمق في ظروف البحث عن العدالة الحقة وعدم
االستفادة من جميع إمكانيات املحامني ،الفكرية
والعلمية والقانونية ،والسطحية في األحكام.
لقد جــاء في كتاب «قضاة ومحامون» ملؤلفه
األســتــاذ حسن جــال الــعــروســي ،الــجــزء األول
الصفحة (( :33إن القاضي ليس بحاجة إلى
مستوى ذكاء خــارق ،فيكفيه ذلك القدر املتوسط
املشترك بني كثير من الناس ،أما املحامي ،فيجب
أن يكون ذكيا ألن مهمة القاضي هي أن يفهم ما
يقدم إليه وينتقي أفضله ،أما مهمة املحامي فهي

جمع ما يجب أن يقدم إلى القاضي ،وهي مهمة
أصعب)) ،ونحن ال نسلم بهذا املبدأ على عالته ،ألن
عملية االنتقاء والترجيح واملوازنة ليست عملية
سهلة.
فاملحامي الذي يشكو من عجز القاضي عن فهمه،
إنما يهني نفسه بنفسه ،ألن من واجب املحامي أن
يفهم ما يريد فهمه ،فالقاضي مفروض فيه أن
يظل ساكنا ساكتا يجلس على مقعده في انتظار
الرسالة التي يوصلها إليه املحامي ،أما املحامي،
فهو الواقف على قدميه ،الساعي إلى جلب هذه
الوسيلة وجميع مــا يتبعها مــن وســائــل الفهم
والتطبيق ،حتى يتم له االتصال بالقاضي اتصاال
فكريا كامال.
أمــا ما يتصور بعض املحامني الناشئني ،وال
سيما الذين يكونون في مرحلة التدريب ،من أن
كثرة الــكــام هــي الوسيلة املفضية إلــى قناعة
القاضي وكسب القضية ،إنما هو تصور خاطئ،
ألن من يتعمق في قواعد القانون وأحكامه ،يجد أن
املسائل القانونية كاملسائل الرياضية ،ال تفيد فيها
كثرة الكالم وتكراره ،ويقول املثل «خير الكالم ما
قل ودل» ،ولعل بعض املحامني املتمرسني ،يدركون
أنهم ربحوا بعض القضايا استنادا إلى سقطات
ألسنة خصومهم ،ألن املثل يقول «من كثر كالمه كثر
خطأه» ،وفي الحديث الشريف(( :وهل يكب الناس
على وجوههم يوم القيامة إال حصائد ألسنتهم))،
فالقاضي يبني حكمه في كثير من األحيان ،على
كلمة أو عبارة وردت في دفــع شفوي أو مذكرة
خطية ألحد الخصمني.
إن خير الــدفــاع ال ــذي يصوغه املــحــامــي ،في
نظر القاضي ،هو الــدفــاع الــذي يتميز بصفتني
أساسيتني ،هما الــوضــوح واإليــجــاز ،واملحامي
يشعر غالبا بأثر مرافعته فــي نفس القاضي،
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ويظهر ذلك في مدى انتباه القاضي وشدة إصغائه
وانبساط وجهه ودقة نظره.
يقال أن املحامي الناجح هو الذي يتحدث في
املحكمة مــع الــقــاضــي بنفس األســلــوب املبسط
الــذي يتحدث به في أي مكان آخر غير املحكمة،
وثمة فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس تجاه
املحامني يجب تصحيحها ،وهو أنه يتراءى للبعض
أن املحامني ال بــد أن يصرخوا فــي مرافعاتهم
ويجانبوا الصدق في أقوالهم ،ألن الحكم الذي
يصدر ال يمكن أن يعتبر الطرفني محقني ،وإنما ال
بد من أن يكون أحدهما مبطال فيخسر الدعوى،
والثاني محقا فيربحها.
إن هذا التعليل خاطئ من أساسه ،ألن القضايا
القانونية متشابكة وذات وجــوه متعددة ،ولكل
إنسان وجهة نظر معينة ولديه حججه وأدلته،
والقاضي هو الذي يرى الوجوه املتعددة ويوازن
بينها ،ويظهر الحقيقة بوجهها الصحيح الناصع،
وأن هذه الحقيقة ليست من السهولة التي يدركها
الكثيرون ،بدليل أن بعض املحاكم تختلف في
تحديد أبعاد هذه الحقيقة في القضية الواحدة،
وأكثر من ذلــك ،أن املحكمة نفسها قد ترجع عن
رأي أو اجتهاد اعتمدته في قضية سابقة ،بحجة
تطور األحكام بتطور األزمــان ،لــذا ،فإن املحامي
الذي يدافع عن وجهة نظر معينة ،ال يكون مجانبا
للصدق ،وإنــمــا يــكــون مظهرا لــوجــه مــن وجــوه
الحقيقة ،وليس عليه إظهار الوجه األكثر نصاعة
وجالء.
يتبع
* أستاذ باحث
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�أ�سباب تدين
م�ستوى
التعليمالعايل
يف املغرب

حسوني قدور
بن موسى

يعتبر التعليم مــن األهـــداف االستراتيجية
للدولة ،ويجب أن تكون هناك جهة متخصصة
مهمتها متابعة املسيرة التربوية ،تعمل على
متابعة تنفيذ خطط التعليم واملستوى الذي وصل
إليه الطلبة على كافة مستوياتهم ،ومدى انعكاس
إيجابيات تعلمهم على املجتمع والدولة من حيث
الثقافة العامة والتطور الفكري والبحث العلمي
ومدى انعكاس هذا التطور على مجتمعاتهم وعلى
مشاركتهم في بناء الدولة وارتفاع األداء على
مستوى اإلدارة العمومية.
فعندما تولى طه حسني منصبه كوزير للتربية
والتعليم في مصر عام  ،1950وضع شعار« :التعليم
كاملاء الذي تشربه والهواء الذي تتنفسه».
وفي بالدنا تواجه الجامعة املغربية تحديات
كبيرة في ظل ما تتخبط فيه من مشاكل خطيرة
تستوجب حلوال استعجالية على املدى القريب،
ال سيما ما تعلق منها بإشكالية غياب الجامعات
عن تصنيف أحسن الجامعات اإلفريقية والعاملية،
وهي إشكالية تعكس تدني املستوى التعليمي
للطالب الجامعي ،وتكشف عن ضعف التأطير
الجامعي وتراجع الجامعة املغربية عن دورها
األكاديمي في تشجيع حركية البحث العلمي الذي
ُأفرغ من مضامينه امليدانية ،فأصبح تنظيرا من
غير طائل أو فائدة علمية ،ولقد غابت الجامعات
املغربية عن قائمة أفضل  500جامعة في العالم
ضمن تصنيف جديد صادر عن مؤسسة «تايمز
هــايــر إيــديــوكــايــشــن» املتخصصة فــي مجال
الدراسات والبحوث والتي تعتمد على معايير
علمية ،منها :سمعة الجامعة ومدى جودة البحث
العلمي ونسبة االقتباس من البحوث األخــرى،
النسبة بني عدد كل من أعضاء هيئة التدريس
وأعداد الطالب بأنواعهم ،نسبة املدرسني األجانب
الذين يتم انتدابهم للتدريس بالجامعة ،مدى تمتع
العاملني بالجامعة بسمعة طيبة وخبرة عالية،
واعتمادا على هذه املعايير ،لم تحصل أي جامعة
مغربية ،ســواء عامة أو خاصة ،على التموقع
باملراتب املتوسطة في التصنيف السنوي لسنة
 ،2020الذي يصنف أفضل  1396جامعة من 92
دولة حول العالم ،إذ حصلت جامعة الحسن الثاني
بالدارالبيضاء على الرتبة  104إفريقيا ،تليها
جامعة محمد األول بوجدة في الرتبة  ،113وهي
مرتبة تضعها في مؤخرة تصنيف الجامعات.
فالجامعة املغربية تعاني قائمة المتناهية من
املعضالت الفكرية واملنهجية ،وتفتقر إلى النوعية
وإلى سياسة بيداغوجية استراتيجية ورشيدة
واضحة توازن بني عاملي الكم والزمن ،فبرامج
التعليم الجامعي في بعض التخصصات ،تتسم
بالحشو املعرفي والتكرار والنقص الفادح في
الثقافة واملعرفة والسرقات العلمية ،إذ يسطو
بعض األساتذة على أبحاث غيرهم وينشرونها
بأسمائهم ،بسبب انعدام الرغبة العلمية لديهم
وضعف مستوى التكوين األكاديمي البيداغوجي،
ينضاف إلى ذلك مشكل تحويل بعض املوظفني
إلى مدرسني في كلية الحقوق على غير األسس
املعروفة ،ينتسبون إلى إدارات مختلفة ،مثل إدارة
الضرائب ووزارة الداخلية والقضاء والبنوك
والصحافة وإدارة السجون واملــحــامــاة ،الذين
اتخذوا من الجامعة مصدرا للتباهي والسلطة
والسيطرة وفرض الذات على الطلبة ،هذا فضال
عن التغيبات والسفريات املتكررة دون مراقبة وال
محاسبة وإغــراق الطلبة باملطبوعات املنسوخة
مبتعدين عن تطوير قدراتهم العلمية حتى وبعد
أن يحصل الكثير منهم على شهادة الدكتوراه ،فال
يكلفون أنفسهم عناء تطوير معارفهم وتحسني
قــدراتــهــم وترقية ذواتــهــم أكــاديــمــيــا ،فيكتفون
بكونهم «دكاترة» ..وهكذا يتم توزيع مئات شواهد
املاجستير والدكتوراه على غير مستحقيها ،أو
تباع هذه الشهادات أحيانا ،ليعودوا بشهاداتهم
وبأبحاثهم املسروقة أو املزورة ليصبحوا أعضاء
هيئة تدريس في الجامعات وهــم يفتقدون إلى
املعارف األساسية والضرورية في تخصصاتهم
العلمية واألكاديمية ،في حني أن الدكتوراه في
السبعينيات كانت ال تعطى للطالب الجامعي
الباحث إال بعد جهد ومشقة وبحث علمي قد يطول
لعدة سنوات ،وكان التسجيل في مرحلة الدكتوراه
عسيرا ال يحظى به إال عدد قليل جدا من الطلبة
البارزين في البحث العلمي واملعرفة.
* محامي بهيأة وجدة
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تفعيﻼ لسياسة وزارة الثقافة والشباب
والرياضة /قطاع الثقافة ،الهادفة إلى اﻻهتمام
بالكتاب وا�بدع� ،وتقريب الكتاب من ا�واطن
ا�ــغــربــي تشجيعا عــلــى ال ــق ــراءة وتحسيسا
بأهميتها القصوى في بناء الفرد وا�جتمع،
تنظم ا�ديرية الجهوية للثقافة بجهة كلميم
واد نون ،بدعم من مديرية الكتاب والخزانات
وا�حفوظات ،وبتعاون مع وﻻية جهة كلميم واد
نون وا�جلس الجماعي لكلميم ،الدورة العاشرة
للمعرض الجهوي للكتاب ،وذلــك خﻼل الفترة
ا�متدة من  03إلــى  08مــارس الــجــاري ،تحت
شعار» :القراءة جسر التنمية«.
وقد افتتح ا�عرض الذي يمتد على مدى ستة
أيــام ،بساحة »القسم« يوم الثﻼثاء  03مارس
 ،2020ويستمر في استقبال الزوار يوميا خﻼل
فترت� ،اﻷولى من الساعة التاسعة صباحا إلى
الواحدة ظهرا ،والثانية من الساعة الثالثة بعد
الزوال حتى الساعة التاسعة ليﻼ.
يشارك في ا�عرض الجهوي للكتاب بكلميم،
 34عــارضــا يمثلون مجموعة مــن دور النشر

والجهوي� وإشراكهم ،مما سيتيح
الفرصة لتكريس مــبــادئ التشارك
والــتــشــاور والحكامة الــجــيــدة في
تدبير الشأن الثقافي بالجهة ،كما
يعد هذا الحدث مناسبة للتواصل
مع ا�بدع� والكتاب وا�ثقف� من
خــﻼل فعاليات برنامجه الثقافي
ا�ــوازي الــذي تساهم فيه العديد
من الجمعيات الثقافية والتربوية،
من خﻼل تقديم عدة ندوات علمية
وفــكــريــة بــمــشــاركــة شخصيات
ثقافية بــارزة محليا وجهويا،
مع توقيعات ﻹصدارات جديدة،
وورشات في الكتابة والقراءة،
موجهة إلى اﻷطفال واليافع�،
فــضــﻼ عـــن تــنــظــيــم مــعــرض
حــول شخصيات وادنونية،
وأمــســيــات شــعــريــة بقاعة
الـــنـــدوات بخيمة ا�ــعــرض
ا�نصوبة بساحة »القسم«.

والتوزيع الوطنية ،إلى
ج ــان ــب أروقــــة
ﻹصـــــــــــــدارات
ومنشورات عدة
قطاعات حكومية
وغــيــر حكومية،
بـــاﻹضـــافـــة إلــى
كــتــبــيــ� محلي�
وجمعيات ثقافية.
ويـــــنـــــدرج هـــذا
ا�ــعــرض الجهوي،
فـــي ســـيـــاق ســعــي
ا�ــديــريــة الجهوية
لــلــثــقــافــة بــكــلــمــيــم
وشــــركــــائــــهــــا إلـــى
ال ــن ــه ــوض بــالــشــأن
الــثــقــافــي بــالــجــهــة،
وذلــــك عــبــر اﻻنــفــتــاح
على مختلف الفاعل�
الــثــقــافــيــ� ا�ــحــلــيــ�
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تستعد الجمعية البيضاوية للكتبي� ﻹخراج الدورة  13للمعرض الوطني
للكتاب ا�ستعمل والذي سينعقد ابتداء من اﻷسبوع اﻷول لشهر أبريل 2020
وإلــى غاية متمه ،وذلــك تحت شعار» :الثقافة في صلب النموذج التنموي
الجديد«.
ووعيا من الكتبي� باللحظة التاريخية ا�فصلية التي يمثلها التعي� ا�لكي
للجنة الخاصة بوضع نموذج تنموي جديد للبﻼد ،وإيمانا من الفعاليات
ا�شرفة على هذه التظاهرة الفريدة في مجال تقريب الكتاب والقراءة من
الهوامش ،فقد تم اختيار شعار الدورة مﻼئما للطموح نحو تنمية شاملة.

áµÑjôîH ™ªàéŸG Éªæ«°S ≈≤à∏Ã á«æah ájô©°T á«°ùeCG

تستضيف فعاليات ملتقى سينما ا�جتمع
في دورتها الرابعة ،التي تقام ببئر مزوي
إقليم خريبكة من  12إلى  14مارس الجاري،
أمسية شعرية وفنية ،احتفاﻻ باليوم العا�ي
للشعر ،بالتنسيق مع شبكة ا�قاهي الثقافية
با�غرب.
ويــشــارك فــي هــذه اﻷمسية ،التي تندرج
فــي إطــار اﻷنشطة الثقافية ا�ــوازيــة لهذه
التظاهرة السينمائية التي تنظمها جمعية
الشروق للثقافة والتنمية ،كل من الشعراء
محمد بلقس وياسم� الحاج ،وسعيد محتال،
والزجال بوعزة الصنعاوي ،فضﻼ عن الفنان
والــعــازف على آلــة الــعــود ،سعيد الهداني،
وا�نشط نور الدين أقشاني رئيس الشبكة.
وتشكل أمسية هذه التظاهرة ،التي تعقد
بشراكة مع الجماعة الترابية بئر مزوي ،مناسبة للقاء والتواصل الشعري،
وترسيخ روح اﻹبداع الشعري والفني لدى تﻼمذة ا�ؤسسة التعليمية.

احتفاءا باليوم العا�ي للمرأة ،تنطلق بمدينة الصويرة برياض
الخنساء ،فعاليات الدورة السابعة من ا�هرجان الدولي للحضرة
النسائية وموسيقى الحال تحت شعار» :الحفاظ على فن التراث«،
وذلــك أيــام  7و 8مــارس  2020بحضور ثلة من الوجوه الفنية
وعشاق فن الحضرة.
وحسب بﻼغ ﻹدارة ا�هرجان ،فإن هذه النسخة السابعة تشكل
إضافة نوعية وبصمة قوية في مسار ا�هرجان الذي أخذ طريقه
الصحيح وأصبح ضمن خريطة ا�هرجانات الوطنية والدولية.
الــــدورة مجموعة
وتـــتـــخـــلـــل هـــذه
مـــــــن اﻷنــــشــــطــــة
الــفــنــيــة والــفــكــريــة
واﻻحتفالية تتمثل
في ا�شاركة القوية
للعديد مــن الفرق
ا�تخصصة في فن
الــحــضــرة ،كفرقة
عيساوة وحمادشة
وكـــنـــاوة ،إضــافــة
إلــــــى مــســاهــمــة
الـــــــحـــــــضـــــــرة
ا�راكشية ،وكذلك
فقرة مشتركة ب�
فــرقــة الجمعية
الـــــدرقـــــاويـــــة
الــــحــــراقــــيــــة
لـــــلـــــمـــــديـــــح
والسماع وبنات
الــــحــــضــــارات
الــصــويــريــات،
ثــــم مــشــاركــة
العديد من الفرق اﻹفريقية ،مما
سيعطي للمهرجان بعده الجمالي وروح التعايش مع الطرف
اﻵخــر ،وفي نفس الوقت ،تعبيرا عن جوهر اﻻنتماء واﻻمتداد
الحضاري للمغرب في عمقه اﻹفريقي وتجسيد التﻼقح الثقافي
البناء القائم على قيم الوحدة والتﻼحم.
ويتضمن برنامج هذه الدورة أيضا ،عدة ندوات ولقاءات فكرية
يساهم فيها العديد من اﻷساتذة والباحث� ،كما برمجت إدارة
ا�هرجان زيارة �عرض الكتاب النسائي.
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احتفاﻻ باليوم العا�ي للمرأة،
وتحت شعار »الرياضة النسوية
قــاطــرة للتنمية« ،تنظم جمعية
اﻻنطﻼقة للتنمية ا�ستدامة ،يوم
اﻷحد ثامن مارس الجاري ،السباق
النسوي اﻷول لتغدوين بمشاركة
أزي ــد مــن ستمائة متسابقة من
اﻹقليم وخارجه.
هذه التظاهرة التي تروم تشجيع
ا�رأة ا�غربية ،من بوابة الرياضة،

عــلــى لــعــب دورهــــــا ا�ــســتــحــق
فــي تسريع العجلة التنموية،
سيتم تنظيمها بشراكة مــع كل
مــن ا�ــديــريــة اﻹقليمية للشباب
والــريــاضــة بــالــحــوز ،وا�جلس
الــجــمــاعــي لــتــغــدويــن ،وجمعية
دعــم أنشطة الشباب والرياضة
بالحوز ،ودعم العديد من الهيئات
وا�قاوﻻت الوطنية والدولية ،كما
ستشهد هذه اﻻحتفالية النسوية

التي ستضع جماعة تغدوين على
خارطة الوجهات ا�فضلة �حبات
السباقات على ا�سالك الجبلية،
تنظيم مجموعة مــن الــورشــات
التحسيسية والتوعوية ،ودورة
تكوينية في التنشيط الرياضي
والسوسيوثقافي لفائدة جمعيات
ا�جتمع ا�دني ا�حلي ،إضافة إلى
تكريم مجموعة اﻷسماء البارزة
في مجاﻻت متعددة.
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ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻨﻴﻦ ﺑﻨﻌﻠﻮ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

ﻋــﻠــﻮت ﺻــﺮح اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ ﺷــﺎﻣــﺨــﺎ ﻋﻠﻤﺎ
ﲢـــﺮر اﻟــﻔــﻜــﺮ ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﻞ ﻻ ﺗــﻬــﺎب أﺳــﻰ
إن ﺟـــﺎر اﻟـــﺰﻣـــﺎن ﻗــﻬــﺮا واﻟــﻔــﺴــﺎد ﳕﺎ
أو أﻫـــﻤـــﻞ ﻃ ــﻔ ــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﺎ ﰲ دراﺳـــﺘـــﻪ

ﻓـــﺼـــﺮت ﻗــــــﺪوة اﳊـــــﺮ ﻋ ــﺎﻟ ــﻴ ــﺎ ﻫــﺮﻣــﺎ
وﺗـــﺴـــﺄل اﷲ ﻋ ــﻔ ــﻮا إن ﻣ ــﻐ ــﺮب ﻛﻠﻤﺎ
أو أﺟـــﻬـــﺰت أوﺑـــــﺎش ﻋــﻠــﻰ ﻛــﻬــﻞ ﻫــﺮم
أو ﺑ ــﻜ ــﻰ اﳌــــﺮﻳــــﺾ دﻣـــــﺎ ﺷ ــﺎﻛ ــﻴ ــﺎ أﳌ ــﺎ

أو زاغ اﻟـــﻮﺷـــﺎة ذودا ﻋ ــﻦ ﻣــﺼــﺎﳊــﻬــﺎ
أو أﻋ ــﺪﻣ ــﺖ أﻧ ــﺼ ــﺎر ﰲ ﻗــﻠــﺒــﻬــﺎ اﻟــﻮﻃــﻦ
ﻻ ﲢ ــﺴ ــﱭ اﻹﻧــــــﺲ ﻣـــــﺎض ﰲ ﺳــﻨــﺔ

ﻓـــﺄوﻫـــﻤـــﺖ ﻗـــﻴـــﺎدﻫـــﺎ ﺧـــﻄـــﺮا ﻋــﺪﻣــﺎ
أو دﻣــــــﺮت أوﻛــــــــﺎر وأﻧـــﺴـــﻔـــﺖ ورﻣــــﺎ
أو ﲢــﺴــﺐ اﻟـ ــﺮﺑـ ــﺎن ﻗـــﺪ ﺳــﻬــﺎ ﻓﻌﻤﻰ

ﻓــﺄﻧــﺖ ﺗـــــﺪاوي ﺑــﺎﻟــﻜــﺘــﺎب ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻪ ورم
ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ ﻣـــﻦ اﷲ ،ﻟــﻠــﻀــﻌــﻴــﻒ رﺟــﺎ
زاده اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ،إن ﻳــﺄﺳــﻰ وإن ﻋﻈﻤﺎ
وﻳــﻨــﺰل اﻷوزار ﻋــﻦ ﻛــﻮاﻫــﻞ ﻣــﻦ ﻓﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ،ﺑــﺎﳉــﺮح ،ﺗــﺸــﺎﰲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ورﻣــﺎ
ﻓﺘﻠﻬﺚ اﻷﻋــــﺪاء ﻣــﻦ ﺟــﺮح ﻟــﻬــﺎ ﻋﻈﻤﺎ
ﺣــﻘــﺎﺋــﻖ ﺿــﺎﻋــﺖ ،أﺣــﻴــﻴــﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ
ﺧــﺎﻃــﺒــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻋ ــﻼ ﺷــﺄﻧــﻪ وﺳــﻤــﺎ
وﻃــــﻨــــﻲ ﺣــــــﻖ ،ﻧـــﺒـــﻞ ﰲ ﺷ ــﺮاﺳ ــﺘ ــﻪ
ﺳــﺘــﺒــﻘــﻰ ﰲ اﻷذﻫــــــﺎن ﺷــﻬــﻤــﺎ ﻣﻌﻈﻤﺎ
ﻟﻢ ﺗﺮﺣﻞ ،ﻟﻢ ﺗﻐﺎدر ﺑﻞ ﻋﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎ

وﺗﺮﻛﺐ اﻷﺧﻄﺎر ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺼﻰ وﻣﺎ ﻋﻈﻤﺎ
ﻗـــﺎﺳـــﻰ ﺑـــﻮﺟـــﺪة ﺣــــﺮا راﻓـــﻌـــﺎ ﻋــﻠــﻤــﺎ
ﻳــﺼــﺎرع اﻷﻗــــﺪار ﺣــﻜــﻤــﺔ ،ﺷــﺎﻫــﺮا ﻗﻠﻤﺎ
وﻳــﺪﻋــﻢ اﻷﻧ ــﺼ ــﺎر دوﻣــــﺎ ،زارﻋــــﺎ ﻗﻴﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ ﺗﻠﺒﺲ اﻟــﻮرق واﻟﻘﻠﻤﺎ
وﺗﻨﺴﻒ اﻷوﺟــﺎس ﺳﺮاﺑﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻘﻤﺎ
وﻋــﺒــﺮة اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﺳﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ ﻫﻤﻤﺎ
وﶈــــﺖ أﺧـ ــﻄـ ــﺎرا ﻗـــﺪ ﺗـــــﻮرث اﻟــﻌــﺪﻣــﺎ
ﻣـــﺤـــﺐ ﻳــــــﺬود وإن ﻋـــــﺎب أو ﻛــﻠــﻤــﺎ
وﲤــﻜــﺚ ﰲ اﻷﺣ ــﻀ ــﺎن ﻋ ــﺰﻳ ــﺰا ﻣﻜﺮﻣﺎ
ﻟﺘﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮدوس ﻋﻄﺮا وزﻫﺮا وﺑﻠﺴﻤﺎ

OGRô````¡°T ó``«©°S ó```«Y
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﻠﺒﻲ
ف ــي ك ــل ثــامــن مـــــارس ،الــيــوم
العا�ي للمرأة ،تتجدد اللقاءات
واﻻجتماعات والندوات ،لﻼحتفاء
با�رأة ،لكن طابع اﻻحتفال يغلب
على معظم هــذه الــلــقــاءات التي
تناقش خﻼلها وضعية مختلف
فئات النساء ببﻼدنا ،من طرف عدد
من الفعاليات وجمعيات ومنظمات
حقوقية تعنى بشؤون ا�رأة ،فيتم
التطرق للمشاكل واقتراح حلول..
التي وإن حققت طفرة نوعية في
مــجــال تشغيل الــنــســاء فــي إطــار
ا�ــقــاوﻻت الصغرى أو جمعيات
مــنــتــجــة ،وجــعــل مــجــمــوعــة من
النساء يحققن ذواتهن بكسب لقمة
عيشهن ،لكنها لم تستطع إخراج
العدد الكبير منهن من النفق ا�ظلم
الــذي يعشن فيه ،فا�شكل الكبير
يكمن في عدم جعل حد لﻼعتداءات
والعنف الذي تتعرض له النساء،
سواء كان عنفا زوجيا أو من طرف
اﻷصـــول ،أو فــي الــشــارع الــعــام،
وســــواء ك ــان الــعــنــف جنسيا أو
بــالــضــرب والــجــرح ،رغــم إصــدار
تــرســانــة مــن الــقــوانــ� وإطـــﻼق
حمﻼت ضد تعنيف النساء.

وتــصــدر الــــوزارة ،والجمعيات
الحقوقية ،تقارير تتضمن حصيلة
عملها بــهــذا الــخــصــوص لسنة
كــامــلــة ،إﻻ أن ــه بــا�ــقــابــل ،ﻻزلــنــا
نــﻼحــظ تــصــاعــد وتــيــرة العنف
ضد النساء واﻻعتداءات ا�تكررة
والخطيرة ،وفي مختلف اﻷوساط،
حيث أعلنت فيدرالية رابطة حقوق
الــنــســاء مــؤخــرا ،عــن تــزايــد عدد
قضايا العنف ضد النساء ا�سجلة
بمختلف ا�حاكم ،من  16ألفا و873

قضية إلى  17ألفا و– 2017) 103
 ،(2018وهو اﻷمــر الــذي أرجعته
رئاسة النيابة العامة إلى إدراج
جرائم جديدة نتيجة دخول القانون
 103.13ا�تعلق بمحاربة العنف
ضد النساء حيز التنفيذ ،وتجمع
جل التقارير على أن نسبة النساء
ا�عنفات تفوق  54في ا�ائة ،مع
العلم أن نسبة كبيرة من ا�عنفات
ﻻ ترفع دعاوى قضائية.
وبـــالـــرجـــوع إلــــى ال ــع ــن ــوان،

فشهرزاد هي كل امــرأة تحلم بأن
تــكــون شــهــرزاد فــي حياتها ،في
محيطها وفي أسرتها ،لكن هاته
الشهرزاد داخل كل امرأة تدمر ب�
عشية وضحاها ،بمجرد أن يعبث
ذئب بشري بحياتها وبطموحاتها
كامرأة ،سواء كانت زوجة أو أختا
أو صديقة أو أما أو بنتا ،وحتى إن
كانت زميلة أو جارة ،ومهما كانت
اﻷسباب التي تجعل الرجل يفقد
إنسانيته ويقوم بتعنيف امــرأة،
فالعقوبات التي سنها ا�شرع في
هــذا الباب ﻻ تفي بالغرض ،ولم
تكبح جماح ا�عتدين في ظل العدد
ا�تزايد لحاﻻت اﻻعتداء ،وباﻷخص
جرائم اﻻغتصاب ،ﻷن العقوبات
الــحــبــســيــة ﻻ تــصــلــح مــا أفــســده
اﻻعتداء في نفسية ا�عتدى عليها
وﻻ ترجعها إلى حالتها الطبيعية،
وهذا موضوع كبير ومتشعب ،إذ
يلزم ا�تابعة الطبية والنفسية
للضحية ،وما لم تكن اﻹمكانيات
ا�ــاديــة ،فتلك معضلة أخـــرى ﻻ
يعلم مخارجها إﻻ ﷲ ،وهــا هو
ثامن مارس على اﻷبواب ،لتتوزع
اﻻجتماعات هنا وهناك ،وتهدى
الورود هنا وهناك ،وتبقى شهرزاد
الفاقدة لشهرزاديتها تعاني في
صمت ..فبأي حال ستعود يا عيد؟

ﺩ .ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ
التحدي الكبير الــذي يواجهه ا�ــغــرب ،يتمثل
أساسا في كيفية تسريع مسلسل التنمية الشاملة،
فهذه التنمية بمقدورها خلق ا�زيد من الثروات
ومناصب الشغل ورفــع القدرة التصديرية للبﻼد،
وبالتالي ،تحس� مستوى رفاهية ا�واطن أينما
وجد ،بالبادية أو ا�دينة وفي أي مجال ترابي ،وهذا
يتطلب استراتيجية شمولية تحدد الرؤية واﻷهداف
الكلية الــتــي يجب الــوصــول إليها خــﻼل سقف
زمني محدد ،وتحديد اﻹمكانيات ا�تاحة وا�ــوارد
والعوائق ،وكذلك طرق ومصادر التمويل.
لقد اعتمد ا�غرب منذ أكثر من عقدين من الزمن،
على عدد من اﻻستراتيجيات القطاعية ،وهو تحول
هام في التعاطي بشكل مرن مع مسألة التنمية على
مستوى قطاعات إنتاجية محددة تعرف تراكمات
إيجابية وأخــرى سلبية ،لكن تحليل هــذا ا�سار
يعطينا الخﻼصات التالية:
 (1عدد من هذه اﻻستراتيجيات كانت لها فعالية
جــد مــحــدودة على القطاعات ا�عنية مقارنه مع
اﻷهداف التي سطرتها.
 (2غياب التﻼقي ب� هذه اﻻستراتيجيات ،أي
غياب الرؤية الشمولية لتنمية البﻼد التي تشكل
اﻷرضية الفعلية لﻼستراتيجيات القطاعية.
 (3لم يكن هناك أي طرف مستقل له القدرة على
تأكيد جدية هذه الخطاطات ،وأنها ترقى فعﻼ لدرجة
استراتيجيات قطاعية يجب اعتمادها ،وأن نتائجها
ستكون جدية.
 (4عــدد من اﻻستراتيجيات تم اعتمادها وتم
الخروج منها بدون اعتماد قواعد مؤسساتية محددة:
تدرج للمصادقة في مجلس حكومي ثم مجلس وزاري
ولجنة خبراء للمصادقة ،ثم مرورا بالبر�ان.
 (5لم تكن هناك أي مصاحبة موضوعية تقدم لنا
التقييم والتصحيح وتحديد مدى التقدم في تحقيق
اﻷهداف ا�رسومة لهذه ا�خططات.
لم يكن باستطاعتنا منذ انطﻼق اﻻستراتيجيات
اﻷولى ،التأكد من أن هذه الخطاطات التي تقدم بها
عدد من الوزراء ترقى فعﻼ �رتبة استراتيجيات ،ولم
يكن باستطاعتنا تحديد جودتها وﻻ انتقادها ،ﻷنها
في بدايتها اﻷولى ،وكان ضروريا إعطاؤها فرصة
التنفيذ على أرض الواقع.
اليوم ،وبعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة على
دخول جلها حيز التنفيذ ،أصبح بإمكاننا التساؤل
عن جودتها وقدرتها على تطوير القطاعات ا�عنية،
فاﻷرقام ا�توفرة اﻵن تسمح لنا بتقييم موضوعي
�ختلف هذه اﻻستراتيجيات ،سواء في قطاع الفﻼحة
أو السياحة أو الصناعة أو الصناعة التقليدية
وا�قاوﻻت والرقمنة والصيد البحري والتصدير.
الزمن التنموي للبﻼد يحتاج تدبيرا دقيقا ﻻ مجال
فيه للهدر وللتجارب ا�ختبرية ،وﻻ يقبل اﻻستمرار
في نفس ا�غامرات ،فا�يزانيات ا�ــرصــودة لهذه
اﻻستراتيجيات جد كبيرة ،وهو ما يتطلب وضع
آليات تسمح بمأسسة هذا ا�جال الذي تحول إلى
نوع من التمارين السهلة لعدد من الــوزراء الذين
يقترحون استراتيجية غير مؤكدة النتائج ،وهو ما
تؤكده اليوم مختلف اﻷرقام وا�ؤشرات.

Ωƒã∏c ΩCG π«MQ ≈∏Y áæ°S ¿ƒ©HQCGh á°ùªN äôe
ﻧﺠﻴﺒﺔ ﺑﺰﺍﺩ ﺑﻨﺎﻧﻲ
غابت »كوكب الشرق« ومازالت أغانيها
تضيء العالم ،مرت خمسة وأربعون سنة
على رحيل سيدة الطرب العربي وﻻزالت
أغانيها تطرب محبيها يستمعون إليها
ويستمتع بها عشاقها في العالم العربي،
بل في العالم بأسره ،رحلت أم كلثوم أو
»ســومــة« كما يسميها ا�ــقــربــون إليها،
وبقيت أغانيها وسيرتها على كل لسان.
لــم يكن أحــد يتصور أن تلك الطفلة
الصغيرة ذات العشر سنوات وا�نحدرة
من عائلة متواضعة وبسيطة ،ستصبح
يوما من اﻷيام كوكبا تألق في عالم الغناء
وا�وسيقى والطرب والفن الرائع.

لقد أحــيــت أم كلثوم ع ــددا كبيرا من
الحفﻼت والسهرات ،وغنت ﻷكبر الشعراء
وا�ــلــحــنــ� ،مــنــهــم الــقــصــبــجــي ،ريــاض
السنباطي ،بليغ حــمــدي ،ومحمد عبد
الوهاب على سبيل ا�ثال ﻻ الحصر.
أمــا لقب »كــوكــب الــشــرق« ،فقد أطلقه
عليها أحمد جــاك ،متعهد الحفﻼت في
لبنان ،الرجل الوحيد الــذي وثقت به أم
كلثوم وأوكلته أمر إحياء حفﻼتها.
ســافــرت أم كلثوم عبر العالم لتغني
وتطرب محبيها وا�ولع� بغنائها ،وكانت
تستقبل وكأنها رئيسة دولة ،كما كانت لها
تجربة في العالم السينمائي ،حيث مثلت
في بعض اﻷفﻼم كـ»وداد« و»فاطمة« ،وكان
أول من سمعها وهــي تنشد ،هو الشيخ
زكــريــا أحــمــد ،فأعجب بصوتها الجميل
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وتنبأ لها بمستقبل زاهر في ميدان الغناء،
وكذلك كان.
كانت أم كلثوم صاحبة شخصية قوية،
سيدة متوسطة الجمال ،لكنها كانت تشع
ذكــاء وحــضــورا وسرعة بديهة ،حاضرة
النكتة تحب ا�زاح وتملك روح الدعابة.
وقد شاءت لها اﻷقدار أن تحيي الحفﻼت
والسهرات أمام ا�لوك واﻷمــراء ورؤساء
الدول وقادة العرب ،كما أنها غنت وأطربت
جميع شــرائــح ا�جتمع ،ويــقــول بعض
ا�قرب� إليها أنها كانت امــرأة متدينة،
ومواظبة على الــصــﻼة وت ــﻼوة الــقــرآن،
خاصة قبل موعد إحياء حفﻼتها ،كما كانت
سيدة الطرب العربي تحفظ آﻻف اﻷبيات
من الشعر العربي ،وكانت متحدثة بارعة
تعرف كيف تحدث من يجالسها بلباقة

وفنون الكﻼم.
وافت ا�نية أم كلثوم في  3فبراير ،1975
لكن أغانيها مازلت حاضرة في البيوت،
في ا�قاهي ،في اﻹذاعات ،وفي القنوات
التلفزية ،تــرددهــا مختلف اﻷجــيــال
في السهرات والحفﻼت واﻷعــراس،
أغاني جميلة وخالدة ،ستبقى رائعة
على مر الــزمــان ،مما جعلها من
عمالقة الغناء العربي،
رحــلــت ورحــــل معها
الفن اﻷصيل واللحن
الــجــمــيــل والــصــوت
ال ــع ــذب وا�ــوســيــقــى
ال ــرائ ــع ــة ،وســتــظــل أم
كلثوم كوكبا يــضــيء العالم
الفني.
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حلت النجمة اللبنانية ،نوال الزغبي ،اﻷسبوع ا�اضي،
با�غرب ،من أجل ا�شاركة في حفل غنائي خيري نظمته
دار أزياء »ليليان« ،إلى جانب جمعية »اﻷيادي البيضاء«،
أقيم يــوم السبت  29فبراير اﻷخــيــر ،ضمن فعاليات
تظاهرة »قفطان مازاغان«.
وكشفت نوال الزغبي في حوار حصري �جلة »غالية«،
عن حبها الكبير للقفطان ا�غربي ،وقامت بجلسة تصوير
في لبنان خاصة بــدار أزيــاء »ليليان« ،وطلت بأرقى
تصاميم القفطان ا�غربي.
الزغبي تحدثت أيضا عن احترامها الكبير للديفا
ا�غربية ،سميرة سعيد ،وأكدت أنها ﻻ تزال من ا�عجبات
بفنها ،ورحبت بفكرة »ديو« مغربي مع العديد من النجوم
ا�غاربة.

’‹ÉcódG ÜÉgƒdG óÑY ..øØdG πLC
¬dõæÃ ´Èàj

تبرع الفنان ا�غربي ،عبد الوهاب
الــدكــالــي ،بمنزله بــالــدار البيضاء،
لصالح جمعية »أصدقاء الفنان عبد
الوهاب الدكالي« ،وذلك لتحويلها من
منزل إلى فضاء ثقافي.
وأفادت مصادر مطلعة ،أن ا�وسيقار
الدكالي ،قرر أن يبرز موهبته في الرسم
من خﻼل عرض مجموعة من الصور
لــه ،عبر الــفــضــاء الثقافي الجديد،
باﻹضافة إلى فتح الباب أمام ا�واهب
لعرض أفكارهم الفنية ،وأيضا لتنظيم
مجموعة من اللقاءات الثقافية.
يشار إلى أن عبد الوهاب الدكالي،

أحيا خﻼل شهر يناير ا�اضي ،حفﻼ
فنيا بـ»مسرح مرايا« ضمن أسبوع
التناغم ا�وسيقي في شتاء طنطورة
بالسعودية.
والجدير بالذكر ،أن الدكالي يعتبر
من عمالقة الطرب الكﻼسيكي ا�غربي
والعربي ،لقب بعميد اﻷغنية ا�غربية،
نشأ بمدينة فاس ،وتلقى دروســا في
ا�ــوســيــقــى والتمثيل والــرســم منذ
الصغر ،بدأ حياته الفنية سنة ،1957
ون ــال عــدة جــوائــز وأوســمــة جعلته
أفضل شخصية بالعالم العربي لعام
.1991

ÜÉàYG âjCG ájôb
Éjó«eƒµdG º‚ ΩôµJ
º÷G óª
تنطلق يوم الخميس  19مارس الجاري،
فعاليات الـــدورة الثانية مــن مهرجان
»إثران« الوطني للمسرح وفنون الشارع
بمنطقة أيـــت اعــتــاب بــإقــلــيــم أزيـــﻼل،
بمشاركة عدد من الفنان� وا�سرحي�
ا�غاربة.
واخـــتـــارت الــلــجــنــة ا�ــنــظــمــة ،تكريم
الفنان وا�مثل والكوميدي محمد الجم،
فــي هـــذه الـــــدورة ،نظير
العطاء الفني الكبير الذي
أغنى به الساحة الفنية
وا�سرحية ا�غربية منذ
سنوات.
دورة هذا العام التي
تستمر لغاية الحادي
والعشرين مــن الشهر
نفسه ،تنظمها جمعية
»إثــران« )نجوم( لﻺبداع
ا�ـــســـرحـــي والــتــنــشــيــط
الثقافي أيت اعتاب ،بشراكة
مع جماعتي موﻻي عيسى بن
إدريس وتاونزة التابعت�
ﻹقليم أزيﻼل ،وا�ديرية
الجهوية لوزارة الثقافة
واﻻتـــــصـــــال /قــطــاع
الثقافة ببني مﻼل.
وحسب ا�نظم�،
فإن الدورة الثانية،
الــتــي اخــتــيــر لها
عــنــوان» :ا�ــســرح
غـــــــــــادي ي ــج ــي
لــعــنــدك« كتيمة
لـــهـــذه الــســنــة،
تـــعـــرف بــرمــجــة
فـــــقـــــرات فــنــيــة
متنوعة.

¿É`°ùd ≈∏Y á`jôFGõLh »Hô¨e Ö`M á`°üb
ƒ`∏◊ ¿É`ª©f

يعتزم الفنان نعمان لحلو ،طرح عمل فني جديد
سيقوده هذه ا�رة �دينة وجدة ،وذلك بعدما تغنى
بجمالية مجموعة من ا�دن.
لحلو أوضــح في تصريحه لبعض ا�ــواقــع ،أنه
يحضر �جموعة من ا�فاجآت التي سيعلن عنها في
حفل فني بالرباط ،منها أغنية تحمل عنوان »بيني
وبينك الحدود« تسلط الضوء على قصة حب جمعت

شابا مغربيا بشابة جزائرية منعتهما الحدود من
اللقاء.
ومــن ا�نتظر أن ينظم لحلو حفﻼ فنيا بمسرح
محمد الخامس بالرباط يــوم  28مــارس الجاري،
في خطوة منه لتقديم أعماله الجديدة للجمهور،
بمشاركة نخبة من الفنان� من بينهم لطيفة رأفت،
وا�مثلة فاطمة خير التي ستنشط فقرات السهرة.

¢ùeÉjO á«°ùfôØdG ÜGôdG á«æ¨e
É¡eÓ°SEG ó©H ájOƒ©°ùdG ‘ ô≤à°ùJ
أسست الفنانة الفرنسية ا�عتزلة ديامس ،مؤخرا ،وكالة
أسفار خاصة برحﻼت الحج والعمرة ،وذلك بعد اعتناقها
اﻹسﻼم.
وقد تحدثت صحف فرنسية عن توجه ديامس لﻼستثمار
في مشروع غير متوقع ،مرتبط بالدين اﻹسﻼمي ،الذي تخلت
من أجله عن الغناء والنجومية ،وكان مبرمجا أن تنطلق أولى
رحﻼتها صوب السعودية ،الشهر ا�قبل ،لوﻻ أن السلطات
السعودية أوقفت الرحﻼت بسبب فيروس »كورونا«.
وأكدت ديامس أن حلمها بعد اعتناق اﻹسﻼم تحقق ،حيث
كانت ترغب في منح ا�سلم� فرصة أداء العمرة في أفضل
الظروف ،خصوصا وأنها استقرت في السعودية رفقة أسرتها
الصغيرة.

ó©à°ùJ ¢ù«≤∏H á«æª«dG áfÉæØdG
á«Hô¨ŸG áé¡∏dÉH á«fÉK á«æZCG ìô£d

تستعد الفنانة اليمنية ،بلقيس
فــتــحــي ،لــطــرح ثــانــي أغــنــيــة في
مشوارها الفني باللهجة ا�غربية،
بعد النجاح الكبير الذي حققته
أغنيتها اﻷولى »تعالى تشوف«.
وقــامــت بــلــقــيــس بتسجيل
اﻷغــنــيــة ،ووضـــع اللمسات
اﻷخيرة عليها ،في انتظار
حــلــولــهــا اﻷيـــــام ا�قبلة
با�غرب ،من أجل تصوير
الكليب في أحد ا�ناطق
السياحية با�ملكة.
واخــــتــــارت بلقيس
الــتــعــامــل م ــع ا�ــخــرج
ا�ــغــربــي ا�ـــبـــدع ،عبد
الرفيع الــعــبــديــوي ،الــذي
أشــرف على إخــراج »تعالى
تشوف«.

اﻟﻌﺪد 1065 :اﻟﺨﻤﻴﺲ  5ﻣﺎرس 2020
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áaÉë°üdG Ωô¡d GƒØb
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ó`©à°ùj …QÉ`g ô``«eC’G
»FÉæZ π`ªY ìô£d

قد تسعفني العبرات وﻻ تسعفني الكلمات ،وقد يتراءى لي طيفك
الجميل وابتسامتك الناعمة وسمو أخﻼقك ونظرتك تحلق في هذه
القاعة وكأنك تمسك بقلمك لتتصيد حقيقة ربما ﻷول مرة ضائعة
بسبب عدم تواجدك معنا ،وهو لعمري شعور سبقني إليه نزار قباني
في رثاء زوجته بلقيس:

من ا�رتقب أن يدخل اﻷمير هــاري ،الــذي أعلن
انسحابه هو وزوجته من الحياة ا�لكية ،مؤخرا،
لعالم الغناء ،بعدما ظهر رفقة أسطورة الــروك،
النجم اﻷمريكي جون بون جوفي.
وسيتعاون هاري مع هذا النجم اﻷمريكي ،لصالح
حدث »إنفيكتوس غايمز« لهذا العام ،وهو حدث
رياضي دولــي خيري أسسه اﻷمير هــاري ويرعى
فعالياته.
وظهر اﻷمير هاري داخل استديوهات »آبي روود«
الشهيرة في لندن ،لتسجيل ديو غنائي مع جون
جوفي لفائدة هذا الحدث الرياضي اﻻستثنائي
لسنة .2020

¢û«ª¡J øe »µà°ûJ »°ùjQOE’G IÉ«M
»Hô¨ŸG øØdG OGhQ

¢VQCG ¿ÉLô¡e
ó¨dG IhôK ..Rƒ∏dG
تحتضن مدينة تافراوت ،جوهرة اﻷطلس
الصغير ،الــدورة العاشرة �هرجان اللوز
تحت شعار» :أرض اللوز ..ثروة الغد«.
وقد اختار ا�نظمون لهذه الدورة شعار:
»تافراوت من مﻼحم ا�قاومة واﻻستقﻼل إلى
عهود النماء« ،وذلك أيام  05و 06و 07و08
مارس الجاري ،بشراكة مع وزارة الفﻼحة
والصيد البحري ،وعمالة إقليم تيزنيت،
وا�ــجــلــس اﻹقــلــيــمــي لتيزنيت ،وجماعة
تــافــراوت ،فضﻼ عــن داعــمــي ومحتضني
ا�هرجان ا�ؤسساتي� محليا ووطنيا.
ويعمل مهرجان اللوز بتافراوت على إعادة
اﻻعــتــبــار للجانب الــحــضــاري والتاريخي
�نطقة تــافــراوت خــاصــة ،ومنطقة أدرار
باﻷطلس الصغير اﻷوســط ككل ،من خﻼل
استحضار العديد مــن الطقوس ا�حلية
العريقة با�نطقة ،على غرار أطباق »إدرنان«
كموروث اجتماعي وثقافي يطفح بدﻻﻻت
رمزية يمتد عبقه إلى عهود خلت ،وأيضا
وفـــاء لــذاكــرة الــكــفــاح وا�ــقــاومــة بمنطقة
تــافــراوت .تمتاز دورة هذه السنة ،بإقامة
ندوة علمية وطنية تخليدا لذكرى معارك أيت
عبد ﷲ ا�جيدة التي ضحت من خﻼلها كافة
قبائل تــافــراوت وأدرار بالغالي والنفيس
لــلــذود عــن ا�نطقة ضــد أطــمــاع ا�ستعمر
الغاشم ،كما سيتضمن البرنامج ،العديد
من الفقرات واﻷنشطة ا�ختلفة وا�تنوعة
في مجاﻻت الثقافة والفن والرياضة ،إلى
جانب معارض كبرى للمنتجات الفﻼحية
بمشاركة عارض� من كافة ربوع ا�ملكة ،مما
سيمكن زوار ا�هرجان من اﻻطﻼع على جديد
منتجات ا�قاوﻻت والتعاونيات الفﻼحية.

كشفت الفنانة ا�غربية حياة اﻹدريسي،
في تصريح صحفي ،أن غيابها عن الساحة
الفنية هو في حقيقة اﻷمر »استبعاد« فرض
عليها إلى جانب عدد من الــرواد ا�حبط�
الــذيــن طالهم النسيان مــن طــرف عــدد من
ا�سؤول� في القطاع الفني ،مضيفة أن
عددا من الفنان� لم يعودوا يلتقون إﻻ في
الجنائز أو بعض الجموع العامة �جموعة
من النقابات ،مبرزة أنهم لم يعودوا يتلقون
الدعوة لحضور حفﻼت أو تظاهرات فنية.
مــن جهة ثــانــيــة ،عــبــرت صاحبة أغنية
»شــارع قدیم« ،عن غضبها من التطاحنات
والــصــراعــات التي أصبح يعيشها ا�جال
الفني في السنوات اﻷخيرة ،قائلة» :عمرنا ما

ó«©°S »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØdG
zQƒÑ©dG{ ‘ »LGQ
تــنــظــم مــؤســســة »أونـــــا« يومه
الخميس  5مــارس الجاري ،بفيﻼ
الفنون بالدار البيضاء ،حفل افتتاح
معرض الفنان التشكيلي سعيد
راجــي بعنوان »الــعــبــور« ،والــذي
سيستمر إلى  10أبريل القادم.
وقـــد ســبــق لــنــفــس الــفــنــان أن
ش ــارك فــي مــعــرض فني رائ ــع مع
ا�ــبــدع عبد ﷲ الــحــريــري بــرواق
بــالــعــاصــمــة
»«MINEDAR
اﻻقتصادية ومــازالــت لوحاتهما
معروضة إلى  20مارس الجاري.

ﺍﻟﻤﻨﻮﻋﺎﺕ
ﻣﺬﻛﺮاتﺳﺎﺧﻨﺔ
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كان بيناتنا شي خصام أو نزاع حنا كجيل ﻻ
لطيفة رأفت أو نعيمة سميح وﻻ سميرة بن
سعيد وﻻ عزيزة جﻼل ،بالعكس كنا كنتﻼقاو
في ا�ناسبات واﻷعياد الوطنية ..كان بيناتنا
حب کبیر ..عمر كان بيناتنا مشكل.«..
وأشارت حياة إلى أنه كانت هناك منافسة
فنية ﻻ أقل وﻻ أكثر بخﻼف ما يعيشه بعض
فناني هذا الجيل.
وعن أغنية »سولت نفسي« ،قالت حياة
اﻹدريسي ،إن كلماتها وألحانها استوحتها
من حالة إنسانية كانت قد شهدت تعاطفا
كبيرا معها من لدن رواد مواقع التواصل
اﻻجــتــمــاعــي ،وهـــي أغــنــيــة تعكس هموم
وانشغاﻻت ا�جتمع ا�غربي.

مذبوحون حتى العظم ..
واﻷوﻻد ﻻ يدرون ما يجري ..
وﻻ أدري أنا ..ماذا أقول؟
هل تقرع� الباب بعد دقائق؟
هل تخلع� ا�عطف الشتوي؟
هل تأت� باسمة؟
وناضرة..
ومشرقة كأزهار الحقول؟
هل تخرج يا مصطفى من ب� هذه الحيطان واﻷعشاب ..ماذا
نقول وقد اجتمع في أربعينيتك كل اﻷحباب؟
ماذا سوف نقول لهم ..هل فعﻼ البدر قد غاب؟
هل نقول مع نزار وشعرنا قد شاب؟
بلقيس ..
إن زروعك الخضراء ..
ما زالت على الحيطان باكية
ووجهك لم يزل متنقﻼ
ب� ا�رايا والستائر
حتى سجارتك التي أشعلتها
لم تنطفئ
ودخانها
ما زال يرفض أن يسافر
وأنا أقول
ﻻزال عطرك بيننا يا مصطفى
ﻻ زالت طلعتك بها يحتفى
لست أدري هل تنوب عني الخنساء في الرثاء
أم ا�تنبي أم ابن الرومي عندما يطلب مني في الشعر السخاء؟
قدرنا أننا عشنا عصرك ..فهل ينفع بعد حقيقتك الضائعة
البكاء؟
أواه يا مصطفى ..لقد بكى أخﻼقك كل الرجال وحتى النساء
أم أقول مع ا�تنبي
ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير
خرجوا به ولكل باك خلفه صعقات موسى يوم دك الطور
والشمس في كبد السماء مريضة واﻷرض واجفة تكاد تمور
إن شمسنا مريضة فــي سنة جفاف وقلمك قــد كتب على
السنوات العجاف
تعالى إلينا نقرأ من كتابتك حب اﻷوطان
تعالى إلينا لنتعلم من جدك أن حبه من اﻹيمان
وقد أقسمت مع ابن الرومي وبررت بالقسم:
ولي وطن آليت أﻻ أبيعه
وأﻻ أرى غيري له الدهر مالكا
عهدت به شرخ الشباب ونعمة
قوم أصبحوا في ظﻼلكا
كنعمة ٍ
وحبب أوطان الرجال إليهم
مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم
عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا
لقد أخلصت �لوك ا�غرب وأخلصوا لك دون قيد أو شرط
وكفاك تعزيتهم وكفاك رضاهم.
وكنت مع ا�تنبي وهو يخاطب سيف الدولة:
يدق على اﻷفكار ما أنت فاعل فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بدا
أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا
لقد تركت حقيقة إخﻼصك ما خفي وأخذت بما بدا
وحسب قلمك إنه سجنك وحسب فكرك ما تمردا
لم تطعن من الخلف ولم تتآمر في صمت وكنت مؤيدا
آه يا مصطفى ما زالت حاجة البﻼد بك فأنت البلبل والوطن ا�غردا
قرأت �اذا لم تلد اﻷمة العربية صحفيا مثل هيكل؟
وقلت هل القائل تناسى بأن رحم ا�غربية لم يكن عقيما وولد ا�صطفى
لم تكن الصحافة مهنة لك وﻻ مصدر عيش ولكن كانت رسالة
فكر وقيم وكانت لك كما ابتغاها شوقي آية الزمان:
لكل زمان مضى آية
وآية هذا الزمان الصحف
لسان البﻼد ونبض العباد
وكهف الحقوق وحرب الجنف
لقد أدركــت سرها عندما أسر لك جﻼلة ا�غفور له الحسن
الثاني بأن الصحفي الحقيقي ﻻ يعترف بمصدر خبره.
لقد كنت تدرك عمقها كما أدركه نابليون بونابرت:
أخشى ثﻼث جرائد أكثر من خشيتي �ائة ألف حربة.
نابليون هذا الذي عندما وقف مع جيشه وهو يقابل أهرام
مصر ،أمر جنوده بوضع أسلحتهم وتحية اﻷهرام بقوله:
قفوا احتراما ﻵﻻف السن� من الحضارة اﻹنسانية.
وأنا أقول :قفوا احتراما لهرم الصحافة ا�غربية وعميدها
ا�رحوم موﻻي مصطفى العلوي في أربعينيته ..قفوا �علم
الصحافة ووفوه التبجيﻼ ،فقد كاد أن يكون رسوﻻ.

ﻳﺘﺒﻊ
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اﻟﺘﺰام ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ :
يواصل الراحل مصطفى العلوي التزامه مع قرائه رغم وفاته ،فقد كان الراحل حريصا على ترتيب مواعيده مع قرائه من خﻼل كتابة ما يجب أن يكتب ،في انتظار نشره،
بل إن طاقم »اﻷسبوع« ،بعد التنقيب في خزانة الفقيد ،عثر على مقاﻻت وروايات واقعية مكتوبة بخط يده ،ولم تنشر من قبل ،سنعمل على اﻻستمرار في نشرها وفاء
لروح أستاذنا مصطفى العلوي في ركن »الحقيقة الضائعة«.

ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب
ﺑﻘﻠـــــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

هل صحيح أن مجيء الجنرال
دوكــول إلى الحكم كان يترجم
غلبة نفوذ اﻹرهــاب الفرنسي
على نفوذ القانون؟
لقد جــاء دوكــول إلــى الحكم
لينقذ فرنسا ا�نهارة بعد أن
فــقــدت تــونــس وا�ــغــرب سنة
 ،1956ولــكــنــه وجــــد نفسه
أمــام قــوة جــبــارة اسمها قوة
ا�خابرات ،ا�ؤطرة بمجموعة
مــن القتلة والــســفــاكــ� ذوي
ا�اضي ا�شحون.
فقبل مجيء الجنرال دوكول،
وفــي ظل الجمهورية الرابعة
الضعيفة ،عرفت فرنسا تفوقا
كبيرا ﻷجــهــزة اﻹرهـــاب التي
أصبحت صاحبة اﻷمر والنهي.
ولــقــد كــان صــمــود الشعوب
بــا�ــغــرب الــعــربــي ،أقـــوى من
أجهزة اﻹرهاب الفرنسي ،ولم
تمنع اﻻغتياﻻت واﻻختطافات
التي كان ينظمها رجال »اليد
الحمراء« ،ورجال »الكاتينا« أن
يستميت ا�غاربيون في حربهم
ضد اﻻستعمار الفرنسي ،رغم
أن الضربات التي تلقوها كانت
دامية.
ﺍﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ل ــق ــد اتــــخــــذت الــعــمــلــيــات
اﻹجرامية في ا�غرب العربي،
حــدة جعلت منفذيها يتوقون
إلى تعاطف عقائدي من طرف
الفرنسي� الذين كانوا مجرد
متفرج� ،فــأخــذوا يضربون
على وتيرة الكراهية لﻺسﻼم،
لتبرير اغتياﻻتهم.
ففي سنة  ،1953كــان وزيــر
الخارجية الفرنسي »جــورج
بــيــدو« عــبــارة عــن عــدو معلن
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اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ضــد الــعــروبــة واﻹســــﻼم وهــو
الذي صرح قائﻼ)) :إن اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻻﺣــﺘــﺮام ،إﻧﻬﻢ
ﻣﻨﻬﻮﻛﻮن ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ
اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻻ أﻗــﺒــﻞ أﺑ ــﺪا أن ﻳــﻜــﻮن وﺟــﻮد
ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﺼﻠﻴﺐ((.
وإذا كــانــت ه ــذه هــي أفــكــار
رئيس الدبلوماسية الفرنسية،
ف ــم ــاذا يــنــتــظــر م ــن مجموعة
»اليد الحمراء« ،خصوصا إذا
كــان أصــحــاب رؤوس اﻷم ــوال
الفرنسية با�غرب ،يحاولون
التوفيق ب� اﻹره ــاب الفكري
لــوزيــر الــخــارجــيــة ،واﻹرهـــاب
الــفــعــلــي لــعــصــابــات »الــيــد
الحمراء«.
فﻼ ننسى أن تونس وا�غرب
كانتا مرتعا لكبريات الثروات
الفرنسية ا�ــشــهــورة ،أمــثــال
»مارسيل داســو« ،أكبر أغنياء
فرنسا وقــد مــات بعد أن صنع
طــائــرة ا�ــيــراج ،وأهـــدى منها
كميات استعملها اﻹسرائيليون
في حرب .1967
وانهالت اﻷموال على تنظيمات
»اليد الحمراء« التي تأسست
في تونس في مدينة »الكاف«
حينما اجتمع بعض الضباط
الفرنسي� ليؤسسوا أول خلية
لﻺرهاب ضد العرب وا�سلم�،
فانبرى ضابط فرنسي سبق له
أن شــارك في حرب الريف ضد
ا�جاهد عبد الكريم الخطابي
واسمه »بــول سوزيني« وقال:
))إﻧــﻲ أذﻛﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﳊﺮب،
أن اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻦ ﻳﻠﻄﺨﻦ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻦ
ﻋــﺒــﺎءات اﻟــﻬــﺎرﺑــﲔ ﻣــﻦ اﳌﻌﺎرك
ﻟــﻴــﻌــﺮف ﺟﻤﻴﻊ ﺳــﻜــﺎن اﻟــﻘــﺮى
أﻧﻬﻢ ﺟﺒﻨﺎء ﻫﺎرﺑﻮن ﻣﻦ اﳌﻌﺎرك،
وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻲ أﻗﺘﺮح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ
أﻳـــﺪي اﻟــﻔــﺎﻃــﻤــﺎت اﻟــﺮﻳــﻔــﻴــﺎت
اﻟــﺴــﻮداء ،أن ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ
»اﻟﻴﺪ اﳊﻤﺮاء«((.
وكـــانـــت الــعــمــلــيــة اﻷولــــى
لعصابات »اليد الحمراء« هي

ﺩﺷﻨﺖ »ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ«
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ
ﺻﻴﺪﻟﻲ ﺍﺳﻤﻪ »ﻛﺴﻮﺱ«
ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﺎﺱ
ﻳﻮﻡ  3ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1953
ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ.
ﻭﺍﺧﺘﻔﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﻗﺪﻡ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭﺻﺎﻑ
ﻣﺨﺘﻄﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ
ﺃﺭﻭﺑﻴﻮﻥ .ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1953
ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﻴﻦ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ

اغتيال الزعيم فرحات حشاد
كما سبق ذكره ،ولكن ا�سلسل
الدموي بدأ في ا�غرب ،حينما
شبت مظاهرات دامية في الدار
البيضاء احتجاجا على اغتيال
النقابي التونسي ،وبذلك صبت
»اليد الحمراء« اهتمامها على
ا�ــغــرب أيــضــا ،خصوصا بعد
أن قــتــل أربــعــة فــرنــســيــ� في
مظاهرات الدار البيضاء يوم 7
دجنبر  ،1952لكن عدد الشهداء
ا�غاربة كان خمسة وثﻼث�.
وكــــانــــت دمــــــاء ا�ـــغـــاربـــة
والفرنسي� حــدا فــاصــﻼ ب�
اخــتــيــارات اﻹرهـــاب الفرنسي
والــنــضــال ا�ــغــربــي مــن أجــل
اﻻســـتـــقـــﻼل ،ودشـــنـــت »الــيــد

الحمراء« الفرنسية أعمالها
في ا�غرب ،باختطاف صيدلي
اســمــه »كـــســـوس« خـــرج من
بيته فــي فــاس يــوم  3دجنبر
سنة  1953ولم يعد .واختفى
مدير مدرسة بمدينة سﻼ بعد
ذلك بثﻼثة أيــام ،وقــدم جميع
الــشــهــود أوصـــاف مختطفيه
على أنهم أروبيون .وبلغ عدد
ا�ختطف� فــي الــيــوم اﻷخير
من سنة  1953خمسة وطني�
مغاربة.
وه ــك ــذا يــكــون اﻻخــتــطــاف
واحــتــجــاز الــرهــائــن مــن ب�
ا�مارسات التي عرفها ا�غرب
عــلــى أيـــدي عــصــابــات »الــيــد
الــحــمــراء« ،كــمــا أن إلــصــاق
تــهــم اﻹرهــــــاب واﻻخــتــطــاف
واحــتــجــاز الــرهــائــن با�غرب
يــرجــع هـــو أيــضــا إلـــى ذلــك
الــتــاريــخ ،فقد نــشــرت جريدة
»فرانس سوار« الباريسية في
عدد  31دجنبر  ،1953عنوانا
ضخما يقول »اليد البيضاء
تختطف قـــادة اﻻســتــقــﻼل«،
وكـــتـــب مــــراســــل ال ــج ــري ــدة
الفرنسية بــالــدار البيضاء،
واسمه »جان إيبارفيي« ))إن
اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﻷروﺑــﻴــﲔ ﻳﻌﺘﺒﺮون
ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮ اﳌﺴﺆول
ﻋـــﻦ اﺧ ــﺘ ــﻄ ــﺎف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ
اﳋﻤﺴﺔ((.
وقــد تعمد الصحفي وصف
»اليد الحمراء« باليد البيضاء،
إبعادا ﻻتهامه بأي تواطئ مع
عصابات »اليد الحمراء«.
ولم تكتف السلطات الفرنسية
فـــي ا�ـــغـــرب بــتــقــديــم الــدعــم
والــتــغــطــيــة لــعــصــابــات »الــيــد
الحمراء« ،بل إن واقعا رهيبا
أورده مـــؤرخ فــرنــســي عايش
اﻷوضــــاع ،واســمــه »فــرانــســوا
بــــروش« يحكي فــي كــتــاب له
صــــدر فـــي ســلــســلــة »ج ــرائ ــم
سياسية« نشرته فــي باريس
مؤسسة »بـــاﻻرد« سنة :1977

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﻳﺤﻜﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ،ﻭﻳﺘﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺳﻬﻢ
ﻭﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻮﻻﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﻟﻴﻐﺘﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ،
ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

))إن اﳌﺠﺮﻣﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﰲ
ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ﻳﺤﻜﻮن أﻧﻬﻢ
ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳــﺨــﺮﺟــﻮن ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻦ،
وﻳﺘﺴﻠﻤﻮن أﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﺮاﺳﻬﻢ
وﻳﺬﻫﺒﻮن ﰲ ﺟﻮﻻت ﻋﺒﺮ اﳌﺪن
واﻟــﻘــﺮى ﻟﻴﻐﺘﺎﻟﻮا اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،ﺛﻢ
ﻳــﻌــﻮدون إﻟــﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ أن
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﰲ
ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة((.
وللحقيقة والــتــاريــخ ،فــإن
ضــمــائــر بــعــض الــفــرنــســيــ�
اﻷحــــرار بـــدأت تهتز لبشاعة
ما كــان يجري في ا�غرب على
أيدي عصابات »اليد الحمراء«،
لكن هذه ا�نظمة أصدرت ﻻئحة
تتضمن أسماء كل الفرنسي�
اﻷحــرار ،وكان من بينهم محام
اسمه »بــول بــوتــان« كــان ابنه
»موريس بوتان« في باريس ،من
حملة مشعل القضية العربية
وقضية حقوق اﻹنسان.
وق ــد تــوصــل ا�ــحــامــي »بــول
بوتان« برسالة تهديد من عصابة
»اليد الحمراء« هذا نصها)) :إن
اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ أﻣﺜﺎﻟﻚ ﰎ إﻋﺪاﻣﻬﻢ
ﰲ ﺗــﻮﻧــﺲ وﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧــﺮى،
ﻓﺎﺣﺒﺲ ﻟﺴﺎﻧﻚ ،وإﻻ ﻓﺈن أﻳﺎﻣﻚ
ﻣﻌﺪودة .اﻹﻣﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎو
ﻣﺎو((.
ولقد هبت ا�ؤسسة الحكومية
السرية في فرنسا »دي .إس .تي«
منظمة حماية التراب الوطني
هلعة ﻹفﻼت الزمام من أيديها،
فجاء مديرها »روجـــي ويبو«
للمغرب ﻹجراء بحث ومحاولة
إيــقــاف الــنــزيــف ،ورفــع تقريرا
ﻻزال م ــوج ــودا فــي الــوثــائــق
الفرنسية يقول فيه)) :إن ﺑﻌﺾ
اﻷروﺑــﻴــﲔ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﲔ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ
اﳊــﻘــﺪ واﻻﻧ ــﺘ ــﻘ ــﺎم ،ﻳــﺮﻛــﺒــﻮن
ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ وﻳﺤﻤﻠﻮن أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ
اﻟــﻨــﺎرﻳــﺔ ،وﻳﻄﻠﻘﻮن اﻟــﻨــﺎر ﻋﻠﻰ
أول ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻳﻈﻬﺮ أﻣﺎﻣﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ
ﻣﻨﻔﺬي ﻫﺬه اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ((.
وإذا كانت الحملة اﻷخيرة في
تقرير مدير ا�خابرات الفرنسي
»روجي ويبو« تعني الفشل في
توقيف اﻹرهاب ،أو عدم الرغبة
فــي تــوقــيــفــه ،فـــإن الصحافة
الفرنسية سارعت لتبرير ا�وقف
الفرنسي ا�ــعــادي للمغاربة،
وكتبت جريدة »باريس« في عدد
سابع يناير  1955بقلم الصحفي
»كــامــيــل إيــمــار« ))إن ﺻﺮاﻣﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺷﻴﺌﺎ ﲡﺎه اﻹرﻫﺎب((.
ﻳﺘﺒﻊ

