فرضت التقاليد ا�خزنية
ﺮﻱ
العريقة ،ا�وروثة في
ﺳ
البﻼط ،تأديب الصديق
الجديد) (..بعد تورطه في
اقتحام مستشفى عمومي،
وفي إثارة ضجة كبيرة بسبب
الكلب ا�سروق ،بغض النظر عن ملكيته)،(..
وقد يكون سقوطه في بورصة اﻹعﻼم بعد
أن تجرأت عدة مواقع على نشر التسريبات،
مجرد مقدمة للسقوط الكبير ،ﻷن خدام »دار
ا�خزن« ﻻ يقبلون تجاوز التقاليد ا�رعية).(..

ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

اﻟﻤﺆﺳﺲ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي
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ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ
اﻟﺘﺰام ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻪ
ﻣﺴﺘﻤﺮ
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ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﺗﻬﺪد اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻏﻔﻠﻮن Ò£N ƒjQÉæ«°ùH
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ دار

ﺗﺤﺖ اﻷﺿـﻮاء

وﻟﺪ اﻟﻐﺰواﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺠﻮار

ÖbƒY ób •ÉÑ°T ¿Éc GPEG
ƒg É¡a ..É«fÉàjQƒe ÖÑ°ùH
ÊÉàjQƒŸG ¢ù«FôdG
ƒjQÉ°ù«dƒÑdÉH±Î©j

ﻣﻠ
ﻒ اﻟ
ﻌﺪد

ﳲ ﻇﻞ ﺇﻓﻼﺱ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﺒﻌﺾ
ﻛﺮﺒﻳﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻴﺍﻥ ﳲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﺍﳴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳴﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ

ﻓﺮﻴﻭﺱ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﻋﺮﺒ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻘﻒ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺼﻦﻴ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻣﺘﺪ ﺇﳳ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ
ﻧﺤﻮ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺑﻮﺀﺓ ،ﻭﻗﺪ
ﻳﻤﺘﺪ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺇﳳ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﳲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ
ﺭﺣﻼﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳴﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ،

ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺮﺘﻗﺖ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﳴﻮﺍﻃﻨﻦﻴ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻦﻴ ﳲ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮﻴ ﺍﳴﻮﺍﻋﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ..
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺮﺩ »ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ« ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ،
ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﻹﺣﺪﻯ ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ
)ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺑﻮﻳﻨﻎ  (787ﻣﺆﺧﺮﺍ ﳲ ﻛﻨﺪﺍ،

ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﻖ
ﳲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺬﻭﻳﺐ
ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻗﻼﻉ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻳﻌﻄﻲ
ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﻖ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻫﻮ ﺣﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﻟﻬﻴﺐ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﳴﻮﺍﻃﻨﻦﻴ..
08
09
10

ﻋﺰل ﺑﻦ ﻛﻴﺮان ﻛﻠﻒ ﺣﺰﺑﻪ ﺧﺴﺎرة  50ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
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ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ

اﻟﻌﺪد1066 :
اﻟﺨﻤﻴﺲ
 12ﻣﺎرس 2020

ﻫﻞ ﻳﻌﻮد اﻟﻤﻌﻄﻲ ﺑﻮﻋﺒﻴﺪ إﻟﻰ ﻓﺎس؟

óLÉ°Sh áHÉ«ÑY ÚH áeÉ©dG áfÉeC’G ∫ƒM ´Gô°üdG äGô°TDƒe
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
اختار الوزير حسن عبيابة بداية تحركاته التنظيمية،
ا�رتبطة بصراعه حــول اﻷمــانــة العامة لحزب اﻻتحاد
الدستوري مع الوزير السابق محمد ساجد ،اﻻنطﻼق من
مدينة فــاس ،بل إن عبيابة حرص على التذكير بضرورة
العودة إلى نهج ا�ؤسس ا�عطي بوعبيد ،ليفهم الحاضرون
من خﻼل كﻼم الوزير ،إشــارة إلى تكليف ا�عطي بوعبيد
برئاسة لجنة تقصي الحقائق ا�نبثقة عن مجلس النواب في
اﻷحداث التي عرفتها مدينة فاس سنة .1991
عبيابة دعا إلى إعادة التوهج للحزب بالجهة التي تضم
أقاليم صفرو وبو�ان وموﻻي يعقوب وتاونات ،استعدادا
ﻻجتماع ا�جلس الوطني ،في أفــق عقد ا�ؤتمر الوطني
للحزب ،حيث يتوقع أن يترشح لﻸمانة العامة.

ô`«ÑµdG Ö`JÉµdG IÉ`ah
É`jÉHCG ¢ùjQOEG
يـــغـــيـــب عـــــن قـــــراء
»اﻷســـبـــوع الصحفي«
هذا العدد ،الكاتب الكبير
وأحد أعمدة كتاب الرأي،
اﻷستاذ إدريس أبايا.
وكـــــــانـــــــت أســـــــرة
»اﻷسبوع« قد تلقت بكل
أس ــف وتــأثــر نــبــأ وفــاة
اﻷستاذ إدريس أبايا يوم
اﻹثن� ا�اضي ،بعد حياة
حافلة بالعطاء الوفير
مــن أجــل الكلمة الحقة
الصادقة ،وبعد مسيرة
امتدت ﻷزيد من ست� سنة في ميدان الكتابة الصحافية
والعلمية تميزت بالحصافة والحكمة واﻹخﻼص.
وأمــام هذا ا�صاب ،تتقدم أسرة الجريدة إلى عموم
القراء وا�ثقف� والعلماء ،بأحر عبارات العزاء وبخالص
مشاعر ا�واساة ،وعبرهم إلى جميع أفراد عائلة الفقيد
الصغيرة والكبيرة ،وخاصة زوجته الشريفة ﻻلة فاطمة
بحر ،وأبــنــاؤه الدكتور عبد العزيز واﻷســتــاذ محمد
والدكتورة بشرى واﻷستاذة خديجة ،وإخوته وأبناء
عمومته وأصهاره وإلى ذويه ومعارفه.
يذكر أن تشييع جنازة الراحل يوم اﻹثن� ا�اضي في
مقبرة أغمات بمراكش ،قد تميز بحضور عدد كبير من
أقطاب الفكر والثقافة وقراء »اﻷسبوع الصحفي« الذين
جاؤوا لتعزية عائلة الراحل.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

ﺑﻘﻠــﻢ:

اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

{z?√’ƒe ¿ƒµ°T »àaôY ¢TGh
ﺳﺎﺟﺪ

ﻋﺒﻴﺎﺑﺔ

ﺻﻮرة وﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻫﺰاﺋﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻫﺰت »اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك« و»ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ،
ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻘﺎء اﻟﺰﻋﻤﺎء ﺑﻮﺗﲔ وأردوﻏﺎن ،ﺑﻞ ﻷن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮوﺳﻲ اﺧﺘﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻗﺎﻋﺔ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆرخ ﻟﻠﻬﺰاﺋﻢ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ،
ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﺎل اﻟﺬي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﺗﲔ وأردوﻏﺎن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﰲ
اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﻋﺒﻮر اﻟﺮوس إﻟﻰ اﻟﺒﻠﻘﺎن
واﻧﺘﺼﺎر روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻋﺎم  ،1878وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﻳﻮﺟﺪ
ﲤﺜﺎل ﺗﻌﻮد رﻣﺰﻳﺘﻪ ﻟﻺﻣﺒﺮاﻃﻮرة ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ،اﻟﺘﻲ أﳊﻘﺖ اﻟﻬﺰﳝﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪﻫﺎ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻀﻢ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻟﺪوﻟﺘﻬﺎ.

ظاهرة جديدة تأكد نفسها مع الوقت ..ﻻ بد لو خرجتم في
فسحة في هذا البلد السعيد ،سواء كانت في مدينتكم التي
تقيمون فيها ،أو في مدينة أخــرى قررتم زيارتها ،رفقة أي
شخص مطلع) ،(...ومررتم بالقرب من عمارة ضخمة ،فندق
كبير ،شركة معروفة ،أو إشهار واسع اﻻنتشار) ،(...لن تفلتوا
من سماع نفس الجملة مع التعليق)» (...واش عرفتي شكون
موﻻه؟!«.
فهناك حالت� قد تتبع هذا الحوار الشيق ..إما أنكم من
جهة أصحاب »وانا مالي؟« ،فيغلق ا�وضوع ،وإما أنكم من
ا�هتم� ،فيكون جواب اﻵخر يرصد غالبا واحدا من أسماء
ا�ربع الــذهــبــي) ،(...ثم يبدأ تبادل اﻵراء ا�فعمة بالغيرة
الوطنية وحب اﻻندماج »اللغوي« ..فمنكم من ينتقد خلط
السياسة و»البيزنيس« ،ومنكم من يثور ضد فكرة اﻻستيﻼء
على البﻼد اقتصاديا وسياسيا في نفس الوقت ،شيء بالفعل
ﻻ يحمد عقباه في الــدول الراقية ،ومنكم من يتساءل �اذا
أصحاب نصف ا�ؤسسات الكبرى الخاصة با�غرب ﻻ يتعدى
عددهم عدد أصابع اليدين؟ وأخيرا متصدرو الﻼئحة هم من قد
أسميهم »الوسط ا�تشائم« ،أصحاب القول» :وايلي حتى انتا،
كايعجبوك غي فهادشي ،غي فالطرقان ،والديكور ،شي حاجة
أخرى ديال الصح ﷲ يجيب«.
هذا الوسط نفسه ،قد يكون صائبا في كون هذا »الصح«
وا�قصود به وبــﻼ شك ،قطاعا الصحة والتعليم ،مجاﻻن
أساسيان ﻻ بد من تنميتهما في كل مجتمع يحترم نفسه
ويسعى ﻻستقرار واطمئنان اﻷمة ،وتجنب مجالس التعاليق
والتخميمات العبقرية).(...
هذا من جهة ،أما من جهة أخرى ،نعود لفك لغز اﻻستيﻼء على
نصف الشركات الكبرى للبﻼد من طرف حفنة من اﻷشخاص
ﻻ يتعدى عددهم عدد أفراد أسرة مغربية واحدة» ..اللي عطا
ﷲ عطاه« ..ﻻ بد من تقبل هذا الوضع ،وعدم تسميته بمشكل،
طا�ا أن هذه ا�شاريع الجد مربحة) (...تخلق فرص الشغل،
وتساهم رغم ذلك في نمو الناتج ا�حلي اﻹجمالي للبﻼد،
وتدفع بالعجلة نحو اﻻتجاه ا�رغوب فيه.
فاقد الشيء ﻻ يعطيه ..فلنفترض حالة إذا لم يستثمر هذا
ا�ربع الذهبي في شيء ..كيف ستكون البﻼد اليوم رغم غياب
ا�جاﻻت اﻷساسية ا�ذكورة التي كانت شبه غائبة ومازالت
على حالها؟ ومن كان سينجز ما تم إنجازه لحد اﻵن؟
التفكير في هذا السؤال ،ﻻ يتطلب »ألف تخميمة وتخميمة«
ﻹخراج »ا�قص« والضرب به ...والنطق بالحمد لـله على كل
حال ،ودائما من باب التفاؤل ،الحفاظ على أمل أن يوما ما،
إخواننا في ﷲ) ،(...أصحاب القوافل التي تسير ،أن يفكروا،
ولو قليﻼ ،في ما قد تنبح عليه من يعتبر البعض منهم في هذا
السياق كﻼبا.

ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑـ
اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ رﻗﻢ  ١ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﺗﺼﺪر ﻣﻨﺬ 1965
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سؤال التكلفة مطروح على وزارة الداخلية

تزامن االنتخابات الت�شريعية واجلماعية يحتم �إلغاء واحدة منهما
الرباط .األسبوع
فــي الــوقــت الـــذي لــم تــتــســرب فــيــه أي
معطيات مــن اللقاء األول الــذي عقده
رئيس الحكومة بحضور وزير الداخلية
مع زعماء األحزاب السياسية تحضيرا
لالنتخابات القادمة ،بــدأت تتناسل
األسئلة واإلشاعات واإلرهاصات
األولـــــيـــــة لــلــعــمــلــيــة
االنــتــخــابــيــة لسنة
 ،2021وأغــلــبــهــا
تـــــــركـــــــز عـــلـــى
االنــتــخــاب ،هل
بــالــائــحــة كما
ج ــرت الــعــادة
في السنوات
األخــــيــــرة،
أم بالعودة
إلــــــــــــــــــى
لفتيت
االقـــــتـــــراع

الــفــردي؟ بينما األهــم الــذي لم يتطرق له أي
مصدر بالرغم من حضوره القوي في أجندات
وزارة الــداخــلــيــة وحــســابــات األحـــزاب
السياسية ،هــو تــزامــن االقــتــراعــات
الجماعية والجهوية مــع االقــتــراع
البرملاني في نفس السنة ،أي سنة
 ،2021مما يــؤشــر على «سخونة
وحــــرارة انــتــخــابــيــة غــيــر مسبوقة
منتظرة خالل هذه السنة».
من جهة أخــرى ،يطرح تزامن هذه
االســتــحــقــاقــات مــع بعضها كذلك،
حجم التكلفة املــاديــة عند الدولة
لــكــل انــتــخــاب ،وكــذلــك التعبئة
البشرية الــقــويــة الــتــي تتطلبها
وزارة الداخلية واإلدارة الترابية
لـــإشـــراف اإلداري على
هــذه العملية من لجان
إقــلــيــمــيــة وجــهــويــة،
ورؤســــــــــاء مــكــاتــب
التصويت ،وأصغرهم

سنا وأكبرهم ،وغيرها من املوارد البشرية التي
تؤدي وزارة الداخلية عن خدماتها تعويضات
مادية هامة ،ناهيك عن اللوجستيك لكل عملية
اقتراع من معازل خشبية وصناديق زجاجية
ومطبوعات ،وغيرها ،ليس بالنسبة للدولة
وحدها ،بل حتى عند األحزاب التي لن تستطيع
تعبئة مزدوجة خالل نفس السنة.
ولتدبير انتخابني هامني (البلديات والبرملان)
في نفس السنة ،فــإن األمــر يتطلب مجهودا
استثنائيا من الدولة واألحـــزاب ،مما يجعل
املغرب أمام أجندة عقد االنتخابات الجماعية
والجهوية في شهر شتنبر  2021بعد مرور
ست سنوات بالتمام والكمال ،والبرملانية في
الشهر املوالي أكتوبر  2021بعد مرور خمس
سنوات ،بينما هناك توجها هاما داخل الدولة
وفي صفوف بعض األحــزاب ،قد يلقى ترحيبا
كبيرا ،يدعو إلى تأجيل االنتخابات الجماعية
والجهوية إلى السنة املقبلة ،أي  ،2022فهل
تقدم الداخلية على هذه الخطوة وتؤجل أحد
االستحقاقني إلى السنة املوالية؟

العامل من�شغل بـ«كورونا» والأحزاب املغربية من�شغلة بتوزيع كعكة املنا�صب
الرباط .األسبوع

في الوقت الذي بدا فيه الرأي العام منشغال
بمستجدات فيروس «كــورونــا» ،تعيش قيادات
األحــزاب حــرارة فيروس آخــر ،يتعلق بالصراع
والــحــرب على ثالثة مقاعد «سمينة» بمجلس
املستشارين من املقرر أن يقع التباري حولها يوم
 19مارس الجاري.
هـــذا ،وف ــي الــوقــت الـــذي يــطــالــب فــيــه حــزب
االستقالل بحقه في استرجاع مقعديه اللذين
أسقطتهما املحكمة الــدســتــوريــة ،دخــل حزب
األصــالــة واملــعــاصــرة على الــخــط ،وبــدأ يطالب
بإنصافه ومنحه مقعده الذي فقده نتيجة الوفاة

الطبيعية التي أملــت باملستشارة البرملانية،
الحاجة فاطمة أيت موسى ،التي كانت قد حصلت
على مقعد بمجلس املستشارين عن انتدابات
الغرف الفالحية.
وفي موضوع إعــادة انتخاب مستشار محل
املستشار االستقاللي عثمان عيلة عــن هيأة
الــجــمــاعــات بجهة كلميم واد ن ــون ،فقد وجه
االتــحــادي بلفقيه ،ضربة قاضية لالستقالليني
ومعهم الناخبني الكبار الذين كانوا يعولون على
هذه االنتخابات( ،)..حيث عقد جمعا كبيرا بمنزله
وجمع جميع ممثلي الهيئات السياسية بالجهة،
للتوافق على مرشح واحد ،وبالتالي ،قطع الطريق
على إشــعــال الفتنة بهذه الجهة التي إذا ما

انطلقت ،فلن تهدأ وسط املستشارين واملنتخبني
بمختلف البلديات والجماعات بالجهة.
أمــا املقعد الثالث ،وال ــذي فقده كذلك حزب
االســتــقــال بــجــهــة الــشــرق عــن هــيــئــة ممثلي
الجماعات نتيجة حكم من املحكمة الدستورية،
فالحرب حوله أكثر ضــراوة من حرب الجنوب،
وتتجه أحزاب املعارضة إلى التنسيق حول دعم
مرشح استقاللي جديد ،هذا إذا لم يفاجئها حزب
العدالة والتنمية بإعالنه رسميا عن املشاركة في
هذه االستحقاقات الجزئية الهامة ،التي قد تخلق
حربا غير مسبوقة داخــل مجلس املستشارين،
لكونها قد تغير ترتيب الفرق وتعيد االستقالل
صاحب املرتبة األولى إلى الصف الثاني.

كواليس األخبار
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مطالب لبن�شعبون بتخفيف
عبء ال�ضمان االجتماعي
على ال�شركات
الرباط .األسبوع
طالب حــزب األح ــرار بــضــرورة منح إعفاءات
جديدة للمقاوالت على مستوى متأخرات صندوق
الضمان االجتماعي ،حيث وضعوا مقترح قانون
مستعجل يرمي إلى تعديل القانون األصلي لهذا
الصندوق.
القانون الجديد الذي وضعه إخــوان أخنوش
بمكتب رئيس مجلس النواب ،يطالب بمنح املدير
العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو
الشخص املفوض له من لدنه ،حق السماح له
بممارسة اإلبــراء ،أي اإلعفاء الكلي أو الجزئي
ملستحقات صــنــدوق الضمان االجتماعي على
املقاوالت ،أو التخفيف من الزيادات والغرامات
والذعائر وصوائر التحصيل املنصوص عليها في
القانون لفائدة املقاوالت التي تتقدم بطلب لذلك.
مقترح األحرار هذا ،أكد أنه جاء لفائدة املقاوالت
التي تعيش ضائقة مالية ،وكذلك ،جاء لفتح نافذة
قانونية للمدير العام لصندوق الضمان االجتماعي
وممثليه الذين كانوا في حالة ما يريدون ممارسة
هــذه اإلج ــراءات التخفيفية ،يصطدمون بغياب
نصوص قانونية يؤسسون عليها قراراتهم،
كما أوضــح التجمعيون ،أن هــذا االقــتــراح جاء
قياسا على ما هو معمول به في مجال الضرائب،
إذ يسمح الــقــانــون لــوزيــر املالية أو القابض
املفوض له ذلك ممارسة اإلعفاء أو التخفيف من
الــزيــادات في الصوائر على مستوى الضريبة
يقع
على الشركات ،وكذلك قياسا على ما
بخصوص الجبايات املتعلقة
بالجماعات املحلية حيث يجوز
لوزير املالية أو وزير الداخلية
أو األشـــخـــاص املــفــوض لهم
ذلــك ،ممارسة هــذا اإلعفاء
والنقص من الزيادات
في الغرامات ،فهل
يقبل بنشعبون
بهذا املقترح؟
بنشعبون
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
فــي الــوقــت الــذي ظــل ا�ــغــرب فيه يهادن
السياسات الرسمية ا�وريتانية منذ رحيل
الرئيس ا�وريتاني السابق ولد عبد العزيز،
وانــتــخــاب خلفه ولـــد الــغــزوانــي ،بسبب
غموضها ،ويحاول ربط العديد من الجسور
معها اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وطبيا ،قطع
الرئيس ا�وريتاني الشك باليق� ،وأوضح
أن موقفه معادي لقضية الصحراء ا�غربية،
بل وصــل به الحد لدرجة اﻻعــتــراف رسميا
بـ»جمهورية« البوليساريو.
مصدر جد مطلع بوزارة الخارجية ا�غربية،
أكــد لـــ»اﻷســبــوع« ،أن موقف الرئيس ولد
الغزواني يمثل جزء من الدولة ا�وريتانية
وليس كل الدولة بكل رجاﻻتها ،وقد أغضب
الدولة وأحزابا
قيادات كبيرة في
الكثير من
بعينها ،بل

ا�وريتاني� من قبائل صحراوية لها امتدادات
كبرى با�غرب كقبيلة لعروسي�.
وأعــلــن ا�ــصــدر ذاتـــه أن قـــرار الرئيس
ا�وريتاني جاء صادما للخارجية ا�غربية
التي كانت تنتظر موقفا موريتانيا يعبر عن
العروبة والحضارة والتاريخ ا�شترك ،ويكون
أكثر تقدما من ا�وقف الدولي ،وليس أقل منه،
أو على اﻷقل الحياد في قضية دولة شقيقة
تعيش خﻼفا ب� نفس الشعب.
موقف موريتانيا بحسب ا�صدر ذاته ،كان
صادما كذلك ﻷنه جاء أقل بكثير من ا�وقف
الرسمي ﻹسبانيا التي تعتبر أن الحل بيد
اﻷمــم ا�تحدة وﻻ تعترف بالكيان الوهمي،
وهو ا�وقف الذي اتفق اﻷشقاء اﻹسبان على
جعله موقفا رسميا للدولة اﻹسبانية مهما
تغيرت الحكومات واﻷحـــزاب ا�شكلة لها،
الــــدولــــة
فسيبقى هــذا هــو موقف
اﻹســبــانــيــة ا�ــلــزم
للجميع.
إلـــى ذلــــك ،أكــد
ا�ــصــدر ذاتـــه أن
ا�ــغــرب يــتــدارس
ردا واضــــحــــا
على موريتانيا،

ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ

ﺷﺒﺎﻁ

سيصل درجة كبيرة من تخفيض حجم عﻼقات
التعاون ب� البلدين ،ولم ﻻ قطع العﻼقة مع
النظام ا�وريتاني ،مــادام أن إسبانيا باتت
شقيقة للمغرب أكثر من موريتانيا.
وبغض النظر عن ا�وقف ا�غربي الذي لم
يتخذ بعد إزاء تصريحات الرئيس ا�وريتاني،
فإن اﻷمر يسائل دور ا�سؤول� ا�غاربة ،بعد
أن كانت موريتانيا سببا في العصف ببعض
السياسي� ا�غاربة ،على رأسهم زعيم حزب
اﻻستقﻼل السابق ،حميد شباط ،حيث سبق
ل ــوزارة الخارجية أن هاجمته على خلفية
تصريحه بأن موريتانيا أرض مغربية ،وأن
ح ــدود ا�ملكة تنتهي عند نهر السنغال،
وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية سنة
 ،2016أن »تصريحات شباط تنم عن جهل
عميق بتوجهات الدبلوماسية ا�غربية،
الــقــائــمــة عــلــى حــســن الــجــوار والتضامن
والتعاون مع موريتانيا الشقيقة« ..ليطرح
السؤال :أين هو حسن الجوار في تصريحات
رئيس موريتانيا ،و�اذا عوقب شباط إذا كانت
النهاية ستكون هكذا؟

ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺍﳴﺎﻟﻜﻲ

تحمل ترقيم ا�جلس ،حيث
سطى عليها بعض الخلفاء
وعــلــى رأس ــه ــم اﻻســتــقــﻼلــي
ا�ــعــروف) ،(..وع ــادوا بها إلى
دوائرهم ا�حلية في مكناس والدار

ضربة كبرى في طريقها إلى زعيم
لوبي ا�حروقات ،بعد إعطاء الضوء
اﻷخضر �جلس ا�نافسة ،من أجل
إنجاز تقرير حول التجاوزات التي
جعلت سعر البنزين ﻻ يــنــزل في
ا�غرب ،رغم انهيار تجارة البترول
عا�يا ،والواضح أن ا�عني باﻷمر كان
قد تلقى ضربة كبرى على مشارف نهر
أبي رقــراق ،بتعثر مشاريعه ا�علنة
في وقت سابق).(..
بــدأ عبد اللطيف وهبي مسيرته
عــلــى رأس اﻷمــانــة الــعــامــة لحزب
اﻷصالة وا�عاصرة ،بتصفية تركة
اﻷم� العام السابق حكيم بنشماس
فيما يتعلق بكتيبة اﻹداري� ،الذين لم
يحتجوا على إجــراءات طردهم)،(..
بينما ضــرب جـــدار الصمت حول
الحادث الذي أدى إلى حضور رجال
اﻷمـــن الــوطــنــي إلــى ا�ــؤتــمــر الــذي
انعقد بالجديدة ولم تستكمل أشغاله
بعد).(..
ﻻ حديث في حي الرياض بالرباط،
إﻻ عن التظاهر بالنفوذ الذي تمارسه
إحـــدى الـــوافـــدات الــجــديــدات على
شــارع العرعار ،حيث ﻻ تتردد في
إشهار قربها من جهات عليا)،(..
وتهدد السكان وتهدد بإغﻼق مشروع
مستثمر قديم في الــحــي ..بل إنها
قــامــت بــاســتــدعــاء البوليس �جرد
خﻼف حول »السانسور«.
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قـــال مــصــدر بــر�ــانــي جــد مطلع،
أن الحبيب ا�الكي رئيس مجلس
الــنــواب ،يتعرض لضغط قــوي من
العديد من النواب بخصوص الريع
الذي يحظى به بعض خلفائه ا�مثل�
للفرق في رئاسة مجلس النواب.
وكــشــف مــصــدر مــقــرب من
ا� ــال ــك ــي ،أن هــــذا اﻷخــيــر
يــتــعــرض لــضــغــط كــبــيــر من
أجــل دمقرطة عملية السفر
خارج ا�غرب لتمثيل الرئيس
وتــمــثــيــل ا�ــجــلــس ،والــتــي
يستفيد منها بكثرة نفس
اﻷشخاص ونفس الوجوه
ا�حبة للسفر دائما تمثيﻼ
للبر�ان ا�غربي في عشرات
اﻷنــشــطــة الــدولــيــة خــﻼل
السنة.
وفـــــي مــــوضــــوع آخــــر،
يتعرض ا�الكي كذلك لضغط
كبير حــول ســيــارات ا�جلس
الرفيعة )من نوع ميرسيديس(

ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ

البيضاء ومراكش يستعملونها في جميع
اﻷغراض ،بما فيها الخاصة بهم منذ فوزهم
بمنصب خليفة للرئيس خــﻼل انتخابات
أبريل ا�اضي ،فهل يتدخل ا�الكي للحد من
هذه الفوضى والريع؟

يتواصل الصراع الخفي ب� ثﻼث
جهات حقوقية في ا�غرب ،حيث نشر
مجلس حقوق اﻹنسان الذي تترأسه
بوعياش ،تقريرا متأخرا عن أحداث
الــريــف ،لسبب غير مــعــروف ،يدين
الــزفــزافــي) ،(..بينما حافظ الرميد
على وضعه كممثل للمغرب حقوقيا
في جنيف ،بعد تقليمه ﻷظافر ا�ندوب
النشيط ،شوقي بنيوب).(..
ﻷول مــــرة ..يــقــتــرب الــقــضــاء من
فتح ملفات »الخياط الــذي أصبح
مــلــيــارديــرا« ،ليظل الــتــشــابــه ب�
وزان وتــمــارة يكمن فــي أن أقــوى
شخصيت� في ا�دينت� يوجدان في
نفس دائــرة اﻻتهامات ،التي بدأت
بمطالب التحقيق مع ملياردير الفقيه
بــن صــالــح ،الــوزيــر السابق محمد
مبديع).(..
وقع في العدد ا�اضي خطأ مطبعي
في اﻹشــارة ا�تعلقة بشهادة الفنان
الكبير عبد الوهاب الدكالي في حق
قــيــدوم الصحافة الوطنية الراحل
مصطفى العلوي ،خﻼل عرض شريط
مؤثر عن حياة الراحل ،بمناسبة حفل
التأب� الذي أقامته اﻷسرة با�كتبة
الوطنية في الرباط ،وجــاء في ركن
»تحت اﻷض ــواء« اﻹشــارة إلــى اسم
الفنان الكبير عبد الهادي بلخياط،
بينما الصحيح هــو أن الشهادة
جاءت على لسان الفنان عبد الوهاب
الدكالي.
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التمارين ضمن القوة اﻹقليمية لشمال إفريقيا
باعتبارها قوة إقليمية تم تأسيس أمانتها في
سنة  2007لتنمية قدرات قوات شمال القارة
ا�كونة من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.
وتستمد القوة اﻹفريقية الجاهزة قدراتها
في حفظ السﻼم ،من خمس آليات إقليمية
ومجموعات اقتصادية إقليمية في القارة،
وهذه هي القوة اﻻحتياطية الجاهزة لشرق
إفريقيا »إيساف« ،والقدرة اﻹقليمية لشمال
إفريقيا »نــــارك« ،والـــدول اﻻقتصادية في
دول غــرب إفريقيا »إيــكــواس« ،والجماعة
اﻻقتصادية لــدول وسط إفريقيا »إيكاس«،
والــجــمــاعــة اﻹنــمــائــيــة للجنوب اﻹفــريــقــي
»ساداك«.

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺟﺪﺍﺩ .ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

لم يفهم من طرف العديدين موقف مصر
من البوليساريو ،فتارة تؤيد خيار الحكم
الذاتي وتعتبر الصحراء جزء ﻻ يتجزأ من
ا�غرب ،وتــارة أخــرى تصادفك إشــارات من
مصر تدعم الجبهة ،وهو ما تأكد ،مؤخرا،
من خﻼل مشاركة وفد عسكري من الجبهة
مكون من البشير مولود امحمد ،محمد عالي
بوضرس ،محمد فاضل ابريكة ،في تمارين
مراكز القيادة بالعاصمة ا�صرية القاهرة،
ضمن أنشطة قدرة إقليم شمال إفريقيا لحفظ
السﻼم باﻻتحاد اﻹفريقي.
ويجهل ما إذا كان ا�غرب قد شارك في هذه
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نــزل حــزب رئيس الحكومة بكل
ثقله فــي مــديــنــة الــعــيــون ،التي
يسيطر عليها حزب اﻻستقﻼل بقوة
نتيجة ما تختاره صناديق اﻻقتراع
والتي جعلت من ولد الرشيد يمسك
بزمام اﻷمور.
واخــتــار الــعــثــمــانــي أن يدشن
حضوره بالعيون ،بعقد اﻻجتماع
اﻷسبوعي ﻷمانة الحزب وقياداته،
لتكون فرصة للحديث عن فيروس
»كــورونــا« والوضع »غير ا�قلق«
بــا�ــغــرب ،وأرســــل اﻷمـــ� الــعــام
لحزب العدالة والتنمية العديد من
اﻹشارات في عرضه السياسي خﻼل
ا�هرجان الخطابي الذي تحدث فيه
عن »تعزيز الجهوية ا�تقدمة ،مدخل
لتحقيق النموذج التنموي ا�أمول
وإرســاء الحكم الــذاتــي« ،وأوضح
العثماني أنه »بالرغم من ا�شاكل
التي ﻻ تزال لدينا في ا�غرب ،لكن
كوننا جميعا بقيادة جﻼلة ا�لك،
حافظنا على أمننا وعلى استقرارنا
وعلى وحدة بلدنا ،فذاك هو رأس
مــالــنــا ،الـــذي يــتــعــ� اســتــثــمــاره
لتحقيق التنمية ا�أمولة واﻻزدهار
ا�نتظر« ،وشدد على أهمية الوعي

بقيمة اﻷمن واﻻستقرار ،معتبرا أن
الجهوية ا�تقدمة ،هي التي تعطي
لكل جهة حظها من التنمية والقدرة
على انتخاب مجالسها الترابية،
لبلورة التنمية الجهوية ،معلنا
في السياق ذاتــه ،أنه سيقود عما
قريب وفــدا حكوميا هاما لجهة

العيون الساقية الحمراء ،للوقوف
على مختلف اﻹكراهات التنموية
بهذه الجهة ،واﻹنصات إلى مشاكل
ا�نتخب� وممثلي ا�جتمع ا�دني.
وخـــلـــص الــعــثــمــانــي إلــــى أن
الــبــرنــامــج الــتــنــمــوي لــﻸقــالــيــم
الجنوبية ،برنامج طموح ،حيث

رصــد له حوالي  77مليار درهــم،
مشيرا إلــى أن بعض مشاريعه،
بـــدأت تــخــرج إلــى حيز الــوجــود،
فــضــﻼ عــن تــقــدم إنــجــاز ع ــدد من
ا�شاريع التي ستعود بالنفع على
اﻷقاليم الجنوبية للمملكة ،وأبناء
الصحراء ا�غربية.
ومن جهتها ،حالت ظروف سفر
النائبة السابقة في حزب العدالة
والتنمية ،أبﻼضي خديجة ،دون
تمكينها مــن الجهر بــرأيــهــا في
لــقــاء العثماني بــالــعــيــون ،حيث
استهجنت ا�ستشارة الجماعية
والفاعلة بـ»البيجيدي« ،استلهام
رئيس الحكومة �قاربة التطم� في
مداخلته با�هرجان الخطابي الذي
نظمه الحزب في العيون ،مساء يوم
السبت اﻷخير.
وانــتــقــدت خــديــجــة أبــﻼضــي،
ا�جمدة عضويتها ،فــي تدوينة
لها على صفحتها الشخصية عبر
»الفيسبوك« ،مداخلة اﻷم� العام
للحزب بطريقة مــبــاشــرة نتيجة
عدم تخصيصه جزء من ا�داخلة
�حاربة الفساد والريع في ا�نطقة،
مطالبة بالتأسيس للديمقراطية
التي اعتبرتها صنوانا للتغيير
والتنمية والوحدة.
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تفاعل الــوكــيــل الــعــام �حكمة اﻻستئناف
بأكادير عبد الكريم الشافعي ،بشكل جدي مع
مقطع فيديو منتسب ﻷحــد اﻷشــخــاص بجهة
كلميم ،يدعي فيه قدرته على التدخل لحل قضايا
معروضة على القضاء بأكادير ،وقــد أسفرت
اﻷبحاث اﻷولية بشأن حقيقة اﻻدعاءات ا�ضمنة
بالتسجيل الصوتي ،عن توقيف منتخب جماعي
بكلميم ،أحــد ا�شتبه فيهم ،وإخضاع صوته
لخبرة تقنية.

وقــد سبق للوكيل العام للملك لــدى محكمة
اﻻستئناف بأكادير ،تبعا للبﻼغ ا�ؤرخ في 03
مارس  ،2020أن أمر بفتح بحث قضائي للوقوف
على حقيقة هذه اﻻدعاءات ،وأسندت مهمة القيام
بها �عهد التحليﻼت للفيديو والصوت التابع
للدرك ا�لكي بالرباط ،وبعد التوصل بنتائج هذه
الخبرة ،ومسطرة البحث التمهيدي ا�نجز في
ا�وضوع ،أحيل ا�عني باﻷمر على وكيل ا�لك
لدى ا�حكمة اﻻبتدائية بأكادير لﻼختصاص،
والــذي بادر إلى تقديم مطالبة بإجراء تحقيق
في مواجهته من أجل ارتكابه لجنحتي النصب

والتدخل بغير حق في وظيفة عامة ،أو القيام
بعمل من أعمال تلك الوظيفة ،طبقا للفصل�
 540و 380من القانون الجنائي ،مع التماس
إصدار أمر بإيداعه السجن ،وهو ما استجاب له
قاضي التحقيق وحدد تاريخ  19مارس الجاري
كأمد لﻼستنطاق التفصيلي.
وخلص الوكيل العام إلى أن النيابة العامة
بمحكمة اﻻستئناف بأكادير ،ستبقى حريصة
على تنوير الرأي العام وإخباره بكل ما استجد
في القضية في إطار ا�سؤولية وتكريسا �بادئ
اﻻنفتاح والشفافية والتواصل.

¢SÉ```HQ’ ï``«°ûdG á``eÓ`©dG º``jôµJ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
لم يتخلف أعيان ووجهاء قبائل
الــصــحــراء بالعيون عــن مشاركة
وداديــــة الــجــنــوب �ــوظــفــي الــعــدل
بــذات ا�دينة في اﻻحتفاء بتكريم
الــعــﻼمــة الجليل الشيخ ﻻربــاس
ماء العين� ،أحد شيوخ وفعاليات
قبائل الصحراء وا�عتقل وا�حكوم
عليه بــاﻹعــدام مــن طــرف ا�حكمة
العسكرية اﻹسبانية بفينتي بينتورا
ضمن عشرات الصحراوي� أواخر
سنة .1958
وتحت شعار »يــوم وفــاء �سيرة
عطاء« ،نظم الحفل التكريمي بقاعة
محكمة اﻻستئناف بالعيون التي
غــصــت بــا�ــدعــويــ� فــي مقدمتهم

الكاتب العام والرئيس اﻷول والوكيل
الــعــام وهيئة الــقــضــاء ،والنعمة
ميارة ،الكاتب العام لﻼتحاد العام
للشغال� باعتباره الجهة ا�شاركة
فــي التنظيم ،والـــذي أبــرز أهمية
تكريم رجل استثنائي له إسهامات
ﻻ حدود لها ويتمتع بشخصية قوية
منبعها العلم ،باعتباره أحد أعﻼم
الصحراء وشخصياتها الروحية
والــديــنــيــة ،الــتــي قــدمــت الــشــيء
الكثير ،وإســهــامــاتــه الجليلة في
نشر العلم ومساره ا�هني الحافل
بالعطاء ،حيث تــرأس عدة محاكم
ابتدائية ،كما كــان رئيسا �حكمة
اﻻستئناف بالعيون ،باﻹضافة إلى
رئاسته للمجلس العلمي باﻷقاليم
الصحراوية وعضو ا�جلس العلمي

اﻷعلى اﻹفريقي.
وثــمــن كــل مــن ا�ــديــر الــفــرعــي
اﻹقليمي لــدى محكمة اﻻستئناف
بالعيون ،حيسون عثمان ،ونقيب
هــيــئــة ا�ـــحـــامـــ� لــــدى محكمة
اﻻستئناف بالعيون� ،ام الحافيظي،
وممثل ا�جلس الجهوي للعدول
بالعيون ،بوديت عالي ،ونخبة من
ا�نتخب� واﻷعيان وشيوخ قبائل
الصحراء يتقدمهم الحاج إبراهيم
ولــد الرشيد ،اختيار الشيخ ماء
العين� ﻻربــاس لتكريمه ،اعترافا
بمساره الوطني الكبير ،كما تم
تكريم النقابي النعمة ميارة نظير
إسهاماته فــي الــدفــاع عــن الطبقة
الشغيلة بشكل عام وشغيلة العدل
على وجه الخصوص.

ﻛﻮاﻟﻴﺲ
■ أجرت وزارة الداخلية حركة محدودة
جــدا في منصب الكتابة العامة لوﻻية
الــعــيــون ،حيث تــم تنقيل حميد توتي
الكاتب العام لوﻻية كلميم إلــى عمالة
مقاطعات الــدار البيضاء أنفا في نفس
ا�نصب ،مع تنقيل الكاتب العام لنفس
الــوﻻيــة وتعيينه بــوﻻيــة كلميم خلفا
لتوتي ،ويأتي هذا التنقيل أياما قليلة
فقط بعد اجتماع لجنة القيادة برئاسة
رئيس الحكومة وحضور الوزير ا�نتدب
في الداخلية بوطيب.
■ قرر اﻻتحاد العام للشغال� با�غرب ،إلغاء
اﻻحتفال بالذكرى الست� لتأسيسه ،والذي
كان مبرمجا يوم  28مــارس الجاري بمدينة
الدار البيضاء ،وقال النعمة ميارة الكاتب العام
للنقابة ،بأن »هذا القرار يأتي تنفيذا للقرارات
الصادرة عن الحكومة ذات الصبغة اﻻستعجالية
�واجهة الوضع اﻻستثنائي ا�تعلق بخطر تفشي
فيروس كورونا بالتراب الوطني ،وتقرر ابتداء
من يوم الخميس  5مارس  2020وإلى غاية
نهاية الشهر ذاته منع جميع التظاهرات التي
يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج ،بما
فيها ا�حاضرات واللقاءات الثقافية كيفما كان
نوعها ،وكذا منع جميع التظاهرات التي يشارك
فيها أزيــد مــن  1000شخص مــن ا�قيم�
بالتراب الوطني ،في حالة إقامتها في أماكن
مغلقة أو محددة.
■ ﻻزالت الشرطة القضائية بأمن وﻻية
العيون تواصل بحثها ﻹيجاد ا�سروقات
التي تعرضت لها سيارة الزميل عبد ﷲ
جداد ،بعد استعانة الضابطة القضائية
بكاميرا أثبتت جرم السرقة ا�وصوفة
التي أصبحت متفشية بالعيون بالرغم
من مجهودات اﻷمن الوطني التي تواصل
عملها ليل نهار ،غير أن ا�ديرية العامة
لﻸمن الوطني مطالبة بتقوية ا�ــوارد
البشرية بوﻻية أمن العيون التي تعتبر
اﻷكــبــر على مستوى جغرافية ا�ملكة
ا�غربية والتي تضم  3جهات ،و 11عمالة
وإقليما ،وتــعــرف الكثير مــن اﻷحــداث
الــســيــاســيــة واﻻقــتــصــاديــة والثقافية
والرياضية.
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اﻟﻘﻨﺎص
{¢û«é∏d á©HÉàdG zCG .¢SEG .¢SEG
¢üëaIOÉYEGÖ∏£J»°ùfôØdG
¿Éghh øe ÚeOÉ≤dG áHQÉ¨ŸG

كان ا�غرب أكبر دولة مددت الحجر الصحي
عن القادم� من إقليم ووهان الصيني بأسبوع
إضــافــي ،ومــع ذلــك ،أنــذرت »إس .إس .أ« أو
مصلحة الجيوش الفرنسية التي ساعدت في
إجﻼء ا�غاربة والفرنسي� من هويي ،السلطات،
بإعادة فحص القادم� من الص� ،وهو ما انتبه
إليه ا�غرب قبل توصية الجيش الفرنسي ،ﻷن
اﻻحتياطات الوبائية شملت فيروس »كوفيد
 «19حسب مصدر »اﻷسبوع« ،ويواجه ا�غرب
بحوالي  600سرير هذا الوباء الذي تجرب حاليا
آخر مراحل لقاحه في معهد باستور الفرنسي.
وتــنــصــح بــاريــس ا�ــغــرب ،فــي أي مرحلة
متقدمة مــن الــوبــاء ،بنقل هــذه ا�همة إلى
الجيش ا�غربي مــن خــﻼل فريق »مختص«
في قاعدة عسكرية لعزل ا�صاب� على نفس
الــســيــنــاريــو الــفــرنــســي مــع قــاعــدة »كــريــل«.
وأوضــح ا�صدر ا�غربي للجريدة ،أن من
ا�هم التأكيد أن القادم� ا�غاربة من ووهان
تعرضوا لفحص� على اﻷقل وﻻ عﻼقة لرحلة
ووهــان ـ الدارالبيضاء باﻹصابات ا�سجلة
في ا�ملكة ،وكل العائدين لم يكونوا مرضى.
ولــم تتدخل أي فرقة مــن الجيش ا�غربي
فــي الحجر الصحي �غاربة ووهـــان ،أو في
ا�صاب� اﻵخرين ،ﻷن ا�سألة تحت السيطرة.

¿ƒL º∏°ùj ¿hôcÉe ¢ù«FôdG
∞∏e OQGhOEG ±ƒà°ùjôc
Üô¨ŸG ¤EG ¬JQÉjR

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
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بــعــد سنت� مــن إصــابــتــه الــدمــاغــيــة ،يــحــاول
رئيس الغابون تسطير أجندة دولية ،كي تكون
عودته للساحة السياسية قوية ،حيث أكد مصدر
»اﻷسبوع« أن أجندة علي بانغو تضم زيارة مدينة
العيون ،وسارعت الجزائر إلى تصعيد موقفها ضد
ساحل العاج� ،نع زيارة رؤساء دول إفريقية إلى
إقليم الصحراء في الوقت الــذي تهيء فيه لبناء
ميناء جوي شرق الجدار الدفاعي ﻻستقبال وفود
رسمية تعترف بالبوليساريو.
وت ــه ــدد الــجــزائــر بـــرد عــســكــري لــلــدفــاع عن
»مــصــالــحــهــا« ،تماما كما دعــا رئــيــس الحكومة
العثماني ورئيس جهة العيون القوات ا�سلحة
ا�لكية إلى دخول تيفاريتي.
وتتواصل الخطوات التي تعتبرها اﻷمم ا�تحدة
»أحــاديــة الــجــانــب« قبل تعي� خليفة للمبعوث
الشخصي ا�ستقيل ،هورست كوهلر ،ويتدارس
اﻷم� العام لﻸمم ا�تحدة اسما جديدا مع اﻷمريكي�
ومندوبي الدول الخمس في مجلس اﻷمن ،لوقف هذا
ا�سلسل »التصعيدي« ،بلغة أنطونيو غوتيريس.

ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻧﻐﻮ

á«°ùfôØdG á«æeC’G ácô°ûdG
{áHQÉ¨e πÑ≤J zõjƒZ
‘ É«Ñ«∏H É¡JÉ«∏ªY
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻐﺮب

…ôFGõ÷G §ØædG QƒWGÈeEG áMGREG
¬Ñ°üæe øe »Ø«æM
منذ إزاحــة عبد ا�ومن ولــد قــدور من
قــيــادة »ســونــاطــراك« فــي أبــريــل ،2019
تــحــول الـــرجـــل الـــقـــوي فـــي الــــــوزارة،
مصطفى حنيفي ،إلــى الــرقــم اﻷول في
هذه اﻹمبراطورية النفطية قبل أن يدلي
دلوه بشأن تجديد اﻻتفاق القاضي بنقل
غــاز بــﻼده عبر اﻷراضـــي ا�غربية إلى
أوروبــا ،وهو ما أشعل جدﻻ في أوساط
مناهضة للمملكة في رئاسة الجمهورية
وقيادة اﻷركان ورئيسي ا�خابرات ا�دنية

والعسكرية ،باﻹضافة إلى  4أجهزة ترسم
خارطة العمل والنفوذ في القارة السمراء.
وســقــط مصطفى حنيفي دفــاعــا عن
مصلحة الجزائر ،خصوصا في اتفاقها
الــغــازي مع ا�ــغــرب ،لكن الرئيس تبون
ورئيس اﻷرك ــان شنقريحة ،يرغبان في
إحداث تغييرات على سياسة بلدهم تجاه
ا�ــغــرب ،بطريقة تؤمن بقيادة الجزائر
للمنطقة والساحل ،وهو ما عبر عنه تبون
في آخر لقاءاته.

تمكنت شركة اﻷمن الفرنسية »غويز« التي
يرأسها الجنرال ديــديــي بوليلي ،الرئيس
السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية ،من
العمل في ليبيا ،ومن مهامها تأم� أشخاص
وعمل مع أجندة اﻻتحاد اﻷوروبــي على كل
اﻷراضـــي والــســواحــل الليبية التي تدخلت
حاملة الطائرات »شارل ديغول« لتأمينها.
وحسب مــصــادر جــريــدة »اﻷســبــوع« ،فإن
الشركة أعلنت التحاق مغاربة بأطقمها العاملة
في ليبيا ،وهم يتحدثون العربية ولهم تكوين
حول التنظيمات ا�سلحة في ليبيا وخارجها.
وتــعــول الشركة على هــؤﻻء ا�ــغــاربــة ،ﻷن
التكوين الذي تلقوه في صفوف هذه الشركة،
»حرفي« ،وتتحفظ الشركة على أسماء العامل�
بها وإن أمام السلطات ا�غربية ،مما يجعل
تأم� عودتهم وحركتهم نحو ا�غرب »قائما
وفعاﻻ«.

وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو:

≈¡àfG »Hô¨ŸG ` …Òé«ædG …RÉ¨dG ÜƒÑfC’G

ﺑﻮﻟﻴﻠﻲ

اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﺘﺎﻧﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺎﻳﻤﻲ ﺳﻮﻳﺘﻲ ﺣﻤﺰة ﻋﺰﻳﺰ:

ó«MƒdG »æjódG ΩÉ¶ædG
‘ ÚæeDƒŸG IQÉeEG ƒg É«≤jôaEG

ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ
يــتــردد الــرئــيــس الــفــرنــســي فــي مناقشة
بــيــع أســلــحــة تنتجها بــــﻼده إلـــى ا�ــغــرب،
خوفا مــن رد فعل الجانب الــجــزائــري الــذي
يــرغــب فــي ا�ــزيــد مــن تــوتــيــر الــعــﻼقــات مع
باريس ،بعد سجن حلفائها ،يتقدمهم مديرا
ا�خابرات الجنرال� مدين وخليفته طرطاق.
وتحفظ محيط ماكرون عن مناقشة أي صفقة
ســﻼح مع ا�غرب في أزمــة تهدد وقــف إطﻼق
النار في الصحراء ،وقــرر الرئيس الفرنسي
تأجيل زيارته إلى العاصمة الرباط ،كي ﻻ تنزلق
ا�نطقة إلى حرب ،وسيكون بيع أسلحة دعما
للمغرب في هــذا الظرف اﻹقليمي الحساس.
ويقول مصدر »اﻷســبــوع« ،أن الخوف من
اﻻنــزﻻق إلى حرب في الصحراء يربك عملية
»بارخان« ،وسجن مسؤول� قريب� من فرنسا
فــي الــجــزائــر ،يمنع بــاريــس مــن أي تصعيد.
وتخوف ماكرون شخصيا من زيارة ا�ملكة،
خوفا على حياة جنوده وحلفائه ،وا�فاوضات
تجري محتشمة مع الجزائري� لتجاوز هذه
العقبة ،ولذلك ،يؤجل ماكرون زيارته للمملكة،
وقد وكل جون كريستوف إدوارد بوزارة الدفاع،
ﻹعادة دراسة ملف الطلبات الدفاعية للمملكة.

فاجأ وزيــر البترول في غينيا بيساو،
غابرييل أوبــيــانــغ ،ابــن الرئيس تيودور
أوبيانغ ،محادثيه بالقول» :إن مشروعا
قاريا يربط غرب إفريقيا بأقصاها انتهى
إلــى حجب روســيــا وأمريكا التمويل عن
اﻷنبوب الغازي النيجيري ا�غربي« ،ويؤكد
ا�سؤول الغيني أن الضربة جاءت مزدوجة
من واشنطن وموسكو ،لكن قدرات القارة لم
تدخل بعد في بناء مشاريع استراتيجية
قارية.
وتراجعت قــدرة ا�غرب اﻻستثمارية في
القارة السمراء إلى حد ﻻ يمكن معه الوصول

إل ــى تــأمــ� قـــروض �ــثــل ه ــذه ا�ــشــاريــع،
وتــحــاول ا�ملكة ونيجيريا الــوصــول إلى
قروض للتنمية وتحس� عيش مواطنيهما،
وتكون الصعوبة بالغة في بعض مراحلها.
ونقﻼ عن مصدر »اﻷسبوع« ،فإن ا�شاريع
اﻻستراتيجية ليست قضية دول ،وإن في
الغرب ،بل قضية سوق وشركات متعددة
الجنسية.
ويحتاج ا�غرب إلى قرض موجه لﻸنبوب
يــســاوي ،حسب خطاطة البنك الــدولــي،
حصصا يحتاجها ا�غرب لـ  15سنة ،وهو
ثمن مكلف للغاية ،يؤكد ا�صدر.

منذ مداخلتها في الدورة الرابعة للقاء »تانا«
حول »العلمانية واﻹيمان السياسي« في  18ـ 19
أبريل  ،2015رسمت سفيرة تانزانيا في اﻻتحاد
اﻹفريقي وإثيوبيا ،خارطة اﻹيمان السياسي
دون ذكــر ا�غرب ،لكن بعد دخــول ا�ملكة في
عضوية اﻻتــحــاد اﻹفــريــقــي ،أصبح تقييمها
دقيقا ،ح� أكدت أن »نظام إمارة ا�ؤمن� في
ا�غرب ليس إيمانا سياسيا للمغاربة« ،ﻷن
خارطتهم تشمل ،إلى اﻵن ،مسلم� إسبان في
سبتة ومليلية ،وتيجاني� في السنغال ،وهذه
الرمزية الشاسعة في إفريقيا جعلت ا�جموعة
اﻻقتصادية لغرب إفريقيا )إيكواس( تتخوف
من آخر نظام ديني في إفريقيا ،وهو ما تمثله
إمـــارة ا�ؤمن� ا�غربية مــن الــقــرن السابع
ا�يﻼدي.
وتعليقا على زيــارة البابا إلى ا�غرب ،جاء
قول نايمي سويتي حمزة عزيز ،بأن »اﻹيمان
السياسي جــزء من التشكيل الجديد للقارة
السمراء بــ� ا�سلم� وا�سيحي� ،وباقي
الديانات ا�حلية التقليدية«.
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ملف العــدد

أخنوش يرفع االشتراكات والهبات لحزبه بـ  8.7في المائة ويخسر حزب العدالة
والتنمية  60في المائة من موارده الذاتية

الأزمة
الـماليـة
للأحزاب

أخنوش وبن كريان

عزل بن كيران كلف حزبه خسارة  50مليون درهم
يف عزل بن كيران ،نزلت انخراطات حزب العدالة والتنمية من  90مليون درهم إلى  40.975.407.32درهما ونزلت بعدها بشكل سنوي
بمليوني درهم ىلع األقل ،وأصبح انخراط اإلسالميين يساوي انخراط التجمعيين يف سنة .2016
ويصف الجميع هذا التراجع بـ«امللحوظ واملتوقع» ،وقد سبب يف أزمة حقيقية يتأكد معها أن األحزاب تعيش أزمة يف االنخراطات
والتمويل الذاتي ،وهو ما دعا الدولة إلى االستجابة لرغبة امللك يف رفع ميزانية األحزاب ،وهو ما تناقشه وزارة الداخلية مع قادة
املكونات الحزبية ،مع رفع «الفيتو» يف وجه تمويل شبيبات الحزب ،بمبررات قانونية ومسطرية يمكن تجاوزها ،ولم يكن للعثماني
وحزبه أي رد ىلع قرار الوزير لفتيت.
وخسرت املعارضة أيضا ،إذ فقد حزب األصالة واملعاصرة ،بعد استقالة إلياس العماري 56 ،مليون درهم من موارده ،بعد التكلفة الثقيلة
لعزل بن كيران بـ  58مليون درهم ،لتضطر الدولة إلى رفع املنح املوجهة لألحزاب لتجاوز أزمة تراجع حصص األحزاب من مجموع املوارد
التي تحتكر الدولة إنعاشها.
وحسب اإلحصائيات الرسمية ،فإن التراجع مس باقي أحزاب املعارضة ،لخسارة حزب االستقالل ،يف عهد نزار البركة 22 ،مليون درهم،
بعدما وصلت امليزانية مع شباط إلى ما يقارب األربعين مليون درهم.
وخسرت األحزاب الكبرى انخراطات بـ  199مليون درهم بعد  ،2016ووقف التطور الديمقراطي الطبيعي للساحة املغربية ،يف حادث عزل
رئيس حكومة منتخب من الشعب ومعين من امللك.
أعد الملف :عبد الحميد العوني

رفع ميزانية األحزاب لتراجع موارد
منخرطيها في ظرف سنتين ،بين 2016
و ،2018بمائتي مليون درهم

حزب أخنوش يمول أنشطته بتمويل
ذاتي يصل  75في المائة ،وهو األكثر
استقاللية عن تمويالت الدولة

إن خــســارة مــائــتــي مــلــيــون درهــم
من أمــوال منخرطي األحـــزاب ،جاءت
صــادمــة ،لتقرر الــربــاط زيـــادة الدعم
ملعالجة هذا النقص الفادح.
ويتجه ما يسمى األح ــزاب الكبرى
إلى املــال العمومي ،إلبقائها على قيد
الحياة ،وتعيش أحــزاب اليوم بنسبة
 100فــي املــائــة عــلــى مــالــيــة الــدولــة،
وهــي ثمانية (الــحــركــة الديمقراطية
االجتماعية ،الــوحــدة والديمقراطية،
الــنــهــضــة وال ــف ــض ــي ــل ــة ،الـــشـــورى
واالســتــقــال ،النهضة ،األمــل ،العمل،
املجتمع الديمقراطي) ،فيما تعيش 9
أحزاب على املال العمومي بني  92في
املائة (الوطني االتحادي) و 99.85في
املائة كما في حالة االتحاد الدستوري.
وتــعــيــش فــئــة ثــالــثــة مــن  6أح ــزاب
في حدود دعم مالي بني  76في املائة
(االتــحــاد االشتراكي) و 86في املائة
(الحركة الشعبية).
وتبقى فئة األحزاب األكثر استقاللية
عن املــال العمومي من  4أحــزاب ،هي
العدالة والتنمية التي تمول الدولة
نصف ميزانيته بـ  46.86في املائة،
وتــمــول ح ــزب االســتــقــال بـــ 44.40
في املائة ،وحزب التقدم واالشتراكية
بـ  26.09في املائة ،وال يصل تمويل
الداخلية ألخنوش إال إلى ربع نفقاته.

عندما يدرك املراقبون أن ربع ميزانية
األحــرار فقط من املــال العمومي ،فيما
نصف ميزانية حزب العدالة والتنمية
من الداخلية ،فإن حجم املناورة الرسمية
مــع أخــنــوش أقــل مــن الــتــي مــع حزب
العدالة والتنمية ،فيما أدارت السلطات
بشكل كامل تــجــاوز رقــم اإلسالميني،
وحافظ حزبا القوات املواطنة والنهج،
على استقاللهما املالي الكامل بعيدا عن
املال العمومي ،إذ نزلت نفقات األحزاب
عموما بـ  21مليونا و 650ألف درهم؟
بما يؤكد:
 )1أن زيادة التمويل الحزبي لن يعالج
التراجع الــحــادث في األنشطة ،فيما
يريد القصر تمويل األحزاب لالستعانة
بخبراء ،والــوزارة املكلفة (الداخلية)
ال ترغب في تمويل الشبيبات ،خوفا من
تمويالت أخرى لصالح باقي املنظمات
املوازية.
 )2أن االنــخــفــاض الكبير للنشاط
الحزبي أو النكسة حــدثــت فــي سنة
 ،2017إذ انخفضت النفقات في سنة
واحـــدة بـــ  279مليون درهـــم لتصل
 300مليون درهــم بعدها ،وشملت كل
النفقات ،حيث نزلت نفقات املؤتمرات
وحــدهــا بــحــوالــي  24مــلــيــون دره ــم،
وتراجع تمليك األحزاب ملقراتها بـ 13
مليون درهم.

وه ــذا املسلسل يــؤكــد على اإلفــقــار
املتواصل الــذي مارسته الــدولــة سنة
 2018على األحــزاب ،وتشير املعطيات
املتعلقة بهذه النفقات إلــى هيمنة 7
أحزاب على الساحة ،وال يتجاوز العمل
الحزبي خارجها ،ما نسبته  12في املائة
إلى  13.6في املائة.
وتطور دعم األحزاب الكبيرة بما يصل
إلى  31في املائة بالنسبة لحزب رئيس
الحكومة ،و 18في املائة بالنسبة لحزب
التجمع الوطني لألحرار ،وحوالي 9
في املائة بالنسبة للحركة الشعبية،
و 6.7في املائة بالنسبة لحزب االتحاد
االشــتــراكــي ،وفــي حــدود  5فــي املائة
لحزب التقدم واالشتراكية في سنوات
مشاركته في الحكومة.
وحصلت أحزاب األغلبية على تمويل
نفقات بني  143مليونا و 232ألف درهم،
وهو غالف يؤطر القدرة على محاولة
إدارة تنفيذية منسجمة بــن رئاسة
الحكومة ووزارة الداخلية.
تمويل الدولة لنفقات أحزاب األغلبية
في  2018وصل إلى  70مليونا و418
ألف درهم فقط ،أي بناقص  50في
المائة عن سنة  ،2016وهو ما شكل
عقبة حقيقية للنظام الرسمي الذي
تنهار قوته بطريقة قياسية
يكاد املالحظ يعتقد أن دعوة القصر
لرفع ميزانية األحــــزاب ،بعد حصار
وزارة الداخلية للعمل الحزبي من خالل

التحكم في دعمها ،جاءت ملعالجة أزمة
حقيقية وخطيرة داخل النظام الرسمي،
ففي الــوقــت الــذي تزيد فيه النفقات
على األجهزة األمنية ،تتقلص النفقات
املوجهة لألحزاب إلى النصف ،في أزمة
محسوبة تدفع إلى قتل األحزاب وليس
إنهاكها فقط.
وفي هذا الصدد ،نجد أن ما أنفقته
األحــزاب ال يخلق أي دينامية ،فعندما
تتراجع نفقاتها إلــى النصف ،تكون
أنشطتها قد تراجعت بأكثر من النصف،
في سياق ملغوم كان يقصد بعد عزل
بــن كــيــران ،إضــعــاف إرادة الوسائط
السياسية والنقابية في اململكة ،وأصبح
ثابتا أن السياسة املوجهة ضد األحزاب
أصبحت ممنهجة منذ «أزمة بن كيران»
بــدءا من التمويل الــذي انخفض إلى
النصف ،وباقي اإلجراءات التي ال تغيب
عــن الحزبيني ،إذ وصــلــت مــع رئيس
الحكومة إلى إلغاء بعض أنشطة حزبه.
ويكفي أن تخفيض التمويل الحزبي
إل ــى الــنــصــف ،قـــرار يــتــجــاوز رئيس
الحكومة املنتمي إلــى حــزب أو إطار
حزبي ،لذلك ،فإن أي قراءة لهذا القرار
تكشف:
 )1أن رد وزارة الــداخــلــيــة على
حصار وزيــر العدل (الرميد) ورئيس
الحكومة فــي حينه (بــن كــيــران) في
إدارة االنتخابات التشريعية األخيرة،
جــاء من خفض التمويل عن األحــزاب
بـ  50في املائة.
وتــدخــل القصر إلعـــادة األمـــور إلى

رئيس احلكومة القادم ،يف
نظر الكثريين ،استطاع أن
ميول ميزانية تسيري حزبه
بشكل كامل من االنخراطات،
ووجه الدعم العمومي لشراء
املقرات ،وهذه االسرتاتيجية
يف التمويل الذاتي تخرج
تنافس احلزبني (األحرار
والعدالة والتنمية) عن
التنافس الشكلي ،لرفضهما
أي وصاية للداخلية على
التنافس احلزبي ،وإلغالق
أي مالحظات هامشية،
قرر أخنوش رغم دفعه
 840.826.91درهما ،عدم
دفع مبلغ زهيد هو  15ألف
درهم؟ إلثبات أن احلزب على
حق يف حلظة عدم رده
املبلغ املايل لوزير الداخلية
نصابها ،برفع ميزانية األح ــزاب ،أي
أن تعود على األقل إلى ما قبل اإلجراء
املتعسف للداخلية بخفض امليزانية
املوجهة لــأحــزاب ،إذ تصعب إدارة
انتخابات دون تسوية مالية على األقل
تعيد األمور إلى ما كانت عليه في سنة
.2016
 )2أن وزارة الداخلية استأسدت
على رئاسة الحكومة ،ألن رئيسها منتم
لــحــزب ،والــحــزب تحت وصــايــة هذه
الــوزارة ،بما يجعلها فوق قرار رئاسة
الحكومة ،فيما يريد العثماني إعادة
تطبيع العالقات بني الطرفني.
وتكاد الداخلية ال تمول سوى ربع
نفقات مــؤتــمــرات حــزب رئيس
الحكومة ،وهــي األعــلــى في
صفوف باقي األحزاب ،لذلك،
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فالنفقات تدفعها الوزارة الوصية على
مضض ،لكنها تزيد من شــراء نصف
املقرات واألصول الثابتة لحزب التجمع
الوطني لألحرار.
وتؤكد هذه املؤشرات الحساسة على
اعتبارين:
 )1أن األحزاب التي مارست املعارضة،
تدور بني صفر في املائة و 4في املائة
في دعم الدولة لشراء األصول الثابتة،
فيما تتقاسم الدولة وأخنوش شراء
أصــول ومقرات ،بمبلغ 507285245
درهما ،بفارق  700في املائة عن حزب
األصــالــة واملــعــاصــرة ،إلدراك أن قدرة
ممارسة التجمع الوطني لألحرار ملهمة
«حزب الدولة» ،تاريخية ،فيما هي طارئة
وتكتيكية مع حزب األصالة واملعاصرة.
 )2أن مساهمة الــدولــة فــي شــراء
املقرات لصالح حزب التجمع الوطني
لــأحــرار يتضاعف مقارنة مــع حزب
الــعــدالــة والتنمية ،رغــم اإلمكانيات
املالية ألخــنــوش ،مما يجعل ميزانية
الــدولــة وميزانية امللياردير ورئيس
الــحــزب ،أخــنــوش ،فــي مقابل تراجع
املوارد الذاتية لحزب العدالة إلى أكثر
من النصف ،لذلك ،فالحسابات املوجهة
لألحزاب تؤطر مسلسال من اإلجراءات،
لخفض الفجوة بني الحزبني :األحرار
والعدالة والتنمية.
حزب األحرار يدفع في  2019مبلغا
بمليون و 707آالف درهم لتسوية
وضعه مع مالحظات المجلس األعلى
للحسابات ،فيما حزب العثماني يدفع
مبلغا يماثله لنفس الهدف ،وسوى حزب
األحرار وضعيته بدفع 789.675.22
درهما عن االستحقاق التشريعي لسنة
 2011و 917.552.05دراهم عن
االنتخابات الجماعية لسنة 2015

أو حكومة موازية.
وساد صراع بني الجهتني ضغط على
الداخلية كي تكون محايدة ،وبعدها
ألحقت الداخلية نفسها بالقصر ،إلعادة
الوضع إلى ما قبل دخــول الهمة إلى
القصر مستشارا للملك.
وقبل زي ــادة دعــم األحـــزاب ،تطالب
الدولة بتسوية محاسباتية إلرجاع 20
مليون درهم من طرف باقي األحزاب.
ولم يدفع حزب األحرار  25ألف درهم
لبرملانيات  ،2009وال يــزال املشكل
قائما حول صرف األحــزاب ملبالغ غير
مستعملة للغايات التي تمنح ألجلها.
ولــذلــك ،فــوجــهــة الــنــظــر متناقضة
ب ــن الــــــوزارة الــوصــيــة واألحـــــزاب،
ليس بخصوص الدعم ،بل في إدارتــه
ومراقبته ،والصرامة في صرف املال
العمومي على ضوء الغايات املسطرة.
إن هــذا الــســلــوك ينبئ بالصرامة
في االلتزام بمذكرات وزارة الداخلية،
ومــن ثم القانون املــرافــع عن السلطة
النافذة للوزارة الوصية ،وليس رئاسة
الحكومة أو املجتمع السياسي املنطلق
من منطق أحزابه املؤهلة لسلطة وطنية
لإلشراف على االنتخابات.
إن تكتيك الدولة يتمثل أساسا في
تسقيف التغيير ،والحد من أي طموح
سياسي لــأحــزاب ،وهــذا الرضى عن
السقف السياسي املوجود ،جزء رئيسي
مــن عمل الداخلية التي تضغط بكل
الوسائل ،بما فيها التمويل كي تحدد
األجندة الحزبية في البلد.
ولوحظ أن ستة أحــزاب لم تقدم ما
يثبت إرجاعها ملبالغ غير مستعملة ،أي
الفرق بني مبلغ الدعم املمنوح ومجموع
نفقات التدبير املنجزة في عام ،2017
وكلها أحزاب صغيرة ،وكذلك الشأن مع
حزبني آخرين في سنة .2018
وتشمل املــراقــبــة كــل مــا يجري في
اإلدارة الحزبية ،بما فيها تسجيل
مبالغ االنخراطات كما في حالة حزب

تــقــريــبــا ،ســـوت أحــــزاب األغــلــبــيــة
وضعها املحاسباتي ،بإعادة االتحاد
االشتراكي ملبلغ  53.550.00درهما
وحزب العدالة والتنمية ملليون و874
ألف درهم ،في خطوة تؤكد أن القضاء
املالي في اململكة ال يقبل الطعن.
وتحاول األحزاب األخرى
تــســويــة وضــعــيــاتــهــا
قــبــل الــرفــع املــرتــقــب
مليزانياتها.
وفي هذا السياق،
ردت األحـــــــــزاب
الــصــغــيــرة مــبــالــغ
مهمة جعلت األحزاب
خــارج أي مالحظات
بــــشــــأن تــســيــيــرهــا
جطو
للدعم الــعــمــومــي ،وفي
سنتني ،أعادت إلى الخزينة
 11مليونا و 362ألف درهم.
ويبقى الرفض ،هو الجزء الصامت
في بعض اإلشارات السياسية التي قام
الطليعة الديمقراطي االشتراكي ،أو
بها بعض القادة الحزبيني.
اإلشهاد على حزب لم يتلق أي دعم من
حزب «اإلصالح والتنمية» يفاجئ أجهزة الدولة كما في حالة النهج الديمقراطي،
لعدم مصادقة تقريره بخبير محاسبي،
الدولة بإعادته لمليون و 639ألف
ويرى القرار املشترك بني وزير الداخلية
درهم ،دون أن يدلي بأي بيان
ووزير االقتصاد ،رقم  1078لعام ،2009
دون إبــــداء أســبــاب ول ــو للجهات أن يكون مسك الحسابات وفق الدليل
املختصة ،أعــاد حــزب صغير مليونا الــعــام للمعايير املحاسبية ،ويجري
ونصف املليون درهــم ،وهــو ما يؤكد فحص نفقات األحزاب بطريقة ملزمة لم
عــنــد محللني محليني ،أن حــالــة من تثر القضاء املالي في صرف نفقات في
الرفض تسود كواليس األحــزاب التي حدود  3.52في املائة فقط.
ونزل املبلغ اإلجمالي ،املالحظ عليه،
تتم خوصصتها ،بطريقة ترفع املوارد
بـ  300في املائة ،حيث أقــام املجلس
الذاتية عن التمويل والدعم العمومي.
ويــزيــد الــخــوف الشديد مــن ظاهرة األعلى مالحظات بشأن  9ماليني و970
«خــوصــصــة األحـــــزاب» ،ومـــن موجة ألف درهــم عام  2016مقابل  3ماليني
الرد السلبي لألحزاب الصغيرة ،فيما و 170ألف درهم في .2018
وانخفضت النفقات الــتــي لــم يتم
األح ــزاب الكبيرة متأثرة بـ«تسييس
الدعم العمومي» ووضعه تحت مجهر بشأنها تقديم وثائق اإلثبات املطلوبة
اإلدارة الترابية ،من واقــع أن وزارة خــال هــذه السنة إلــى نسبة تعادل
الداخلية واملجلس األعلى للحسابات  0.39في املائة من مجموع النفقات ،أي
قد أوقفا االستفادة من  67في املائة من بانخفاض وصل إلى  500في املائة.
ومــــن هــــذه الــــزاويــــة ،فــــإن شــعــار
الغالف املالي الذي قرره امللك ألحزاب
املــمــلــكــة ،حــســب شـــروط ومــواصــفــات «املعقول» الــذي أطلقه بن كيران عن
منصوص عليها في قانون األحــزاب حزب رئيس الحكومة و«أغــراس» ،أي
نفس االصطالح باألمازيغية في مقلب
ومذكرات ذات الصلة.
ورد فعل حزب «اإلصالح والتنمية» األحرار ،إمعانا في التنافس ،سببا في
ال يخرج عن استجابة كل األحــزاب ملا محاولة الظهور بمستوى متقدم من
هو مطلوب منها ،قبل زيــادة الدعم ،الحكامة ،انطالقا من فارق بني اإلطارين
لكن سياسة التقديرات الجارية تذهب في حدود  0.03في املائة فقط.
وال يختلف الــحــزبــان فــي اإلدارة
أبعد مــن الضغط على األحـــزاب إلى
تسقيف قرارها ،حيث خفضت رؤيتها وإدارة تدبير الدعم العمومي لفائدة
من «املراقبة البرملانية على األجهزة تشكيل نمط حزبي متقدم وإيجابي،
األمنية» و«توحيد القرار» بني دائرة وبالتالي ،ترى الدولة قبل زيادة الدعم
املــلــك ورئــيــس الــحــكــومــة بــعــيــدا عن العمومي لألحزاب:
 )1الــتــمــســك ب ــك ــل الــتــوصــيــات
البالط ،الذي كاد أن يكون حكومة ظل

ملف العدد

الدولة ال تعطي ألخنوش هبات؟
وحزب التجمع
يعيد للدولة
مليونين
و 820ألف
درهم
لفتيت
والشكليات واملسطريات التي تجسدها
حكامة األحزاب.
 )2عمل وزارة الداخلية على تكوين
األطر اإلدارية لألحزاب.
 )3تصنيف الوثائق الثبوتية ،كما
يذكرها املجلس األعلى للحسابات؟
وبــنــاء عليه ،سيكون مــن البديهي
إعادة تقييم الوضع الحزبي بما يناسب
معايير جــديــدة ،منضبطة ومعيارية
تخدم باألساس تطوير التدبير ،وقد ال
تشكل هذه اإلجراءات أي عائق إن كانت
سلطة وطنية مستقلة لالنتخابات،
وإن قيدت الداخلية لنفسها أن تعمل
كـ«سلطة مستقلة عن رئاسة الحكومة
لــإدارة واإلشــراف على االنتخابات»،
ولذلك ،فالعامل السياسي ليس واردا،
وكــذلــك «التنمية السياسية» ليست

وال يعرف املتابعون سر الحزب في
خفض العثماني لشراء مقار وأصول
ثابتة بنسبة تصل إلى ناقص  580في
املائة ،من  10ماليني دوالر إلى ملياري
دوالر.
وراســل املجلس األعلى للحسابات
رئيس الحكومة ،بصفته أمينا عاما
لحزب العدالة والتنمية في  19شتنبر
 ،2019ورد الــعــثــمــانــي عــلــى مـــوارد
اعتبرها «ربوية» في حدود  277ألف
درهـــم ،إذ قــرر الــحــزب تحويلها إلى
دعم ذوي االحتياج ،بينما يطرح املاء
والكهرباء مشكال ،إذ ال يجري دفع هذه
الفواتير باسم الحزب ،وهو ما يجعل
بعض املصاريف مثيرة.
ومحاولة إفشال تميز حزب العدالة
والتنمية ،جزء من لعبة داخلية باهتمام

في سوق املنخرطني ،بل أيضا في كل
األبعاد التي جعلت حزبا تبعيا حزبا
تكنوقراطيا وشبه رسمي.
وبدأت هزيمة اإلسالميني ،ألن نزول
العثماني عــن السقف السياسي لنب
كــيــران ،رافــقــه تــراجــع شعبي يمس
بتموقع رئيس الحكومة الذي سينتهي
مع الحزب.
إن تيار «االعتدال الواقعي» السائد
باسم العثماني ،ال يكفل ربح الرهان
االنتخابي ،فيما كل اإلسالميني «وقود
دولي» للحسابات االستراتيجية.
إن الليبرالية املكثفة جزء من الحل،
ومـــن املــهــم أال تــقــضــي ال ــدول ــة على
«اإلسالم السياسي» ،ألنه موجة ليبرالية
وكــل الليبراليني تحت الحصار ،وأي
تطور ليبرالي سيعني تنمية سياسية
إلى جانب التنمية البشرية
التي تشرف عليها الداخلية،
ويفكر العقل األمني دائما في
فصل التنميتني.
وحــــســــب اإلحـــــصـــــاءات
الــرســمــيــة ،فــــإن أخــنــوش
استطاع أن يمول ميزانية
الـــتـــســـيـــيـــر كــــامــــلــــة مــن
االن ــخ ــراط ــات ،فيما يذهب
بالدعم العمومي إلــى شراء
املقرات.
وهذه االستراتيجية تشهد
عــلــى اس ــت ــع ــادة املـــبـــادرة،
والتمكن من بناء ميكانيزمات
االســــتــــمــــراريــــة بــطــريــقــة
واضحة تجعل التنافس بني
أخنوش والعثماني تنافسا
مؤسساتيا ،وليس شكليا كما
يعتقد البعض.
وتــعــيــش إدارة أخ ــن ــوش للحزب
ازدواجــيــة خطيرة ،فقد سبق أن دافع
األحــرار عن عدم إرجــاع مبلغ إجمالي
قدره  840.826.91درهم إلى الداخلية،
وقرر بعدها إعادة  789.675.22درهما،
لتبقى  15ألف درهم عالقة.
ورفــض املجلس األعلى للحسابات،
في وقــت سابق ،اعتبار الحزب ملبلغ
مليون و 835ألف درهــم هبة لفائدته،
كي يتأكد أن الدولة ال تدفع هبات من
جهة ،وقد دخل ،من جهة أخــرى ،هذا
التدقيق الحسابي ضمن خفض تمويل
األحزاب إلى النصف ،في استراتيجية
إضعاف شاملة لم ينجح في تحديها أي
حزب ،وتحاول الداخلية إدارة الفارق
بني األحزاب ضمن حساباتها في تدبير
االنتخابات.
وأكد أخنوش ،الذي ضغط على بعض
مرشحي حزبه ،للتنازل عن مبالغ الدعم
العمومي ،أن «النفقة االنتخابية» ليست
جزء رئيسيا في إدارة انتخابات .2021
إن مالية األزمة تفيد القول أن قدرات
الحزب ،الضعيفة أصال ،غير قادرة على
مواجهة تحديات االنتخابات في وقت ال
يسمح للحزب ،ضمن تدبيره املالي ،في
نقل تدبير بند مالي إلى بند آخر ،لذلك،
فــإن «تدبير الثكنات» وليس «تدبير
الشركات» ،هو املسموح به في األحزاب.
وترسم حسابات الخارطة االنتخابية
من إدارة الداخلية للتقطيع والتمويل،
وكل الشؤون الداخلية لكل األحــزاب،
بطريقة تجعلها مــجــرد أذرع لعمل
الوزارة الوصية.
ويعيش املنافس الثاني
على رئاسة الحكومة ،كارثة

األحرار متهم بإطالق ادعاءات بإعادة مبالغ حزبية إلى الخزينة
دون أي وثيقة إثبات
يواجه الحزب المنافس على رئاسة الحكومة ،اتهاما بإطالق ادعاءات بإعادة
أموال إلى الخزينة دون اإلدالء بأي إثبات للجهة المختصة ،خصوصا في مبلغ
 984.848.39درهما.
وال تزال الخالفات متواصلة بين أخنوش والقضاء المالي دون حلول
ورش ــا ،فالداخلية تحاصر السياسة
وتدير األحـــزاب ،ألنها سلطة وصية،
وهــو مشكل اململكة املــزمــن عبر كل
املحطات.
وفي حقيقة األمر ،فإن املجلس األعلى
للحسابات دعا في توصياته األحزاب
إلعـــادة الــدعــم غير املستحق للدولة،
وتــواصــل الداخلية ربــط زيــادة الدعم
بمزيد من وصايتها على األحزاب ،وهذا
االنخراط غير قابل للعالج ،إال بفصل
االنتخابات عن الداخلية ،وتحويل إدارة
االنتخابات إلى سلطة مستقلة.
إن حوكمة حسابات األحــزاب ليس
هدفا بحد ذاتــه ،وقــد تحول إلــى غاية
وحيدة للدولة ،من غير تقييم عملها
واستقاللية قرارها السياسي واملالي،
وما نالحظه ،هو موروث «بصروي» من
فترة سابقة ،إذ ال يزال االنخراط يطعم
خزينة الحزب بـ  18مليونا و 500ألف
درهــم ،ولــم يتجاوز تمويل الداخلية
للمؤتمر الــذي أبعد بن كيران ،نسبة
 8.23في املائة.
ومــن املهم اإلشـــارة إلــى مالحظات
منها:
 )1أن املؤتمر األخير لحزب العدالة
والــتــنــمــيــة أنــفــق ضــعــف انــخــراطــات
أعضائه؟
 )2أن حــزب رئــيــس الحكومة قام
بتحويل قدره مليونا و 874ألف درهم
إلى حساب الخازن الوزاري لدى وزارة
الداخلية.
 )3أن التسيير يستهلك  91في املائة
من ميزانية الحزب ،ولسنوات استقرت
هذه النسبة العالية في هذا البند من
امليزانية.

دولـــي دقــيــق وواســــع ،وعــنــد الغريم
التجمعي ،لــم يعد الــفــارق كبيرا بني
الحزبني على صعيد االنخراطات ،بل
شكلت االنخراطات في حــزب العدالة
والتنمية  48.37في املائة ،فيما تشكل
االن ــخ ــراط ــات فــي الــتــجــمــع الــوطــنــي
لـــأحـــرار نــســبــة  75فــي املـــائـــة ،ألن
القاعدة التجمعية تدفع أكثر من قاعدة
اإلسالميني في العدالة والتنمية.
وسيكون فــارق  25في املائة القائم
على بنية االنخراطات ،مؤشرا خطيرا
لتقدم التجمع الوطني عن حزب العدالة
والتنمية.
اإلسالميون يدفعون أقل من
التجمعيين ،وأخنوش يهيكل حزبه
خارج الدعم
بارتفاع منسوب أموال املنخرطني في
حزب التجمع الوطني عن حزب العدالة
والتنمية ،تنتهي مقوالت التضامن بني
اإلسالميني.
ويدفع التجمعي  25في املائة إضافية
عن املنتمي لحزب العدالة والتنمية ،وهو
ما خلق تبعية مالية لوزارة الداخلية،
فيما يتحرر منها التجمعي جزئيا،
وتتخوف دوائــر نافذة من االستقالل
املالي ألخنوش واالستقالل السياسي
لحزب العدالة والتنمية ،وهما حاليا
يتنافسان على هذه االستقاللية ،وعلى
هذا األســاس ،جاء الحزبان متقاربان
على مستوى التعبئة امليدانية.
ويــدفــع اإلســامــيــون ثمن إبــعــاد بن
كيران ،تماما كما يستفيد التجمعيون
من تنافسهم مع العدالة والتنمية ،ليس
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مالية وأزمة انخراطات ،إذ لم تتجاوز
انــخــراطــات حــزب االستقالل مليوني
درهـــم إال بقليل ،وه ــي أق ــل بـــ 800
باملائة عن انخراطات املنافس التجمعي
(أخنوش).
وج ــاءت إجـــراءات وزارة الداخلية
بتضييق إضافي في حركية الحزب ،إذ
مولت  44في املائة من ميزانية تسييره،
ولم تساهم الــوزارة في شرائه ملقرات
إال في حــدود  3في املائة ،مما يجعل
وصول نزار البركة إلى الوزارة األولى
صعبا ،وأعطت الدولة حزب االستقالل
مبلغ  6.320.782.21درهما وتطالبه
بــاســتــعــادة مــبــلــغ 6.703.448.00
درهما؟ في أكبر كارثة مالية يعيشها
«حـــزب عــال الــفــاســي» الـــذي يواجه
«مؤامرة» إغالقه ،ويفتح هذا الوضع
هامش املناورة الكافي ليدخل أخنوش
النزال االنتخابي بدون منافس وبدون
«جوكير».
ورد نــــزار الــبــركــة عــلــى الــجــهــات
املختصة ،بأن حزبه لم يسلم ملرشحه
سوى ألف درهم؟ ويضيف أن املذكرات،
وكذا املحضر الداخلي بخصوص مبلغ
املساهمة ،تقرر هذه املصاريف« ،وهذا
اإلجراء القديم املمارس من طرف حزبنا،
يعود إلــى ما قبل دخــول القانون 29
لسنة  2011حيز التنفيذ ،وأن الحزب
سيتخذ في املستقبل جميع اإلجراءات
لتنظيمه الحالي» ملنع ما سماه البركة
«خطر تأويل النصوص».
نزار البركة يتخوف من خطر تأويل
النصوص؟
لــم يعد ممكنا الــذهــاب بعيدا في
حصار األحزاب وتوجيه الدعم إلى من
يخدم مصالح الداخلية فقط ،ألن الحزب
لم يعد له مجال للمناورة.
ويــســارع نــزار البركة إلــى تضمني
التقاليد الــحــزبــيــة كــجــزء مــن تقييم
املــمــارســة االنــتــخــابــيــة والسياسية،
وبــالــتــالــي ،فــإن أول مــعــارض حاليا
لسياسة لفتيت هو نزار البركة ،ويعد
وجها لليبرالية «االجتماعية» التي
تخالف الليبرالية املتوحشة ،املنتصرة
للرساميل ،فيما التضييق قائم على عدم
استطاعة االستقالليني تمويل حزبهم
بما يكفي لرئاسة املعارضة.
ويــدفــع نــــزار الــبــركــة ثــمــن تــحــول
شهده حزبه ،إذ يعود االستقالليون
إلى «مواجهة» الداخلية كما في عهد
البصري ،وقــد خلقوا دائما التوازن
املناسب في أجهزة الدولة الحساسة
واملنتخبة.
وتحاول الداخلية أن تنتصر للتطبيق
الحرفي أو تدبير «الثكنات» بالنسبة
للدعم العمومي لــأحــزاب كــي يغيب
الوجه املعارض في صفوف األحــزاب
املدعومة.
وأجرأة الدعم العمومي بهذه الطريقة،
يفيد مستقبال أن أموال املنخرطني هي
األمـــوال الحقيقية للحزب ،واملجلس
األعــلــى للحسابات يدخل فــي مراقبة
بنود ال تتعلق بالدعم العمومي.
وال يتوقف طلب الدولة في استعادة
مبلغ  6ماليني و 703آالف درهــم ،ألن
هــذا الــرقــم خــاص بتمويل الحمالت
االنتخابية القــتــراع  4شتنبر ،2015
و 646.242.56درهما متعلقة بمبلغ
لم يثبت الحزب إرجاعه ،لتصل ديونه
إلى  7.349.690.56درهما ،وقد رفض
الحزب اعتبارها ديونا عليه.
وتلقى االستقالليون مداخيل للكراء
في حدود  3ماليني درهم ،نتيجة ميراث
حزبي ألجيال من منخرطيه منذ فترة ما
بعد االستقالل.
وتشكل هــذه املداخيل ،أي مداخيل
الــكــراء ،فــي حــزب االســتــقــال 50 ،في
املائة من مساعدة الدولة ،وهو ما يؤكد
ضعفها في إنجاز املهمة الدستورية
لألحزاب والخاصة بتأطير املواطنني.
وتــرفــض الــدولــة ماليا بــقــاء نظام
املفتشني في حزب االستقالل ،وهو ما
يكلف الحزب مليونا و 448ألف درهم،
وال وثائق في هذا اإلجــراء منذ العمل

هوامش

ملف العدد

نزار البركة ..المنافس الثاني على رئاسة الحكومة يواجه كارثة
مالية وأزمة انخراطات

رجل يرفض ما سماه خطر «تأويل النصوص» يف مواجهة الداخلية على خطى صراع بوستة
والبصري ،وقد أنتجا توازنا استفاد القصر من حيثياته

لم تتجاوز انخراطات حزب االستقالل ،المنافس الثاني على رئاسة الحكومة ،مليوني درهم ،وهي أقل
بـ  800في المائة عن انخراطات المنافس التجمعي أخنوش ،وجاءت إجراءات الداخلية بتضييق إضافي على
حركة الحزب ،إذ مولت  44في المائة من ميزانية تسييره ،ولم تساهم في فتح المقرات إال في حدود 3
في المائة ،مما يجعل وصول نزار البركة للوزارة األولى ،صعبا للغاية ،ألن الدولة أعطت حزب االستقالل
 632278271درهما وتطالبه باستعادة مبلغ  6.703.448.00درهما؟ في أكبر كارثة مالية يعيشها حزب
عالل الفاسي.
ويفتح هذا الوضع هامش المناورة ،ليدخل أخنوش المنافسة بدون «جوكير».
الــســري ضــد االســتــعــمــار ،لــذلــك ،فإن
تنميط «العمل الحزبي» في اململكة،
جزء ال يتجزأ من األجندة الفاعلة على
األرض.
ويكاد األشخاص املتنافسون الثالثة
على منصب رئــاســة الحكومة :نــزار
البركة وأخنوش والعثماني ،أن يكونوا
متواطئني في رفــض السياق الحالي
لعالقة وزارة الداخلية باألحزاب.
فرئيس الحكومة يــرد كــل األم ــوال
التي تطالب بها الــدولــة ،فيما يسعى
أخنوش ونزار البركة إلى إبقاء هامش
لحركتيهما مــقــارنــة بــحــزب الــعــدالــة
والتنمية ،من جهة ،ألن العثماني الذي
خسر الحزب في عهده أكثر من  60في
املائة من موارده الذاتية ،يريد للداخلية
أن تعوضه تحت شروطها الكاملة.
ويمتثل حزب العدالة والتنمية لهذه
الشروط ،ألنه في حالة «هدنة شاملة»
وطويلة األمد مع الداخلية ،كما يعتقد
املراقبون ،فيما يسعى حزب االستقالل
إلى الحفاظ على استقاللية املمارسة
الحزبية ،مــن خــال التأطير والعمل
امليداني ،ويدافع أخنوش عن املمارسة
الليبرالية للحزب تماما كشركة.
وال يمكن إطالق تدبير حزبي مختلف
مــع االلــتــزام الحرفي بكل الشكليات
الواسعة للداخلية ،والتي تؤول النص،
وهو ما اعتبره نزار البركة «خطرا على
الدولة».
ورغــم هذا الشد والجذب ،فإن نزار
البركة وعد أجهزة الدولة بإعادة النظر
فــي نظام املفتشيات ،التي يعتمدها
حزبه ،وأشار كتابة إلى أن املبلغ املتعلق
بالتحويالت البنكية لفائدة املفتشيات
قد تقلص ،وسيعمل على تبرير جميع
النفقات في  ،2020كي ال يتم تعقيد
تأهيله من طرف حزبه وبعض األطراف
لــرئــاســة الــحــكــومــة ،لــتــأتــي اإلجــابــة
واضحة بإدماج املفتشني في الهيكلة
الوظيفية للحزب ،ودعم مصاريف هذه
الفئة بالوثائق.
لقد تراجعت الدولة عن فرض نمط

6- 17 Moroccan political parties withheld mad 18 million from treasury,
morocco world news, 29 apr 2019.
7- 2 moroccan opposition parties call
from electroral law; awsat, 12/2/2020.

جدد اجمللس األعلى
للحسابات رفضه اعتبار
مليون و  835ألف درهم من
طرف إدارة أخنوش هبة
حلزبه ،وطالب بتحويلها
إىل اخلزينة ،مؤكدا أنه مبلغ
دعم مل يتم استعماله،
وأعاد األحرار إىل الدولة
 2.820.917.00درهم،
كي يتأكد أن الدولة ال تدفع
هبات ،وتعمل على إجراءات
تدخل ضمن خفض متويل
األحزاب إىل النصف يف
اسرتاتيجية إضعاف شاملة
مل ينجح معها أي حزب،
وحتاول الداخلية إدارة الفارق
بني األحزاب ضمن حساباتها
يف تدبري االنتخابات
واحد ألحزابها ،فبني تدبير الشركات
والتدبير الحر وتدبير الثكنات ،يعيش
الجميع في حيرة ،ألن األحــزاب التي
صادقت على قانون ينظمها لم تدقق في
التفاصيل.
وحسب هذه الرؤية ،فإن قدرة أي حزب
على تمويل خطة إصالحية داخله من
موارده الذاتية ،يعتبر شيئا مستحيال

tional.org,r, 15/1/2020.
5- Morocco's opposition parties ask
new governement to propose new
and pragmatic development model,
morocco world news, 19/10/2019.

إال في حالة رفع عدد املنخرطني ،وبناء
خطاب جديد يقطع مع تأثير املساعدات
على قرار الحزب.
وتبعا لذلك ،فإن جرأة نزار البركة في
وصف إجــراءات الدولة بـ«الخطيرة»،
ورفــض الــتــأويــل األحـــادي للنصوص
والقانون ،يذهبان بعيدا باتجاه رؤية
حزبية قادرة على تجاوز تمويل يتعدى
 66.34مليون درهم ،فيما املوارد الذاتية
لألحزاب في حــدود  54مليون درهــم،
وليست هناك مقاربة جديدة ملضاعفة
الدعم العمومي.
وســيــكــون ع ــدم تــمــويــل الشبيبات
الحزبية ،وتمويل تمثيلية النساء،
جــزء مــن األزم ــة التي تتواصل بفعل
الهيمنة الــشــديــدة لـــوزارة الداخلية
على االنتخابات وعلى األحزاب وباقي
مــيــكــانــيــزمــات العملية السياسية،
خصوصا وأن الحزب في املغرب انتقل
من مدرسة( )1إلى «شركة» ،في رهانني
سياسيني :يسار  /يمني ،إســامــي /
علماني( )2مع ســؤال اإلعــام املحلي
دائما عن وجود نخب جديدة(.)3
لم ينتقل الحزب خارج نمطه التقليدي،
ولم يستوعب النخب الجديدة ،خصوصا
وأن كــل أشــكــال املــعــارضــة انــتــهــت،
وآخــرهــا «نهاية الكتلة» وتعويضها
بحزب األصالة واملعاصرة ،قبل أن تقرر
خرائط أخرى متقلبة ومدروسة تأهيل
رؤساء الحكومات.
وإلــى اآلن ،فــإن مرحلة مــا بعد بن
كيران ،هي الجزء املهم من املعادلة التي
لن تتغير في نظر منظري النظام.
ويــصــعــب عـــدم تــعــزيــز املــيــزانــيــات
االجــتــمــاعــيــة أو ع ــدم االســتــمــاع إلــى
املطالب ،ألن األح ــزاب يتقدمها حزب
األحرار ،ترى في حملتها األخيرة جزء
مــن اإلن ــص ــات ،لــتــجــاوز احتجاجات
الريف وجرادة وغيرها من املدن.
وتعيش األحزاب «مسلسل إضعاف»،
فيما املفروض هو تقوية قدرتها(،)4
وبدون الشباب الذين منعت الداخلية
تمويل تنظيماتهم التابعة لألحزاب،

archipel.uqaam, ca, 2009.
3- Partis politiques: ou sont les nouvelles élites, les ecos.ma.17/8/2018.
4- Morocco: who really controls political parties! binda consulting interna-

نجد الــنــســاء هــي الفئة الــتــي يرغب
الجميع في دعمها ،فاملغرب ليست لديه
بــرامــج بناء ديمقراطي ،بــل مسلسال
يتأكد معه أن هرمية و«بيروقراطية»
الــحــزب تــســاوي نفس «بيروقراطية»
الــدولــة مــن خــال منصب «الــعــامــل»،
والــحــزب مــن خــال كاتبه أو منسقه
الجهوي.
ويــبــدو الــفــارق كبيرا بــن املسلسل
االنــتــخــابــي وبــــن مــســلــســل الــبــنــاء
الديمقراطي ،ألن املعارضة تتساءل على
ضوء شكوكها املتواصلة( )5في إطار
نموذج تنموي جديد وبراغماتي.
إن الــجــدة (بكسر الــجــيــم) تتطلب
إدماج نخبة جديدة مؤهلة وبراغماتية
تــقــتــل اإليــديــولــوجــيــا ،ولـــذلـــك ،فــإن
اللعبة الحزبية لم تضعف ،بل ماتت،
ألن الـــهـــدف يــتــمــثــل فـــي تصفيتها
اإليديولوجية وحدثت ،لذلك ،جمعت
الحكومة الليبرالي املتطرف واإلسالمي
من املحافظني التقليديني واليساريني
واليمينيني القوميني.
ويحاول النظام عجن األحزاب إلى حني
بناء نخب أخرى براغماتية ،فيما يشهد
املغرب حاليا «تطرفا براغماتيا» اخترق
كل الهياكل اإلدارية واالجتماعية ،لذلك،
يتعاطى النظام بقياسات جديدة تبدأ
من تكريس واستمرار حاجة األحزاب
إلى املــال العمومي ،إذ طالب املجلس
األعلى للحسابات بعودة حوالي ثلث
املساعدات املالية املوجهة إلى األحزاب،
فمن أصل  66مليون درهم ،يطالب جطو
بعودة  18مليون درهــم( )6مرة أخرى
إلى الحكومة ،فيما القصر ينادي برفع
التمويل الحزبي.
ولحسابات مختلفة ،البــد مــن رفع
التمويل مع إضعاف األحزاب ،إلضعاف
حسها اإليديولوجي وتسليم املشعل
لنخبة ولــحــســابــات مختلفة تساير
نموذجا جديدا تعد الدولة بالدخول
إليه.
وتزيد التطورات األخيرة من تعقيد
املشهد الحزبي مــن خــال أمــريــن :أن
الدولة تريد نخبة براغماتية جديدة
ملسايرة نموذجها التنموي ،وأيضا
خدمة املصالح املباشرة لدبلوماسية
اململكة ،منذ رفض بن كيران التعليق
على أي خطوة تقوم بها بالده ،فصارت
الدبلوماسية حكرا على القصر.
وال يــمــكــن لــلــنــظــام حــالــيــا قــبــول
استراتيجية بديلة مــن أي حــزب أو
هيئة ،لذلك تعيش الدبلوماسية دون
احتياط أو بديل استراتيجي من جانب
املعارضة.
وال يمكن حــالــيــا الــقــول ب ــأن لــدى
الحزب أي حق في صنع البديل ،لذلك،
فإن التنافس قائم بني أشخاص وليس
أفكار ،ألن املطلوب ليس تنفيذ أي فكرة
استراتيجية من جانب املعارضة ،ولكن
املطلوب هو تنفيذ فكرة واحدة وبرنامج
واحـــد ،والــكــل مــدعــو إلــى تبرير هذا
البرنامج والفكرة من تأويل إيديولوجي
يساري وإسالمي وعلماني ،وبالتالي،
فالحزب ال ينتج سوى الصياغات وإعادة
تــدويــر االصــطــاحــات ،تماما كالدولة
التي تستفيد من التقليعات األحدث في
مغربة البروباغاندا املصاحب.
ولــــم يــخــتــلــف عــهــد أخـــنـــوش عن
العثماني إال كما اختلف العثماني
عن بن كيران بني رفض الشعبوية أو
قبولها ،وبني رفض الليبرالية وقبول
نتائجها والــدفــاع عن احتكار القصر
للدين مقابل األحزاب الدينية.
وتعيش األحــــزاب أزمـــة بــن دعــوة
حزبني معارضني إلى إصالح القانون
االنــتــخــابــي( ،)7ألن الــســقــف املمكن
ال يــتــعــدى تــعــديــل نــمــط االق ــت ــراع من
الالئحة إلى الفردي االسمي ،لكن باقي
امليكانيزمات في يد الداخلية التي لديها
وحدها القرار.
سيعيد أخــنــوش أو نـــزار البركة
مرحلة عباس الفاسي والعثماني في
الحكم ،لذلك فــا تغيير حقيقي على
املشهد السياسي ،ألن الحزب له سقف
مالي وسياسي ينتهي بأن يكون ذراعا
للداخلية في األفق املنظور.

1- la nouvelle loi marocaine relative
aux partis politiques, Bendourou,
2007
2- la répartition spatiale des partis
politiques marocaines, S, Oukhtri,
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ﻗﺎﻟﻮا
وﻧﻘــــــــــــﻮل

ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
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 49 ...ﻻعبا هو عدد الﻼعب� الذين
استدعاهم الناخب الوطني ،البوسني
وحيد خاليلوزيتش ،للدخول في معسكر
تدريبي اســتــعــدادا ﻹقصائيات كأس
إفريقيا لﻸمم.
هــذه الترسانة مــن الﻼعب� سيتم
تجريبها ﻻنتقاء قرابة  30ﻻعبا.
تــرى ،مــا جــدوى هــذا الكم
الـــهـــائـــل من
ا�ــمــارســ�
فـــــــــــــــــــي
الــبــطــوﻻت
اﻷوروبــــيــــة
والــعــربــيــة،
ب ــاﻹض ــاف ــة
إلى الﻼعب�
ا�ـــحـــلـــيـــ�
الــــــــذيــــــــن
يــســتــعــدون
لــنــهــائــيــات
{الشانz؟
ســــــؤال حـــيـــر كــل
مــتــتــبــعــي ا�ــنــتــخــب

ﺧﺎﻟﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ

 ﻋﻴﺐ
وا

الــوطــنــي الــذيــن م ــازال ــوا يستغربون
ﻻختيارات خاليلوزيتش ،الذي لم يستقر
بعد على مجموعة محددة ،كما كان ينهج
ذلك سلفه الفرنسي هيرفي رونار.
الناخب الوطني نادى كذلك على بعض
الﻼعب� الــذيــن لــم يــســووا وضعيتهم
الــقــانــونــيــة بــعــد ،لحملهم جنسيت�
مزدوجت� ،وآخرين مترددين في حمل
القميص الوطني.
الــﻼئــحــة شــمــلــت كــذلــك تــواجــد
بعض الﻼعب� العاطل�
الــذيــن تغيب عنهم
الــتــنــافــســيــة،
على رأسهم
فيصل فجر،
الــــذي فقد
رسميته منذ
مـــدة طــويــلــة مع
فريقه خيتافي بسبب
تراجع مستواه وتقدمه
فــي الــســن ،كــذلــك الــشــأن
بالنسبة لسفيان بوفال ،الذي
فقد ثقة مدرب ساوثهامبتون،

¿ƒ`æjój á`eC’G OGOh ƒ`Ñ
...¿hô`µæà°ùjh
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بسبب اﻷعطاب وأشياء أخرى.
اﻻســتــحــقــاقــات ا�ــهــمــة والــرســمــيــة
على اﻷبــــواب ،ولــم يعد الــوقــت كافيا
لﻼختيارات ،فعلى ا�ــدرب أن يتجاوز
مــرحــلــة {الــكــاســتــيــنــغ ،zوالــبــحــث عن
تشكيلة قارة ،قادرة على تمثيل ا�نتخب
في ا�واجهة القادمة.
وبه وجب اﻹعﻼم.

● فضائح »الفار« ا�غربي!!
● جيبو شي »فار« حتى هو من الخارج...

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ

● سرقسطة أنقذني من الضياع
ﺍﳴﺪﺍﻓﻊ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻟﻴﺎﻣﻴﻖ
● هذا غير سرقسطة ،كون كان الريال أو برشلونة ما عرفتش أش
غادي تقول؟
● »اﻷخبار« تكشف حقيقة الراتب الشهري لكل من الزاكي
والطاوسي وفتحي
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
● راكم ما كشفتوا والو ،غير داوي�!
● الوحش الذي بداخلي يكبر
● واش فهمتوا شي حاجة؟

ﺍﻟﻨﺎﻫﺮﻴﻱ ،ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ

● أصابع اﻻتهام تشير إلى شركة »كــازا إيفنت« التي
تتحكم في السوق وخلقت فوضى التذاكر...
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
● ويا ويل اللي ينتقدها! حاميها حراميها.

ﻓﺠﺮ

ﺗﺄﻟﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

∫É£HC’G áÑ°üY ‘ ájô°üe á«Hô¨e áªb
z±ÉµdG{ ¢SCÉc ‘ »Hô¨e »HôjOh
ﻋﺎﺷﺖ اﻷوﺳﺎط اﻟﻜﺮوﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺪدا أﻓﺮاﺣﺎ وﻧﺸﻮة ﺑﺘﺄﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ :اﻟﺮﺟﺎء ،اﻟﻮداد ،ﺣﺴﻨﻴﺔ أﻛﺎدﻳﺮ ،وﻧﻬﻀﺔ ﺑﺮﻛﺎن ،إﻟﻰ دور ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺄﺳﻲ اﻟﻌﺼﺒﺔ و»اﻟﻜﺎف« ..ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻫﻞ أﻧﺴﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺨﺒﻴﺚ
وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ ﻣــﺤــﺒــﻲ ﻧــــﺎدي اﻟـــــﻮداد اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ،
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﻜﺎر ،ﻳﺪﻳﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻬﺠﻢ اﳌــﺪﻋــﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﳌــﺎﻏــﻮدي ،اﻟــﺬي
ﻳﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻨﺎﻗﺪ رﻳﺎﺿﻲ» ،ﺗﻬﺠﻤﻪ«
ﻋﻠﻰ اﻟــﻮداد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،وﺗﺒﺨﻴﺴﻪ ﻟﻜﻞ
اﳌﺠﻬﻮدات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ
وﻋﻮدﺗﻪ ﺑﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻠﻌﺐ
رادس ،ﺿﺪ ﳒﻢ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺒﻼغ:
))ف ــي الــوقــت ال ــذي استطاعت فيه
الــفــرق ا�غربية ضــمــان التأهيل إلى
ا�ربع الذهبي با�نافسات القارية ،نادي
الــوداد الرياضي والرجاء البيضاوي،
لعصبة اﻷبطال اﻹفريقية ،ونهضة بركان
وحسنية أكــاديــر لكأس الكونفدرالية،
والذي ﻻ يسعنا إلى أن نهنئهم جميعا،
ﻷن الكرة ا�غربية ممثلة بنصف عدد
الفرق في هذا الدور ،أربعة من ثمانية،
يخرج بعض ا�هرج� ،الذين ابتلت بهم
الصحافة الرياضية الوطنية ،خرجات
تسيء للفرق والرياضة ا�غربية ،بل
وللصحافة الرياضية أيضا.
إن تصريح ا�دعو محمد {ا�اخودي،z
والـــذي يــقــدم نفسه على أنــه {محللz
و{ناقد zرياضي ،لقناة تلفزية ،بخصوص
نادي الوداد الرياضي ،أبان عن مستوى
{الــتــحــلــيــل zو{ال ــن ــق ــد zالــريــاضــيــ�،
فباستثناء {الــنــبــاح zلــم يقل شيئا،
وبا�ناسبة ندعوه إلــى تطبيق ما فاه
به وننصحه بالتزود بالعلم ،ﻷن الجهل
لم يطل ا�سيرين الرياضي� لوحدهم،

بل أيضا ،ا�دع� الذين تسلطوا على
الصحافة الرياضية ،وأنزلوا بمظﻼت
ليعيثوا فسادا في هــذا القطاع ،الذي
ولـــﻸســـف ،أصــبــح مــهــنــة للطفيلي�
وا�تطفل�.
إن نــادي الــوداد الرياضي ﻻ يحتاج
لنصائح {حريرة zا�هرج ،الــذي لم يقل
شيئا سوى لخبطة في لخبطة ،وتصريحه
بعيد كل البعد عن التحليل والنقد ،إنما
هو كــﻼم في كــﻼم وغير مؤسس ،وقبل
الحديث عن الفريق /ا�ؤسسة الرياضية،
ﻻبد من التأسيس للنقد الرياضي ،الذي
تطاول عليه بعض ا�دع� ،الذين ينهقون
في تصريحات {غير فمي وما قال ،zبعيدا
عن التحليل الرياضي ا�ؤسس ،والذي
ينطلق من فرضيات ويخلص لنتائج ،بعد
الشرح والتمحيص.
لﻸسف ،إن هــذا ا�هرج الــذي يتلون
كالحرباء ،في نهيقه ا�عتاد ،لم يفرق ب�
مشكلته مع رئيس الفريق ،الــذي يبدو
أن له خﻼف شخصي معه ،وبدل انتقاد
تدبير الرئيس للفريق إن كان يستحق
النقد ،بالوقوف على الهفوات وبسطها
أمــام ا�شاهد ،شــرع في تبخيس نادي
عريق ومؤسسة قائمة الـــذات ،تكالب
عليها ا�تكالبون ،لﻸسف ،ليس فقط من
خارج ا�غرب ،بل أيضا من داخله.
وف ــي اﻷخــيــر ،نهمس فــي أذن هــذا
{الــحــﻼيــقــي ،zوأمــثــالــه مــن الناقم�
ا�تشائم� ،الذين ﻻ يــرون ا�غرب إﻻ
بع� س ــوداوي ــة ،ظــﻼمــيــة ،ويــروجــون
لصورة قاتمة عن الوطن ،الــذي أغدق
عليهم ويعيشون من خيراته((.

ﻛﺄس ﻋﺼﺒﺔ اﻷﺑﻄﺎل :اﻟﺮﺟﺎء واﻟﻮداد
ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ
افتتح فريق الــرجــاء الرياضي
هذه ا�نافسة ،بحلوله ضيفا ثقيﻼ
على ت .ب مازيمبي ،حيث عانى
الــفــريــق اﻷخــضــر مــن تــهــديــدات
جمهور الــفــريــق الكونغولي في
ملعب لوبومباتشي الذي تحول إلى
بؤرة لﻼصطدامات والترهيب ،الذي
لم يزد النسور الخضر إﻻ تشبثا
بـــاﻻنـــتـــصـــار
والــــعــــودة
بــــورقــــة
ا لتأ هيل
مـــــــــــن
جــحــيــم
هــــــــــذا
ا�لعب.
أجواء
متشنجة
عرفها هذا
ال ــل ــق ــاء،

واســتــفــزازات عاشها الﻼعبون
قبيل البداية ،إﻻ أنهم تجاوزوا
كــل هــذه الصعاب ووقــفــوا سدا
منيعا أمام الخصم وأنهوا الجولة
اﻷولى بﻼ غالب وﻻ مغلوب.
ف ــري ــق مــازيــمــبــي تــمــكــن من
تسجيل الهدف اﻷول في بداية
الشوط الثاني ،وحصل كذلك على
ضربة جزاء تصدى لها بشجاعة
الحارس الزنيتي ،الذي كان رجل
ا�باراة ،ويرجع له الفضل في هذا
التأهل ا�ستحق.
فريق الــوداد الرياضي ،تمكن
وبعزيمة وإصــــرار ﻻعــبــيــه ،من
تــجــاوز عــقــدة النجم الساحلي
التونسي ،الــذي كان عازما على
كسب هذا الرهان ،إﻻ أن الفريق
اﻷحمر كان له رأي آخر.
صحيح أن التونسي� كانوا
اﻷقـــــرب لــلــتــأهــل ،خــاصــة بعد
تسجيلهم لــلــهــدف اﻷول بسبب
ارتباك العميد النقاش ،إﻻ أن خبرة
بعض ﻻعــبــي الــــوداد ،ساعدتهم
على اللعب بهدوء ،والتصدي لكل
هجومات النجم ،خاصة الحارس
رضا التكناوتي الذي عاد بسرعة
إلى مستواه الكبير.

ﻛﺄس {اﻟﻜﺎف :zاﻟﺤﺴﻨﻴﺔ ﺗﺄﻛﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺬﻫﺎب
ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ

بعد عــودتــه بانتصار كبير من
العاصمة ا�صرية الــقــاهــرة على
حــســاب الــنــصــر الليبي )،(0-5
أكــد فريق حسنية أكادير أحقيته

ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺰﻧﻴﺘﻲ

واستحقاقه للوصول إلــى نصف
النهاية ،وانتصر في ملعب أدرار
بهدف� نظيف� ،بالرغم من غياب
جماهير غــزالــة ســـوس ،ﻷســبــاب
وقائية ضمانا لسﻼمتهم.
فريق نهضة بركان ،وبعد تعادل
جــد إيــجــابــي فــي مــبــاراة الــذهــاب
أمام البورسعيدي ا�صري )،(2-2
تمكن من الفوز في ملعبه بهدف
لصفر ،ليتأهل للمرة الثانية إلى
نصف النهاية التي ستكون مغربية
مائة با�ائة ،حيث سيواجه فريق
حسنية أكادير ،بينما سيستقبل كل
من الرجاء والــوداد فريقي الزمالك
واﻷهلي ا�صري في لقائي الذهاب.
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تحليل
إخباري

خسائر فادحة تهدد االقتصاد الوطني والشعب في دار غفلون

ا�ستهتار املغاربة بتداعيات فريو�س «كورونا»
ينذر ب�سيناريو خطري
إعداد
بلغ عدد حاالت اإلصابة املؤكدة
بفيروس «كورونا» في املغرب إلى
غاية صباح يوم األربعاء ،خمس
حـــاالت ،كلها قــادمــة مــن مناطق
مــوبــوءة ،علما أن إحــدى ضحايا
فيروس «كورونا» كانت سيدة مسنة
وافتها املنية على إثــر اإلصابة،
لتقول وزارة الصحة في بالغ لها،
أن «الحالة الثانية التي تم تسجيل
إصابتها بفيروس كورونا املستجد
(كوفيد  )19بمدينة الدار البيضاء،
قد وافتها املنية صباح يوم الثالثاء
على الساعة الثانية عشر وخمسة
وأربــعــن دقيقة» ،ويتعلق األمــر،
حسب ال ــوزارة ،بالسيدة البالغة
مــن العمر  89سنة والــتــي كانت
تعاني مــن أمـــراض مزمنة على
مستوى الجهاز التنفسي والقلب

والشرايني وأمراض أخرى..
الطريقة الــتــي كتب بها بالغ
وزارة الصحة ،يهدف إلى طمأنة
الرأي العام ،ويكاد يبرئ فيروس
«كــورونــا» من تهمة قتل السيدة
املعنية باألمر ،ال سيما بعد تعمد
اإلشــــارة إلــى تقدمها فــي السن
ومعاناتها من أمراض مزمنة على
مستوى الجهاز التنفسي والقلب
والشرايني وأمراض أخرى(.)..
ف ــي املـــغـــرب ،ل ــم تــصــل درج ــة
الــتــأهــب إلــى حالتها القصوى،
فــرغــم تسجيل الــحــاالت املعنية،
إال أن املغاربة الزالــوا يتجولون
في األســواق واملقاهي والشوارع
بكامل األريــحــيــة ،وال تظهر أي
عــامــات وأي استعجال الرتــداء
«الــكــمــامــات ال ــواق ــي ــة» ،ويبقى

سعيد الريحاني

البالغ األكثر صرامة حتى اآلن،
هو الــذي أصــدره الــوزيــر عبيابة
الـــذي يــشــرف عمليا عــلــى ثــاث
وزارات ،هــي الثقافة والشبيبة
والــريــاضــة واالتـــصـــال ..ويــقــول
الــبــاغ أن وزيــر الثقافة عبيابة
وجه دورية حول اإلجــراءات التي
يجب اتخاذها للحماية من فيروس
«كورونا» املستجد ،لكل من رئيس
اللجنة الوطنية األوملبية املغربية
ورؤســــاء الــجــامــعــات الرياضية
واملـــدراء الجهويني واإلقليميني
للوزارة ،ومــدراء املصالح املدبرة
بــصــفــة مــســتــقــلــة ،ودعــــا الــوزيــر
جميع املسؤولني إلى منع جميع
التظاهرات الرياضية التي يشارك
فــيــهــا املــشــاركــون مــن الــخــارج،
وكــذا التظاهرات التي يزيد عدد

املشاركني فيها عن ألــف شخص
باستثناء املواسم ..فلماذا استثناء
املواسم ومناسبات األضرحة؟ إنه
السؤال الذي يجلب السخرية ،هل
يخاف املسؤولون املغاربة لعنة
األضرحة ،علما أن املواسم تجمع
مئات اآلالف من املواطنني؟
فـــي املـــغـــرب ،مــــازل املــغــاربــة
يستعدون الستقبال «كــورونــا»
بشكل متأني ،فباستثناء بالغات
النيابة العامة ،التي تحذر من نشر
اإلشاعات املتعلقة بهذا الفيروس،
وبالغات الخطوط امللكية الجوية،
مـــازالـــت األمــــور عـــاديـــة ،بينما
ينبغي دق ناقوس الخطر ،طاملا
أن بــؤر ال ــداء لــم تعد بعيدة عن
املــغــرب ،والــنــمــوذج مــن إسبانيا
وإيطاليا التي وضعت ربع سكانها

تحت الحجر الصحي غير بعيد،
وانظروا للصرامة األوروبية ،حيث
تتبع إسبانيا «نفس اإلج ــراءات
املــشــددة وحــالــة الــطــوارئ التى
أقرتها إيطاليا بعد انتشار فيروس
«كـــورونـــا» فــى أوروبـــــا ،وقــالــت
صحيفة «إملوندو» اإلسبانية ،أن
((حصيلة اإلصــابــات بفيروس
كــورونــا ارتــفــع فــي إسبانيا إلى
 1236حالة ،كما ارتفع عدد الوفيات
إلـــى  31شــخــصــا ،وأعــلــن وزيــر
الصحة اإلسباني ،سلفادور إيال،
أن إسبانيا ستنتقل إلى سيناريو
اإلجـــــــراءات املـــشـــددة وتطبيق
التدابير اإلضافية للحد من عدوى
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»..
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات
اإلســبــانــيــة عــن إغــاق
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الأمـم الـمتحدة :جتاهل فريو�س «كورونا» خط أ� قاتل
مـــدارس مــدريــد ألســبــوعــن جــراء
سرعة تفشي الفيروس ،وأغلقت
املدارس في بلدة الباستيدا بالقرب
من فيتوريا في إقليم الباسك بعد
اكتشاف حوالي  150حالة إصابة
بــفــيــروس كــورونــا املستجد في
املنطقة)) (املصدر :عدة وكاالت).
إس ــب ــان ــي ــا غ ــي ــر ب ــع ــي ــدة عــن
املغرب ،لكن املغرب لم يصل إلى
درجــة التأهب القصوى ،لتطرح
التساؤالت :هل من الضروري أن
ترتبط اإلجــــراءات الــصــارمــة في
املغرب بوصول «كورونا» إليه؟ ملاذا
ال يتم توجيه ضربة استباقية إلى
الداء ،عبر اتخاذ كافة االحتياطات
املعمول بها في الحاالت املشددة؟
وملـــاذا ال نــأخــذ الـــدروس مــن بلد
عظيم مثل الصني ،حيث ظل العالم
يتفرج على انتشار الــوبــاء فيها
ألزيــد مــن شهرين قبل أن تشرع
في مقاومة املــرض ،لتعلن مؤخرا
سيطرتها على انتشار الفيروس
والشروع في تفكيك املستشفيات
امليدانية التي خصصت الستقبال
املصابني؟ أين نحن من ذلك الشعب
الـــذي يــرتــدي الــكــمــامــات ويلتزم
بتعاليم السالمة الصحية في كل
خطوة يخطوها؟
الصني سيطرت على املرض ،لكن
الصني الجديدة بالنسبة للمغرب،
هـــي إيــطــالــيــا ،فــقــد ((عــنــونــت
الــصــحــافــة اإليــطــالــيــة مقاالتها
بـــ«الــجــمــيــع فــي املـــنـــزل» ،و«كــل
شيء مغلق» ،بعد صدور مرسوم
وقعه رئيس الحكومة ،جوزيبي
كــونــتــي ،يــوســع إلــى كــل أنــحــاء
البالد إجــراءات اإلغــاق الكبرى
التي جرت يوم األحد املاضي في
األقاليم الشمالية ،حيث يعيش
ربع سكان البالد ..كما أعلن كونتي
أن إيــطــالــيــا بكاملها أصبحت
منطقة مــحــمــيــة ،وتــقــرر أيضا
منع جميع التجمعات ،بما فيها
األنشطة الرياضية ،بعد ارتفاع
عدد املصابني بالفيروس إلى أكثر
مــن عشرة آالف ،والــوفــيــات إلى
 ..631وكانت إيطاليا قد سجلت
يــوم الثالثاء املنصرم ،ارتفاعا
قياسيا في عدد وفيات املصابني
بفيروس كــورونــا الــجــديــد ،بلغ
 168وفاة خالل  24ساعة ،وتشير
آخر األرقام إلى أن عدد اإلصابات
بـ«كوفيد  »19في إيطاليا ارتفع
من  9172حالة إلى  10149خالل
 24ساعة ،وذلك وفقا لتصريحات
مسؤول إيطالي لوكالة رويترز ،إلى
حــدود يوم الثالثاء املنصرم.))..
(املصدر :عدة وكاالت).
وكان هلل في عون مدير األوبئة
املغربي محمد اليوبي ،الذي فرض
عليه فيروس «كــورونــا» الظهور
بشكل مكثف فــي وســائــل اإلعــام
وكــأنــه «الــصــحــاف» فــي الــحــرف،
حيث ما فتئ يؤكد أن الوصول إلى
نسبة إصابة  1باملائة من املغاربة
بـ«كورونا» غير محتمل ،مستبعدا
انتشار الفيروس باملغرب ..ربما
يــكــون مــديــر األوبــئــة عــلــى حــق،
وربــمــا يــكــون فــيــروس «كــورونــا»
مــجــرد عــنــوان لــحــرب بيولوجية
عاملية ،وهو السؤال الذي سبق أن
طرحته «األسبوع» ،فكان الجواب
مــن بــعــض الــتــقــاريــر اإلعــامــيــة
يقول(( :ذكــر تقرير ملنظمة العدل

ارتداء املغاربة للكمامات الزال حالة نادرة
والتنمية فــي الــشــرق األوســـط،
أن فيروس «كــورونــا» الجديد في
الصني ،تم تصنيعه واختالقه في
مختبرات طبية سرية في أوروبا،
وقــال املتحدث باسم املنظمة غير

الفيروس مــع تــوافــد املستهلكني
على ش ــراء األقــنــعــة ،فــي انتظار
االســتــفــادة الــكــبــرى ،املتمثلة في
إرغ ــام عــدد كبير مــن ال ــدول على
إبرام صفقات اللقاح(.)..

في «الحجر الصحي»( ..تفاصيل
الحرب البيولوجية في ملف خاص
عــدد 6 :فبراير  ،)2020وازداد
التخوف أكثر مع إعالن أول حالة
وفاة ،ورغم أن األلطاف اإللهية تقف

خــاصــة الــقــول ،أن االستهانة
بفيروس «كورونا» ،قد تكون خطئا
قــاتــا ،وهــذا مــا جــاء على لسان
مدير عام منظمة الصحة العاملية،
الدكتور تــيــدروس غيبريسوس،

كان الله في عون مدير األوبئة المغربي محمد اليوبي ،الذي فرض عليه
فيروس «كورونا» الظهور بشكل مكثف في وسائل اإلعالم وكأنه
«الصحاف» في الحرف ،حيث ما فتئ يؤكد أن الوصول إلى نسبة إصابة
 1بالمائة من المغاربة بـ«كورونا» غير محتمل ،مستبعدا انتشار الفيروس
بالمغرب ..ربما يكون مدير األوبئة على حق ،وربما يكون فيروس «كورونا»
مجرد عنوان لحرب بيولوجية عالمية
الحكومية :إن دوافـــع إعــدادهــم
للتقرير املذكور ،جاء بعد اكتشافهم
ملختبرات سرية في أوروبا ،تعمل
عــلــى تــصــنــيــع ف ــي ــروس ــات ،يتم
توظيفها في حروب بيولوجية ضد
دول بعينها .املتحدث أفــاد أيضا
أن شركات أدويــة كبيرة ،ستعلن
بعد أن يقتل الفيروس ،عددا هائال
من البشر ،عن لقاح مناسب له،
وذلك كخطة لتضخيم أرباحها من
لقاحه ،وعن سبب ظهور الفيروس
فــي الــصــن تــحــديــدا ،هــذه املــرة،
قال املتحدث :إن ذلك سيسرع في
انــتــشــار واس ــع للفيروس ،نظرا
للكثافة السكانية الــكــبــيــرة في
الصني ،والتي تقدر بأزيد من مليار
نــســمــة)) (املــصــدر :قــنــاة الحرة
وعدة وكاالت).
طــبــعــا ،ال يــمــكــن الــحــديــث عن
فيروس «كورونا» دون طرح سؤال:
من املستفيد من انتشاره؟ ليكون
الــجــواب ،أن املستفيد األول هو
شركات تصنيع األقنعة والقفازات
الطبية التي استفادت من تفشي

ي ــذك ــر أن املـــغـــرب دخــــل إلــى
الترهيب مــن فــيــروس «كــورونــا»
من بابه الواسع ،منذ اليوم الذي
اســتــقــبــل فــيــه مستشفى سيدي

إلى جانب املغرب ،إال أن االستمرار
في االستهتار قد يؤدي إلى عواقب
وخيمة ،ألن املسافة الفاصلة بني
املغرب وإسبانيا وإيطاليا ال تدعو

مدير مديرية األوبئة محمد
اليوبي الذي اشتهر بخرجاته
يف موضوع «كورونا»

سعيد بمكناس  90طالبا مغربيا
تــم ترحيلهم مــن الــصــن بسبب
الفيروس ،وقد تم إجالء  167مغربيا
من مدينة ووهــان الصينية كلهم

لالطمئنان ،خاصة مع نزوح املرض
من الصني نحو أوروبــا ،وهــو ما
يعني أن الوجهة املقبلة قد تكون
هي إفريقيا(.)..

فــي املــؤتــمــر الــصــحــفــي اليومي
الســتــعــراض أحـــدث املستجدات
املتعلقة بفيروس «كوفيد  ،»19حيث
قــال(( :نحن في مرحلة حاسمة،
فخالل اليومني املاضيني ،تجاوز
عــدد اإلصــابــات فــي دول العالم
تلك املــوجــودة داخــل الــصــن))،
واعتبر الطبيب تيدروس أن هذه
هي «نافذة الفرصة» أمام كل دولة
الحــتــواء امل ــرض ومــنــع تفشيه،
وأشـــار إلــى أن كــورونــا ليست
إنفلوانزا ،وباإلمكان احتواؤها
إذا ما اتخذت اإلجراءات املناسبة
لذلك ..واسترسل الدكتور تيدروس
قائال(( :إنه ال ينبغي االستهانة
باملرض ..ليس ثمة دولــة واحدة
بعيدة عن املرض .هذا ربما يكون
خطئا قــاتــا باملعنى الحرفي،
فهذا الفيروس ال يحترم الحدود
وال يفرق بني األجناس واألعراق
وال يهمه حــجــم الــنــاتــج املحلي
اإلجمالي في الدولة وال مستوى
التنمية)) (املصدر :موقع أخبار
األمم املتحدة).
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في الوقت الذي ضرب فيه الجفاف
واقعيا العديد من مناطق ا�غرب ،منها
نسبة تفوق  90با�ائة في العديد من
اﻷقاليم ،وبخاصة في الجنوب ابتداء
من الحوز والرحامنة وقلعة السراغنة
وسوس ،وبنسبة أزيد من  50با�ائة
سهلي ســايــس وال ــغ ــرب ،لــم تعلن
الحكومة بعد أي إجــراء استعجالي
ﻹعﻼن حالة الجفاف رسميا.
وفـــي الــوقــت الــــذي يــنــتــظــر فيه
مﻼي� الفﻼح� من ساكنة العالم
القروي التفاتة عاجلة من الحكومة
وســط فوضى فقدان »الــتــ�« وغﻼء
صاروخي في أثمنة اﻷعﻼف وانهيار
كــارثــي فــي أثمنة اﻷغــنــام واﻷبــقــار
بسبب الجفاف ،قال مصدر سياسي،
أن الحكومة ارتكبت خطئا سياسيا
ح ــ� حــذفــت ف ــي الــقــانــون ا�ــالــي
الحالي ،وﻷول مرة في تاريخ ا�غرب،
ما كــان يسمى »صندوق الجفاف«،
الذي دأبت الحكومات السابقة منذ
سبعينيات القرن ا�اضي ،على دعمه
تأهبا لحدوث الجفاف ،بينما قال
مصدر اقتصادي جد مطلع من وزارة
ا�الية ،أن حذف »صندوق الجفاف«
من القانون ا�الي ،كان قرارا مرتبطا
بــصــنــدوق »الـــكـــوارث الطبيعية«،
الذي أحدثته الحكومة ليكون شامﻼ
للحوادث والكوارث الطبيعية ،سواء

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
كانت فيضانات أو جفافا ،فقط على
الحكومة الحالية أن تفعله بعدما بدا
الجفاف أمرا واقعا في أكثر من ثﻼثة
أرباع تراب البلد.
واستغرب ا�صدر ذاته عدم تفعيل
الحكومة للصندوق الحالي ،ﻻسيما
وأنــه حصل هذه السنة على تمويل
هــام مباشرة مــن جيوب ا�واطن�
وليس مــن ا�يزانية العامة ،حيث
تفاجأ ا�ــواطــنــون بــزيــادات قاربت
 200درهم في عملية تأم� سياراتهم
الخاصة ،طبقت ابتداء من فاتح يناير

ا�اضي ،وخصصتها الحكومة لفائدة
هذا الصندوق ،الذي يطالب ا�غاربة
اليوم فقط العمل بقاعدة »من لحيتو
لقم ليه« ،أي بتحويل مستحقاتهم
ﻹخوانهم الفﻼح� وساكنة العالم
القروي التي تعيش كارثة حقيقية
اليوم بسبب الجفاف ،حيث بلغ ثمن
الشاة في عدة أقاليم 90 ،درهما ،أي
أن ثمن كيس علف من الشمندر يفوق
ثمن الــشــاة ،فــمــاذا تنتظر حكومة
العثماني لتعلن رسميا عــن حالة
الجفاف؟

يــتــضــح أن الــحــســابــات الــتــي
كانت واردة عند التجمع الوطني
لــﻸحــرار حــول استحقاقات 2021
قد بــدأت تتراجع ،خاصة في ظل
اﻷزم ــات السياسية واﻻقتصادية
التي أصبح يعانيها رئيس الحزب
عزيز أخــنــوش ،الــذي بــدأ طموحه
الــســيــاســي يــتــقــلــص ويــتــراجــع
با�قارنة مع السنت� ا�اضيت�.
ه ــذه الــحــســابــات يــقــول مصدر
جد مطلع من حزب اﻷحــرار ،كانت
حاضرة خﻼل آخر اجتماع للمكتب
السياسي ،يــوم اﻹثــنــ� ا�ــاضــي،
والذي كان اجتماعا ساخنا ،حيث
طالبت قيادات اﻷحرار من الرئيس
عــزيــز أخـــنـــوش ،الـــخـــروج عند
ا�واطن� وللرأي العام بعد أزمة
»تغازوت باي« ،ليوضح لهم ويعلن
صراحة عن استمراره في رئاسة
التجمعات الخطابية �نح نوع
من الطمأنة للمناضل� ولﻸعيان
التجمعي� ،وبالتالي تفنيد خبر

اﻻستقالة أو قرب اﻻستقالة ،يؤكد
ا�صدر.
ويضيف ا�صدر ،أن عزيز أخنوش
رفض مجاراة قيادات التجمع في
طلباتها ،وأكد تمسكه بأخذ قسط
من »اﻻستراحة« ،والتراجع شيئا
ما إلى الخلف ،مما زاد من شكوك
الــقــيــادة ،ﻻســيــمــا وأن اﻻجــتــمــاع
انفض على تمسك أخنوش بقرار
»اســتــراحــتــه« وأخـــذ مــســافــة من
الــزعــامــة ،وابــتــعــاده عــن وتيرته
السابقة التي كان يقود بها اﻷحرار،
وعلى رأســهــا غيابه فــي اليوم�
ا�ــوالــيــ� عــن الــنــدوة الصحفية
التي عقدت لتقديم حصيلة عمل
قافلته » 100يوم  100مدينة« ،حيث
عوضه بوسعيد ،ا�نسق الجهوي
لـ»الحمامة« بجهة الدار البيضاء،
والــقــيــادي الــطــالــبــي والــبــر�ــانــي
بايتاس ،فهل شــرع أخنوش حقا
فــي اﻻبــتــعــاد عــن قــيــادة اﻷحـــرار؟
وبالتالي ،هل تبخرت أحﻼم 2021
التي ظلت قــيــادات التجمع تــردد
عﻼنية أن أخنوش هو مفتاحها؟
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تــشــديــد الــرقــابــة
ترك حزب القوات الشعبية الذي كان على لصوص ا�ال
يعتبر سدا منيعا في حماية حقوق الـــعـــام ومــحــاربــة
اﻹنسان والدفاع عن الحقوق ا�دنية الــفــســاد والـــريـــع،
والسياسية واﻻجتماعية ،وتبني طــالــبــوا بــتــشــديــد
قضايا الطبقات ا�سحوقة والوقوف الرقابة على مﻼكي
في وجه اﻹمبريالية والتسلط ،وفي دور الــحــضــانــات
الوقت الذي تعيش فيه البﻼد أزمة الخاصة با�غرب،
سياسية وأزمة حريات وأزمة قوان� خاصة على مستوى
تأم� اﻷطفال ،حيث
محاربة للفساد وغيرها،
دعــا مقترح قانون
ترك اﻻتحاد اﻻشتراكي
ﺷﻘﺮﺍﻥ
وضـــعـــه شــقــران
لــــلــــقــــوات الــشــعــبــيــة
أمام رئيس فريق
بــمــجــلــس الـــنـــواب كل
الحزب بمجلس
هذه القضايا ،وجعل من
الـــنـــواب مـــؤخـــرا ،إلــى
أولوياته ،تعديل فصل
تغيير القانون الذي
قـــانـــونـــي داخـــل
يتحدث عن إجبارية
قانون حضانات
تــــــأمــــــ� ج ــم ــي ــع
اﻷطــــفــــال ،مما
اﻷطفال ا�وجودين
جــــلــــب عــلــيــه
بــالــحــضــانــة من
ســخــريــة بــاقــي
جميع الحوادث
مــــــكــــــونــــــات
الــتــي قـــد تقع
اليسار.
داخــــــــل هـــذه
رفــــــــــــــــاق
الــحــضــانــات،
إدري ــس لشكر
والــتــي يــكــون
مـــن اﻻتـــحـــاد
ﻟﺸﻜﺮ
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فيها هــؤﻻء اﻷطــفــال تحت ا�راقبة
الفعلية لهذه الحضانات ،تعديل في
اتجاه ضرورة تمك� اﻵباء واﻷمهات
من نسخة كاملة من عقد التأم� الذي
تكون الحضانة قد أبرمته مع الشركة
ا�عنية ،وذلــك تحت طائلة العقاب
بغرامة تصل  50ألف درهم وتحمل
جميع ا�سؤولية فــي حــالــة وقــوع
حوادث لﻸطفال ،فهل يشدد اﻻتحاد
اﻻشتراكي الرقابة كذلك على بؤر
الريع والفساد وأوكار حضانة ا�ال
العام؟

قــال مــصــدر بر�اني جــد مطلع،
أنــه مباشرة بعد صــدور مقال في
الــعــدد اﻷخــيــر مــن جريدة
»اﻷســــبــــوع« حـــول سطو
قـــيـــادي بــر�ــانــي بــحــزب
اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة على
ســـيـــارة تــعــود ملكيتها
للحزب ،قدم ا�عني باﻷمر
استقالته من اﻹطار التابع
لـــ»الــبــام«) (..فــي انتظار
تقديمها للحزب.
وأوض ــح ا�ــصــدر ذات ــه ،أنــه بعد
خبر الجريدة الــذي أورد تفاصيل
ســطــو هــذا الــقــيــادي عــلــى ســيــارة

الحزب منذ أزيــد من سنت� ،قرر
ا�عني باﻷمر كذلك إرجاع السيارة
إلى ملكية »الجرار« ،وأن القيادي
الثاني الذي أشارت إليه الجريدة،

قرر بدوره اعتزال السياسة نهائيا،
وبذلك تكون »اﻷسبوع« قد ساهمت
في تخليق العمل السياسي.
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قانون السجل اﻻجتماعي أو ما بات يعرف
بقانون »ترقيم ودعم الفقراء ا�غاربة« ،بات
يــطــرح إشــكــاﻻ وســط الــســاحــة السياسية
واﻻجتماعية ا�غربية والخوف من استغﻼله
انتخابيا خﻼل اﻻستحقاقات القادمة.
القانون الجديد الذي سيقوم بإحداث وكالة
وطنية للسجل اﻻجتماعي ،ستقوم بتشكيل
قاعدة معطيات حول السكان ا�غاربة ،ﻻسيما
الفقراء ،بأرقام مضبوطة ،والذي قدمه رسميا
الوزير ا�نتدب في الداخلية أمــام بمجلس
ا�ستشارين قبل أسبوع� ،يستبعد مصدر

سياسي جد مطلع من ا�عارضة ،تطبيقه
عشية اﻻنتخابات ،لعدة اعتبارات ،أهمها
التخوف من انعكاسات »اﻷمية« ا�نتشرة
وسط فقراء البلد ،والذين قد يعتقدون أن
حزب العثماني هو من يدعمهم ،بل منهم من
سيعتقد أن بن كيران هو الذي ﻻيزال يدعمهم.
وأكــد ا�صدر ذاتــه أن الشروط العملية،
ستجعل وزارة الداخلية عاجزة عن تطبيق
هذا القانون قبل اﻻنتخابات ،ﻷن تنزيله على
أرض الواقع ﻻ يقف عند حدود ا�صادقة على
نص القانون بمجلسي البر�ان ،فهذا أمر
سهل ا�نال ،ولكن تطبيقه يقف عند شرط
صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية التي

ستنزله على أرض الواقع ،وستضع جميع
اﻵليات لتطبيقه لوجيستيكيا ومعلوماتيا
وغيرها ،وهو ما جعل الوزارة تنص في آخر
بند من هذا القانون ،على أن هذا القانون لن
يطبق إﻻ بنشر جميع النصوص وا�راسم
التطبيقية الخاصة به ،بمعنى ليس بصدور
القانون وحده ،وهو اﻷمر الذي يتطلب مدة
زمنية ستنتهي بعد اﻻنتخابات القادمة.
وكان وزير الداخلية أثناء تقديم ا�شروع،
قد أكد بأن هذا ليس برنامج قطاع وزارة
الداخلية وﻻ يمثل رؤية حزب واحد ،بل هو
برنامج اجتماعي طموح يهم فئات واسعة
من ا�غاربة ،ويهدف تجويد الخدمات والدعم

اﻻجتماعي وتحديد اﻷســر التي تستحق
الدعم فعﻼ ،وبالتالي تحس� مردودية برامج
الدعم ،وكل ذلك بطريقة إلكترونية مضبوطة
تحقق كذلك غاية احترام سرية ا�عطيات
الشخصية.
وأكد أن السجل الوطني للسكان ،سيتضمن
اﻻسم والصورة والبصمات ورقم الهاتف،
وستحدث »الوكالة الوطنية للسجﻼت« وهي
مؤسسة عمومية تتمتع باﻻستقﻼل ا�الي
والشخصية اﻻعتبارية ،ﻷن الهدف من هذا
القانون هــو توحيد البرامج اﻻجتماعية
القائمة كـ»الراميد« و»تيسير« وغيرها والتي
تفتقد للتنسيق وترشيد ا�وارد ا�الية.
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من ساحة الشهداء بحي ا�حيط ،يمتد شارع
مصر ويحد بــشــارع الحسن الثاني ،وبينهما
ساحة في طور التهيئة ستكون اﻷجمل في كل
مقاطعة حسان وأسفلها مرائب تحت أرضية
تتسع لـ  500سيارة ،ومن شارع الحسن الثاني
يتفرع شارع محمد الخامس ،وفي ساحة البريد،
تتفرع  3شــوارع هــي :شــارع سوكارنو وشــارع
يعقوب ا�نصور ،وشارع القاهرة الذي يقف عند
مدار يجمع شوارع موﻻي سليمان وموﻻي رشيد
وغاندي .هذا الوصف الجغرافي �واقع في قلب
العاصمة ،ﻹبراز مكانة اﻹخوة ا�صري� في قلوب
الرباطي� ،وكما تﻼحظون ،تواجد شارعي مصر
والقاهرة مع شوارع عظماء ا�ملكة والعالم.
وسوف نسافر بكم عبر التاريخ القريب لنقف
عند محطات جد مهمة أسست روابط أزلية ب�
الشعب� ا�غربي وا�ــصــري ،ونقفز إلــى سنة
 ،1985حيث التقى ممثﻼ العاصمت� القاهرة
والرباط ،في أشغال مكتب منظمة العواصم وا�دن
اﻹسﻼمية ا�نعقد في العاصمة اليمنية صنعاء،
ودار بينهما حديث ودي أخبر فيه الوفد الرباطي
القطب ا�صري وكان من العلماء ا�سؤول� في
محافظة العاصمة القاهرة ،بمكانة ا�صري�
عموما في اهتمامات وحب الرباطي� ،واستدل
بشارعي مصر والقاهرة وموقعهما ب� شوارع
العظماء ،والقطب ا�ــصــري سيفاجئ الجميع
بمساندة الرباط في طلب انضمام ا�دن الجنوبية
للمملكة إلى ا�نظمة ،بل ويعلن استضافة ا�ؤتمر
ا�قبل بعد سنة في رحاب عاصمة أرض الكنانة،
وفيها سيقرر الجمع العام مصير انخراط ا�دن
الصحراوية.
القطب ا�صري وجه دعــوة للرباطي� لزيارة
القاهرة مباشرة بعد اجتماع صنعاء ،فكانت
الزيارة وأسفرت عن إجراء تآخي ب� العاصمت�
برمج مع انعقاد ا�ؤتمر العام للمنظمة اﻹسﻼمية،
وبتاريخ  25شتنبر  ،1986وبحضور عمداء ووفود
العواصم وا�ــدن اﻹسﻼمية ،وقعت الرباط عقد
التآخي مع القاهرة ،ووقعه من الجانب الرباطي،
وبصفة استثنائية ،والي الرباط إلى جانب رئيس
ا�جلس الجماعي.
وبتاريخ  8يوليوز  ،1987زار محافظ القاهرة
والــوفــد ا�ــرافــق لــه العاصمة اﻷخــويــة ،وقــررت
الرباط بناء حديقة أندلسية في القاهرة ،ووافقت
العاصمة ا�صرية على إقــامــة مــعــرض لﻶثار
الفرعونية اﻹسﻼمية �دة  3أشهر في مسرح محمد
الخامس ،وبرمجت عدة إنجازات في العاصمت�..
ثم توقف كل شيء.
إنها »قصة حب« ب� القاهرة والرباط» ،حب«
ﻻ زلنا له أوفياء يتربع على أيكه القلب الرباطي.

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
شهادة في حق أحد رواد الفن الغرناطي
الـــراقـــي ،ال ــراح ــل الــفــنــان أحــمــد بناني
الصالح ،الــذي توفي رحمه ﷲ منذ 47
سنة ،وتم تكريم روحه في حفل لـ»خميس
اﻷندلسيات« دورة ا�رحوم أحمد بناني
با�سرح الوطني محمد الخامس ،بتاريخ
 27يونيو  ،2013وقد دونت مراسيم هذا
الحفل في كتاب »موﻻتي بديعة« ديوان زجل
بتقديم للمؤرخ الدكتور مصطفى الجوهري،
نقتطف منه هــذه الفقرة)) :الفنان أحمد
بناني واحد من هؤﻻء اﻷعﻼم ،انطلق هاويا
وانتهى محترفا ،بل متخصصا ومتمكنا من
آليات وقواعد الطرب الغرناطي ،وشيخا
من شيوخه ا�عتمدين وا�حقق� ،وصاحب
مــدرســة غــرنــاطــيــة ربــاطــيــة تــخــرج منها
مجموعة من التﻼميذ الذين واصلوا رسالته
الفنية ،وفي طليعتهم ،محمد بن عبد ﷲ
وأحمد بيرو ،هذا اﻷخير الذي يعتبر ذاكرة
مدونة لتراث أحمد بناني الذي ضاع منه
الكثير(( انتهى.
عاصمة الثقافة اﻹفريقية تقدم للقارة
الــســمــراء هـــذا الــعــمــﻼق فــي فــن الــطــرب
الــغــرنــاطــي وهــو فــن مشهور فــي  4دول
إفريقية.

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ
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ﻻ يــجــب اﻻســتــخــفــاف بــاﻻســتــعــدادات الــجــاريــة
ﻹعادة قراءة القوان� اﻻنتخابية ،فهذه القوان� هي
اﻹدارة الفعلية للتقدم واﻻزدهــار ومحاربة الفساد
والفاسدين ،كما أنها بمثابة حصانة للمتﻼعب�
وا�اكرين وا�ستغل� لظروف أو حسن
نية بعض ا�واطن�.
فهذه القوان� حتى تكون ديمقراطية،
بما أنها تنظم شكل وممارسة اﻻنتخابات
من اﻷحزاب لتحقيق أهداف من أجلها
ستتكلف بإنجازها إرضاء للشعب ،يجب
على الشعب إذن ،أن يفرض قوانينه
اﻻنتخابية كفاعل رئيسي فيها وصاحب
السلطات الحقيقي وا�مول بضرائبه،
التي ﻻ تستثني أي أحــد وتكاد تكون
عامة بحوالي  % 95من ا�واطن� ،إذ
في انتخابه �ن يدبر هذه اﻷمــوال ،لم
يقر ا�شرع قرار أصحاب الضرائب ،بل
سكت عن حقوق »ا�ضروب�« بالضرائب
واختار من هم أمامه بـ»الصياح« ،اختار
اﻷحــزاب ومتعها بما كان يجب منحه
لشعب الضرائب والسلطات والقرارات
والتضحيات.
فــاﻷحــزاب ﻻ تمثل إﻻ منخرطيها
ا�ستوف� لشروط اﻻنضمام إليها وليس غيرهم،
وبالتالي ،فالشعب بكل مكوناته ،هو خارج القوان�
اﻻنتخابية التي فصلتها اﻷح ــزاب على مقاسها،
ومنعت بذلك على الشعب التعبير عن آرائه وحقوقه
وواجباته ،ويعلم ﷲ هل هذه اﻷحزاب تؤدي ضرائبها

كالشعب أم ﻻ؟
فكل ما يتسرب إلينا من محاكمات ،وفرار ،وفساد،
ومعارك ضارية ،وفشل ذريع في التسيير والتدبير
واﻻبتكار ،والتحكم ،والتزوير ،واﻹقــــاﻻت ...إلخ،

لــم يكن أبطالها مــن »ا�ــريــخ« ،بــل مــن الخاضع�
�قتضيات الــقــوانــ� اﻻنتخابية الــحــالــيــة ،التي
اقترحتها وباركتها وزكتها اﻷحــزاب ،وتم تهميش
الشعب »مول الضرائب«.
وحتى ﻻ تتكرر نفس ا�آسي التي تتجدد مع كل
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من اﻻختصاصات ا�همة ا�سنودة للجماعة،
وقاية وعﻼج الرباطي� من اﻷوبئة ا�عدية ،حتى
إن أكبر قسم »مكلف« فيها هو ا�كتب الصحي
البلدي ،الذي ينفرد في وثيقة ا�يزانية بصفحة
كاملة من اﻻعــتــمــادات ا�الية للقيام بمهامه،
وتحت تصرفه بنايات وعتاد وســيــارات ،وهو
مستقل عن مقرات الجماعة وا�قاطعات ومجلس
العمالة ..فهل سمعتم بعملية واحدة تدخلت فيها
الجماعة ،مثل التلقيح ضد الزكام ،والتطعيم ضد
الفيروسات ،والتدخل لحث السكان على الوقاية
من مرض السكري وغيره ،بالرغم من رصد بنود
مشحونة بعشرات ا�ــﻼيــ� وأخ ــرى با�ئات،
لشراء اﻷدوية والتلقيحات.
والواقع ،أن هذا ا�كتب ا�هم ا�كلف بصحة
الرباطي� ا�مول بضرائبهم ،تكلف بمهمت�
فقط :مهمة تأكيد الــوفــاة وتزكيتها بشهادة
الدفن ،ومهمة »محاربة« سكان القواديس من
فئران و»طوبات« و»سراق الزيت« ،وبالتالي ،فﻼ
تربطه أي عﻼقة باﻹنسان ،فهو مجند بعد حدوث
وفيات ،لتسهيل الدفن ومحاربة  -في ا�نام -
الجرذان وحشرات تمكنت كل الدول اﻷوروبية
واﻹفريقية والعربية من التخلص منها نهائيا،
ليس بالحرب ومﻼييرها ،وإنما بفكرة تطعيم
»قوتها« بمادة العقم من التناسل حتى انقرضت
نهائيا ،دون »قتل« ونهب ا�ﻼيير منذ  50سنة
باسم الــحــرب على مخلوقات ضعيفة وربما
بريئة من تهمة العدوى باﻷمراض مادامت في

ﺻﻮرة ﻟﻠﻔﻨﺎن اﳌﺮﺣﻮم أﺣﻤﺪ ﺑﻨﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
اﳌــﺰداد ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻨﺔ  1917وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ
 ،1973وﻛــﺎن رﺣﻤﻪ اﷲ راﺋ ــﺪا ﰲ ﻓــﻦ اﻟﻄﺮب
اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌــﻐــﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وأول
رﺋﻴﺲ ﺟــﻮق ﻟﻠﻄﺮب اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺑــﺪار اﻹذاﻋــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وإذا ﻛــﺎن ﻟﻸﺷﻴﺎخ أﺳﻤﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﺰل
ﺑﺎﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺷﻌﺮاء اﳌﻠﺤﻮن ،ﻓﺈﻧﻪ رﺣﻤﻪ
اﷲ ﻧﻈﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﻮﻻﺗﻲ ﺑﺪﻳﻌﺔ«
وأداﻫﺎ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﳊﻨﻬﺎ ورﲟﺎ ﻫﻲ اﻷروع ﰲ
ﻛﻞ ﻗﺼﺎﺋﺪه ،وﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﺣﻤﺎة اﻟﺘﺮاث اﻟﺮﺑﺎﻃﻲ
ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ  16ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﳕــﺎذج دﻳــﻮان
اﳌــﺮﺣــﻮم وﺟﻤﻌﺖ ﰲ ﻛﺘﺎب »ﻣــﻮﻻﺗــﻲ ﺑﺪﻳﻌﺔ«
دﻳﻮان زﺟﻞ.
ﺗﻐﻤﺪ اﷲ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ وأﺳﻜﻨﻪ
ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ.

حدود »قواديسها« ،بينما العدوى الحقيقية هي
التي تنخر اليوم الرباطي� من زكام واﻷمراض
الصدرية والحصبة واﻷوبئة التي تتسلط بدون
إذن وﻻ سابق إنـــذار ،فما دور الجماعة عبر
مكتبها الصحي ،هل لتنظيم مداومة لﻺسراع في
تسليم شهادات الدفن ،أم ﻹنشاء خلية للطوارئ
بالتنسيق مــع ا�ــصــالــح الصحية اﻹقليمية
للتصدي ﻷي خطر محتمل؟ علما أنه حتى زيارة
ا�ؤسسات التعليمية لﻼطمئنان على صحة
التﻼميذ ،قد حذفت.
وإذا تخلى ا�نتخبون عن واجبهم الوقائي من
اﻷوبئة ،فإننا نتساءل عن اﻹجــراءات ا�قترحة
لحماية الرباطي� من وباء »كورونا« مثﻼ ،في
الوقت الذي نرى فيه معظم منتخبينا منشغلون
حاليا بـــ»وبــاء« اﻻنتخابات ،هل بالﻼئحة أم
باﻻقتراع الفردي؟ هل با�يزانيات والسيارات
والتعويضات و»الهميزات« والصفقات ،أم فقط
بالتطوع؟ وفي هذه الحالة ،سيكثر اللغط على
اﻻعتداء واﻻغتيال واﻻستهداف للديمقراطية
و»رزق« ا�ناضل� الديمقراطي� ،وسـ»يولولون«
و»ينحبون« على رفاقهم في »النضال« وهم
با�ئات بــ� يــدي الــعــدالــة بتهم اﻻختﻼسات
واﻻختﻼﻻت ،وسيحيلون موضوع »كورونا« على
الحكومة وتتعالى أصواتهم في ا�جالس على
قهر الشعب وإهماله ،بينما هم »القاهرون«..
وقانا ﷲ جميعا من هذا الفيروس وﻻ حول وﻻ
قوة إﻻ بالـله.

موسم انتخابي ،باﻻكتفاء بــآراء أحادية لﻸحزاب
التي تؤكد نسبة ا�شاركة في اﻻستحقاقات محدودية
تأثيرها على الشعب حتى تدنت هذه النسبة إلى
الخط اﻷحمر ،ومع ذلك ظلت اﻷحــزاب وكأنها غير
معنية مــادام ا�شرع لم يعط اﻻهتمام
الواجب ﻷصحاب الضرائب ا�سجل�
في اللوائح اﻻنتخابية ،فيحدد نسبة
مائوية ﻻ تقل عن  % 50من ا�سجل�
ومثلها من ا�شارك� ،فإذا لم تتحقق
هذه النسبة ،تعاد اﻻنتخابات ونفقاتها
على حساب اﻷحزاب ا�عنية ،أما اليوم،
فبنسبة قليلة جدا من ا�صوت� ،يتكون
البر�ان والحكومة وا�جالس الجماعية
التي تتصرف فــي أم ــوال وممتلكات
ورقاب وسلطات الشعب ،لذلك ،فﻼ بد
من اﻹنصات للشعب على غرار ما تم
تطبيقه في اللجنة الوطنية للنموذج
التنموي باﻻستماع إلى آراء كل أطياف
ا�جتمع ،لوضع قوان� انتخابية من
الشعب وإلى الشعب.
والـــصـــورة ا�ــرفــقــة ه ــي ﻷعــضــاء
اللجنة ا�كلفة بمراقبة اﻻنتخابات في
العاصمة وأعطت حكومة التناوب سنة
 ،1997ويظهر فيها الرئيس القاضي مــوﻻي هاشم
العلوي ،واﻷساتذة :موﻻي عبد ﷲ العلوي وحسن
بنعمر وإدريس لشكر والشرقاوي وتاتو والهرندي
وبالبايتة واﻹدريــســي ..فهل تتأسس لجنة مماثلة
لتعطينا هذه ا�رة »حكومة من الشعب«.

ر اﻟﻌﺎ
أﺳﺮا ﺻﻤﺔ

❐ أشــــارت الــصــفــحــة  303مــن كتاب
»موسوعة الرباط« ،إلى »وبــاء خطير في
الص� من سنة 1334م إلى 1350م ،وهجم
على القارة الهندية وروسيا وأروبــا ،ولم
يصل إلى ا�غرب ،وكانت أسبابه في ذلك
الوقت :ا�جاعة والتلوث« انتهى.
والتلوث الــيــوم فــي العاصمة ،أصبح
في عهد وزارة البيئة وأقسامها ولجانها
الجماعية وجمعياتها ،من »الحاضرين«
بــقــوة فــي هــوائــنــا وتغذيتنا وأســواقــنــا
وبيوتنا ..فمن يدري ربما يكون ذلك الوباء
الــذي ظهر في الص� منذ  686عاما هو
»كورونا«.
❐ في  13يونيو  ،1988تاريخ توقيع اتفاقية
تآخي مع عاصمة إفريقية والرباط ،تقدمت عمدة
تلك العاصمة بطلب مساعدة �ؤسسات التعليم،
وحددتها في كراسي وطـــاوﻻت ،إﻻ أن الوفد
الرباطي اقترح التكفل بتكوين »معلم�« نجارين
بما أن ذلــك البلد غني بالغابات ،فسيصبح
مصدرا وليس مستهلكا لتلك ا�ــعــدات .الخبر
السر ليس في التذكير بهذه ا�علومة ،لكن في
النهضة العظيمة التي غمرت تلك العاصمة بفضل
منتخبيها ،وهي اليوم رائدة في القارة ،أما نحن،
فمازلنا في ا�عارك مع »الطوبات« واﻻنتخابات.
❐ الطوبات و»الفئران« وسراق الزيت من
جهة ،و»مباريات ا�ﻼكمة والتيكواندو« من
جهة أخرى ،منعت منتخبينا من اﻻحتفاء
بتكريم الرباط »عاصمة للثقافة اﻹفريقية«،
وذلــك بتنظيم حفل استقبال على شرف
عمداء الثقافة ا�غربية بحضور السفراء
وا�لحق� الثقافي� في السفارة ورؤساء
الجامعات  -وليس رؤســاء الجماعات -
وأعضاء أكاديمية ا�ملكة ،وفي هذا الحفل
يعلن عــن اقــتــراح تــاريــخ لـــ»يــوم الثقافة
اﻹفريقية« ..فهل تفعلها جماعة عاصمة
الثقافة اﻹفريقية؟
❐ وفي هذا الحفل اﻹفريقي الرباطي ،يتم دعوة
الطلبة اﻷفارقة وهم بالعشرات هنا في العاصمة،
ومساعدتهم على تأسيس »نادي الثقافة اﻹفريقية«
يسهر على تنظيم لقاءات وحفﻼت وندوات وعادات
كل اﻷفارقة ،خصوصا في شهر رمضان وغيره،
وا�ناسبات الوطنية لكل دولة ،وللجماعة قاعات
في كل تراب ا�قاطعات تتسع للتظاهرات الثقافية،
هي اليوم بأبواب موصدة ونوافذ مغلقة حماية
لتناسل سكانها من مختلف الحشرات.

كواليس جهوية
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الصويرة

تمارة

بعد إحالة «مول الغرزة» على الوكيل العام

هل يتكـرر �سيناريو «تغازوت باي» يف الهرهـورة؟
األسبوع
رسميا مع إحالة الوكيل العام للملك
باملجلس األعلى للحسابات ،على نظيره
بمحكمة الــنــقــض ،ملفات االستقاللي
فــوزي بنعالل ،الرئيس السابق لبلدية
الهرهورة ،للتحقيق في األفعال التي قد
تصل درجة األفعال الجرمية ،بدأ الكثير
مــن املــســؤولــن يتحسسون رؤوســهــم
وعقاراتهم و«فيالتهم» املشيدة فوق رمال
شاطئ سيدي العابد بالهرهورة ،من أن
تطالها الجرافات كما حصل في نواحي
أكادير بـ«تغازوت باي».
خروقات التعمير التي ارتكبها الرئيس
املعزول املشهور بـ«مول الــغــرزة» ،تهم
استثناءات غير قانونية تمت فوق عدة
مناطق خــضــراء ،استفاد منها املعني
ب ــاألم ــر شــخــصــيــا ووســــع م ــن أمــاكــه
العقارية داخــل بلدية الــهــرهــورة ومن
مشاريعه االقتصادية ،منها تفويتات
تمت على طريقة «اعطيني نعطيك» مع
سياسيني ورأســمــالــيــن مــن جماعات
وبلديات أخرى ،حيث وقع تبادل وتنازع
املصالح بني هؤالء.
من جهة أخرى ،ال تزال تجزئة شاطئ

من ينقذ ال�صويرة من اجلفاف
واالنتخابات؟
حفيظ صادق

ال ــه ــره ــورة الــــذي أعــطــي الــتــرخــيــص
«الغامض» فيه ببناء فيالت إسمنتية
فوق رمال الشاطئ ،أي على بعد أمتار
قليلة من مياه البحر ،حيث ال األرض
صالحة للبناء ،وال تم احــتــرام قانون
التعمير الــذي يــحــدد مسافة واضحة

بعيدة عن الشواطئ ،ناهيك عن حرمان
الكتل اإلسمنتية للمصطافني من االقتراب
إلى الشاطئ ،مما جعل املتورطني في هذا
املوضوع يتحسسون رؤوسهم ،فهل تقف
االختالالت حدود هذه الفضائح الظاهرة،
أم أن ما خفي سيكون أعظم؟

وضعيـة مزريـة تعيشـها مدينـة
الصويـرة بسـكانها ،إذ ال مصانـع
وال جامعـات ،وبالتالـي ،ال
مسـتقبل لشـباب يعيـش الضيـاع
بمعنـى الكلمـة ،وال حديـث وسـط
املهنيين فـي قطـاع السـياحة إال
عـن عـزوف السـائحني عـن زيـارة
املدينـة والذيـن يخلقـون رواجـا ال
بـأس بـه ،والحديـث الـذي يـدور
داخـل األسـواق بالعالـم القـروي
ال يخـرج عـن آفـة الجفـاف وأثـاره
بعـد تأخـر التسـاقطات املطريـة،
ممـا ألحـق أضـرارا باملنتوجـات
الفالحيـة ،ألن إقليـم الصويـرة
هـو ثانـي إقليـم باملغـرب مـن
حيـث عـدد الجماعـات 57 :جماعة
تعتمـد علـى الفالحـة والسـياحة.

واعتبـارا للوضـع الحالـي
للمدينـة ،فسـكان إقليـم الصويـرة
ينتظـرون التفاتـة مـن املسـؤولني،
ملسـاعدتهم علـى تجـاوز محنتهـم،
وتنميـة املدينـة ،فأغلـب الفنـادق
و«دور الضيافة» فارغـة ،واملطاعم
واملقاهـي تنتظـر الزبائـن ،وغلاء
املعيشـة حطـم الرقـم القياسـي
علـى املسـتوى الوطنـي ،واملدينـة
العتيقـة بـدأت فيهـا األشـغال
ولـم تنتـه منـذ سـنوات ،لتسـتمر
األزمـات وتستشـري األمـراض
ويرتفـع عـدد العاطلين وتتزايـد
نسـبة الطلاق واالنتحـارات
فـي إقليـم أصبـح يعيـش علـى
ذكريـات املاضـي ..فهـل من منقـذ
ملدينـة الصويـرة ألن السـاكنة
فقـدت الثقـة فـي املنتخبين وفـي
االنتخابـات؟

انتفا�ضة �ضد الف�ساد والع�شوائية وغياب التنمية
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ خلدت الوقاية املدنية بمدينة
تطوان ،يومها العاملي ،بمعدات
قــديــمــة ،حــيــث لـــم تــعــمــل على
تطويرها أو استبدالها بعدما
اعــتــراهــا الــصــدأ ،وقــد بــدا ذلك
واضحا خالل العرض الذي وصف
بالضعيف ،خصوصا في مجال
الــتــدخــات الــتــي يــقــوم بها هذا
الجهاز الذي يستغرق وصوله إلى
مواقع الحرائق باألحياء الشعبية
كسمسة وجبل درســة وطابولة،
حوالي الساعتني أو أكثر.
■ اختفى العديد من البرملانيني
ب ــم ــدن الــشــمــال بــعــدمــا كــانــت
مواقع التواصل االجتماعي تعج
بتدويناتهم وأسئلتهم البرملانية،
وذلـــــك بــعــدمــا كـــشـــرت وزارة
الداخلية عن أنيابها تجاه العديد
من رؤساء الجماعات والبرملانيني،
حيث الحظ العديد من املتتبعني
حجب الصفحات املتعلقة بهؤالء
الــبــرملــانــيــن الــذيــن اخــتــفــوا من
الــوســط ألســبــاب مجهولة ،لكن
الشماليني يرجحون أنها متعلقة
باملحاسبة.
■ يتساءل العديد من املواطنني
القاطنني بــشــارع علي بــن أبي
طالب ،املحاذي للملحقة اإلدارية
سيدي طلحة ،عن صمت السلطات
إزاء قيام شخص بقطع األشجار
واالعــتــداء على الغطاء النباتي
بــطــريــقــة عــشــوائــيــة ،مـــن أجــل
مصلحته الخاصة(.)..

رغم املعاناة من غياب البنية التحتية،
من إنارة عمومية ومسالك طرقية واملاء
الصالح للشرب ،وغير ذلــك من املرافق
الحيوية والضرورية بالنسبة لساكنة
الجماعة القروية ســوق السبت القديم
التابعة لعمالة إقليم تطوان ،ورغــم أن
الجماعة تعرف تحسنا في ميزانيتها
نتيجة ارتــفــاع املــداخــيــل والــعــائــدات،
خصوصا من املصانع واملعامل املتواجدة
داخل تراب هذه الجماعة ،إال أن املنطقة لم
تنل حظها من التنمية ،وفق تعبير الساكنة
التي خرجت لالحتجاج ،األسبوع ما قبل
األخير ،بعدما أقدمت الجماعة على تفويت
أراضــي تابعة للدولة ،وبعض األراضــي
الساللية ،إلى بعض الجهات واألشخاص
الغرباء عن املنطقة ،من أجل بناء إقامات سكنية
والقيام بمشاريع ال يستفيد منها أبناء الجماعة،
وال تساهم في تنمية املنطقة ،حسب الساكنة التي

رفعت شعار «ارحل» في وجه رئيس الجماعة.
وحسب تصريحات العديد من السكان خالل
حديثهم لـ«األسبوع» ،فإن الجماعة الترابية لسوق
القديم تعرف ما قالوا أنه االستهتار باملال العام

وتبذيره في اقتناء سيارات فخمة لبعض
املنتخبني ،ويتم استنزاف املحروقات يوميا
بني الجماعة ومقر سكناهم.
وفي ظل غياب أي بوادر لتنمية املنطقة،
تطالب الساكنة الجهات املعنية ،سواء وزارة
الداخلية أو املجلس األعــلــى للحسابات،
للتدخل من أجل إعــادة النظر في الفائض
الــذي تبخر داخــل الجماعة ،وكذلك معرفة
مصير العائدات من املصانع واملستودعات
التجارية التي تستفيد منها الجماعة؟
كما لفتت ساكنة الجماعة ،انتباه من يهمهم
األمر ،أن منطقة «وادرس» التي تشهد عزلة
قاتلة ،مهددة بتفجير الوضع ،مشددة على أن
الجهات املعنية يجب أن تتدخل وتسخر كل
إمكانياتها من أجل إخراج هذه املنطقة من
العزلة التي تتخبط فيها ،حيث تؤكد الساكنة أن
كل املطالب التي تطالب بها هي اجتماعية تنموية
مشروعة لكل املغاربة.

ما رأي وزير الصحة؟

م�ستو�صف جماعة الزيتون دون �أطر ومعدات طبية
ارتفعت أصــوات عشرات املواطنني الذين
يقصدون املستوصف الصحي التابع للجماعة
الترابية الزيتون بإقليم تطوان ،مستنكرين ما
آلت إليه األوضاع داخل هذا املركز االستشفائي
الــذي تحول إلى بناية يتوافد عليها املرضى
دون حصولهم على العالج ،في ظل غياب بعض
األطــر الطبية واملعدات الالزمة والضرورية،
حيث تحول هذا املستوصف إلى قاعة لالنتظار
من أجل إحالة املرضى على املستشفى الرئيسي
«سانية الرمل» الــذي يمنحهم مواعيد تجدد
لخمس مرات في بعض األحيان.
ووجه بعض املستشارين شكاية إلى عامل
اإلقليم ،يطالبونه بالتدخل العاجل ،من أجل
إصــاح املستوصف املــذكــور وتأهيله ليسد
الفراغ الحاصل في هذا املجال باملنطقة.
ويــطــرح العديد مــن التطوانيني تساؤالت
حول هذا الوضع الذي تعيش عليه جماعتهم
التي ال يتوفر مركزها الصحي على أي طاقم
طبي ،فضال عن الغياب التام للمعدات واآلليات
الطبية ،مما يزيد من معاناة املرضى ،الذين
يضطرون للتنقل إلــى املستشفى اإلقليمي

بتطوان من أجل العالج أو إجــراء فحوصات
طبية ،أو الرجوع إلى التداوي باألعشاب أو
الرقية الشرعية كبديل عن الطب ،حسب ساكنة
املنطقة.
وفي ظل الوضع املــزري الذي يعرفه املركز
الصحي الزيتون ،يقول مصدر «األسبوع» ،ال
يبقى أمام مواطني املنطقة سوى االستسالم
لألمر الــواقــع ،ومــازمــة الــفــراش في بيوتهم
منتظرين الفرج من هلل ،أما النساء الحوامل
الــائــي يفاجئهن املــخــاض ،فيكون أهاليهن
مضطرين لحملهن على األكتاف ملسافة تزيد
عن  8كيلومترات كلها مخاطر للوصول إلى
الطريق الرئيسية رقم  13للبحث عن وسيلة
نقل تقلهم إلى تطوان في ظروف أقل ما يمكن
أن يقال عنها أنها جد مأساوية ،الشيء الذي
يجعل غالبية نساء املنطقة يفضلن الوالدة في
بيوتهن بطرق بدائية وفي غياب كلي ألدنى
شروط الوالدة الصحية ،مما يعرض حياتهن
وحياة مواليدهن للخطر ،ومــا تــزال املنطقة
تشهد يوميا مآسي وفاة العديد من األمهات
واملواليد نتيجة حاالت كهذه.
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ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮﺍﻭﻱ
أصبحت مدينة سطات ســوداء
في كل مناحي حياتها اليومية،
كيف وﻻ ومرافقها متسخة بعدما
أصبحت أحياؤها مطرحا عشوائيا
للنفايات ،وا�تشردون وا�دمنون
وا�ــهــمــشــون وجــامــعــو النفايات
يجوبون شوارعها الرئيسية قبل
الثانوية ،التي باتت مﻼذا للجرذان
والقطط والكﻼب الضالة ،بعدما
كانت مضربا للمثل في النظافة
وجماليتها في ا�غرب ،خاصة بعد
بوادر الجفاف وتأخر التساقطات
ا�طرية ،وهي التي كانت تنال لقب
أحسن وأول مدينة فــي النظافة
في ا�اضي قبل أن تصير وصمة
عار على جب� ا�نتخب� ومسيري
شؤونها.
ويكفي لرئيس الجماعة وأعضاء

مكتبه ا�ــســيــر ،إلــقــاء نــظــرة من
نوافذ البلدية أو الجماعة ،للتأكد
من مظاهر البؤس التي تعيشها
ا�دينة والجماعة نفسها ،فاﻷرصفة
والحدائق الخلفية لها أو ا�حيطة
بها تحولت إلى مراحيض ومطارح
للقمامة ،وما خفي أعظم في سائر
شــوارعــهــا ،فــرغــم محاولة رجــال
النظافة وعمالها جمع اﻷزب ــال
ا�تناثرة وا�نتشرة في كل مكان،
إﻻ أن ضعف ا�ــعــدات ووســائــل
الــعــمــل وتــقــادمــهــا مــن حــاويــات
وشــاحــنــات ،وكـــذا قــلــة العنصر
الــبــشــري ،جــعــل ســكــان ا�ــديــنــة
متذمرين من شركة النظافة التي
لم تف بغرضها ا�طلوب كما هو
مسطر في دفتر التحمﻼت ،زد على
ذلــك ،تقاعس مجلس البلدية في
عملية التتبع وا�راقبة كما جاء في
تقرير ا�جلس اﻷعلى للحسابات
عند افتحاص الجماعة ،إذ ﻻ يكفي

مثﻼ أن مدينة أصبحت مليونية
من حيث عدد سكانها وتتسع أفقيا
وعموديا ،شاحنة واحــدة تجوب

اﻟﻜـﺎرة

ا�دينة كلها مع إقصائها لبعض
اﻷحياء الشعبية وﻻ تلتزم أحيانا
بوقتها ا�ضبوط؟

اﻟﺮاﺷﻴﺪﻳﺔ
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تـم تفويـت حظيـرة البهائـم بالسـوق اﻷسـبوعي
بمدينـة الـكارة ،بسـومة كرائيـة معلومـة) ،(..وفـق دفتر
تحمـﻼت محـدد الفصـول والبنـود ،مـع التأكيـد علـى
دور السـلطة ا�حليـة والجماعـة الترابيـة فـي مراقبـة
مـدى احتـرام الشـركة التـي رسـى عليهـا ا�ـزاد ،غيـر أن
الجميـع فوجئـوا منـذ بدايـة السـنة الجاريـة ،بزيـادات
صاروخية في اﻷثمان ا�سـتخلصة من ا�رب� للماشـية
الراغبـ� فـي عـرض ماشـيتهم بالسـوق الـذي ينعقد كل
يـوم خميـس.
فـإذا كان دفتـر التحمـﻼت يؤكـد علـى أن »الصنـك«
بخصـوص اﻷبقـار هـو  20درهمـا ،فـإن مسـتغلي
السـوق يسـتخلصون  30درهمـا ،وبالنسـبة لﻸغنـام،
فـإن الثمـن ا�سـتخلص هـو  20درهمـا بـدل  15درهمـا،
وبالنسـبة للحميـر يسـتخلصون  20درهمـا عـوض 10
دراهـم.
لذلـك ،فـإن السـلطة ا�حليـة فـي شـخص قائـد ا�نطقة
ورئيـس الدائـرة إلـى جانـب رئيـس جماعـة الـكارة،
مطالبـون بالتدخـل لوضـع حـد لهـذة ا�مارسـات،
وإلـزام الشـركة باحتـرام دفتـر التحمـﻼت تحـت طائلـة
ا�سـاءلة القانونيـة ،خاصـة وأن الزيـادات تطـال باقـي
مرافـق السـوق مـن رحبـة الـزرع والخضـر ومواقـف
السـيارات ،دون رقيب أو حسـيب ،وقد سـارع الفﻼحون
ا�تضـررون مـن هاتـه الزيـادات الغيـر مشـروعة ،وفـق
تعبيرهـم ،إلـى مراسـلة عامـل اﻹقليم ،ووالـي جهة الدار
البيضـاء سـطات ،وا�فتشـية العامـة لـوزارة الداخليـة
وا�جلـس الجهـوي للحسـابات ،مطالبـ� بفتـح بحـث
وترتيـب الجـزاءات ،سـواء فـي حـق الشـركة ا�سـتغلة
لرحبـة البهائـم أو فـي حـق ممثـل الجماعـة ،ﻻلتزامهـم
الصمـت).(..

ájÉª◊G πÑ°S ¿ƒ°ûbÉæj ¿ƒ«bƒ≤Mh ¿ƒ«fƒfÉb
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ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
نظمـت الهيئـة الوطنيـة لحقـوق اﻹنسـان،
مؤخـرا بالراشـيدية ،نـدوة حـول موضـوع
»سـبل وآليـات الحمايـة مـن اﻻتجـار فـي
البشـر« ،حضرهـا عـدد مـن أقطـاب القانـون
والقضـاء ،مـن بينهـم الوكيـل العـام للملـك
بمحكمـة اﻻسـتئناف بالراشـيدية ،الذي تحدث
فـي موضـوع جهـود النيابـة العامـة فـي مجال
محاربـة اﻻتجـار بالبشـر ،باﻹضافـة إلـى مـا
عرفـه اللقـاء مـن مناقشـات حـول »القانون رقم
 27-14ا�تعلـق بمحاربـة اﻻتجـار بالبشـر«،
و»دور مراكـز التكويـن وا�ؤسسـات التعليمية
للتحسـيس بالظاهـرة«.
وهدفـت هـذه النـدوة ،التـي انعقدت بشـراكة
مـع وزارة العـدل ،وبتعاون مـع ا�ركز الجهوي
�هـن التربيـة والتكويـن واللجنـة الجهويـة
لحقـوق اﻹنسـان ،إلـى التعريـف بأهميـة
البروتوكـول ا�لحـق باﻻتفاقيـة الدوليـة �نـع
الجريمـة عبـر الوطنيـة ا�تعلـق باﻻتجـار
بالبشـر ،وخاصة النسـاء واﻷطفـال ،وباﻷدوار
ا�نوطـة باﻵليـة الوطنيـة للوقايـة منـه.

وقـال صالـح الفرياضـي ،ا�نسـق الجهـوي
للهيئـة الوطنيـة لحقـوق اﻹنسـان بدرعـة
تافيﻼلـت ،أن هـذه النـدوة تأتـي فـي إطـار
تنزيـل اتفاقيـة الشـراكة ا�برمـة مـع وزارة
العـدل ،وأيضـا فـي سـياق تنفيـذ مشـروع
دعـم جهـود الحكومـة فـي التحسـيس بظاهـرة
اﻻتجـار بالبشـر.
مـن جهتـه ،أكـد يوسـف عفـري ،مديـر ا�ركـز
الجهـوي �هـن التربيـة والتكوين بالراشـيدية،
أن هـذه النـدوة تنـدرج فـي إطـار انفتـاح
ا�ركـز علـى محيطـه الخارجـي ،مضيفـا
أن ثقافـة حقـوق اﻹنسـان مـن ا�واضيـع
اﻷساسـية ا�درجـة ضمـن ا�ناهـج والبرامـج
التعليميـة وا�درسـية بغيـة ترسـيخها لـدى
ا�تعلمـ� و�حاربـة جميـع أنـواع ا�مارسـات
الﻼإنسـانية ،بينمـا أكـد مديـر اﻷكاديميـة
الجهويـة للتربيـة والتكويـن بدرعـة تافيﻼلـت،
علـي بـراد ،أن »اﻻتجـار بالبشـر يعتبـر ظاهرة
معقـدة ومتعـددة اﻷبعـاد ،بمـا فيهـا التربويـة
منهـا ،ممـا يجعـل مهمـة محاربتهـا ليسـت
باﻷمـر الهـ� ،إذ ﻻ يكفـي توفيـر قوانـ�
وآليـات مؤسسـاتية«.

ﻣﺮاﻛﺶ
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اتسـعت فـي اﻵونـة اﻷخيـرة ،رقعـة الوقفـات
اﻻحتجاجيـة بمراكـش ،وازداد عددهـا ،فـﻼ يـكاد يـوم
يمـر دون تنظيـم مظاهـرة أو أكثـر مـن طـرف محتجـ�
علـى قـرار إداري مـا ،سـعيا منهـم إلـى تحقيـق مطلـب
مـن ا�طالـب التـي يرونهـا مشـروعة ،وبلغـة اﻻنفتـاح
الديمقراطـي والدسـتوري ببﻼدنـا ،مـا كان ﻷغلـب
هـذه الوقفـات أن تكـون ،ومـا كان لبعضهـا أن تتكـرر،
لـو كانـت قنـوات اﻻتصـال مفتوحـة مـع ا�واطنـ�
والجهـات ا�عنيـة ،إذ ﻻزال خطـاب البـروج العاليـة،
والبيروقراطيـة ا�سـتفزة مـن لـدن بعـض ا�سـؤول�
ا�تشـبث� بعقليـة اﻹدارة البائـدة ،مسـتمرا ..لنضـع
ا�وضـوع فـي سـياقه مـع طـرح تسـاؤل مـن صميـم
اﻷحـداث :كيـف ﻻعتصـام مفتـوح ﻷكثـر مـن سـنة
مـن طـرف ممثلـي سـكان دواويـر الهنـاء والهيشـات

والقواسـم ا�تاخمـة للمدينـة أمـام مقر شـركة عقاريـة،
دون الوصـول إلـى حلـول توافقيـة أو فـك اﻻعتصـام
بشـكل قانونـي مبنـي علـى حكـم قضائـي ،حتـى ﻻ
يتحـول الشـارع العـام إلـى فوضـى تزيـد ا�تسـيب�
تسـيبا؟ وعلـى نفـس الخـط بشـارع محمـد الخامـس،
يتجمهـر أشـخاص يزاولـون مهنـة اﻹرشـاد السـياحي
بشـكل غيـر قانونـي كل يومـي إثنـ� وخميـس أمـام
مقـر ا�ندوبيـة الجهويـة للسـياحة ،حاملـ� ﻻفتـات
وصـور ا�لـك ورافعـ� شـعارات موجهـة لـوزارة
السـياحة لتمكينهـم مـن رخـص �زاولـة ا�هنـة بشـكل
قانونـي وفـق القوانـ� ا�عمـول بهـا في مجال اﻹرشـاد
السـياحي.
لكـن ولﻸسـف ،ﻻزالـت سياسـة التجاهـل سـيدة
ا�وقـف ،والوقفـات اﻻحتجاجية ﻻزالت مسـتمرة ،حيث
نظـم تجـار سـوق إزيكـي النموذجـي ،بحـر اﻷسـبوع
ا�نصـرم ،تظاهـرة أمـام مقـر جهـة مراكـش آسـفي،

مـن أجـل إيصـال صوتهـم إلـى والـي الجهـة ،مـن أجـل
التدخـل لرفـع اﻷضـرار عـن التجـار ،حسـب ا�حتجـ�،
نظرا �ا يعرفه السـوق من فوضى عارمة على مسـتوى
محيطـه الخارجـي الـذي يعيـش اختناقـا حـادا بسـبب
احتـﻼل ا�لـك العـام مـن طـرف بعـض التجـار والباعـة
الجائلـ� ،إضافـة إلـى اعتصـام أزيـد مـن  40شـخصا
مـن أصحـاب الدراجـات الناريـة »تـوك تـوك« وهـم مـن
ذوي اﻻحتياجـات الخاصـة بسـاحة جامـع الفنـا ،الذين
تتمثـل مطالبهـم فـي اﻻسـتفادة مـن تراخيـص تمكنهـم
مـن نقـل اﻷشـخاص بشـكل قانونـي دون تعرضهـم
للمضايقـات مـن طـرف عناصـر الشـرطة التـي تجبرهـم
علـى أداء الغرامـة ا�اليـة تطبيقـا للقانـون ،وفـق تعبير
ا�حتجـ� ،حيـث أكـد أحـد أعضـاء »جمعيـة الحكمـة
والتضامـن للمعاقـ�« ،أن الجمعيـة سـبق وتقدمـت
للسـلطات ا�حليـة ا�عنيـة وا�جلـس الجماعـي بطلـب
الحصـول علـى الترخيـص القانونـي �زاولـة نشـاطهم.

قـررت وزارة الداخليـة إلغـاء صفقـة
عموميـة لتهيئـة ا�سـاحات الخضـراء
الخاصـة بإقامـة عامـل إنـزكان أيـت
ملـول ،والتـي كانـت سـتكلف 248
مليـون سـنتيم مـن ا�ـال العـام ،وجـاء
قـرار الـوزارة بنـاء علـى عـدة مﻼحظـات
تقنيـة لهـا عﻼقـة مباشـرة بطريقـة تدبير
هـذه الصفقـة ،منهـا أن »الصفقـة ﻻ
تسـتجيب للمعطيـات التقنيـة وشـروط
الصفقـات العموميـة« حسـب مصـدر
مطلـع ،قـال بـأن هـذه الصفقـة تأتـي فـي
إطـار التهيئـة واسـتكمال بنـاء اﻹقامـة
اﻹقليميـة بإنـزكان ،حيـث تعـد ا�سـاحة
الكاملـة لﻺقامـة مـن بـ� أكبـر اﻹقامـات
اﻹقليميـة با�غـرب.
أدانــت ا�حكمة اﻻبتدائية بإنزكان ،يوم
الخميس ا�ــاضــي ،مــواطــنــا اعــتــدى على
موظف بذات ا�حكمة بلكمة حصل الضحية
على إثرها على شهادة طبية مدة عجزها
 20يوما ،وذلك بسنة حبسا نافذا وغرامة
مالية ،وبتعويض مالي قدره  15000درهم
جبرا للضرر ،كما عرفت القاعة التي مثل
فيها ا�تهم حضورا مكثفا من إعﻼمي�
وجمعوي� ومهتم� بالشأن ا�حلي ،وحضور
 12محاميا للدفاع عن ا�وظف »الضحية«،
وحسب مصدر مطلع ،فنفس ا�تهم اعتدى
في وقت سابق على موظف برئاسة كتابة
الضبط بالسب والشتم أمام أنظار زمﻼئه
الذين أحسوا بـ»الحكرة« ،غير أن تدخل
ذوي »النيات الحسنة« حــال دون تقديمه
أمــام أنظار وكيل ا�لك ،وتعاطف ا�وظف
مع ا�عتدي لحظة سماعه منه »رانــي مول
وليدات«.
يبـدو أن حلـم سـاكنة سـوس بإنشـاء
قطـار سـريع  TGVيربـط بـ� مراكـش
وأكادير ،يشـق طريقـه شـيئا فشـيئا
نحـو التحقـق ،فقـد صـدر فـي الجريـدة
الرسـمية فـي آخـر عـدد لهـا ،مرسـوم
يقضـي بنـزع ملكيـة القطعـة اﻷرضيـة
الﻼزمـة للقيـام بأشـغال بنـاء محطـة
القطـار بأكاديـر مـن الخـط الفائـق
السـرعة الرابـط بـ� مراكـش وأكاديـر،
ويتعلـق اﻷمـر ببقعـة أرضيـة تتواجـد
بالنفـوذ الترابـي لجماعـة أكاديـر عمالـة
أكاديـر إداوتنـان ،وفـق مـا ينـص عليـه
اﻹعـﻼن ا�نشـور بالجريـدة الرسـمية،
وكمـا هـو مشـاع ،فقـد سـبق للمكتـب
الوطنـي للسـكك الحديديـة ،أن أصـدر
بﻼغـا بثـه علـى موقعه الرسـمي ،يتضمن
معطيـات جديـدة بخصـوص هـذا
ا�شـروع الـذي تنتظـره سـاكنة الجنـوب
ا�غربـي ،وتعتبـره آخـر أمـل ﻹنقـاذ جهـة
سـوس ماسـة مـن الكسـاد الـذي طالهـا
مؤخـرا ،وأشـار البـﻼغ إلـى أنـه »بعـد
اسـتعراض الخطـوط العريضـة للمخطط
ا�ديـري علـى ا�ـدى ا�توسـط والبعيـد
لتطويـر الشـبكة السـككية عبـر ربـوع
ا�ملكـة ،قـدم ا�كتـب النتائـج اﻷوليـة
للدراسـة ا�تعلقـة بمشـروع بنـاء الخـط
السـككي الفائـق السـرعة ،الـذي سـيربط
وأكاديـر«.
بـ� مراكـش وأكاديـر
بعد الشكاية التي وضعتها الجمعية
ا�ــغــربــيــة لحماية ا�ـــال الــعــام وا�تعلقة
بشبهة اختﻼﻻت مالية بجماعة أيت ملول
الحضرية ،أحــال الوكيل العام للملك لدى
محكمة اﻻستئناف بمراكش ،القضية على
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ،من
أجل فتح تحقيق قضائي ،حيث قال رئيس
الجمعية في تدوينة له :إنه من ا�رتقب أن
يتم استدعاء صافي الدين البودالي ،رئيس
الفرع الجهوي ،من طرف الفرقة ا�ذكورة
خﻼل اﻷيــام ا�قبلة ،لﻼستماع إلى إفادته
بخصوص الشكاية ،حيث طالبت جمعية
حماية ا�ال العام ،باﻻستماع إلى الحس�
العسري ،رئيس ا�جلس البلدي ا�عزول،
ونــوابــه ،وكــل اﻷطـــراف ا�عني� ،ومتابعة
ا�تورط� في الوقائع الــواردة بالشكاية،
وذلــك بناء على اﻻخــتــﻼﻻت التي رصدها
تقرير ا�تفشية العامة ل ــوزارة الداخلية،
والتي تشمل »تبديد أموال عمومية والفساد
ونهب ا�ال العام واستغﻼل النفوذ« ،بحسب
الهيئة الحقوقية.
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في يــوم  21غشت من سنة  ،2001حظيت
باستقبال جﻼلة ا�لك محمد السادس نصره
ﷲ لي خﻼل احتفاﻻت عيد الشباب في رحاب
القصر ا�لكي بطنجة .وخﻼل هذا اللقاء الذي
لن يمحوه تواتر السن� من ذاكرتي وﻻ من
قلبي ،قدمت ب� يدي العاهل الكريم مؤلفي
اﻷول عــن جﻼلته والـــذي اخــتــرت لــه يومها
عنوانا عنيت به الكثير وهو »محمد السادس
ا�لك اﻷمــل« ،وتحضرني عــدة ذكــريــات خﻼل
إعــدادي للمؤلف الكبير أهمها جلساتي مع
العﻼمة الراحل والصديق العزيز الدكتور عبد
الهادي بوطالب ،الذي اتفقت معه على أن يكتب
لي بقلمه السيال تقديم ا�ؤلف ،وخــﻼل تلك
الجلسات توقفت عند عدة أخبار طيبة حكاها
لي عن ذكريات كان يحلو له ويسعد نفسه أن
يقولها ويعيدها وهو في قمة السعادة ،حيث
كنت ذات يوم في بيته فقال لي وابتسامة محبة
كبرى تعلو وجهه» :صدقني يا رمزي بأنه منذ
اللحظات اﻷولى التي طالعت فيها وجه جﻼلة
ا�لك محمد السادس ،خالجني شعور عارم بأنه
سيكون خير خلف لخير سلف ،فقد كان ينبعث
من وجهه الشريف نور رباني .يومها كنت أول
من زف خبر مولده السعيد للراحل الحكيم ا�لك
الحسن الثاني قدس ﷲ روحه ،وأقسم بالـله
العظيم بأنني ورغــم رباطة جأشي وتحكمي
ا�عتاد في نفسي ،فقد فقدت السيطرة على
كلماتي بمجرد إخبار الطبيب لي ولبعض كبار
ا�سؤول� الذين كانوا في ذلك اليوم ا�شمس
الجميل من أيام صيف سنة  1963في ردهات
القصر ا�لكي العامر بالعاصمة الرباط ،حيث
وبمجرد حصولي على خبر حلول ولي العهد
حتى طرت طيرانا راكضا بكل سرعة وأنفاسي
تتهدج من فرط فرحتي ،ﻷصل اﻷول إلى القاعة
التي كان ا�لك الحسن الثاني يوجد فيها في
انتظار الخبر السعيد ،فبشرته قائﻼ وفرحتي ﻻ
توصف :لقد تم مولد ولي العهد بخير وسموه
قــد أنــار جــوانــب القصر الشريف بــل أرجــاء
ا�غرب برمته ،فارتفعت الزغاريد في كل اﻷرجاء
بمجرد انتشار الخبر ا�يمون ،ومهما قلت
لك وأعــدت ،فلن يمكنني وصف فرحة الشعب
ا�غربي بمولد ولي العهد الذي اختار له العاهل
الكريم اســم جــده مــحــرر الــبــﻼد واس ــم جده
الشريف محمد عليه أزكى الصلوات والسﻼم«،
والبشر يعلو سحنته من فرط
وصمت قليﻼ
ِ
حــﻼوة ذكريات تلك اللحظات التاريخية ،ثم
استأنف كﻼمه قائﻼ لي» :وبعد أيام قليلة ،تم
اﻹعﻼن عن حفﻼت العقيقة ،وهنا كانت ا�فاجأة
الكبرى في حياتي ،حيث شرفني جﻼلة ا�لك
الحسن الثاني باختياره لي ﻷقوم بنحر كبش
العقيقة )لسم ّية سيدي( ،وكان تشريفا عظيما
ﻻ يمكنني وصــف شعور اﻻعــتــزاز والسعادة
اللذين غمراني وأنا أتلقى اﻷمر ا�لكي الكريم،
وهكذا تشرفت بنحر كبش عقيقة ولي العهد
آنذاك سيدي محمد بارك ﷲ في عمره ،وكانت
تلك أول وآخــر مــرة أقــوم فيها بذبح كبش«،
وسألته» :قلت لي بأن عملية ذبحك لكبش عقيقة
ملكية كبرى كانت أول مرة تقوم فيها بذلك،
فلماذا كانت آخر مرة تذبح فيها كبشا؟« ،فقال
لي باعتزاز» :ﻷنني رفضت أن تتلو تلك ا�همة
التشريفية الكبرى أي عملية شبيهة موالية في
حياتي« ..صمت قليﻼ كعادته خﻼل كل جلساتي
معه مسترجعا ذكريات نفيسة جدا شرفه ﷲ
بأن عاشها فقال لي» :وبمرور السنوات ،بدت
مﻼمح شخصية سيدي محمد متحليا بخصال
نــادرة وتربية طيبة مع ذكــاء خــارق وتعطش
هائل لتحصيل العلم بكل شعبه وتشعباته،
حيث كان ﻻ يتوقف عن البحث والدراسة في
كل مجاﻻت الفكر ،وكان يقوم بتحليل معطيات
تتطلب عدة ساعات في بضع ثوان ،وهكذا شب
سيدي محمد نابغة منفردا بفراسة وبعد نظر
كبيرين جعﻼه موضع إعجاب شديد من طرف
كل ا�لوك والرؤساء الذين كانوا يلتقونه خﻼل
مرافقته لوالده العظيم في ا�ناسبات والرحﻼت
الرسمية والخاصة قبل أن يشرع ا�لك الحسن
الثاني في تكليفه بمهام كبرى وجعله ينوب عنه
في لقاءات وطنية ودولية حاسمة وتاريخية،
فأبلى فيها سيدي محمد البﻼء الحسن وهو
صغير السن تحت انبهار كل صناع القرار في
الدول الشقيقة والصديقة« ،فقلت له» :فعﻼ ،فقد

كنت كصحفي كثيرا ما ألتقي ا�لوك واﻷمراء
العرب ،وخاصة الخليجي� ،فكانوا يبدون لي
إعجابهم الهائل بجﻼلة ا�لك محمد السادس
منذ مرحلة طفولته ،وكــان كل واحــد منهم ﻻ
يتوقف عن القول بأنه يتمنى بأن يرزقه ﷲ
بولي عهد في مستوى ذكاء ونبوغ ونبل أخﻼق
محمد السادس ،وأنه سيكون خير خلف لوالده
الحكيم ،وأنــه سيكون ضامنا لكرامة شعبه
وقائدا يمنح ا�غرب ازدهــارا وأمنا وأمانا ﻻ
يمكن وصفهما«.
وهكذا كان فعﻼ حيث بادر جﻼلة ا�لك محمد
السادس ومنذ توليه عرش أسﻼفه ا�يام�،
إلى نهج سياسة جمعت ب� التنمية ا�ستدامة
للمغرب وتحقيق نهضة اقتصادية فوق دعامات
صلبة وقوية وتطوير ترسانة قانونية منحت
مكانة الصدارة للحق والقانون وكرامة اﻹنسان،
كل هذا إضافة ﻻنفتاح ا�غرب على قارته اﻷم

وفي مجال الحياة الروحية للمواطن ،فقد
أطلق العاهل ا�غربي أيضا ورشــا ﻹصﻼح
الحقل الديني محوره »خطاب وسطي معتدل«،
مؤكدا ضمان حرية ا�عتقد للمغاربة اليهود
وا�سيحي� اﻷجــانــب ،ويتخذ ا�ــلــك محمد
السادس بصفته أمير ا�ؤمن� ،سلطة القرار
في الشأن الديني ،ويــرأس ا�جلس العلمي
اﻷعلى ا�وكول إليه اﻹفتاء.
مــن جهة أخـــرى ،ودائــمــا فــي نسق واحــد
وموحد لسياساته ا�رتكزة على تعزيز ثقة
ا�واطن بكرامته ،فقد عمل ا�لك محمد السادس
على تصحيح عدة معطيات نجمت عن سياسات
ســابــقــة لــعــهــده مــن خ ــﻼل هيئة »اﻹنــصــاف
وا�صالحة« التي أطلقها جﻼلته لطي صفحة
ماضي اﻻنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان
وتعزيز ثقة ا�واطن ا�غربي بنفسه واعتزازه
بــكــرامــتــه ،كــمــا تبنى قــانــون أســـرة يضمن
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ﻣﺆﻟﻔﻪ »ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﳴﻠﻚ ﺍﻷﻣﻞ«
التي تعتبر ا�ملكة جزء ﻻ يتجزأ منها.
وفي ظرف ﻻ يتعدى عقدين من الزمن ،قطع
ا�غرب أشواطا كبيرة في العديد من ا�يادين
ذات اﻻرتباط الوثيق با�واطن ،حيث طبع عهد
ا�لك محمد السادس قدر كبير من اﻻستقرار في
منطقة تهزها التحوﻻت السياسية وسط بلدان
فقدت كل شيء وتحول تقدمها وازدهارها إلى
دمار شامل جعل شعوبها تحلم بالهجرة إلى
اﻷراضــي ا�غربية اﻵمنة ا�طمئنة والزاخرة
بالخيرات.
وقد حرص العاهل ا�غربي باستمرار على
إطــﻼق أوراش ا�شاريع الكبرى ،مثل ميناء
طنجة ا�ــتــوســط ،ومحطة »نـــور« الضخمة
ﻹنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة
ورزازات ،أو خط القطار الفائق السرعة »تي.
جي .في« ب� طنجة والــدار البيضاء والذي
تستعد ا�ملكة ﻹطﻼق نسخ أخرى منه لتربط
ب� ا�ــدن الكبرى على غــرار »تــي .جــي .في«
طنجة – الدار البيضاء.
ولتوفير الطاقة الكهربائية بصورة شاملة
ومتواصلة ،فقد انطلق ا�غرب وتحت قيادة ملك
ا�نجزات محمد السادس أيــده ﷲ ،في غمار
مشروع هائل لتطوير الطاقات ا�تجددة ،وذلك
لتخفيض اعتماده على واردات النفط والغاز
من جهة ،ولتخفيف أثار التغيرات ا�ناخية من
جهة ثانية ،وهكذا تم تعزيز دور محطة »نور«
للطاقة الشمسية التي تعتبر أكبر محطة من
نوعها في العالم.
ولتعزيز تقدم كل منطقة بناء على معطياتها
وظروفها ومقوماتها الخاصة لتسريع وتيرة
نمو كافة جهات ا�ملكة ،فقد دعا العاهل الحكيم
إلى تسريع التطبيق الكامل للجهوية ا�تقدمة،
�ــا تحمله مــن حــلــول للمطالب اﻻجتماعية
والتنموية بمختلف جهات ا�غرب ،باعتبارها
تغييرا عميقا في هياكل الدولة ،ومقاربة عملية
في الحكامة الترابية.

كافة حقوق ا�ــرأة انطﻼقا من سنة ،2004
إضافة ﻹطﻼق دستور  2011الذي جاء زاخرا
بالتغييرات اﻹيجابية السائرة على نفس النهج
الذي اختاره جﻼلته منذ توليه لعرش أسﻼفه
اﻷبرار.
ُ
يأل
وعلى صعيد العﻼقات الخارجية ،لم
جﻼلة ا�لك محمد السادس جهدا في توسيع
دائــرة التعاون ا�غربي مع الــدول الشقيقة
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والــصــديــقــة ،كما كــانــت حكمته وبــعــد نظره
سباقان لخلق جسور تعاون وثيق وتواصل
عميق مــع بــلــدان الــقــارة اﻹفريقية ،إذ أطلق
جﻼلته مبادرة رائدة في مجال احتواء الهجرة
جــنــوب -جنوب فقدم ا�ــغــرب بفضل حكمته
نموذجا وقدوة لبقية بلدان العالم في التعامل
مع ظاهرة هجرة اﻷفــارقــة القادم� من دول
جنوب الصحراء ا�غربية ،حيث أعطى تعليماته
السامية لتسوية وضعيات الراغب� منهم في
اﻻستقرار في ا�غرب لتتحول ا�ملكة من بلد
عبور لهؤﻻء ا�هاجرين إلى بلد استقبال ،مما
حل عدة معضﻼت رافقت هذه الظاهرة ،وفي
هذا اﻹطــار اﻹيجابي الــذي يؤكد بأن ا�غرب
قــد خطا خــطــوات جــبــارة فــي طــريــق تعزيز
التعاون اﻹفريقي لتنمية كل بلدان القارة ،فقد
تم اﻻتفاق ب� كافة الدول اﻹفريقية على جعل
اختيار ا�غرب كمقر للمرصد اﻹفريقي للهجرة،
اعتبارا للمكانة التي تتمتع بها ا�ملكة ب� دول
ا�جموعة اﻹفريقية والثقة واﻻحترام الذي يكنه
لها كافة زعماء وكل شعوب القارة.
في هــذا الصدد ،أكــد التقرير الــذي أصــدره
ا�لك محمد الــســادس بشأن تفعيل ا�رصد
اﻹفريقي للهجرة با�غرب ،والذي قدمه رئيس
الحكومة سعد الدين العثماني نيابة عن جﻼلته
أمــام القمة العادية الـــ  33لﻼتحاد اﻹفريقي
ا�نعقدة بأديس أبابا ،أنه بفضل ا�رصد ،الذي
سيحتضن ا�غرب مقره ،ستتوفر إفريقيا على
أداة للمساعدة على اتخاذ القرار.
وأوضح التقرير بأن ا�عطيات الدقيقة والقوية
حــول الهجرة ،هــي عناصر أساسية ﻹعــداد
سياسات واضحة وبناءة وواقعية ،مضيفا:
»تلك ا�عطيات ستمكن مــن تحديد وجهات
مواطنينا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا ،ومعرفة
مساراتهم ،ومعرفة اﻷخطار والتهديدات التي
تواجههم والــدوافــع التي جعلتهم يهجرون
أماكنهم ،اﻷمــر يتعلق باﻻستباق والعمل،
ليس من أجل اﻹضــرار با�هاجرين ،ولكن من
أجل توفير ظــروف أفضل للعيش تسمح لهم
باﻻنخراط في تنمية القارة«.
وأبرز التقرير بأن ا�رصد اﻹفريقي للهجرة
هو مؤسسة تابعة لﻼتحاد اﻹفريقي تتمحور
وظائفه حول الفهم ،اﻻستباق والعمل ،على أن
تسمح أنشطته ،بطبيعتها التقنية والعملية،
بتكوين معرفة دقيقة بظاهرة الهجرة ورسم
ص ــورة إفريقية عنها والعمل على توحيد
سياسة فعالة حولها.
وستوفر هذه اﻵلية الجهوية ميكانيزمات
جــمــع وتحليل وإدارة وتــبــادل ا�عطيات،
حسب التقرير ،رافعة لتنمية إفريقيا ،مبرزا
أن ا�عطيات لن تمكن من معرفة درجة تأثير
ا�هاجرين على القطاعات الرئيسية للتنمية
فحسب ،وإنما ستسمح بتقييم السياسات
العمومية لــلــدول اﻹفــريــقــيــة فــي قطاعاتها
اﻻقتصادية وزيادة تأثير الهجرة على التنمية،
سواء تعلق اﻷمر بالدول ا�صدرة للهجرة أو
دول اﻻستقبال لها.
وقــد بــ� جﻼلة ا�لك بــأن إفريقيا ستربح
أيضا آلية في خدمة التنسيق ،حيث سيتطلب
ا�رصد تنسيقا مزدوجا على ا�ستوى الوطني
ب� مختلف القطاعات ،وعلى ا�ستوى القاري
ب� مختلف التجمعات اﻻقتصادية الجهوية،
معتبرا جﻼلته أن توفير قاعدة بيانات محينة
وشاملة وقابلة للمقارنة على الصعيد الجهوي
والدولي ،هي مسألة حيوية في توحيد ا�نهجية
في ما يتعلق بجمع وتحديد ا�فاهيم.
كما أكــد جﻼلة ا�لك بــأن ال ــدور الرئيسي
للمغرب في وضع تصور شامل ودقيق للمرصد،
وتــطــويــره وتفعيله ،ينسجم مــع تعهداته
ا�رتبطة بحكامة جديدة وإيجابية للهجرة،
مشيرا جﻼلته إلى أن ا�غرب لن يألو جهدا من
أجل اتخاذ كل خطوة كفيلة بتجسيد مقترحه
ﻹحداث ا�رصد اﻹفريقي للهجرة.
إنــه مغرب التميز ..مغرب النماء ومغرب
الــتــواصــل مــع مختلف الــبــلــدان الفاعلة في
مجال التنمية ا�ستدامة لعالم اليوم والغد،
وكــل الفضل في وصــول ا�غرب إلــى مكانته
ا�شرقة يعود لعبقرية رائد نمائه وضامن أمنه
واستقراره وصانع نهضته ،جﻼلة ا�لك محمد
السادس نصره ﷲ.

الرأي
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انحراف حزب
الأ�صالةواملعا�صرة!!

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

الثقــة كنــز ال يفنـــى
اتضح مما قدمت في الحلقة األخيرة
من هــذا الركن ،األهمية التي تتطلبها
عالقات البشر في معامالتهم اليومية،
وانــعــدام الثقة بــات يشكو منه رئيس
الحكومة ووزراؤه والقادة السياسيون
الــذيــن استهوتهم الحقائب الــوزاريــة،
فالكل أصبح يتحدث عن استرجاع الثقة
والعمل على استدراك ما ضاع من الوقت،
الــذي اتسم بعزوف الطبقات الشعبية
التي لــم تعد تثق بــأحــد ،بــل تضع كل
ثقتها في شخص جاللة امللك ،ويبدو أن
األحزاب ،سواء في األغلبية أو املعارضة،
أدركت أن قواعدها الشعبية انفضت من
حولها ،مما جعلها مهووسة بما سيكون
مصيرها خالل االنتخابات املقبلة سنة
 ،2021لذلك ،تسارع األحــزاب إلى عقد
اجتماعات جهوية مع جماهيرها ،حيث
لم تعد تنفعها الخطب الرنانة وال الوعود
املعسولة وال الكالم الفضفاض ،وال أدل
على ذلك مما شاهدناه على الشاشة في
األيــام األخــيــرة ،حيث عقد أحــد أحــزاب
املــعــارضــة مــجــلــســه الــوطــنــي إلعـــادة
انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب ،وقد
كان الجمهور منضبط والقادة متكئون
على أرائــكــهــم فــي املنصة ،ف ــإذا بأحد
الحاضرين يقف ويصيح بصوت عالي
ويقول «ارحل» ،األمر الذي جعل الجمهور
ينساق في االحتجاج ،فاضطر القياديون
إلى ترك مقاعدهم إذ كاد الجمع أن يؤدي
إلى ما ال تحمد عقباه ،فانتهى الجمع أو
االجتماع إلى الوصول إلى توافق أدى
إلى انتخاب رئيس جديد وأعضاء مكتب
جدد.
وفـــي نــفــس الــســيــاق ،أخـــذت جميع
األحــزاب تتحرك في هــذا االتــجــاه ،لكن

الشعب الذي وصل إلى درجة عالية من
الــوعــي ،سيفاجئنا ال قــدر هلل بنسبة
مشاركة هزيلة ،وبهذه املناسبة ،نذكر
إخواننا املواطنني الــذيــن يعانون من
الفقر والهشاشة والذين يشكلون األغلبية
الساحقة ،أنهم هم الذين يختارون من
ينوب عنهم سواء على الصعيد املحلي أو
الجهوي أو الوطني ،وفئة منهم ينتظرون
حلول مناسبة االنتخابات لالسترزاق،
ويتمنون لو أنها تعاد كل شهر ليحصلوا
هم وأفراد أسرهم على مبالغ مالية مقابل
أصواتهم ،وقد سبق لي أن عالجت هذا
املوضوع وتفهمت األسباب القاهرة التي
تضطر هــؤالء البؤساء إلــى قبول بيع
أصــواتــهــم مكرهني ،ونصحتهم خدمة
للوطن وللصالح العام ،بأن يأخذوا الورقة
الزرقاء ( 200درهم) ،ولكني طلبت منهم
عند دخولهم إلى العازل ووقوفهم أمام
صناديق االقتراع ،أن يختاروا أمام هلل
وضــمــائــرهــم الشخص الـــذي يستحق
ثقتهم وال يستعملهم كالساللم يطلع
على ظهورهم للوصول إلى مراكز القرار،
مصداقا للمثل الشعبي القائل« :اللي
ضرباتو يدو ما يبكي» ،فــإذا استمروا
على حالهم ،فإننا سنظل نعاني من نفس
الظروف التي تعتمد على شــراء الذمم
والوصول إلى البرملان لتحمل مصالح
هؤالء االنتهازيني الذين بإمكان الشعب
أن يغيرهم بمناسبة حلول االنتخابات
املقبلة ،حتى يمكننا أن ندشن عهدا
جديدا من الديمقراطية الحقة ،ونطهر
األحـــزاب بــدون استثناء مــن العناصر
الفاسدة التي تندس في صفوفها لقضاء
مصالحها ،ويا ليت هــؤالء االنتهازيني
يحضرون الجلسات التي يعقدها املجلس

الحسين الدراجي

الذي ال نراهم فيه إال يوم االفتتاح ،حيث
ينقضون عــلــى أطــبــاق الــحــلــويــات ثم
يتبخرون ،بل إن غيابهم يالحظ حتى
يوم التصويت على قانون املالية ،وهنا
يطرح السؤال نفسه :إذا كان هذا الرهط
من البشر يغيبون عن الجلسات ،فلماذا
يتقدمون إلى االنتخابات أصال؟ وماذا
عساني أن أقــول لهؤالء الذين يبيعون
أصواتهم؟ أقــول لهم اصــبــروا على ما
أصابكم حتى يأتي هلل بجيل يعرف قيمة
صوته ويذهب لصناديق االقتراع ليختار
أفضل الناس وأتقاهم وأصلحهم للوطن
وللصالح العام ،وما ذلك على هلل بعزيز،
ألن حب الوطن من اإليمان ،ومن ال أمان
له ال ثقة فيه ،والثقة كنز ال يفنى يعتز به
الشعب ويتصرف فيه بعناية وحذر حتى
ال يقع في فخ املنافقني واالنتهازيني.
فــــإذا أردنــــا أن تــكــون انتخاباتنا
نزيهة وشفافة ،علينا أن نراجع قانون
االنــتــخــابــات وطــريــقــة تقطيع الــدوائــر
االنتخابية ،وإلغاء استعمال «الكوطا»
أو الالئحة ،ألنها وسيلة يلجأ إليها
السياسيون إلعطاء التزكية واختيار
املحظوظني من األقارب ،فمن أراد خوض
غمار االنتخابات ،فعليه أن يدخل املعمعة
ويقدم برنامجه للناخبني ،وهذا يشمل
الرجال والنساء املرشحني ،وأتذكر هنا
القدوة التي تجلت في إقــدام ياسمينة
بــادو ،التي خرجت من صفوف الشعب
بعد أن أقنعت ناخبيها ببرنامجها،
األمر الذي جعلها تصل إلى البرملان ثم
الوزارة ،ومن ذلك ،فليتنافس املتنافسون
واملتنافسات ،وهنا يبقى الشعب هو
مصدر السلطة.
يتبع

نافذة للرأي

الـمحامــيوحقــوقالدفـــاع
ال يخفى أن الدفاع عن وجهة نظر معينة
ودخول الطرفني في معركة قانونية إلظهار
الحقيقة في الثوب الذي يريده الخصمان،
له أثر كبير في تلمس هذه الحقيقة من قبل
القاضي وإظهارها بمظهرها الصحيح
الالزم ،ألن الحقيقة وليدة النقاش أو كما
قيل في املثل «بضدها تتميز األشياء»،
وعلى هذا ،فإن دور املحامي هام في إظهار
الحقيقة ،وأن القانون واجب في القضايا
الجنائية ،حيث ال يوجد إال ممثل النيابة
العامة ،وإيجاد محامي للمتهم يقف في
دور الخصم ،أي ممثل النيابة العامة ،لكي
يكون هناك توازن بني الخصمني ،ويكون
النقاش متكافئا ،وبالتالي ،إظهار الحقيقة
الناصعة.
فاملحامي هو مالك الرحمة الذي يهبط
على املتهم فــي الــوقــت الــذي يكون فيه
الجميع من حوله ،من أفــراد وجماعات،
وخــصــومــه ،واملــحــامــي هــو وح ــده الــذي
يمد يد العون للمتهم ،ويحاول إنقاذه
أو التخفيف من ورطته باسم القانون،
هــذا القانون أيضا هو الــذي أوقفه في
قفص االتهام ،وإذا كانت ظــروف املتهم
الشخصية واالجتماعية هي التي دفعته
لــإجــرام ،فــإن املحامي وحــده هو الذي
يــبــرر هــذه الــظــروف للعيان ،ويعطيها
أثرها القانوني في العقاب الــذي ينص
عليه القانون ،وإذا كان املتهم بريئا ،فإن
املحامي هو العامل األول في رفع الظلم
وإحقاق الحق وانتشال املظلوم من يد
العدالة إذا ضلت هذه العدالة طريقها.
إن املحامي يندفع في كثير من األحيان

إلنقاذ مظلوم أو تخليص بــريء وهو
ال يبتغي مــن ذلــك مــاال أو ربــحــا أو
شــهــرة ،وإنــمــا هــي الـــروح اإلنسانية
ومحبة الغير والتألم للمظلوم ومد يد
العون للمحتاج ،هذه النوازع اإلنسانية
هي التي تختلج قلب املحامي فتدفعه
لتحمل الصعاب أحيانا ،في سبيل تحقيق
الــعــدالــة ،فكم يــرتــاح اإلنــســان إذا وجد
إلى جانبه وهو في محنة ،إنسانا آخر
أقدر منه على تخفيف وطأة هذه املحنة
وتذليلها ،وكم هو عظيم سرور املحامي
إذا اســتــطــاع إنــقــاذ مــظــلــوم مــن الظلم
املوجه إليه ،ومساعدة البائس املحتاج،
ومشاطرة املــحــزون حزنه والعمل على
إزالة أسباب الحزن ،واملحامي في الوقت
نفسه هو محط األنظار أمــام الجمهور،
وهو الذي يلعب الدور الكبير في أفئدتهم
حيث يتلقون مرافعته بقلوب متلهفة
وأفواه فاغرة.
وإذا ما صــدر حكم القاضي وانتصر
الحق ،صــار املحامي بطال منتصرا في
ساحة املعركة ،ونال ثمرة االنتصار املادية
واملعنوية ،وغدا رمزا للعدالة والحق ،وكم
يكون جزع املحامي عظيما وقلقه جسيما
إذا كان مؤمنا ببراءة موكله ،وبأن الحق
بجانب موكله ،ويــرى نفسه عاجزا عن
إثبات هذه البراءة أو انتزاع هذا الحق،
بسبب ما يحمله خصمه من حجج ال يمكن
دحضها.
إن املحامي يمر بساعات حرجة وبأيام
قلقة وهو يفكر في مخرج من املأزق الذي
وقع فيه بسبب ما كان قد فرط فيه موكله

الرأي

3
الدكتور عبد الرحيم بن سالمة

بحق نفسه ،فالويل للمحامي في نظر
املوكل اعتقادا من هذا املوكل بأن محاميه
هو الذي فرط في حقه وهو املسؤول عن
خسارة قضيته.
ولعل القاضي واملحامي يلتقيان في
كثير من الصفات ،ذلك ألن الهدف مشترك،
بينما هو تحقيق العدالة ،ووسائلهما
مــشــتــركــة ،وهـــي الــقــانــون ونــظــريــاتــه
واالجــتــهــاد فــي تفسيره ،وموضوعهما
واحــد ،وهــو مشكل املجتمع ومنازعاته
وخصوماته ،بحيث أن القاضي واملحامي
يريان في املجتمع وجهه األسود ،الوجه
الــذي تظهر فيه نزعات الحقد والطمع
والضغينة والبغضاء واالنتقام ،وحب
االستيالء والسيطرة والرغبة في جمع
املال واقتناء وسائل كسبه ،وغير ذلك من
النزاعات النفسية السيئة ،ومصيرهما
واحد ،وهو الشيخوخة التي يتخلى فيها
عنهما الناس الذين كانوا عندهم ملء
السمع والبصر ،ولم يبق لهما إال مجموعة
من الذكريات والقصص للعبرة والتاريخ.
وأختم هذا البحث ،بالقول أنه ال يمكن
أن تصدر محكمة حكما ضد شخص إال إذا
أتاحت له الفرصة للدفاع عن حقوقه بكل
حرية ،وبصفة مقبولة ال تسمح له بالحيف
أو الظلم ،ألن حقوق الدفاع ركيزة أساسية
من ركائز القضاء.
انتهى
* أستاذ باحث
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د .سمير بلفقيه

بعد مرور أزيد من عقد من الزمن على تجربة حزب األصالة
واملعاصرة ،وعلى ضوء املستجدات الحزبية األخيرة التي واكبت
املؤتمر الرابع للحزب ،بات من شبه املؤكد ،أن هذه املحطة شكلت
منعطفا حاسما وتحريفا ملسار حرص على رسمه وتسطيره،
بكل صدق ووطنية ،القائمون على زرع أولى بذور هذا املشروع
الحداثي ،الذي ظل يجسد القيمة الهوياتية لـ«تمغربيت» كقناعة
حضارية ،ويستجيب للتطلعات الحداثية التي عبر عنها املغاربة
منذ االستقالل ،ويرفض كذلك كل محاوالت التملك الفئوي للمشترك
العقدي حماية للمجتمع من امتدادات اإلسالم السياسي.
إن املواقف األخيرة للتيار الذي أفــرزه املؤتمر الرابع لحزب
األصالة واملعاصرة ،فيما يتعلق ،على وجه التحديد ،بنظرته ملكانة
اإلسالم السياسي في العمل الحزبي ،تعبر بشكل صريح وواضح،
عن محاولة اإلقبار النهائي للفكرة األم والفكرة األصل التي ألهمت
وال زالت تلهم فئات عريضة من املجتمع املغربي ،خصوصا لدى
الشباب ،فئات مجتمعية مقتنعة براهنية املشروع وعلة وجود
الحزب ،وكذا ضرورة استدامة عرضه السياسي في فضاء حزبي
مؤمن بالتعددية.
إن هذا االنحراف عن املسار ،أصبح يهدد املشهد الحزبي برمته،
ويعلن القطيعة مع أحــد أهــم مرتكزات مشروع حــزب األصالة
واملعاصرة ،الذي ظل يرفض ويقاوم جميع املحاوالت التي تصبو
إلى االستغالل املقيت للمشترك العقدي لتوجيه املغاربة نحو
«التمكني» ملشروع سياسي بعينه.
 ...وبإسقاط ما تقدم على حالة حزب األصالة واملعاصرة ،يمكن
القول أن األحداث املتسارعة التي اتسمت بها محطة املؤتمر الرابع
للحزب ،وسنوات التيه والتخبط التي سبقتها ،خلقت إجماعا
وقناعة عند مجموعة من حكماء الحزب وحملة املشروع ،بأنه من
جهة ،يصعب في الوقت الراهن تجاوز ما وقع من أذى ،وإمكانية
العمل بنفس وحــدوي في ظل هــذه األجــواء ،ومــن جهة أخــرى،
فقد أدى هذا إلى إعــادة التوهج ملفهوم «البام الفكرة» و«البام
املشروع» ،مما سيدفع بهم ال محالة إلى إعادة تأصيل مفاهيم
«فكرة» املشروع األصلية التي الزالت تشكل مصدر إلهام ألبناء
املشروع والقيادات الحزبية امللتزمة باالستمرار في املساهمة في
بناء مغرب حداثي وديمقراطي ،يعكس البنية السلوكية الجماعية
للمغاربة.
لقد نجحت دينامية الجمع بني املعامالت والسياسة ،أو باألحرى
زواج املعامالت بالعمل الحزبي ،بدعم  -على ما يبدو -من جهة لها
اليد على بعض ممن يوجهون سفينة «البام» في الوقت الراهن،
من وضـ ِـع يدها على التنظيم الحزبي الحاضن لفكرة األصالة
واملعاصرة ،معلنة صراحة وبطريقة مباشرة ،القطيعة مع روح
املشروع األصلي الذي تم إفراغه من فكرة التأسيس ،والسيما
بعد إرسالها إشارات صريحة بأنها على أهبة االستعداد للتطبيع
املصلحي الضيق مع تيار اإلســام السياسي وانتقادها الحاد
ملسببات النشأة ولحملة املشروع الذين تعاقبوا على قيادته،
ليتحول بذلك «البام» إلى حزب بدون روح ،وال فكرة قادرة على
الحشد والتعبئة واملساعدة في بلورة أدوات الربط بني القواعد
الحزبية والقيادات التنظيمية.
هذا التوجه سيكون له ،ال محالة ،أثر ليس فقط على املوقع
السياسي واالجتماعي للحزب ،بل قد يشكل قطيعة على مستوى
تــوازنــات املشهد الحزبي املغربي ،فتغييب املــشــروع الفكري
الحاضن لتأسيس حزب األصالة واملعاصرة سيشكل إفقارا للحقل
السياسي ،وقتال رمزيا للبدائل الحداثية لإلسالم السياسي ،وهنا
يطرح العديد من املناضلني أسئلة جوهرية ووجودية من قبيل:
 هل من الصواب االستمرار في تنظيم «سياسي» لم نعدنتقاطع معه ال على مستوى املبادئ وال على مستوى األهداف ،بل
نجد اليوم أنفسنا أمام حزب نكاد ال نتعرف عليه؟
 وهل فك االرتباط مع التنظيم يعني بالضرورة القطع معالفكرة ومع العقيدة السياسية التي مثلتها وثائق التأسيس
واألرضية التي انطلق منها املشروع؟
فإلى جانب خيار االنسحاب والرجوع إلى الوراء ،يجد الورثة
الحقيقيون ملشروع األصالة واملعاصرة أنفسهم أمام خيارين :إما
االستمرار في الحزب ومحاولة إعادته إلى حاضنته األصلية وقطع
الطريق أمام من يحاول تحويله إلى ملحقة بدون فكرة وال روح،
معلنا بذلك طفرة في الخارطة الوراثية لإلطار التنظيمي ،ولكن إذا
غابت الحكمة واملسؤولية وانتصرت الذوات ،قد يكون هذا عامال
لتضييع مزيد من الوقت والطاقة ،وسببا في تطاحن آخر في الحقل
السياسي املغربي ،وضربا ملصداقية العمل السياسي برمته ،كما
أن هذا الخيار سيضعف أكثر املشروع السياسي والرؤية الخاصة
به ،وإما حمل الفكرة إلى فضاءات أرحب وإطار تنظيمي أنسب
يمكن من خالله تجسيد القيمة الهوياتية لـ«تمغربيت» ،وذلك عن
طريق نقل األعضاء السليمة للمشروع من الهيكل إلى كائن حركي
جديد ،كائن يعكس فكرة «تمغربيت» وروح «تمغربيت» وأصالة
«تمغربيت» ،عبر خلق بنية مناسبة كفيلة باحتضان الفكرة
والعقيدة السياسية األصلية ،وهذا ال يعني جمود الرؤية ،بل
يعني حمايتها وإعطاءها فرصة االستمرار.
وكيفما ستتوالى األحــداث والترتيبات وطبيعة االختيار في
املرحلة القادمة ،فإن التجارب التاريخية ســواء في املغرب أو
خارجه ،تؤكد أن املشروع السياسي والفكري يمكن أن يتجدد
ويتطور خارج اإلطار البنيوي الذي أخرجه للوجود ،بل إن تجديد
البنية السياسية قد يكون سببا في نجاح املشروع ،شريطة أن تتم
عملية تقييم تسمح بتعريف مكامن الخلل والضعف وعدم تكرار
نفس األخطاء وتوفير الشروط املوضوعية إلنجاحه.
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تماشيا مع البرنامج ا�ندمج لدعم
وتمويل ا�قاوﻻت »انطﻼقة« ،الذي
أعطى انطﻼقته جﻼلة ا�لك محمد
الــســادس ،أطلقت جمعية »بسمة
لرعاية اﻷسرة« ،بشراكة مع اللجنة
اﻹقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية
البشرية بعمالة مقاطعة ع� الشق
بجهة الدار البيضاء سطات ،دورة
تكوينية تطبيقية لفائدة النساء
والــشــبــاب فــي مــوضــوع »التمك�
والفرص اﻻقتصادية :ا�نهجية –
التطبيق ا�رافقة والتمويل«.
وتمتد هذه الدورة التكوينية ،التي
تستهدف  250شخصا من النساء
والــشــبــاب� ،ــدة  6أشــهــر بمعدل
حصت� في اﻷسبوع ،ويتم تنفيذها
بمركب التنمية البشرية بع� الشق
بتنسيق مع مكتب  ،les 2 mediaإذ
ستتعرف ا�جموعة اﻷولى ا�كونة
مــن  100مستفيد ،على مضام�
برنامج »انطﻼقة« لدعم وتكوين
ا�ــقــاوﻻت ،وكــذا منهجية تأسيس

ا�قاوﻻت الصغرى والتعاونيات،
كما سيتعرف ا�ستفيدون من هذه
الدورة التكوينية ،على تقنية دراسة
الــجــدوى من خــﻼل تبسيط عملية
حسابات الكلفة ودراســة عمليات
احــتــســاب هــامــش الــربــح وتقييم
ا�خاطر ،وسيتلقون تكوينا حول
منهجية تعبئة ا�ـــوارد والبحث
عــن التمويل وتقنيات التسويق
الحديثة.
وتهدف هــذه ال ــدورة التكوينية
أيضا ،إلــى أن يتملك ا�ستفيدون
مختلف ا�ساطر القانونية ﻹنشاء
ا�ــقــاوﻻت الــصــغــرى عبر مقاربة
قــانــونــيــة ومــؤســســاتــيــة ،إضــافــة
إلـــى تــمــلــك تقنية طـــرق الــولــوج
إلــى التمويل العمومي والبنكي،
وال ــت ــع ــرف أيــضــا عــلــى اﻷدوار
ال ــري ــادي ــة لــلــمــقــاوﻻت الــصــغــرى
وا�قاوﻻت التضامنية ،ودورها في
تعزيز النسيج اﻻقتصادي ا�حلي
والوطني وخلق فرص الشغل.

‘É≤ãdGh »ª∏©dG ´ƒÑ°SC’G
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تحتضن مدينة مراكش ،من  25إلى  28مارس الجاري ،الدورة
 25لﻸسبوع العلمي والثقافي للطالب ،الذي ينظم هذه السنة
تحت شعار» :اﻷسبوع العلمي والثقافي للطالب 25 ..سنة من أجل
تطوير التواصل العلمي والتفتح الثقافي للطلبة«.
وحسب بﻼغ للمنظم� ،فإن هذه التظاهرة ،التي تنظمها كلية
العلوم السمﻼلية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش،
ستتزامن هذه السنة مع الذكرى اﻷربع� ﻹحداث جامعة القاضي
عياض.
ويسعى هذا اللقاء إلى إغناء ا�عرفة العلمية للطلبة وتطوير
مهاراتهم التواصلية وتمكينهم من النقاش وتعميق التفكير حول
القضايا الراهنة ،كما يهدف إلى تحسيس الجمهور بأهمية العلوم،
وإطﻼعهم على التطبيقات ا�ؤدية إلــى التطور التكنولوجي،
وتشجيع وتحفيز تعلم ومعرفة العلوم من طرف الشباب من خﻼل
معارض وشروحات ،وإبراز عا�ية وتعدد التخصصات العلمية،
وتثم� مبادرات الثقافة العلمية وا�ساهمة في النقاشات حول
قضايا الساعة ،والنهوض بكفاءات الطلبة من خﻼل إنجاز مشاريع
حول موضوع الدورة.
ويتضمن برنامج هذه الدورة ،عروضا وورشات علمية ومباريات،
وكذلك بطولة في كرة القدم ا�صغرة.
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وتعمل جمعية »بسمة لرعاية
اﻷســرة« ،منذ تأسيسها ،وبشراكة
مــع اللجنة اﻹقليمية للمبادرة
الوطنية للتنمية البشرية بع�
الشق ،وكذلك ا�ندوبية اﻹقليمية

للتعاون الوطني بع� الشق ،في
ميدان التمك� اﻻقتصادي للنساء،
ومنحهن فرصا للتكوين من أجل
دعـــم قــدراتــهــن فــي عـــدة مــجــاﻻت
ومهارات.

AGô`ª◊G á`«bÉ°ùdG ¿ƒ`«©dG á¡÷ ÜÉ`àµ∏d …ƒ`¡÷G ¢Vô©ª`dG
ﻻستراتيجية
تفعيﻼ
وزارة الثقافة والشباب
والرياضة  /قطاع الثقافة،
الرامية إلى تقريب الكتاب
من عموم ا�واطن� ،وحرصا
مــنــهــا عــلــى دعـــم الــكــتــاب
وتشجيع فعل القراءة على
الصعيدين ا�حلي والوطني،
وتنفيذا للبرنامج السنوي
للمعارض الجهوية للكتاب،
تــنــظــم ا�ــديــريــة الــجــهــويــة
للثقافة بجهة العيون الساقية
الــحــمــراء ،بــدعــم مــن مديرية

info@alousboue.com

الكتاب والخزانات وا�حفوظات،
وبشراكة مع مجلس جهة العيون
الساقية الحمراء ،ووﻻيــة العيون،
واﻷكــاديــمــيــة الــجــهــويــة للتربية
والتكوين ،وجمعية اتحاد الشعراء
والــكــتــاب الــحــســانــيــ� بالجهات
الجنوبية ،وباقي فعاليات ا�جتمع
ا�ـــدنـــي ،الـــــدورة الــحــاديــة عشر
للمعرض الجهوي للكتاب والنشر،
دورة صــاحــبــة الــفــضــل ،الــعــا�ــة
والفقيهة الــصــحــراويــة ا�غفرية
الشنقيطية ،خناثة بنت بكار ،خﻼل
الفترة ب�  11و 17مــارس الجاري

بــمــديــنــة الــعــيــون ،تــحــت شــعــار:
»الثقافة رافعة أساسية للنموذج
التنموي الجديد«.
ويواكب فعاليات هذه التظاهرة،
بــرنــامــج ثــقــافــي غــنــي ومــتــنــوع
موسوم بمشاركة عدد من الكتاب
وا�بدع� ا�حلي� ،حيث يتضمن
توقيع مجموعة مــن اﻹصـــدارات،
قــراءات شعرية ،قــراءات في كتب،
معرضا للفنون التشكيلية ،ندوات
فكرية وعلمية ،وعروض مسرحية،
بــاﻹضــافــة إل ــى أنــشــطــة ترفيهية
تربوية خاصة باﻷطفال.

Iô```cGòdG ñGô``°U
�ــحــات مـــن ســيــرة
ذاتية للمؤلف محمد
السعيدي الرجراجي،
الــــــــذي اســتــجــمــع
ذكرياته ،ومــا عاشه
مـــن أحــــــداث مهمة
على النطاق الداخلي
والــخــارجــي فــي هذا
الكتاب.
ومــن ب� اﻷسباب
ال ــت ــي دفــعــتــه إلــى
اﻻنـــكـــبـــاب لــكــتــابــة
ذكــــريــــاتــــه ،يــقــول
»عــشــت
ا�ـــــؤلـــــف :عــشــت
التطورات العا�ية
وا�ـــحـــلـــيـــة الــتــي
حدثت فــي النصف
ا �ا ضي
الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن
ا�يﻼدي ،فكانت أثارها قوية وحاسمة
في الحياة العامة والخاصة ،حيث

تحقق فيها مــا ﻻ
يدركه خيال مجنح،
وها هي تطوراتها
تـــــتـــــضـــــاعـــــف،
ومشاكلها تتقوى،
وصعوباتها تزداد،
وعﻼقاتها تتشابك،
وعشت فورة شعبنا
وثورته على الجهل
والــتــأخــر والــظــلــم
واﻻندحار والضغط
والتآمر من القريب
والبعيد ،وشاركت
فــيــهــا بــحــســب مــا
قـــــدرت عــلــيــه ومــا
وفرته لي إمكانياتي
اﻹنسانية والعقلية
والعلمية وما إليها«.
لهذه وأخــريــات غيرها ،كــان هذا
الكتاب.
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سيكون يــوم السبت  14مــارس 2020
با�ركب السوسيوثقافي بمدينة طاطا،
مــوعــدا لتنظيم نـــدوة حـــول مــوضــوع:
»تدبير مالية الجماعات الترابية وسؤال
النجاعة«.
ستكون الندوة مؤطرة من طرف ا�ركز
ا�غربي للدراسات وتحليل السياسات
بالتعاون مع الفريق البيداغوجي �استر
»حكامة الجماعات الترابية والتنمية
ا�ستدامة« ،وستعرف حضور العديد من
اﻷساتذة الجامعي� والباحث� ا�ختص�،
منهم :الحس� الرامي وهو أستاذ باحث
في القانون العام بكلية العلوم القانونية
واﻻقــتــصــاديــة واﻻجــتــمــاعــيــة بــأكــاديــر،

والــدكــاتــرة :محمد مــحــاســنــي ،وإكـــرام
الــقــصــاد عــبــد الــغــفــور ،ورشــيــد البزيم
وإبراهيم احطاب وهــم أساتذة القانون
العام بنفس الكلية ،باﻹضافة لسالم البيز
وهو إطار بوزارة ا�الية.
وستعرف هذه الندوة ،مناقشة مجموعة
مــن ا�ــواضــيــع هــي» :صــدقــيــة ا�يزانية
وشفافية تدبير ا�الية الترابية«» ،اﻻستقﻼل
ا�الي للجماعات الترابية ورهان النجاعة
ا�ــالــيــة«» ،الــجــبــايــات ا�حلية وس ــؤال
التنمية«» ،إشكالية الباقي لﻼستخﻼص
وأثــره على التنمية ا�حلية« ،و»اﻹطــار
القانوني ا�نظم للجبايات ا�حلية ،وهل
حان بالفعل وقت مراجعته وإصﻼحه«.
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ﻳـــــــــــــﺎ ﻫــــــــــــــــــﺎذ اﻟـــــــــــــﺰﻣـــــــــــــﺎن!
ﻓــﲔ اﳊــﺠــﻞ وﻓ ــﲔ اﻋــﺸــﺎش اﻟــﺴــﻤــﺎن؟
وﻣـــﺎل اﻟــﻄــﻴــﻮر ﻣــﺎ ﻏــﻨــﺎت ﰲ اﻟــﻔــﺪان؟
واﻟــﺸــﻜــﻮة ﻣــﻄــﻮﻳــﺔ واﻟــﺼــﻴــﻒ زرﺑـ ــﺎن؟
ﻻ اﻟــﺴــﺤــﺎﺑــﺔ روات ﻋــﻄــﺶ اﻟﻌﻄﺸﺎن
ﻻ اﻟــﺴــﺒــﻮﻟــﺔ راﻗ ــﺼ ــﺖ زﻫــــﻮر ﺑﻠﻌﻤﺎن
وﻻ اﻟﻨﺤﻠﺔ ﺣــﻨــﺎت ﺑــﺄﻟــﻮان اﻟـﻜﺤﻮان
****
ﻳــــــــﺎ ﻧـــــــــــﺎس ﻫـــــــــــﺎذ اﻟــــــــﺰﻣــــــــﺎن؟
ﻓــﲔ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳉــﺪة وﳌــﺴــﺎت اﳊــﻨــﺎن؟
ﻓــﲔ اﻟــﻠــﻤــﺔ واﳋــــﺎوة وﻛــﻠــﺸــﻲ ﻓــﺮﺣــﺎن؟
ﻣﺎل اﻟﺒﺴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺎن ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺴﻨﺎن؟
اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﻤﻮﻣﻮ ﻏﺮﻗﺎن
ﻫــﺎ اﻟــﺼــﻼة ﻫــﺎ اﳉــﻮاﻣــﻊ ﰲ ﻛــﻞ ﻣﻜﺎن
وﻣــﺎل اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺸﻜﺎﻛﺔ وﻣــﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻣــﺎن؟
****
آه ﻣــــﻨــــﻚ ﻳــــــﺎ ﻫــــــــﺎذ اﻟــــــﺰﻣــــــﺎن!
ﻏــﻴــﺮ ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ ﺑــﺴــﻌــﺎﻟــﻮ ﻳــﻔــﺮع اﻵذان
وﺣ ــﺶ ﺧــﺒــﻴــﺚ ﻓــﻌــﺎﻟــﻮ ف ﻛــﻞ اﻟــﺒــﻠــﺪان
ﻏــــﺎرز ﻧــﻴــﺎﺑــﻮ ف اﻟ ــﻨ ــﺎس ﺑ ــﻼ ﻣ ــﺎ ﻳــﺒــﺎن
وﻛــﻤــﺎﱘ اﻟــﺒــﻬــﺎﱘ ﻣﻜﻤﻢ ﺑــﻬــﺎ اﻹﻧــﺴــﺎن
ﻣـــﺎ ﺑــﻘــﻰ ﺳــــﻼم ﺣــﺘــﻰ ﺑـــﲔ اﻹﺧـــــﻮان
اﻟــﻌــﻄــﺴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ رﺣــﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺣــﻤــﺎن
وﻻت ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻳــﺨــﺎﻓــﻮ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﳉــﻴــﺮان

á«ªæàdGh ÖFGô°†dG
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ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﻠﺒﻲ
هناك ..في مدينة سبتة ا�حتلة ،يوجد أطفال
يعيشون وضعية شاذة ،منبوذون في وطنهم
اﻷم ومرفوضون من طرف سلطات البلد ا�حتل،
إسبانيا ،التي تعمل جــاهــدة للتخلص من
هؤﻻء اﻷطفال الذين تقاذفتهم أمواج التهميش
والحرمان والبؤس في بلدهم ،ليفكروا في
الهجرة نحو الضفة اﻷخــرى للبحر اﻷبيض
ا�توسط رغم صغر سنهم ،أطفال بدون عائﻼت،
بدون مأوى ،غير أن قدرهم البئيس استوقفهم
في عقبة سبتة ،فاستقبلتهم مﻼجئها بالحضن
الكبير ..وهنا يكمن الخطر ،خطر استغﻼل
أطفال واستغﻼل أحﻼمهم في أغراض دنيئة،
حيث تلقفتهم مافيات اﻻتــجــار فــي البشر،
واﻷبشع ما في ا�وضوع ،استغﻼلهم جنسيا.
لقد طفت على سطح اﻷحداث مؤخرا ،ظاهرة
»بيع وشــراء اﻷطــفــال من أجــل الجنس« في
ا�دينة ا�حتلة ،وقــد تم إلقاء القبض ،قبل
أسبوع� ،على أستاذين على خلفية اعتدائهما
جنسيا على قاصرين مغربي� ،وهذه ليست
ا�ــرة اﻷولــى التي يتم فيها ضبط إسبانيي
سبتة يعتدون جنسيا على اﻷطفال ا�غاربة غير
ا�صحوب� بذويهم ،واستفحلت الظاهرة حتى
وصلت حناجر جمعيات حقوق الطفل عنان
السماء منددة بما يقع من استغﻼل لهؤﻻء
اﻷطــفــال ،ســواء بسبتة أو ا�ــدن اﻹسبانية،
فضﻼ عــن أن اﻷمـــن ا�ــركــزي بــمــدريــد دخل
على الخط غير ما مرة واعتقل ا�عتدين ،ولم
يسلم أطفال مغاربة مليلية ا�حتلة من نفس
ا�مارسات الشنيعة ،التي لم يكن ضحاياها من
ا�هاجرين فقط ،وإنما من ا�غاربة القاطن� في
ا�دينة ،وتمت عدة محاكمات في حق أساتذة
يغتصبون التﻼميذ ذوي اﻷصــول ا�غربية،
ولعل أشنعها ما وقع سنة  ،2018ح� ألقي
القبض على أستاذ هتك عرض أزيد من عشر
تلميذات ﻻ تتجاوز أعمارهن السبع سنوات،
حتى أن اﻷمر يبدو مقصودا ومتعمدا ،ليطرح
السؤال� :ــاذا أطفال ا�غرب دون غيرهم من
أطفال الجنسيات اﻷخرى؟
لقد كان اغتصاب اﻷطفال ا�غاربة بسبتة
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ا�حتلة والــذيــن وصلوها في إطــار الهجرة
الــســريــة بــغــيــة الــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا ،من
»الطابوهات« ا�سكوت عنها منذ أمد بعيد،
غير أن استفحال الــظــاهــرة ،جعل مختلف
الفعاليات اﻹسبانية قبل ا�غربية تدق ناقوس
الخطر ،رغم إبرام اتفاق ب� سلطات البلدين
سنة  2007يقضي بإرجاع اﻷطفال ا�عني�
إلــى ا�ــغــرب والـــذي تفعلت إجــراءاتــه سنة
 ،2012إﻻ أن اﻷجواء الدبلوماسية ا�شحونة
بــ� ا�ــمــلــكــتــ� ،تــجــعــل هـــذا ا�ــلــف يطبعه
الفتور ،والظاهرة في تزايد وتتفاقم بفعل
النشاط ا�تزايد لشبكات تهجير القاصرين،
ﻻستغﻼلهم في اﻻتجار في ا�خدرات وفي »دور
دعارة اﻷطفال« التي تنشط بشكل ﻻفت ،ليس
في سبتة ا�حتلة فقط ،وإنما حتى في إسبانيا
وخاصة في جنوب البﻼد ،ولقد وصل صدى
هذا ا�وضوع إلى العالم بأسره ،دون التمكن
مــن إيــجــاد حــل للمشكل ،رغــم أن ا�وضوع
تناولته مختلف ا�نابر اﻹعﻼمية ،ونددت به
عدة هيئات حقوقية ،منها اليونسيف ،التي
جاء في تقرير لها عقب زيارتها �ركز إيواء
القاصرين بسبتة ،أن »اﻷطفال محرومون من

أبسط الحقوق ،كالدراسة والتعلم والقيام
بأعمال تؤطرهم للمستقبل ،وهم بذلك يفقدون
أهــم ســنــوات حياتهم بسبب اﻹهــمــال ،مما
يجعلهم يتعاطون ا�خدرات واﻹدمان« ،وحثت
ا�نظمة إسبانيا ،بـ»ضرورة انتهاج مقاربة
اجتماعية تراعي مصالح اﻷطفال وحقوقهم،
وذلـــك عــن طــريــق التنسيق مــع ا�نظمات
الحقوقية وا�دنية ،والتركيز الرسمي ﻻ ينبغي
أن ينصب فقط على إعادة هؤﻻء اﻷطفال إلى
ا�غرب بعد بلوغهم سن الرشد القانونية ،بل
يجب أخــذ وضعيتهم اﻵنية بع� اﻻعتبار،
وتمتيعهم بحقوق اﻷطفال ا�تعارف عليها
دوليا«.
ونــحــن مــن هــذا ا�ــنــبــر ،نتمنى أن تعمل
الجهات ا�سؤولة ببلدنا ،على اﻹسراع في حل
معضلة أطفال ﻻ حول لهم وﻻ قوة ،أصبحوا
في القرن الواحد والعشرين عبيدا في سوق
النخاسة ،يباعون ويشترون ،ويستغلون أبشع
استغﻼل ..فماذا ينتظر من أطفال اغتصبوا في
الحياة ثم اغتصبوا جنسيا ،وﻻزالوا متشبث�
بقشة أمــل للوصول إلــى »فـــردوس« أوروبــا
ا�فقود؟

تتبعت خــطــاب حــالــة اﻻتــحــاد ال ــذي تــقــدم به
الرئيس اﻷمريكي ترامب ،مؤخرا ،أمــام مجلس
النواب ،فمن ب� اﻹنجازات الذي قدمها الرئيس
فــي إط ــار حصيلته ا�رحلية ،مسألة تخفيض
الضرائب تماشيا مع التزاماته اﻻنتخابية .نعم
تخفيض الضرائب داخل أول قوة اقتصادية في
العالم ،وأكيد أنه ﻻ البنك الدولي وﻻ صندوق النقد
الدولي ،وﻻ منظمة التعاون اﻻقتصادي ،ستسائل
ترامب عن هذا اﻹجراء الغير مقبول بمنطقها كما
يحصل معنا كل مــرة ،فالرئيس اﻷمريكي يعرف
جيدا أن تفعيل اﻻقتصاد وخلق ا�قاوﻻت ومناصب
الشغل وإرجاع اﻻستثمارات اﻷمريكية ا�تمركزة
بالخارج يمر عبر تخفيض العبء الضريبي على
ا�قاوﻻت ،وكل ا�عطيات تظهر أن ا�قاوﻻت الكبرى
تبحث لها عن مﻼذات ضريبية خارج البﻼد ،وتبدأ
من هناك رحلة هجرة رؤوس اﻷموال نحو الخارج
بحثا عن مجاﻻت مخفضة للضريبة ،مما ينعكس
سلبا على اﻻقتصاد اﻷم.
وبالعودة للقوان� ا�الية السبعة اﻷخيرة
ببﻼدنا ،نﻼحظ أنه كل سنة ،يتم إدراج إجراءات
ضريبية جــديــدة ،بحثا عن تغطية أعباء إدارة
مكلفة واستثمارات عمومية في تزايد مستمر ،فيما
تحاول العديد من الــدول اليوم ،الدفع بالتنمية
برافعات جديدة للتمويل وهندسات مالية خارج
الضرائب ،وهي الهندسات التمويلية التي تعود
بالنفع في آخر ا�طاف على القاعدة الضريبية
نفسها.
ﻻ أدري إن كان ا�سؤولون عندنا قد انتبهوا
إلى ضعف استثمارات القطاع الخاص واستقرار
اﻻستثمارات اﻷجنبية ،رغم ما يقدمه ا�غرب من
امتيازات كبيرة في هذا ا�جال ،في نفس الوقت،
نﻼحظ أن ا�داخيل الضريبية ترتفع بسرعة أكبر.
فإذا ما تم اﻻقتصار على ما تنتجه الضرائب
الحالية من مداخيل للدولة ،فإننا نرى باﻷرقام
أن ا�جهود اﻻستثماري في ا�غرب لم يتعد عتبة
الـ  300مليار درهــم ،منها  190مليار درهم تهم
القطاع العام ،وهو مجهود ﻻ يمكنه رفع معدﻻت
النمو إلى ا�ستوى الذي يسمح بخلق ا�زيد من
فرص الشغل ،وﻻ مساعدة ا�قاوﻻت الوطنية على
التطور ،وﻻ جلب ا�زيد من اﻻستثمارات الخارجية.
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ما تعرفه اليوم منصات التواصل
اﻻجــتــمــاعــي الــرقــمــيــة ،مــن سخرية
زائـــدة و»ضــحــك بــاســل« فــي أمــور
ومــواضــيــع ج ــادة ،يزيد مــن تمييع
الهوية ا�غربية ،وانحراف مشاغل
وهــمــوم اﻷط ــف ــال والــشــبــاب ،كما
يقتل فــي ا�ــغــاربــة حبهم الغريزي
لوطنهم .ويضعف رغبتهم في اﻹبداع
واﻻستثمار داخله.
مــنــاســبــة الــــكــــﻼم ،مـــا يجتهد
فيه بعض ا�ــغــاربــة رواد العوالم
اﻻفــتــراضــيــة ،مــن تسلية وسخرية
وهزل و»تنكات« حول وباء »كورونا«
الذي يعتبر تهديدا حقيقيا للشعوب،
بتحقير جهود الدولة ،واﻻستخفاف
بالكفاءات والقدرات الطبية والعلمية
للكوادر ا�غربية ،وما ينشره البعض
من إشاعات وأكاذيب غير محسوبة،
يزيد ا�غاربة خوفا وهلعا مجانيا،
ويــربــك ســيــر حــيــاتــهــم ،فــي الــوقــت
الذي انضم فيه باقي رواد اﻷنترنيت
بــالــعــالــم ،لــدعــم مــحــاربــة الــوبــاء،
وا�ساهمة في التحسيس والتوعية،
وتجندوا لوقف زحفه.
ككل مرة يثار فيها موضوع دولي
حول انتشار وباء ما ،أو فتح نقاش
حــول كـــوارث طبيعية أو حــوادث
بشرية غير عــاديــة ،تخرج كائنات
بشرية من سباتها ،لتبدأ نشاطها
الرقمي السخيف ،وتمتهن أساليب
التحقير والتصغير ونشر التفاهات،

والحقيقة ا�ــرة التي يجب اﻹقــرار
بــهــا ،أن كــل تــلــك الــتــصــرفــات هي
نــتــاج ســلــوكــات وثــقــافــات ترسخت
لديهم ،بسبب قصور اﻷداء الثقافي
والتربوي والتعليمي بالبﻼد.
فلم يعد باﻹمكان السكوت عما
يجري ويدور بخصوص واقع الثقافة
والتربية بكل أشكالهما التعليمية
والوطنية واﻹبداعية ،وما تفرزه من
كائنات سياسية ونقابية وجمعوية
وحقوقية وفضولية ..تزاحم الشرفاء
والكفاءات والكوادر ،حيث بات الكل
يــفــقــهــون فــي كــل شـــيء ،يفرضون
آراءهـــــم فــي تــدبــيــر كــل ا�ــجــاﻻت،
حتى ولــو كانت أفكارهم تافهة أو
تعارض القوان� ا�نظمة ودستور
الــبــﻼد ..فسدوا وأفــســدوا قطاعات
التربية والثقافة والحياة العامة

بكل تجلياتها ،حقائق توحي وكأن
القيم� على قطاعي التربية والثقافة
يسبحون في بحور وأودي ــة خارج
تراب ا�غرب ..ﻻ من يجتهد من أجل
الوصول إلى حلول وبدائل ،وﻻ من
يقدم النصائح الﻼزمة ،من أجل بناء
الوطن الذي نريد ..وطن لن يقبل فيه
ا�غربي بتسميته مواطن إﻻ إذا نال
كل حقوقه التي يضمنها له دستور
البﻼد ،وفي مقدمتها التربية والتعليم
والثقافة والصحة والكرامة وحرية
الــرأي ..وطن �غاربة تنبض قلوبهم
بالوطنية ،ويفخرون بمغربيتهم،
فا�غربي لن يكون مواطنا صالحا
بوطنية وغــيــرة أكــيــدة على سمعة
وشـــرف الــبــلــد الـــذي يحتضنه إﻻ
إن تجسدت لــه تلك ال ــروح فــي من
يحكمونه ،فــي ســكــونــه وتــرحــالــه،

والوطنية ﻻ تقف عند قيام ا�واطن
بالواجبات التي يفرضها الدستور أو
ا�هنة أو الوسط ،ولكنها تتجاوز كل
هذا إلى التضحية والقيام باﻷعمال
الــتــطــوعــيــة وا�ـــبـــادرات الــهــادفــة،
ولتحقيق ا�بتغى ،ﻻبــد أن يكون
للمواطن قائد وقــدوة في قمة هرم
ا�سؤولية ،والقدوة تقتضي الكفاءة
واﻷخﻼق وحب خدمة الناس ،فكم من
قائد منزل بمظﻼت السياسة والنقابة
والـــــــوﻻءات يــفــتــقــد لــكــل مــقــومــات
القيادة والقدوة ،ولن يرقى أبدا إلى
مستوى الريادة ،وكم من رائد حكم
عليه بالتهميش واﻻنزواء واﻻندثار
التدريجي.
�ــاذا نحصر مصطلح »التربية«
الذي يخص اﻹناث والذكور بمختلف
فئاتهم العمرية وا�جتمعية داخل
ا�نازل وا�ــدارس والــدور القرآنية،
وغيرها من ا�رافق التعليمية؟ و�اذا
سميت وزارة التعليم اﻻبــتــدائــي
والثانوي بــوزارة التربية الوطنية
عوض أن تخلص ﻷهدافها الرئيسية
فــي التعليم والــتــكــويــن ،وتكتفي
باسم وزارة التعليم فقط أو التعليم
والتكوين ،وأن تعي بــأن التربية
الوطنية هي جزء من التعليم ا�فروض
أن يترسخ في كل مغربي أينما حل
وارتحل ،وأن برامج التربية الوطنية
ﻻ يجب أن تكون حكرا على التلميذ
والــطــالــب ،بــل يجب أن تتعداهما،
لتصل إلى العامل وا�وظف والتاجر
وكل فئات ا�جتمع ،وأن تكون برامج
جادة ودائمة التجديد والعصرنة؟

22

ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ

اﻟﻌﺪد 1066 :اﻟﺨﻤﻴﺲ  12ﻣﺎرس 2020

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

äGQGô`≤dG ‘ ¿ƒ`©£dGh Iô£°ùª`dG OGƒ`e ‘ IAGô``b
ﺫ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ*
يعتبر ا�جلس اﻷعلى للحسابات
مــؤســســة دســتــوريــة نــص عليها
دستور ا�ملكة الصادر بتاريخ 29
يوليوز  ،2011وخص ذلك الدستور
ا�جلس اﻷعلى للحسابات با�واد
من  147إلى .150
وعرف الفصل  147من الدستور
ا�ــجــلــس اﻷعـــلـــى لــلــحــســابــات،
بأنه ))هيئة عليا �راقبة ا�الية
العمومية بــا�ــمــلــكــة(( ،ويضمن
الــدســتــور استقﻼله ،و))بموجب
هــذا اﻻستقﻼل ،ﻻ يحق ﻷي هيأة
مهما كــان مركزها ،أن تتدخل في
أعمال ذلــك ا�جلس ،أو أن توحي
إليه من قريب أو من بعيد بما يمكن
له أن يتبعه أو يقرره وهو يمارس
مهامه((.
ولــقــد رس ــم الــدســتــور للمجلس
اﻷعلى للحسابات خريطة الطريق
التي يسلكها ،إذ أن ))ا�جلس وهو
يمارس مهامه ،يقوم بتدعيم وحماية
مــبــادئ وقــيــم الــحــكــامــة الــجــيــدة
والشفافية وا�ــحــاســبــة بالنسبة
للدولة واﻷجهزة العمومية((.
وأل ــق ــى ال ــدس ــت ــور عــلــى عــاتــق
ا�جلس مسؤولية جسيمة �ا أناط
بــه مــمــارســة ا�ــراقــبــة العليا على
تنفيذ قوان� ا�الية ،والتحقق من
سﻼمة العمليات ا�تعلقة بمداخيل
اﻷجهزة الخاضعة �راقبته بمقتضى
الــقــانــون ،ويقيم كيفية تدبيرها
لشؤونها ،ويتخذ ،عند اﻻقتضاء،
عقوبات عــن كــل إخــﻼل بالقواعد
السارية على العمليات ا�ذكورة.
وتناط با�جلس اﻷعلى للحسابات
مهمة مــراقــبــة وتــتــبــع التصريح
بــا�ــمــتــلــكــات ،وتــدقــيــق حــســابــات
اﻷحزاب السياسية ،وفحص النفقات
ا�تعلقة بالعمليات اﻻنتخابية،
ويمكن اﻹطﻼع على بقية مهام هذا
ا�ــجــلــس ،مــن خــﻼل مــا نــص عليه
الفصل  148إلى  150من الدستور.
حينما نقول »ا�حاكم« ،يتبادر
إلــــى ذهــنــنــا ال ــق ــان ــون ا�ــتــعــلــق
بالتنظيم القضائي ا�غربي ،وهو
القانون الذي يحتوي على تصنيف
ا�ــحــاكــم ا�ــغــربــيــة ،وه ــي :محكمة
القرب ،ا�حاكم اﻻبتدائية ،محاكم
اﻻســتــئــنــاف ،ا�ــحــاكــم الــتــجــاريــة،
محاكم اﻻستئناف التجارية ،ا�حاكم
اﻹدارية ،محاكم اﻻستئناف اﻹدارية،
وفي القمة القضائية تتربع محكمة
النقض.

إذن ،ﻻ ذكــر للمحاكم ا�الية في
قائمة تصنيف ا�حاكم القضائية
وف ــق مــا هــو مــنــصــوص عليه في
قانون التنظيم القضائي للمملكة.
وعلى إثــر تعدد ا�حاكم وتعدد
درجاتها ،ثــار نقاش حــول النظام
القضائي ا�تبع في ا�غرب ،هل هو
نظام القضاء ا�وحد ،أم هو نظام
القضاء ا�زدوج؟ غير أن هذا النقاش
انتهى بــرأي يقول أنــه في انتظار
تأسيس مجلس الدولة في ا�غرب،
فإن ا�غرب يسير على نظام القضاء
ا�ــوحــد ،وأن ا�ــحــاكــم التجارية
وا�حاكم اﻹدارية ما هي إﻻ محاكم
متخصصة وتعتبر داخلة في إطار
التنظيم القضائي ا�وحد.

ﺗﻨﺎﻁ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ،
ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﺇﺫﻥ ..ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؟
يفهم وضــع ا�حاكم ا�الية ،من
خــﻼل مــا كتب كمقدمة للتعريف
بالقانون ا�حدث للمجلس اﻷعلى
للحسابات بمقتضى القانون رقم
 ،12.79وما جاء في تقديم نشر في
مجلة »سلسلة النصوص التشريعية
ا�غربية« تقديم وتهييء اﻷستاذ
عبد العزيز توفيق ،حيث ذكر)) :إن

يكتسب ا�جلس اﻷعلى وﻻ ا�جالس
الــجــهــويــة لــلــحــســابــات )ا�ــحــاكــم
ا�ــالــيــة( هــذه الصبغة إﻻ عندما
تنظر فــي قضايا ا�خالفات التي
يرتكبها ا�سؤولون أو ا�وظفون أو

ا�حاكم اﻹداريــة ا�نصوص عليها
فــي هــذا الــقــانــون ،ليست محاكم
با�فهوم ا�صطلح عليه ،وﻻ تدخل
ضمن منظومة التنظيم القضائي
للمملكة ،ﻷن الغاية من تأسيس هذه
ا�حاكم كما ورد عليه النص  96ـ 97
من الدستور ،هو ممارسة الرقابة
العليا على تنفيذ قوان� ا�الية ،وﻻ

اﻷعوان بإحدى اﻷجهزة الخاضعة
لرقابة ا�جلس ،أي عندما تصدر
أحــكــامــا بالعقوبة عــلــى ا�ــتــابــع،
وهــذه العقوبات التي تقضي بها
هذه ا�حاكم ،عقوبة مالية فقط ،وﻻ
تعفي ا�تابع إذا كانت اﻷفعال التي
قــام بها تدخل في نطاق القانون
الجنائي العام((.
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أحدث ا�جلس اﻷعلى للحسابات
بمقتضى الــقــانــون رقـــم 12.79
وحــــل مــحــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة
للحسابات ا�حدثة بالظهير عدد
 1.59.270ا�ـــؤرخ فــي  17شــوال
 ،(1960/4/14)1379وعهد إليه
بمقتضى الفصل اﻷول من القانون
ا�ذكور ،بـ))ممارسة الرقابة العليا
لتنفيذ القوان� ا�الية ،والتأكد من
مشروعية عمليات مــوارد ونفقات
اﻷجهزة ا�بينة في القانون ،ومراقبة
تسيير اﻷجهزة الخاضعة �راقبته،
وبــرفــع بيان إلــى جﻼلة ا�لك عن
جميع وجــوه نشاط ا�جلس خﻼل
سنة((.
وف ــي  25دجــنــبــر  ،1980صــدر
الظهير عدد  1.80.383اﻵمر بتنفيذ
القانون رقم  28.80بمثابة النظام
اﻷســاســي لقضاة ا�جلس اﻷعلى
للحسابات باعتبارهم ا�نفذين
وا�ــبــاشــريــن ﻷحـــكـــام الــقــانــون
ا� ــذك ــور ،ثــم ص ــدر الظهير عــدد
 1.19.784بتاريخ  23ذي القعدة
 (1997/4/2)1417اﻵمــر بتنفيذ
القانون رقم  97.96ا�تعلق بتنظيم
الجهات ا�حدثة بالفصل  100من
الدستور ،وقد جاء في بيان أسباب

تقديم القانون ا�ذكور ،أن ))إحداث
الجهة سيعمل على دعم الﻼمركزية
ليس فقط بخلق جماعة جديدة ذات
صﻼحية كاملة ،بل كذلك بوضع
جميع الــطــاقــات الــتــي يختزنها
عدم التمركز اﻹداري ،من شأنه أن
يوفر إدارة محلية أو أكثر قربا
من ا�واطن� للتخفيف من أضرار
الروت� اﻹداري((.
وهــكــذا فا�حاكم ا�الية تعتبر
مؤسسة عمومية تــراقــب تنفيذ
قوان� ا�الية ،وتتحقق من سﻼمة
العمليات ا�تعلقة بمداخيل الدولة
ونــفــقــاتــهــا ،ســــواء عــلــى صعيد
اﻹدارة ا�ــركــزيــة أو على صعيد
الجماعات ا�حلية ،وا�ؤسسات
العمومية والشبه عمومية ،وعلى
ا�كاتب الخاضعة �راقبة الدولة،
وتكون هذه ا�راقبة على الصعيد
ا�ركزي للمجلس اﻷعلى للحسابات
وعلى الصعيد الجهوي للمجالس
الجهوية للحسابات.

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:
حــــدد الـــقـــانـــون رقــــم 62.99
اخــتــصــاصــات وتــنــظــيــم وطــريــقــة
تسيير ا�حاكم ا�الية ،وهو مقسم
إلى ثﻼثة كتب ،نذكرها سردا فقط:
 الكتاب اﻷول) :ا�واد من  2إلى ،(115خصص لتحديد اختصاص
وتنظيم ا�جلس اﻷعلى للحسابات.
 الكتاب الثاني )ا�واد من  116إلى ،(164خصص لتحديد اختصاص
وتنظيم وتسيير ا�جالس الجهوية
للحسابات.
 الكتاب الثالث )ا�ــواد من 165إلى  ،(249خصص للنظام اﻷساسي
الخاص بقضاة هذه ا�حاكم.
وإذا كــان مــن واج ــب ا�هتم أن
يطلع على محتويات القانون ا�نظم
للمحاكم ا�الية ،فإنه يجب بصفة
أهم على ا�مارس� �هنة ا�حاماة،
أن يهتموا بالجانب ا�تعلق بـ:
اﻻخــتــصــاص ا�ــالــي ،اﻻختصاص
القضائي ،تنظيم ا�جلس )الرئيس
اﻷول ،الوكيل العام للملك ،الكاتب
العام للمجلس ،ا�ستشارون ،كتابة
الضبط( ،هيئات ا�جلس )الجلسة
الرسمية ،هيئة الغرف ا�جتمعة،
هــيــئــة ال ــغ ــرف ا�ــشــتــركــة ،غــرفــة
ا�ــشــورة ،الغرف وفروعها ،لجان
البرامج والتقارير( ،اختصاصات
ا�حاكم ا�الية القضائية ،ا�خالفات،
العقوبة ،الطعن في قرارات ا�جلس،
الطعن باﻻستئناف فــي اﻷحــكــام
والــقــرارات الــصــادرة عــن ا�حاكم
ا�الية ،الطعن بالنقض في أحكام
ا�حاكم ا�الية ،الطعن بالنقض،
أسباب الطعن بالنقض )وهي :خرق
القانون ،عــدم احــتــرام الشكليات،
انعدام التعليل ،انعدام اﻻختصاص،
الــطــعــن ب ــا� ــراج ــع ــة( ،ا�ــجــالــس
الجهوية للحسابات ،اختصاصات
ا�ــجــالــس الــجــهــويــة للحسابات
وتنظيم ا�جالس الجهوية.
قلنا إنــه صــدر ظهير شريف رقم
 1.02.124فــي فاتح ربيع الثاني
 13)1423يونيو  (2002بتنفيذ
القانون رقم  62.99ا�تعلق بمدونة
ا�حاكم ا�الية ،وهذه ا�دونة تحتوي
على  249مادة.
وقبل الدخول في مناقشة الجانب
ا�سطري ا�نصوص عليه في هذا
القانون ،نلفت النظر إلى ما يلي :أنه
ﻻ يقبل �ؤازرة من تمت متابعته أمام
ا�حاكم ا�الية ،إﻻ ا�حامي ا�قبول
للترافع أمــام محكمة النقض ،فقد
جاء في ا�ــادة  ...)) :57كما يخبر
اﻷشخاص ا�عني� حسب الكيفيات
ا�نصوص عليها في الفصول 37
إلى  39من قانون ا�سطرة ا�دنية،
بأنهم متابعون أمام ا�جلس ،وأنه
مأذون لهم باﻻستعانة بمحام مقبول
لدى ا�جلس اﻷعلى ـ محكمة النقض
حاليا((.
إن قانون ا�حاكم ا�الية قانون
خــــاص ،يــحــتــوي عــلــى الــقــواعــد
ا�سطرية الشكلية وعلى النصوص
ا�تعلقة با�وضوع.
ﻳﺘﺒﻊ
* ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
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كشف ا�مثل ا�صري حس� فهمي ،في
تصريح صحفي عن مفاجأة كبيرة ،تتعلق
بظروف وفاة الفنانة سعاد حسني ،التي
أعلن عن انتحارها من شرفة غرفتها قبل
 19سنة.
وقــال حس� فهمي في تصريح �جلة
»لها« ا�ختصة بأخبار النجوم» :سعاد
حسني لــم تنتحر ،بــل قتلت،
وعــنــدي دﻻئــــل عــلــى ذلــك،
وقبل وفاتها ،أنــا كلمتها
بــخــصــوص تكريمها في
مهرجان القاهرة ،وقامت
بإرسال  20دقيقة صوتا
في رسالة للمهرجان ،فقمت
بإذاعة ما يمكن منه حسب
وقـــــت ا�ـــهـــرجـــان،
فكانت في منتهى
الــتــفــاؤل ،وكانت
تتكلم عــن عمل
جــديــد يجمعنا
ســــــيــــــكــــــون
كـــومـــيـــديـــا،
وقـــالـــت لــي:
سأحل بمصر
قـــــريـــــبـــــا«،
مـــضـــيـــفـــا:
»هـــذا ليس

ΩôéY »°ùfÉf áHô£ŸG
π«ãªàdG áHôŒ ¢VƒîJ
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تستعد ا�طربة اللبنانية نانسي عجرم،
لخوض تجربة فنية جديدة ،إذ كشفت من
خﻼل برنامج »تريندينغ« ،أنها ستشارك في
مسلسل مصري سيعرض خﻼل شهر رمضان
ا�قبل.
وقــالــت نــانــســي أنــهــا ستظهر فــي هــذا
ا�ــســلــســل كضيفة شـــرف ،وهـــو مسلسل
رمضاني مــن بطولة نبيلة عبيد ونادية
الجندي ،بعنوان »نساء من ذهب«.
وستقوم نانسي بتأدية أغنية تتر ا�سلسل،
وهي من كلمات تامر حس�،
ألحان وليد سعد وتوزيع
أحمد إبراهيم.
من جهة أخرى ،عبرت
نــانــســي عــن سعادتها
بسبب نجاح أغنيتها
»قلبي يا قلبي« ،مؤكدة
أنــهــا تحضر ﻷغــانــي
جديدة ستقوم بطرحها
قريبا.

منطق إنسانة تفكر في اﻻنتحار«.
وأردف ا�مثل ا�ــصــري قــائــﻼ» :كــان
ذلك من خﻼل مكا�ة قبل الحادثة بثﻼثة
أيــــام ،وق ــد قــالــت ل ــي :أن ــا خــرجــت من
ا�ستشفى ،وسحبت أموالي من البنك،
 100ألف جنيه إسترليني« ،حيث لفت
إلى أن اﻷطباء أخبروه بأن »من ينتحر ﻻ
يستطيع أن يكون على بعد أكثر من متر
ونصف عن ا�بنى« ،مشيرا إلى أن
سعاد حسني كانت على بعد خمسة
أمتار.
وأشــــار حــســ� فــهــمــي إلـــى أن
اﻷطباء أخبروه بأن مكان الجثة
غالبا ما يكون مضرجا بالدماء،
وهـــــذا مـــا لـــم يــحــدث
ف ــي حــالــة ســعــاد
ح ــس ــن ــي ،كــمــا
أن ال ــش ــب ــاك
الـــــــخـــــــاص
بالشرفة كان
مــقــصــوصــا
بـــــــواســـــــطـــــــة
مــــقــــص ،حــيــث
أن الــشــخــص
ا�ـــنـــتـــحـــر لــن
يــفــكــر بــقــص
الــشــبــاك في

..áæ°S πc øe ¢SQÉe 8
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أهدي إلى كل امرأة هب نسيمها العليل علي في عيدها ،الجزء الثالث
من »بيت الدمية« لهنريك إبسن ب� صرختها في ا�ناداة بحريتها
وكرامتها ومظاهر عيشها على منصات التواصل اﻻجتماعي.

حالة اﻻنتحار ،فضﻼ عن أن سعاد حسني
كانت تتناول حبوبا مهدئة ،وإذا كانت
ترغب في اﻻنتحار ستتناول هذه الحبوب
بكل بساطة ،عﻼوة على أن اﻷموال التي
كانت قد سحبتها لم يتم العثور عليها في
الغرفة ،اﻷمر الذي يعزز فرضية القتل.

{áaÉ≤ã∏d ¿ÉLô¡e ..záæjhR áª¨f
Iôe ∫hC’ Üô¨ŸG Üƒéj ájóæ¡dG

تحتضن عدة مدن مغربية ،في الفترة ما
ب�  24مارس الجاري و 5أبريل ا�قبل،
فعاليات الدورة اﻷولى �هرجان الثقافة
الهندية في ا�غرب »نغمة زوينة« ،إذا لم
يتم تأجيله بسبب فيروس كورونا.
وأوضح منظمو هذه التظاهرة الفنية،
خــﻼل نـــدوة صحفية عــقــدت فــي الــدار
البيضاء ،أن مهرجان »نغمة زوينة« الذي
تشرف عليه سفارة الهند في ا�غرب
بشراكة مع شركة فنون العمل الجماعي
»تيم وارك آرتــس« الــرائــدة في مجال
الترفيه والفنون ،سيحط الرحال في ست
مــدن مغربية )الــربــاط والــدار البيضاء
وطنجة وفــاس وبنجرير( ،مبرزين أنه
يهدف إلــى تطوير التعاون والشراكات
الفنية ب� الهند وا�غرب.

ويقترح هذا ا�وعد الثقافي ،مجموعة
متنوعة من الــعــروض الفنية التقليدية
وا�عاصرة من خﻼل الرقص وا�وسيقى،
وورشات فن العيش وفن الطهي وعروض
اﻷزيـــاء ،ويعد ا�هرجان بــأن يشرك في
عروضه ا�واقع الرمزية للتراث العمراني
للمدن ا�غربية ا�ضيفة ،بما فــي ذلك
الساحات العمومية والحدائق والقصور
القديمة ا�رممة.
وبهذه ا�ناسبة ،أكــد سفير الهند في
ا�غرب ،السيد شامبو س .كوماران ،أن
هذا الحدث الثقافي الهندي سيكون اﻷكبر
من نوعه في ا�ملكة ،مشيرا إلى أن اﻷمر
يتعلق بمنصة فنية من شأنها ا�ساهمة
أكثر في تطوير العﻼقات الثنائية الوثيقة
ب� البلدين ،وخاصة في ا�جال الثقافي.
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تستعد مدينة فاس العريقة ،ﻻحتضان
أول نــســخــة مـــن مــهــرجــان »الــتــســوق
والسياحة والترفيه« با�غرب ،في الفترة
ا�متدة من  13مــارس إلــى  13أبريل من
السنة الجارية.
وستحتضن ا�كتبة الوطنية بمدينة
فاس ،هذا الحدث الضخم ،ا�نظم من طرف
شركة »ا�ستقبل« ،وشركة »وسام اﻷمير«
) ،(WAبــالــتــعــاون مــع غــرفــة الــتــجــارة
والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس.
وفي كل نهاية أسبوع ،سيحيي سهرات
ا�ــهــرجــان ،ثــلــة مــن أشــهــر نــجــوم الفن
با�غرب ،أبرزهم زينة الداودية وإيهاب

أمير وسلمى رشيد ووسام أمير وخولة بن
عمران وهدى سعد واﻹخوة بلمير وفنان
الراب مسلم ،ومجموعة
كرافاطا والشاب يونس
وزكـــريـــاء الــغــافــولــي
وابــــتــــســــام تــســكــت
ومـــــهـــــدي مـــوزيـــ�
ونــعــمــان بلعياشي
وال ــف ــن ــان الشعبي
عبد العزيز الستاتي
وسعيدة شرف.
وســــتــــتــــخــــلــــل
فـــعـــالـــيـــات هـــذا
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ا�هرجان اﻷول من نوعه با�غرب ،العديد
من اﻷنشطة ،وستنطلق فعالياته بمؤتمر
صحفي من أجــل التعريف بأهداف هذه
التظاهرة.
هـــــــذا ،إذا لــم
يــتــم اﻹعـــــﻼن عن
تــأجــيــل ا�ــهــرجــان
احــتــرازا من تفشي
فـــيـــروس كـــورونـــا،
بــــعــــدمــــا اتــــخــــذت
الــدولــة مجموعة من
اﻻحتياطات ،وأجلت
العديد من التظاهرات.

من جملة ما تنتفض له ا�رأة اليوم ،ليس طلب مساواتها كما كان في
»بيت الدمية« ،بل هي تصفق الباب على ا�ظاهر التي أصبحت تغشها
والسيارات التي ظن أصحابها بأنها هدف وليست وسيلة للتنقل،
وا�نازل واﻷثــاث التي لم تصبح أمكنة ﻻتقاء برد الشتاء وحرارة
الصيف،وانتفضت صديقتنا الشابة على صفحات »الفايسبوك«
وانتفض معها صديق آخر يرد عليها ويزكي نظريتها بتعليقه الطريف:
((Les êtres humains sont faits pour être aimés, et les
biens matériels pour être utilisés. Si le monde est à
l’envers, c’est parce que les biens matériels sont aimés et
les êtres humains utilisés)).
اﻹنسان مخلوق للحب وا�اديات لﻼستعمال ،وبما أن العالم مقلوب،
فقد انقلبت اﻵية وأصبحت ا�اديات محبوبة واﻹنسان مستعمل.
إذن ،انقلبت ا�فاهيم وأصبح يبدو أن ا�رأة والرجل بدءا يناديان من
أجل تصحيحها ،وهذا في حد ذاته مظهر صحي بدأ يزداد يوما عن
يوم في ثقافة »الفايسبوك« ومنصات التواصل اﻻجتماعي.
وفتح كذلك نقاش جميل ب� ا�فكرين وا�ثقف� ،وطالبوا بعودة الفن
والسينما وا�وسيقى إلى الزمن الجميل ،إلى زمن أم كلثوم وزكرياء
أحمد وفريد اﻷطرش ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ،وإلى
أغاني فرانك سيناترا وجاك بريل وأحمد البيضاوي وعبد الوهاب
الدكالي وعبد الهادي الخياط وناس الغيوان وجيل جيﻼلة وفيروز
ووديع الصافي وإيف مونتان وآﻻن دولون وعمر الشريف ،وصوفيا
لورين والقائمة طويلة...
وانتفضت منصات التواصل اﻻجتماعي على ا�بتذل من الكتابة
والصحافة ،ونــادوا بالرجوع إلى ا�نفلوطي وطه حس� وعباس
محمود العقاد ،واستحسنوا أغنية الربيع لفريد اﻷطــرش وبقولة
عميد اﻷدب العربي فيها» :إنني أعمى وبصرت الربيع بصوت فريد
اﻷطرش« ،كما أخرجوا العدد من الحكم وا�أثورات لرفاعة الطهطاوي
وقاسم أم� ومحمد عبده والكواكبي وعﻼل الفاسي وبوشتة الجامعي
وبلعربي العلوي وابنه أطول وزير عدل مغربي مدة موﻻي مصطفى
بلعربي العلوي ،وطالب الصحافيون بالرجوع إلى خطب ا�غفور له
جﻼلة ا�لك الحسن الثاني وحكمه في خطاباته ،وإلى مقارعة اﻷفكار
وأسلوب عميد الصحافة ا�غربية موﻻي مصطفى العلوي في »حقيقته
الضائعة« ،والرجوع إلى القاعدة ا�ؤسسة للصحافة :الخبر مقدس
والتعليق حر.
وطالبوا ا�حام� بالرجوع إلــى الزمن الجميل عــوض التراشق
بعبارات ﻻ تقدس مجالس القضاء ،وإلى مرافعات جهابذة القانون
الذين كانت تهتز �رافعاتهم منابر القضاء والحكومات ،أمثال جون
لويس فينيكور وفرجيس ومحمد التبر وا�عطي بوعبيد وعبد
الرحمان الخطيب وعبد الرحيم بوعبيد وحميد اﻷندلسي ومحمد
لحلو ومحمد صبري ،ومترافعي النيابة العامة أمثال الحاج أحمد
زروق ،أول محامي ووكيل عام لدى محكمة النقض ،ومصطفى مداح
ومحمد الفاسي الفهري وا�كي نوشريف ،وغيرهم ،ولم يفتهم اﻻقتداء
بنقباء كبار في عالم ا�حاماة ،أمثال محمد الناصري وعبد ﷲ درميش
ومحمد بن زاكور وسيط ا�ملكة ،ومحمد الشهبي وبوعشرين ومحمد
حسي ،وغيرهم ممن أضفوا قيمة زائدة للمهنة كما كان وﻻ زال يقول
النقيب محمد حسي والنقيب إبراهيم صادوق ،ونقيب سطات ،ذ عمر
الخيراوي وغيرهم.
وإبسن لم يكن يدري في »دمية البيت« ،بأنه سوف يأتي زمان ا�طالبة
بالرجوع إلى بعض مبادئ زمانه ،عوض انطﻼق شرارة التغيير من
أجل التغيير وكأن مناداته في مثل هذا الزمان مع بيرنار شو ،سوف
تقلبه من فيلسوف ساخر إلى مسخور من أفكاره ،التي وإن كانت
مؤسسة في العمق على مبادئ فكرية كونية ،إﻻ أن زمن ا�اديات والتقدم
التكنولوجي والطاقة وا�ال والرومانسية التي حولت الكائن البشري
إلى ما يشبه آلة كما عبر عنها شارلي شابلن في فيلمه الشهير »اﻷزمنة
العصرية« ،أو ا�مثل� الفكاهي� ،لوري وهاردي ،في مشاهد ﻻ زالت
تضحك إلى اليوم وﻻ زالت مﻼمح وجهيهما توحي بالضحك والفكاهة
في زمن عجت به عيادات اﻷطباء النفساني� با�صاب� بمرض الكآبة
الذي تعددت أسبابه ،من جملتها عدم الضحك والرضى با�قسوم
ومحاولة التنافس على ا�ناصب واﻻستشهاد في سبيل الكراسي
وتكديس الحسابات البنكية وامتﻼك اﻷراضي والعمارات بكل الطرق،
وترك كل ذلك لورثة ﻻ يقدرون كيف صنعت الثروة ويبددونها بسبب
خﻼفات في التسيير ،يعمرون بها غرف ا�حاكم بالنزاعات ا�فتعلة،
ونادت منصات التواصل اﻻجتماعي بالعودة إلى القناعة وأعجب
مرتادوها بالصور القديمة �دن عتيقة ،وبلباس ا�رأة القديم وجلبابها
اﻷنيق ولثامها الشفاف ،وفضلوا �سات ا�اكياج الخفيفة على صباغة
الوجه والشعر الكثيفة ،كما فضلوا اﻻبتسامات الطبيعية لثغور النساء
على اﻷسنان البيضاء ا�صطنعة ،وأقمصتهن ذات اﻷلوان القاتمة على
اﻷلوان الحمراء الليلية التي ﻻ تنسجم مع النهار ،وفضلوا اﻹضاءة
بالشموع في ا�طاعم على اﻷضواء ا�صطنعة ،وا�جمر العتيق على
البوطاكاز ،ومواقد الخشب على ا�كيفات ،والسير على اﻷرجل بدل
التنقل في السيارات بالنسبة للمسافات القريبة ،وأصبحوا يمارسون
رياضة ا�شي على شاطئ البحر أو في الغابات ،ورغم ذلك ،لم يسلموا
من آفات اﻹجرام ،واﻻعتداء ،وتناسوا قواعد التعايش ب� الديانات
وقواعد حسن الجوار ب� اﻷجانب وتقاليد احترام الغير واﻹتيكيت
في التعامل مع ا�رأة والرجل ،فكانت صيحات صريحة ومعبرة وناقلة
باللحظة كل جديد في التجاوز الذي أصبح مفضوحا بحكم التجاوز
الرقمي لﻼتصال الذي فاق كل تصور ،ليتجاوز بدوره حتى الحياة
الحميمية بوسائل التنصت وتطبيقات ﻻ عهد لبيت دمية إبسن
بها ،وإﻻ �ا انهارت نورا وصففت باب ا�نزل الذي اهتزت له أروبا
ولم يهتز له فكر الكرة اﻷرضية بعد في زماننا ،بحكم عوامل الجهل
والفقر والطمع وانعدام الضمير واﻷخﻼق ،فكانت الصيحات ..فهل
من مستمع لها؟

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

ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب

..¿ƒfÉ≤dGh ÜÉgQE’G ÚH Ohó◊G Ωó©æJ ÉeóæY
ÜÉ`¨dG ¿ƒ`fÉ≤d á`©°VÉN OÓ`ÑdG í`Ñ°üJ
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﺑﻘﻠـــــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
كما هو الحال في عصرنا،
كــان للصحافة دور أساسي
فــي تــوجــيــه اﻷحـــــداث ،وكما
كــانــت الــصــحــافــة الفرنسية
كلها مناهضة للمغرب مؤيدة
لـــﻺرهـــاب ،كـــان الفرنسيون
اﻷحـــرار ا�ــعــتــدلــون ،يكتبون
فــي جــريــدة فــرنــســيــة تصدر
بالدار البيضاء اسمها »ماروك
بــريــس« وكـــان يــديــرهــا أحــد
الفرنسي� اﻷحرار ،كان صديقا
للسياسي الفرنسي »فرانسوا
ميتران« الذي أصبح فيما بعد
رئيسا للجمهورية ،والذي كان
وقتها وزيرا للداخلية فاستقال
احتجاجا على نفي ملك ا�غرب
ا�رحوم محمد الخامس ،وعلى
إطﻼق اليد ﻷساليب قبيحة في
ا�غرب.
مدير جريدة »ماروك بريس«
واسمه »لوميكر دويروي« زاد
من تحركاته في ا�غرب وفرنسا
من أجل تقوية التيار ا�عارض
لــﻺرهــاب الــفــرنــســي ،وأدخــل
السياسي »فرانسوا ميتران«
في مجموعة ا�ؤيدين ﻷفكاره،
وبذلك أثار حقد عصابات »اليد
الحمراء« ذات النفوذ واﻻطﻼع
الكبير فــي فــرنــســا وا�ــغــرب
والجزائر وتونس.
وإذا كــانــت الــحــريــة ،حرية
الصحافة كما نــرى وجهها
ا�ــشــرق فــي فــرنــســا ،تسمح
ﻷي ط ــرف صحفي أن يؤيد
أو يعارض ،فإن هذه الحرية
 كــمــا ه ــو اﻷمــــر الـــواقـــع -مسموح بها في إطار اﻷخبار
التافهة والفضائح ا�ثيرة ،أما
عندما يتعلق اﻷمــر بالقضايا

اﻷســاســيــة ،فـــإن الــشــعــارات
الــبــراقــة ســرعــان مــا تنطفي
وتختفي.
إن الــصــحــفــي الـــــذي كــان
فــي نفس الــوقــت رجــل أعمال
كبير في ا�غرب ،مدير جريدة
»مـــاروك بــريــس« لــم يعرف أن
استنكاره لﻺرهاب سيجعل منه
رمــزا عند الوطني� ا�غاربة،
خصوصا بعد أن بدأت جريدة
اﻻســتــعــمــاريــ� الــفــرنــســيــ�
با�غرب »ﻻفيجي« تهاجم مدير
الجريدة ا�تعاطفة مع ا�غاربة
»لــومــيــكــر دويــــــروي« وكــانــت
جــريــدة »ﻻفــيــجــي« فــي الواقع
لــســان وســـوط وســـﻼح »الــيــد
الحمراء« ،وهي الجريدة التي
مهد مديرها »ايرو« ﻹبعاد رمز
ا�غاربة ا�لك محمد الخامس
وعائلته ،وكان من ب� ا�بعدين،
ولي العهد آنــذاك الــذي أصبح
مــلــك ا� ــغ ــرب ا�ـــرحـــوم ا�ــلــك
الحسن الثاني.
وانتقاما مــن هــذه الجريدة
ومن مديرها ،سارع الوطنيون
ا�ــغــاربــة إلـــى إعـــدامـــه رمــيــا
ب ــال ــرص ــاص فـــي  30يــونــيــو
 .1954وانطلقت أجهزة الشرطة
الفرنسية بحثا عن قتلة مدير
جريدة »ﻻفيجي« ،فيم اجتمعت
قيادة »اليد الحمراء« لتصدر
حــكــمــهــا ،وكــلــفــت أعــضــاءهــا،
وبينهم عــدد كبير مــن رجــال
الشرطة با�غرب بتتبع البحث،
وفي نفس الوقت دخلت ا�نظمة
في مخطط جهنمي ،فادعوا أن
اغتيال الزعيم الدكتور »ايرو«
مــديــر جــريــدة »ﻻفــيــجــي« قد
صدمهم ،وأن »اليد الحمراء«
مستعدة للتفاهم ،وليس هناك
من طريقة للتفاهم ،غير اﻻتصال
بالفرنسي� اﻷحــــرار ،ويتهم

»لوميكر دويروي« مدير جريدة
»مــاروك بريس« ،فطلبوا منهم
تنظيم مقابلة مــع الوطني�
ا� ــغ ــارب ــة لــلــتــفــاهــم ،وســقــط
الوطنيون ا�غاربة ،وا�عتدلون

ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻮﻫﺔ
ﺭﺷﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻼﻭﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺠﺮﻭﺡ ﺑﻠﻴﻐﺔ
ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﻮﻟﺞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ
ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺘﺸﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ
ﻭﺻﺎﺡ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ
ﺃﺣﺪﻫﻢ :ﻫﺬﺍ ﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﺑﻐﺘﺔ
الــفــرنــســيــون فــي الــفــخ ،وتــم
اﻻجتماع في بيت زعيم وطني
مغربي اســمــه عبد الرحمان
السﻼوي يوم  13يوليوز سنة
.1954
وقبل نهاية صيف  ،1954كان
كــل الوطني� ا�ــغــاربــة الذين
حضروا اﻻجتماع قد أعدموا

غدرا ،فقد انطلقت فوهة رشاشة
في صدر الوطني ا�غربي عمر
السﻼوي ،الذي أصيب بجروح
بليغة نــقــل عــلــى إثــرهــا إلــى
ا�ستشفى ،حيث عولج بسرعة،
وجاء بعض مفتشي الشرطة
ﻻستجوابه وصــاح فــي وجه
أحــدهــم :هــذا هو الــذي أطلق
علي النار ،ثم مات بغتة.
وفي يوم اﻷحد  2يناير ،1955
ك ــان رج ــل اﻷعــمــال الوطني
الطاهر السبتي متجها إلى
عمله رغم أن اليوم عطلة ،ولكن
اﻷع� اﻹرهابية كانت مشدودة
إليه ﻷنه في جلساته الخاصة
يدعو إلى تحرير وطنه ،ووسط
شارع مليء با�تجول� ،تقدم
منه فرنسي وأطلق عليه نار
رشاشته على مــرأى ومسمع
من ا�ارة.
ولقد حزنت الــدار البيضاء
على موته يوم جنازته وأقفلت
جميع ا�تاجر ،ولــم يبق من
ذكــراه اليوم إﻻ شــارع يحمل
اسمه.
واعتقلت السلطات مجموعة
مــتــهــمــة بــاغــتــيــال الــدكــتــور
»ايرو« مدير جريدة »ﻻفيجي«
اﻻستعمارية ،وحاكمتهم في
ا�حكمة العسكرية في الــدار
الــبــيــضــاء ،وأثـــنـــاء مــداولــة
فـــي الــجــلــســة بـــ� قــاضــيــ�
عسكري� ،صاح أحد ا�تهم�
ا�ــغــاربــة واســمــه إدريـــس بن
محمد قائﻼ :ومتى ستحاكمون
قتلة الطاهر السبتي؟ فأجابه
رئيس ا�حكمة :ليس شغلك..؟
ولقد حكمنا عليك باﻹعدام.
وعندما تنعدم الــحــدود ب�
اﻹرهـــــاب وال ــق ــان ــون ،تصبح
البﻼد خاضعة لقانون الغاب،
وكذلك كانت الدار البيضاء التي
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أصبحت الصحف الفرنسية
تسميها شيكاغو.
واب ــت ــداء مــن خــامــس يناير
 ،1955كان السكان كل صباح
يعثرون على جثة قتيل مضروبة
بالرصاص ،باستثناء أستاذ في
مدرسة التهذيب ،اسمه عبد ﷲ
بن محمد الدكالي ،فقد اغتالوه
أمام التﻼميذ.
وأراد »لوميكر دويروي« مدير
جريدة »ماروك بريس« ا�تعاطفة
مع ا�غاربة أن يرفع القضية إلى
صعيد الــرأي العام الفرنسي،
فشرع في كتابة سلسلة مقاﻻت
في جريدة »لوموند« مستنجدا
فيها بالضمير الفرنسي أن
يــوقــف م ــج ــازر اﻹرهـــــاب في
ا�غرب ،وكتب في عدد  28يناير
 1955من جريدة »لوموند« أن
ا�غاربة أصبحوا غير آمن�
على حياتهم الخاصة ،وبينهم
من ُيقتل دون أن يعرف السبب،
فأجابته منشورات سرية صادرة
عن منظمة »اليد الحمراء« :إننا
مهما كــانــت الــظــروف سنعدم
جميع الوطني� أو سنبعدهم
عــــن الـــنـــشـــاط الــســيــاســي،
وسننسف ا�دينة القديمة التي
يسكنها ا�سلمون.
لكن اﻹرهــابــيــ� الفرنسي�
قــد يــغــفــرون ﻷنفسهم جرائم
اغتيال مسلم� أبرياء ،ولكنهم
لن يغفروا ﻷحد الفرنسي� في
ا�غرب »لوميكر دوي ــروي« أن
يخالفهم فــي الــــرأي ،فأحرى
أن يكتب ضــدهــم فــي جــريــدة
»لوموند«.
وفــي الــســاعــة الــعــاشــرة من
مساء حادي عشر جوان 1955
كان »لوميكر دويــروي« خارجا
مــن عــمــارة الــحــريــة ،وكــانــت
أكبر عمارة في الدار البيضاء،
آنـــذاك ،ومــا إن وصــل لبوابة
سيارته ،حتى انهال عليه سيل
من الرصاص كان يطلقه عليه
مــن إحـــدى الــســيــارات اثــنــان
مــن الفرنسي� أكــد التحقيق
أن أولهما اسمه »كونكوس«
والثاني اسمه »دامياني« ،أما
ثالثهما »طوني« فقد كان يسوق
السيارة.
فأين هي شيكاغو من الــدار
الــبــيــضــاء ،وأيـــن هــو إرهـــاب
اليوم من إرهاب أمس ،ومن هم
اﻹرهابيون الحقيقيون؟
ﻳﺘﺒﻊ

