اﻟﻤﺆﺳﺲ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي

ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

بينما يتواصل مسلسل هروب اﻷم�
العام السابق لحزب اﻻستقﻼل،
ﺮﻱ
شباط ،إلى تركيا وأ�انيا) ،(..حيث
ﺳ
تشير التوقعات إلى إمكانية اعتقاله
في ا�طار في حالة عودته لﻺجابة عن
أسئلة ا�حقق�) ،(..أحيى نزار البركة،
اﻷم� العام الحالي ا�شروع الذي فشل
فيه شباط ،وهو بيع ممتلكات الحزب ،إذ تمت
البداية با�طبعة وعقارها) ،(..بينما لم يعرف مصير
»عمارة الرياض« التي تركها شباط في عهدة الدويري،
ونظم فيها نشاطا واحدا قبل أن تعوض فيها ﻻفتة »حزب
اﻻستقﻼل« بﻼفتة »مكاتب للكراء«.
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اﻗﺘﺮاض اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ

ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﳴﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳴﺴﺘﻔﻴﺪﺓ) ،(..ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﺪ ﺍﻵﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﳲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻓﺮﻴﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ »ﺻﻨﻊ ﳲ ﺍﻟﺼﻦﻴ« ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﳲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ) ،(..ﻟﻜﻦ ﺍﳴﺆﻛﺪ ،ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭﺃﺧﻨﻮﺵ ﻭﻟﺸﻜﺮ ﻭﺳﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺸﻲﺀ ،ﺑﻌﺪ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ..ﻫﻜﺬﺍ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳲ ﺣﺎﻟﺔ »ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ« ،ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﺇﳳ ﺍﳴﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳴﻐﺮﺏ ﺑﺮﺘﺗﻴﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ.
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كواليس األخبار
دق طبول «الحرب» في الصحراء

ت�صعيـد مغربـي يهـدد ا�ستمـرار
«املينور�سو» يف ال�صحراء

الحقيبة
دبلوماسية
ال

بينمــا يواصــل الســفير األمريكــي اجلديــد ،رجــل األعمــال
دافيــد فيشــر ،الترويــج لصــوره رفقــة زوجتــه باملغــرب ،حيــث
يحــاول إعطــاء بعــد اجتماعــي للســفارة( ،)..قالــت بعــض
املصــادر أن عائلــة الســفير بــدأت مســارها يف املغــرب مبراجعــة الطبيــب ،قبــل أن
يظهــر الســفير وزوجتــه يف أحــد مطاعــم الربــاط ،حيــث لــم يعــرف أحــد أن األمــر
يتعلــق بســفير أمريــكا اجلديــد ،وقــد كان الســفراء الــروس هــم الوحيــدون الذيــن
يتجولــون ويشــربون القهــوة يف املطاعــم الشــعبية دون بروتوكــول.

الصينيون ال يضحكون..

الرباط .األسبوع

بغض النظر عن فساد بعض بعثات
األم ــم املتحدة إلــى الــعــالــم ،وبغض
النظر عن كون «املينورسو» تواصل
عملها في األقاليم الجنوبية دون آلية
سياسية منذ طردها من املغرب في
زمن األمني العام السابق بان كيمون،
الــذي وصــف املغرب في آخــر أيامه،
بالبلد املحتل انطالقا من أرض بير
لحلو( ،)..يبقى الجديد هــذه املــرة،
هــو التصعيد املعلن عنه مــن طرف
الــجــانــب املــغــربــي ،حيث أكــد ناصر
بوريطة ،وزيــر الــشــؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني
بالخارج ،أن «املناطق الواقعة في
الــحــدود مــع الــجــزائــر كــانــت تعرف
وجودا مغربيا إلى حدود سنة ،1991
وأن تسليمها إلى األمــم املتحدة من
لــدن اململكة كــان بهدف تدبير وقف
إطــاق الــنــار» ،كما أكــد أن «املغرب
يحتفظ بحقه في الدفاع عن تيفاريتي
وبير لحلو واملحبس التي عرفت في
األشــهــر األخــيــرة تــحــركــات خطيرة
من لدن جبهة البوليساريو ،محذرا
مــن كــون تحريك البوليساريو ألي
بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أيا
كانت طبيعتها ،من مخيمات تندوف
في الجزائر إلى شرق الجدار األمني

العدد1061 :
الخميس
 6فبراير 2020

رئي�س جماعة يف احل�سيمة يت�ضامن
مع ال�ضحايا يف ووهان
الرباط .األسبوع

بوريطة
الدفاعي للصحراء ،يعد عمال مؤديا
إلى الحرب».
وبــالــتــزامــن مــع استعمال املغرب
ملصطلح «الحرب» على لسان بوريطة،
تجاهل زعیم البولیساریو إبراھیم
غــالــي الــتــحــذيــر املــغــربــي مــن خــال
ترؤسه الجتماع «أركــان امليليشيات»
ببلدة بير لحلو ،منتقدا تنظیم أحداث
ریاضیة بمدینة العیون ،وفتح بعض
الـــدول اإلفــریــقــیــة لقنصلیات بمدن
األقاليم الجنوبیة للمملكة ،معتبرا
األمر «استفزازا لن یمس جوھر النزاع
وال طبیعته وال إطـــاره القانوني»،
مــؤكــدا إصـــرار جبھة البولیساریو

على تعزیز وجودھا باملنطقة العازلة،
بھدف تعزیز مــا سماه «مؤسسات
البولیساریو باملنطقة العازلة» ،رغم
قــــرارات األم ــم املــتــحــدة املــحــذرة من
أي تغییر یمس الوضع القائم بھذه
املنطقة.
بهذه التحركات التي تجعل مستقبل
استمرار «املينورسو» على املحك،
بسبب عدم احترام املناطق العازلة،
والــتــصــعــيــد املــغــربــي الـــذي أصبح
يجنح إلــى الــوضــوح والصرامة في
مواقفه ،فربما يكون املغرب صادقا
في إعالن الحرب وتطهير املنطقة من
امليليشيات(.)..

لم يتأكد ما إذا كانت مبادرة
جدية أم ال ،لكن وســائــل إعــام
صينية تــفــاعــلــت مــع املــبــادرة
التي أطلقها رئيس جماعة لوطا
بإقليم الحسيمة ،مكي الحنودي،
لــتــخــصــيــص ف ــائ ــض مــيــزانــيــة
جماعته لــهــذه السنة مــن أجل
دعم الدولة الصينية في جهودها
ملكافحة فيروس كورونا.
قد تكون هــذه الدعوة ساخرة
بالنظر إلى اإلمكانيات الضعيفة
لــلــجــمــاعــة مــقــارنــة م ــع مدينة
بحجم ووهان ،لكن وكالة األنباء
«شينخوانت» الصينية ،نشرت
مــقــاال قــالــت فــيــه« :ف ــي مــبــادرة
جديرة بالثناء ،قرر رئيس املجلس
البلدي فــي لــوطــا ،فــي مقاطعة

شكر على تعزية
�صحفــي الـملــوك الثــالثــة

يوم  28دجنبر  ،2019غادرنا
وجه إعالمي مغربي كبير ،رجل
وطني بامتياز ،واسم استثنائي يف
تاريخ الصحافة الوطنية ،مناضل
ومدافع عن حرية التعبير.
خــــال مــســيــرتــه الصحفية
التي استغرقت  67سنة يف عالم
الصحافة املكتوبة ،عرف قيدوم
وعــمــيــد الــصــحــفــيــن املــغــاربــة
مــصــطــفــى الــعــلــوي ،بخطابه
القوي ،وقلمه املناصر للمبادئ
والــقــيــم ،وتــأثــيــره على الوضع
السياسي بحقيقته الضائعة،
كان رحمه اهلل مدافعا شرسا عن
وطنه ،وأدى الثمن غاليا بسبب
جرأته وشجاعته.
الراحل مصطفى العلوي فتح
صفحات جرائده لكل املغاربة،
مــعــتــبــرا أنــهــا صـــوت األغلبية
الــصــامــتــة ،مم ــا أكــســبــه ق ــراء
اس ــم ــه يف تـــاريـــخ الــصــحــافــة،
مــن كافة األعــمــار واملستويات ،املسؤوليـن والسياسيني.
وكــان مكتبه وجهة للمظلومني مــســلــحــا بــقــلــمــه وشخصيته وسيبقى حيا يف قلوب املغاربة
م ــن بــطــش الــســلــطــة ،وجتـــــبــر القوية ،نقش مصطفى العلوي الذين عرفوه كرجل وطني دافع

الحسيمة املغربية (شمال شرق)،
أن يــضــع عــلــى جــــدول أعــمــال
املجلس مشروع تقديم الفائض
فــي امليزانية ملــســاعــدة الشعب
الصيني الــذي يــواجــه فيروس
كورونا».
وكـــان الــحــنــودي قــد قـــال في
تدوينة لــه على حسابه بموقع
«فــايــســبــوك»« :ســــوف أحـــاول
بصفتي رئيس جماعة لوطا ،إقناع
جميع أعضاء املجلس الجماعي
للوطا أو على األقل أغلبيته خالل
اجتماعه يوم الخميس ( 6فبراير
الــجــاري) ،بتخصيص الفائض
املالي (رغم محدوديته) ملساعدة
شعب الصني» ،مضيفا أنه «للدولة
واسع النظر في إمكانية التأشير
على مقرر املجلس الجماعي أو
عدمه».

بطريقته وبأسلوبه املميز عن
قضايا بالده ،وبقي وفيا مللوكها
الثالثة.
مــديــر نــشــر جــريــدتــنــا ،ابنه
السيد الطيب الــعــلــوي ،رفقة
طــاقــم «األســبــوع» وكــافــة أســرة
الفقيد ،يشكرون صاحب اجلاللة
محمد الــســادس على تعزيته
الصادقة ،كما يشكرون األقطاب
السياسية واحلكومية والهيئات
الــدبــلــومــاســيــة داخــــل وخـــارج
البالد ،وكذا األصدقاء والقراء
وكل من تقاسم معهم حزنهم على
فقدان الراحل ،سواء باحلضور،
أو بــصــادق الــشــعــور مــن خــال
االتــصــال الهاتفي ،أو الرسائل،
أو شاركهم العزاء عبر صفحات
اجلرائد ،واملواقع اإللكترونية،
والــوســائــل السمعية البصرية،
ووسائل التواصل االجتماعي.
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
تنتظر اﻷوســاط الصحفية بترقب
كبير مبادرة ملكية لدعم الصحافة ،غير
أن ا�صادر التي روجت للموضوع ،لم
تكشف عن شكل ا�بادرة وﻻ حجمها،
وﻻ عــن نــوع الــدعــم ،الــذي قــد يحل
محل الدعم القديم الذي وصفه وزير
ا�الية الحالي بالدعم غير القانوني
فقطعه).(..
حسب الوثيقة ا�ــســربــة) ،(..فإن
حصول عبد اللطيف الحموشي على
وسام إسباني من درجة عالية ،كان
بسبب انخراطه الشخصي في جهود
محاربة اﻹرهاب).(..
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قــد يــكــون ذلــك خطئا كــبــيــرا) ،(..لكن
التاريخ سجل أن وزير الخارجية ا�غربي
نــاصــر بــوريــطــة قــال معلقا على »صفقة
القرن« التي يحاول رئيس أمريكا ترامب
فرضها على العالم ،في إطار ا�كافأة للوبي
الصهيوني) ،(..بأن ))ا�ملكة تقدر جهود
السﻼم البناءة التي تبذلها اﻹدارة اﻷمريكية
الحالية ،من أجل التوصل إلى حل عادل
ودائم ومنصف بالشرق اﻷوسط(( ،رغم أن
الشرق اﻷوسط لم يجن من التدخل اﻷمريكي
سوى الخراب) ،(..ورغم أن ا�غرب كان قد
وضع مسافة كبيرة بينه وب� اﻻستعدادات
التي كانت تعد للخطة ،منذ مؤتمر البحرين،
الذي دعا له صهر الرئيس اﻷمريكي ،غاريد
كوشنير ،لشرح دوافع »الصفقة« من الجانب
اﻻقتصادي..
وقد كان من الطبيعي أن ﻻ يبارك ا�غرب
الجهود اﻷمريكية التي تحاول أن تجعل من
القدس الشريف عاصمة أبدية ﻹسرائيل،
ﻻ سيما وأن رئيس لجنة القدس هو ا�لك
محمد السادس) ،(..وليس هذا فحسب ،بل
إن ا�لك محمد السادس كان قد تزعم ا�بادرة
العا�ية التي أطلقت من الرباط تحت عنوان
»نداء القدس« رفقة البابا فرانسيس.
وبغض النظر عــن كــون تصريح وزيــر
الخارجية بوريطة كــان بمعزل عــن رأي
الــحــكــومــة) ،(..فــإن الــرجــوع إلــى الوثيقة
التي أطلقت خــﻼل شهر مــارس ا�اضي،
يؤكد حتمية مواصلة معالجة ا�لف بنفس

الطريقة ،طا�ا أن البابا يخاطب مﻼي�
ا�سيحي� فــي الــعــالــم ،وهــم لــن يقبلوا
بالتأكيد الحل اﻷمريكي) ،(..بخﻼف »نداء
القدس« الذي يدعو إلى الحفاظ على القدس
»ثراتا مشتركا« للديانات التوحيدية الثﻼث،
وقبلة للجميع).(..
وﻻ يعلم أحد اﻵن سبب اﻹهمال ا�غربي
لفعاليات »نــداء الــقــدس« ،بينما تهافتت
مﻼي� ا�واقع عبر العالم �تابعة حضور
البابا إلى الرباط ،وكلها نقلت فقرات من
قبيل ))دعــوة بابا الفاتيكان إلــى البحث
عن الوسائل ا�لموسة ﻻستئصال التطرف،
بــا�ــوازاة مع دعــوة ا�لك محمد السادس
إلــى إيــﻼء الدين اﻷهمية التي يستحقها
في مجال التربية(( ..فضﻼ عن ا�تابعة
العا�ية التي خلفتها قــراءة ا�لك محمد
السادس لخطابه بثﻼث لغات بعد العربية،
هي اﻹسبانية واﻹنجليزية والفرنسية،
حيث قال�)) :واجهة التطرف بكل أشكاله،
فإن الحل لن يكون عسكريا وﻻ ماليا ،بل
يكمن في شيء واحد هو التربية ..دفاعي
عن قضية التربية ،إنما هو إدانــة للجهل،
فليس الدين هو ما يجمع ب� اﻹرهابي� ،بل
يجمعهم الجهل بالدين((.
وبينما قــد يبدو هــذا الــكــﻼم عــاديــا في
ا�ــغــرب ،فإنه ليس كذلك بالنسبة لبقية
الــعــالــم ،حيث أصبحت الكنيسة نفسها
تعتمد على اﻻنتشار في مواقع التواصل
اﻻجتماعي) ،(..من تم يتع� على ا�غرب
حتما إعــادة تفعيل هذه الزيارة ،طا�ا أن
سلطة البابا أقوى من سلطة ترامب ،وربما

ﻻ يعلم كثير من ا�غاربة أن البابا لعب
دورا كبيرا في حل بعض النزاعات العا�ية
الشبيهة بمشكل الصحراء ،وأكثر من ذلك،
فــإن لــه كلمة فــي حماية رعــايــا الكنيسة
بمختلف مناطق الــنــزاع ،لكن ا�غاربة
عاجزون حتى اﻵن عن تفعيل هذا التحالف،
وهو شيء ﻻ يتعارض مع التاريخ ،حيث
كان ا�سيحيون ،شأنهم شأن اليهود ،جزء
من النسيج اﻻجتماعي ا�غربي ،وقد كان
الــراحــل ا�لك الحسن الثاني يولي لهذا
الوجود اهتماما كبيرا).(..
وبينما يتواصل اﻹهمال ا�غربي للمفاتيح
السياسية الدولية) ،(..تواصل بعض الدول
البحث عن اﻹمكانيات التي يتيحها اﻻنفتاح
على عمل الكنيسة ،والنموذج من اﻹمارات،
حيث يتواصل استثمار العﻼقات للترويج
لوثيقة »اﻷخوة اﻹنسانية« ا�وجهة للعالم
انــطــﻼقــا مــن أبــوظــبــي ،وقــد وصــلــت هذه
الوثيقة إلى درجة ا�طالبة باعتمادها في
اﻷمــم ا�تحدة ،وهــي ﻻ تختلف من حيث
ا�ضمون مع إعﻼن »نداء القدس« ،فأين هي
وزارة اﻷوقاف ،وأين هي وزارة الخارجية،
وأين هم علماء ا�غرب من تحركات جامع
اﻷزهــــر)(..؟ وأينهم ا�هتمون بمستقبل
ا�غرب؟ فقد يكون أحد الحلول لحل مشكل
الصحراء ومواجهة تداعيات »صفقة القرن«،
هو التنسيق مع البابا ،ﻻ سيما وأن ا�غرب
تــجــاوز منذ زمــن بعيد مشكلة التعصب
الديني ،وهو الدولة الوحيدة حتى اﻵن التي
استطاعت إدمــاج »التوجه اﻹسﻼمي« في
الحكومة دون أثار جانبية).(..
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قال مصدر جد مطلع من الحركة الشعبية،
أن قيادات حركية وأعيان ورؤساء جماعات،
بدؤوا في ربط اﻻتصال بمحمد حصاد ،وزير
الداخلية السابق ،من أجل التحرك لحل أزمة
الجمود و»البلوكاج« غير ا�سبوقة التي
دخلها حزب »السنبلة«.
وأوضــح ا�صدر ذاتــه ،أن هــذه القيادات
بدأت تتصل بمحمد حصاد للتدخل العاجل
والضغط على امحند العنصر ،ﻻتخاذ مواقف
مصيرية في الحركة الشعبية ،بعد هذا ا�وت
السريري وا�ؤسساتي الــذي دخله الحزب
حكوميا وبر�انيا وجماعيا.
وأكد ا�صدر ذاته ،أن هؤﻻء الحركي� الذين
من ا�نتظر أن يتصلوا بجميع الحركي�

الغاضب� ،يطالبون حصاد بالضغط على
العنصر ،لحل ا�كتب السياسي وتقديم
استقالته مــن على رأس الــحــركــة ،تمهيدا
لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني
بغاية البحث عن قيادة جديدة لحزب الحركة
الشعبية الذي يعيش غليانا غير مسبوق في
تاريخه.
وأضــاف ا�ــصــدر ،أن سبب دعــوة حصاد
للتحرك ،يرجع للعجز غير ا�سبوق الذي
أصاب امحند العنصر ،بعدما أحكم قبضته
على »السنبلة« بيد من حديد ﻷزيــد من 36
سنة ،ليجد نفسه الــيــوم عــاجــزا عــن جمع
شتات ا�كتب السياسي لحزبه الذي تحول
إلى كتيبات حرب متطاحنة وقابلة لﻼنفجار
في أي لحظة ،واحدة يقودها محمد الفاضلي
وأتباعه في الشبيبة وفي ا�جلس الوطني،

وأخــرى يقودها محمد مبديع قبل أن يغرق
في وحل اﻻفتحاصات التي تقوم بها عدد من
اﻷجهزة لبلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها
ﻷزيد من عقد من الزمن ،وكتيبة ثالثة كانت
تقودها حليمة العسالي قبل أن تفقد ذراعها،
صهرها أوزيــن ،الــذي جمد وضعيته داخل
الحزب.
وقــال ا�صدر ذاتــه ،أنه أمــام انتقال أزمة
الحركة إلى مقر الحكومة والبر�ان ،وشتات
الفريق بعد ابتعاد مبديع رئيس الفريق من
البر�ان نهائيا ،بات العنصر مهددا بفقدان
فريقه ونوابه وأعيانه الذين شرع البعض
منهم في طرق باب حزب اﻷحــرار ،وآخرين
ينتظرون تطورات حزب اﻷصالة وا�عاصرة،
فهل حقا أخــلــي الــطــريــق لحصاد لحصد
»السنبلة«؟

ﻻ حــديــث فــي اﻷقــالــيــم الجنوبية
إﻻ عن الــدور الــذي يمكن أن يلعبه
فتح قنصليات جديدة لدول إفريقية
بــالــصــحــراء ،حــيــث يــقــول مــصــدر
دبلوماسي إفريقي ،أن هذا التحرك
ا�غربي قد يخلق له بعض ا�شاكل
داخل اﻻتحاد اﻹفريقي ،ﻷن افتتاح
قــنــصــلــيــات ب ــا� ــدن الــجــنــوبــيــة لم
يشمل حتى اﻵن الــدول القوية في
إفريقيا).(..
في السودان ،تم الحكم على بشير
زمــانــه بعد إســقــاط حكمه ،بعام�
من السجن في مؤسسات الرعاية
اﻻجتماعية ،بتهمة اﻻحتفاظ بـ 25
مليون دوﻻر في بيته ،وعندما طرح
عليه القاضي سؤال من أين لك هذا؟
قال إنها هدية من السعودية ،فردوا
عليه بأنها هدية للشعب).(..
فــي لــقــاء إعــﻼمــي دولـــي ،انــزعــج
صحفي جزائري من لوحة فنية مد
فيها الفنان العاصمة الــربــاط إلى
وسط الجزائر ،فحاول تعويض اﻷمر
بالبحث عــن الجمهورية ا�زعومة
في الخريطة ،لكن الصحفي ا�غربي
الــوحــيــد ال ــذي كــان حــاضــرا سأله:
تقولون أن الجزائر ﻻ عﻼقة لها مع
البوليساريو� ،اذا إذن تسعون للدفاع
عنها؟ فبهت الصحفي الجزائري
وسط سخرية وفد إعﻼمي كبير).(..
يتساءل ا�واطنون في الرباط عن
الجهة التي وراء أصحاب سيارات
»الــديــبــنــاج« ا�هترئة ،التي تخرق
القانون يوميا بسبب تحولها إلى
خردة تجوب الشوارع طوﻻ وعرضا،
وأحيانا يتجرأ أصحابها على جر
السيارات في اﻻتجاه ا�منوع ،فمن
يوقف هذه ا�هزلة)(..؟
»خــوك فــي الحرفة ع ــدوك« وعــدو
الوزير حسن عبيابة هذه ا�رة ،أستاذ
جامعي مثله) ،(..كان يهاجم الوزير
فــي موقعه اﻹلــكــتــرونــي) ،(..لكنه
سرعان ما تحول إلى »التملق« بعد أن
فضحوا استفادته من عشرات ا�ﻼي�
من ا�ال العام دون وجه حق في إطار
اتفاق غامض أيــام وزارة الشبيبة
والرياضة في نسختها »الطالبية«.
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علمت »اﻷسبوع« من مصادر بر�انية
جد مطلعة ،أن رئيس مجلس النواب
اﻻتحادي الحبيب ا�الكي ،قد عزم على
القطع مع ظاهرة غياب ممثلي اﻷمة
كظاهرة مشينة استفحلت بطريقة غير
مسبوقة في البر�ان الحالي.
وقــال ا�صدر ذاتــه ،أن ا�الكي جمع
رؤس ــاء الــفــرق البر�انية ،على عجل،
يــوم الثﻼثاء ا�اضي
بمكتبه ،ونبه إلى
خطورة استفحال
ظ ــاه ــرة الــغــيــاب
عـــــلـــــى س ــم ــع ــة
ا�ــجــلــس وعــلــى
صــــورتــــه أمــــام
الرأي العام ،ومن
تـــم اقـــتـــرح على
رؤســــــــــاء

الفرق العمل بشكل عاجل على تغيير
القانون الداخلي �جلس الــنــواب في
اتجاه طرد البر�اني� الذين يتغيبون
باستمرار.
وأوضح نفس ا�صدر ،أن ا�الكي اقترح
بقوة ضرورة وضع بند جديد ينص على
أن غياب البر�اني عن جلسات البر�ان
لدورت� كاملت� ،أي سنة مهما كانت
ا�بررات ،يتم إحالة ملفه على ا�حكمة
الدستورية من أجل استصدار قرار طرده
من مجلس النواب نهائيا.
قـــرار ا�ــالــكــي هـــذا ،فــاجــأ رؤســاء
الفرق وعــدد من البر�اني� الذين
رفــضــوا جملة وتفصيﻼ ،ﻻسيما
نــواب اﻷحــرار والحركة الشعبية
واﻻســتــقــﻼل ،بحجة أن ــه ليست
هناك قوة قانونية تستوجب طرد
الــبــر�ــانــي إﻻ مخالفاته صــراحــة
للقانون ،كعدم توفره على اﻷهلية
القانونية ،أو صدور حكم

ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻱ

قضائي يطعن في ذمته ،غير أن ا�الكي،
يــقــول ا�ــصــدر ذاتـــه ،تمسك بــضــرورة
إيجاد حل عقابي لهؤﻻء ا�تغيب�.
وكان مجلس النواب قد شهد غيابات
طويلة وصلت الشهور والسنوات لبعض
البر�اني� ،مثل حميد شباط أم� عام
اﻻستقﻼل سابقا ،وفؤاد العماري شقيق
إلياس العماري ،وغيرهما ،مما جعل
ا�الكي يرفض مبررات الشواهد الطبية،
وكذا ا�بررات غير ا�قنعة للغياب ،فهل
ينجح ا�ــالــكــي فــي الحد
من ظاهرة الغياب ،أم
أنـــه ســيــرفــع الــرايــة
البيضاء أمام اللوبي
السياسي الحامي
للوبي البر�اني؟

¢SÉª°ûæH í°TÎj ⁄ GPÉŸ
?áeÉ©dG áfÉeCÓd
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
منذ أن أعلن عن فتح بــاب الترشيحات لرئاسة اﻷمانة
العامة لحزب اﻷصالة وا�عاصرة ،وإعﻼن خمسة مرشح�
حتى حدود اﻵن عن نيتهم في الترشح لقيادة »الجرار« خﻼل
ا�ؤتمر ا�زمع عقده يوم غد بالجديدة ،يطرح أغلب »البامي�«
و»الباميات« سؤال غياب حكيم بنشماس عن قائمة الترشيح
ﻻستمراره في كرسي اﻷمانة العامة ،وهو الذي قضى فقط
سنت� على هــذا الكرسي ،أي نصف الــوﻻيــة فقط ،وجاء
استثناء لتعويض إلياس العماري الذي قدم استقالته من
منصب اﻷم� العام.
هذا السؤال برز بقوة وسط مقربي بنشماس ،الذين ظل
يعدهم بعزمه الترشيح ،وبأنه سيعلن عن ذلــك في ندوة
صحفية كانت مقررة من قبل ،وأجلت مباشرة إلى ما بعد ندوة
وهبي ،ثم أشيع أنها ستكون يوم اﻹثن� ا�اضي ،غير أن
ﻻ شيء من ذلك تحقق ،بل إنه في مساء يوم اﻷحد اﻷخير،
أغلق حكيم بنشماس هاتفه في وجه هؤﻻء البر�اني� وبعض
اﻷعيان وا�قرب� منه بــاﻹدارة ا�ركزية للحزب وبمناصب
ا�سؤولية في ا�ؤسسات.
الـــذي ظــل يمني الــنــفــس ويتشبث
بنشما س
»البام« ،استغل
بخيط أمل
في ترشيحه لقيادة »البام
ندوة القيادي وهبي ليؤكد وقوفه إلى
فــــرصــــة
جانب إمــارة ا�ؤمن� ،قبل أن ينزل
عليه بﻼغ ا�رأة القوية داخل
الــــحــــزب ،فاطمة الزهراء
ا�ــنــصــوري،
كقطعة ثلج
بعد أن أعلنت
ترشيح وهبي
رسميا.

ﺑﻨﺸﻤﺎﺱ
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علمت »اﻷسبوع« من مصدر بر�اني
مطلع ،أن الحبيب ا�الكي يتعرض
لضغوط كبيرة مــن طــرف الــنــواب
ﻹنعاش صندوق تقاعد البر�اني�
ا�توقف منذ ثﻼث سنوات.
وأكد ا�صدر ذاته ،أن عددا من الفرق
النيابية والبر�اني� يضغطون على
ا�الكي ﻹحياء ا�قترح السابق الذي
كان قد قدمه لحل إشكالية صندوق
تقاعد البر�اني� ليلة اختتام البر�ان
خــﻼل شهر غشت ا�ــاضــي ،قبل أن
يتراجع عن ذلك تحت ضغط الشارع

واﻹعﻼم والرأي العام.
وأوضــح ا�صدر ،أن ا�الكي عقد
اجتماعا ،يوم الخميس ا�اضي ،مع
ممثلي الفرق حول موضوع صندوق
التقاعد ﻹحياء هذا ا�شروع وسط
تكتم شديد على طريقة اﻹصــﻼح،
ومحاولة تمريره عشية اختتام هذه
الدورة البر�انية يوم الثﻼثاء القادم،
فهل يخضع ا�الكي للضغط وينجح
في تمرير مقترح إصــﻼح صندوق
تقاعد البر�اني�؟
وكــان صندوق تقاعد البر�اني�
قد أفلس نهائيا قبل ثﻼث سنوات،
بسبب اختﻼل مداخيله مع مصاريفه،

حــيــث ارتــفــعــت ا�ــصــاريــف بسبب
ارتفاع عدد النواب ا�غادرين للبر�ان
ﻻسيما حــ� ارتــفــع الــعــدد بسبب
ﻻئحة الشباب والنساء ،مما جعل
الصندوق يفلس ويشرع ا�الكي في
طلب دعم الحكومة ،غير أن العثماني
رفض دعمه من ميزانية الشعب ،مما
جعل النواب يقترحون حﻼ يتجه إلى
تغطية العجز عبر رفــع مساهمات
البر�اني� ورفع مساهمات البر�ان
من ميزانيته العامة ،مقابل أصوات
قليلة كــانــت تــدعــو إلـــى حــل هــذا
ال ــص ــن ــدوق وإرجــــــاع مــســاهــمــات
البر�اني� لذويها وانتهى ا�وضوع.
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فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه خبر
»اﻷســـبـــوع« بــ� ي ــدي ال ــق ــراء ،يــوم
الخميس ا�اضي ،حول خﻼفات اﻹثراء
غير ا�ــشــروع بــ� أحـــزاب اﻷغلبية
وليس ب� العدالة والتنمية واﻷصالة
وا�عاصرة ،أكد وزير الثقافة واﻻتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة ،حسن
عبيابة ،بالحرف ما انفردت به
جريدتنا.
وأكد الوزير عبيابة كل
ما تطرقت إليه »اﻷسبوع«
ح� كشفت وجود الخﻼف
حول جريمة اﻹثراء غير
ا�ــــشــــروع ،وبـــأن
مــــــــشــــــــروع
الــــقــــانــــون
الــجــنــائــي
بـــالـــفـــعـــل
بات محط
خــﻼفــات
بـــــــــــ�

ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ

مكونات اﻷغلبية ،ما يقتضي اﻻستماع
إلــى مختلف اﻵراء لتقريب وجهات
النظر ،وأن مثل هذه القوان� تحتاج
إلى وقت طويل للمصادقة عليها.
وما لم يقله الوزير عبيابة وانفردت
بــه »اﻷســـبـــوع« ،هــو أن فــريــقــا كل
مــن التجمع الــدســتــوري واﻻتــحــاد
اﻻشتراكي قد طلبا رسميا من قيادتهم
السياسية عقد اجتماع طارئ لقيادات
اﻷغلبية الحكومية ،أي اجتماع عاجل
بــ� العثماني ولــشــكــر وأخــنــوش
والعنصر ومحمد ساجد ،ﻹيجاد
حلول واتفاقات صريحة بخصوص
قضيتي »اﻹجــهــاض« و»محاربة
اﻹثــراء غير ا�شروع« قبل إحالة
هــذه الحلول وهــذه اﻻتفاقات
على الــنــواب لتصريفها،
مــمــا جــعــل »اﻷســـبـــوع«
تنفرد بأن ا�صادقة
على القانون

الجنائي تتأجل حتى دورة أبريل
القادمة رغم عدم إعﻼن ذلك رسميا من
طرف رئيس لجنة العدل.
وكان وزير الدولة ا�صطفى الرميد قد
روج في مختلف الصالونات السياسية
واللقاءات ،أن حزب اﻷصالة وا�عاصرة
هو الذي يقف وراء »بلوكاج« القانون
الجنائي ،ﻷنه يرفض ا�صادقة على
فصل »تجريم اﻹثــراء غير ا�شروع«
كما ورد فــي ا�ــشــروع الــذي جــاء به
عندما كان وزيرا للعدل ،قبل أن يعلن
الوزير عبيابة أن العكس
هــو الــحــاصــل ،حيث
الخﻼفات داخل فرق
اﻷغلبية هــذه ا�ــرة
وليس ب� الحكومة
وا�عارضة.

ﻋﺒﻴﺎﺑﺔ
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قال مصدر جد مطلع ،أنه مباشرة بعد قرار الوكالة الوطنية
لتقن� اﻻتصاﻻت ،القاضي بتغريم شركة »اتصاﻻت ا�غرب«
حوالي  330مليار سنتيم لفائدة شركة »إنوي« ،بسبب ما قيل
»ممارسات احتكارية« ،حتى انطلق في الصالونات السياسية
واﻻقتصادية الكبرى الحديث عن تحليل تداعيات هذا القرار.
وأشــار ا�صدر ذاته إلى أن من التداعيات الكبيرة لهذا
القرار على »اتصاﻻت ا�غرب« ،حسب نفس الصالونات،
الــــيــــوم عــلــى
هــو أن هـــذه الــقــضــيــة ا�ــطــروحــة
تستند إلى
القضاء التجاري بالرباط ،قد
قــضــائــي
الــقــرار اﻹداري ﻹصـــدار حكم
تــرفــعــهــا
نهائي في نفس الدعوة التي
ا�ــغــرب«،
»اتصاﻻت
»إنوي« على »اتصاﻻت
إنوي«
شركة »إنوي
مــــــــــادي
وتطالب من خﻼلها بتعويض
س ــن ــت ــي ــم
قـــدره أزيـــد مــن  500مليار
بــســبــب مــــا قــالــت
أنــه »منافسة غير
مشروعة«.

ﺃﺣﻴﺰﻭﻥ

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره اهلل،
يسعد القرض الفالحي للمغرب االنخراط في البرنامج الوطني لمواكبة و تمويل
المقاوالت الصغرى و حاملي المشاريع في العالم القروي.
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استهتار البرلمانيين بالسيادة الوطنية

ا�ستدعاء الوزراء ب�صفة م�ستعجلة �إىل الق�صر..
هل امللك غا�ضب على ممثلي ال�شعب؟

 6أشهر من أجل ال شيء

اتهام العثماين ب�إهمال
التو�صية امللكية بالبحث
عن الكفاءات

بدء الت�سخينات االنتخابية ب�إعالن
احلرب بني العدالة والتنمية والداخلية

الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع
عاش البرملان ارتباكا كبيرا ،يوم اإلثنني
املــاضــي ،بسبب تغيير جــذري في قائمة
الوزراء الذين كانوا سيحضرون لألجوبة
عن أسئلة البرملانيني في جلسة األسئلة
الشفوية املباشرة ،قبل أن يخبر البرملان
بــأن هناك نشاطا ملكيا عاجال استدعى
تغيير هؤالء الوزراء بآخرين غير معنيني
بالنشاط.
مــصــدر ســيــاســي جـــد مــطــلــع ،كشف
لـــ«األســبــوع» ،أنــه لألسبوع الــرابــع على
التوالي تبرمج أنشطة ملكية مكثفة وذات
قيمة موضوعية هامة (مثل قضية املاء،
وقضية دعــم املــقــاوالت الشابة وخفض
الفائدة عن قــروض املــقــاوالت الصغيرة)
بالتزامن مــع جلسة البرملان التي تبث
مباشرة على أمواج التلفزة املغربية يوم
اإلثنني ،حيث بالرغم من أن هذا اليوم يبرمج
دستوريا وقانونيا ألسئلة البرملانيني ،بدأت
تبرمج أنشطة ملكية.
وأكــد املصدر ذاتــه ،أنه ليست الصدفة
التي تطبع عادة مثل هذه األنشطة ،ولكنها
الرسائل السياسية الخفية والعلنية من ملك
البالد لنخبة البرملانيني التي دعاها أكثر
من مرة وفي كل خطاب الفتتاح البرملان،
إلى االلتزام بقضايا الشعب ،وإلى العمل
داخــل البرملان بجدية للدفاع عن قضايا

الشعب ،قبل أن يكتشف الجميع استهتار
أغلب نواب األمة باألمانة وبقضايا الشعب
وعدم اهتمامهم سوى بقضاياهم الخاصة
وسياحتهم وغيابهم رغــم توفير جميع
الوسائل من هواتف وفنادق مجانا بالرباط.
وأوض ــح املــصــدر ذات ــه ،أن اجتماعات
امللك يوم اإلثنني مع الحكومة ومساءلتها
حــول قضايا هامة تهم الشعب املغربي،
هي رسالة من املؤسسة امللكية على قيامها
بدورها ودور حتى هؤالء البرملانيني الذين
صاروا عبئا على الدولة وسار حضورهم
مثل غيابهم.
وأشــــار املــصــدر ذاتـــه إل ــى أن جلسة
التصويت التي خصصت للتصويت على
ترسيم الحدود البحرية اإلقليمية املغربية
يــوم الــثــاثــاء املــاضــي ،ومــا رافــقــهــا من
ضغوط إسبانيا والجزائر والبوليساريو،
وعوض أن يحضرها جميع ممثلي األمة،
باعتبارها جلسة تاريخية تناقش املصالح
العليا للوطن ،غــاب عنها أزيــد من 230
بــرملــانــيــا فــي اســتــهــتــار بقضايا الــوطــن
وقضايا الشعب ،وهــو ما جعل الغضبة
امللكية تستفحل بشدة على هذا السلوك
الالوطني والالمسؤول من ممثلي األمة،
فهل يفهم أصــحــاب اآليــة الشهيرة «شر
الدواب» هذه الرسالة ،أم أنهم يزيدون في
ضربهم لكل املصالح العليا للوطن بعرض
الحائط؟

قــالــت مــصــادر ســيــاســيــة جد
مطلعة ،أن العثماني قد يستدعى
في القريب العاجل للقصر امللكي،
مــن أجــل استفساره عــن مصير
«الــزلــزال» اإلداري الــذي كــان قد
طلبه منه ملك البالد خالل خطاب
العرش (يوليوز .)2019
وحــســب نــفــس املـــصـــدر ،فــإن
بــعــض الــصــالــونــات السياسية
الكبرى ،تتداول وجود غضبة من
القصر على العثماني ،بسبب طول
انتظار الئحة املسؤولني اإلداريني
على رأس املؤسسات واملقاوالت
العمومية الذين سيقترح رئيس
الحكومة إبعادهم من املسؤولية،
فــي انــتــظــار محاكمتهم بسبب
مسؤوليتهم عــن فشل وإفــشــال
عدد من املشاريع والبرامج التي
تسببت في سقوط سياسيني ،ومن
تم اقتراح مسؤولني إداريني جدد
مكانهم.
وأكد املصدر ذاته ،أن الغضبة
التي مــن املنتظر أن تتفجر في
وجه العثماني في القريب العاجل،
ســبــبــهــا أيــضــا عــــدم اهــتــمــامــه
بتوجيهات وأوامر ملكية واضحة
ومباشرة وجهت لشخصه بصفته
رئيسا للحكومة واإلدارة ،وذلك
خالل خطاب العرش شهر يوليوز
املاضي ،حني دعاه امللك مباشرة
إلـــى «ضـــــرورة إغــنــاء وتــجــديــد
مناصب املــســؤولــيــة الحكومية
واإلداري ــة بكفاءات وطنية عالية
املــســتــوى ،وذلــــك عــلــى أس ــاس
الكفاءة واالستحقاق».
الــيــوم ،وبعد تعديل الحكومة
بما سمي «الكفاءات السياسية
والتكنوقراطية» ،وبعد مرور ستة
أشهر على طلب امللك بكفاءات
«إداريــــة» جــديــدة ،هــل يستدعى
العثماني للتقريع بالديوان امللكي؟

العثماني

لفتيت
الرباط .األسبوع
بصورة مفاجئة ،انطلقت حمى
الصراع االنتخابي ،بشروع إخوان
سعد الدين العثماني رئيس حزب
العدالة والتنمية ورئيس الحكومة،
فــي قصف وزارة الداخلية على
الـــهـــواء مــبــاشــرة خـــال جلسة
األسئلة الشفوية بمجلس النواب
يـــوم اإلثــنــن املــاضــي ،حـــول ما
سموه «عدم احترام سلطات وزارة
الداخلية لقانون الجمعيات».
البرملانية القروري زوجة القيادي
حامي الدين ،تكفلت باملهمة في
إطار تناول الكلمة في آخر الجلسة،
وشرعت في قصف وزارة الداخلية
وسلطاتها ،حيث قالت بــأن هذه
«السلطات ال تحترم القانون في
قضية تسليم الوصوالت املؤقتة
والنهائية للجمعيات ،بالرغم من
وجود أحكام قضائية نهائية في
املــوضــوع ،داعــيــة الجميع داخــل
الحكومة إلى االنضباط لسياسة

الحكومة ،فعيب أن يصير الوصل
مطلبا نضاليا للجمعيات الحقوقية
في القرن .»21
مصدر من داخــل البرملان ،أكد
ل ـــ«األس ــب ــوع» أن هـــذا الــهــجــوم
من قيادات العدالة والتنمية تم
بمباركة من القيادي في «املصباح»
وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
املصطفى الرميد ،لعدة اعتبارات،
أولها أنه هو من تكفل بالجواب عن
هذه املداخلة ولم يدافع خاللها عن
زميله وزير الداخلية ،بل اعترف
واتفق مع فريقه بأن هناك بعض
السلطات ال تحترم القانون مما
يتوجب عليه احــتــرامــه ،وثاني
االعتبارات ،هي أن إحاطة املجلس
علما ،ال تتم إال بعد موافقة الحكومة
على املــوضــوع ،أي أن القضية
كانت معدة سلفا لتبييض وجه
الرميد مع الجمعيات الحقوقية
و«تملصه» من الخروقات وتلفيقها
لــــوزارة الــداخــلــيــة وحــدهــا دون
تضامن حكومي يذكر.

فرن�سا و�إ�سبانيا تهددان ب�شن حرب اقت�صادية وجتارية على املغرب
الرباط .األسبوع
صرح سياسي كبير جد مطلع ،أنه ما إن شرع
املغرب في ترسيم حدوده البحرية ،حتى تحركت
فرنسا وإسبانيا باتجاهه ترهيبا لقراره ،قبل
أن يتحول األمر إلى ترغيب.
وأوضــح املصدر ذاتــه ،أن إسبانيا ،بعدما
فشلت في ممارسة ضغوطها السياسية على
املغرب يــوم  18يناير املنصرم ،بعدما أشهر
املغرب في وجهها جميع القوانني والقرارات
األممية التي تسعفه في ترسيم حدوده البحرية

بكل حرية وقانونية ،انتقلت عبر زيارة خاطفة
لــوزيــرة خارجيتها إلــى مــوضــوع العالقات
االقتصادية بني البلدين ،وغيرت وجهة السياسة
والحدود إلى معالجة ملف اقتصادي ،وتحديدا
«العالقات التجارية بني البلدين» ،على اعتبار
أن إسبانيا تعد الشريك التجاري الخارجي رقم
واحد للمغرب.
وأضــاف املصدر بــأن املغرب كــان صارما،
وحــدد سقف استقبال املــســؤولــة اإلسبانية
فــي نظيرها املــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة ،الــذي
طالبها بموقف املغرب بإيجاد حلول عامة في

إطــار سياسة «رابــح رابــح» ملوضوع التجارة
والتهريب اإلســبــانــي نحو املــغــرب ،وهــو ما
تفهمته املسؤولة اإلسبانية بعمق قبل أن ترحل
مطمئنة املغرب بأن مواقف الدولة اإلسبانية
تجاه قضايا املغرب ستظل هي نفسها مهما
تغيرت الحكومات.
أسبوعا على رحيل املسؤولة اإلسبانية،
سيحل وزير االقتصاد الفرنسي ببلدنا محمال
بــرســائــل سياسية قــويــة لــلــمــغــرب ،تتضمن
الضوء األخضر من فرنسا للمغرب لترسيم
حدوده البحرية ،مقابل طمأنة املغرب لفرنسا

على استمرار ريادتها في املجال الصناعي
واالقتصادي كأول شريك خارجي للمغرب في
هــذا املــجــال ،هــذه الطمأنة عبر عنها البالغ
الرسمي الصادر عن الخارجية املغربية يوم
الجمعة املاضية ،بكون الجانبني :وزير االقتصاد
املغربي ووزير االقتصاد الفرنسي ،تطرقا إلى
«استكشاف مجاالت جديدة للتعاون االقتصادي
بني البلدين تهم التكنولوجيا الحديثة ومجال
الطاقات املتجددة» ،مما جعل املغرب ألول مرة
في موقع مفاوض مريح ومــدافــع مسلح عن
حقوقه باألدلة الكافية؟

فضيحة «باب دارنا» تأخذ أبعادا دولية

أشهر معرض عقاري للمغرب في الخارج يعلن تعرضه للنصب واالحتيال
الرباط .األسبوع
قالت إدارة «سماب إيمو» املنظمة ملعارض
العقار املغربي في الخارج« :لقد تعرض سماب
إيــمــو ،مثل بــاقــي املنعشني املهنيني الذين
يشتغلون بجد وحسن نية ،ألضــرار معنوية
وتجارية هائلة ،بسبب االحتيال عليها من طرف
أصحاب مشروع «باب دارنا».
وأوضحت الشركة التي تعد صاحبة أكبر
معرض عقاري بالخارج ،أن شركة «باب دارنا»
شاركت في دورة واحدة فقط (سنة  )2018من
معارض «سماب إيمو» في بروكسيل وباريس.
في ذلك الوقت ،وبناء على طلب مكتوب من
مجموعة «سماب» ،قامت إدارة «بــاب دارنــا»

بتقديم وثيقة تتعهد فيها بتوفير جميع
الضمانات املطلوبة فــي عرضها العقاري،
وأن جميع املشروعات التي تم الكشف عنها،
مرخص لها ،وبــأن الشركة قــادرة على تقديم
خطط التنفيذ ...إلخ ،بيد أنه في الدورة الالحقة
لعام  ،2019لم يقبل «سماب إيمو» مشاركة هذه
الشركة ،وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها
منعشون عقاريون آخــرون بشأن عرض «باب
دارنـــا» التجاري الــذي عــدّوه مضرا بقواعد
املنافسة ،حسب بالغ شركة «سماب إيمو».
نفس املصدر أوضــح أن «سماب إيمو» لم
تتخيل أن مشاريع «باب دارنا» كانت وهمية،
خصوصا وأن هــذه الشركة قامت طــوال عام
 2018بحمالت إعالنية واســعــة النطاق في

املغرب من خالل العديد من الوسائط :التلفزيون،
اإلذاعـــــات ،املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة ،الــلــوحــات
اإلعالنية ،الصحافة املكتوبة ،واملشاركة في
املعارض العقارية داخل املغرب ،باإلضافة إلى
وجود أروقــة لها في مراكز التسوق املتعددة
باملغرب ...إلخ.
وهذا ما يفسر ،من جهة أخرى ،كون الضحايا
املقيمني في املغرب يتجاوزون األلف ضحية،
في حني أن ضحايا الشركة في الخارج الذين
تواصلوا معها عبر معرضي بروكسيل وباريس
( )2018يشكلون أقلية ،حسب البالغ.
نفس الشركة أكدت وضع شكوى قضائية من
أجل النصب ،بتاريخ  23يناير املاضي ،لدى
وكيل امللك لــدى املحكمة االبتدائية الزجرية

بالدار البيضاء ،وذلك بمقتضى الفصل  540من
القانون الجنائي املغربي ،نظرا لعملية االحتيال
التي وقعنا ضحيتها ،واألضـــرار الجسيمة
التي لحقت بمختلف املتدخلني واملشاركني
في املعارض املنظمة للترويج للقطاع العقاري
املغربي.
كما سيتم في األيــام القليلة املقبلة ،وضع
منصة رقمية رهــن إش ــارة األشــخــاص الذين
أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال «باب
دارنا» خالل دورة  2018من معرضي «سماب»
في بروكسيل وباريس ،وذلك لتقديم املشورة
القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعني
اتخاذها ضــد هــذا املنعش الــعــقــاري ،حسب
البالغ الصحفي للمجموعة.
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فــي نــهــايــة يــنــايــر  ،2020وبــعــد قــرار
باريس العمل البحري مع تونس �حاصرة
الجزائر غرب ا�توسط ،من خﻼل تعاون
فرقاطة أعالي البحار »ديموكس« ومثيلتها
»سيفاكس« ردا على ا�ــوقــف الجزائري
في القضية الليبية ،والقريب من موقف
أردوغـــــان وروس ــي ــا ،أطــلــق الفرنسيون
مخططا منسوبا لنائب اﻷدمــيــرال لوران
إيسنار ،يدعو فيه إلــى جسر بحري مع
ا�غرب متجاوزا مناورات »اﻷسد اﻹفريقي«
ب� الوﻻيات ا�تحدة اﻷمريكية وا�ملكة.
وحسب مصدر »اﻷسبوع« ،فإن مشاركة
ا�ــغــرب »غنى تكتيكي« مطلوب لحوض
ا�توسط الــذي رأت البحرية الفرنسية
تعديل خطتها فيه بما يكفي لبناء تحالف
يوناني ـ تونسي ـ فرنسي بعد مؤتمر
برل� ،وهو ﻻ يكفي في »مخطط إيسنار«
متبنيا إدمــــاج الــبــحــريــة ا�ــغــربــيــة في
تدريبات الطفرة التكتيكية »إيفوليكس«،
فيما اﻷمريكيون يقودون مناورات »اﻷسد
اﻹفريقي« في ا�ــغــرب ،ومــنــاورات جوية
في اليونان »اﻹسكندر اﻷكبر« ،والعاصمة
الرباط جزء من ا�خطط� في نهاية هذه
السنة.

áWÉbôa RGôW ¥ƒ°ùJ ¢ùjQÉH
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فــي الــتــفــاتــة مــوجــهــة ،لــحــظــة صعود
الجنرال ماجور الجزائري عز الدين سماح
قائد البحرية للمركز إلى ظهر »فريم« ،وهو
طراز فرقاطة محمد السادس ،قال إن هذه
الفرقاطة جزائرية ،فرد الفرنسيون على
هذه الرغبة باﻹيجاب.
وتوقفت »فريم« ،ا�اركة الفرنسية في
الــجــزائــر ،بــاســم بريطانيا فــي الجزائر
العاصمة ،وقــد قــام السكرتير اﻷول في
السفارة الفرنسية بالجزائر بشكل كاف
على تقديم هذا الطراز الذي تصنعه بلده،
وقــد وســم الــدبــلــومــاســي ثــﻼثــة بحارين
فرنكوجزائرين ،واحد منهم عاش بعد دراما
»مرسى كبير« في يوليو .1940
وانــدهــش مــصــدر »اﻷســبــوع« مــن هذه
الطريقة الفرنسية في عرض »فريم« في
الجزائر.
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فـــي بــيــئــة تــتــطــلــب ما
يسميه مصدر »اﻷسبوع«،
»دورة ا�ـــخـــابـــرات من
استقصاء ا�علومة إلى
استغﻼلها بمدينة غاو
بــدولــة م ــال ــي« ،شــاركــت
ﻷول مرة سفارة الوﻻيات
ا�تحدة بالرباط في تأم�
عملية اســتــخــبــاريــة في
مدينة غاو عبر تمرين على
كل ا�ستويات لتأم� وفد
مــن الكونغريس بقيادة
ستيفان لينش.
وشــــاركــــت ال ــس ــف ــارة
اﻷمريكية فــي العاصمة
ا�غربية في هذه العملية

اﻷولــــى مــن نــوعــهــا ب�
ا�ــغــرب ومــالــي ،بــأجــواء
مفتوحة قــادت الــوﻻيــات
ا�تحدة فيها من الرباط
»عملية مركبة« وتدخﻼ
مباشرا في زمن قياسي،
لـــم ي ــرغ ــب ا�ـــصـــدر في
كـــشـــفـــه ،م ــع ــل ــق ــا» :إن
الــزمــن والــتــكــنــولــوجــيــا
ا�ــــســــتــــخــــدمــــ� فــــوق
اﻷراضي ا�غربية سمحت
بــهــذا الــتــأمــ� بسهولة
ذكــيــة ،فيما شـــارك على
اﻷرض فــي غــاو ضابطا
التنسيق بالسي .آي .إي
في تشاد«.

á«°ùfôa äGQÉªãà°SG
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اخـــتـــارت »كــوســيــمــار« نــواكــشــوط
بمساعدة الهولدينغ ا�لكي »ا�ــدى«
وهولدينغ بنصالح »هــو�ــاركــوم« ،من
أجــل استثمار يشكل ا�كون الرئيسي
الثاني ﻹتمام مشروب الشاي ،الهام جدا
في موريتانيا.
وتــحــاول صــنــاعــة الــســكــر ا�غربية
التمدد جنوبا ،لتحس� تصديرها نحو
غرب إفريقيا وتجاوز عقبة »الكركرات«،
ا�مر البري الوحيد وا�توتر ب� ا�غرب
وباقي القارة.
ورغم أن »كوسيمار« ﻻ تحقق تقدما

في اﻹنتاج إﻻ بمعدل  2في ا�ائة ،وعدم
كفاية الطلب ا�غربي إﻻ في حدود  57في
ا�ائة ،لكن الشركة اختارت اﻻستثمار
جنوبا ،ﻷن دراسة السوق التي اطلعت
»اﻷســبــوع« على نسخة منها ،تكشف
أن اﻻستثمار فــي السكر بموريتانيا
سينتهي بالتصدير في السنة الثانية،
وفضلت اﻷوساط التي تقود ا�شاورات،
إبعاد أخنوش ووزارة الفﻼحة ،وتدير
دائــرة مغلقة اﻷجــنــدة اﻻقتصادية مع
موريتانيا ،ﻷنها أجندة سياسية ،يقول
ا�صدر.

ÚH ºgÉØàdG Aƒ°S Òãj ¢SÉª°ûæH
ñÉØîØdGh »°Tƒæ¨dG
في معرض حديث مرتجل ب�
رئيس الحكومة التونسية ا�ع�
مؤخرا إلياس الفخفاخ وأحد
السفراء الغربي� في العاصمة
تونس ،بعد تهديد حركة النهضة
بعدم التصويت على تشكيلته،
استخلص ا�تحاوران ،استعداد
راشد الغنوشي ،رئيس مجلس
الــنــواب ،لقبول حــل الرئيس
التونسي قيس سعيد للبر�ان.
وعــــلــــق الـــفـــخـــفـــاخ عــلــى
التطورات اﻷخــيــرة في بــﻼده،
بـــأن الــجــزائــريــ� وا�ــغــاربــة
وا�ـــوريـــتـــانـــيـــ� ت ــراج ــع ــوا
بخطوات في عﻼقتهم مع تونس
جــــراء صــعــود إســـﻼمـــي إلــى
ﺑﻨﺸﻤﺎﺱ
البر�ان.
ورد الــدبــلــومــاســي الغربي
الفخفاخ رد» :بنشماس يقود ا�عارضة«،
مخاطبا رئيس الـــوزراء ا�ع�:
»إن ذهبت إلى ا�غرب سيستقبلك بنشماس ليعلق الــدبــلــومــاســي» :إن اﻻنقسامات
رئــيــس مجلس ا�ــســتــشــاريــن ،وإن ذهب الحزبية هــي الــتــي ستفجر آخــر أجــزاء
الغنوشي سيستقبله رئــيــس الحكومة النظام السياسي الرسمي« ،لكن الفخفاخ لم
سعد الدين العثماني ،وكما يتعايش هذان يوافق على رأيه ،ﻷن البراغماتية هي مذهب
اﻹسمان ،يمكن أن تتعايشا أيضا« ،لكن الجميع ،لكن في تونس لخدمة تونس.

ترى دوائر غربية ،أن شركت� فرنسيت�
مــن أصــل ثــﻼثــة ،تقدمت إلــى ا�ستشار
اﻻقــتــصــادي للرئيس الفرنسي مــاكــرون،
من أجل تسهيل صفقات لهما لبناء ميناء
الــداخــلــة ،بعد طردهما مــن عــطــاءات في
جيبوتي ،لوجود قــرار من دونالد ترامب
بحرمان الشركات الفرنسية ا�نافسة من
عطاءات ا�وانئ لتقييم حديث ب� واشنطن
وباريس حول ا�نشآت البحرية وا�ينائية
في هذا البلد اﻹفريقي.
وتبعا �ــصــدر »اﻷســـبـــوع« ،فــإن قــدرة
الفرنسي� على إعادة التموقع في الداخلة،
يهدف إلــى تأم� الــحــدود ا�وريتانية ـ
ا�غربية من جهة ،وعدم إرباك العﻼقات ب�
نواكشوط والرباط إن قررت البوليساريو
العودة إلى السﻼح.
ووافق الرئيس ماكرون على التطرق ،في
زيارته للمغرب ،إلى انفتاح استثنائي في
الداخلة على الشركات الفرنسية.

ájhƒf É«LƒdƒæµJ
‘ áàÑ°S

وافق ا�جلس اﻷمني ا�صغر بحضور
ا�لك فيليبي السادس وجنراﻻت إسبان،
على نقل تكنولوجيا نووية متقدمة إلى
سبتة في إطار منصة حربية للمستقبل.
وحسب مصدر »اﻷسبوع« ،فإن واشنطن
تأكدت من القرار ،وﻻ تتخوف من أزمة
في اﻷفق �حاولة تمرير الطرف� ا�غربي
واﻹسباني �سارات »أحادية«.
وحاول ا�غرب ترسيم حدوده البحرية
مــن جــانــب واحـــد ،وردت مــدريــد بنقل
تكنولوجيا نووية إلى سبتة.
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ملف العــدد

بنسبـــة  88في المائــة من الناتـج الداخــلي الخــام
ن
املواط 
ي �أو 
ل
املغرب 
مقرت� ض
يف ال�شر 
ق
 
الأو�س 
ط
و�شما 
ل
�إفريقيا
اقتراض الساكنة يصل إلى حوالي ألف مليار درهم
يصل إقراض األبناك التجارية للمواطنين يف املغرب ،إلى  88يف املائة من الناتج الداخلي الخام ،حسب بعض الدراسات ،وتوزع ،حسب
والي بنك املغرب 968 ،مليار درهم ،بما يجعل املغربي أول مقترض يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ويرى مراقبون أن الدولة تقترض
من السوق الداخلي باسم مواطنيها ،وتقسم قروضها للمشاريع ىلع ضوء حصته التأمينية من خالل ثالث مجموعات بنكية استراتيجية
تمكنت من تنفيذ استراتيجية تمويلية يف إفريقيا ،بغية مواكبة مستثمرين مغاربة نافذين ىلع املستوى اإلقليمي.
واعترف الرئيس املدير العام للتجاري وفا بنك ،أن نسب الفائدة يف بالده تماثل النسب يف الدول املتقدمة ،حسب تعبيره ،فيما األداء
املقاوالتي متخلف عن املستوى اإلفريقي ،بما يجعل جيب املواطن وحده املمول لتطور األبناك يف املغرب ،نتيجة االقتطاعات
السنوية مقابل الخدمات والتضريب املرتفع بسبب «وحشية» األرباح التي تجعل القطاع البنكي وحيدا ىلع مستوى تحقيق األرباح،
ولسنوات زاد التركيز وتراجعت الشبكة البنكية يف حدود  3يف املائة يف متم سنة .2017
ورغم التصريحات األخيرة لوالي البنك املركزي ،فإن االقتراض من األبناك محتشم يف حدود نقطتين ونصف ،فيما تجمدت قروض السكن
يف حدود  4يف املائة.
وبمبادرة من القصر ،خفضت نسبة الفائدة تجاه املقاوالت إلى الحد األدنى ،كما لم يحدث يف تاريخ البالد ،وهو ما يرفع أرباح املقاوالت
الكبرى يف مقابل التنفيس عن املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،ويضع تحديا جديدا أمام اململكة ،ألن األبناك لن تستفيد من قروضها
نحو الهولدينغات والشركات الكبرى.
أعد الملف :عبد الحميد العوني

المغرب متأخر عن معايير «بال »3
بتراجع نسبة املخاطر ،ألول مرة منذ
األزمة املالية لسنة  ،2008وبفارق مهم
يصل  2.3مليار درهم ،تكون األبناك قد
دخلت في رهان تمويل نفسها عن طريق
خفض الفائدة على توزيع الودائع ورفع
الفائدة على القروض ،في مجزرة مالية
يكون ضحيتها املواطن.
وبفارق يصل  8نقط إلى  ،10تعيش
األبناك بأثمنة مرتفعة في دورة أداء
الخدمات مع مــردود يقترب إلــى نقطة
واحدة ورسملة تصل  10.2في املائة.
وصــار إخــراج األبناك إلــى املنافسة
واملـــخـــاطـــرة مـــع «األداء املــنــاســب»
للخدمات ،قرارا ملكيا ،بعد دعوات من
املجتمع االقتصادي واملدني بهذا األمر
منذ سنوات.
وتبعا لهذه السياسة الجريئة ،في
مقابل التي تعكس فيها املقاولة البنكية
األولــويــة ،فضلت دوائــر الــقــرار أخيرا
خفض الفائدة ،إلعادة السياسة النقدية
إل ــى مــســارهــا الطبيعي ،وق ــد تدخل
االحتياطي الفيدرالي األمريكي أربع
مــرات للوصول إلــى «أهـــداف» تحارب
البطالة التي نزلت إلى معدالت قياسية
منذ نصف قرن ،فيما أبقى البنك املركزي
األوروبــي على سعر الفائدة الرئيسي
دون تغيير ،فتراجعت منطقة األورو
ببريطانيا لوجود آفــاق غير مالئمة،

وبالتدخل الجراحي للقصر في السياسة
النقدية ،ورفــض ارتباطها امليكانيكي
بـــإدارة االحتياط والسياسة النقدية
األوروبــيــة ،تكون العاصمة الرباط قد
قــررت عدم االعتماد أكثر على األورو،
بفضل تراجعه وع ــدم تمكني حلفائه
التجاريني من أي مردودية.
وخمس النقطة
ونــزل املغرب بنقطة
ُ
مائوية عام  2018رغم مالءمة الظروف
الفالحية ،متراجعا عن تطوره اإليجابي،
ألن الصادرات عادت مساهمتها سلبية
بنقطة وثــلــث النقطة مــائــويــة ،بينما
ارتفع الطلب الداخلي ثالثة أضعاف
مع بطالة مرتفعة ،إذ انخفض العدد
الصافي للباحثني عن العمل إلــى 64
ألفا ،وبهذا الفارق الــذي تتراجع فيه
الصادرات وتنخفض فيه العمالة ،يكون
مستوى األزمة  600في املائة ،إلضافة
التراجعات املخصصة لسوق الشغل،
بسبب عدم استفادة املقاولة املغربية من
ارتفاع الطلب الداخلي.
وبإقرار هذه الوقائع ،يرتفع االستهالك
املــغــربــي لـــلـــواردات ،وتــزيــد الــقــروض
الصافية للمواطن ،ألنها ال تــدور في
الداخل لخلق الشغل ورفع األرباح.
ويخلق االرتــفــاع بحوالي  400في
املائة من الطلب الداخلي املوجه في
األســــاس لـــلـــواردات وخــــارج الـــدورة
االقــتــصــاديــة ،مــوجــة اقــتــراض داخلي
تستفيد منه املقاوالت الخارجية ،أي أن

املواطن يقترض من بنكه املحلي لصالح
مقاولة أجنبية ،وبنسب فوائد عالية،
مما يعرقل الدورة املالية مرة ثانية.
و 4شــبــاب مــن أص ــل  10يعيشون
البطالة ،فيما تنتهي هذه النسبة بني
ثــاثــة إلــى أربــعــة أضــعــاف فــي تدوير
مصاريفهم مــن الــعــائــلــة عــلــى «م ــادة
مستوردة».
وفــي مــــوازاة هــذا العجز الهيكلي
الذي يمول املقاولة الخارجية ،والعجز
املــاكــرواقــتــصــادي عــلــى صــعــيــد ديــن
الخزينة والحساب الجاري ،فإن عجز
الــــصــــادرات مــتــواصــل رغـــم تصدير
الفوسفاط والــســيــارات ،لسببني :ألن
جزء كبيرا من تمويل الفوسفاط أصبح
قروضا ،وألن فوائد تصنيع السيارات
يذهب خارج الوطن ،متأثرا باستمرار
امليزان التجاري بالتدهور ،وبارتفاع
الـــواردات النفطية وتزايد املشتريات
مــن سلع التجهيز وانــخــفــاض األداء
السياحي.
وألول مرة ،تتراجع تحويالت املغاربة
املقيمني في الخارج ،ألن األجيال الجديدة
تفضل الحياة في بالد املهجر ،وبتراجع
السياحة وتحويالت املغاربة املقيمني
في الخارج ،وقطع املساعدات الخليجية،
انكشفت املالية املغربية للدولة ،وأيضا
للمواطن الــذي رفع من استهالكه ،ألن
الجودة القادمة من الخارج زاد معدلها،
وأصبح من باب التغيير أو التحديث

أو إع ــادة الهيكلة ،االنتقال إلــى أداء
االقــتــراضــات الــجــديــدة ،وقــد تجاوزت
املداخيل وكل الحد األدنى لألجر.
ولم يكن ممكنا معالجة هذا الوضع
املــالــي املــتــأزم ســوى بــاملــزيــد مــن بيع
املؤسسات العمومية ،خصوصا بعد
خوصصة قطاع التأمينات بمردود يصل
إلى  4مالييردوالر ،أي  4.3في املائة من
الناتج الداخلي الخام.
وتقدم عجز امليزانية بـ  0.2في املائة
من الناتج الداخلي الخام ليكون في
حدود  3.7في املائة ،وهو مستوى أكبر
من هدف  3في املائة املسطر في قانون
املالية لسنة  ،2018وبارتفاع آخر في
النفقات برسم سلع التجهيز ،تقترض
الدولة إلى جانب املواطن من السوق
الــداخــلــي ،لتحقيق مستوى آخــر من
االقتراضات الجديدة.
واس ــت ــف ــادت الـــدولـــة ف ــي عمليات
البيع والشراء واالقتراض املفرط ،لها
وللمواطن ،من تنامي إيرادات الضريبة
على القيمة املضافة والضريبة على
الــدخــل ،وهما موجهتان ضــد السلعة
واملستهلك ،ويتجاوز املستهلك واملورد
هذه العوائق ،ليزيد املستهلك املغربي
من االقتراض مقابل تراجع كل ما يتعلق
بمؤشرات الشركة املغربية ورقم أعمالها
وضرائبها.
وأخــذا باالعتبار كل هذه التغييرات
من اقتراض داخلي حاد للدولة واملقاولة

تسقيف المساعدات الجديدة
للمقاوالت الصغرى والمتوسطة
في  3ماليير درهم خطأ استراتيجي

األبناك التجارية قدمت للمبادرة
امللكية إجراء ماليا حمددا يف
 3ماليري درهم فقط ،ميكن
استهالكها يف سنة أو سنتني
وأكرث ،ألن من املهم ،يف
املنظور البنكي ،عدم االلتزام
بدعم املقاوالت الصغرية
جدا والصغرية واملتوسطة،
بخفض دائم للفائدة يف حدود
 2يف املائة ،لذلك ،فاملسألة
ال تتعلق باسرتاتيجية دولة لها
االستمرارية والتأطري القانوين
بقدر ما هو غالف حمدد موجه
وملرة واحدة لنسيج يصل
معدل إفالسه إىل  8آالف
شركة
واملستهلك املغربي ،ارتفعت الديون
الداخلية إلى  51.9في املائة من الناتج
الداخلي الخام ،وتزيد في األرقــام غير
الرسمية ،وبالتالي ،أصبح مكشوفا
للغاية أن املغرب واملغاربة يعيشان على
املزيد من االقتراض.
وألن الــــــــظــــــــروف املــــيــــكــــرو
واملاكرواقتصادية معقدة ،لعالقتهما
امللتبسة ،إلــى جانب القطاع املهيكل
وغــيــر املــهــيــكــل ،نــجــد املــغــربــي كائنا
مقترضا ،لعدم وجود أي ائتمان للتطور،
فالعائلة إن أضافت رضيعا يزيد بـ 800
درهم شهريا في األداء العادي لألسر،
فيما كل فرد يستوجب  1200إلى 1900
درهم في املنحى املتوسط ،الرتفاع املواد
الغذائية ،وتجاوز «الخبز والشاي»،
الــلــذيــن طبعا جيل الفقر في
ثمانينات وتسعينات القرن
املــاضــي ،وه ــي بــربــع تكلفة
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املعيشة الحالية.
وبناء عليه ،تجاوز املغربي جزء من
األزمة من واقع التكيف واملالءمة التي
انتهت ،ألن التماسك االجتماعي في
حدود  0في املائة ،كما في آخر دراسة
للمجلس االقتصادي واالجتماعي.
تقلص تحويل مغاربة الخارج زاد من
فقر األسر
نــزلــت تــحــويــات مــغــاربــة الــخــارج
بطريقة مــثــيــرة تكشف عــن تــحــوالت
جذرية في املجتمع املغربي ،ليس بسبب
وصول التماسك االجتماعي إلى حدود
صفر في املائة ،بل ألن األسر املستفيدة
سابقا امتنعت عن الرجوع إلى املستوى
املالئم لدخلها ،لسلوك عائلي متقدم في
االستهالك والجودة ،ويقوم أي تعويض
في نقص تحويالت مغاربة الخارج على
املزيد من االقتراض.
إن األداء السلبي فــي هــذه الحالة

تعيش األبناك
املغربية وحدها
بفائدة االقتصادات
املتقدمة يف
جمتمع يعاين أزمة
على مستوى
التنمية البشرية
واملستدامة
كاشف ،ويلحق املغرب باالقتراض أو
املــســاعــدات ،وتسيطر الفكرتان على
السلوك السوسيواقتصادي للمستهلك
املــغــربــي ،بــســبــب ارتــبــاطــه الــشــديــد
بالفالحة ،وسيزداد انعكاس هذا املعامل
في املستقبل ،وهو ما يقربنا أيضا من
النمو في دول إفريقيا الجنوبية التي
نزلت بثلثي نقطة.
وبــنــاقــص  1.2فــي املــائــة مــن معدل
التموين في سنتي  18 - 2017رغم املناخ
الفالحي املالئم ،تصير الفالحة مرتبطة
بمستوى االستثمار الفالحي لصغار
املالكني املتدني للغاية ،في مقابل املزيد
من التباطؤ في القطاعات غير الفالحية
الذي بدأ في  2016بثلث نقطة كل سنة.
إذن ،فــالــكــل فــي تــراجــع ،بـــدءا من
الصادرات ونهاية بالتحويالت ،فمؤشر
الصادرات نزل بـ  1.3مائوية ،وباألسعار

األداء واملساعدات ،بما فيها التحويالت
من الخارج ،بل بفعل تراجع نمو القطاع
الفالحي بني  2017و ،2018ونزل قطاع
الصيد بـ  2.7في املائة.
وفي مسلسل التراجعات ،نزل إنتاج
علف املاشية ،وإن ارتفع إنتاج اللحوم
بـ  7في املائة ،وتراجعت الحمضيات
بـــ  3.5فــي املــائــة والــــورود املوجهة
للتصدير ب  5.5في املائة،
وهذه مؤشرات أخرى ألزمة التصدير
الــزراعــي ،حيث تضرر ب ــدوره الفالح
الصغير وانتقل هو اآلخــر من قروض
القرض الفالحي إلى قروض استهالكية
للسلفات الصغرى.
وعــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الــبــحــري،
فإن مكونه التقليدي يندثر ،بفعل عدم
املساهمة االجتماعية للدولة لدعم املهن
البحرية املعيشية ،فيما تــركــز على
االستثمارات في أعالي البحار.
ونمت الكميات املصطادة من أسماك
املياه البحرية بنسبة  2.1في املائة مقابل
انخفاضها من األسماك البحرية بنسبة
 7فــي املــائــة ،فيما الصيد املستهدف
للرخويات واصــل ارتفاعه بـ  17.3في
املائة ،حيث استقر حجم اإلنتاج املسوق
في مليون و 300ألف طن ،حسب تقرير
البنك املركزي.
وتصاعدت أثمان األسماك التي كانت
موجهة لتوازن مائدة الفقراء ،إذ رأينا
أن قــدرة املغربي على خلق الــتــوازن
الغذائي على مائدته ،مسألة صعبة إلى
جانب تأمني الكهرباء واملاء.
االستهالك الوطني للكهرباء نزل
بـ  2.1في المائة ،نتيجة ارتفاع الفقر،
رغم صناعة السيارات وباقي صناعات
«األفشورينغ»
نزل حجم استهالك املواطن املغربي
مــن الكهرباء بفعل غالئها مــن جهة،
ومــن جهة ثانية ،ألن قــدرة االستهالك
الــفــردي فــي اململكة انخفضت ،وبعد
املزيد من االقتراض األهلي واقتراضات
السلفات الصغيرة ،ستكون مراجعة
كاملة لالستهالك ،ألن قدرة االقتراض من
الدولة واألبناك ،ونحو املستهلك الذي
هو في حقيقة األمر «منتج للفائدة» أو
مقترض من طــرف ثالث ،أصبحت في
طور االنحباس «االقتصادي» إن صح
التعبير.
والــيــوم ،ال يتمتع املــواطــن البسيط
بتطور إنتاج الكهرباء في بــاده ،إذ
تزيد بحوالي خمس نقط فــي السنة
( 4.8في املائة).
وتكرس محاولة عدم استهالك الكهراء
من طرف املواطن ،دليال على فقره من
جــهــة ،ومــن جهة أخـــرى ،يتأكد يوما
عن يوم ،قصوره في التدفئة والتبريد
وغيرها من مظاهر الحياة املعاصرة،
إلــى جانب قصور الشركات والنسيج
الصناعي عــن استهالك فــارق تراجع

ملف العدد
المقاول الذاتي
والفرد المغربي أكبر
سوق لالقتراض
في المنطقة
المتوسطية
والعربية وفي غرب
إفريقيا

االستهالك ،وثانيا لتقدم اإلنتاج بفارق
مؤثر يصل إلى  10في املائة ،وأخيرا،
ألن االســتــهــاك الــعــام فــي انخفاض
مستمر ،بما يبشر أن الفقر على املوائد
مفرط ويتطور بشكل قياسي في أوساط
الطبقة الوسطى تحديدا.
وحيث أن االقتراض قد يكون مرحليا
إلبــقــاء ه ــذه الطبقة «الــوســطــى» في
مستواها الحالي ،فإن اندحار االستهالك
العام يعود إلــى ما قبل  ،2002وهو
مؤشر على صعوبات جمة في أوساط
هذه الطبقة التي تنحدر إلى القاع.
وما تعلنه التقارير الرسمية ،يكشف
أن األبناك التي تقرض بما يساوي 90
فــي املــائــة مــن الناتج الوطني الخام،
تؤطر لكارثة يحاول الجميع تجاوزها
عبر املزيد من االقتراض.
عمال المناجم ينزلقون أيضا إلى القاع
شكل تراجع الصناعة االستخراجية
بـ  13.6في املائة صدمة واسعة في
أوســــاط الــعــمــال املــؤقــتــن املنزلقني
أخيرا إلى القاع ،وانعكس االنخفاض
املسجل فــي نمو اإلنــتــاج التسويقي
للفوساط بـ  17.5في املائة ،ولم تتمكن
الفئات العاملة في الصناعة من تطوير
وضعها االجتماعي ،ألن قيادة الشركات
العاملة في القطاع ترتكز على النتائج
املحاسباتية ،ولــيــس على املساعدة
في بناء منظومة متوازنة وفاعلة بني
العنصر الــبــشــري والتقني وعــوامــل
السوق ،وفي اتجاهني :التصدير الذي
أصبح خيارا مــحــدودا إلنتاج الرفاه،
فإسبانيا على سبيل املثال تعاني منذ
سنتني من قصور الطلب الخارجي،
لــذلــك ،فالتصدير ره ــان فيه خسائر،
وحافظت واشنطن باسم مستهلكيها
على العقوبات التي فرضها دونالد

المغربي كائن مقترض
الجارية ،بلغ الناتج الداخلي اإلجمالي
 1106ماليير درهم مرتفعا بنسبة 4.1
في املائة برسم عائدات امللكية ،بإضافة
 528درهما لكل فرد.
وتبعا لهذه املؤشرات ،فإن فقر األسر
والحفاظ على مستوى اإلنفاق ،يشكل
عقدة رئيسية ،ليس بسبب مؤشرات

استهالك املواطنني البسطاء للكهرباء.
مثل هذا املؤشر املركب عن انخفاض
استهالك الكهرباء ،يعني أن القدرة
املــعــيــشــيــة تــراجــعــت بــشــكــل قياسي
مــنــذ ســنــة  ،2002وإن أفـــادت تدني
الـــواردات من الكهرباء بنسب تقارب
النصف ( 42.8في املائة) ،أوال لتراجع

ترامب على الصني ،رغم توقيع اتفاق
تجاري جديد لصالح الطرف األمريكي.
ويبدو أن قدرة املواطن املغربي على
مواجهة التوريد املتنوع للسلع تبعا
لعشرات الشراكات التي وقعها املغرب
مع كل القوى الكبرى إلى جانب الشراكة
مع إفريقيا ،لم تعد كافية أو مستوفية
لخدمة أغراضه وتحسني ظروفه ،ويتذكر

املغاربة زمــن مــا قبل حــرب الصحراء
وقبل التوقيع على هذه الشراكات ،بكثير
من الحنني.
وثــانــي اتــجــاه لــلــســوق ،هــو إع ــادة
رسملة األبناك في ثالث مؤسسات فقط،
بما يؤكد أن االقتراض نفسه تحت سلطة
أخــرى تركز الرأسمال وتدعم الحلفاء
فقط.
ويمكن بالتأكيد الوصول إلى تقديرين
استراتيجيني:
 )1أن الـــقـــروض ســيــاســة رسمية
لصناعة الغنى عبر الفوائد البنكية فقط،
وألول مرة ،هناك إعادة توجيه للرأسمال
كي يخدم الدورة االقتصادية وال يخدم
نفسه.
 )2أن الــقــروض تركز الــثــروات في
اتجاه ،وتوزع املزيد من الفقر في اتجاه
آخر ،بما يجعل املواطن أكثر إنفاقا ،لكن
املقاولة املحلية ال تستفيد من الطلب
الداخلي.

أدركت األبناك أن
خفض الفائدة على
القروض سيقلل
من أرباحها ،وخوفا
من تعميمها ،جعلت
مساعدة املقاوالت
املستثمرة غالفا ماليا
وليس اسرتاتيجية
(صناديق استثمارية)،
ألن املغرب مل ينجح
باملعايري العاملية يف
إطالق بنك استثماري
معياري ،استنادا إىل
بروتوكوالت «بال »3

ومن املهم في نظر بعض الرسميني،
إبقاء الفوائد على مستواها الحالي في
قروض االستهالك ،فيما تنخفض بشكل
قياسي في قروض االستثمار ،لكن يجب
االنتباه إلــى تركيز االستثمارات إلى
جانب متابعة «الــقــروض املسمومة»
التي ال يمكن ألصحابها السداد ،لذلك،
فاملسألة تتعلق بدورة اقتصادية يجب
الــتــدخــل فــي كــل مــراحــلــهــا بإيجابية
للوصول إلى األهداف املسطرة.
البطالة ال تنتج المقاولة
حاول املغرب إطالق التشغيل الذاتي
عبر تمويل العاطلني إلى مقاولني ،ومن
خالل االقتراض ،فيما إنتاج العمل هو

القيمة التي تجعل االنتقال من مستوى
جيد من الخبرة إلى إدارة مشروع ذاتي،
مسألة إيجابية ،وتدعمها مؤسسات
االئتمان ذات الصلة.
ومن سنة  1999إلى  ،2012اتخذت
البطالة منحى تنازليا ،بفعل حنكة
حكومة اليوسفي التي أطــرت سلوكا
سياسيا مختلفا ساهم في إعادة ترتيب
األول ــوي ــات ،فيما أتــى التكنوقراطي
إدريـــس جطو إلدارة حكومة أعــادت
األمور إلى سابق عهدها.
وبفعل اإلجراءات التي أقرتها حكومة
التناوب التوافقي لدعم الطبقة الوسطى،
نزلت البطالة من  22.3إلــى  13.7في
املائة في ثالث سنوات،بمعدل سنوي
بلغ  2.8في املائة ،أي بحوالي  3نقط،
وأجهضت دوائــر القرار هذه السياسة
التي اعتمدت على تطوير النمو املتزايد
لألنشطة غير الفالحية بنسبة تقارب
 4.5في املائة سنويا ،لتنتقل من 93
ألفا ومائتي منصب إلى  38ألفا و300
منصب ولتستقر في عتبة  14في املائة.
ولذلك ،فإن خلق شروط التمويل التي
لم تكن متاحة سابقا ،خطوة إيجابية ال
يجب أن تكرس االقتراض بقدر ما تطور
«فعل املقاولة وتفاعلها مع محيطها».
ومن املهم أال تكون املقاولة جزء من
دورة «القروض املسمومة» ،ألن قدرتها
على التعاطي مع معدل ضعيف للفائدة،
يضمن ،ضمن التسهيل الكمي ،إنتاج
ثروة ،لكن التركيز يجب أن يكون على
إنــتــاج فــرص العمل ،ألن مــا يحتاجه
املغرب هو عدم الخضوع إلى عاملني،
أولهما التراجع املتزايد ملعدل املشاركة،
وبشكل سنوي يبلغ  0.1في املائة كل
ســنــة ،وثانيهما ،التصاعد البنيوي
للعطالة املدينية.
وحاليا ،ومع أي افتراض لعدم تسجيل
أي تغيير في وتيرة خلق فرص الشغل،
سيعيش خمس املغاربة في عطالة ،أي
حوالي  20.8في املائة سيكونون خارج
الدينامية االجتماعية ،لذلك ،فــإن حل
مشكل العدد اإلضافي لـ  6.6في املائة
عن معدل البطالة  14.2في املائة ،شيء
أساسي.
من جهة ،ألن ما يعكس إحباطا لدى
الساكنة البالغة ســن الــعــمــل ،يأخذ
في الحسبان االقــتــراض من األهــل أو
بــــ«دارت» أو أي بنك تجاري لتمويل
مــشــروع ،وقــد تــجــاوز جزئيا السلف
للزواج إلى سلف العيد ،وسلفات أخرى
يتقدمها ،في حال العمل ،شراء السكن،
ومن جهة ثانية ،فإن قروض االستهالك
والــســلــفــات الــصــغــرى تــوجــه أيــضــا
للعاطلني عن العمل ،ولذلك ،فالقروض
الصغرى وسعت وعاء األزمة.
وفــــي حــــال بــقــاء الــبــطــالــة بنفس
املستويات ،سيكون دخــول  574ألف
نسمة إلــى ســوق الشغل ،رقما يؤكد
أن خمس املغاربة عاطلون ،وبالتالي،
مستهلكون ومقترضون «قروضا سامة».
ويتحول هــذا التشابك بني العطالة
والسلطات واالقتراضات الصغرى حاليا
إلــى قــروض متوسطة بمعدل فائدة ال
يتجاوز  2في املائة.
وانطالقا من هذه الخلفية ،نرى أن
تطور جــودة الشغل ليس رهــانــا لدى
العاطلني واملقاولني على حد سواء،
خصوصا وأن تحويل العاطل
إلــى مــقــاول أو الــعــامــل إلى
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مقاول ،ترتيبان ال يخدمان املؤشرات
االقتصادية إلى نهاية  ،2013ألن هناك:
 )1شغال ناقصا يكتمل باملزيد من
االقتراضات الصغيرة.
 )2الشغل بجودة متوسطة مرفوق
بسقوف أكبر من الدين.
 )3العمال املوسميون الذين يكملون
عطالتهم باقتراضات.
 )4أربعة مناصب من أصــل  10في
أســفــل الــســلــم وتــقــتــرض اقــتــراضــات
متواصلة ملسايرة املهنة.
وعلى ذلــك ،فكتلة الشغل منخفضة،
ألننا أمام حصة التشغيل غير املأجور
الذي يتواصل بفعل االقتراض ،ويمكن
مواصلة حصة الشغل املأجور بقروض
الكماليات.
وتؤشر هذه املعطيات على:
 )1بناء أجر شهري مبني على قروض
السلفات الصغيرة.
 )2محاولة الوصول إلى قروض بنكية
بالتواطؤ وأساليب احتيالية.
 )3تنظيم االقـــتـــراض لــيــس وليد
التنظيم االقتصادي ،فيما تستقر نسبة
األجــراء بــدون عقود في حوالي نصف
العاملني ،أي حوالي  53في املائة إلى
 ،2013بعد توجهها نحو االنخفاض
الـــذي بــدأ فــي  1999حــن كــانــت هذه
النسبة تصل إلى  65.9في املائة.
وبتوضيح هــذه النقطة ،يتأكد أن
االقتراضات تسير وتدور مع التشغيالت
بالعقود ،وفــي انتقال أكثر من  13في
املــائــة مــن كتلة األجـــراء إلــى العقود،
ارتفعت معهم االقتراضات االستهالكية
تحديدا إلى  26في املائة.
وعــلــى صعيد آخــر ،يعرقل القطاع
غير املهيكل العاملني فيه من التوجه
إلى االقتراضات البنكية ،أو من باقي
املــؤســســات االئتمانية الــتــي تــرى أن
املهم هو اعتماد الرهن العقاري تحديدا
لتثبيت ضمانات البنك ،وبالتالي ،فإن
االقتراض يدور مع الضمانات.
وحاليا ،ترتفع نسبة تمويل األبناك
للقروض إلــى ما يصل تقريبا  90في
املائة في الشرق األوسط وإفريقيا ،فهل
 90في املائة من املغاربة يتعرضون إلى
اقتراضات طرفها املباشر أو غير املباشر
هو البنك ،ويكون الجواب باإليجاب ،ألن
املناصب تدور خارج الدولة أو الوظيفة
العمومية ،وترتكز على قطاع الخدمات،
وسجلت  97في املائة من مناصب الشغل
الصافية في  ،2016و 72في املائة في
 2018فــي التجارة بالتقسيط ،خــارج
املــتــاجــر أو فــي الــخــدمــات الشخصية
واملنزلية.
كــل هــذه املعطيات ،تــؤكــد االرتــبــاط
العضوي بني الشغل واالقتراض ،وأيضا
االقــتــراض والبطالة املجزأة واألجــراء
بدون عقود ،وفي قطاع الخدمات تحديدا،
وهو املرتكز على خدمة االقتراض كإحدى
املعامالت داخل السوق.
وبــمــوازاة املؤشرات اإلضافية حول
جــودة الــقــروض ،يكون تدخل الدولة
أخيرا لخفض الفائدة ،وبعض املؤشرات
الــدولــيــة تعتمد أســاســا على «جــودة
العمل» و«جـــودة املــقــاولــة» و«ج ــودة»
إنتاجها.
انعدام جودة القروض االستهالكية
ال ارتـــبـــاط جـــدي ف ــي املــمــلــكــة بني
اإلنتاجية واألجر ،فيما الوالء هو الجزء
الهام في التوظيفات ،فالقدرات جزء من
معادلة يطبعها الغموض «املهني» إلى
حد بعيد ،ومحاوالت البحث عن العمل
الالئق أو جــودة العمل ،استدعت في
املغرب جودة القرض ،فيما باقي وجوه
الضمان ـ العقاري أساسا  -تعود إلى
املنصب العمومي.
وكــلــمــا زاد مــنــســوب التشغيل زاد
منسوب االقــتــراض ،فاملؤسسات تنظر
إلــى الشغل بما يـــوازي االقــتــراضــات
التي يؤمنها في السوق بنكيا أو باقي
مؤسسات االئتمان.
وما يحدث من تباطئ في القطاعات،
ينعكس فورا على جودة العمل ،وبالتالي

هوامش

الربملان لم يشارك ولم يؤطر اإلجراءات الجديدة تجاه املقاوالت
«جودة القرض» الذي يحتكره ،إلى حد
بعيد ،أرباب الضمانات العقارية وباقي
دوائر القرار االقتصادي والسياسي في
اململكة ،ألن تحالف الريعيني هــو من
يحدد أيــن ستكون ومــاذا سيكون رقم
أعمالك؟
وداخــل هــذه الــدائــرة ،يــزداد توجيه
األموال في دائرة صناعة الغنى أو الفقر
عبر تــوزيــع االمــتــيــازات والتراخيص

املغرب يبدأ أول
خطواته يف اإلصالح
اجلذري لسياسته
النقدية من خالل
األبناك التجارية ،فيما
على بنك املغرب
االحتفاظ مبعدل
فائدة يف حدود  1يف
املائة على مستوى
التمويالت املوجهة إىل
املقاوالت
االستثنائية ،ليتمكن بعدها املقترض من
تأمني موقعه املالي.
إذن ،فـــ«املــزيــد مــن االقــتــراض لحل
مشكلة االقـــتـــراض» ،جــزء رئــيــس من
األزم ــة الــســائــدة ،ألن الــقــدرة هــي على
إدارة تدقيق الوضع املالي العام لألبناك
ومؤسسات االئــتــمــان ،وبالتالي ،فإن
الــقــروض االستهالكية تشمل موظفي
القطاع العام تحديدا ،املستفيدين دائما
مــن إعـــادة هيكلة الــقــروض بمساطر
أكبر مرونة ،تدفع الفقير إلى قبول كل
االشتراطات ..وهذه أزمة أخرى.
فرغم تحريم  33في املائة من املقاوالت
املغربية االقتراض البنكي غير التشاركي

(اإلسالمي) ،فإن تحريم األفراد يزيد عن
الثلث ،أي أن االقتراضات من املؤسسات
غير التشاركية تصل وحدها إلى  88في
املائة من الناتج الوطني الخام.
ونشرت املندوبية السامية للتخطيط
أن مــقــاولــة مــن أصــل خمسة ،تحتاج
إلى التمويل الخارجي وال تذهب إلى
األبناك ،لقناعات دينية( ،)1لذلك ،فإن
 66فــي املــائــة مــن املقترضني تستدين
 88في املائة من الناتج الوطني الخام،
بما يجعل التسهيالت األخيرة الخاصة
بخفض فائدة القروض البنكية املوجهة
إلى املقاوالت ،غير ناجعة لثلث املقاولني.
وطلب  56في املائة من املقاوالت الكبرى
و 27من املقاوالت املتوسطة قرضا على
األقل خالل السنوات األخيرة ،فاملسألة
إذن تتعلق بارتفاع معدل الفائدة على
الــقــروض ،وفــي حــال خفضها ،ستكون
األزمة في الوصول إليها ،فيما ال تهتم
ثلث املقاوالت بهذا اإلجراء ،الذي يؤكد
من جهة ثانية أن ثلث النسيج املقاوالتي
املغربي «إسالمي» أو «محافظ» متدين.
والرغبة األكيدة في حصار املقاوالت
اإلسالمية ،جزء من األهــداف املسطرة،
فيما املزيد من إغــراق املواطن باملزيد
من الــقــروض ،يحمي الوضع املستقر
والهش.
ونــــــرى بــــوضــــوح أن الـــقـــروض
االستهالكية التي في عنق املواطن ال
يجب أن تزيد عن الحد املعقول ،كي ال
يكون التمرد جزء من التخلص منها.
ويدخل خفض الفائدة والرقمنة()2
وبــنــاء منصات تمويل ،كما حــدث مع
ثالثة أبناك مغربية في إفريقيا ،ضمن
حزمة استهالكية تتأسس على تمويل
املشروع عن طريق رهــون عقارية على
العموم ،وليس تأمني أموال البنك عبر
املــشــروع نفسه مــن خ ــال احترافية
الطرفني :املمول واملدبر.
وربــــح رهــــان الــرقــمــنــة قــبــل خفض
الفائدة ،جزء من الخطة الرسمية لتمكني
األبــنــاك من تأمني تمويلها ومتابعته
بشكل يجمع الفرد واملقاولة في حيز
واحد ،ومن أصل  10شركات 7 ،شركات
يجري إقصاؤها من مطالب اقتراض ال
يختلف عن الرهن.
وعــدم دخــول  7من أصل  10شركات
لــلــقــروض الــبــنــكــيــة( ،)3فــشــل مؤكد
للسياسة النقدية التي ترفع الوسيط

وتهمش املنتج ،وبالتالي ،يكون العمل
البنكي معيقا للتنمية ،ألنــه يحتكر
الربح ،ولــوال تدخل القصر ،لن تتمكن
الحكومة من كسر الطوق الــذي يديره
اللوبي اإلئتماني.
ووجهت األبــنــاك أموالها للشركات
الــكــبــرى بنسبة عالية تجعل  58في
املائة من قادة املقاوالت غير راضني عن
الخدمة البنكية ،وهــي نسبة تساوي
الثلثني ،ونتساءل عن نفس املصير إن
جرى املزيد من تسهيل االقــتــراض()4
الذي وصل ،رغم العوائق وعدم الرضى،
إلــى حــوالــي  90فــي املــائــة مــن الناتج
الداخلي الخام.
مقاوالت األفراد ستجعل االقتراض
يصل في  2020إلى  100في المائة من
الناتج الداخلي الخام
إن أخذنا بالنسب التي بنى عليها
التجاري وفا بنك توقعاته حول املقاولة
الصغيرة جدا ،والتي كان لها صدى في
القصر ،فإن االقتراض البنكي سيزيد
إلى  130في املائة من الناتج الداخلي
الخام.
وأع ــط ــى املــلــك انــطــاقــة تــمــويــات
جديدة لصالح املــقــاوالت( ،)5من خالل
ثــاث اتفاقيات لصالح  80ألــف منتج
صــغــيــر( ،)6فــي بــرنــامــج مــنــدمــج(،)7
خــصــوصــا مــن خ ــال وصـــول الخدمة
البنكية إلى املقاولة الزراعية املتوسطة
لبناء طبقة وسطى فالحية ،وأطر تدخله
مــن خ ــال غ ــاف الــتــمــويــل بــقــرار من
البنك املركزي ،ثم من خالل تدخله لدى
املجموعة البنكية لحفض الفائدة إلى
مستوى قياسي لصالح املــقــاوالت من
خالل:
 )1تحديد سقوق تمويل ميسر لصالح
املقاولة الصغيرة ،رغــم احتمال رفع
منسوب االقتراض داخل السوق املغربي
إلى مستويات قياسية غير قابلة لإلدارة.
 )2تحديد منسوب املخاطر.
زيادة االقتراض الداخلي للدولة
واقتراضات األفراد عبر األبناك تهدد
دورة االقتصاد
سينخفض منسوب االقــتــراض إلى
 1.25في املائة ،بما يجعل املغرب يدخل

أول توزيع للثروة يبدأ من االستفادة من التمويل العمومي للبنك
المركزي دون تطرف األبناك التجارية في األرباح التي تتجاوز 300
إلى  400في المائة
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املستقبل من خــال «القرض الحسن»
أو بــدون فائدة باتجاه املــقــاوالت ،أو
في عمليات تمويل تصنع الحل ألزمة
محددة ،أو تدعم فئة معينة للعودة إلى
التنمية أو الحفاظ على مستوى معيشي
معني لطبقة أو فئة.
إن كــســر ال ــق ــداس ــة عـــن الــفــائــدة
البنكية ،هو جزء ال يتجزأ من عقيدة
املستقبل ،حيث يمكن إعادة النظر في
املاكرواقتصادي بما يناسب التنمية
املالية.
مــن املــمــكــن إطــــاق نــمــوذج جــديــد
للعالقات ما بني األبناك ،إلدارة القروض
حسب أنواعها ،ووفق مناطق التدخل،
خصوصا القروي والفالحي.
ومـــن املــمــكــن ســيــاســيــا ال ــق ــول أن
اإلجراءات األخيرة للقصر موجهة لبناء
الطبقة الفالحية الوسطى التي وعد
بها ،والتي ال يمكن مواصلة االستقرار
الحالي دون وجودها ،وبالتالي ،فإن
الــقــدرة املالية على متابعة املشاريع
الصغرى ،هو الجزء املحترف في اإلدارة
البنكية ،ألنها ليست صناديق استثمار،
تبعا للسياسة االقتراضية الحالية.
وبكل األعطاب التي يحاول التدخل
امللكي عالجها ،يمكن أن تكون زيــادة
االقـــتـــراض تــهــديــدا مــبــاشــرا لـــدورة
االقــتــصــاد الــوطــنــي ،لــذلــك ،فــوصــول
االقـــتـــراض إلـــى مــســتــويــات قياسية
مع مواصلة تعويم الــدرهــم ،ومشكلة
السيولة مع دورة اقتراضات ضخمة،
هو إيذان بأزمة خطيرة في األفق.
ليست  3ماليير درهم مع فائدة في
حدود  2في المائة مؤشرا بنيويا على
إدارة جيدة للتحول في دورة االقتراض
واالستثمار على حد سواء
وافقت األبناك التجارية على تمويالت
في حدود  3ماليير درهم تكون في حدود
 2في املائة لصالح املقاوالت ،لكن املشكلة
فــي إدارة انــعــكــاســات هــذه الخطوة،
وقبلها ،يمكن الجزم أن املؤشر الحالي
ملستوى التمويل ليس بنيويا في إدارة
تحول في دورة االقتراض أو االستثمار،
وبالتالي سيكون من البديهي:
 )1التعامل مع املقاولة الصغيرة جدا
دون سقف تمويلي محدد أو ميزانية
تجعل بعض الطلبات خارج املعالجة.
 )2توسيع خفض الفائدة في مجاالت
أخرى ملساعدة للنسيج املقاوالتي لخلق
محيط منسجم.
 )3ال يمكن خفض الفائدة للمقاوالت
الــصــغــرى ،وعــــدم تــعــزيــز امل ــق ــاوالت
املصدرة ،لذلك ،فإن خفض الفائدة يجب
أن يكون نهجا ماليا للدولة املغربية
إلنعاش املقاولة ومن ثم االستثمار ،ألنه
يشكل قاعدة فاعلة ومؤثرة في االقتصاد.
خفض الفائدة لصالح االستثمار،
إصالح جوهري يجب تعميمه إلطالق
نموذج مقاوالتي فاعل وقادر على رفع
التحدي
تسقيف املــال املــوجــه كــقــروض إلى
املقاوالت في حدود ثالثة ماليير درهم
دون أجــنــدة زمــنــيــة ،هــو قـــرار محدد
ليس في سنة أو سنتني ،أو شهر أو
شــهــريــن ،بــل فــي إنــهــاء هــذا الــغــاف،
والــواقــع أن استراتيجيات الـــدول ال
تبنى على أغلفة ،بل على إجراءات لدعم
«املقاولة» دائــمــا ،فاألبناك استجابت
للوضع وكأنه هدية ملرة واحدة وكفى،
ولذلك ،رفعت املبلغ ،من أجل إعطائه
الــصــدى اإلعــامــي املــطــلــوب ،لكنه في
الحقيقة ليس قادرا على إتاحة الفرصة
االقتصادية املواتية ،وبالتالي ،سيكون
رفع االقتراض إلى غالف بـ  3ماليير
درهـــم ،مــواصــلــة لالستثمار البنكي
بنفس طرقه التقليدية ،أي أننا أمام
مجرد فرقعة إعالمية أو دفقة أوكسجني
لتمرير األزمة الحالية ،والعودة إلى ما
كانت عليه األمور دائما ،وهذه الخطة
مغامرة لنظام وبلد مــأزوم ،كما يعرف
الجميع.

1- Maroc: 33 pour cent des entreprises évitent
le crédit bancaire pour des raisons religieuses,
challenge 20/11/2019.
2- digitalisation: voici le top 3 des banques de
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أكد رئيس اﻻتحاد الدولي لكرة القدم ،جياني
إنفانتينو في كلمته خﻼل الجلسة اﻻفتتاحية
لليوم الدراسي حول تطوير البنيات التحتية
بإفريقيا ،بــأن كــرة الــقــدم اﻹفريقية تزخر

ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﳲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

بــا�ــواهــب الــكــرويــة ،وأن
شعوبها شغوفة باللعبة،
كــمــا شـــدد عــلــى ضـــرورة
تــطــويــر الــتــحــكــيــم مــن
خ ــﻼل إخــضــاعــه للنظام
اﻻحــــتــــرافــــي ،مـــن أجــل
النهوض به ،خاصة وأن
هذا ا�يدان مــازال يعاني
مــن الــعــديــد مــن ا�شاكل
التي تؤثر بشكل كبير على
تطور كرة القدم اﻹفريقية.
وتمنى رئيس الفيفا أن
يشكل يــوم فاتح فبراير
 2020بــمــركــب محمد
الـــســـادس ،الـــذي يعتبر
مفخرة عــا�ــيــة ،انطﻼقة
جــديــدة لــكــرة الــقــدم اﻹفريقية الــتــي تشكل
مستقبل هذه اللعبة على الصعيد العا�ي.
أما فوزي لقجع ،رئيس جامعة كرة القدم،
وخــﻼل تدخله فــي هــذه الــنــدوة التاريخية،
أكد بأن إفريقيا بشكل عام ،لم تصل بعد إلى

ﻟﻘﺠﻊ

النتائج التي تطمح إلى تحقيقها ،لكنها تتوفر
على جميع الوسائل ﻹنجاح كل مشاريعها
ا�ستقبلية ،خــاصــة وأن كــل الفاعل� لهم
رغبة مشتركة ،وهي تظافر الجهود من أجل
النهوض بكرة القدم اﻹفريقية ،ورفع التحدي
من أجل شباب إفريقيا ا�وهوب.

ä’GÔ÷G zá`bôe{ ‘ ábQÉª`dGh á`bQÉ¨dG

اتــهــمــت الـــعـــداءة الــجــزائــريــة
السابقة ،حسيبة بو�رقة ،ا�غرب
باحتﻼله �دينة العيون ا�غربية،
وبــأشــيــاء بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن
الواقع.
بــو�ــرقــة ،الــتــي تــشــتــغــل عند
الــجــنــراﻻت الــجــزائــريــ� ،الــذيــن
أغــدقــوا عليها بــاﻷمــوال ،محاولة
مــنــهــم ﻹخـــفـــاء الــحــقــيــقــة الــتــي
يعترف بها العالم بــأســره ،وهي
أن الصحراء مغربية ،ومحاولتهم
كذلك إشغال الرأي العام ،والشعب
ﷲ ﳲ ﺧﻠﻘﻪ ﺷﺆﻭﻥ

الجزائري ا�غلوب على أمره ،حيث
وجدوا في تنظيم ا�غرب لنهائيات
كأس إفريقيا لﻸمم داخــل القاعة،
فرصة خبيثة ﻹظهار حقدهم الدف�

● أخنوش »أمل« ا�غرب
ﺑﻮﺩﺭﻳﻘﺔ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺟﺎﺀ
● سير قابل »البوصﻼنة« واعطي التيساع للسياسة...
● تحدثت مــع رئــيــس العصبة اﻻحترافية
البرتغالية
ﺍﳴﺴﺎﺀ
● واش كيتكلم بالعربية؟

● افتقدنا ﻻعبا يكمل العمليات الهجومية
ﺑﻨﺤﺴﺎﻳﻦ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﻱ
● افتقدت �اني ﻻعب لفربول ،ﷲ يعطينا وجهك.
● ﻻ أطمح لرئاسة اﻻتحاد اﻹفريقي
ﻟﻘﺠﻊ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
● خليها للتوانسة وا�صري� والجزائي� يتقاتلوا
عليها!!
● استبعاد البطلة أبو فارس قرار ظالم وصادم
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﺍﻷﻭﳴﺒﻴﺔ
● ﷲ يجازي اللي كان السبب!
● لقجع ينقذ الزاكي والطاوسي من العطالة
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
● ﷲ يجازيه بخير.
● بيتشو يتوعد الوداد في الجولة اﻷخيرة
ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ
● بيتشو ﷲ يرحمو هاذي  40سنة ،أما مدرب سان
داونز ،فهو بيتسو موسيماني.
● ﻻ أعلم سبب شتمي
ﺍﻟﻜﻴﺴﺮ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺃﻭﳴﺒﻴﻚ ﺃﺳﻔﻲ
● فتش عن السماسرة..

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
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êƒàj Oƒ©°ùe âjCG IõªM »Hô¨ŸG
ÜÉÑ°ûdG Ú«Øë°üdG IõFÉéH
ﻭﻓﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺘﻔﻘﺪ ﺍﳴﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻮﺯﻱ ﻟﻘﺠﻊ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﳴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻛﻤﺎﻝ ﻟﺤﻠﻮ

صحرائه ،والدليل على ذلك ،هو أن
العديد من الــدول اﻹفريقية قررت
نقل قنصلياتها وممثليها إلى
ا�دن الصحراوية ،مما أجج غضب
الجنراﻻت الفاسدين ،الذين فقدوا
صوابهم ،وســخــروا مثل بو�رقة
الــغــارقــة فــي »مــرقــتــهــم« ،لتغليط
الــشــعــب الــجــزائــري الــــذي فطن
منذ ســنــوات ﻷﻻعيبهم ،ولــم يعد
يتحمل استفزازات وقمع العسكر
لحرياتهم.

أمـــا هـــذه الــبــئــيــســة الــجــاهــلــة،
فعليها أن تعرف بــأن الصحراء
مغربية رغــم أنــف الحاقدين ،وأن
اﻷلقاب الرياضية التي تتبجح بها،
فقد سبقتها إليها بطلتنا اﻷو�بية
ا�ــغــربــيــة ،والــخــلــوقــة والــوزيــرة
السابقة نـــوال ا�ــتــوكــل ،كما أن
ا�ــغــرب يــتــوفــر عــلــى الــعــديــد من
البطﻼت الكبيرات ا�ثقفات ،كنزهة
بيدوان ،وزهــرة واعزيز ،وحسناء
بنحسي ،والقائمة طويلة.

∑É`Ñ°T »`Hô©dG ¥ƒ`∏ÿG ÖYÓ`dG ˆG º`MQ

انتقل إلى عفو ﷲ يوم الخميس
 30يناير اﻷخــيــر ،الﻼعب الدولي
وعميد فريق سيدي قاسم سابقا،
العربي شباك ،ا�عروف لدى جميع
اﻷوساط الرياضية بدماثة أخﻼقه،
وحسن سلوكه ،كما كــان من أبرز
الــﻼعــبــ� فــي فــتــرة بعد مكسيكو
 ،1970حــيــث شـــارك فــي اﻷلــعــاب
اﻷو�ــبــيــة بميونيخ  ،1972وكــان
ﻻعبا أساسيا في تشكيلة ا�نتخب
الوطني الذي كان يشرف عليه ا�درب
ا�ــرحــوم عبد الرحمان بلمحجوب

ﻗﺎﻟﻮا
وﻧﻘــــــــــــﻮل

● منصف بلخياط يطالب جامعة كــرة القدم
بدعمه...
ﺟﺮﺍﺋﺪ
● ﷲ ينوب!

ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻮﻟﻤﺮﻗﺔ

وعقدتهم الخالدة تجاه بلدنا.
حسيبة بو�رقة ،وبعد اعتزالها
رياضة ألعاب القوى ،اختفت عن
اﻷنظار �دة طويلة ،وها هم حكام
الجزائر يعيدونها إلى الواجهة،
لكسب عطف الشعب ،كما فعلوا
مــع الــعــداء الــجــزائــري نــور الدين
مورسلي ،الذي عينوه كاتب دولة
في وزارة الشباب والرياضة.
حــســيــبــة بــو�ــرقــة ولــجــهــلــهــا،
أمــلــوا عليها مــا تقول فــي إحــدى
خرجاتها اﻹعﻼمية ،حيث صرحت
بأن ا�نتخب الجزائري
الــحــاصــل عــلــى بطولة
إفــريــقــيــا  ،2019كــان
عليه ا�شاركة في هذه
الـــدورة ،ليظهر بجﻼء
جهلها الــكــبــيــر ،حيث
ﻻ تفرق ب� كــرة القدم
داخل القاعة وكرة القدم
التي تجرى في ا�ﻼعب
الكبيرة.
لكن الــشــيء الوحيد
الذي برعت فيه ،هو سب
ا�غرب ومكوناته ،حيث
اتهمته باختراق اﻻتحاد اﻹفريقي،
ب ــدل أن تــقــول الحقيقة ،هــو أن
ا�غرب استطاع بدبلوماسيته إقناع
معظم ال ــدول اﻹفريقية بمغربية

11

خـــﻼل إقــصــائــيــات كـــأس الــعــالــم ا�غربي سنة  ،1976بسبب الكسر
 ،1974بجانب العديد من الﻼعب�
الذي أصيب به.
ا�تميزين ،كالحارس� الهزاز
ف ــب ــع ــد مـــســـيـــرة كـــرويـــة
والشاوي ،والعربي أحرضان،
نــمــوذجــيــة ،انــطــلــقــت مع
الشريف ،الزهراوي ،التازي،
فريق حيه اتحاد سيدي
فراس ،اعسيلة وآخرين.
عثمان واﳌﻐﺮب اﻟﺘﻄﻮاﻧﻲ،
ا�رحوم شباك ،لم تكتب له
ثــم كــوكــب الــســعــد النصر
ا�شاركة في نهائيات
الــريــاضــي البيضاوي
كـــــأس إفــريــقــيــا
)الكسناك( ،التحق
لﻸمم بإثيوبيا
بــفــريــق اتــحــاد
التي فاز بها
ســــيــــدي قــاســم
ا�ــنــتــخــب
فــي عــز تألقه،
ﺷﺒﺎﻙ

وبجانب ﻻعب� كبار ،كاﻷخوين ابن
إدري ــس ،والعامري  ،2-1سليطن،
ال ــح ــارس ا� ــرح ــوم عــبــد الــــرزاق،
ا�ــهــاجــم فــتــاح ...بــرئــاســة الحاج
لحسن الدليمي.
بعد هــذه ا�ــســيــرة ،مــر ا�ــرحــوم
ببعض التجارب كمدرب لبعض فرق
الهواة.
رحــم ﷲ العربي شباك وأسكنه
فسيح جناته ،وألهم ذويــه الصبر
والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

ﺑﻮﺩﺍﺑﻴﺴﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻔﺎﻝ
ت ــوج الصحفي ا�ــغــربــي الــشــاب حــمــزة أيــت
مــســعــود ،بــجــائــزة الصحفي� الــشــبــاب /صنف
روب ــورت ــاج ،ا�نظمة مــن طــرف اﻻتــحــاد الــدولــي
للصحافة الرياضية.
وتسلم حمزة أيت مسعود الجائزة في حفل كبير
أقيم بالعاصمة الهنغارية بودابيست ،بحضور عدد
كبير من الصحفي� الرياضي� يمثلون القارات
الخمس ،بينهم ممثﻼ الجمعية ا�غربية للصحافة
الرياضة ،مراد ا�توكل ومحمد الجفال ،ا�شاركان
فــي أشــغــال مؤتمر اﻻتــحــاد الــدولــي للصحافة
الرياضية في نسخته  83ببودابيست.
وقد عبر الصحفي ا�غربي الشاب أيت مسعود
عن سعادته بالفوز بجائزة الصحفي� الشباب،
قــائــﻼ أنــه »يمثل فريقا مكونا مــن مــهــدي كميم
ومنال بن بوعزة ،تحت إشراف الصحفي ا�تمرس
صــﻼح الــديــن الغماري رئيس القسم الرياضي
بالقناة الثانية« ،مضيفا أن »العمل يأتي في إطار
ديناميكية رياضية تعيشها ا�ملكة ا�غربية«.
وبا�ناسبة ،شكر الصحفي حمزة كل ا�شارك�
وا�ساهم� في هذا العمل التوثيقي الذي تطرق
�ــوضــوع »التسيير الرياضي ﻷنــديــة كــرة القدم
با�غرب«.
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تحليـل
إخباري

من أنفلوانزا
الخنازير إلى
أنفلوانزا األكاذيب

�إرهاب فريو�س
كورونا..
احلــرب
البيولوجيـة
تطرق �أبواب
الـمغرب
إعداد
بينما كان املسافرون يرتبون
مــقــاعــدهــم عــلــى مــن الــطــائــرة
املــتــوجــهــة إلـــى الــخــلــيــج(،)..
صعد طفل صيني على متنها
وهو يلعب بني املقاعد ،وبينما
كانت أمه الصينية كما يبدو من
خــال املالمح التي ال تخطئها
العني ،تحاول إعاقة حركته ،كان
هو يبتسم بكل بــراءة في وجه
الركاب ،بينما كان البعض ينظر
إليه بعني الريبة ،نتيجة الشحن
اإلعالمي للمواطنني بالحديث
عــن مخاطر فــيــروس كــورونــا،
خاصة وأن هذا الطفل الصغير
لم يكن سوى مقدمة لوفد كبير
من الصينيني الذين اقتحموا
الطائرة تباعا للبحث عن أماكن.
«الــســتــار هلل» ..هــكــذا كــان
يردد بعض املسافرين على منت
الطائرة ،وبينما تشبث البعض
بمكمم األف ــواه تفاديا للعدوى
املحتملة ،كــان آخــرون يلعبون

مع الطفل الصيني ،ويبتسمون
فــي وج ــه بــاقــي ال ــرك ــاب ،فمن
غير املعقول اعتبار املواطنني
الصينيني حــامــلــن لــفــيــروس
كورونا ،فمن بني مليار ونصف
تقريبا من سكان الصني ،الزلنا
نــتــحــدث عــن وفــيــات مقتصرة
عــلــى أقـــل مــن  300شــخــص..
هكذا تحدث أحــد الشهود من
الطائرة وهو يروي هذه الحكاية
لـ«األسبوع»(.)..
ولعله من غرائب األمــور في
املــغــرب ،هــو مــســارعــة الــدولــة
املــغــربــيــة الســتــرجــاع املــغــاربــة
الــقــاطــنــن مــن مــديــنــة ووهـــان
الصينية بــدعــوى إنقاذهم من
عــدوى محتملة ،مــع مــا يشكله
هــذا اإلجـــراء مــن خطر فــي حد
ذاته ،لذلك ،فالسؤال الذي يغدو
مــطــروحــا بعد فــرض «الحجر
الصحي» على املغاربة العائدين
مــن الــصــن ،بينما الصينيون

سعيد الريحاني

لــم يمنعوا مــن دخــول املغرب،
وهــم يتجولون بكل حرية في
األســـواق ،إذن ملــاذا تــم تعليق
رحــــات ال ــط ــائ ــرات املــغــربــيــة
إلــى الصني ،وهــي التي بالكاد
فتحت خطا جويا نحو بكني،
ما يعني تضرر املغرب ماديا من
إجــرءات االحتياط ضد فيروس
كورونا()..؟
هكذا إذن تلقى املــغــرب أول
ضربة اقتصاديا لطائراته التي
فتحت خطا نحو بكني ألول مرة
منذ أقــل مــن شهر ،لكن ،ورغــم
أن الطائرات املغربية لن تصل
إلــى الــصــن ،إال أن الصينيني
سيستمرون في ولــوج التراب
املغربي إما للعبور نحو بلدان
أخــــرى أو الـــدخـــول مــبــاشــرة
للمغرب.
وقــد كــان مــن نتائج الدعاية
لفيروس كــورونــا ،تحوله إلى
هوس ليس في املغرب فحسب،

بل في عدة دول من العالم ،لكن
فــي بلدنا وصــل الــحــد بسيدة
إلــى حــد تصوير شريط فيديو
من مدينة فــاس ،والدعاية من
أمام محل للمأكوالت الصينية،
إلصـــــابـــــة شــــخــــص صــيــنــي
بفيروس كورونا ،بينما لم يكن
األمــر صحيحا ،مــا تسبب في
اعتقالها في نهاية املطاف ،وقد
كتبت املواقع ما يلي(( :أوقفت
عــنــاصــر املــصــلــحــة الــوالئــيــة
للشرطة القضائية بمدينة فاس،
أخــيــرا ،ســيــدة قــامــت بتصوير
وبــث فيديو تدعي فيه إصابة
صاحب مطعم صيني بفيروس
كورونا ،وذكرت مصادر مطلعة،
أن املعنية باألمر ،أثارت الرعب
والهلع في صفوف املواطنني،
من خالل نشرها للفيديو ،وهو
ما جعل عناصر الشرطة تدخل
على الــخــط ..وأش ــارت إلــى أنه
اتضح فيما بعد ،أن الفيديو

الـــذي تــم ت ــداول ــه عــلــى نطاق
واسع بني رواد مواقع التواصل
االجتماعي ،يتعلق بحالة عادية
للزكام واإلرهــــاق ،أصــيــب بها
صاحب املحل املقيم في املغرب
منذ شــهــور)) (املــصــدر :موقع
الزنقة .)20
هل وقع املغرب في فخ الدعاية
اإلعــامــيــة ،كــمــا ج ــرت الــعــادة
في مواجهة الفيروسات التي
انتشرت على نطاق واســع في
الــفــتــرة األخــيــرة ،هــل تــذكــرون
فــيــروس أنــفــلــوانــزا الخنازير
«إتــش وان إن وان» ،فـ((بعد
انــتــشــار مــتــوســط اإلص ــاب ــات
بــفــيــروس  H1N1الــوبــائــي
بــاملــكــســيــك فــي أبــريــل 2009
وانتقاله إلى الواليات املتحدة
ودول أخــــرى ،أعــلــنــت منظمة
الصحة العاملية بلوغ الدرجة
السادسة ،أي القصوى
فــــي ســـلـــم ال ــخ ــط ــر،
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من هم امل�ستفيدون الكبار :عندما خ�سر املغرب �أكرث من  20مليارا على ترويج الأوهام؟
وأعلنت حالة وبــاء عاملي وفق
معايير مشكوك في مصداقيتها،
بعدها مــبــاشــرة ،انطلقت آلة
تصنيع الــلــقــاحــات والــلــوازم
الطبية :الكمامات ،اإلبر… وبلغ
عــدد الــجــرعــات املنتجة عامليا
ما يقارب مليار ونصف بطلب
مــن ه ــذه املــنــظــمــة .كــانــت هــذه
الصفقة مربحة جــدا لشركات
صــنــاعــات األدويـــــة ،خصوصا
عــمــاقــي صــنــاعــة الــلــقــاحــات
الفرنسية «سانوفي» (،)Sanofi
والبريطانية «كالكسو» (،)GSK
وتبذيرا لألموال على مستوى
عاملي ومحلي.

ذكر تقرير لـ«منظمة
العدل والتنمية يف
الشرق األوسط» ،أن
فريوس كورونا اجلديد
يف الصني ،مت تصنيعه
واختالقه يف خمتربات
طبية سرية يف أوروبا،
وقال املتحدث باسم
املنظمة غري احلكومية،
أن دوافع إعدادهم
للتقرير املذكور ،جاء بعد
اكتشافهم خملتربات
سرية يف أوروبا تعمل
على تصنيع فريوسات،
يتم توظيفها يف حروب
بيولوجية ضد دول
بعينها.
فــي هــذا اإلطـــار ،وقــع املغرب
اتــفــاقــيــات لـــشـــراء  6مــايــن
و 500ألف جرعة خصصت لها
الــدولــة أكثر مــن  200مليون
درهم ،همت اللقاحات التالية:
وArepanrix
Pandemrix
للشركة البريطانية كالكسو
 ،GSK Panenzaللشركة
الفرنسية سانوفي ..Sanofi
اســتــلــمــت وزارة الــصــحــة 4
ماليني و 50ألف جرعة ،أي أقل
مــن مجموع الكمية املبرمجة
في الصفقة ،والطبيعي جدا أن
الفارق الغير املُستلم (مليونني
و 450ألفا) له تبعات تعويض
للشركات املصنعة عن املبالغ
املستحقة عــن هـــذه الكمية،
وكذلك كلفة التخلص من حوالي
مليوني جرعة لم يتم استعمالها
ومــا تتطلبه من تقنيات وكلفة
مالية ..لم يكن ضمن أولويات
خــبــرائــنــا مــراقــبــة األعــــراض
الجانبية لهذه اللقاحات ،بالنسبة
لــلــقــاحــات األنــفــلــوانــزا ،فهي

تتشابه في مجملها ويتوفر لقاح بماليير الــدوالرات على حساب تقرير لـ«منظمة العدل والتنمية
 Pandemrixاألكثر استعماال الفقراء واملحتاجني ،واألمر كله في الشرق األوسط» ،أن فيروس
بالعالم في حملة التلقيح ضد يدخل في إطار الصفقة العاملية كورونا الجديد في الصني ،تم
األنفلوانزا الوبائي ( )H1N1لترويج اللقاحات ،وهو الباب تصنيعه واختالقه في مختبرات
على الئحة طويلة تتضمن
الذي تغطي طبية سرية فــي أوروبـــا ،وقــال
عشرات األعــراض البسيطة
املتحدث باسم
واملــتــوســطــة والــخــطــيــرة،
املــنــظــمــة غير
ســــواء تــلــك املـــدرجـــة في
ال ــح ــك ــوم ــي ــة:
مــــلــــخــــص خـــصـــائـــص
إن دوافـــــــــع
الـــــدواء RCP résumé
إعدادهم للتقرير
des caractéristiques
املــــذكــــور ،جــاء
 du produitأو الغير
بــعــد اكتشافهم
املــدرجــة)) (املــصــدر :عبد
ملختبرات سرية
الـواحد أحتيتش ،بتاريخ
في أوروبا ،تعمل
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عـــلـــى تــصــنــيــع
جمعية أطاك املغرب).
ف ــي ــروس ــات ،يتم
يمكن القول إن كورونا
تـــوظـــيـــفـــهـــا فــي
لــيــس ســـوى ف ــخ جــديــد
حــروب بيولوجية
لدفع الـــدول إلــى إهــدار
ضد دول بعينها.
إمــكــانــيــاتــهــا املــالــيــة،
املتحدث أفاد أيضا
لشراء اللقاحات التي ال
أن شــركــات أدويــة
تستعمل أصـــا ،حيث
كبيرة ،ستعلن بعد
يعتقد البعض أن لوبي
أن يقتل الفيروس
«
ص
نع يف الصني» غال
ف
م
ج
لة
«د
ير
شب
يغل» األملانية

واســع للفيروس ،نظرا للكثافة
السكانية الكبيرة في الصني،
والتي تقدر باملاليني)) (املصدر:
قناة الحرة وعدة وكاالت).
طبعا ال يمكن الــحــديــث عن
فيروس كورونا دون طرح سؤال:
من املستفيد من انتشاره؟ ليكون
الــجــواب أن املستفيد األول،
هــو شــركــات تصنيع األقنعة
والقفازات الطبية التي استفادت
من تفشي الفيروس مع توافد
املستهلكني على شراء األقنعة،
في انتظار االستفادة الكبرى،
املتمثلة فــي إرغـــام عــدد كبير
مــن الـــدول على إبـــرام صفقات
اللقاح(.)..
يــذكــر أن املــغــرب دخـــل إلــى
الترهيب من فيروس كورونا من
بابه الــواســع ،منذ اليوم الذي
استقبل فيه مستشفى سيدي
سعيد بمكناس استقبل يوم
األحد األخير  90طالبا مغربيا
تم ترحيلهم من الصني بسبب

«الستار الله» ..هكذا كان يردد بعض المسافرين على متن الطائرة ،وبينما تشبث
البعض بمكمم األفواه تفاديا للعدوى المحتملة ،كان آخرون يلعبون مع الطفل
الصيني ،ويبتسمون في وجه باقي الركاب ،فمن غير المعقول اعتبار المواطنين
الصينيين حاملين لفيروس كورونا ،فمن بين مليار ونصف تقريبا من سكان
الصين ،الزلنا نتحدث عن وفيات مقتصرة على أقل من  300شخص ..هكذا تحدث
أحد الشهود من الطائرة وهو يروي هذه الحكاية لـ«األسبوع»(.)..
األدويــــة يــقــف وراء املــتــاجــرة
فيما تخلفه هــذه األم ــراض من
مآسي اجتماعية ،وكذا استغالل
الرعب الذي تبثه وسائل اإلعالم
الــغــبــيــة( )..أو اإلعــــام غير
الــوطــنــي( ،)..لتحقيق أربــاح

منه لوبيات الدواء خسائرها في
سوق األدوية(.)..
هل نحن أمــام جيل جديد من
الحروب ،أو ما يسمى الحروب
البيولوجية؟ الجواب من التقارير
اإلعالمية الرصينة يقول(( :ذكر

عددا هائال من البشر ،عن لقاح
مناسب له ،وذلك كخطة لتضخيم
أرباحها من لقاحه .وعن سبب
ظــهــور الــفــيــروس فــي الصني
تحديدا ،هذه املرة ،قال املتحدث،
إن ذل ــك ســيــســرع فــي انتشار

فيروس كورونا ،وقد تم إجالء
 167مغربيا من ووهان الصينية
كلهم فــي «الــحــجــر الــصــحــي»،
وحتى إن خرجوا ساملني ..فهذا
ال يــعــنــي أن عــاصــفــة كــورونــا
انتهت(.)..
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ﺍﳴﺴﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﺎﻩ
ﺍﳴﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺎﺭﺑﻮﺍ ﻣﻊ ﻓﺮﺍﻧﻜﻮ
ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻥ
ﳴﻮﻗﻒ ﺣﺰﺏ
»ﻓﻮﻛﺲ« ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ

»ﻃﻤـﺲ« اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺠـﻮم ﺑﺎﻟﺴـﻼح اﻟﻨـﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ »ﺣﻲ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ«

Iô°UÉëŸ ¢û`«÷G πNóàH ÖdÉ`£j ÊÉÑ°SEG Üõ`M
á∏àëŸG áàÑ°S ‘ Úª∏°ùŸG
رﺑﻮرﺗﺎج :ﺯ ﻫﺮﻴ ﺍﻟﺒﻮﺣﺎﻃﻲ
لم يعد مسلمو سبتة ،يسلمون من الحمﻼت
والهجمات ا�تكررة على عقيدتهم وأماكن
عبادتهم ،حيث تتجدد هذه الهجمات في كل
مناسبة وحسب الوقت والــزمــان ،من طرف
منظمات محترفة فــي هــذا ا�ــجــال مــن أجل
اضــطــهــاد الــديــن اﻹســﻼمــي اﻷكــثــر تمثيﻼ،
والذي يعرف تزايد أعداد ا�سلم� في مقابل
ا�سيحية والهندوسية والــيــهــوديــة بهذه
ا�دينة ا�حتلة.
فبعد الهجوم بواسطة سﻼح ناري من طرف
شبان على م� دراجة نارية ،فجر يوم اﻹثن�
 24يونيو  ،2019على مسجد موﻻي ا�هدي
بحي »ا� ــرو« ،أقــدم مسجد بسبتة ا�حتلة،
والــذي بناه الجنود ا�غاربة الــذيــن كانوا
يحاربون مع الجنرال فرانكو ،وقد تطرقت
»اﻷسبوع« للموضوع في أحد أعدادها ،كما
كان ا�رحوم موﻻي مصطفى العلوي قد أولى
اهتمامه الخاص لهذا ا�وضوع متضامنا
مع ما يتعرض له مسلمو سبتة من أعمال
عنصرية وكراهية وكذا أماكن عبادتهم ،حيث
تواطأت العديد من الجهات ا�حسوبة على
التيار اﻹســﻼمــي ،والــتــي ﻻ ترغب بتواجد
أو تكاثر ا�سلم� ،من أجــل القيام بجميع
اﻷعمال العنصرية العدائية من بينها بعض
الجمعيات اﻹسﻼمية الداعمة لبعض اﻷحزاب
ا�عادية للمغرب بصفة عامة وللمسلم�
بصفة خاصة ،من أجل الدعم ا�الي وا�عنوي
ا�قدم لها من طرف بعض اﻷحزاب والجهات
ا�حسوبة على اﻷجهزة اﻹسبانية.
فبعد مرور أزيد من ثﻼثة أشهر على عملية
إطﻼق النار على مسجد موﻻي ا�هدي ،وفي
الوقت الذي كانت فيه جميع ا�صالح منهمكة
في التحقيق بخصوص أول اعتداء على مكان
العبادة ،حيث لم تتوصل للنتائج ا�طلوبة،
ســارع مندوب اتحاد الجمعيات اﻹسﻼمية
بإسبانيا في سبتة ،حميدو محمد ،الذي تم
تعيينه مؤخرا بأجر يفوق  3مﻼي� سنتيم،
إلى اﻹدﻻء بتصريح يدين هذا اﻻعتداء ،منوها
بالجهود اﻷمنية رغــم أنها لم تتوصل إلى
نتيجة بسبب الغموض الذي يلف ا�وضوع

الذي بدا وكأنه مصطنع.
وعلمت »اﻷســبــوع« ،أن ا�صالح اﻷمنية
ا�كلفة والــتــي بــاشــرت تحقيقها فــي هذا
ا�وضوع الذي لم يصل إلى النيابة العامة
با�دينة ،وتــم إغﻼقه ب� اﻷجــهــزة اﻷمنية
وبعض الجمعيات ا�والية لهذا الجهاز ،دون
إشراك القضاء وا�دعي العام في ا�وضوع.
فهذا الهجوم كــان بداية لحملة عنصرية
تمهد الطريق لﻼنتخابات ،ســواء ا�حلية

دفــع الشبهة عن نواياهم التي تهدف إلى
اﻻستحواذ على جميع ا�ساجد للربح من
ورائها وجني اﻷموال ا�قدمة من طرف دعم
الحكومت� اﻹسبانيت� ا�ركزية وا�حلية،
وأيضا دعم اﻷحــزاب ا�عادية للمغرب ،كما
تقول إحــدى الجمعيات القريبة من مسجد
»ســيــدي امــبــارك« والــتــي الــتــزمــت الصمت
والــحــيــاد ولــم تستنكر الهجوم الــذي طال
ا�سجد ا�ذكور.

أو الوطنية ،لكن رغم هذا الهجوم الشنيع،
لم يستطع الحزب ا�عروف بعدائه للمغرب
وا�والي ﻻتحاد الجمعيات اﻹسﻼمية ،الفوز
في اﻻنتخابات الوطنية ،مما صعب اﻷمر ب�
الحزب الشعبي اﻹسباني واتحاد الجمعيات
اﻹسﻼمية الذي يترأسه السوري رياج طاطري
ومندوبه بسبتة الــذي يتقاضى  3مﻼي�
سنتيم من خزانة وزارة التعليم من أجل قيامه
بمهمة ممثل اتحاد الجمعيات بسبتة.
وسبق لهذا ا�ندوب ،الــذي يدعى حميدو
والــذي ﻻ يرغب في الدخول للمغرب بسبب
كراهيته تجاه النظام ،حسب مصادر مقربة
منه ،أن قام بتصريحات كانت الغاية منها

في الوقت الــذي كانت فيه ساكنة سبتة
تترقب نتائج اﻷبحاث حول مهاجمة مسجد
»موﻻي ا�هدي« ،تلقى مسلمو سبتة تهديدا
من نوع آخر ،أبطاله أعضاء حزب »فوكس«
الذي يكن حقدا دفينا للمسلم� بصفة عامة،
والــذي التزم مسؤولوه الصمت منذ أن تم
تأسيسه بإسبانيا سنة  ،2013حيث كان خﻼل
هذه الفترة يستجمع قواه لبسط سيطرته على
الساحة السياسة.
فبعد أن تمكن »فــوكــس« من أخــذ موقعه
فــي الخارطة السياسية اﻹسبانية ،خﻼل
اﻻنتخابات البر�انية اﻷخيرة ،استطاع هذا
الحزب الظفر ببعض ا�قاعد داخل ا�جلس

البر�اني )كونغريس( ،وخاصة معقده بسبتة،
فخﻼل الحملة اﻻنتخابية اﻷخــيــرة ،خرج
ممثل الحزب ا�ذكور عن دائرة سبتة ا�حتلة
ببرنامجه ا�تجلي في القضاء على ا�ساجد
الغير مرخصة و»الغير قانونية« ،بالنسبة
إليهم ،وإغﻼقها بشكل نهائي ،كما أنه دعا
إلى إنشاء ﻻئحة خاصة با�ساجد ا�سجلة
با�دينة ومراقبتها من طرف السلطات ا�عنية،
وطرد اﻷئمة وا�رشدين الذين يستعملون في
خطاباتهم أسلوبا متشددا لتبليغ رسائلهم
التي غالبا ما تعتمد على الترهيب والتخويف
والتحذير ونشر الكراهية والعداوة ب� أبناء
ا�دينة ذوي الديانات ا�ختلفة ،والهجمات
ا�تكررة التي تحتقر ا�ــرأة ،ودون أن تكون
لهم )أي اﻷئمة( مساهمة في نشر الوسطية
والتسامح وغير ذلك ،كما يتم نشر اﻷصولية
وتلطيخ اسم اﻹسﻼم ا�عتدل وتشويه اﻷسر
ا�سلمة با�دينة ،وفق تعبير ا�رشح للمجلس.
إﻻ أن الرسائل التي تم تداولها ب� أعضاء
هذا الحزب عبر تطبيق »الواتساب« تقول
غير ذلــك ،حيث طالبوا بتدخل الجيش من
أجــل محاربة مسلمي ا�دينة بصفة عامة،
هذه الرسائل أقامت الدنيا ولم تقعدها ،حيث
خرجت ساكنة سبتة ،يوم الخميس ا�اضي،
لﻼحتجاج على هذه الرسائل العنصرية تجاه
ا�سلم� من طرف هذا الحزب.
وعلمت »اﻷسبوع« من مصادر محلية ،أن
ا�دعي العام بسبتة ،قد أمر الشرطة التقنية
من أجل افتحاص هواتف جميع أعضاء حزب
»فــوكــس« ،بسبب الرسائل العنصرية التي
تحرض ساكنة سبتة بجميع مكوناتها ضد
ا�سلم�.
وأضافت ذات ا�صادر ،أن الشرطة باشرت
تحرياتها فــي ه ــذا ا�ــوضــوع الـــذي أجــج
اﻷوضاع با�دينة وأخرج مسلميها لﻼحتجاج
على هذا التصرف الﻼمسؤول من طرف هذا
الحزب في الوقت الذي كان فيه رئيس اتحاد
الجمعيات بإسبانيا السوري رياج طاطري،
يدعم جميع اﻷحزاب ا�عادية للمغرب ،وعلى
رأسها الحزب الشعبي ،حيث كانت غايته
من اﻷمر هو فك اﻻرتباط الديني ب� مدريد
والــربــاط ،مــن أجــل السيطرة على الوضع
واستقطاب اﻷئمة من دول الشرق.
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استأنسنا في كل مناسبة دينية أو وطنية،
بحلول الغﻼء والفوضى والغش كـ»ضيوف«
مفروض� على جيوبنا رغم وجود كل ا�صالح
التي تدعي بأنها تجندت لقمع الغش ومحاربة
الغﻼء وردع الفوضى ،وتكون في حالة طوارئ
قــصــوى خــﻼل شهر رمــضــان اﻷبـــرك ،بشهادة
الكاميرات وا�يكروفونات التي توثق بالصوت
وال ــص ــورة »حــلــقــة« مــن تأليفها وإخــراجــهــا
تفتتح بها الشهر الفضيل ،ثــم بعده ينطلق
»سلخ« ا�واطن� وتستأنف كل أنواع اﻻحتكار
وال ــزي ــادات ا�ــهــولــة مــع غــيــاب تــام للضوابط
الصحية ،ويستمرون طيلة »الحلقات  «29في
»التبوريد« على الصائم� ،حتى أصبح كل شهر
رمضان مقرونا بكل ما نهى عنه الخالق سبحانه،
وما حرمه القانون وكلف مصالح وأقساما تعددت
أسماؤها وزودهــا بمئات ا�ستخدم� وجهزها
بكل ما تحتاج إليه ،للقيام بمهامها في الوقاية
ومحاربة الفساد في شهر طاهر نقي.
لــكــن ،وم ــع اﻷســــف ،ﻻ تــقــوم ه ــذه ا�صالح
بواجباتها ،بل إن الرباطي� يلمسون تواطئا
مــلــحــوظــا ومــفــضــوحــا بـــ� بــعــض ا�ــصــالــح
والفوضوي� ،وبالطبع مقابل »التدويرات«.
فرمضان هذه السنة سيحل واﻹدارة ا�حلية
فــاجــأت كــل ا�تتبع� ﻷهـــوال الــفــســاد ،بأنها
تعاملت بجدية كبيرة فــي »مــحــو« الــبــراريــك
والجوطيات واﻻحــتــﻼل العشوائي وا�ــواقــف
الفوضوية ،وتحريك اﻻستثمار وتنظيم النقل
الحضري وإحياء ا�شاريع التي ظلت جامدة،
وننتظر تتويج نضالها ا�ثالي بتكريم شهر
رمضان ا�عظم واﻷبرك ،بتنظيم محكم لكل أنواع
التجارة في عاصمة اﻷنوار والتنوير ،وتفرض
مراقبة يومية ) 24ساعة على  ،(24وليس من
الثامنة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال ،على كل
ا�رافق التجارية وا�واد اﻻستهﻼكية التي يجب
أن تتموقع في محﻼت نظيفة وصحية وليس كما
كانت فوق قنوات الصرف الصحي وتحت أشعة
الشمس ضيفة على الفئران والحشرات ،وفي
حماية أصحاب »التدويرات«.
ففي شهر رمــضــان ا�ــقــبــل ،نتوقع تنظيما
ومراقبة يعيدان الثقة للصائم� في إداراتهم
ا�حلية ،وقد نبهنا للموضوع قبل شهور ،ﻻتخاذ
الﻼزم حتى ﻻ تعود كارثة الفوضى التي ودعتها
الرباط منذ شهور مع عودة شهر رمضان.

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
شهادة قيمة من اﻷستاذ الجامعي الدكتور
ا�صطفى حدية بخصوص قيم ا�نظومة
التربوية عند عميد اﻷدب ا�غربي اﻷستاذ
عــبــاس الـــجـــراري ،أدلـــى بــهــا فــي الــنــدوة
العلمية بــتــاريــخ  14و 15دجنبر 2018
با�كتبة الوطنية ا�غربية ،نقتطف منها
هذه الفقرة)) :التربية عند أستاذنا ليست
هي التعليم ،فهي أشمل وأكثر من إكساب
اﻷجــيــال وا�ــجــتــمــع مــعــلــومــات ومــهــارات
معينة ،إنها الرؤية الشمولية لﻺنسان في
كل أبعاده النفسية والعقلية والسلوكية
واﻻجتماعية والدينية والسياسية والثقافية
واﻷخــﻼقــيــة ...إل ــخ ،وبــالــتــالــي ،فالثقافة
باعتبارها رافــدا أساسيا للهوية بقيمها
واتجاهاتها وتمثﻼتها ،يقسمها من حيث
قيمها إلى قسم� :هما كما يقول الدكتور
مصطفى الزباخ :تربية قيم العقل والسلوك،
وتربية قيم الذات والتميز ،ويقول اﻷستاذ
الجراري في هذا الصدد :الثقافة إذن هي كل
ما يثقف الذهن ويهذب الطبع ويربي العقل
ويرهف اﻹحساس ،وكل ما يميز شعبا أو
أمة في مختلف مناحي الحياة وفروعها((
انتهى.
ه ــذه الــشــهــادة مــدونــة فــي كــتــاب »قيم
الــنــهــوض الــحــضــاري لــلــعــالــم اﻹســﻼمــي
من خــﻼل أثــار الدكتور عباس الــجــراري«
الصفحة .177
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انفتاح أهــل ا�ملكة السعودية على ثقافات
وفنون العالم ،وإن كان شأنا سياديا داخليا،
فإنه رسالة من هــذا البلد الشقيق إلــى أهالي
دول ا�عمور ،خصوصا العريقة في التاريخ مثل
ا�ملكة ا�غربية ،وهي دعوة لﻼهتمام
بتحول جــذري في ا�جتمع السعودي
باهتمامه بما يجري خــارج حــدوده
واحترامه لعادات وتقاليد اﻵخرين،
بل ومشاركتهم فيها بما يوافق طقوس
أهله ،وأملنا أن يكون الفن السعودي
ممثﻼ في ا�هرجان السنوي الرباطي
»موازين« الذي جرت العادة أن يقام في
الرباط كل فصل ربيع.
وعلى ذكــر هــذا ا�هرجان ورباطه،
نــتــطــرق لــلــعــﻼقــات بـــ� عــاصــمــتــي
ا�ملكت� على مستوى أمانة )بلدية(
الرياض وجماعة الرباط ،فلن نخفي
أنها منعدمة تماما بالرغم من جلوس
الــريــاض إلــى جــانــب الــربــاط فــي كل
ا�ــؤتــمــرات والــلــقــاءات والتجمعات
اﻹقليمية بفضل حــرف »الـــراء« الذي
يجمعهما ،بل ووجهات نظرهما تكون
دائما متطابقة ،وقد طلبت الرباط فيما
مضى ،في عهد أم� العاصمة السابق
) (1990تعزيز هذا التطابق باتفاقية تآخي ب�
العاصمت� ،وﻻ ندري أسباب تأخير هذا التآخي،
الذي ربما سيعصف به اﻻنفتاح الذي ارتضاه
السعوديون ،فيتذكروا الدعوة و»ينفتحون« على

أول توأمة وتآخ ب� عاصمة مملكتهم وعاصمة
مملكتنا ،وإن كنا نقدر حجم كل عاصمة ،فإن
هناك ما يعوض ذلــك ،وهو أهم وأكبر وأحسن
من البنايات وا�ساحات ،فهناك اﻹنسان الذي

يشترك في الدين واللغة ومجموعة من العادات
والتقاليد.
ونقر باختﻼف اﻹدارتــــ� ،ونعترف بتوجه
الثقافت� الجامعيت� كل واحدة تابعة إما لنهج
موليير ،أو لشكسبير ،ولكن اﻷصــل فــي الفن

¿CG É¡d ∞«µa ..á«∏NGódG É¡∏cÉ°ûe ÜGõMC’G í∏°üJ ⁄ GPEG
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يعلم ﷲ كم نسعى للتوفيق ب� اﻷحــزاب
بعضها البعض ،وحتى ب� منخرطيها ،لعلمنا
باﻷدوار ا�نوطة بها بقوة الدستور ،وقوان�
تأسيسها ،وفـــروض أهــدافــهــا وواجباتها
السياسية ،وما اهتمام ا�واطن� بأحوالها إﻻ
ﻷن أغلبها يستفيد بطريقة أو بأخرى من ا�ال
العام الذي للشعب.
وحبذا لو تتشجع اﻷحزاب وتكسر اﻷبواب
ا�غلقة عليها ،وتوجه نداء إلى هذا الشعب
وتستفتيه :هل اﻷحزاب ضرورية لتحيا أيها
الشعب؟ وبكل مصداقية ،ﻻ يمكن »اغتصاب«
واحتكار جواب يهم حوالي  40مليون نسمة
وقــد عشنا ظــروفــا كانت تدعي فيها بعض
اﻷحزاب أنها هي الشعب ،مع أن هذا اﻻدعاء
كما في علمكم ،يجانب الــصــواب ،و»يقمع«
التواضع ..وقد كان ذلك في ا�اضي القريب،
قبل حلول سنة  ،2020التي بــدأت في العد
التنازلي نحو ألف� وواحــد وعشرين ،سنة
اﻻنتخابات والتحديات ،للتقرب من الناس
با�لموس ،بالجديد ،باﻷفعال ،بالتصحيح،
وبالتغيير فــي كــل مــا مــن شــأنــه أن يجعل
ا�واطن� ينفرون من اﻻنتخابات و»تجارها«
و»شناقاتها« وممارساتها البالية ،وذلــك
بالقطع مع الريع ،ومع »بائعي الكﻼم« لشراء
اﻻمتيازات.
على اﻷحزاب إذن ،أن تفرض قراراتها على

اﻟــﺘــﻘــﻄــﺖ ﻫـــﺬه اﻟ ــﺼ ــﻮرة ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ
 14ﻳﻮﻧﻴﻮ  1986ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ،ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺂخ وﺗﻮأﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺘﲔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﻟــﺮﺑــﺎط ،وﺗﻜﻔﻞ اﻹﺧــﻮة
اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﺑﺪﻋﻮة  310ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺮﺑﺎط ﳊﻀﻮر ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ،
ﻣــﻦ ﻣﺜﻘﻔﲔ ورﻳــﺎﺿــﻴــﲔ وﻣﻨﺘﺨﺒﲔ
وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﺛــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻣـــﻮﻻي ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮﺷﻴﺨﻲ اﻟﺒﻮزﻳﺪي ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺘﺮﻗﻰ إﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻨﺪوب وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر اﻟﺼﻮرة،
وﻛﺎن ،اﷲ ﻳﺬﻛﺮه ﺑﺨﻴﺮ ،ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻛــﻞ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟــﺘــﻮأﻣــﺎت.
ﻧﺘﺬﻛﺮه وﻧﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺮﺑﺎط.

مرشحيها ،بــأن يتنازلوا عن كل »امتياز«،
سواء تعويضات أو سيارات أو تعدد ا�ناصب
اﻻنتخابية ،ويستبدلوا »التدخﻼت اﻹشهارية«
وجوبا بأفكار معززة بمذكرات تفسر وتوضح
طرق تنفيذها وتمويلها وجدولة زمانها ،فلقد
مللنا من العنتريات ،والتفرج على »اغتيال«
روح مدينة هــي عاصمة للثقافة ا�غربية
والعلماء واﻷدبــاء ،ومرشحة للقب »عاصمة
إفريقيا الثقافية«.
وإذا كانت العاصمة »يا حسرة« عانت حتى
طفح الكيل من معظم منتخبيها ،والتفتت إلى
مثقفيها وكأنها تستنجد بهم ،فاحتضنوها
وضحوا من أجلها ،وابذلوا جهودكم بكل ما
تملكون لتعويض مكانتها السياسية بمرتبة
أفضل وأشـــرف ،أي بـــ»تــاج الثقافة« الــذي
سيمتد إشعاعه إلى ربوع القارة التي تنتمي
إليها.
وهذا إنــذار من سكانها لـ»بائعي الكﻼم«،
بــأن الــربــاط »محت« جوطياتها وعشوائية
أسواقها ،ولم يعد لديها مكان للتراجع ،فهناك
»مدرجات« للثقافة باللغة العربية وباﻷفكار
ا�ــفــيــدة ،وبالتالي ،إذا لــم تصلح اﻷحــزاب
مشاكلها الداخلية ..فكيف لها أن تدعي قدرتها
على إسعاد سكان العاصمة؟
فعلى اﻷحــزاب أن تعمق التفكير في سنة
 2020قبل ا�غامرة في  :2021سنة اﻻنتخابات.

والتقاليد واﻷخوة يبقى هو الثابت ،وهو الروح
التي بها نحيا معا.
لذلك ،فنحن نحث منتخبينا على فتح حوار
مع زمﻼئهم في الــريــاض ،لعقد اتفاقيات ب�
العاصمت� ،خصوصا والــربــاط
فــي ا�ـــدة اﻷخــيــرة اتجهت نحو
إعادة تشييد دبلوماسية الشعوب،
واختارت أعظم العواصم اﻷوروبية
واﻷمريكية الﻼتينية ،فلتفتح أول
عﻼقة أخوية مع أكبر عاصمة في
الخليج العربي ،لتحيي بذلك أخوة
وتعاونا ب� سكان العاصمت�،
وتفتح اﻷبـــواب للسياحة هناك
وهنا بــدﻻ من اﻻكتفاء بالواجب
الــديــنــي حتى ﻻ نــقــول السياحة
الدينية.
وننشر صورة للمحطة الطرقية
ا�نتظرة للعاصمة ،لنؤكد بأن
الــربــاط صــارت أيقونة العواصم
اﻹفـــريـــقـــيـــة ،ونــــدعــــو اﻹخـــــوة
الــســعــوديــ� لــزيــارتــهــا للوقوف
على نهضتها الجديدة ،والتأكد
من مكانة العاصمة الــريــاض في
اهتمامنا ،فالحي الذي يحمل اسمها
»حي الرياض« هو مكان ا�حطة الطرقية الجديدة
موضوع الصورة ،بينما هناك شارع الرباط في
قلب مدينة الــريــاض ،وهــذه مبادرة من الرباط
لﻺخوة في الرياض.

ر اﻟﻌﺎ
أﺳﺮا ﺻﻤﺔ

❐ التفاتة سامية توجت »رباط الفتح«
ﻷدوارها الثقافية »عاصمة للثقافة اﻹفريقية«
حتى سنة  ،2023وهذا التتويج لم تلتقطه
ا�جالس ا�نتخبة بعد كحدث استثنائي
يفتح النهضة فــي كــل ا�ــجــاﻻت ،فمثﻼ
في أوروبــا ،أكبر مجال في اﻻستثمارات
هو الثقافة ،التي تتفوق على الصناعة،
لذلك استبشر الرباطيون بهذه اﻻلتفاتة
الكريمة التي سيرعوها حق رعايتها وهم
الذين يتنفسون أوكسجينا يوميا للثقافة،
ويأملون تتويج أحد قادتها الرباطي� منذ
 34سنة بـ»عميد الثقافة اﻹفريقية«.
❐ في ثانوية يعقوب ا�نصور بحي حسان،
التي تأسست سنة  ،1945أحــدث جناح على
مدخل »كراجها« باسم »مركز الفرصة الثانية
الجيل الجديد يعقوب ا�نصور« .هذا التعريف
ا�ختزل يوضحه تزفيت جزء من ساحتها لوقوف
السيارات من داخــل بابها ،وا�ستفيدون من
»الفرصة الثانية« لحد اﻵن هي السيارات ،أما
»الجيل الثاني« من أبنائنا ،فﻼ علم له بهذه
الفرصة إﻻ من خﻼل العنوان الجديد وا�وقف
الجديد والوظائف الجديدة ،وبذلك فهي »فرصة
حلوة«.
❐ بــــدأت أفــــواج ا�ــلــتــحــقــ� اﻷوائــــل
بالتجنيد اﻹجباري تلتحق با�جتمع ا�دني
بعد أداء الخدمة العسكرية ،وقد تشبعوا
بروح ا�بادئ الوطنية العالية ،واستفادوا
من تجارب مواجهة الحياة ،وتحصنوا
من »فيروسات بائعي الكﻼم« ،وأصبحوا
مؤهل� لخدمة الــوطــن ..فهل تستقطبهم
اﻷحــزاب لتجعلهم من شبيباتها وأذرعها
النضالية ،وعلى رأس لــوائــح »الكوطا«
ا�خصصة للشباب سواء في اﻻنتخابات أو
الوظائف أو اﻷجهزة الحزبية؟
❐ ﻻ تـــزال صــومــعــة حــســان تــتــحــدث لنا
عن تاريخها ،وفي كل مرة تبوح لنا بسر من
أسرارها ،فهي مثﻼ تفتخر بكونها بنيت على
جامع يعد الثاني بعد جامع قصبة اﻷودايــة
في الرباط ،وتحل لنا لغز اسم أختها صومعة
»الخيرالدا« بمدينة إشبيلية اﻹسبانية ،وتصحح
اسمها الحقيقي الذي هو صومعة »الخالدة«
وتم تحريفه على ما هو عليه اليوم .جاء هذا
التصحيح في الصفحة  59من كتاب »ربــاط
الفتح ب� عاصمة شالة وعاصمة القصبة«
للمرحوم عبد العزيز بنعبد ﷲ.
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سطات

مـا ر�أي وزير الأوقـاف يف تخـريب مقابـر امل�سلميـن؟
قطاع النظافة ال تدخل هذه األراضي املنسية
ضمن مخططاتها ،مع العلم أنها
تلهف أكثر من مليار ونصف
مــن دافــعــي الــضــرائــب ،فهل
ستتحرك فعال بلدية سطات
مــــن أجـــــل ت ــط ــوي ــق ه ــذه
الــظــواهــر وصيانة املقابر
التي لها حرمتها وقدسيتها
الدينية؟ وهل ستعيد النظر
فــــي وضـــعـــيـــة الـــحـــراس
الذين يوجدون لهذا
األســـاس والــذيــن
أصـــــبـــــحـــــوا
يـــقـــتـــاتـــون
مـــن فــتــات
الجنائز؟

نور الدين هراوي
رغم أن املقابر اإلسالمية بسطات تعد جزء
من تراث املدينة العتيقة ،إال أنها ال تستفيد
من الدعم املقدم من أجل ترميمها وإصالحها
كباقي التراث الالمادي ،مما حولها إلى مرتع
خصب لجميع الظواهر السلبية ،وصــارت
املكان املفضل لرمي األزبال ومخلفات البناء،
وغــيــرهــا ،كما تــم تكسير وتخريب بعض
اللوحات اإلرشــاديــة املعلقة على جدرانها،
باستثناء املقبرة الخاصة باليهود والنصارى
التي تحظى بعناية خاصة من طرف املشرفني
عليها.
وقد أتلفت العديد من القبور واقتلعت من
مكانها ،بفعل عوامل املناخ والتساقطات
املطرية ..لكن مسؤولي الشأن العام باملدينة
التي كانت «يا حسرة» تعيش عصرا ذهبيا
في عهد الوزير البصري ،ال يهتمون باألحياء،
فباألحرى األموات على حد تعبير السطاتيني،
الذين يتأسفون على واقع ووضعية املدينة
وعــلــى مقابرها املهملة ،الــتــي تعاني من
ظاهرة انتشار املتسولني واملنحرفني الذين
يكتسحونها ،واألدهـــى مــن ذلــك ،أن بعض

الــحــراس الــخــاصــن تــحــولــوا بــدورهــم إلى
متسولني حينما تنتهي األسر من دفن ميت
لهم.
وفــي هــذا الــصــدد ،تطالب ساكنة سطات
السلطة الوصية ،باالهتمام بمقابر املسلمني،

وذلــك بالتحرك العاجل ملنع رمــي األزبــال
ومخلفات البناء وترميم املقابر املقتلعة ،إذ
ال تكفي بعض الحمالت املوسمية لجمعيات
بــدون تقديم دعم قوي لها أن تنظف جميع
املقابر رغــم أن الشركة املــوكــل لها تدبير

التوفيق

فر�ض زيادة غري قانونية على املواطنني يف ثمن الطاك�سي
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ تقدم األمني العام للحزب الشعبي
املعارض ،بطلب رسمي توضيحي لرئيس
الحكومة اإلسبانية ،حول مصير ملف
تحديد الحدود بني املغرب وإسبانيا.
وحــســب مــصــادر خــاصــة ،فـــإن هــذا
الطلب الذي تقدمت به وزيرة الخارجية
اإلسبانية خــال اللقاء الــذي جمعها
بوزير الخارجية املغربي ،أكدت من خالله
أن إسبانيا تحترم إرادة املغرب ،ويجب
على املغرب احترام السيادة اإلسبانية.
وتأتي الزيارة التي قامت بها الوزيرة
اإلسبانية للمغرب مؤخرا ،بعد أن أقر
مجلس النواب بالبرملان املغربي قانونني
بشأن ترسيم الحدود البحرية والــذي
بموجبه تحدد البالد بحرها اإلقليمي
( 12مــيــا بحريا) وتــعــلــن املنطقة
االقتصادية الخالصة)(200) ،(ZEE
ميل بحري ،تتداخل مع املياه اإلسبانية
في جزر الكناري.
■ تــخــوض واليــة طنجة حــربــا مــن أجل
إنقاذ املدينة من انتشار البناء العشوائي
الــذي أصــبــح يــزحــف على املدينة مــن كل
جــانــب ،وصـــارت الــواليــة فــي موقف حرج
أمام وزارة الداخلية التي أصدرت تعليماتها
من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تعرفها
األحياء الهامشية بطنجة ،بسبب عدم قيامها
بمحاسبة من كانوا سببا في انتشار البناء
العشوائي.
■ بعد مقال «األسبوع» حول األشجار
املــهــددة بالسقوط على طــول الطريق
الدائرية التابعة لتراب إقليم تطوان،
قامت املصالح التابعة للجماعة الترابية
لــتــطــوان ،بــقــص حــجــم ه ــذه األشــجــار
وإعــادة غرسها بطريقة عشوائية ،مما
دفع بالعديد من املواطنني إلى االستنكار
واالستغراب(.)...

خرج قطاع سيارات األجرة
بمدينة طنجة عن مساره ،بعدما
استغل العشوائية والفوضى
وغياب املراقبة ،ليقوم بسن
قوانني خاصة به في مجال
التسعيرة ،حيث زاد وبشكل غير
مبرر في ثمن تنقل املواطنني
داخل أحياء املدينة ،مما سبب في
تأجيج األوضاع ،ليصدر املكتب
التابع لقطاع سيارات األجرة،
بيانا قاطعا يتعلق بالزيادة في
التعريفة ،في خطوة غير معهودة
ومفاجئة ،حيث طالب أرباب
سيارة األجرة زبناءهم بزيادة
غير معلنة من طرف السلطة
املعنية ،في ثمن تسعيرة التنقل
عبر سيارات األجرة من الصنف الصغير،
لتصبح سبعة دراهم بدل خمسة دراهم املقررة

خالل ساعات النهار ،أما فيما يخص الساعة
الليلة ،فقد قررت النقابة املعنية عدم الزيادة
في التسعيرة املتجلية في ثمن 10 .50

دراهم ،فيما التزمت بثمن الليل
حسب الجهة الوصية التي تعني
السلطة املحلية ،حسب البالغ
الذي تتوفر عليه «األسبوع».
وخلف هذا القرار املفاجئ
ألرباب سيارات األجرة ،استياء
التي
الساكنة،
واستهجان
تشتكي وتعاني من املشاكل
التي يعرفها هذا القطاع الغير
املهيكل ،حيث يتم إركاب ثالثة
زبائن في آن واحد ،وعدم تشغيل
العداد ،مما يجعل هذا القطاع
الخارج عن نطاق املراقبة عنوانا
للعشوائية والفوضى.
وتأتي هذه الزيادة ،في الوقت
الذي عبرت فيه والية طنجة عن
رفضها للتسعيرة الجديدة ،مما يطرح عدة
تساؤالت عن عدم احترام التسعيرة.

ر�ؤ�سـاء جماعات ال�شمـال «يحجون» يف �إ�سبانيـا
حج األسبوع املاضي ،العشرات
من رؤساء الجماعات بشمال
املغرب ونوابهم ،إلى مدينة
إشبيلية بإقليم األندلس ،من أجل
حضور أشغال فعاليات النسخة
الرابعة للمنتدى الدولي «أنمار»
( )AN-MARأيام  28و29
و 30يناير املنصرم ،بمقر منظمة
الثقافات الثالث ،وذلك في إطار
تقوية آليات الحكامة وتعزيز
الشراكة والتعاون الالمركزي،
وتبادل التجارب والخبرات
الناجحة في مجال تدبير الشأن
العام املحلي ،حيث كان هذا
املنتدى الذي جمع عمداء بلديات
األندلس ومجموعة من الجماعات
شمال املغرب ،بمثابة ملتقى بني
البلديات واملجتمعات املحلية
في شمال املغرب واألندلس
ملناقشة القضايا ذات االهتمام
املشترك في إطار التعاون بني
اإلقليمني ،لتبادل الخبرات وحسن
املمارسات في مجال اإلدارة
العامة املحلية والتقدم املحرز في

استراتيجيات التنمية املشتركة
في سياق مفصل مع السياسات
واملؤسسات اإلقليمية والوطنية
لكل بلد ،كما قام املنتدى أيضا
بوضع إطار التفاقيات وعالقات
التعاون بني االتحاد األوروبي
واململكة املغربية ،والدور الذي
تلعبه الحكومات املحلية في هذا
التعاون املشترك.
وتطرق منتدى «أنمار» إلى الحدود
والتحالفات املحلية بني األندلس
واملغرب ،ومن خاللها ،بني أوروبا
وإفريقيا ،وباإلضافة إلى كونه
مجاال للتفكير في التعاون بني
الحكومات املحلية األندلسية
واملغربية ،فإنه قد تضمن نظرة
على التعاون الثالثي والتعاون
«جنوب جنوب» ،حيث تتماشى
هذه التحديات والفرص أيضا
مع التحديات العاملية مثل أهداف
التنمية املستدامة وخطة ،2030
حيث سيكون للحكومات املحلية
دور أساسي في العمل الدولي
وفي تطبيق جداول األعمال ،وهو

أيضا املفتاح لتوجيه وتنفيذ
االلتزامات الدولية في اإلقليم.
وأكد النائب البرملاني عن إقليم
تطوان ورئيس الجماعة الترابية
لواد لو ،محمد املالحي ،في
تصريح خص به «األسبوع» ،أن
اللقاء له أهمية في وضع اللبنات
التقنية واإلدارية لهذه الفيدرالية
من أجل تحقيق أهدافها املنشودة،
وذلك عبر ضمان تنسيق وإدارة

ناجحة للمشاريع التي تعتمدها
فيدرالية «أنمار» ،والتي تهدف إلى
تعزيز قدرات الجماعات املحلية
في تدبير املرافق العمومية ،بهدف
تحقيق التنمية املحلية ،خاصة في
املجالني االقتصادي واالجتماعي،
مذكرا بأهداف الفيدرالية ،املتمثلة
باألساس في التحسيس بأهمية
التربية على التنمية ،وتأهيل
التعاون العابر للحدود.
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فـي سـابقة فريـدة وخطيـرة ،ﻻ زال تلميـذ يـدرس
بمسـتوى جـذع مشـترك علـوم بالثانويـة التأهيليـة
الجديـدة بإقليـم طاطـا ،محرومـا مـن نتيجـة اﻷسـدس
اﻷول إسـوة بجميـع زمﻼئـه بمختلـف ا�ؤسسـات
التعليميـة التابعـة للمديريـة اﻹقليميـة للتعليم بطاطا،

ﺷﺠﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ

ﻻ حديـث هـذه اﻷيـام بمدينـة مريـرت
بإقليـم خنيفـرة ،سـوى عـن قضيـة مقتـل
الشـاب ا�سـمى قيـد حياتـه )ر .ع( )24
سـنة( ،بإحـدى مخافـر الشـرطة التابعـة
للحـرس ا�دنـي اﻹسـباني بالجزيـرة
الخضـراء )الخزيـرات(.
وتعـود تفاصيـل القضيـة ،إلـى كـون
الضحيـة الهالـك توجـه خـﻼل شـهر
يوليـوز مـن السـنة الفارطـة إلـى العمـل
بإسـبانيا عبـر قـوارب الصيـد فـي
إطـار الهجـرة السـرية للبحـث عـن لقمـة
العيـش وهروبـا مـن شـبح البطالـة،
علمـا أنـه حاصـل علـى اﻹجـازة ،وبعـد

وصولـه للتـراب اﻹسـباني ،صمـم العـزم
علـى الـزواج بإحـدى الفتيـات ،لكـن
سـرعان مـا انقلبـت اﻷمـور رأسـا علـى
عقـب ،بعـد اعتقالـه بإحـدى الفنـادق
مـن طـرف الحـرس ا�دنـي اﻹسـباني
فـي إطـار تحقيـق الهويـة ،إﻻ أنـه توفـي
بأحـد مراكـز اﻻحتجـاز التابعـة لﻸمـن
اﻹسـباني ،ممـا دفـع بعائلـة الضحيـة إلى
مراسـلة ا�صالـح اﻹسـبانية عبر القنوات
الدبلوماسـية ،ليتوصلـوا بتقريـر الوفـاة،
مفـاده أن الضحيـة توفـي منتحـرا بسـبب
لفـه حـزام اﻷغطيـة علـى عنقـه فـي ا�ركـز
ليلـة  ،2020.01.25وهـو الخبـر الـذي
لـم تصدقـه العائلـة ،ملتمسـة فتـح بحـث
وتحقيـق فـي ا�وضـوع.

وذلـك بسـبب رفض أسـتاذ مـادة الفيزياء إدخـال نقطة
التلميـذ بمنظومـة مسـاره وتسـليمها لـﻺدارة للقيـام
باﻷمـر ،بمبـرر أن التلميـذ ا�عنـي مشـاغب ،رغـم أن
بعـض أسـاتذته يقـرون بغيـر ذلـك.
ورجحـت بعـض ا�صـادر أن سـلوك اﻷسـتاذ ا�عنـي
مرتبـط بقصـة قديمـة) ،(..فيمـا قامـت إدارة الثانويـة
وجمعيـة آبـاء وأوليـاء التﻼميـذ بجميـع إجراءاتهـا
حيـال القضيـة ،كمـا أن ا�ديريـة اﻹقليميـة استفسـرت
اﻷسـتاذ حـول ا�وضـوع باستفسـار نشـره اﻷسـتاذ
ا�عنـي علـى صفحتـه بـ»الفايسـبوك«.
وجديـر بالذكـر ،أن التلميـذ ا�حـروم مـن نقطـة
اﻷسـدس اﻷول ﻻ زال منقطعا عن الدراسـة ،بسـبب ما
وقـع إلـى حـد كتابـة هـذه اﻷسـطر.

اﺷﺘﻮﻛﺔ أﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ
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أفـادت إحـدى الجهـات ا�هتمـة بالشـأن
ا�حلـي بإقليـم اشـتوكة أيت باهـا ،فضلت
عـدم الكشـف عـن هويتهـا ،بأن ما تشـهده
مقالـع الحصـى بجماعـة إمـي إمقـورن،
يتطلـب فتـح تحقيـق عاجـل وموسـع،
واﻷمـر هنـا يتعلـق بتهريـب كميـة مـن
الحصـى بواسـطة شـاحنات فـي جنـح
الظـﻼم ،حيـث يجنـد بعـض مـن أصبحـوا
مختصصـ� فـي هـذا النشـاط الليلـي،
�راكمـة أكبـر قـدر ممكـن مـن اﻷمـوال
والتهـرب مـن ا�راقبـة مـن أجـل تسـويق
كميـات تفـوق كل التوقعـات ،الشـيء الذي

أدى ببعـض الوسـطاء إلـى تشـكيل لوبـي
قـوي يعمـل علـى اﻹجهـاز علـى الثـروات
الغابويـة فـي غفلـة ممـن يعنيهـم اﻷمـر،
ودون حسـيب وﻻ رقيـب.
ويبـدو أن كل هـذه اﻷمـور لـم تأخذهـا
ا�ديريـة اﻹقليميـة للميـاه والغابـات
ومحاربـة التصحـر بإقليـم اشـتوكة أيـت
باهـا بعـ� اﻻعتبـار ،ولـم تكلـف نفسـها
عنـاء القيـام بزيـارة ميدانيـة ،بـل تكتفـي
فـي بعـض اﻷحيـان باسـتعمال ا�نظـار
مـن بعيـد ،علـى حـد قـول أحـد الغيوريـن
با�نطقـة ،ممـا خلـف تذمـرا فـي أوسـاط
السـاكنة التـي تقاتـل مـن أجـل لقمـة
ا لعيـش .

ﺑﻨﻲ ﻣﻼل
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احتضـن ا�ركـز الصحـي بالجماعـة الترابية
أوﻻد سـعيد الـواد ببنـي مـﻼل ،علـى مـدى
يومـ� متواصلـ� )فاتـح فبرايـر والثانـي
منـه( ،قافلـة طبيـة متعـددة التخصصـات
لفائـدة السـاكنة ،والتـي نظمتهـا الجمعيـة
اﻻجتماعيـة لتسـيير وتدبيـر ا�ـاء الشـروب
بتنسـيق مـع مندوبيـة وزارة الصحـة ببنـي
مـﻼل ،وبتعـاون مـع السـلطات ا�حليـة.
وشـملت هـذه القافلـة الطبيـة ،التـي اسـتفاد
من خدماتها أزيد من  1400شـخص ينحدرون
مـن دواويـر تابعـة للجماعـة ا�ذكـورة ،عـدة
تخصصـات كالطـب العـام ،وطـب العيـون،

أمـراض القلـب ،السـكري ،والكلـي ،وطـب
اﻷطفـال.
وقـد أشـرف علـى تقديـم الفحوصـات
واﻻستشـارات وتوزيـع اﻷدويـة ا�جانيـة
لفائـدة ا�سـتفيدين مـن القافلـة ،فريـق طبـي
ينتسـب ﻷطـر مندوبيـة وزارة الصحـة بـذات
ا�دينة.
وبا�ـوازاة مـع ذلـك ،نظمـت عمليـة ختـان
جماعيـة لفائـدة أبنـاء اﻷسـر ا�عـوزة ،حيـث
تـم إعـذار  26طفـﻼ بعدمـا أجريـت لهـم بشـكل
قبلـي فحوصـات مجانيـة حتـى تمـر هـذه
العمليـة فـي ظـروف صحية سـليمة ،كما قدمت
لعائﻼتهـم مؤونـة غذائيـة ،وألبسـة تقليديـة
وأدويـة خاصـة باﻷطفـال ا�ختنـ� ،فيمـا

عملـت علـى توفيـر سـيارات اﻹسـعاف لنقـل
اﻷطفـال ا�سـتفيدين ،جمعيـات مـن ا�جتمـع
ا�دنـي والجماعـة.
وفـي تصريـح لرئيـس الجمعيـة ا�نظمـة،
عـﻼل ا�عطـاوي ،خـص بـه جريدة »اﻷسـبوع«،
قـال بـأن »الجمعيـة دأبت علـى تنظيم مثل هذه
ا�بـادرات التـي تنـدرج ضمـن أهدافهـا ،حيـث
تسـعى مـن خﻼلهـا إلـى تقريـب اﻻسـتفادة
مـن الخدمـات الصحيـة والتحسيسـية ،مـن
أجـل تخفيـف معانـاة ا�واطنـ�« ،مؤكـدا
علـى أن »هـذه القافلـة لقيـت نجاحـا وإقبـاﻻ
كبيريـن« ،ومعربـا فـي ختـام كلمتـه عـن شـكره
وامتنانـه لـكل مـن سـاهم مـن قريـب أو بعيـد
فـي إنجاحهـا.

اعتقلـت مصالـح الدرك ا�لكـي بمدينة
القليعـة السـبت ا�اضـي ،سـائق جـرار
متلبسـا بمحاولـة التخلـص مـن حمولـة
مـن النفايات السـائلة للفيـول الصناعي
الخطيـرة با�حيـط الحيـوي ﻷشـجار
اﻷركان بغابـة أدمـ� ا�جـاورة للمدينة،
وحجـزت السـلطات اﻷمنيـة الجـرار
محمـﻼ بأربعـة أطنـان مـن السـوائل
السـامة الخطيـرة كانت فـي طريقها إلى
مـكان تفريـغ مطاميـر ا�يـاه العادمـة،
فـي جريمـة بيئيـة خطيـرة.
تعـرض سـائح إيطالـي لحادثـة
خطيـرة بسـوق اﻷحـد بمدينـة أكاديـر
بعدمـا سـقط بحفـرة كانـت قـرب أحـد
أبـواب السـوق ا�ذكـور ،ممـا تسـبب لـه
فـي كسـر على مسـتوى رجلـه ،وقد غادر
ا�دينـة وهـو علـى مـ� كرسـي متحـرك،
اﻷمـر الـذي يطـرح بقـوة مسـؤولية
الجهـات الوصيـة بخصـوص إغفالهـا
لترميـم وإصـﻼح مثـل هـذه الحفـر
ا�نتشـرة بجنبـات السـوق ا�ذكـور،
والتـي تسـببت فـي هـذه الحادثـة،
وتوجـه الضحيـة ﻹحـدى مصحـات
أكاديـر ﻹجـراء عمليـة جراحيـة ،قبـل
مغادرتـه ا�غـرب متوجهـا إلـى بلـده.
التهمـت النيـران ،مسـاء يـوم اﻷحـد
ا�اضـي ،أحـد ا�سـتودعات ا�عروفـة
بجـوار أحـد اﻷسـواق ا�متـازة بأكادير،
حيـث تسـبب الحريـق فـي إتـﻼف أغلـب
محتويـات ا�سـتودع ،كمـا التهمـت
النيـران عـددا مـن مكوناتـه فـي مشـهد
وصـف بالخطيـر ،إذ تناثـرت ألسـنة
اللهـب فـي سـماء ا�نطقـة ،وعـم سـواد
كثيـف أرجاءهـا ،فـي الوقـت الـذي
تدخلـت فيـه عناصـر الوقايـة ا�دنيـة
التـي شـرعت فـي إخمـاد النيـران وسـط
اسـتنفار أمنـي كبيـر.
أوردت مصـادر محليـة ،أن أسـتاذ
تارودانـت ،ا�عتقـل بالسـجن الفﻼحـي
لتارودانـت علـى خلفيـة اتهامـه
باﻻعتـداء علـى تلميذتـه ،دخـل يـوم
الخميـس ا�اضـي فـي إضـراب عـن
الطعـام ،وقـرر اﻻعتصـام رغـم مسـاعي
بعـض ا�قربـ� منـه مـن أجـل ثنيـه
عـن قـراره ،وقالـت مصـادر محليـة،
أن اﻷسـتاذ كان يعتـزم اللجـوء إلـى
هـذه الخطـوة حتـى قبـل صـدور حكـم
ا�حكمـة اﻻبتدائيـة بإدانتـه بعشـرة
أشـهر سـجنا ،منهـا سـتة أشـهر نافـذة،
وغرامـة ماليـة قدرهـا أربعـون ألـف
درهـم.
اعتقلـت السـلطات اﻷمنيـة بمدينـة
أكاديـر ،يـوم الثﻼثـاء ا�اضـي ،سـيدة
فـي اﻷربعينـات من عمرهـا ،نصبت على
عـدد مـن طالبـات إحدى معاهـد التكوين
ا�هنـي فـي الفندقـة ،فـي مبالـغ ماليـة،
نظيـر مسـاعدتهن علـى السـفر للعمـل
بدولـة اﻹمارات العربيـة ا�تحدة ،وذلك،
بعـد تقديمهـن لشـكايات لـدى ا�صالـح
اﻷمنيـة ،التـي فتحـت تحقيقـا فـي
موضـوع انتحـال هـذه السـيدة لصفـة
وسـيطة للعمـل فـي اﻹمـارات ،تطلـب
مـن ضحاياهـا مبالـغ ماليـة تتـراوح
بـ�  10آﻻف درهـم و 20ألـف درهـم،
وتقـدم لهـن وعـودا تصـل إلـى أكثـر
مـن شـهر ،ويضطـر بعدهـا أغلبهـن إلـى
اﻻنسـحاب ،والتـي تـم وضعهـا تحـت
تدابيـر الحراسـة النظريـة ،بتعلميـات
مـن النيابـة العامـة ا�ختصـة.
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التسول ظاهرة أصبحت مثيرة
للقلق والتساؤﻻت ،وتستدعي حلوﻻ
جذرية وغير ترقيعية كما يحدث من
وقت ﻵخر من طرف ا�صالح ا�عنية
بشأن ا�دينة.
فمنذ الــســاعــات اﻷولــــى مــن أي
يــوم مــن أيـــام اﻷســبــوع ،يتجمهر
ا�تسولون في أماكن معينة وبأشكال
وأساليب مختلفة ،حيث تستأجر
ا�تسوﻻت أطفاﻻ صغارا ﻻستدرار
عطف ا�ــارة وتحصيل مبالغ أكبر
باستغﻼل وجـــوه هـــؤﻻء اﻷطــفــال
ا�ﻼئكية ،بينما يختار متسولون
آخ ــرون الظهور بإعاقات جسدية
ﻹثـــارة العطف وتحصيل اﻷمــوال
على مــدار ساعات النهار ،وهناك
فئة أخرى من ا�تسول� يتصرفون
بطريقة أغــــرب ،حــيــث يهاجمون
السيارات ويحيطون بها من اليم�
والشمال بإلحاح عجيب ،منهم من
يطرق زجاج نوافذ السيارة ومنهم
مــن يحمل قـــارورة مياه مــع قطعة
ثوب فيأخذ مباشرة في رش الزجاج
اﻷمامي للسيارة با�اء قبل أن يشرع
في مسحه مثيرا حنق السائق في
الكثير من الحاﻻت ومعرقﻼ حركة
ا�ـــرور بطريقة مشبعة بالوقاحة
والجرأة بسبب يقينه من عدم وجود
مــن يــردعــه أو يعاقبه ،وكثيرا ما
يدفع سائق السيارة النقود ليس
عن شعور بالعطف على ا�تسول أو
ا�تسولة ،بل رغبة في التخلص من
إلحاحهما ،واﻷدهــى واﻷمــر من كل
هذا ،أن سائق السيارة قد يكون في
حالة نفسية أو صحية غير مﻼئمة
ليخاطبه أي شخص حتى لو كان
يعرفه حيث يكون محتاجا لسياقة
سيارته بهدوء وتركيز بعيدا عن
أي إزعاج ،فيشعر بأنه في وضعية
غــيــر مــريــحــة فــي شــــوارع ا�دينة
بسبب تعرضه للكثير من اﻹزعــاج
من أشخاص ﻻ يعرفهم وﻻ تربطه
بهم أدنى عﻼقة سوى أنهم يفرضون
عليه معرفتهم ويفرضون عليه أن
يسمعهم وأن يــرى مخاطبتهم له
بــدون أدنــى استئذان ،ﻷن انتشار
ظاهرتهم فرضهم عليه ،وبــدﻻ من
أن تحميه الدولة منهم ،فإنها تركته
طريدة سائغة لهم كلما تواجد في
الشوارع العامة ..إنهم ا�تسولون
وا�ــتــســوﻻت الــذيــن يتحولون إلى
آﻻت لحصد ا�ال على مدى ساعات
النهار ،وذلــك على حساب أعصاب
بقية سكان وزوار ا�دينة.
والطامة الكبرى ،هي ارتفاع أعداد
اﻷفارقة من دول جنوب الصحراء،
ونساء وأطفال من جنسيات أخرى،
في معابر الطرقات ونقط إشــارات
ا�رور بأعداد كبيرة� ،زاولة التسول
بجماعات منظمة ومتفقة فيما بينها
قبل أن يلتحقوا في ا�ساء بأماكن
إقامتهم با�دينة ﻻقتسام »غنيمة«
يوم كامل من التسول ،حيث شاهدت
بــأم عيني بعضهم وهــم يقضون
حاجاتهم البيولوجية خلف اﻷشجار
القريبة من مكان مزاولتهم للتسول
تحت أنــظــار الــنــاس الــذيــن يــزداد
استنكارهم لهذه الظاهرة ا�تفاقمة
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يوما بعد يوم.
وا�ثير للتساؤل ،هو أن ا�تسول�
يتحولون في الكثير من الحاﻻت إلى
أعــداء عندما يتجاهلهم الشخص،
فيمطرونه بالشتائم والسباب� ..اذا؟

كل هذا جزء ،والجزء اﻵخر نجده
فــي ا�ــقــابــر ا� ــوج ــودة بضواحي
ا�دينة ،حيث يتوجه الناس عادة
ل ــزي ــارة قــبــور أقــــارب أو أحــبــاب
كــانــوا يحبونهم قبل أن يرحلهم

مــاديــات الدنيا للتأمل في الحياة
اﻷخــرى بطريقة هادئة وروحانية،
ﻻ يقطعها سوى اقتراب أشخاص
غرباء من زائــر القبر ،حيث تأخذ
خطوات الشخص في التسارع ليقف

ﻷنهم يعتبرونه موردا ثابتا للمال،
وأنــه عندما رفــض مدهم بالنقود،
فــقــد ص ــار بالنسبة لــهــم شخصا
رافضا �دهم بحق من حقوقهم عليه
وكأنهم من أهله أو أقاربه أو جيرانه
الذين ﻻشك أنه لن يحرمهم من ماله
ومــن كرمه عندما يلمس حاجتهم
لﻺحسان والكرم الذي هو من شيم
الشعب ا�غربي الطيب.
لــقــد اســتــشــرت هـــذه الــظــاهــرة
بــأوصــال ا�ـــدن الــكــبــرى ،وخاصة
الــــدار الــبــيــضــاء ،وصــــارت واقــعــا
معاشا تجاوز مرحلة شعور مﻼي�
سكان ا�دينة باﻻستنكار إلى شعور
بالتسليم وترديد عبارة »ﻻ حول وﻻ
قوة إﻻ بالـله« أو دعــاء »اللهم إنا
ﻻ نسألك رد القضاء ولكننا نسألك
اللطف فيه«.
فا�فروض وا�تعارف عليه أن كل
شخص يخرج من بيته لقضاء أي
غرض متوجها نحو أي وجهة في
ا�دينة التي يقطن فيها ،أن يجدد
نفسه لنفسه ولــغــرضــه ولخدمة
ا�جتمع الــذي يعيش فيه بطريقة
إيجابية ،وهــذه العناصر تتطلب
هدوء أعصابه وتركيزه على الوجهة
التي هو ذاهب إليها والغرض الذي
هو متوجه لقضائه سواء كان عمله
اليومي أو نشاطا تجاريا أو حتى
عملية تبضع يومية أو أسبوعية
أو ما شابه ذلــك ،فلماذا يجد هذا
ا�واطن أو هذا ا�قيم أو هذا السائح
نفسه مضطرا لدرء »هجمات« كﻼمية
وجسدية بالنظرات والحركات من
طــرف أشــخــاص يعتبرونه طريدة
لتعبئة جيوبهم من ماله؟ سؤال لم
يجد له الجميع حتى اﻵن أجوبة
مقنعة وواضحة.

ا�ــــوت نــحــو دار الــبــقــاء تــاركــ�
لــﻸحــيــاء حــســرات يــحــاول هــؤﻻء
تلطيف لسعاتها النفسية وتخفيف
حمولتها العصبية بــالــتــردد على
قبور تأوي تلك اﻷجساد التي طا�ا
جالسوها وعاشوا معها ،وبطبيعة
الحال ،فإن لزيارة القبور طقوسا
وآدابا محددة ،أهمها التركيز على
الدعاء للميت ومحاولة التغيب عن

بجانب الزائر طالبا منه صدقة على
ا�يت ،وفجأة يزداد عدد ا�تسول�
وا�تسوﻻت الذين يأتي واحد منهم
حامﻼ وعــاء من ا�ــاء فيفرغه على
القبر بــدون استئذان الــزائــر ،وفي
أحيان كثيرة ،تطير قطرات من ا�اء
على ثياب هذا اﻷخير ،في ح� يكون
متسول آخر قد استرسل في الدعاء
للميت وآخر قد شرع في قراءة آيات
من القرآن الكريم على روح ا�يت ،ثم
يأتي أطفال ونساء ليأخذوا في طلب
الصدقات بكلمات سريعة ومتوالية
ﻻ يقطعها سوى مد الزائر يده نحو
جيبه �نحهم النقود ..وهنا يكون قد
وقع في الفخ ،حيث يشرع الباقون
في مطالبته بمنحهم نقودا مثلما
فعل مــع أحــدهــم ،فتطير اﻷج ــواء
الهادئة والروحانية لزيارته ويغادر
ا�قبرة وهو ﻻ يلوي على شيء هاربا
ممن تجمهروا حوله من متسولي
ومتسوﻻت ا�قابر.
لقد تجدرت ظاهرة التسول في
مدن ا�غرب بشكل صار حديث كل
مــن يعيش فيه أو يـــزوره ،وصــار
يتطلب الحلول الجذرية بعيدا عن
الــحــمــﻼت التمشيطية ا�وسمية
والــعــابــرة ،وخــاصــة بعد أن صار
التسول »مهنة« قائمة بذاتها تدر
أرقــام معامﻼت كبيرة تتراوح ب�
 200حتى  400درهم في اليوم على
ذوي النفوس ا�فتقرة للتعفف الذين
يزاولونها بشكل يتفاقم باستمرار.
إن متسولي الــشــوارع الكبرى
وإشـــارات ا�ــرور ﻻ يتسببون فقط
في تعميم حالة اﻻستياء ب� الناس،
بــل إن ممتهني اســتــدرار العطف
واستحﻼب الجيوب يتسببون في
إهدار وقت ا�جتمع ،باحتساب ثانية

ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺻﻮﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﻣﺮﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
»ﻣﻬﻨﺔ« ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻨﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣﺪﺭﺓ ﻟﺪﺧﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻛﺒﻴﺮ
ﺟﺪﺍ ،ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺻﺎﺭﻡ ﻭﺯﺟﺮﻱ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ
ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﺏ
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

على اﻷقــل من وقــت كل ضحية من
ضحايا تسولهم ،كما أنهم يتسببون
في مشاكل كثيرة أهمها عرقلة السير
التي يعاقب عليها القانون ا�غربي،
حــيــث يــتــصــرف ا�ــتــســول وكـــأن
الطريق هي ملك خاص له ،خاصة
بــعــد تطبيق قــانــون الــســيــر الــذي
يــفــرض احــتــرام الــراجــلــ� ،فيأخذ
ا�تسول في التجول ب� السيارات
على قدميه أو فوق كرسي ا�قعدين
دون أدن ــى احــتــرام لحركة ا�ــرور
وهــو موقن بــأن سائقي السيارات
سيضطرون للتعامل مع تصرفاته
بالكثير من الحذر خوفا من التحول
إلى مسؤول� عن إصابته في حالة
وقوعه أرضا أمام سياراتهم ،فـ»يأخذ
راحته« معرقﻼ عملية ا�ــرور ،وفي
أحيان كثيرة قد يرغي ويزبد سائق
السيارة عندما يجد إشارة ا�رور قد
أصبحت حمراء بعد »اخضرارها«
لهنيهات ،ﻻ لسبب ،سوى ﻷنه كان
مضطرا ﻻنتظار ا�تسول الذي كان
يتسول وسط السيارات حتى يعود
إلى الرصيف.
لكل ه ــذا ،فإنني وبــاســم صوت
مــﻼيــ� الــنــاس الــذيــن يعانون من
متاعب الجيش العرمرم الذي ينتشر
على مدار ساعات اليوم في كل مكان
با�دينة �مارسة »مهنة« غير مقننة،
ولكنها مـــدرة لــدخــل كبير وكبير
جدا ،أطلب من ا�سؤول� بالبر�ان،
إصدار قانون صارم وزجري يحمي
الــنــاس مــن هــذه الفئة الــتــي ليس
ع ــدده ــا ســـوى ف ــي ت ــزاي ــد بسبب
مداخيلها ا�الية السهلة والغير
خاضعة للضرائب ،وا�سيلة للعاب
ب� مختلف الجنسيات ا�وجودة
اليوم في ا�غرب.
لقد آن اﻷوان للتعامل مــع هذه
الظاهرة بكل صرامة ،وذلك بالضرب
بيد من حديد على كل الذين حولوا
أنفسهم إلى آﻻت لجمع ا�ال السهل
والــنــصــب واﻻحــتــيــال عــلــى ا� ــارة
والسائق� للحصول على أموالهم
بمختلف الطرق على حساب سمعة
ا�ــغــرب بــ� الـــــدول ،ســــواء على
الصعيد السياحي أو اﻻستثماري،
فبدﻻ من تجمع تلك اﻷعداد الهائلة
في الطرقات وأمام ا�قاهي وا�حﻼت
التجارية وفي مراكز التسوق وفي
ا�قابر للتسول ،فإنه يجب تخصيص
أماكن خاصة للمتسول� وا�تسوﻻت
أمام ا�ؤسسات الدينية ليأتي كل من
يرغب في تقديم الصدقات فيمنح
أمواله عن طيب خاطر للمحتاج�
أو غير ا�حتاج� لتلك الصدقات،
كما يجب تخصيص مراكز لكل من
يــمــارســون الــتــســول عــن احــتــيــاج،
ليعرف الــراغــبــون فــي مساعدتهم
واﻹحسان إليهم عناوين تلك ا�راكز،
ويــتــم بــذلــك تسهيل التعامل ب�
ا�تسول ا�حتاج ودافـــع الصدقة
بــدﻻ من استمرار الوضع على ما
هو عليه بشكل تحولت معه مدينة
الدار البيضاء بالخصوص إلى وكر
كبير للتسول بكل أشكاله وبمختلف
أساليبه.
وﷲ ولي التوفيق.

الرأي
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حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

«م�سمـار جحـا»
قد يظن القراء أنني نسيت الجزر الجعفرية
والجزيرة التي دقت بسببها طبول الحرب حني
نزل بها بعض عناصر قواتنا املسلحة ،كال..
لقد قررت تناول هذا املوضوع فيما بعد ،حتى ال
أزيد الوزيرة اإلسبانية الجديدة نفورا وتخوفا
من عودتها للمغرب قصد التحاور والتفاوض
حول النزاع القائم بني إسبانيا واملغرب ،كما
أني كنت محتاجا لالطالع على ظروف احتالل
املدينتني السليبتني من طرف إسبانيا.
لقد تم احتالل مدينة مليلية سنة  1497بعد
أن كانت جزء ال يتجزأ من املغرب ،الــذي لم
يفتأ طيلة مدة هذا االحتالل يطالب باسترجاع
مليلية ،وأيضا سبتة التي تم احتاللها من
طــرف اإلســبــان بعد أن أعلنت الــحــرب على
املغرب سنة  1860وسجل بلدنا هزيمة نكراء
أمام الهجوم اإلسباني ،نظرا لقلة سالحه وعدد
جيشه ،بعد ذلك ،تمت مفاوضات بني إسبانيا
واملخزن سنة  1902لم تفض إلى تحرير هذا
الثغر االستراتيجي الذي أصبح سنة 1925
يتمتع بنوع من االستقالل الذاتي تحت هيمنة
اإلسبان ،وهو نظام أصبح ساري املفعول سنة
.1995
هــذا ،وقــد ظل الشعب وملكه صامدين في
التنديد بهذا االحتالل ،وال أدل على ذلك من
املوقف الذي اتخذه ملك البالد ،بعدما قام ملك
إسبانيا وعائلته بزيارة إلى مدينتي مليلية
وسبتة سنة  ،2007فاستدعى امللك محمد
السادس سفيره بمدريد قصد التشاور ،كما
أن الشعب املغربي قام بمظاهرات حاشدة ضد
هذه الزيارة .وهنا حق لي أن أتساءل :إلى متى

سنظل نتعامل بهذا التساهل إزاء جيراننا
اإلسبان الذين يعتقدون أننا قبلنا بالوضع
الحالي؟
فإذا كانت الحكومة ،كما سبق لي أن شرحت،
عاجزة عن املــبــادرة لطرح مشكلة املدينتني
السليبتني ،فعلى األحــزاب الوطنية أن تقوم
بدورها التاريخي النضالي كما عودتنا في
املاضي ،ألنها هي املرآة التي تعكس طموحات
الشعب ومطالبه ،ألن التخلي أو التفريط في
مطالبة الشعب بجزء من حقوقه قد يؤدي
إلى ضياع حقوقه كلها ،واملصيبة أن هاتني
املدينتني تشكالن نزيفا يوميا ،ألنهما تعتبران
بالنسبة لسكان شمال املغرب ،موردا حيويا
تعاني منه خزينة الــدولــة ،ألن املواطنني
يدخلون للمدينتني في حشود وكأنهم النمل
يدب بحثا عن قوته.
ومن املؤسف ،بل من املبكي أن نرى نساء
عجائز يسمني «حامالت السلع» يسقطن ويمنت
خنقا بسبب التدافع الــذي يقع في الحدود
الــواهــيــة الــتــي تفصل بــن منطقة الشمال
وهاتني املدينتني ،ألن السلع والبضائع التي
تخرج بها هذه الحشود من سبتة ومليلية يتم
شراؤها بالدرهم املغربي الــذي تصرف منه
يوميا املاليير التي تتحول إلى تجارة تهم
فقط تجارا متخصصني في التهريب الذي يتم
على مرأى ومسمع بعض رجال الجمارك ،وهو
وضع إذا استمر على حاله ،فإنه قد يؤدي إلى
استنزاف مدخرات املغرب من العملة الصعبة،
ألن عملة األورو التي يتعامل بها املغاربة في
تجارتهم مع اإلسبان ،البنك املركزي املغربي

الحسين الدراجي
في أمس الحاجة إليها لتغطية حاجيات البالد
املستوردة من أوروبا وغيرها ،وقد يقول قائل
أن هذه الحشود مضطرة إلى دخول املدينتني
املحتلتني لضمان عيشهم ألن البطالة ضاربة
أطنابها فــي املناطق التي يسكنونها رغم
سياسة التصنيع التى بات املغرب ينهجها
لبناء املصانع واملوانئ ،ويبدو أن الحل لهذه
املعضلة يكمن في إحداث الشركات الصغرى
واملــتــوســطــة المــتــصــاص جــحــافــل البطالة،
خصوصا وأن جــل العاطلني عــن العمل ال
يتوفرون على تكوين يمكنهم من ولوج سوق
العمل.
فإذا كانت كل امرأة تشتغل «حمالة للسلع»
تتقاضى  100درهــم عن كل رحلة ،علما أن
هناك مــن تقوم برحلتني فــي الــيــوم ،أدركنا
أنــهــن تــعــودن على هــذه الــحــرفــة وال يقبلن
بغيرها بديال ،وكل ذلك لفائدة ولصالح جيوب
مجموعة من املهربني يتوفرون على دكاكني
وأســواق بالفنيدق واملضيق ،مصداقا للمثل
الشعبي القائل «اخدم يا التاعس للناعس».
وإذا كانت إسبانيا قد انسحبت من أقاليمنا
الجنوبية بعد خروجها من طرفاية وسيدي
إفــنــي ،فإنها تــركــت لنا مسمار جحا الــذي
قد يطول تواجده ببالدنا إن لم نبادر بفتح
مفاوضات مع مسؤوليها ،أو على األقل إحداث
لجنة تأمل تمهد لــدراســة شاملة للوضعية
القانونية لهاتني املدينتني السليبتني كما سبق
أن قلنا ،ونحن لذلك منتظرون ،وما ضاع حق
وراءه مطالب ،والحق يعلو ال يعلى عليه.
يتبع

نافذة للرأي

النموذج النف�سي واالجتماعي
لل�شعوباملغاربية
قد تخبو جذوة مشروع املغرب الكبير أمام تراكم
الرماد بفعل عوامل ذاتية وأخــرى موضوعية،
لكن سرعان ما تعود لالشتعال ويتراءى أفقها
الواعد عندما تهب رياح التغيير ،أو عندما يتوفر
للسياسي أو صاحب القرار الشرط التاريخي
إلع ــادة ترتيب هــذا املــشــروع ضمن اهتمامات
األجندة الوطنية ،إال أنه على املستوى الشعبي،
تــواصــل الفكرة الــوحــدويــة تمثلها فــي الوعي
الجماعي للشعوب املغاربية ،وسرعان ما يتم
التعبير عنها بمختلف التجليات والتمظهرات،
فعندما يفوز منتخب الجزائر بكأس إفريقيا،
يخرج املغاربة للشارع للتعبير عــن فرحتهم
ويشاركون إخوانهم الجزائريني هذا الفوز ،بل
تخرج الحشود املغربية والجزائرية قرب الحدود
وترفع شعارات تعبر عن الوحدة واألخوة أو يتم
إطالق «هاشتاغ» «خاوة خاوة ماشي عداوة».
تاريخيا ،حافظت الشعوب املغاربية على
شخصيتها وذاتيتها أمــام موجات استعمارية
مختلفة ،كاالستعمار الــرومــانــي والبيزنطي
والوندالي ،فقد رفض املغاربة كل رابطة تقربهم
من الرومانيني ،وقــد تمسحوا أو تهودوا يوم
كانت روما كافرة ،ودخلوا األدريانية يوم تمسحت
روما وشايعوا دونا األسقف القرطاجي املغربي
في نحلته التي انشق بها عن البابوية الرومانية
وكون بها الكنيسة املغربية ،لكنهم رفضوا مشايعة
القديس أوغستان الــذي أخلص للبابا وقدس
رومــا ،ونفروا من مسيحية رومــا الشرقية أقل
من نفورهم من الخضوع لكنيسة روما الغربية،
ألن البيزنطيني يدينون بتلك كما يدين الرومان
بهاته (عالل الفاسي /الحركات االستقاللية)..
فاملغرب يقول الزعيم عالل الفاسي ،عرف ببالد
إمازيغ أي الوطن الحر ،وعــرف سكانه أسالف
البربر باإليمازيغن ،ومعناه الرجال األحرار ،لذلك
رفضوا االنصهار في الحضارات الوافدة وإن
كانوا قد تعايشوا معها لفترات متقطعة ،فإنهم
تمسكوا بالحرية كعقيدة ومنهج حياة ،ودافعوا
عن شخصيتهم من الذوبان واالنصهار.

األمازيغ وموقفهم من اإلسالم:
فمع مجيء اإلسالم ،تفاعل األمازيغ إيجابا مع
دعوته التي تنسجم مع النموذج النفسي لإلنسان
األمازيغي ،وتتماشى مع القيم التي يدافع عنها
ومنها قيمة الحرية والعدل والتضامن واإلخاء،
كما أنهم رأوا فيه ،أي في الدين اإلسالمي ،أداة
للتحرر القومي واالستقالل الوطني ،وهذا ما
ذهب إليه العالمة عبد الحميد بن باديس عندما
يقول« :ما من منكر أن األمــة الجزائرية كانت
أمازيغية  -بربرية من قديم عهدها ،وأن أمة من
األمم التي اتصلت بها استطاعت أن تقلبها عن
كيانها ،فلقد تعلم األمازيغ لغة اإلسالم وامتزجوا
بالعرب باملصاهرة ونافسوهم في مجالس العلم
وتقاسموا معهم سياسة الحكم ،فقام بذلك صرح
الحضارة اإلسالمية».
يروي بعض املؤرخني ،أنه إذا كان البربر قد
استعربوا بسهولة ،فذلك على ما يظهر ألنهم
لم ينسوا الفينيقية ،ألن العربية ذات رحم مع
الفنيقية ،ولذلك أمكن بسهولة أن تحل محلها،
ومما ساعد في سهولة انتشار اإلس ــام ،هو
إدمــاج العنصر األمازيغي ضمن مربع الحكم
في هذه الــدول ،واالنخراط بال هــوادة في نشر
اإلسالم إلى ما وراء البحار.
إذن ،يشكل الدين اإلسالمي عامال أساسيا
فــي وحــدة الشعوب املغاربية ،ورابــطــة قوية
لوجدانهم وروحهم ،فبالرغم من اختالف بعض
الــتــجــارب التاريخية املــغــاربــيــة عــن بعضها
البعض ،إال أن الثابت ،هو أن العقيدة اإلسالمية
شكلت اللحمة الجامعة لعناصر األمة املغاربية،
مع التسامح والتعايش امللحوظ مع معتنقي
الديانة اليهودية ،لقد سمحت عدة عناصر التي
انصهرت فيما بينها عبر تاريخنا الحضاري
الطويل ،أن تشكل الــذات املغاربية أو الهوية
املغاربية باعتبارها كيانا متعدد األبعاد ومتوحد
حول بعض الثوابت ،ويمكن القول أن القومية
املغاربية موجودة منذ القدم وقبل مجيء اإلسالم،
فالوطنية بمعنى الدفاع عن النفس والذب عن

عبد الجبار الراشدي

الكيان وامليل للحرية الفردية واالجتماعية صفة
من أطهر الصفات التي امتاز بها املغاربة في
جميع مراحل حياتهم وتجاربهم التاريخية
(عالل الفاسي /الحركات االستقاللية).
وتتشكل الهوية املغاربية من انصهار وتالحم
عدة عناصر ،من قبيل االنتماء لألرض وللوطن
والدين اإلسالمي كعامل موحد وجامع ووجود
ذاكرة تاريخية جماعية مشتركة ،وتراث مميز
وتعدد ثقافي تتعايش داخله جميع األنماط
الثقافية واألعــراف والعادات والتقاليد ،وقيم
ثابتة متوافق عليها بني املواطنني املكونني
للشعب الواحد ،وحقوق وواجبات متبادلة بني
األفـــراد وداخــل نفس الجماعة ،ســواء وجدت
مرجعيتها في الدين اإلسالمي أو في األعراف،
هذا إلى جانب وجود اللغة العربية واألمازيغية
كلغتني مشتركتني بني أفــراد املجتمع ،تتكامل
وظائفهما في إطار وحدة الهوية ووحدة الوطن.
الدولة املوحدية منوذج للوحدة املغاربية:
وإذا أردنا التأصيل للوحدة املغاربية ،فإننا
سنجد في تجربة حكم دولة املوحدين ( 1121إلى
 )1169والتي أسسها املهدي ابن تومرت وهو
من أصول مغربية أمازيغية وامتدت من املحيط
إلى مصر وإلى األندلس ،مثاال داال على تمازج
وانصهار عــدة عناصر محلية لتشكل وحــدة
السكان والجغرافيا والثقافة والدين ،واللغة
العربية ،ووحدة املصير ،وما يجسد أكثر هذه
الــوحــدة ،هــو أن املــهــدي ابــن تــومــرت أوصــى
بالحكم من بعده إلى عبد املومن بن علي الكومي،
وهو من أصول جزائرية ،ملا رأى فيه من ذكاء
وخصال ،ومن حمية للدفاع عن مصالح الدولة
املوحدية.
ربما هذا املثال يسعفنا كثيرا في فهم النموذج
النفسي واالجتماعي للشعوب املغاربية ،التي
تتميز بإنسيتها الخاصة ،التي صقلتها عبر
تفاعل الــشــرط التاريخي بالعناصر املكونة
لهويته وشخصيته وذاتيته.

الرأي

الراحل
م�صطفى
العلوي يف
�ضيافة �أوفقري
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-5كــان لصدور كتاب «مــذكــرات صحافي
وثالثة ملوك» للراحل مصطفى العلوي ،ما
جعل هذا املؤلف ال يخرج في نظر امللك
الحسن الثاني عن «شقشقة الفقهاء» في
تلك الظروف التي لم يكن للصحافة وجود
يوم ألف العالم األنصاري املراكشي أجزاء
من كتابه «الذيل والتكملة».
وبــهــذا التأليف الــذي قــام بــه الراحل
مصطفى العلوي ،يكون قد ركز في كتابه
على كثير من رؤوس األقــام ملا أراد أن
يؤكده على تربص بعض رجــال الدولة،
كالجنرال أوفقير ،الذي كان يرى في شراء
بعض الطماعني في مناصب عليا تعزيزا
ملنصبه ،الــذي كــان يهدف إلــى استغالل
أولئك الطامعني بــاملــال ،ولهذا نقرأ في
مقدمة كتابه عن الجنرال أوفقير ،ما يؤكد
أنه كان يستهدف العلوي للوصول إلى
مــراده بقوله(( :الجنرال أوفقير يعرض
علي مقعدا في البرملان سنة ..))1970
فيكون رفض العلوي لهذا املنصب سببا
ليصفي أوفقير الحساب معه ،عندما أدخله
إلــى «دار املــقــري» فــي محاولة تصفيته
(التصفية النهائية) لوال ما قام به أحد
رجال الوطنية إلبالغ أهل العلوي بمكان
وجــوده ،مما جعل زوجة الراحل العلوي
تطالب بمقابلة جاللة امللك الحسن الثاني
رحمه هلل ،لرفع شكايتها إليه.
((إن الجنرال أوفقير لــم يكن يعرف
العنف والجبروت البوليسي فقط ،فالذين
كانوا يعاشرونه ،يتحدثون عن جانب
إنساني وعاطفي لــدى الــرجــل ،يتجلى
جزئيا في تقاسيم وجــه زوجته فاطمة
التي كانت تتميز بأنها كانت أجمل نساء
املحيط املخزني ..فالرجل الذي كان يعاشر
هذه السيدة الفاتنة ال بد أن لهما جوانب
عاطفية انكشفت عندما علم أوفقير أن
زوجته من املعجبات بالفنان عبد الحليم
حافظ ،أي أن الجنرال أوفقير لو لم يكن
متحمال ملسؤولية حماية امللك ،لكنه قد
تحول من عسكري سفاك في فيتنام أو
إيطاليا إلــى ضابط أنيق أناقة زمالئه
مــن فصيلة الجنرال حبيبي والجنرال
بوكرين ،اللذين كانا من جلسائه وأحبائه
قبل أن يسجلهم في الئحة الضباط الذين
سيعدمون غداة انقالب الصخيرات)).
ومن غرائب ما ذكره الراحل عن أوفقير
الذي أودعه السجن بـ«دار املقري»(( ،فإنه
حــصــل ذات يــوم فــي ســنــة  ،1970حني
فوجئت بمكاملة هاتفية من نائب عامل
الرباط ،الحاج محمد الزبدي ،وهو يقول
لي :مصطفى ،املعلم بغاك ،فقلت له :من
من املعلمني؟ فأجاب قائال :املعلم ديالي
أنا هو الجنرال أوفقير ،إنه ينتظرك في
بيته قــرب شاطئ «صابل دور» بتمارة،
فاعتبرت االتــصــال أمــرا مريبا ،لكنني
كنت مضطرا لالمتثال ،فتوجهت إلى
بيت أوفقير الشاطئي ،ألجــد حشدا من
الضيوف جالسني في حديقة البيت ،ولم
أتعرف عليهم جميعا ،لكنني تعرفت على
املحجوبي أحرضان وبعض من الضيوف
املدنيني والعسكريني ،فاستقبلني أوفقير
بــبــشــاشــة كــبــيــرة وقــــال لــزوجــتــه التي
تولت شي «البروشيت» :حضري ملوالي
مصطفى الغذاء ،فقلت له بأنني قد تغذيت
واستفسرت عــن سبب هــذا االستدعاء
العاجل إلى بيت الجنرال ،فقال لي :أنا
معجب بكتابتك ،وبقدرتك على التأثير في
الناس)).
يتبع
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تشارك أكثر من  700دار نشر من
إفريقيا وأوروبــا وآسيا واﻷمريكت�
بالدورة الجديدة من ا�عرض الدولي
للنشر والكتاب بالدار البيضاء التي
تنطلق يــومــه الخميس  6فبراير،
ومن ب� الدول ا�شاركة في ا�عرض
هــذا الــعــام ،لبنان وســوريــا واﻷردن
والكويت والسعودية واﻹمارات وقطر
وتونس والجزائر وفرنسا وإسبانيا
وإيطاليا وبريطانيا والص�.
ويبلغ عدد عناوين الكتب ا�طروحة
با�عرض ،أزيد من  100ألف عنوان،
ويقام ا�عرض في الفترة من السادس
إلى السادس عشر من فبراير الجاري
با�عرض الدولي للدار البيضاء.

واختيرت موريتانيا ضيف شرف
هــذه الـــدورة ،وتــشــارك بوفد رسمي
وثقافي وفني يضم كتابا وباحث�
وشعراء وموسيقي�.
ويشمل البرنامج الثقافي للمعرض،
أمــســيــات شــعــريــة ونـــــدوات فكرية
وورشة عمل بمشاركة أكثر من 380
مبدعا ومفكرا وكاتبا وباحثا من
داخ ــل ا�ــغــرب وخــارجــه ،فضﻼ عن
أنشطة موجهة لﻸطفال واليافع�،
كما يضم البرنامج توزيع جائزة ابن
بطوطة ﻷدب الرحلة ،وتسليم الجائزة
الوطنية للقراءة ،إضافة إلى تكريم
أسماء بارزة في مجال الفكر واﻷدب
من أنحاء ا�غرب.

»eÓ°SE’G øeÉ°†à∏d á«Hô¨ŸG á«©ª÷G
≈∏Y …ƒ∏©dG ≈Ø£°üe º°SG ¥ÓWEG ìÎ≤J
ΩÓYEÓd ‹É©dG ó¡©ŸG äÉLQóe óMCG
بمناسبة الذكرى اﻷربعينية لوفاة ا�رحوم مصطفى
العلوي ،قيدوم الصحافي� ا�غاربة ،تقترح لجنة الثقافة
واﻹعﻼم التابعة للجمعية ا�غربية للتضامن اﻹسﻼمي
 على من يهمهم اﻷمر  -إطﻼق اسم مصطفى العلويعلى أحد مدرجات ا�عهد العالي لﻺعﻼم واﻻتصال ،أو
على بيت الصحافة بطنجة ،تخليدا ﻻسم هذا الصحافي
ا�ناضل الذي أنشأ الصحافة ا�غربية ا�ستقلة ،وأفنى
حياته من أجلها منذ فجر اﻻستقﻼل إلى آخر يوم من
حياته.

IôXÉæŸG ø°†à– ¢ûcGôe
áë°ü∏d á°SOÉ°ùdG á«æWƒdG
تـــنـــظـــم الــجــمــعــيــة
الــوطــنــيــة لــلــمــصــحــات
الــــخــــاصــــة ،ا�ـــنـــاظـــرة
الـــوطـــنـــيـــة الـــســـادســـة
للصحة ،تحت رعاية وزارة
الصحة وبالحضور الفعلي
لوزير الصحة ،البروفسور
خــالــد أيـــت الــطــالــب ،يــوم
السبت  8فــبــرايــر ،2020
انطﻼقا من الساعة التاسعة
صباحا ،وذلــك بفندق »بالم
بﻼزا« بمراكش.
وســتــعــرف أشـــغـــال هــذه
ا�ــنــاظــرة الــتــي تــنــظــم حــول
الجهوية والحكامة في قطاع
أخـــــرى
الــصــحــة ،إضــافــة إلــى محاور
من قبيل التعريفة ا�رجعية الوطنية وغيرها ،تقديم مداخلة
لوزير الصحة ،ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات واﻷطباء،
ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
كما ستتخلل البرنامج ،ندوات وورشات سيتم تأطيرها من
طرف مدير الوكالة الوطنية للتأم� الصحي ،ووزراء سابق�
للصحة أجانب ،والكاتب العام لوزارة الصحة ،إضافة إلى
عــدد من الخبراء وا�تخصص� ا�غاربة واﻷجــانــب وأطر
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

contact@alousboue.com
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hakimadirection@gmail.com
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ÊÉëjôdG ó«©°S
journal_said@yahoo.fr

∫hCG ¢ù«°SCÉàH Rõ©àj »eÓYE’G ó¡°ûŸG
Ú«æ¡ŸG Ú«aÉë°üdG øjQƒ°üª∏d á«©ªL
احتضنت قاعة العروض التابعة للمركب
التربوي الحسن الثاني بالدار البيضاء،
الجمع العام التأسيسي للجمعية ا�غربية
للمصورين الصحافي� ا�هني� ،تحت شعار:
»ا�هنية خط أحمر ..من أجل صحافة نزيهة
ومستقبل أفضل«.
وتــعــتــبــر الــجــمــعــيــة ،الــتــي
حضر جمعها العام التأسيسي
مهنيون وضيوف وشخصيات
بـــــــارزة ،أول إطـــــار مــهــنــي
يجمع الصحافي� ا�صورين
ا�هني� ا�غاربة ا�شتغل� في
مختلف ا�ؤسسات اﻹعﻼمية
الــوطــنــيــة وال ــدول ــي ــة ،س ــواء
ا�تعلقة بالصحافة ا�كتوبة أو
اﻹلكترونية.
وحـــســـب مـــا يــنــص عــلــيــه
ال ــق ــان ــون اﻷســـاســـي ا�ــنــظــم
لــلــجــمــعــيــة ،ف ــإن ــه ــا ســتــعــمــل
بإمكاناتها الذاتية وانخراطها في إنجاز
مشاريع وإبـــرام اتفاقيات الــشــراكــات مع
مؤسسات حكومية وغير حكومية داخــل
وخارج ا�غرب ،لتأطير أعضائها ومنخرطيها
وتطوير قدراتهم ومعارفهم ،إضــافــة إلى

ا�ساهمة في إغناء النقاش العمومي في
مجالي اﻹعﻼم والتواصل.
كما ستدافع الجمعية ،التي وضع الجمع
الــعــام الثقة فــي رئاستها إلــى الصحافي
ا�صور أحمد جرفي ،عن الحقوق ا�هنية

ووزارة اﻷســرة والتضامن
وا�ــــــســــــاواة والــتــنــمــيــة
اﻻجتماعية ،ومجلس الجالية

:»°VÉjôdG º°ù≤dG
»¡HOEG Ëôc
idbihi62@gmail.com

:…CGôdG ÜÉàc
É«aƒ°U …õeQ
»LGQódG Ú°ù◊G
ÉjÉHCG ¢ùjQOEG
»°ùjQOE’G Ö«©°TƒH
Oƒ©°ùªæH óMGƒdG óÑY
:¿ƒ∏°SGôŸG
»WÉMƒÑdGÒgR

واﻷساسية للصحافي� ا�صورين ا�مثل�
�ــؤســســات إعــﻼمــيــة وطنية وأجنبية في
ا�ــغــرب ،وتلعب دور الوساطة ﻹيجاد حل
لبعض ا�لفات العالقة ،إضافة إلى دور رصد
وتتبع الخروقات التي قد تطال فئة ا�صورين
الصحافي� ا�هني�.

{AÉ`°†«ÑdG QGó`dÉH z´Gó`HEGh ≥`∏N ø`ØdG
بشراكة مع ا�ركب الثقافي عبد
ﷲ كنون ،تنظم جمعية أجيالكم
لــلــثــقــافــات والــفــنــون والتنمية،
معرضا للفن التشكيلي تحت
شعار» :الفن خلق وإبــداع« ،من
 3إلى  15فبراير  ،2020با�ركب
الثقافي عبد ﷲ كنون بالدار
البيضاء.
مــنــحــوتــات �ــجــمــوعــة من
ا�عالم اﻷثــريــة عــن ا�ــغــرب،
بـــاﻹضـــافـــة إلــــى عــشــرات
الــلــوحــات الفنية ،تلك هي

ا�غربية بالخارج ،ومؤسسة
الــحــســن الــثــانــي للمغاربة
ا�قيم� بــالــخــارج ،ووﻻيــة
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اﻹبداعات التي ستضمها
أروقـــــة هــــذا ا�ــعــرض،
لوحات عبر رساموها عما
يجول في خواطرهم من
فرح وألم ،ووثقت وجسدت
ا�راحل التي مر بها ا�غرب
بتاريخه وثقافته وطبيعته
الخﻼبة ،إذ تجسد اللوحات
الفنية والرسوم مدارس فنية
متنوعة قديمة وحديثة تغني
الساحة التشكيلية في ا�غرب
الحديث.

zÚàØ°†dG äÉ«Hô¨e{ `d ¤hC’G á«dhódG IhóædG ∞«°†à°ùJ IóLh
تحتضن مــديــنــة وجـــدة،
مــنــتــصــف ش ــه ــر فــبــرايــر
الــجــاري ،فعاليات الــنــدوة
اﻷول ــى �غربيات الضفت�
تــحــت ش ــع ــار» :مــغــربــيــات
الضفت� ونــمــوذج التنمية
ب ــا� ــغ ــرب« ،وا�ــنــظــمــة من
طرف ائتﻼف الجمعيات في
أوروبــا من أجل تنمية جهة
الشرق.
وحـــســـب بـــــﻼغ لــلــجــهــة
ا�نظمة ،فــإن هــذه الــنــدوة،
الــتــي تــنــظــم بــشــراكــة مع
جــمــعــيــة ســــراج الــنــهــضــة،
والــــوزارة ا�نتدبة ا�كلفة
با�غاربة ا�قيم� بالخارج،

alousbouea@gmail.com

جهة الــشــرق ،ومجس جهة
الشرق ،ووكالة تنمية أقاليم
الــشــرق ،وجمعية »سيركل
أوجــ� دوﻻكـــروا« بفرنسا،
تهدف إلــى تعزيز الروابط
ب� »النساء ا�غربيات من
هنا ومــن أي مــكــان آخــر«،
وجميعهن فاعﻼت رئيسيات
في التقدم والتنمية.
وحسب بﻼغ لﻼئتﻼف ،فإن
هذه الندوة ستتميز بكونها
ستجمع ﻷول مــرة سيدات
مغربيات مقيمات بالخارج،
أو مغربيات العالم في فضاء
»شراكة وتعاون« ،لتكريس
تبادل الخبرات والتجارب،

حــيــث سيمكن الــحــدث من
عـــرض أنــشــطــة ومــشــاريــع
ف ــي ا�ـــجـــاﻻت الــجــمــعــويــة
والــثــقــافــيــة وا�ــقــاوﻻتــيــة،
إضــافــة إل ــى إرســــاء بــدايــة
شراكة ب� الضفت�.
وب� اﻻئتﻼف في بﻼغه،
أن ا�ـــشـــاركـــات فـــي هــذا
ا�ــلــتــقــى ،الــلــواتــي ينتم�
ﻷوســاط الثقافة واﻻقتصاد
والسياسة واﻹعﻼم والعمل
الــجــمــعــوي ،داخـــل ا�ــغــرب
وخ ــارج ــه ،سيناقشن دور
مغربيات ضفتي ا�توسط
وان ــخ ــراط ــه ــن فـــي تنمية
بلدانهن.
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العنوان كما يعرف بعض الناس ،هو شطر
بيت شعري من إحدى قصائد أمير الشعراء أحمد
شوقي بعنوان »صحوت واستدركتني شيمتي
اﻷدب« ،ولﻺشارة فأحمد شوقي ولد سنة 1868
وتوفي سنة  ،1932وقد نظم هذه القصيدة وكأنه
كان يتنبأ بما سيصيب ا�جتمعات العربية من
انحﻼل خلقي في ا�ستقبل.
ونحن في هذا ا�قال يهمنا الشباب ا�غربي
فقط ،شبابنا الذي حادت نسبة كبيرة منهم عن
جادة الصواب ،وتراجعت أخﻼق أعداد كبيرة،
والقصة بدأت منذ عقود خلت ،ويمكن القول في
الفترة بعد اﻻستقﻼل ،وأخذت الوتيرة تتسارع
مع دخولنا في عصر الفضائيات التي مكنت

تقوم بتشريح ونشر كــل مكنونات الفاقدين
للبوصلة اﻻجتماعية ،الذين يختبئون وراء
»الفايسبوك« و»الــيــوتــيــوب« مــن أجــل السب
والــقــذف والتشهير ببعضهم البعض ،وهــذا
ما طفى على سطح اﻷحــداث التافهة وليست
اﻷحداث ا�ستفاد منها ،وما فضيحة ما يسمى
بحساب »حمزة مون بيبي« التي ﻻ زالت حبلى
با�زيد من القضايا اﻷخﻼقية ب� مجموعة من
الفنان� »يا حسرة« ،لخير دليل على اﻻنحﻼل
اﻷخﻼقي وعدم نضج من حملوا مشعل نشر الفن
الراقي الذي يسهم بشكل أو بآخر في نشر ثقافة
الشعوب ،فإذا بهم يردونها إلى أسفل سافل�،
وطبعا دون وعي منهم بالعواقب ،وها هم سقطوا
في الحضيض ،لعدم تشبثهم بالقيم واﻷخﻼق
ذات ا�رجعية اﻹسﻼمية ،هــذا ا�ــوضــوع ،إذا
أضفنا إليه مظاهر التخلف التي نعيشها يوميا

ا�غاربة من التقاط كل ما أراد لنا الغرب اتباعه
من مظاهر الحياة »الساقطة« ،فسقطنا في فخ
التقليد اﻷعمى وأصبحنا نستهلك كل ما هو
مستورد على حساب ثقافتنا وتقاليدنا كمجتمع
عربي إسﻼمي له خصوصياته التي تنهل من
القرآن الكريم ومن السنة النبوية.
لكن الطامة الكبرى التي أطــاحــت بأخﻼق
مجتمعنا ،هي التكنولوجيات ا�عاصرة ،التي
ﻻ ننكر إيجابياتها في تطوير الصناعات وفي
ا�ساهمة في تقدم اﻻقتصاد والسياسة والعلوم
إلــى غيرها مــن مظاهر الــحــضــارة ،وهــذا كله
ضروري لﻼلتحاق بركب التقدم ،إﻻ أن أغلبية
الشباب أخذوا الحضارة بشكلها السلبي ،وهذا
ما يظهر جليا في ما كرسته وسائل التواصل
اﻻجــتــمــاعــي الــتــي أس ــاء شبابنا استعمالها
والتعامل معها ،فبدﻻ من أخذ اﻹيجابي منها،
باتت وسيلة تعري واقعنا وتكشف عن عورة
ا�ستوى الفكري لنسبة كبيرة من ا�غاربة،
تلك الفئة التي تنشر يومياتها للعالم أجمع
بسلبياتها اﻷكثر من اﻹيجابيات طبعا ،مما يجر
علينا انتقاد عدد كبير من الدول التي تتصيد
الفرص لفضح الواقع ا�غربي.
لقد أصبحت وسائل التواصل اﻻجتماعي
بمثابة عيادة للطب النفسي ،ﻻ تعالج ،وإنما

في الشارع ،والتي أبطالها في معظم الحاﻻت
شباب ومراهقون ،تﻼميذ وطلبة ،اختلط عليهم
الحابل بالنابل ،وتاهوا في زحمة الحياة ا�ليئة
بالتناقضات ،تدفعهم عدة عوامل لﻼنسﻼخ عن
ا�بادئ القويمة ،أهمها الفقر ،والجهل ،وفشل
منظومة التعليم مما يؤدي إلى الهدر ا�درسي،
دون إغفال دور ا�خدرات في تحطيم كل شيء،
ليصبح مجتمعنا مطبوعا ببصمة الجهل
والتخلف ،وبالتالي ،أصبح الشباب ا�غربي
يدور في دوامة ﻻ تعرف لها بداية وﻻ نهاية..
عفوا ،فالنهاية تكون في غالب اﻷحيان مصيرها
كمصير ا�تورط� في قضية »حمزة مون بيبي«،
هذا الحساب الــذي لم يبق وهميا ،بل حسابا
علنيا أسس لغاية في نفس يعقوب) ،(..أو تكون
عاقبة ا�تهورين التشرد في الشوارع تحت رحمة
اﻹدمان ،أو في السجون.
فارتقاء أي أمة يكون بارتقاء أخﻼق مواطنيها،
فكفى إذن من توريط ا�غاربة في رذائل التقهقر
والعيش في مزبلة اﻷخــﻼق ،ﻷن ما يقع يضر
بجميع كل من يحمل اسم مغربي ..ليكون أبلغ
تعبير عن وضعية شبابنا وانحطاط أخﻼقهم،
البيت الشعري:
وإنما اﻷمم اﻷخﻼق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخﻼقهم ذهبوا.
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كنت في الديار الفرنسية �ا بلغني خبر
رحيل قيدوم الصحفي� ،مــوﻻي مصطفى
العلوي ،تغمده ﷲ برحمته وأسكنه فسيح
جناته ،فحزنت ككل الذين يعرفونه ويقدرونه
من أصدقاء وقراء.
كــان رحــمــة ﷲ عــلــيــه ،مــديــرا لصحيفة
مهمة تأتينا بأخبار سياسية ،اقتصادية،
اجتماعية ،فنية ،ورياضية ،مع تحليل في
ا�ستوى.
كـــان مــــوﻻي مــصــطــفــى الــعــلــوي كاتبا
مقتدرا وصحفيا يكن له القراء كل التقدير
واﻹعجاب واﻻحــتــرام ،تسلح طــوال حياته
بــاﻹرادة القوية ،وارتدى
ثوب التحدي والشجاعة
اﻷدبـــــيـــــة والـــــجـــــرأة
واﻹصـــــــرار والــكــفــاءة
والــصــبــر ،ليتربع على
عــرش صاحبة الجﻼلة،
الــصــحــافــة ا�ــغــربــيــة،
وﻷجــل ذلــك ،فهو يعتبر
مفخرة كبيرة للوطن.
مــــديــــر »اﻷســـــبـــــوع
الصحفي« وإن قيل فيه
الكثير ،فلن نوفيه حقه
مــع أنـــه أعــطــى الكثير
ل ــب ــﻼده ،فــهــو صحافي
مقتدر ذو ثقافة عالية
وحنكة كبيرة ،واكب في
رحلته الطويلة كل حدث
وتسابق على كل جديد،
وذلك منذ بداية مشواره
في عالم الصحافة.
بعد كتابيه »مذكرات
صحافي وثــﻼث ملوك«
و»الــــحــــســــن ال ــث ــان ــي
ا�لك ا�ــظــلــوم« ،اللذين
لقيا إقــبــاﻻ كــبــيــرا من
طــرف الــقــراء وا�ثقف�
والصحافي� واﻷساتذة،
أص ــدر م ــوﻻي مصطفى
الــعــلــوي كــتــابــا آخـــر ﻻ
يقل قيمة وأهــمــيــة عن
اﻵخــريــن» ،الصخيرات
ا�جزرة السياسية« الذي
تعززت به ا�كتبات ونال
إعجاب عشاق ا�طالعة
وا�تعطش� للمعرفة.
ستظل كــل اﻷجــيــال مدينة لهذا الكاتب
ا�قتدر على كل ا�جهودات التي بذلها في
التأليف والبحث والنشر واﻹعـــﻼم ،ﻷنه
صحافي ذو ثقافة شــامــلــة ،وكــاتــب تميز
بأسلوب ممتع ،كتبه ومؤلفاته ومقاﻻته لها
قيمة إعﻼمية ،أصبحت كما كانت مرجعا
لطﻼب ا�عرفة والباحث� ا�تطلع�.

رحل مــوﻻي مصطفى العلوي ،لكنه ترك
لنا مقاﻻت ﻻ تعد وﻻ تحصى ،وكتبا قيمة
يقرؤها القارئ بكل شغف ،مراجع فريدة من
نوعها حاول من خﻼلها الكاتب الصحفي،
أن يقدم لقرائه بحسه السياسي الرفيع،
قراءة اﻷحداث انطﻼقا من تحليله السياسي
ودراســتــه لبعض الــوقــائــع الــتــي عاشتها
بﻼدنا ،كما كان يسعى دائما وكعادته أن
ينور آراء قرائه ويفسح لهم ا�جال للمعرفة
والوعي والثقافة بكتاباته التي تضم آراء
نيرة وأفــكــارا معروفة بالصدق واﻷمــانــة
والصراحة ا�عهودة.
إنــه رجــل الــتــحــدي الـــذي أصــبــح نابغة
وواحدا من أكبر صناع الرأي العام ،حظي
بحب واحترام كل القراء الذين يتهافتون

ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
على جريدته كل أسبوع باحث� عن »الحقيقة
الضائعة« ،وسيظل موﻻي مصطفى العلوي
قدوة لكل اﻷجيال ومثاﻻ لكل الصحافي�
ومفخرة لكل ا�ثقف� ا�غاربة والعرب.
ولذلك ،نتمنى من ا�سؤول� أن يذكروه
بتسمية شــارع من شــوارع ا�دينة باسمه،
اعترافا له بكل ما أعطى لوطنه وبﻼده.
رحم ﷲ موﻻي مصطفى العلوي وأسكنه
فسيح جناته وتعازينا ﻷهله وذويه.
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بــــادئ ذي بــــدء ،ولـــد أحمد
بﻼفريج سنة  1908بالرباط
وصار إلى عفو ﷲ سنة 1990
عن عمر ناهز  82عاما ،وسرعان
مــا أصــبــح يتيم اﻷبــويــن منذ
نــعــومــة أظــفــاره فــتــوﻻه خاله
ا�رحوم بكرم ﷲ السيد محمد
جسوس ،أعظم غني على غرار
رجــال بلدنا اﻷغنياء ،وبفضل
دراسته الكﻼمية أمسى خطيبا
مصقعا مع العلم ،حصل على
الليسانس في علوم السياسة
من جامعة السوربون بباريس
سنة .1932
وبكل موضوعية ،فــإن أحمد

بﻼفريج كان كامل اﻷركان ،رجﻼ
وديــعــا ،وسيما ،وذا أنــاقــة ﻻ
تضاهى قل نظيرها ،والحق كل
الحق ،كان الفقيد وطنيا غيورا
حتى النخاع على بﻼده ا�غرب،
وكــان من ا�جاهدين اﻷشــاوس
لــدرجــة أن السلطة الفرنسية
نفته إل ــى جــزيــرة كورسيكا،
فضﻼ عن أنــه كــان دبلوماسيا
رصينا وسياسيا محنكا ،لدرجة
أنه كان يستمع إلى الخصم�،
ومن ا�علوم أنه كان يعرف ما
يﻼئم أن يقال ،وغالبا ما كان
يــردد ا�قولة »حريتك تنتهي
عندما تبدأ حرية اﻵخر« ،وطبعا
فهو قــد كتب شتى الــدراســات
وعدة مقاﻻت في معظم الجرائد
وا�ــجــﻼت بــا�ــغــرب ،فــي إطــار

الــبــديــل نــحــو اﻷفـــضـــل ،وفــي
سبيل دعم ا�ساواة ب� الرجال
والنساء ،وباختصار ،فهو كان
متقدما على عصره ،عﻼوة على
أنه كان لطيف الطوية وله نبوغ
خــاص وشعلة فــي الــذكــاء وله
دراية في اﻵداب.
وفــي هــذا السياق ،ﻻ بد من
اﻹشـــارة إلــى أنني درســت في
مــؤســســة جــســوس بــالــربــاط
كتلميذ داخــلــي فــي ا�ــدرســة
خﻼل الفترة ب�  1950و،1953
حــيــث حصلت عــلــى الــشــهــادة
اﻻبتدائية ،وقد توطدت عﻼقتي
مع اﻷستاذ اﻷديب واﻷخ اﻷعز
السيد بﻼفريج سنة  ،1965ح�
كان ممثﻼ شخصيا لعاهل البﻼد
الحسن الثاني ،وعمﻼ باﻵية

الكريمة )) ..لقد لقينا من سفرنا
هذا نصبا(( ،وخﻼل سفرنا إلى
الديار البولونية التي عاصمتها
فارسوفيا سنة  ،1965طرحت
عليه أسئلة تتعلق بانطباعاته
حول ا�هدي بنبركة ،فأجابني
بــالــحــرف» :ا�ــهــدي طاحونة..
فــي يـــوم مــن اﻷيــــام سيطحن
رأســــه« ،وعــقــب شــهــور قليلة،
وقع اختطاف ا�هدي بنبركة في
فرنسا سنة .1965
وكــل عــزيــز فــي ذكـــرى عزيز
واﻷخ اﻷعز اﻷستاذ اﻷديب أحمد
بﻼفريج كــان عــزيــزا وسيبقى
محبوبا ،تغمد ﷲ الفقيد العزيز
وا�ــحــبــوب برحمته الواسعة
وأسكنه فسيح جناته أم� يا
رب العا��.
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Üô©dG AÉªYõdG ºLÉ¡J É°ù«dEG
z¿ô≤dG á≤Ø°U{ ÖÑ°ùH
هــاجــمــت الــفــنــانــة اللبنانية إليسا،
الزعماء العرب ،على إثر إعﻼن الرئيس
اﻷمريكي دونالد ترامب ،خطته للسﻼم
في الشرق اﻷوسط ا�عروفة باسم »صفقة
القرن«.
وغـــردت إليسا عبر حسابها بموقع
»تويتر«» :قــال صفقة القرن رح تجيب
خصن
السﻼم ..على دم مﻼي� الناس اللي ّ
خصن ..شو بشعة السياسة �ا
واللي ما
ّ
يغيب عنها الــعــدل« ،وأضــافــت» :البيت
لنا ،والقدس لنا ،وبأيدينا للقدس سﻼم،
وحكام العرب عامل� حالن مش شايف�
وﻻ سامع�«.
يــذكــر أن الــرئــيــس اﻷمــريــكــي دونــالــد
ترامب أعلن أن البيت اﻷبيض سينشر
خطة السﻼم في الشرق اﻷوســط أو ما

áeGô¨dGh ¢ùÑ◊G
’…hÉ°û«ØdG óªMC
¬YÉæàeG ÖÑ°ùH
äÉ≤Øf ™aO øY
¬àæHG

تعرف بـ»صفقة القرن« ،وناقش
الــخــطــة بــشــكــل منفصل مع
رئيس الـــوزراء اﻹسرائيلي
بنيام� نتنياهو ،وزعيم
حــزب »أزق أبــيــض« بيني
غانتس ،في واشنطن.
وبينما الــتــزمــت الكثير
من الــدول العربية الصمت
إزاء القضية ،عبر الرئيس
الفلسطيني محمود عباس
عن رفــض الخطة ا�قترحة
قائﻼ» :رفضنا خطة ترامب
منذ البداية ولــن نقبل بدولة
دون الــقــدس« ،وأكــد عباس أن
»خطة ترامب لن تمر وستذهب
إلى مزبلة التاريخ«.

ºî°V »HôY πªY ‘ OôéŸ ó©°S
أعلن الفنان التونسي صابر
الرباعي ،عن مفاجأة تجمعه
بالنجم ا�غربي سعد �جرد،
إضافة للعديد من نجوم الفن
في العالم العربي.
وقــال الرباعي أن العمل
الـــجـــديـــد ،عـــبـــارة عن
أوبــــريــــت غــنــائــي
ضـــــخـــــم

بعنوان »صناع اﻷمل« ،ترعاه دولة اﻹمارات ،بهدف
نشر قيم التسامح والتعايش وسط الشعوب ،وأكد
أن النجوم ا�شارك� في العمل لن يتقاضوا أجرا
مقابل غنائهم في هذا العمل ،وفضلوا ا�شاركة
بشكل تطوعي.
وكشف الرباعي ،خﻼل مروره في برنامج إذاعي
تونسي ،أن الفنانة ا�صرية شيرين عبد الوهاب،
والفنان راغب عﻼمة ،والفنانة لطيفة التونسية،
والفنانة السورية أصالة نصري ،سيكونون ضمن
النجوم ا�شارك� في هذا اﻷوبريت.

ó«°üdG ÜQGƒb ¥ÉÑ°S øe á©HGôdG áî°ùædG ø°†à– Iôjƒ°üdG
تحتضن مدينة الــصــويــرة ،يــوم 19
أبــريــل ا�ــقــبــل ،النسخة الــرابــعــة من
سباق قوارب الصيادين الذي يعد حدثا
لﻼحتفاء ببحارة حاضرة مدينة الرياح.
وأوضــح ا�نظمون ،أن هذا السباق
الــذي أنشئ سنة  ،2008يمثل حدثا
رياضيا لتكريم الصيادين في الصويرة،
الذين يــرمــزون لطابع وروح ا�دينة،
ويــســاهــمــون مــن مــوقــعــهــم ،فــي غنى
تراثهم الثقافي.
وتنظم هذا السباق جمعية التواصل
والتنمية وا�حافظة على البيئة وا�وارد
البحرية ،إلى جانب ثلة من اﻷشخاص
ا�هتم� بمثل هذه ا�بادرات ،بمساهمة
عدد من ا�ؤسسات والجمعيات الفندقية
با�دينة ،وهو السباق الذي سيتبارى
خﻼله حوالي  15فريقا يتكون من 4
صيادين ،سيغادرون على م� قواربهم
من شاطئ الصويرة باتجاه ا�حيط

»ÑZõdG ∫Gƒf
–«» ÓØM
QGódÉH ÉjÒN
AÉ°†«ÑdG

اﻷطلسي على طريق محدد مسبقا �دة
 45دقيقة.
وتحظى النسخة الرابعة من السباق
بدعم من مندوبية الصيد البحري بإقليم

الصويرة وا�جلس البلدي للمدينة
والــوكــالــة الوطنية للموانئ ومركز
التأهيل ا�هني البحري بالصويرة
وجمعية الصويرة موكادور.

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ،عبر
برنامج » ETبالعربي« ،أنها ستحيي حفﻼ
خيريا بــالــدار البيضاء نهاية شهر فبراير
الــجــاري ،حيث ظهرت وهــي ترتدي القفطان
ا�غربي ،وعبرت عن حبها لﻸزياء التقليدية
ا�غربية.
كما اعترفت الفنانة اللبنانية ،بأنها في
بعض اﻷحيان ترتدي مﻼبس من خزانة ابنتها
تيا ،بسبب تقارب ا�قاسات بينهما ،حيث قالت
إن ابنتها تيا أنيقة وأصبحت اﻵن مصممة
أزياء ،وتحلم أن ترتدي والدتها من تصميمها.
ويذكر أنه عادت ا�ياه إلى مجاريها ب� نوال
الزغبي وابنتها تيا بعد فترة خصام استمرت
أكثر من عام ،استقرت على إثرها اﻻبنة في
منزل والدها ا�نفصل عن أمها.
وتستعد نوال الزغبي لطرح أغنية جديدة
بعد آخر ألبوماتها »كده باي« الذي طرح في
فبراير .2019

عاقبت محكمة جنح الــدقــي فــي مــصــر ،الــفــنــان أحمد
الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة  2000جنيه وغرامة 500
جنيه ،وإلزامه بدفع  20001جنيه تعويضا ،مقابل امتناعه
عن دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي.
وقــال شعبان سعيد ،ا�حامي بالنقض ومحامي لينا
الفيشاوي ،إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقلته
التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض
السداد بالطرق الودية.
يذكر أن محكمة اﻷســرة بالخليفة ،عاقبت الفنان أحمد
الفيشاوي في وقت سابق بالحبس شهرا ﻻمتناعه عن دفع
نفقة ابنته �دة سنة ،مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام
ا�حكمة تقاضي فيها طليقها أحمد الفيشاوي.
وأقيمت دعوى قضائية من طليقة أحمد الفيشاوي ،هند
الحناوي ،تطالب فيها بدفع مبلغ  234ألف جنيه قيمة نفقة
متجمدة لﻼبنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع
أحمد الفيشاوي عن سدادها �دة سنة.
وتعود اﻷزمة ،إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في
لندن ،إﻻ أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد
اﻷخيرة اتهمها فيها باﻹهمال في رعاية ابنته.

{Üô¨ª``dG øe √ƒ``Lh
z»```FÉªæ«°ùdG
من ا�رتقب أن يصدر في مطلع شهر مارس القادم ،ضمن
منشورات مهرجان سيدي عثمان للسينما ا�غربية بالدار
البيضاء ،الــجــزء الثالث مــن سلسلة »وج ــوه مــن ا�غرب
السينمائي« للناقد والصحافي السينمائي
أحمد سيجلماسي.
وقد قدم ا�ؤلف لكتابه
بالنص التالي :إيمانا
من إدارة مهرجان سيدي
عثمان للسينما ا�غربية
بالدار البيضاء بأهمية
التوثيق لحياة وأعمال
الــفــاعــلــ� السينمائي�
ا�ــغــاربــة ،عــلــى اخــتــﻼف
تــخــصــصــاتــهــم ،وحــفــظــا
لذاكرتنا السينمائية من
الــتــلــف ،نــصــدر الكتيب
الثالث من سلسلة »وجوه
مــن ا�ــغــرب السينمائي«
بمناسبة تنظيم الـــدورة
الثامنة �هرجاننا مــن 25
إلى  28مارس .2020
ويشمل هذا الكتيب الثالث أوراقا وصورا تعرف بعشرة
وجوه فنية بصمت بأعمالها جانبا من تاريخنا السينمائي:
أربعة مخرج� )محمد التازي بن عبد الواحد ،عبد ا�جيد
الرشيش ،حميد بناني ،مصطفى الدرقاوي( ،وثﻼثة ممثل�
)عبد القادر مطاع ،عبد ﷲ العمراني ،صﻼح ديزان( ،وتقنية
متعددة اﻻختصاصات )نعيمة سعودي البوعناني( ،وتقني
متخصص في ا�ونطاج )عﻼل سهبي البوشيخي( ،وناقد
وسيناريست وجمعوي )محمد اعريوس(.

ájõ©J ≈∏Y ôµ°T

تتقدم السيدة لطيفة زريكم ،أصالة عن نفسها ونيابة عن
أبنائها ا�هدي ،طه ورضى ،وعن عائلتي زريكم وشخمان،
بجزيل الشكر وعظيم اﻻمتنان لكل من قدم لهم التعزية
الصادقة وا�ــواســاة الحسنة في وفــاة زوجها اﻷستاذ
الفاضل العربي شخمان ،وفي مقدمتهم عائﻼت اليزلي
ومصنف والكرماعي والسمﻼلي واﻷحمدي والعبدﻻوي،
وزمــﻼء الفقيد بقطاع اﻻتصاﻻت ،وكل أصدقاء ومحبي
العائلت� الكريمت�.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.
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á«Hô¨ŸG áé¡∏dÉH ΩƒÑdCG »æ«e RÉ‚E’ ó©à°ùJ ΩÓMCG á«JGQÉeE’G
أعلنت الفنانة اﻹمــاراتــيــة ،أح ــﻼم ،عــن قــرار فاجأ
جمهورها في الوطن العربي ،حــول عــدم مشاركتها
مجددا في برنامج »ذو فويس« ،وقالت أنها ترددت كثيرا
قبل ا�شاركة في ا�وسم السابق من برنامج اكتشاف
ا�واهب »ذو فويس« ،قبل أن تعدل عن قرارها ،مؤكدة
أنها لن تشارك في أي لجنة لتحكيم برامج اكتشاف
ا�واهب ،لعام� وربما لثﻼثة أعوام أخرى.
وأوضحت ا�طربة اﻹماراتية في تصريح �جلة »لها«:
»بصراحة ،حتى العام ا�اضي ،لم أكن أنوي اﻻنضمام
إلى لجنة ذو فويس ،وإنما عدت وشاركت ،لكني حاليا
اتخذت قــرارا باﻻبتعاد لسنت� أو ثﻼثة ،عن لجان
تحكيم برامج ا�واهب ،رغم أن إطﻼﻻتي في ذو فويس
ﻻقت استحسان الناس في كل تفاصيلها بدء من مظهري
الخارجي وصوﻻ إلى تعاملي مع ا�واهب واللجنة«.
وأضافت» :أريــد هذا العام أن أتفرغ لفني ،إذ أنني
بصدد التحضير ﻹطﻼق ألبوم ضخم ومتنوع ،كما أحضر
�يني ألبوم باللهجة ا�صرية ،وآخر باللهجة اللبنانية،
وأنوي أيضا إنجاز ميني ألبوم باللهجة ا�غربية«.

»»`dÉªL »`JÉØd zIÒ`Ñc á`£∏Z
ó«©°S IÒª°ùd Égó«∏≤àH
فور نزول الكليب عبر قناتها الرسمية
على موقع »اليوتيوب« بعنوان »غلطة
كبيرة« ،خلف ردود فعل متعددة
في صفوف الجمهور ا�غربي،
وأجمع الكل على أن اﻷغنية
نــســخــة طــبــق اﻷصــــل من
أغنية »محصلش حاجة«
للديفا ا�ــغــربــيــة سميرة
سعيد ،وأن فاتي جمالي
قــامــت بتقليد إطــﻼﻻت
»الـــديـــفـــا« وطــريــقــة
رقــصــهــا ،مــا جعلها
تقع في النمطية.
فــاتــي جــمــالــي،
كشفت في ا�ؤتمر
الصحفي الــذي
ن ــظ ــم ــت ــه عــلــى
هامش إطﻼقها
ﻷولـــى أغنياتها،
أنه شرف لها بأن تقلد الديفا
سميرة سعيد ،وأن تتخذها
مصدر إلهام وقــدوة لها ،وأن
هذا اﻷمر ﻻ يزعجها بتاتا.

ﻣﺬﻛﺮاتﺳﺎﺧﻨﺔ
ﻟﻨﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺸﻘﺘﻬﺎ

≈Ø£°üe …’ƒe PÉà°SC’G
Óãe …ƒ∏©dG
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ينظم نادي مارتيل للسينما والثقافة ،وا�درسة
العليا لﻸساتذة بمارتيل ،وبدعم من ا�جلس البلدي
�ارتيل ،الدورة الثالثة للسينما ا�غربية تحت شعار:
»صورة ا�رأة في السينما« ،وذلك في الفترة ا�متدة
ب�  2و 7مارس .2020
وستعرف الدورة ،تنظيم ندوة دولية بمشاركة نقاد
من ا�غرب وإسبانيا والبرتغال وتونس والجزائر
ومصر ،با�وازاة مع عروض سينمائية وورشات،
وتــكــريــم وجـــوه سينمائية وتــوقــيــع إصــــدارات
سينمائية.

{¿óe ÜƒŒ z∂ë°†∏d É«≤jôaEG
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ﻣﺆﺳــﺲ »اﻷﺳــﺒﻮع« اﻟﺮاﺣــﻞ ﻣﺼﻄﻔــﻰ اﻟﻌﻠــﻮي ﻳﺘﻮﺳــﻂ
اﳌﺮﺣﻮﻣــﲔ اﻟﻔﻘﻴــﻪ اﻟﺒﺼــﺮي واﻟﺼﺤﻔــﻲ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﺎﻫــﻲ،
ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﺎ ﻧﺸــﺮﻧﺎه ﰲ اﻷﺳــﺒﻮع اﳌﺎﺿــﻲ ﺑﺬﻛــﺮ اﺳــﻢ ﻣﻮﻣــﻦ
اﻟﺪﻳــﻮري ،ﻓﻤﻌــﺬرة.
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تنظم خﻼل الفترة ما ب� 6
و 21فبراير الــجــاري ،الــدورة
الثالثة من مهرجان »إفريقيا
لــلــضــحــك« ،بــجــولــة ستجوب
عـــــددا مـــن ا�ـــــدن ا�ــغــربــيــة
والعواصم اﻹفريقية ،انطﻼقا
من الدار البيضاء .
وحــســب بـــﻼغ للمشرف�
عــلــى ا�ــهــرجــان ،ف ــإن تنظيم
هــذه الــــدورة ،التي ستنطلق
أولى محطاتها يوم  6فبراير
الـــجـــاري مـــن مــديــنــة الــــدار
البيضاء ،يأتي بعد النجاح
الكبير الــذي شهدته الــدورات
السابقة والــتــرحــيــب الكبير
من قبل الجمهور ،موضحا أن
قافلة ا�هرجان ستحط الرحال
في  7فبراير بطنجة ،و 8فبراير
بالرباط ،و 15فبراير بكوتونو،
و 19فبراير بدكار و 21فبراير
بأبيدجان.
وأشار البﻼغ إلى أن الجولة
الجديدة لهذه السنة ،ستعرف
تكريم دولــة البين� بحضور

العديد من الكوميدي� الدولي�
الذين يحظون بشهرة واسعة
في العالم.
وستعرف الدورة الثالثة من
التظاهرة الفنية الكوميدية
ا�تنقلة الــتــي بـــدأت قــبــل 4
سنوات بمبادرة من الكوميدي
الطاهر لــزرق الشهير بلقب
»واﻻس« بــتــعــاون مــع رضى
البرادي في اﻹنتاج ،مشاركة
 12فنانا من مختلف البلدان،
مــن بينهم بــوديــر )ا�ــغــرب(،
وأحــمــد ســبــارو )الــجــزائــر(،
وكــيــف آدامـــــس )فــرنــســا(،
ري ــدوان )الــجــزائــر( ،وديغبو
كـــرافـــاط )كـــــوت ديـــفـــوار(،
وساكو كامارا )كوت ديفوار(،
ولومانيفيك )كــوت ديفوار(،
ولوبسفاتور )كــوت ديفوار(،
وبــاتــســون )كـــوت ديــفــوار(،
وغوهو ميشال )كوت ديفوار(،
وكيمينيي هــفــي )روانــــدا(،
وطبعا »واﻻس« نجم التظاهرة
بامتياز.

إذا كانت الصحافة في تعريفها هي مهنة
من يجمع اﻷخــبــار واﻵراء وينشرها ،أو هي
مجموع الجرائد والصور وا�جﻼت التي تصدر
وكتابة التعاليق والتحقيقات وا�ــقــاﻻت ،فإن
أحسن تعريف لها ،هي أنها فن إنشاء الجرائد
وا�جﻼت وكتابتها.
وعندما نقول الفن ،فإن فكرنا يذهب مباشرة
إلى نشأته ،إذ بدأت طباعة اﻷخبار وارتبطت
بتقدم تكنولوجي هائل عندما اخترعت الطابعة
على يد غوتنبيرغ في أ�انيا وبدأ توزيع الصحف
سنة 1465م لتنتقل إلى اﻹنجليز سنة .1702
وعند العرب ،ارتبطت بتاريخ غزو نابليون
�صر سنة  1798وصدور أول جريدة فرنسية،
إلى أن أصدر محمد علي باشا جريدة »الواقع«
وبعدها »اﻷهرام« سنة .1875
وتبعت مجموعة من الدول العربية مصر في
إخــراج عدد من الصحف ،منها ا�غرب ،حيث
صدرت جريدة »ا�غرب« سنة 1889م.
وارتباطي بالصحافة ارتــبــاط منذ دخولي
كلية الحقوق سنة  ،1975حيث كانت ا�عارضة
السياسية في أوجها ومن خﻼلها كانت الجرائد
الناطقة سواء باسم أحزاب ا�عارضة أو باسم
الحكومة ،نشيطة نشاط التدافع السياسي الذي
انتهى طبعا بحكومة التناوب.
إﻻ أن الذكرى التي ﻻ زالــت عالقة بذاكرتنا
وكنا نتسابق ونحن طلبة على اقتناء الجرائد
بعد خروجنا من دروس القانون الدستوري
والــحــريــات الــعــامــة واﻻقــتــصــاد السياسي
متشبع� بنظريات أساتذتنا الجهابذة في
ا�واد ،فإنه لم يكن عبثا أن نلتقي في كشك شارع
عﻼل بن عبد ﷲ والجيش ا�لكي نقلب ونقرأ
جميع الجرائد حتى يتقزز منا صاحب الكشك،
باعتبار أننا جئنا للقراءة وا�كوث وقتا طويﻼ
في تصفح العناوين عوض شرائها ،وكنا نفهم،
بمجرد نظرة تقزز منه ،أنه علينا إما الشراء
أو اﻻنصراف بكرامة ،وﻻ زال عديد من طلبة
السبعينات يذكر ذلك.
وبينما نحن نتصفح جريدة ا�رحوم موﻻي
مصطفى في وقتها ،إذا بنا نضحك وتمتد أيدينا
لشرائها ويتصدرها عنوان بــارز عقب تعي�
أول حكومة للمرحوم اﻷستاذ ا�عطي بوعبيد،
حيث يقول العنوان» :حكومة ا�عطي ما عندها
ما تعطي«.
وفعﻼ ،بقدر ما كان العنوان مثيرا ،بقدر ما قال
لنا أحد الطلبة ا�حافظ� :إن موﻻي مصطفى
تيقلب على الحبس ،في ح� قال أحد الطلبة
ا�سيس� :عنده الحق .
والتفت إلينا أحد الطلبة اﻷذكياء قائﻼ :ﻻ،
إنها نسائم حرية التعبير تهب على مغربنا.
وطلبوا مني إبــداء وجهة نظري ،فقلت لهم
إنني مع الرأي الثالث ،وهو انفتاح ا�غرب على
حرية التعبير ،وضربت لهم مثﻼ بالحكومة
الفرنسية �ــا اقترحت على الجنرال دوغــول
إغﻼق جريدة  ،Le canard enchainéالتفت
إليهم الجنرال دغول وقال :أنا ﻻ أتصور فرنسا
بدون هذه الجريدة.
فمهما كانت انتقادات الصحافة ،فهناك خيط
رفيع بينها كسلطة رابعة وب� عملية اعتبار
أخبارها جرائم ومخالفات يعاقب عليها القانون.
وفــعــﻼ ،لــم تتابع جــريــدة مـــوﻻي مصطفى
بذلك ا�ــقــال ا�ثير وغــيــره ،ولكن توبعت من
أجــل مقاﻻت أخــرى ،واعتقل قيدوم الصحافة
ا�غربية وعميدها مرات متعددة ،وبلغت هذه
الكتابات حــدا من تتبع الــرأي العام ا�غربي
والدولي أصبحت معه جرائده تجدها في كل
اﻷكشاك ،وتنتظرها جميع الدواوين واﻹدارات،
ويعشقها ا�ثقف والرجل العادي لدرجة نفاذها
في بعض اﻷحيان وﻻ تسمع يوم الخميس في
الدار البيضاء إﻻ القراء يسألون :واش وصلت
»اﻷسبوع الصحفي« ،وكذلك اﻷمــر في القرى
وا�داشر.
ﻳﺘﺒﻊ
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اﻟﻌﻠﻮي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﻋﺪه ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻪ رﻏﻢ وﻓﺎﺗﻪ
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 وقصص وروايات واقعية في هذه الحلقة أيضا يستمر الراحل مصطفى العلوي في
مكتوبة بخط يده ،ولم تنشر من قبل ،سنعمل على الحديث عن »ا�غاربة اﻹسرائيلي�« وفضح ا�خططات
نشرها وفاء لروح أستاذنا مصطفى العلوي في ركن الصهيونية في ا�غرب ويشرح قصة اليهودي ا�غربي
الوحيد الذي عارض مقترحاته حول الصحراء ).(...
»الحقيقة الضائعة«.
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اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺑﻘﻠـــــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

إن التحليل البسيط ﻷصحاب
اﻹمضاءات )اليهود ا�غاربة الذين
وقعوا بيانا ضد الصهيونية(
يغني عــن كــل تعليق ،فبصرف
الــنــظــر عــن ا�ــمــضــ� عــلــى هــذا
التصريح ،الذين لم يبقوا كلهم
في ا�غرب بعد حمﻼت الهجرة،
فـــإن بعضهم ﻻزالــــوا با�غرب
ملتزم� باﻷفكار الواردة في ذلك
التصريح ،بينما حــرص ا�غرب
وا�غاربة على الوفاء لهم ،أمثال
سيمون ليفي الذي ظل عضوا في
حزب التقدم واﻻشتراكية ا�غربي،
وأبــراهــام السرفاتي ،الــذي كان
أحد العناصر السياسية الكبرى
فــي تــاريــخ ا�ــغــرب ا�ــعــاصــر ،إذ
أنه ا�غربي الوحيد الذي عارض
حــرب الــصــحــراء ،وفــكــرة رجــوع
الصحراء للمغرب ،إذن ،فهو كان
يؤيد وجهة نظر البوليساريو،
فتم سجنه ،وحينها قــال ا�لك
الحسن الثاني :إنــي أحتفظ به
في السجن ﻷني لو أطلقت سراحه
لنهشه ا�غاربة في الشارع.
أما العنصر اﻷساسي في ﻻئحة
ا�مض� على هذا التصريح ،فهو
أن هذه الﻼئحة ﻻ تضم أي اسم
مــن أســمــاء ا�ــســؤولــ� اليهود
الــذيــن لعبوا دورا أساسيا في
ا�غرب ،منذ تاريخ إمضاء هذه
الوثيقة سنة  1961إلى اليوم.
فــﻼ نجد مثﻼ إمــضــاء رئيس
الجالية اليهودية اﻵن ومدير
جــريــدة »الجماعات اليهودية«
آنذاك ) (1961دافيد عمار ،وغياب
إمــضــائــه ك ــاف لتبرير الحرية
ا�طلقة في تأويل هذا التصريح،
على أنــه مــجــرد إع ــﻼن �مارسة
الــيــهــود لسياسة الــنــعــامــة في
ا�غرب.
إن هذا ا�نشور ا�ليء با�عاني

واﻹشــارات ،ﻻ يعني إﻻ الرد على
منشور التصريح الــذي أصدرته
مجموعة من اليهود الذين أمضوا
تصريحهم بأسمائهم كما ورد في
الحلقة السابقة )انظر اﻷسبوع
عدد  30يناير .(2020
لكن أصحاب ا�نشور التالي،
فضلوا عــدم إمضائه ،ﻷنهم في
الواقع يوجهون نداءهم إلى الرأي
العام العا�ي ،ليظهروا بمظهر
ا�ستضعف� والضحايا.
والحقيقة ،أن هذه ا�رحلة من
تاريخ اليهودية ا�غربية ،والتي
أوقـــدت سعيرها زيـــارة الرئيس
جــمــال عــبــد الــنــاصــر لــلــمــغــرب،
يفسرها هذا ا�نشور بادعائه أن
رجال اﻷمن ا�غاربة آنذاك ،اعتقلوا
بعض اليهود بتهمة الصهيونية،
ويدعي أصحاب ا�نشور كذبا أن
فيهم من مات تحت التعذيب ،بينما
الواقع ،هو أن الحكومة ا�غربية،
وتحت ضغوط مــتــعــددة ،أوقفت
عملية اﻻعــتــقــاﻻت فــي صفوف
اليهود ا�تهم� بالصهيونية،
وبدأت في إطﻼق سراحهم.
وهكذا مثﻼ ،نجد في الجريدة
الــتــي كــانــت تــصــدرهــا الجالية
اليهودية فــي الــجــزائــر ،وكانت
الجزائر ﻻزالت مستعمرة ،جريدة
»أخــبــار اليهود« information
� juiveــديــرهــا جــاك ﻻزاروس،
ال ــص ــادرة فــي  21شـــارع بــوكــو،
الجزائر ،العدد  ،134نونبر ،1961
هذه ا�راسلة للصحفي اليهودي
ا�غربي فيكتور مالكا ،يقول فيها:
))ﰎ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ
اﻟـــﺬي ﺳــﺒــﻖ اﻋــﺘــﻘــﺎﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟــﻬــﺠــﺮة اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ
اﳌﻐﺎرﺑﺔ .اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ ﺻﺮح
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻷي ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ((.
نفس العدد من نفس الجريدة،
ولــنــفــس ا�ــــراســــل ،قــــدم خــبــرا
عــن جــنــازة ا�ــخــرج السينمائي
دايــــان ،منتج
اليهودي دافيد

ﺍﻟﺴﺮﻓﺎﺗﻲ

شريط »أوﻻد الشمس« والذي مات
في حادثة سقوط طائرة في رحلة
من باريس للدار البيضاء.
وقالت الجريدة اليهودية)) :إن
ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وأﻋﻀﺎء
ﻣــﻜــﺘــﺐ اﳉــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ
ﺣﻀﺮوا اﳉﻨﺎزة ،ﺣﻴﺚ أﻟﻘﻰ رﺋﻴﺲ
اﳉﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﻳﻴﺮ ﻋﺒﺎدﻳﺎ،
ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ،أﻋﻘﺒﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻮزﻳﺮ
اﻹﻋ ــﻼم اﳌﻐﺮﺑﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮي،
اﻟﺬي ﺻﺮح ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺸﺎب داﻳﺎن
ﻛﺎن ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﻮﻓﺎء واﳊﺐ
ﳌﻬﻨﺘﻪ ،ﻛــﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮه ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
زاﻫﺮ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،وإن وﻓﺎﺗﻪ
ﳋﺴﺎرة ﻛﺒﺮى ﻟﻠﻤﻐﺮب((.
هــل كــان اليهود يقنعون بهذا
الــواقــع؟ وهــل كانوا في أي زمن
من اﻷزمان يكتفون بما يحصلون
عليه؟ إن كــل هــذه الجزئيات لم
تكن إﻻ خلفيات �خطط كبير ،قرر
أقطاب اليهودية ا�غربية استعمال
جميع الوسائل ،ﻻجتياز ا�رحلة
الحرجة.
وهــكــذا تــقــرر تغيير اﻹدارة
ا�سيرة للهيكل اليهودي با�غرب،
دون أن تتوقف عملية الهجرة.
وكان وزير الداخلية الذي لطا�ا
وقف مؤيدا لخطة جريدة الفجر
التي كنت رئيس تحريرها  -كما
سبق وذكرت  -قد توفي في خريف
ســنــة  ،1961وحـــل مــحــلــه وزيــر
يتعاطف مع الجالية اليهودية ،هو
السيد أحمد رضى جديرة.
كــان مــوت الــوزيــر البكاي إذن،
بــردا وسﻼما على يهود ا�غرب،
وكــان بالنسبة لهم خــروجــا من
مرحلة ،ودخوﻻ في مرحلة أخرى.
وطبعا ،كانت ا�رحلة اﻷولــى
توقيف جريدة الفجر ،أما ا�رحلة
الــثــانــيــة ،فــكــانــت تــأديــب رئيس
تــحــريــرهــا الـــذي هــو كــاتــب هــذا
ا�قال).(...
بعد مــوت الوزير
البكاي إذن ،غيرت
اﻹدارة اليهودية
با�غرب طاقمها
وسياستها ،وفي
نهاية أكتوبر

ﺍﻟﺒﻜﺎﻱ

 ،1961استقبل عامل الدار البيضاء
أعضاء الجالية اليهودية با�غرب
برئاسة ا�حامي مايير عباديا،
الــذي قــدم لحاكم الــدار البيضاء
استقالته من رئاسة الجالية ،ﻷن
الرجل يريد الحياة باطمئنان في
ا�غرب.
وقال الرئيس ا�ستقيل أنه غير
مستعد �واجهة الحملة الصحفية
ا�شنونة ضد الجالية اليهودية،
وضــــد مــشــاركــتــه فـــي ا�ــؤتــمــر
اليهودي العا�ي الــذي انعقد في
شهر غشت .1961
وكــان كــل شــيء جــاهــزا ﻹسناد
الرئاسة إلى رجل اﻷعمال دافيد
عـــمـــار ،م ــدي ــر جـــريـــدة »صـــوت
الجماعات«.
دافــيــد عــمــار ،سبق لــه أن مهد
لــهــذا اﻻنــقــﻼب ،بمقال كتبه في
جريدته »صــوت الجماعات« عدد
أكتوبر  1961قال فيه)) :إن اﻹﻃﺎر
اﻟــــﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟــﻴــﻬــﻮد ﻣــﻮروﺛــﺎ
ﻋــﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ
ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻷن
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﺘﻢ دون ﺧﺴﺎرات ﻛﺒﺮى((.
وكان دخول دافيد عمار قانونيا
لحلبة ا�ــســؤولــيــة عــن مصالح
الــيــهــود فــي نــهــايــة ســنــة ،1961
تحوﻻ كبيرا في ملف هجرة يهود
ا�غرب ،ﻷنه قرر في عقر مكتبه أن
ﻻ يبقى في ا�غرب إﻻ نوعان من
اليهود).(...
كما كان بديهيا أن يغير اليهود
ا�غاربة موقفهم وأسلوب تعاملهم
مــع اﻷحـــداث ،مــع ا�حافظة على
سﻼمة مسالك الهجرة آمنة ،وهي
مهمة صعبة ،خصوصا بعد أن
اكفهرت أجــواء ا�نطقة ،وأصبح
ا�يدان الجزائري مع بداية 1962
مشوبا بعﻼمات غــرق السفينة
الفرنسية ،فكان على الفيران أن
تفلت بجلودها.
وهذا التحرك الذكي ليهود ا�غرب
في أكتوبر  ،1961لم يكن بطوليا
من طرف يهود ا�غرب ،وإنما كان
تحت ضغط الطاحونة الثورية
الــجــزائــريــة

ﺟﺪﻳﺮﺓ

الـــتـــي بـــــدأت بــعــد مــفــاوضــات
»إيفيان«  1961تحصد الــرؤوس
اﻻستعمارية الفرنسية وأتباعها
من يهود الجزائر ،الذين وقفوا
صــراحــة وبــــدون لــثــام ،بجانب
ا�حتل الفرنسي ،وشــاركــوا في
التنكيل با�سلم� الجزائري�.
وبعدما كانت جــريــدة »أخبار
اليهود« الصادرة بالجزائر تتبنى
اﻷفكار التي يعجز يهود ا�غرب
ا�تنقل عن نشرها ،وبعدما كان
يهود ا�غرب يتوصلون بنسخهم
من جريدة »أخبار اليهود« بسرية
من الجزائر ،ليطلعوا على اﻷخبار
اﻹسرائيلية وأنشطة الحكومة
الصهيونية ،وافتتاحيات الشتم
والــقــذف فــي حــق حكومة ا�غرب
الــتــي كـــان يــرأســهــا ســنــة 1961
اﻷستاذ عبد ﷲ إبراهيم ،انقلب
الــوضــع مــع نــهــايــة ســنــة ،1961
وأصبح يهود الجزائر يتهافتون
على ا�ــغــرب ،طالب� اﻻحتماء
بيهود البلد الــذي كانوا يقذفون
في حقه.
لــقــد كـــان اســتــقــﻼل الــجــزائــر
وانتصار ثورة الشعب الجزائري،
هو السيف الذي سلط على رؤوس
اليهود ا�غاربة ،فلم يكونوا بعد
قــد نــجــحــوا فــي تهجير ا�ائتي
ألف يهودي الذين كانوا ﻻ يزالون
هــنــاك ،ولــم يكونوا قــادريــن على
اﻻس ــت ــم ــرار ف ــي خـــوض معركة
ضد الشعب ا�غربي ،ا�غتاظ من
ا�ظاهرات الصهيونية في ا�غرب.
هنا ،وفي كل هذا ،تكمن أهمية
الدور الذي أنيط باليهودي دافيد
عمار ،الــذي كــان عليه أن يمشي
على حبل أرق من شعرة ،وأمضى
من سيف ،وهو ما مارسه آنذاك ،إﻻ
أنه يجب علينا أن نضع في حساب
دافــيــد عــمــار ،أنــه رغــم ممارسته
للعبة الوطنية ا�غربية وبقائه في
ا�غرب طول حياته كقطب التواجد
اليهودي ،فإنه تمكن بأناة وصبر
واتــزان ،من أن يكون شاهدا ،إن
لم نقل عنصرا فعاﻻ ،على عملية
هجرة حوالي مائة وثمان� ألف
يهودي مغربي ،منذ سنة 1962
إلى سنة .1986
لقد كــان هناك مشكل أساسي
يواجه الجهاز اليهودي ا�تواجد
با�غرب ،وهو الحملة الصحفية
الــتــي كنت أديــرهــا وينعتونني
بالصحفي »ا�ــشــاغــب« مصطفى
العلوي ،الذي بعدما أقفلت جريدة
الفجر ،الحكومية ،في عهد وزير
الــداخــلــيــة رض ــى جــديــرة ،فإني
استمريت في مسيرتي ،وأصدرت
جريدة خاصة بي اسمها »أخبار
الــدنــيــا« ،صــدرت فــي  14أكتوبر
� ،1961تابعة ا�سيرة الطويلة
في فضح ا�خططات الصهيونية
با�غرب.
اﻧﺘﻬﻰ

