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مـدير النشر:
الطيب العلوي

المؤسس:
مصطفى العلوي

لــم تهدأ العاصفة بعد بخصوص
تعيني «كاتب عام» في وزارة الشبيبة
والرياضة والثقافة خارج الضوابط
القانونية ،بعد أن تأكد رفض الخازن
العام للمملكة أداء أجر هذا املوظف
الكبير ،لكونه استفاد في وقت سابق
من  120مليون سنتيم كتعويض عن
املغادرة الطوعية ،وال أحد يعرف ملاذا
أقدم الوزير الشاب الفردوس على فعل
مــا تجنبه سلفه فــي الــحــزب ،الوزير
السابق عبيابة(.)..

فرن�سا «ت�أمر» امل�سلمني بال�سكوت
يف �إطار دفاعها عن حرية التعبري
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بقلــم:

الطيب العلوي

حني تطالب حرية التعبري
امل�سلمني بال�سكوت !
عما قد نسميه «فضيحة
ال حديث هذه األيام إال ّ
ماكرون» ،ذاك الصراع القائم حاليا بني رجل واحد
مع ما يقارب امللياري مسلم عبر العالم..
فبتصريحاته خالل حفل تأبني املعلم صامويل
باتي ،الذي ُقتل بضواحي باريس ،وبإلحاحه على
االستمرار في تشجيع «حرية التعبير» املستهدِ فة
للدين اإلســامــي( ،)...وبطريقة استفزازية غير
مسبوقة ،يــكــون الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،قد ارتكب ،وبــدون شك« ،غلطة العمر»،
ناسيا أن اللسان أخطر األسلحة ،ألن السالح
العادي ،كاملسدس مثال ،يقتل الضحية في رمشة
عني ،و ُيتا َبع مستعمله قانونيا و ُيطوى امللف ،أما
استعمال «سالح اللسان» ،فصداه يمتد ،و ُيــردّد،
أول عبر الزمن ،ليأخذ مفعول «البومرانغ» (تلك
و ُي َّ
القطعة الخشبية امللتوية التي ترجع عند رميها)،
لينتهي بــه املــطــاف بالعودة إلــى وجــه صاحبه
والقضاء عليه ،وعلى أفكاره ،وعلى مشواره ،هو
ومــن معه ،و«مــا زال العاطي يعطي» ،ألن غلطة
ماكرون «الشفوية» هاته ،سنرى جميعا ،هذه املرة،
أنها لن تمر بـ«جغيمة ديال املا».
لن تمر ،ألن اشتعال العالم العربي واإلسالمي
القائم عقب ما جرى ،ليس سوى غضب معبر عنه
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،التي بالتأكيد
تأثيرها وانتشارها معروف على نطاق واسع ،لكنه
جد محدود في الزمن ،وكذلك ،فإن املطالبة بمقاطعة
منتجات بلد معني ،هي وسيلة معروفة منذ مدة،
لكننا لم نر لها في املاضي «فعالية نهائية» ،ونشر
رسوم وصور مشوهة لزوجة الرئيس «الشاب»(،)...
ليس حال أيضا ،ألن األمر من جهة ،أشد خطورة من
عوض أبد ًا
ذلك ،واملس بمقدسات أمة بأكملها لن ُي َّ
بهذه التفاهات ،ومن جهة أخرى( ،وكفرصة إلعطاء
املثل للغرب ولو ملرة سمحت لنا بها الظروف)،
ألن املسلمني علمتهم تعاليم دينهم عدم االستهزاء
بأشكال خلق هلل ،فما بالك بأنبيائه !
لن أتعمق أو أعرض عليكم تأويالتي أو ترقباتي
حول تطورات هذا املوضوع ،ولن أدخل في تفاصيله
(ألن الشيطان يكمن في التفاصيل) ،كي ال أتا َبع
بتهمة من تلك التهم املخيفة( ،)...ألن حرية التعبير
لها حدود يجب احترامها( ،)...لكني أظن أن كل
واحــد منا يعرف حق املعرفة ،ويرتعش سـ ّرا من
سيناريو واحد قد يعيد كل واحد إلى مكانه(،)...
وهذا طبعا ليس ما نتمناه...
وإذا كانت لحرية التعبير حدود ،فحرية األفكار
ليست محدودة( ،)...وبعد تفكير عميق ،يتضح أن
االستمرار في التطاول الفرنسي على دين اإلسالم،
وتصعيد الكراهية ضد املسلمني ،الــذي أصبح
يقوده ويسهر عليه رئيس الدولة شخصيا ،لن
يزيد إال من تغلغل ،وعزل «الجاليات اإلسالمية»
فــي مختلف «الغيتوهات» املــتــواجــدة ضواحي
باريس واملدن الفرنسية األخرى ،والتي سيصعب
على ماكرون التمييز حينها بني مسلميه املعتدلني
ومسلميه املتطرفني ،وبذلك ،قد يتضح لكل واحد
بأن تسوية الحساب و«استرجاع الصرف» ،لن
يكون من الخارج ،بل من الداخل( ،)...وقد يصل
األمر إلى اضطرار فرنسا للمرور إلى الجمهورية
السادسة ،كمبادرة منها لطي الصحفة التي فشلت
فيها الجمهورية الخامسة لـ«بالد حقوق اإلنسان»
مرتني ،فشل ما يسمى بالخطوات اإلصالحية لدمج
الجيلني الثالث والرابع من املسلمني في فرنسا،
إضافة إلى فشلها في التعامل بذكاء وليونة مع
العلمانية التي لطاملا بالغت في االعتزاز بها إلى
درجة املس بمقدسات اآلخرين.
النوايا واألفكار واألقــوال ،لم تأت الواحدة تلو
األخرى كما يقول األزمي« ،بيليكي» ،وإنما تمهيدا
لتمرير قوانني وإجراءات ذات طابع عنصري(،)...
وللحديث بقية...

 300مليار وما زال العاطي يعطي

لفتيت ي�ضع اخلطوط العري�ضة لالئحة الوالة والعمال
الذين ينظمون �أغلى انتخابات يف تاريخ املغرب
الرباط .األسبوع
ال حــديــث يــــدور مــؤخــرا إال عن
الالئحة املرتقبة إلجــراء تغييرات
على مستوى والة وعمال وعدد
مــن مــســؤولــي اإلدارة
الــتــرابــيــة بمختلف
الجهات واألقاليم،
والــتــي ستهم من
بلغوا سن التقاعد،
ومـــن لــم يحققوا
الــحــد األدنــــى من
الــنــتــائــج ،قبيل
لفتيت

االنتخابات املقبلة.
وتحظى لــقــاءات وزيــر الداخلية ،عبد
الوافي لفتيت ،الــذي أســر لكل األحــزاب
السياسية على عزم أقوى الوزارات إجراء
أصعب انتخابات في  ،2021والتي ستكلف
 300مليار ،تحظى بكل اهتمام الرأي
العام ،وما يعزز فرضية ذلك ،ما جاء
في خطاب امللك بمناسبة افتتاح
السنة التشريعية للبرملان ،فيما
عبرت بعض األحزاب عن تخوفها
مــن انــتــشــار بــؤر انتخابية
لـ«كورونا» ،لذلك قرر الوزير
مواصلة الحوار متعدد

األطراف مع زعماء األحزاب السياسية.
ويحتل تعديل القوانني االنتخابية صــدارة
اهتمام مذكرات أحــزاب املعارضة ،التي طالبت
بــإحــداث تعديالت على نمط االقــتــراع ،بإلغاء
الــتــصــويــت بــالــائــحــة واعــتــمــاد الــتــصــويــت
األحــادي الفردي في جميع الدوائر االنتخابية
باملدن ،والقرى ،سواء في انتخابات الجماعات
واملــقــاطــعــات ،ومــجــالــس األقــالــيــم والــعــمــاالت،
واملجالس الجهوية ،والغرف املهنية ،ومكاتب
املجالس ورئــاســة املجالس ،ومناديب العمال
واملأجورين ،والبالغ عددهم  32ألف منتخب ،أو
انتخابات «الكبار» الختيار  120عضوا بمجلس
املستشارين ،و 395بمجلس النواب.

كاريكاتير األسبوع
االتحاد األوروبي ينفخ
في الصراع بين المغرب
وجزر الكناري
الرباط .األسبوع
في ندوة بتاريخ  26أكتوبر  ،2020عبر
«الكونفرانس فيديو» ،حــول الطاقة في
جــزر االتحاد األوروبـــي ،جــاءت الخرائط
صادمة للمغرب ،بعد تعزيز نظرة املتدخلني
وكل املداخالت لطرح «عدم مغربية الجزر
الجعفرية» ،وهي جزر يعدها املغرب ضمن
حــدوده ومياهه البحرية وتحت سيادته
الكاملة غير املنقوصة.
ويوضح مصدر «األســبــوع» ،أن قول
االتحاد بأن «هذه الجزر ضمن جغرافية
االتحاد األوروبــي» هو محاولة للتأكيد
على موقف يساند جــزر الــكــنــاري في
نزاعها البحري مع املغرب.

ناشط يعلق على تأسيس جمعية انفصالية بالعيون

املخابرات اجلزائرية مولت االنف�صاليني يف العيون والي�أ�س
يدفعالبولي�ساريو�إىل«اال�ستفزاز»
الرباط .األسبوع
قــــال عــثــمــان بــنــطــالــب ،رئــيــس
املنتدى الدولي لإلعالم والتنمية،
فــي تعليقه على محاولة تأسيس
جمعية انفصالية بالعيون ،أن قيادة
البوليساريو تعيش أزمــة خانقة
بفعل تهميش هــذه القضية على
املستوى الدولي مع تنامي ظاهرة
اضــطــهــاد املــحــتــجــزيــن بمخيمات
تندوف ،وبالتالي ،فإن الجبهة تنتهج
حاليا سياسة التصعيد عبر إنشاء
منظمة انفصالية بعد فشل تجربة
«الكوديسا» التي أصبحت مع الوقت
تستغل أمثال أميناتو حيدر وعلي
سالم التامك ،الستغالل األموال التي
تتهاطل على الجمعية من الخارج
بما في ذلك املخابرات الجزائرية،

ألغراض شخصية.
وأضاف بنطالب ،أن حالة اليأس
لــدى الــبــولــيــســاريــو ،دفعتهم إلى
محاولة إغــاق معبر «الكركرات»،
كخطوة تصعيدية تهدف باألساس،
تلميع صــورة مــا وصفه باملرتزق
إبــراهــيــم غــالــي ،ال ــذي أصبح
محل انــتــقــادات الذع ــة داخــل
املخيمات.
نــــفــــس املـــــصـــــدر أكــــد
فـــــــي تـــصـــريـــح
لـ«األسبوع» ،أن
الــخــطــوة الــتــي
أق ــدم ــت عليها
أميناتو حيدر،
تــعــتــبــر ردة
فعل وعمال
استفزازيا

بتنسيق م ــع ق ــي ــادة الــرابــونــي،
خصوصا مع اقتراب مناقشة ملف
القضية الوطنية باألمم املتحدة ،هذا
من ناحية ،ومن ناحية أخــرى ،فما
نالحظه مؤخرا من تحركات باألقاليم
الجنوبية ،على سبيل املثال
تأسيس حركة «صحرايون
مـــن أجــــل الـــســـام» الــتــي
اعتبرت نفسها حال سياسيا
سلميا ثالثا مع وصفها
قيادة البوليساريو
ب ـــ«اإلق ــص ــائ ــي ــة
تحركها أطــراف
خارجية» ،فهذا
يـــعـــبـــر عــن
بنطالب
فشل قيادة

الــبــولــيــســاريــو عــلــى املــســتــوى
الحقوقي والجمعوي ،فماذا يعني
إذن تأسيس مــا ســمــوه «الهيئة
الصحراوية ملناهضة االحتالل
املغربي»؟! فهذه الصيغة تعني
االنتقال من الــرهــان على العمل
الحقوقي إلــى االســتــفــزاز ،حيث
تعيش قيادة الرابوني عدة مشاكل
داخلية وصراع بني إبراهيم غالي
زعيم البوليساريو ومحمد ملني
البوهالي «الــجــنــاح العسكري»
الــــذي ي ــراه ــن عــلــى االســتــفــزاز
وخــوض املعركة مع املغرب ،كما
ال ننسى «الجناح املدني» املتحكم
فيه من طرف عبد القادر الطالب
عــمــر ،الـــذي يــحــاول أن يتحايل
ويظهر على أنــه يحترم القانون
الدولي (حسب قول بنطالب).

العدد1095 :

من  29أكتوبر إلى  4نونبر 2020

ت

حت األضواء

ما خفي
كان أعظم

مشروع األصالة والمعاصرة
بين األمس واليوم
وهيب

دعاوى التزوير تالحق الأمني العام لـ«البام»
و�أع�ضاء من احلزب ي�صفونه بـ«البائع املتجول»
تلقى القبول الــــازم( ،)..أمــا من بــاإلضــافــة إل ــى الــرئــيــس السابق
الرباط .األسبوع
الناحية الــداخــلــيــة ،فقد انعكس للفريق محمد أبــو درار ،والنائب
البرملاني السابق سمير بلفقيه،
((قريبا إن شاء هلل ...سيحسم الوضع املؤقت على التنظيم ككل.
وقد لخصت رسالة غير متوقعة ،الــذي اشتهر فــي الفترة األخيرة
ال ــق ــض ــاء ويـــقـــول كــلــمــتــه في
بمساهماته الكبيرة في إعداد تصور
الدعاوى املرفوعة ضد أمني عام
خاص بالحزب فيما
الــبــام (املقصود عبد اللطيف
يتعلق بالنموذج
وهبي) ،كما أن شكاية التزوير
الــتــنــمــوي قــبــل أن
واســتــعــمــالــه املــرفــوعــة إلــى
يــتــرشــح لــأمــانــة
قاضي التحقيق آخذة مسارها
الــــعــــامــــة( ،)..ثم
الــطــبــيــعــي)) ..هــكــذا تحدث
جــمــال شــيــشــاوي،
مــحــمــد أبـــو درار ،الــرئــيــس
عضو سابق باملكتب
السابق للفريق النيابي لحزب
الــســيــاســي للحزب
األصـــالـــة واملـــعـــاصـــرة ،في
وعــــضــــو امل ــك ــت ــب
تدوينة نشرها مؤخرا على
الفيدرالي السابق..
«الفيسبوك».
لم يكتف أصحاب
بل إن نفس املصدر ،أكد أن
الـــرســـالـــة بــانــتــقــاد
((امللف عرف تطورات مهمة،
األوضـــــاع ،بــل إنهم
لعل أبرزها إشهادات بعض
يصفون القائد الجديد
أعضاء الفريق النيابي عبر
بـــ«الــبــائــع املتجول»،
مفوضني قضائيني توثق
وهـــي صــفــة أقـــل من
عدم توقيعهم على الالئحة
«الــدكــان السياسي»،
املستعملة في تغيير رئيس
حــيــث يــقــولــون(( :إن
الفريق))..
حالة التصدع والتحلل
ولـــم يــكــتــف أبـــو درار
التنظيمي التي يعيشها
بذلك ،بل إنــه نشر بعض
حزب األصالة واملعاصرة
القضائية»
«التبليغات
هي نتاج طبيعي ألزمة
التي تؤكد التزوير ،قبل
بنيوية عميقة مرتبطة
أن يضيف(( :شخصيا،
ومن الناحية السياسية ،وثيقة يقول
حم
ببعض التناقضات التي
م
د
أ
بو
در
ار
أ
هنا
تؤكد التزوير
اجترها املــشــروع ،سواء
فــاإلدانــة ثــابــتــة فــي حق
عــلــى مــســتــوى املــكــون
األمــن العام ..انتهى الكالم ..فإذا
البشري أو على مستوى
كنا حزبا يحترم املغاربة ،ويسعى الوضع التنظيمي لحزب األصالة
إلــى تقديم خــطــاب سياسي يليق واملــعــاصــرة ،فــي غــيــاب الهياكل مقروئية املشروع املجتمعي لحزب
باملواطنني ،فلنبدأ من أنفسنا ..هل املنتخبة( ،)..هــذه الرسالة التي األصالة واملعاصرة .فقد انقشعت
يعقل أن نخاطب املغاربة ونتهيأ تحمل عــنــوان «مــوقــف» واملوجهة لكل املتتبعني هذه الوضعية املتردية
النتخابات  2021بقيادات متهمة لــلــرأي الــعــام ،تحمل رمزيتها من من خالل الظروف املأساوية التي
حيث املوقعني عليها ،وهم سليمة عــرفــهــا املــؤتــمــر الــوطــنــي الــرابــع
بالتزوير واستعماله؟)).
ولم تكن األمور لتزداد تعقيدا من فرجي نائبة برملانية سابقة وأول للحزب أو ما عرف إعالميا بـ«موقعة
الناحية القضائية فقط ،بالنسبة أمينة جهوية منتخبة بالحزب ال ــج ــدي ــدة» ،والــتــي أســــاءت إلــى
ألمني عام األصالة واملعاصرة ،عبد بالجهة الشرقية ،وتنتمي إلى الجيل املشهد الحزبي والبناء الديمقراطي
اللطيف وهبي ،بل إن األمــر يزداد الذهبي لألمناء العامني الجهويني ببالدنا ،وأشرت على تحول التنظيم
تعقيدا كذلك من الناحية السياسية ،للحزب أيــام مجد «البام» ،وهشام السياسي للحزب ،ليس فقط إلى
ســـــواء تــعــلــق األمـــــر بــاملــســتــوى املهاجري ،النائب البرملاني ورئيس دكان انتخابي ،بل إلى بائع حزبي
الخارجي ،حيث أن الترويج لفكرة لجنة الداخلية بمجلس الــنــواب ،مــتــجــول .إن اســتــمــرار املتحكمني
التحالف مع العدالة والتنمية ال والبرملانية الشابة ابتسام عزاوي ،الحاليني فــي مفاصل الــحــزب في

إنتاج سلوك بهلواني غير مسؤول،
مضمراته عقد نفسية عميقة ،ينتج
حــالــيــا نقيض مــا أنــشــئ الــحــزب
من أجله ،حيث يختزل أهدافه في
تطويق ماكر للمسألة االنتخابية
واملنتخبني عــبــر اخــتــزال الفعل
الديمقراطي الحزبي في مراجعة
للقوانني االنتخابية ،بدل االجتهاد
في االمتداد املجتمعي للحزب وبناء
تنظيم حزبي قوي)).
نفس «املــوقــف» يؤكد أصحابه،
تسارع ((املبادرات املنددة بالسلوك
املتهور للقيادة الحالية التي تضم
فــي تركيبتها بــعــض املــنــبــوذيــن،
خاصة بعد الوقوف على قرائن تفيد
بوجود شبهة تزوير في الوثائق
تــاحــق البعض .إن تــغــول سلطة
امل ــال واألعــمــال الــعــابــرة للجهات
داخل مفاصل الحزب ،ساهمت من
جهة ،في تكريس اإلحباط السياسي
لـــدى املــنــاضــلــن ،خــصــوصــا لــدى
شريحتي الشباب والنساء ،ومن
جهة أخــرى ،في بــزوغ فرز طبيعي
بــن إرادتــــن متناقضتني :إرادة
الجمع بني األعمال والعمل الحزبي،
وإرادة الطموح السياسي املشروع
عبر االنــخــراط الصادق في العمل
الــحــزبــي)) ،حسب الــرســالــة التي
تضمنت فقرات في غاية الخطورة،
أهمها(( :إن املوقعني أسفله ،ومن
بــاب املسؤولية الحزبية واألمانة
التاريخية ،يؤكدون ما سبق ويدقون
نــاقــوس الــخــطــر أمـــام مــا يجري
داخل حزب األصالة واملعاصرة من
تجاوزات خطيرة وانحرافات هيكلية
ستكون لها انعكاسات خطيرة على
حزبنا وستؤثر ال محالة على املشهد
الحزبي املغربي برمته ،ويدعون
كــذلــك كــل املــنــاضــات واملناضلني
والقوى الحية والعقالء للتصدي
إلــى كل محاوالت اإلجهاز وتقزيم
مشروع «تمغربييت» ،داعمني كل
املــبــادرات الصادقة والهادفة إلى
إعادة قطار الحزب إلى سكته التي
زاغ عنها)).

توجيه مخالفة مالية واحدة في سوق الرساميل إلى القضاء
الرباط .األسبوع

حالة واحــدة من بني  17رأيــا للهيئة
الوطنية لسوق الرساميل ضمن امللفات
السبعة عشر ،وجهت إلى القضاء رغم
الطابع الجنائي مللفني على األقل.
وأشار مصدر «األسبوع» إلى استعانة

األطـــراف بمكاتب استشارية فــي كل
الحاالت ،ولذلك ،فإن القضايا املعروضة
على الهيئة معقدة.
وح ــاول ــت الــهــيــئــة املــغــربــيــة لسوق
الرساميل رفــع منسوب الشفافية في
مرحلة «كــورونــا» ،الستعادة الثقة في
دوائــر االستثمار والــبــورصــة ،بحزمة
مساعدات موجهة للقطاع.
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بدأت مؤشرات تبادل الصفقات
الكبرى بني املغرب والصني تطل
برأسها ،فمقابل «تجريب» اللقاح
الصيني على املغاربة ،بصفقة
كبيرة( ،)..يتجه البنك الشعبي
املغربي إلى بيع حصة كبيرة من
رأسماله للصينيني.
ال حــديــث فـــي الــصــالــونــات
الــســيــاســيــة إال عــن تغييرات
كبيرة ستطال رؤوس املؤسسات
الكبرى في املغرب ،مثل مؤسسة
صندوق اإليداع والتدبير واملكتب
الوطني للسكك الحديدية ،بينما
ستطوق التقارير السوداء عنق
مسؤولني عن مؤسسات عمومية
أخرى ،وال يستبعد أن تكون هناك
محاكمات كبيرة للمعنيني(.)..
تــفــوقــت اإلمــــــارات فـــي سلم
الــتــقــارب بــن املــغــرب وبعض
الدول الخليجية ،وقد تأكد ذلك
من خالل االتصال امللكي األخير
مــع الشيخ محمد بــن زايــد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،حيث
تقرر فتح قنصلية لإلمارات في
العيون ،باإلضافة إلى مساهمة
ســابــقــة لــلــدولــة ف ــي صــنــدوق
«كورونا» ،وهو ما لم تفعله دول
خليجية أخرى(.)..
علمت جريدة «األســبــوع» ،أن
الجنرال أمجان ،الذي قاد القوات
املــســاعــدة باملنطقة الجنوبية
لسنوات ،تم إعفاؤه من مهامه،
وقــد تــكــون وراء ذلــك إصابته
بــفــيــروس «كـــورونـــا» ،فيما تم
تعيني الكولونيل ماجور الشاب
اح ــدي ــود ،عــلــى رأس املفتشية
العامة لجهاز القوات املساعدة /
املنطقة الجنوبية ،قادما إليها من
الجهاز العسكري.
في زيــارة لبعض قــادة حزب
العدالة والتنمية ملنزل رئيس
الحكومة السابق ،مؤخرا ،قال
بن كيران إنه لن يتحدث لشهرين
آخرين ،وهــو ما يعني انتظار
طي صفحة الخالف بني الحزب
ووزارة الداخلية ،دون تــورط
شخصي في دعم هذا االتجاه أو
ذاك.
وقال مصدر مطلع ،أن بن كيران
ترك القيادة كاملة للعثماني ،وال
يريد أن يربكها إلى اآلن ،ولكنه
لــن يسمح بهزيمة حــزبــه كما
صرح للمصدر.
منذ أن نشر االتحاد االشتراكي
رســالــة إلـــى «ســـوس األبــيــة»،
ورفــــض مـــا ســمــي «االغــتــنــاء
غير املــشــروع وتكريس الريع
السياسي بأقبح صــوره» على
حــد تعبير الــرســالــة ،انتفض
التجمعيون ونـــادوا بضرورة
تــوضــيــح الــعــبــارات فــي هــذه
الحرب الصامتة بني الحزبني.
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ثروة بن جلون �أمام حتدي مقاطعة الب�ضائع الفرن�سية
الرباط .األسبوع

إذا كانت ثروة رجل األبناك والتأمينات،
عثمان بن جلون ،قد تجاوزت «كورونا»،
فإن خسائر مقاطعة البضائع الفرنسية قد
تفقده بني  50و 70مليون دوالر ،حسب
مصدر «األسبوع» ،وذلك بفعل مشاركته
في «أورانج» الفرنسية فرع املغرب.
وأبــقــى مؤشر الــثــروات الــذي تصدره
مجلة «فوربس» ،مؤشر ثروة عثمان بن
جلون مرتفعا بثلث نقطة ،وهو ما يعني
أن ثــروتــه التي تتجاوز املليار و200
مليون دوالر ،ستزيد في ظروف «كورونا»
واملقاطعة.
وفي موضوع ذي صلة ،راجــع املغرب
رســمــيــا سياسته فــي قــطــاع الــطــاقــات
املتجددة ،إلعــادة تثمينها بما يناسب،
وكذلك لتجاوز املرحلة ،واالستفادة من
اقتصاد ما بعد «كورونا».
وحدثت إكراهات في التمويل اتجهت
فيها «جيت إنيرجي املغرب» مع «أزيليو»،
إلى استثمارات في تخزين الطاقة ،حيث
يقول مصدر «األســبــوع» :إن ما يجري

قـــــــال مـــــصـــــدر مــطــلــع
لــــ«األســـبـــوع» ،أن املــغــرب
دافع عن استخدام الجيوش
والقطاعات الدفاعية للطاقة
املتجددة ضمن استراتيجية
وطنية ال تستثني الجيش
في الطاقات املتجددة.

االقت�صاد املغربي مري�ض
قبل ظهور «كورونا»
الرباط .األسبوع

بن جلون

حاليا ،هو محاولة حل مشكل التمويل،
لتقديم عــرض جيد بعد أزمــة كــورونــا،
والعمل إلى جانب الخواص بشكل واسع،

الجيش المغربي يستخدم
الطاقة المتجددة

● الرباط .األسبوع

حسب ترتيب  500مقاولة األكبر في المغرب

وأكد نفس املصدر ،التزام
اململكة كــأول بلد إفريقي،
بــاســتــخــدام قــواتــه للطاقة
املــتــجــددة كلما صــار األمــر
مــمــكــنــا ،وي ــدخ ــل الجيش
املغربي ضمن الجيوش 14
فــي العالم التي عبرت عن
نيتها أو بــدأت باستخدام
الطاقات الخضراء املصالحة
للبيئة «سي .إف .سديس .»3

وعن طريق املناولة في صفقات بإفريقيا
الفرنكفونية ،لتجاوز أزمة التمويل التي
يعيشها القطاع.

أكد مؤشر الـ  500مقاولة األكبر في املغرب،
والذي يصدر كل سنة ،أن رقم معامالت لـ 500
شركة األولى في املغرب ،تراجع بنسبة  5في املائة
سنة  ،2019أي قبل ظهور جائحة «كورونا» ،وهي
الظاهرة التي لم تالحظ خالل  19سنة السابقة
إال خالل األزمة االقتصادية العاملية لسنة .2008
نفس التقرير الذي تصدره املجلة املتخصصة
« ،»économie entrepriseأكد أن ما يالحظ،
هو جمود وضعية الشركات الكبرى املهيمنة على
االقتصاد ،بل تراجع أرقــام معامالت بعضها،
وهــذا الوضع املقلق ال بد أن يثير بشكل جدي
اهتمام املسؤولني الغارقني في التفاؤل السلبي.
وكانت مجلة «االقتصاد واملقاوالت» قد أصدرت
هذا األسبوع ،النسخة  19من تقريرها السنوي
حــول الحالة الصحية ألكبر  500مقاولة في
املغرب.

املنطقة الرمادية تدفع املغرب لإجراءات جديدة يف انتخابات 2021
الرباط .األسبوع

بــعــد املــذكــرة املشتركة
ألحزاب املعارضة (األصالة
واملــعــاصــرة ،االســتــقــال،
والــتــقــدم واالشــتــراكــيــة)
الـــتـــي وصـــفـــت امل ــس ــار
الــســيــاســي بـــ«الــرمــادي»
أو دخوله على األقــل في
منطقة رمــاديــة ،تحركت
دوائــــر الـــقـــرار مــن أجــل
اتخاذ إجراءات جديدة في

انتخابات  2021ال تقف
عند رفع املشاركة ،وإنما
الذهاب بعيدا في توافق
جديد مع األحزاب الجتياز
هذه املرحلة الصعبة.
ولـــــم يـــوضـــح مــصــدر
«األســـبـــوع» نــوعــيــة هــذه
اإلجــــــراءات ،لكنها تعد
«جدية» ،وسيكشف عنها
في حينه ،ألن الخوف من
العزوف الحاد ،ليس مبررا
بفعل حالة اليأس العام
بعد مرحلة «كورونا».

مجموعة شراكت «رياقة» ترد:

ا�ستهداف جمموعة عمرها � 60سنة يقف وراءه لوبي اقت�صادي �ضخ اال�ستثمارات يف مطار الداخلة
يقطع الطريـق على موريـتانيا
خرجت مجموعة شركات «رياقة» عن صمتها ،عقب ما
تم تداوله إعالميا مؤخرا ،لتؤكد عن طريق املحامي محمد
حيسي ،أن األمر ال يتعدى كونه مجرد رسالة مجهولة
املصدر تستهدف الشركة التي يزيد عمرها عن  60سنة.
يقول البيان(( :تتداول بعض القنوات اإللكترونية وبعض
الصحف ،مع األسف الشديد ،رسالة مجهولة غير موقعة
ال تحمل اسما وال توقيعا كباقي الرسائل ،مفبركة ضد
شركة عمرها ستون سنة ،لها سمعتها التجارية الوطنية
والدولية ومعامالتها التجارية معززة بوثائق رسمية،
حيث لجأت هذه القنوات بــدون علم أو عن تعمد ،إلى
اعتماد هذه الرسائل املجهولة لخدمة أجندات تشكك في
مشروعية أعمالها عن طريق االفتراء من أجل التأثير على
مصالحها االقتصادية والتجارية املعروضة على املحاكم،
وفبركة رســائــل مجهولة غير موقعة لجعلها أساسا
لتلطيخ شرفاء ذنبهم الوحيد ،أنهم دخلوا في معامالت
تجارية أصحابها محميون من طرف نفوذ مزعوم بعدما
لم تسعفهم حججهم ووثائقهم أمام النزاعات املعروضة
أمام املحاكم وبتزامن مع انعقاد دورة املجلس األعلى
للسلطة القضائية ،للنيل من شرف القضاة والقاضيات
الشرفاء ،من أجل إبعادهم عن املسؤوليات ،بواسطة
فبركة رسائل مجهولة غايتها التأثير على قرارات معينة،
وكذلك خلطهم مع بعض من نسبت إليهم بعض امللفات
الفاسدة ووقع التشهير بهم بواسطة الصحافة ،بغية
إثارة الرأي العام وخلط الصالح بالطالح ،عمال باملقولة
الشائعة :علي وعلى أعدائي)) .
نفس الشركة أكدت(( :لربما لم يعلم من تبنوا الرسائل
املجهولة ،أن تصفية حسابات جمعوية ضيقة ونقابية
ومنافسات اقتصادية يقودها لوبي اقتصادي للمحروقات
يتستر وراء نفوذ مزعوم ويقود هذه الحملة اإلعالمية
البئيسة ،زاحمته الشركة املــذكــورة بتسييرها الجيد
وشفافية معامالتها وأصولها الثابتة لتستولي على جزء
مشروع من رقم املعامالت الذي كانت تحتكره كبريات
شركات املحروقات ،ووجــدت غضاضة في قيام شركات
منافسة يتزعمها شباب آمن بقدرة املغرب على تحدي

اقتصادي وضمن املئات من فرص األعمال واالستثمارات
في كل ميادين االقتصاد)).
نفس املصادر أكدت في بيان مطول ،لجوءها للقضاء
في مواجهة أصحاب الحملة ،وتوضح(( :إن الشركة
توضح لكم أنها وضعت شكاية ضد مجهول للوصول إلى
أول تسريب للشكاية عبر «الواتساب» ،ومن أجل اعتماد
الهواتف التي انطلقت منها أول رسالة ،مع العلم أنها
تخبركم بأنه ليس لديها أي خالف مع أي شركة أو شخص
معنوي أمام املحكمة الجنحية إال ملفني معروفني اختار
أصحابهما التقدم بشكايتني جنحيتني تزامنا مع هذه
األحداث ،وكانت الشركة قد تجندت فيهما بتقديم جميع
الحجج الدامغة واملوثقة واملثبتة للجهات القضائية
املختصة ،ولــربــمــا هــذا مــا أخــفــاه أصــحــاب الشكاية
املجهولة على الصحافة ،من أجل تبنيها رسائل مجهولة،
هو أن نزاعا عقاريا ذهبت ضحيته الشركة التي عمرها
أكثر من ستني سنة والتي وجدت قبل ميالد املسؤولة
املنزهة عن كل شك في سلوكها بشهادة حتى من يكنون
حسدا أو غيرة من منصبها ،والبعيدة كل البعد عن شركة
ورثتها عن والدها وضحت بها وبأرباحها وبرأسمالها
الذي تجاوز ،حسب الوثائق املتوفرة ،املئات من املاليني
من الدراهم منذ ستينات القرن املاضي ،حيث لم يتجاوز
رأسمال كبريات شركات النقل املنافسة ،عشرات املاليني
من الدراهم ،وبمجرد وفاة والدها ،وحفاظا على اختيارها
ملهنة القضاء ،تنازلت عن الشركة بكل مغرياتها املادية
واملعنوية لفائدة ابنها املتخرج منذ خمسة عشر سنة من
كبريات معاهد التجارة وإدارة املقاوالت ،من أجل الحفاظ
على فرص شغل العمال واملساهمة في التنمية البشرية،
وقد كان باستطاعتها بيعها واالستفادة من ريعها ما
دامت املالكة لغالبية أسهمها ،وهي مسائل يعرفها جميع
رؤسائها عبر ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن ،ربما
تناساها أصحاب القنوات اإللكترونية الحديثة الذين
يتلذذون بأباطيل تحليالتهم املشتبه في مصادرها لتأليب
الرأي العام ،ولربما أخطؤوا هذه املرة العنوان)).

الرباط .األسبوع
منذ أن قــرر الرئيس
املــوريــتــانــي الــســابــق،
ولــد عبد العزيز ،بناء
مطار كبير في العاصمة
نــواكــشــوط ،قرراملغرب
رفــــع جـــاذبـــيـــة مــطــار
الداخلة الدولي ،ليضخ
مــؤخــرا فــي ميزانيته،
مليون أورو ،للمزيد من
تحسني تنافسيته.
وبــــهــــذا اإلجــــــــراء،
يقتل املغرب سيناريو
العودة لتقسيم «اتفاق
مــدريــد» للصحراء ،أو
أن تكون لدى موريتانيا
خــطــوطــا حـــمـــراء في
وادي ال ــذه ــب ،حسب

مصدر «األسبوع» ،الذي
يضيف أن الرغبة تكمن
فـــي إبـــعـــاد ســيــنــاريــو
الكونفدرالية بني سلطة
الحكم الذاتي املنتخبة
وموريتانيا.
وسيكون مهما تأهيل
الــداخــلــة بــمــا ينافس
نــواكــشــوط ،كــي توقف
مــشــروعــا آمــن بــه جزء
من الجيش املوريتاني
ومــخــابــراتــه فــي فترة
حكم الرئيس السابق.
ويبقى أفضل جــواب
عــــلــــى اســــتــــفــــزازت
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو فــي
«الكركرات» ،ما أقدمت
عليه وزارة التجهيز
بـــإعـــانـــهـــا انـــطـــاق

األشــــــغــــــال بــمــيــنــاء
الـــداخـــلـــة األطــلــســي،
ويـــتـــوقـــع أن تــعــرف
سنة  ،2021مواصلة
الــديــنــامــيــة املــرتــبــط
بــالــبــنــيــة املــيــنــائــيــة،
وحـــــســـــب املـــــذكـــــرة
الــتــقــيــيــمــيــة ملــشــروع
قانون املالية  ،2021فإن
السنة القادمة ستتميز
بانطالق أشغال ميناء
الداخلة األطلسي ،الذي
تــقــدر كلفته بـــ 10.2
ماليير درهم.
وف ــي نــفــس الــســيــاق،
ستتميز ذات السنة،
بمواصلة إنجاز ميناء
الناظور غرب املتوسط،
بــكــلــفــة  9.88مــايــيــر
درهــم ،والــذي بلغ تقدم
األشغال به نسبة  48في
املائة إلى حــدود نهاية
يــونــيــو  ،2020ومــن
املنتظر أن تعرف سنة
 2021أيــضــا ،انطالقة
األشــــغــــال املــرتــبــطــة
بمنشآت الحماية مليناء
ال ــدار البيضاء ،بكلفة
إجمالية تقدر بـ 1.08
مليار درهم.
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مسلسل افتتاح القنصليات بالصحراء متواصل

بوريطةي�صفالبولي�ساريوبقطاعالطرق
عبد اهلل جداد .العيون
حقق املــغــرب انــتــصــارا دبلوماسيا غير
مــســبــوق ،بــانــضــمــام عــضــويــن مــؤســســن
بمجموعة «السادك» اإلقلیمیة الدائرة في فلك
جنوب إفريقيا ،إلى صف الدول اإلفريقية التي
قررت افتتاح تمثیلیات دبلوماسیة بالعیون
والداخلة ،وهــو ما يترجم بامللموس جھود
املغرب املتواصلة للدفاع عن موقفه بخصوص
النزاع اإلقلیمي حــول الصحراء ،ومواجھة
خصومه داخل االتحاد اإلفريقي ،على رأسھم
الجزائر وجنوب إفریقیا.
فبعدما نجحت الدبلوماسية املغربیة في
تحقیق انتصارات منذ عــودة اململكة لحظيرة
االتحاد اإلفریقي ،توجت سياسة اململكة تجاه
القارة السمراء ،بقرار افتتاح قنصليات عدة
دول إفریقیة بــمــدن الــصــحــراء املغربية ،من
مختلف التكتالت السياسية ،ويتعلق األمر بكل
من جزر القمر ،الغابون ،غينيا ،غامبيا ،الكوت
ديفوار ،السنغال ،إفريقيا الوسطى ،ساوتومي
وبرينسيبي ،بــورونــدي ،دجيبوتي ،ليبيريا،
غينيا بيساو ،بوركينافاسو ،وغينيا االستوائية.
وفـــي اخــتــتــام تــرأســه الفــتــتــاح عـــدد من
قنصليات الدول اإلفريقية بالعيون والداخلة،
مؤخرا ،وصف وزير الشؤون الخارجية جبهة
البوليساريو بقطاع الطرق ،وأضــاف ناصر
بوريطة قائال« :إننا اليوم نــرى قطاع طرق
باملعنى الحقيقي ..وأن هذا ال يمكن أن يكون
مخاطبا للمغرب وال يمكن أن يشكل أساسا ألي
مسلسل سياسي» ،وأكد أن «أعمال قطاع الطرق
هاته ،لن تؤثر على املسار الذي اتخذه املغرب
والذي يمشي فيه بقناعة الــدول ،وبالشرعية

من الصـــــــــــــــــــــــحراء

قــال وزيــر خارجية جزر
القمر ،ظهير ذو الكمال،
في أعقاب حفل تدشني أول
سفارة لبالده باملغرب ،أن
«الصحراء أرض مغربية،
قلناها ،وسنقولها في كل
مكان» ،مضيفا أن «الوحدة
الترابية للمملكة غير قابلة
لــلــنــقــاش ،إنــــه مــكــســب»،
مشددا على أن بالده تقف
إلى جانب اململكة املغربية،
مستدال على ذلــك بافتتاح
بـــــاده لــقــنــصــلــيــة عــامــة
بالعيون.

العيون .األسبوع

الدولية ،وباملواقف الواضحة لألمم املتحدة
حول هذه االستفزازات وحول عدم شرعيتها،
ســواء من قبل مجلس األمــن في قــراراتــه في
 ،2017أو من قبل األمني العام لألمم املتحدة».
واعتبر محللون سياسيون ،أن أفضل رد
على استفزازات البوليساريو ،هو إشــراف
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمني بالخارج ،ناصر بوريطة،
بالداخلة يوم الجمعة األخيرة ،رفقة نظيريه
من غينيا بيساو ،كارال باربوزا ،ومن غينيا
االستوائية ،سيميون أويونو إيسونو أنج،
على افتتاح قنصليتني لبلديهما بعاصمة جهة
الداخلة وادي الذهب ،ويوم الثالثاء بالعيون
أشــرف الــوزيــر على افتتاح قنصلية لدولة

زامبیا ،وكذلك قنصلية مملكة اسواتیني،
العضو املؤسس بمجموعة «السادك».
وكــانــت زامــبــیــا الــعــضــو املــؤســس بھذه
املجموعة ،والتي سبق أن اعترفت سنة 1979
بالبولیساریو ،قد أعلنت سحب اعترافھا وقطع
عالقاتھا الدبلوماسیة بالجبھة بشكل كامل،
وعبرت عن دعمھا للعملیة السیاسیة باللجنة
الرابعة لألمم املتحدة ،وملبادرة الحكم الذاتي
التي تقدم بھا املغرب كحل وسط لنزاع الصحراء.
واعــتــبــر بــوريــطــة أن افــتــتــاح عـــدد من
القنصليات اإلفريقية حتى اآلن بالداخلة
والعيون ،يعكس هذه التطورات اإليجابية،
خاصة فيما يتعلق بدعم مغربية الصحراء من
قبل دول شقيقة وصديقة.

اجلزائر توا�صلالدعايةللبولي�ساريو

تلكس

العيون .األسبوع
كانت مسألة الصحراء املغربية
ضمن أجندة األمني العام لألمم
املتحدة ،أنطونيو غوتيريس،
ومباحثاته عبر تقنية الفيديو،
مــع وزيــر الــشــؤون الخارجية
الجزائري ،صبري بــوقــادوم،
على ضوء تقرير األمني العام
لــأمــم املــتــحــدة ،والتوتر
الحاصل من جانب
واحــد في منطقة
«الـــكـــركـــرات»،
وامل ــن ــاق ــش ــات
بوقادوم
الـــدائـــرة قبل

جلسة مجلس األمن حول امللف
والتي عقدت يــوم األربــعــاء 28
أكتوبر .2020
وتمعن الجزائر في كل فرصة
أتــيــحــت لــهــا ،في
مـــــــعـــــــاداة
الــــوحــــدة
الــتــرابــيــة
للمملكة ،إذ
تـــســـعـــى
جاهدة

مقاطعة اللغة الفرن�سية يف موريتانيا
األسبوع
أعلنت إذاعة «كوبني» الخاصة
فــي موريتانيا ،عــن توقيف بث
البرامج واملــواد اإلخبارية باللغة
الفرنسية ،وحذفها من مسطرتها
البرمجية نهائيا ،إضــافــة إلى
مقاطعة جميع األنشطة التي تنظم
باللغة الفرنسية ،وعــدم بــث أي
مقاطع صوتية منها.
وجاء في بيان وقعه املدير العام
لإلذاعة املذكورة ،لبات ولد أيتاه،
أن «هذا القرار أتى احتجاجا على
املوقف الفرنسي من قضية الرسوم
املسيئة ،وتــصــريــحــات الرئيس
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون
الجارحة ملشاعر املسلمني ،ونصرة
للنبي صلى هلل عليه وسلم وللدين
اإلسالمي الحنيف».
وأوضــــح الــبــيــان أنـــه سيتم
«اســـتـــبـــدال ال ــب ــرام ــج واملـــــواد

ولد الرشيد يهاجم
الضرائب في حضرة
بنموسى

لــلــتــأثــيــر فـــي مــســار مسلسل
الــتــفــاوض ،مــن خــال التوثيق
لوجهة نظرها منه على الرغم من
ادعائها عدم كونها ليست طرفا
مباشرا فيه ،وهو األمر الذي
تنفيه الوقائع على أرض
امليدان ،وتؤكده املائدتان
املستديرتان اللتان شاركت
فيهما جــنــبــا إلـــى جنب
وبنفس الصفة مع
اململكة املغربية
ومــوريــتــانــيــا
وجــــــبــــــهــــــة
البوليساريو.

حضر شكيب بنموسى ،رئيس اللجنة
الخاصة بالنموذج التنموي ،بمدينة العيون
ليكون أكثر إنصاتا ملنتخبيها وفعالياتها،
خاصة وأنــه عــارف بشؤونها حينما كان
وزيرا للداخلية ،وكانت مدينة العيون وجهته
األولى من بني واليات وأقاليم اململكة ،وخالل
جلسة عمل مع املمثلني املؤسساتيني لجهة
العيون الساقية الحمراء ،استمع للحاضرين
بإمعان ،فيما سجل أحمد الجماني ،والوزير
األسبق أحمد رضا الشامي ،رئيس املجلس
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي والــبــيــئــي ،كل
االقــتــراحــات التي جــاءت بالخصوص من
رئيس جماعة العيون ،حمدي ولد الرشيد،
ورئيس مجلس الجهة حمدي ولد الرشيد،
ومن جبران الركالوي ،املدير العام لوكالة
الجنوب.
وقــد انـــدرج هــذا االجــتــمــاع فــي سياق
سلسلة الــلــقــاءات والجلسات التي تقوم
بها لجنة النموذج التنموي لالنفتاح على
االقــتــراحــات واإلســهــامــات التي يبلورها
الجميع من أجل نموذج تنموي تشاركي
ودامج ،تنفيذا للتعليمات امللكية.
وشدد بنموسى في كل لقاءاته ،على أن
العيون تكتسي أهمية فائقة في عمل اللجنة،
على اعتبار الخبرة التي راكمتها الجهة،
بفضل أجــرأة النموذج التنموي الجديد
لألقاليم الجنوبية للمملكة املوقع في حضرة
امللك محمد السادس سنة  2015بمناسبة
الذكرى األربعني للمسيرة الخضراء.
واستمع بنموسى للتدخل القوي لولد
الرشيد حــول الــضــرائــب ،التي الزالــت لم
تستند إلــى أي قــرار رسمي ،وعلى فرص
االستثمار وعلى تطبيق القوانني ،السيما
تلك املتصلة بتنويع مصادر النمو ودعم
اإلشعاع القاري لألقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال رئيس لجنة النموذج التنموي ،أن
عقد هذه اللقاءات الجهوية يأتي في سياق
املقاربة التشاركية التي تؤطر عمل اللجنة
وتنبني على قناعة أن الجهات تعد أحد
الفاعلني األساسيني في صياغة النموذج
التنموي.

غوترييس

ولد الرشيد

�إغالق «الكركرات» ي�سبب خ�سائر مباليني الدراهم
العيون .األسبوع

لبات ولد أيتاه

اإلخــبــاريــة الــفــرنــســيــة الــتــي تم
حــذفــهــا ،بــبــرامــج تــنــاقــش نفس
املضمون باللغة العربية واللغات
الوطنية».
ونــــدد الــبــيــان بــاســم إدارة
اإلذاعــــة وعــمــالــهــا ،بتصريحات
الــرئــيــس الــفــرنــســي ،فــي إش ــارة
إلــى التصريحات التي أكــد فيها
مــاكــرون عــدم تخلي فرنسا عن
الرسوم املسيئة لإلسالم.

تــتــواصــل اســـتـــفـــزازات جبهة
البوليساريو للمغرب ،باستمرار
إغالق املعبر الحدودي «الكركرات»
لليوم السادس على التوالي ،األمر
الذي تضرر منه مهنيو النقل بشكل
كبير ،بسبب منعهم مــن دخــول
األراضــــي املــوريــتــانــيــة ،والــذيــن
وجدوا أنفسهم عالقني لعدة أيام
في الطريق الوطنية الرابطة بني
مدينة الداخلة ومعبر «الكركرات»
منذ أيــام ،دون التوصل ألي حل
إلى حدود الساعة.
وأفادت املعطيات امليدانية ،أن
عشرات شاحنات نقل البضائع
والــســلــع املــتــجــهــة نــحــو بــلــدان
إفريقية ،ظلت عالقة في مدينتي
العيون والداخلة ،وتأثرت كذلك

الــشــاحــنــات الــقــادمــة مــن املــدن
املغربية الكبرى كالدار البيضاء
وطنجة ،حيث توجد أزيد من 700
شاحنة عالقة محملة بالخضر
والــفــواكــه والــتــجــارة العامة في
نواكشوط ،حسب أحد املهنيني.
وأعــربــت املنظمة الديمقراطية
لــلــنــقــل والـــلـــوجـــســـتـــيـــك ،عــن

اســتــنــكــارهــا ملــمــارســات جبهة
البوليساريو االستفزازية التي
أفضت إلى تعطيل شاحنات النقل
الدولي للبضائع والسلع واملواد
االستهالكية املغربية ،ومنعها من
متابعة طريقها باملنطقة العازلة،
مسجلة بــذلــك خــســائــر بماليني
الدراهم.

العدد1095 :

القناص
سالح الغواصات
يكمل منظومة سالح
«فريم» المغربية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية،
في بيان لها ،عن إتمام منظومتها
املدمرة ألهداف استراتيجية انطالقا
مـــن ســـاح الـــغـــواصـــات املــرافــق
لـــ«فــريــم» ،وحــســب تقييم نهائي،
فإن املغرب ،إلى جانب باقي حلفاء
بــاريــس مــن الــذيــن يمتلكون هذه
املنظومة ،مؤهلون اليوم لتزويدها
بسالح اعــتــراض تكتيكي لتدمير
البنية التحتية للخصم.
وحسب مصدر «األســبــوع» ،فإن
األمــر يتعلق بصواريخ اعتراض
أطلقتها املدمرة النووية الفرنسية
«سوفران» من فئة «إكسوزيت إس.
إم .»39
وإدمـــــاج هـــذه ال ــص ــواري ــخ في
املنظومة الهجومية لـ«فريم» ،حالة
ممكنة مع املغرب ،إن قرر مسؤولوه
التزود بها ،يقول املصدر ،مشيرا
إلى اتفاق مبدئي في  2018إلنجاح
هذه املهمة.

«ت ايزر» ..درون فرنسي
يطير فوق مياه المغرب
نهاية نونبر 2020

فــي طــلــعــات مــتــواصــلــة لتحليق
«درون» فرنسي عسكري ،في إطار
التجريب العملياتي مــن الساحل
وإلــى الصحراء ،ظهر مستجد في
العمليات الفرنسية في محور دكار -
الرباط ،يشمل الطلعات املنطلقة من
سفن بحرية.
وقررت وزارة الدفاع إدماج بحر
موريتانيا والصحراء التي يشملها
اتــفــاق أوروبــــي للصيد البحري
في نطاق عسكري ووقــائــي ،منعا
ألي تطور سلبي بني املغرب وجزر
الكناري.
ويــدقــق مــصــدر «األســـبـــوع» ،أن
إعـــان إخــضــاع املنطقة للطيران
بدون طيار من فئة «ت ايزر» تطور
يعني أن تكتيكا جديدا دخل الخدمة
في مياه السنغال واملغرب نهاية
نونبر .2020

من  29أكتوبر إلى  4نونبر 2020
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«اململكـةالعلـوية»عـو�ض«اململكـةاملغـربية»
ح�سب �أندري راجولينا
بعد انسحاب آخــر شركة بريطانية في
قطاع املعادن ،رشح رئيس مدغشقر أندري
راجولينا ،اململكة املغربية ،التي يصفها دائما
باململكة العلوية في وثائقه الرسمية ،وفضل
«مناجم» ذراع الهولدينغ امللكي «مدى».
وسبق لهولدينغ «مــدى» نقل مهامه في
القطاع التعديني إلى شركة إفريقية باملناولة،
لكن مدغشقر فضلت أن تخاطب اململكة عن
طريق قنوات رسمية ،لتعزيز التعاون بني
البلدين.
ويرى مصدر «األسبوع» ،أن قدرة العاصمة
الــربــاط على االستجابة ملــلء فــراغ خمس
شركات ،سيكون تحديا ملدغشقر واملغرب
على حد سواء.

راجولينا

أمريكا ستدعم الفرنسيين ماليا
لمنع مشاريع صينية في المملكة

بــعــد رف ــض الــبــنــتــاغــون التغلغل
الروسي والصيني في املغرب وباقي
شمال غرب إفريقيا ،بــادرت الخزينة
األمريكية إلى تقديم حزمة تحفيزات
لصالح الرأسمال الفرنسي في اململكة.
ويجد الفرنسيون دعما مباشرا من

الواليات املتحدة في املغرب ،لتقليص
الشراكة املوقعة بني املغرب وكل من
روسيا والصني ،وقد يخلق مثل هذا
الــوضــع ،صــعــوبــة إضــافــيــة لتمرير
التسليح الروسي أو مشاريع الطاقة
في اململكة.

الو�ضع احلقوقي املغربي بعيد عن
�أي تقـيم �إفـريقي

«تشينبيكس» األوكرانية تخطط
لنواة صناعية في المغرب

بعد مصر وأوغــنــدا ،تسعى الشركة
األوكــرانــيــة «تشينبيكس» للتصنيع
العسكري ،إلى إطــاق سلسلة إنتاجية
جديدة في املغرب ،لتطوير املدرعة «بي.
إم .بــي  »1لصالح الــســوق اإلفريقية،
خصوصا غرب القارة.
وأوضـــــح مــصــدر «األســــبــــوع» ،أن
التصنيع املرتقب في املغرب ،سيشمل
«طرازا جديدا ومكيفا» ،ومصمما حسب
الطلب اإلفريقي.
وتعمل «تشينبيكس» على أجندة
تصنيعية متقدمة في املجال العسكري،
ألن سلسلة القاهرة ـ كامباال ـ الرباط،
جزء من خطة متكاملة لهذه الشركة في
القارة السمراء.

جنوب السودان يطلب
الخطوط الملكية
المغربية لنقل أعضاء
األمم المتحدة
خارج أي بروتوكول ،يستعد جنوب
الــســودان لطلب مساعدة الخطوط
امللكية املــغــربــيــة فــي نــقــل أعــضــاء
البعثة األممية في جنوب السودان
«مــيــنــوس» ،قبل أن تتدخل «إي ــر ـ
توروس» وبدعم روسي ،إلنجاز هذه
املهمة ،لكن الــافــت هــو أن الوزير
املكلف بهذا امللف ،فضل إبقاء الطلب
نحو املغرب «ساريا» ،ألن املساعدات
املغربية تكون جيدة ،والعالقات بني
جوبا والرباط سمحت بهذا الطلب
ملسؤول كبير في الخارجية املغربية.

قررت املفوضية اإلفريقية لحقوق
اإلنــســان والشعوب «أ .ســي .إس.
بي .أر» بالعاصمة بانجول ،يوم 15
أكتوبر  ،2020عدم مناقشة الوضع
الحقوقي املغربي ،ليس فقط بسبب
قضية الــصــحــراء ،وإنــمــا الستقرار
الــتــقــيــيــمــات بــخــصــوص اململكة

املغربية ،دون إثـــارة أي موضوع
آخر ،وهو ما لوحظ في كلمة رئيس
املفوضية اإلفريقية.
وحسب مصدر «األسبوع» ،فإن ما
يجري هو تطور ملموس في تدبير
قضايا املغرب وفصل السياسي عن
الحقوقي في قضية الصحراء.
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ملف األسبوع

في معركة فرنسا ضد اإلسالم السياسي

هند�سة «البلقنة»
لتحريراحلكومة
من حزب العدالة
والتــنمية
الرميد

العثماين

م�صطفى الرميد يف خالف كبري مع العثماين
ربح المغرب خفض منسوب «الحرارة السياسية» من صراع سابق بين بن كيران
ومستشاري الملك إلى معركة بين رئيس الحكومة ووزير داخليته ،وال أحد يشير،
تحت قيادة العثماني ،إلى «دعم مستشار ملكي» لهذا الخيار أو ذاك.
وجاء تدخل وهبي عن حزب األصالة والمعاصرة ،لتحميل مسؤولية ما يجري لرئيس
الحكومة ،كي ال يرسل العثماني بها خارج مربعه ،ألن الهروب الحزبي أو الشرود ،قد
يكرر التجربة السابقة التي أقصت معها أي دور لمصطفى الرميد ،الذي أصبح يبرر ما
حدث للمغرب في المجلس األممي لحقوق اإلنسان.
واقترح بن كيران ،في تسوية ما بعد إقالته وتعيين سعد الدين العثماني،
إقفال قوس اإلسالميين
في العالم العربي والمغرب
خـــرج اإلســــام الــســيــاســي من
الساحة ،وال يــزال املغرب ينتظر
شهورا إلقفال قوس هذه التجربة
كليا بــاملــغــرب ،فالقائد السابق
لحزب العدالة والتنمية لم يستطع
أن يشكل حكومته ،وشكلت الدولة
حكومة من غيره (العثماني) كي
ال تلجأ النتخابات مبكرة ،ولذلك
عاد التحكيم امللكي سلطة سياسية
قوية عبر أمرين:
 )1إدارة االستقطاب السياسي
بما يفيد تدخل امللك لتثمني دور
القصر في التحكيم.
 )2إنهاء االستقطاب الذي بقي
«متواصال» بعد االنتخابات وأنهى
دور بن كيران ،وأبعد املغرب عن
انتخابات مبكرة.
لقد كــان ما حــدث عند البعض
«اسقطابا مصطنعا» ،بما يفيد
أن املعركة كانت مفتعلة للوصول
لألهداف املرسومة ،إذ تؤكد جهات
معروفة أن «بن كيران جزء من لعبة
انتهت بخروجه منها».
ويعرف االتحاديون قبل غيرهم،

أنهم اقترحوا على بن كيران إعالن
حكومته علنا ،ومن أحزاب الكتلة
الــوطــنــيــة ،لكن رئــيــس الحكومة
السابق رفض ،فتحالف لشكر مع
أخــنــوش ،ليخرج بــن كــيــران من
الباب الضيق.
لم يكشف بن كيران عن دوافعه
ف ــي هـــذا الــتــراجــع وســكــت عن
تفاصيل عــديــدة ،وكلها تؤكد أن
حزبه معه عكس اليوسفي ،الذي
ووجــه بانشطار حزبه إلضعاف
سرعته في اإلصالح.
لم يستطع بن كيران مواصلة
مــعــركــة أرادهــــا أن تــكــون لبقاء
حزبه أوال وهــو رئيس حكومة،
لكن أي رئيس حكومة من العدالة
والتنمية لم يشكل حكومته ،بدءا
من بن كيران بمشاركة االستقالل،
ثم بانسحاب هذا الحزب ودخول
حــزب التجمع الوطني لألحرار،
ومــع نفس الــحــزب مــع شــبــاط لم
يتمكن بن كيران من تشكيل حكومة
ثانية ،إلى حني إبعاده.
وحاليا ،ال يرغب رئيس الحكومة
في مواجهة الداخلية ،وليس معه
فريق قوي ،ألن بن كيران والرميد
معزولني.

أن يكون مصطفى الرميد وزيرا للدولة كي يواجه بموقعه ،ويتقدم عن وزير
الداخلية ،لكن األمور ذهبت في اتجاه المزيد من إضعاف موقعه بعد القول
مرات أنه في حكم «المستقبل».
لقد أصبح الرجل الفوالذي لحزب العدالة والتنمية في حكم وزير «تصريف األعمال»،
وهو ما زاد من الضغط على العثماني ،الذي يناور دائما خارج مصالح حزبه
تحت عنوان «المرونة والبراغماتية» وهو يدرك أن الوضع انتهى إلى خريف
عربي فرض توازنات جديدة غيرت الشرق األوسط ،وستغير المعادالت
التقليدية للمغرب العربي انطالقا من المغرب.

لفتيت بنى إدارته على حصار حزب
العدالة والتنمية الجتياح حزب
األصالة والمعاصرة ،على األقل
عند المعارضين ،لذلك أخذت
الداخلية على عاتقها عدم تركيز
القرار الحزبي ومن ثم الحكومي
إن حرب الداخلية على «التمركز
والتركز» تشمل األحزاب أيضا ،وفي
ظــروف إقليمية مساعدة ،ستكون
آخر حكومة لإلسالم السياسي هي
حكومة العثماني ،رغم دعم تواصلها
مـــع الـــخـــارج ،وانــغــاقــهــا الـــذي
فرضه بن كيران على حزب العدالة
والتنمية ،إذ جعل الدبلوماسية حقال
محرما على رئيس الحكومة ،ومن ثم
جعلها حكرا على القصر.
وفي اندفاع قوي للحزب ،أضعف
بن كيران اإلشعاع اإلقليمي لحزبه،
ووافق على إقالة العثماني من وزارة
الخارجية ،وانتهى األمر إلى إضعاف
للحزب خــارجــيــا ،لينتقل حصاره
إلى الداخل ،وإن تجاوز الحزبيون
املنظمون االنقسام السياسي ،إال أنهم
أثروا على حركية وديناميكية الحزب.
وإلى اآلن ،ال تزال الداخلية متخوفة

أعد الملف :عبد الحميد العوني

من «النواة الصلبة» لحزب العدالة
والتنمية ،عكس باقي الدوائر الغربية
التي تــرى أن السياق الداخلي من
خالل استهالك السلطة لإلسالميني،
والسياق الخارجي ،عامالن متظافران
للنهاية السياسية للعدالة والتنمية،
وبقيت النهاية «العددية» فقط ،ولذلك
لجأت إدارة لفتيت إلى فتح قواعد
اللعبة على «البلقنة» لتحرير رئاسة
الحكومة من حزب العدالة والتنمية.
وتبعا لهذا الترتيب ،فــإن حزب
ال ــع ــدال ــة والــتــنــمــيــة ســيــفــقــد في
الحسابات الجديدة لعد األصــوات،
حوالي الـ  30مقعدا ،وسيكون املعدل
املؤكد في نجاحه هو  89مقعدا فقط.
وتأكيدا على هذه الخالصة ،فإن
اعتماد النظام الالئحي كلف خسارة
 30مقعدا ،وباحتساب األص ــوات
على أساس لوائح املسجلني وليس
األصوات الصحيحة ،تكون الخسارة
مــضــاعــفــة ،فــيــمــا بــعــض األحــــزاب
اختارت أن يكون العد على مجمل
األصـــــوات ،أي بــاحــتــســاب امللغاة
والصحيحة معا.
وتــذهــب األمـــور إلــى مــســار أكثر
تعقيدا من زاويتني:
 )1أن حزب العدالة والتنمية وهو
يتراجع ،لن يترك األمور تزيد سوء.

 )2أن تــنــازالت الــحــزب أصبحت
ممنهجة وتــضــرب فــي مصالحه
الحيوية.
وقد يتوحد الحزب في هذه املعركة
ضــد الداخلية ليدخل االنتخابات
أكثر وحــدة ،فاليوم يتراجع موقعا
العثماني والرميد في داخل الحزب،
وال يــريــد بــن كــيــران املــغــامــرة ،ألن
الحرب مع الداخلية خبرها من قبل
وال يريد الدخول فيها ،ولكنه يحركها
بشكل ال يخدم العثماني والقيادة
الحالية.
وبناء عليه ،سيكون مهما أن تسير
األمـــور ب ــدون تصعيد ،فالداخلية
أعطت «مــيــدان حــرب كاملة» لحزب
العدالة والتنمية.
ويعرف الجميع أن األزمــي ،عمدة
فاس ،أقرب إلى بن كيران ،لكنه عوض
أن يذهب إلى انتقاد الداخلية انتقد
القاعدة الشعبية لألحزاب ،فالذين
ال يصوتون ليسوا داخــل اللعبة،
ومــن جهة ثانية ،ال يــوجــد العب
يعوض بن كــيــران ،ولــو مــن داخــل
تياره الحزبي ،وهي خالصة صعبة
على قواعد الحزب الذي آلف قيادة
أكثر صراحة في التعاطي مع
املعطيات ،وهو ما يفتقده
مع العثماني وباقي طاقمه.
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ال شيء حاليا يؤكد التسوية بني
الداخلية وحــزب رئيس الحكومة،
ألن األم ــور تذهب باتجاه تحميل
املسؤولية للعثماني ،وصراحة بن
كيران أنقذته بتحميل املسؤولية
ألصحابها.
ويــعــرف الجميع أن العثماني
يــرغــب فــي تــســويــة ،حــيــث تقول
املصادر الفرنسية« :إن حزب العدالة
والتنمية يحاول أن يحافظ على 30
مقعدا بعد ذهاب  30مقعدا لتراجع
شعبيته ،وعدم وجود استقطاب في
.»2021
ولن يسير املعارضون إلى أبعد من
الخالف مع وزير ،وقد أبعدت الدولة
كل األصــوات واألقــام التي صنعت
استقطاب البارحة على الجانبني:
حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة وحــزب
العدالة والتنمية على حد سواء.
كانت يد الدولة ثقيلة ،فما حماه
بن كيران وإلياس العماري انتهى
إلى قادة ال يرغبون في أي مواجهة
مــع أي طــرف ،فلم يعد إال انتقاد
الشعب واالتجاه إلى انتقاد القواعد،
وهذه أزمة تؤكد على تحرير رئاسة
الحكومة من حزب العدالة والتنمية.

هجمة ماكرون على اإلسالم
ال تسمح لإلسالميين برئاسة
الحكومة القادمة

 )5أن الــتــفــريــط ف ــي العمل
الدعوي انتهى.
وح ــال ــي ــا ،ســتــزيــد اإلجــــــراءات
الفرنسية التي يقودها ماكرون من:
ـ عــدم توسيع نــشــاط األحـــزاب
«اإلســامــيــة» وضمنها الجماعات
الدعوية ذات الصلة ،وسيتضرر
حــزب العدالة والتنمية ،ألنــه غير
قادر على حماية نفسه من اإلجراءات
األمنية الجديدة.
ـ عدم السماح بنشاطات حزبية
إسالمية.

إجراءات وزارة الداخلية في
مواجهة العدالة والتنمية
واإلجراءات الخارجية
لماكرون ،تعرقالن رئاسة
إسالمي للحكومة القادمة
لم يعد هناك عند ماكرون تمييز بني
إسالمي معتدل وباقي اإلسالميني
«املتطرفني» ،فاإلجراءات تشمل دينا
يعيش في أزمة ،وال يجب بأية حال،

ملف األسبوع
إسالميو العثماني في  ،2021هو
منصب رئيس البرملان ،وهو اإلجراء
ال ــذي يستدعي إعـــادة إدمــاجــهــم،
بالحفاظ على تمثيلهم االجتماعي
وليس السياسي ،ألن ما يهم هو
«االحتواء» بعيدا عن تسليم مناصب
تنفيذية سيادية أو دبلوماسية لهذا
التيار.
وحــمــى املــغــرب إســامــه ،حسب
الخبراء الفرنسيني ،كي يكون محليا
وليس بالضرورة صوفيا ،بل إن
معارضته جــاءت من طرف جماعة
دينية تدين بالوالء لشيخ مغربي
(عبد السالم ياسني).

المغرب لن يهتم مستقبال
بالتطبيع مع جماعة
«العدل واإلحسان»
إن الــتــطــور الـــذي تــؤكــد عليه
فرنسا ودوائــر البحث ،يتمثل في
أمرين:
 )1أن االهتمام بإدماج جماعة
«العدل واإلحسان» في املؤسسات

قــدرة اإلسالميني على االستفادة
من شريحة املحافظني بشكل واسع
وعميق ،وهو ما يؤثر على الخارطة
السياسية إلى العام .2050

خسارة حزب العدالة والتنمية
لمقعد من كل أربعة مقاعد
هو خيار الداخلية

الداخلية تريد أن تجعل
إن تمسكت الدولة بخيارها منذ سنة
من «البلقنة الحزبية» خيارا
 ،2002بعد تــزويــر االنتخابات ،فإن
إضعاف األحزاب لن يكون إال بـ«البلقنة»،
مستقبليا واستراتيجيا
وهذه «البلقنة» املسطرية ملجأ تكتيكي
في املغرب ،ال يرفض النظام السياسي من أجل تحويل حزب العدالة والتنمية
الحزب الواحد فقط ،بل يرفض الحزب إلــى حــزب متوسط ،فــإن أضفنا إليه
الكبير أيــضــا ،ألنــه يؤثر على تنزيل تراجع  25من قواعده املحافظة ،وقد
السياسة املقررة ،فليس األمر متعلقا في وازتها من األصوات املصلحية لتسيير
اململكة بـ«إنتاج األحــزاب للسياسات ،حزب العثماني أغلب الجماعات ،فإن
بــل بتنفيذها» ،ولــذلــك ،فــإن األحــزاب الحل لن يكون إال بانقالب مسطري يدار
الصغيرة أقــدر على التنفيذ وتمرير اليوم.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن الداخلية
الطوارئ وجعل التمثيل الحزبي جزء
من استيعاب «النخبة» ،العصية عن التي تهندس الخرائط واملساطر ،تعمل
حاليا على اإلضــعــاف املسطري الذي
االندماج في اللعبة.
ويمكن القول بوضوح أن «فشل تترتب عنه  4مالحظات:
 )1خسارة العدالة والتنمية ملقعد
الــرســمــيــن ف ــي احـــتـــواء النخبة
املغربية أمر جلي» ،وقد تركت تكتيك واحد من كل أربعة مقاعد.
 )2خسارة العدالة والتنمية لشعبوية
البصري الذي اعتمد على فرز األفراد
بــن كــيــران ال ــذي أســس  70فــي املائة
ومخاطبتهم واحدا واحدا.
من األصــوات الداعمة له خــارج قاعدة
الحزب.
 )3خسارة العدالة والتنمية لـ  3من
كل تسعة مقاعد بعد مرحلة بن كيران.
 )4أن متوالية الخسائر ،في حال
نجاح اإلجــراءات التي تستهدف حزب
العدالة والتنمية ،تؤكد على خسارة
واحد من أربعة مقاعد.
وحسب التقارير الخارجية ،فإن حزب
العدالة والتنمية قد يفقد التمثيل
الحالي ،لكن هناك من يعارض هذه
النتيجة ويقول بأن الحزب الذي
إن رئاسة احلكومة
يسيطر على الجماعات ،سيكون
بمثابة خــزان يضمن تجاوز
يف املغرب ورئاسة الربملان
الخسارة من خــال استثمار
التونسي ،هدفان مباشران
بنيات أخرى.
وهــذا التحول مــن الديني
لكل اإلعالم الغريب واملحلي
(األخــاقــي) إلــى البراغماتي،
الذي يريد حترير
سيعزز قوة الحزب ،وسيضعف
الــــحــــزب الـــثـــانـــي (األصــــالــــة
هذين املوقعني من
واملـــعـــاصـــرة) الــــذي عــــاش على
اإلسالميني.
األعيان وعلى «التقاطب» أو «الثنائية
املصطنعة» ،ولذلك ،فإن الذين ينعتون
الوضع بـ«املصطنع» ،يكشفون أن نتائج
حزب األصالة واملعاصرة مصطنعة ،وال
تبني قوة الحزب ،بل قوة االستقطاب
باالنقسام االجتماعي واإليديولوجي
الذي حدث بني من يدعي الحداثة ومن
يدعي املحافظة.
وجــــزء م ــن نــتــائــج حـــزب الــعــدالــة
والتنمية مصطنعة ،استغلت بدورها
النزال الشعبوي ،وقد تقرر ذهاب بطلي
هــذه العملية من الحزبني :بن كيران
وفــعــا ،تمكن هــذا األســلــوب من وإلياس العماري ،وسكت هذان القائدان
استيعاب نخبة محافظة في مقابل عن آخر التطورات وإن بتحفظات كبيرة
نخبة منظمة «إلى األمام» واملتطرفني عما يجري.
املاركسيني ،قبل أن تعمل آلية اإلدماج
وحاليا ،يصل حزب العدالة والتنمية
على «البراغماتيني املاركسيني» في إلى املرحلة الرابعة من الحصار على
هذه التنظيمات.
نتائجه ،بدءا من ذهاب بن كيران ونهاية
إن القلق الفكري لجيل السبعينات ،بـ«بلقنة» احتساب األصوات.
الذي رأى أمامه االتحاد السوفياتي
ومن الالفت أن «املرونة السياسية
ينهار في نهاية الثمانينات ،استوعبه املتطرفة» فــي بعض وجوهها لسعد
البصري فــي أحـــزاب صغيرة ،من الدين العثمان لم تجد نفعا ،ولم تكن هي
منظمة أيــت إيــدر وإلــى انشقاقات الثمن املطلوب ،لذلك ،فإن الحزب تلقى
داخلها ،وبقيت الفكرة اليسارية ضربات مبرمجة كانت قيادته مشاركة
املغربية املبنية على االنقسام الذي فيها.
استوعبه النظام ،إذ يدعم كل تيار
ولم تتحرك قواعد العدالة والتنمية إال
براغماتي أو شخصية براغماتية بعد مساس املصالح الحيوية للحزب،
في أي تيار معارض ،وهو ما أضعف ويعتقد مالحظون دوليون ،أن «حزب
العامل السياسي بشكل كبير ال يقبل الــعــدالــة والتنمية سيضمن بقبوله
الجدل.
اإلجراءات الجديدة لعد األصوات ،بقاء
ولم يتمكن النظام السياسي من الحزب في الحكومة ،ومن ثم بقاء أطول
إنجاح خيار «البلقنة» في مواجهة للحزب في البرملان لواليات أخرى».
حزب العدالة والتنمية ،إذ قد يضعف
وسيصل تقويض الحزب إلى مراتب
الحزب وال ينقسم ،ألن قادته يجمدون ودرجــات أخــرى ،ألن الحرب ضد حزب
صراعاتهم عند نقطة معينة ،ويتركون العدالة والتنمية ،فــي نظر أنــصــاره،
للنظام امل ــب ــادرة ،ولــذلــك ،اتجهت «متواصلة».
الداخلية إلى انتهاج «البلقنة» ،من
ونتيجة لعدم قــوة وشعبوية سعد
خالل احتساب جديد للمقاعد يسمح الدين العثماني ،فإن الحزب
بخسارة حزب العدالة والتنمية ملقعد خسر جزء مقصودا من قوته،

ماكرون لن يقبل رئاسة إسالمي للحكومة ،خصوصا
وأنه ال مييز بني «اإلسالم املعتدل» و «اإلسالم املتطرف»

لن يعود ممكنا السكوت على
إدارة اإلسالميني للحكومات
فــي غــرب إفريقيا ،وفي
املـــغـــرب ،ألن مــجــرد
العدالة والتنمية هو
بقاء هــذه األوضــاع
مستقرة أو جامدة
احلزب الوحيد الذي قاد يف
ال يفيد باريس.
عهد امللك احلايل حكومتني ،وهذا
وقــــد تحملت
حـــكـــومـــة حـــزب
عنوان استقرار العمل الدستوري،
العدالة والتنمية
ولكن تعديل القانون االنتخايب يف كل
مسؤولية اعتقال
موعد انتخايب ،دليل معاكس ،وهو ما
صحافيني واملس
بــحــريــة التعبير،
يشبه إىل حد بعيد وجود رسائل
عــلــى حـــد مـــا يـــراه
متناقضة ،على األقل يف
املــعــارضــون ،وحاليا،
يــمــكــن تــوحــيــد املــعــركــة
نظر املعارضني.
لــنــصــرة ح ــري ــة الــتــعــبــيــر
فــي املــغــرب وفــرنــســا ،استنادا
إلى تحميل املسؤولية في الرباط
لحكومة «اإلسالمييني».
لقد استغلت السلطة العثماني،
لتمرير أجندتها من دون مسؤولية
مباشرة لدوائر القرار ،وبالتالي ،فإن
ماكرون
ماكرون سيكون أكبر عامل في إبعاد
العثماني وحزب العدالة والتنمية
من رئاسة الحكومة املقبلة ،وعدم
توزير رجال األعمال في هذا الظرف أن ينقلها إلى دولة اسمها فرنسا.
املنتخبة ،لــيــس «أولـــويـــة» ،وال
ومن املهم في كل ما يجري ،فصل يجب أن يــكــون ،ألن اإلسالميني
االقتصادي الصعب.
الدين عن السياسة إلعــان هيكلة ليسوا سوى «مكون» تأسس ألجل
وتجري مشاورات واضحة ملنع:
 )1عــودة العثماني وحزبه إلى أخرى للمشهد الحزبي في بلدين :السلطة ،وحــرمــانــه منها يعني
تونس واملــغــرب ،إلمكانية تحقيق تحلله.
والية ثالثة في رئاسة الحكومة.
 )2أخنوش وباقي رجال األعمال نــتــائــج ضــد حــزبــي الــنــهــضــة في
ولذلك ،فــإن قضية إدمــاج تيار
من الحكومة القادمة ،إلخراج املغرب تونس ،والعدالة والتنمية املغربي.
م ــح ــدد فـــي املـــؤســـســـات ،ليس
الخارجية
وقد أصدرت املخابرات
ضرورة ،كما في كالسيكيات العلوم
من االنكماش.
يبعد:
وكانت بعض األوساط قد اقترحت الفرنسية تقييم حالة
السياسية ،وقد نجحت نظم ثانية
ـ ح ــرك ــة الــنــهــضــة مـــن وزارة في إدارة اإلقصاء وليس اإلدماج،
لحل األزمة ،العمل على إجرائني:
ـ حــكــومــة تــكــنــوقــراط يــرأســهــا الداخلية.
لضمان موقعها مع معارضيها،
ـ حزب العدالة والتنمية من رئاسة وربما تستعير باريس نفس املشهد
سياسي ،لكن هــذه القضية ليست
الحكومة.
لهذا الغرض.
محببة عند كثير من املراقبني.
وهـــذا األمـــر استراتيجي جرت
 )2أن حــزب العدالة والتنمية
ـ حــكــومــة تــكــنــوقــراط مـــن كل
األحزاب ،ولم يكن هذا الحل ناجحا بــشــأنــه مــــشــــاورات مــكــثــفــة بني ليس رقما اجتماعيا ووجوده في
بعد التعديل الحكومي األخير الذي املــخــابــرات الــخــارجــيــة الفرنسية املؤسسات هو ما جعله مؤثرا،
حول الــوزارات إلى أقطاب ،وبقيت ووزارة الداخلية في نفس البلد ،لــذلــك ،فــإن إبــعــاده عــن السلطة
لــتــعــمــل املــنــطــقــة عــلــى حــســابــات التفيذية ،هو الطريق إلضعافه.
األحزاب بدون تمثيل واسع ونافذ.
وخلص حزب العدالة والتنمية إلى :واضحة.
وسيكون مهما أن يتأكد أن:
لقد سهر الفرنسيون على تأمني
ـ لعبة االندماج يجب أن تكون
 )1عدم وجود معركة تحافظ على
مشاركة حزبي النهضة والعدالة مجرد احتواء.
شعبيته.
 )2أن قادته انخرطوا في الهجوم والتنمية في الحكم طبقا لتوصيات
ـ قدرة اإلسالميني على احترام
على بن كيران دون أن يتمكنوا من تــعــزل املــتــطــرفــن عــن املــعــتــدلــن ،املــؤســســات الــســيــاديــة قــائــمــة،
لكن املعتدلني أصبحوا متطرفني وبالتالي ،فــإن هــؤالء املحافظني
ملء فراغه.
 )3أن قـــواعـــد الـــحـــزب أكــثــر والعكس صحيح.
يــشــكــلــون األنـــصـــار الطبيعيني
لكن ما هو مهم من كل ذلــك ،هو إلمارة املؤمنني ،وهذه هي النقطة
براغماتية مما سبق.
 )4أن الفعالية التنظيمية انتهت .أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الثانية في منظومتهم ،من واقع

من كل أربعة.
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التي ارتبطت بظرف وشخص ،وبناء
صراع انتهى إلى إبعاده من حسابات
الدولة.
وانطالقا من التقديرات الجارية على
األرض ،فإن رؤيــة الوضع الحزبي في
املغرب على أساس الضعف ،هو الذي
شرعن «البلقنة» مسطريا ،فاألحزاب
تعيد نسج تقسيم املقاعد الذي حدث في
عهد البصري.
ويساهم الجميع حاليا فــي إعــادة
إنتاج مرحلة البصري ،خصوصا في
عالقتها بــاألحــزاب الصغيرة ،إذ جاء
تفكيك اليسار الجديد انطالقا من تحزيب
فصائله ،ولم يسمح لإلسالميني بهذا
األمــر ،خوفا من تحويل هذه األحــزاب
الصغيرة إلى جماعات قد تعمل ،في حال
حظرها ،في الظل ،وقد تنتهي إلى خاليا
إرهابية.
ومنذ تجربة البديل الحضاري ،طرأ
ترتيب آخر يذهب باتجاه عدم «بلقنة»
اإلسالميني ،و«بلقنة» املشهد بما يكفي
للقول أن قدرة هذا التيار على التكيف
أو التكييف على وجه صحيح ،محدودة،
وقد ال يكون قــادرا على تبني رؤية من
داخل الحزب أو من املتعاطفني.
إن خسارة نسبة عالية من املعاطفني،
سيشكل ،والشك ،منعطفا ،ولن تؤسس
عليه وزارة الداخلية شيئا ،ألن قدرة
الــدولــة واضــحــة منذ احــتــواء اليسار
بإقصاء «اليسار الراديكالي» ،واحتواء
اإلسالميني بإقصاء متطرفيهم في معركة
اإلرهاب ،إذ لم تعد هناك مناورة تسمح
بهامش متجدد.
اللعبة السياسية متجددة ،وتــدور
معركة الالئحة الوطنية للشباب التي
أتــت بفعل حــراك  20فبراير ،لتسائل
الوضع :هل انتهت كل مخرجات حراك
 20فبراير؟
يظهر بوضوح ،أن الدولة قسمت أي
حراك أو تيار أو حزب ،إلى معتدل أو
جعلته على الهامش ،وتعاطت دائما
بشدة مع كل العوامل ،لذلك ،فالحراكات
الجهوية بعد حراك  20فبراير ،خصوصا
في الريف ،نقلت املطالب إلى األجندة
االجتماعية ،وقــد رأينا بوضوح ،مرة
أخرى ،أن إدارة ما بعد «كورونا» نقلت
الثقل مرة ثانية إلى وزارة الداخلية،
في جو ال يمنح االنتخابات فرصة أن
تكون العامل املحوري في تغيير معيش
الساكنة.

حزب العدالة والتنمية ليس
معتدال دينيا فقط ،وإنما
«معتدال ومرنا سياسيا»
وضع حزب العدالة والتنمية نفسه
بعيدا عن «اإلخوان املسلمني» ،فأصبح
إلى جانب جماعة «العدل واإلحسان»
مجرد حزب «محلي».
ولم يعد ممكنا الحديث عن ترتيبات
جديدة مع اإلســام السياسي ،ففرنسا
ترفض أمرين:
 )1رئاسة إسالمي لتونس ،وفي معركة
فرنسا املتواصلة ،ترغب بــاريــس في
إسقاط الغنوشي من املنصب السيادي
الذي يشغله كـ«رئيس برملان تونس».
 )2رئاسة إسالمي لحكومة ائتالفية
موسعة تشمل الليبراليني واالشتراكيني
كخصوم إيديولوجيني ،من أجل الحد من
التطرف السياسي املحتمل ،بل فرض
الحليف الفرنسي ميثاقا( )1جديدا يربط
غرب إفريقيا باإلسالم الفرنسي ،الذي لم
ينجح فقهاء الحداثة في توضيحه أو
صناعته.
والتمييز السلبي تجاه حزب العدالة
والتنمية ،هو جزء من النظرة العامة
والشك ،ومن املهم عزل الفعل العنصري

هوامش

عن الديني في الدرس الفرنسي( )2قبل
إمالئه على اآلخرين ،فاملهم هو مناهضة
الراديكالية( )3بـ«أدوات غير عنصرية»،
وربما بــأدوات إسالمية معتدلة يمكن
النجاح في الحرب على الراديكالية ،إذ
أن حرب األفكار والسياسات تفرض ذلك،
فاملسألة قد تذهب أبعد في املصادمة
كلما كانت الحرب مفتوحة.
ولذلك ،فإن فرنسا أخذت تحارب ماليا
حكومات ليست منسجمة مع رؤيتها في
مناهضة اإلســام «املتطرف» ،من واقع
أن الجنود الفرنسيني يقاتلون في إطار
«بارخان» بدول الساحل ،وال يمكن أن
يكون لهؤالء امتداد داخــل الحكومات
واألجـــهـــزة ،وكــذلــك األمـــر باستغالل
مكافحة اإلرهاب للتسلق من أجل إدارة
الدولة.
وفي هذا الترتيب ،سيكون منطقيا
للغاية التفكير فــي ميكانيزم« :عــدم
السماح إلسالميني بمواقع سيادية

القرار األمريكي
واخلليجي إىل جانب
الفرنسي ،ينهيان مرحلة
العثماين بعد أن شكل بن
كريان عقدة داخلية ،إذ مل
يستطع العامل اخلارجي
إسقاطه ،لكن حسابات
السلطة أنهت مساره
وأنهت أيضا جناح حزب
العدالة والتنمية يف أي
انتخابات.
أو حساسة أو أمنية» ،وفــي املغرب،
يجب أيضا إدارة الوضع بطريقة تبعد
أي حــزب ديني أو شبه ديني ،حسب
استراتيجية ماكرون ،ولذلك ،فإجراءات
االســتــخــبــارات الخارجية الفرنسية،
تذهب أبعد في إقصاء من لهم خلفية
تنظيمية سابقة في أي جماعة إسالمية.
ولن يسمح مستقبال للحزب بأن يكون
أداة لعمل جماعة بن كيران أو جماعة
موروثة عن عبد السالم ياسني ،كما لن
تكون الدولة عامال مساعدا في أسلمة
املجتمع السياسي في غــرب إفريقيا،
ول ــذل ــك ،فـــإن الــتــجــربــتــن التونسية
واملغربية في رئاسة البرملان والحكومة،
ال تساعدان على إنجاح استراتيجية
ماكرون في املنطقة لتفكيك كل شبكات
اإلسالم السياسي.

على وزارات الداخلية في دول
غرب إفريقيا أال تفكك شبكات
اإلسالم «المتطرف» فقط ،بل أيضا
باقي «شبكات اإلسالم السياسي
المنظم» ،وهو ما يجعل أجندة
فرنسا في المغرب ،مع ماكرون،
أبعد عن بقاء حزب العدالة
والتنمية في رئاسة الحكومة
إن حرب الرئيس الفرنسي معلنة على
اإلســام ،إذ يعتبر الدين كله في أزمة
فكيف باألحزاب «املأزومة» القادمة منه،
وهذه النظرة املتشددة فرضت:
 )1الرغبة في عدم الترخيص ألحزاب
إســامــيــة فــي الــديــمــقــراطــيــات جنوب
الصحراء.
 )2عدم السماح لألحزاب املغاربية،
يتقدمها حــزبــا النهضة التونسية
والعدالة والتنمية املغربي ،بالتأثير

ملف األسبوع
إن شفافية التصويت يف الربملان جزء من لعبة التحكم ،لعدم شعبيتها ،ولن تصنع هذه
الشعبية إال لألحزاب اإلدارية التي ميكن الوصول معها إىل تفاهمات.
ويحاول النظام السياسي حاليا إخفاء التنافس بني حزبني متماثلي النشأة ،يف عهد
احلسن الثاين (األحرار) وما بعد امللك الراحل يف ( 2007األصالة واملعاصرة).

أخنوش

التنافس الذي تسهل إدارته من داخل دوائر القرار

اإلقــلــيــمــي ،خــصــوصــا فـــي الــحــالــة
املوريتانية أو الليبية.
وفي هذا اإلطــار ،ال بد من القول أن
حزب العدالة والتنمية ال يجب أن يكون
قويا ،فكان مهما محاصرة شعبيته،
والتأثير في ماكينة قــراره ،والتصدع
بني قادته ،وبالتالي ،التقليل من جبهته
الداخلية وتحقيقها للهدف ،قبل أن
يجري تعطيل جزئي لآللة االنتخابية من
خارج الحزب.
وســيــكــون مهما لــلــغــايــة ،أن تترك
السلطة حزب العدالة والتنمية ،الذي
يعرف جيدا أنــه يمكن أن يكون حل
الحزب ضمن الخيارات املتوسطة األمد.

إلى الحزب الديني.
ـ أن ماضيه سلبي ،تعرقلت فيه
«إدارتـــه السلسة لتحالف حكومي»،
ولذلك ،فخطيئة النشأة والخلفية ،جزء
من الحكم على األحزاب في اململكة ،ورغم
رئاسة الحزب لحكومتني ،فإن الحرب
متواصلة على األحـــزاب فــي اململكة،
ورغم رئاسته لواليتني تشريعيتني ،فإن
الحزب مهدد بالحل ،وهو مقترح بدأ مع
انفجارات الدارالبيضاء ،وال يزال هذا
التوجه قائما داخل الدولة.
وتبعا لتقديرات الخارطة االنتخابية
ال ــج ــدي ــدة ،فــاالســتــشــارة الشعبية
بخصوص األنماط االنتخابية ،لن تعطي

دوليا وخليجيا :ليست هناك فرصة أخرى حلزب العدالة
والتنمية الذي يعاين تكلسا داخليا ،إذ العثماين جمرب على
خوض معركة ال يريدها مع الداخلية ،وبن كريان يصرح
تياره بعبارات تهدم شعبيته.

إن االعتماد على «النواة الصلبة» للحزب وعلى
دائرة االنتفاع اجلديدة بعد تسيريه للحكومة
واجلماعات احمللية ،لن تكون قادرة يف  2021على
جتاوز الرتاجعات األخرية لشعبية احلزب.
وحياة حزب العدالة والتنمية محددة
بمشاركته في الحكومتني القادمتني،
وإال فإن «التطبيع الذي حدث مع الدولة،
ال يزال تحت سقف التوتر».
وحسب مصادر متطابقة ،فإن حزب
سعد الدين العثماني:
ـ لم يعد مؤطرا على إمكانية العودة

22/ 10/ 2020.
3 - Contre l’islam radical, emmanuel macron
emploie la stratégie de la tension permanente, le
parisien, 22/ 10/ 2020.

رئاسة الحكومة لإلسالميني ،إذ اعتماد
النمط الحالي دون أي تعديل ستكون
نتائجه فــي ح ــدود  92 - 88مقعدا،
وستكون الحصيلة أقل بتعديل القانون
االنتخابي ،لتستقر في  78مقعدا ،وال
يــزال هناك محافظون يدعمون حزب
العدالة والتنمية في مقابل الفرنكفونية

وهيب

الــســيــاســيــة ،وقـــد شــكــلــت الــعــروبــة
والفرنكفونية صراعا مــريــرا ،قبل أن
يخفض سعد الــديــن العثماني هذه
املوجة ،وقد أتت هذه الشخصية لتبريد
خالفات الحزب مع محيطه ،ونجحت
جزئيا في ذلك.
وال شك في أن التسوية التي حدثت
مع حزب العدالة والتنمية فور إعفاء
بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة،
ســبــبــت ف ــي تــرتــيــبــات ال يــجــب على
الداخلية تجاوزها ،إذ تقرر آنذاك وقف
املعركة البيئية بني األحزاب ،وأيضا بني
الداخلية واألحزاب.
وفي هذا السياق ،سيكون من املنطقي
إعــادة توجيه البوصلة الحزبية إلى
توافق ،ألن مجرد فتح تعديل القانون
االنتخابي في كل انتخابات ،هو «دليل
جــدي» على عدم االستقرار السياسي،
واللعب باستقرار اللعبة السياسية يفيد
عدة أمور ،منها:
 )1أن حزب العدالة والتنمية جزء من
االستقرار بعد حراك فبراير ،وقد ذكر
بن كيران هذا املعطى مرارا قبل اإلعفاء
وبعده.
والنظر الــيــوم فــي الــقــانــون املنظم
و«إعادة التعريف السياسي واالنتخابي
في كل انتخابات تشريعية على حدة،
ال يخدم بالضرورة املتوالية املنطقية
والــحــس الــعــام والــفــعــل ورد الفعل
السياسي» ،لــذلــك ،فاستقرار اللعبة
التي تطلب املخابرات الفرنسية إبعاد
اإلسالميني للوصول إليه ،سيكون من
الطبيعي معه «جعل أي حكومة في
املغرب حكومة ائتالفية».
 )2أن حــزب الــعــدالــة والتنمية هو
الوحيد في عهد امللك الحالي ،الــذي قاد
حكومتني ،وهذا عنوان على استقرار العمل
الدستوري والقانوني ،وتعديل قانون
االنتخابات سيكون ،وال شك ،مساعدا على
إبعاد اإلسالميني من دوائر القرار.
ومــن البديهي أن تجد الحزب قبل
توظيفا ألعضائه في املناصب ،خوفا
من «أخونة» الدولة التي رفعت في دول
الشرق األوسط.
وال يمكن تبعا لــظــروف خارجية
ضاغطة ،تسليم رئاسة الحكومة ملرة
ثالثة للحزب ،وهذا ما يرفضه تحديدا
ماكرون وحلفاؤه في اململكة ،وسيكون
لــذلــك تأثير مـــدروس لــتــجــاوز األزمــة
املرافقة لالنتخابات.

1 - Le pacte faustien de macron avec l’islam de
France, valeurs actuelles, 22/ 10/ 2020.
2 - Les conseils de macron d’une figure de la lutte
contre l’islamisme radical, courrier international,
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نهائي كأس «الكاف»

الدفاع الجديدي يغير جلده املوسم املقبل

األخبار
هاذ اجللد راه «هشاش» من كثرة التغيير،
متى يغير سياسته؟

اتحاد طنجة يخطف نجم شباب الحسيمة
املساء
واش كاين شــي جنــم فرقتو نــزالت لقسم
الهواة؟

الوطنية ،وحتى على املستوى اإلفريقي.
فهنيئا لعاصمة البرتقال بفريقها الرائع،

الذي رفع راية الوطن خفاقة في سماء القارة
اإلفريقية ،ومازلنا ننتظر منه الشيء الكثير.

يف كل الواجهات وعلى كل اجلبهات

قف

أسب
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ال أفكر في املال
البحراوي ،مهاجم وادي زم وهداف البطولة
عندك احلق ،املال غير طمع الدنيا!

األندية المغربية على الساحة اإلفريقية

صــحــوة كــبــيــرة تعيشها كــرة
الــقــدم الوطنية خــال السنوات
األخيرة ،تذكرنا بالزمن الجميل،
مــن منتصف الــثــمــانــيــنــات إلــى
التسعينات ،حيث سيطرت األندية
املغربية واستحوذت على العديد
مــن األلــقــاب الــقــاريــة ،ابــتــداءا من
فــوز فريق الجيش امللكي بكأس
إفريقيا لألندية البطلة سنة ،1985
والرجاء الذي انتزع هذا اللقب من
قلب الجزائر سنة  ،1989ليسير
الــوداد على نفس الخطى ويعود
بالكأس من السودان سنة ،1996
والكوكب املراكشي فاز هو اآلخر
بكأس «الكاف» سنة  ،1995ناهيك
عن لقبني آخرين للرجاء في كأس
عــصــبــة األبـــطـــال فـــي نسختها
الجديدة ولقب آخر للوداد في كأس
الكؤوس اإلفريقية.
ال ــف ــرق املــغــربــيــة عــــادت إلــى

نق

نه�ضة بركان ينتزع الك�أ�س من فوهة بركان

و

ول

قالوا

نهضة بركان /بيراميدز0-1 :

تمكن فريق نهضة بركان من تحقيق حلم
كل املغاربة ،وذلــك بفوزه بكأس االتحاد
اإلفريقي أمام فريق بيراميدز املصري ،في
نهاية ال تنسى احتضنها مركب األمير
موالي عبد هلل بالرباط.
فريق نهضة بركان كان عازما على الفوز
بهذا اللقب اإلفريقي ،بعد أن ضيعه في
النسخة األخيرة أمام نادي الزمالك املصري،
الذي خطف الكأس بشق األنفس ،بعد لجوء
الفريقني للضربات الترجيحية.
فريق نهضة بركان ،يستحق كل التقدير
واالحترام ،نظرا للمجهودات الكبيرة التي
بذلها خالل السنوات األخيرة ،حيث استطاع
وبفضل استماتته ،وتسييره االحترافي
والنموذجي ،أن يحقق حلم املنطقة الشرقية
بشكل عــام ،والجمهور البركاني الرائع
واملسالم ،الذي كان دائما وراء فريقه أينما
حل وارتحل.
الفريق البركاني خبر خــال السنوات
األخــيــرة اللعب واملنافسة بشراسة على
الواجهة اإلفريقية ،حيث أصبح وفي ظرف
وجيز ،رقما صعبا يقام له ويقعد في البطولة

األسبوع الرياضي
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توهجها بعد أن وصــلــت ،هذا
املــوســم ،أربــعــة أنــديــة لنصف
نهائي عصبة األبــطــال وكــأس
«الكاف» ،حيث عشنا مواجهتني
قويتني ،مغربية مصرية ،كانت
لألسف لصالح املصريني ،لنضع
كل آمالنا في فريق نهضة بركان،
املنتصر في النصف نهائي على

حسنية أكادير.
الــفــريــق البرتقالي لــم يخيب
الظنون ،واستطاع أن يرد االعتبار
لــلــكــرة املــغــربــيــة أمـــام نظيرتها
املصرية ،وذلك بهزم فريق بيراميدز
املصري في نهائي كأس «الكاف»
والفوز بهذا اللقب ألول مــرة في
تاريخه.

النهضة الكروية التي تعيشها
كرة القدم املغربية حاليا ،لم تأت
عن طريق الصدفة ،بل جاءت بفضل
املــجــهــودات الكبيرة والسياسة
االحترافية الناجحة التي تنهجها
جامعة كرة القدم ،التي وفرت كل
وسائل النجاح ،وسهلت مأمورية
األندية التي تنافست على الواجهة
اإلفريقية ،لتكون خير سفير للكرة
املغربية.
على غرار كل البطوالت العاملية،
م ــرت بطولتنا بــظــروف صعبة،
بــســبــب وبــــاء «كــــورونــــا» ،لكن
املــســؤولــن عــن الــشــأن الــكــروي،
استطاعوا بتالحمهم ،أن يتجاوزوا
كل الصعوبات التي أثمرت إهداء
ممثل الجهة الشرقية للمملكة،
كــأس «الــكــاف» للكرة املغربية،
التي مازالت تنتظرها العديد من
التحديات والرهانات.

املدرب عموتة يستعني بعميمي والفقيه
الصباح
الفقيه كاع ،املرة القادمة سيستعني باملوذن.
أزمة الجيش امللكي بسبب الالعب بورغيس
جرائد
أزمــة اجليش أكبر بكثير من هــذا الالعب،
أزمته يف قراراته االرجتالية...
جمهور الكوكب املراكشي يخرج إلى الشارع
مطالبا برحيل الرئيس نعيم
صحف
هـــذاك راه مــا مــفــاكــش مــع الــكــوكــب حتى
يطيحها للهواة!
 20مليون سنتيم راتبا شهريا للمدرب بنشيخة
في الجديدة
األخبار
غير تفاهموا مع بعضياتكم ،بحال انتوما
اللي غاديني تخلصوه.
لم يكن هناك تكافؤ الفرص قبل وأثناء املباراة
أوشريف ،مدرب حسنية أكادير
تصريح مسؤول ملدرب يحترم نفسه.

هـذا إلى الـوداديـيـن الحقـيقـيين

حتى ال نن�سى ما قدمه الرئي�س النا�صريي لوداد الأمة

 ...في البداية ،لم تحدث املعجزة كما كان
الــوداديــون يحلمون ،بل أقصي فريق الــوداد
الرياضي في املغرب بعد هزيمته بهدفني لصفر
أمام األهلي املصري ،واملنطق يقول بأنه من
الصعب تجاوز الفارق في مباراة اإلياب التي
انهزم فيها الفريق األحمر بثالثة أهداف لهدف
واحد.
لن نتحدث عن الهدف األول للمصريني الذي
جاء من حالة شرود ،ولن نتكلم عن
ضربة الجزاء التي حرمنا منها
بعد إسقاط أيمن الحسوني ،ولكن
الــوداد كــان في حاجة إلــى مثل
هذه الصفعة ،ملراجعة أوراقــه،
وإعادة األمور إلى نصابها.
فريق الوداد الرياضي ضيع
لقب البطولة في آخر
الدقائق مــن نهاية
املوسم ،بالرغم من
انــتــصــاره على
الفتح الرباطي،
ضيع لقبه 21
بــســبــب ســوء
الناصريي
انــتــدابــاتــه،

وجلب العبني ال يستحقون حمل قميص فريق
الفدائيني.
هــنــاك أخــطــاء كــثــيــرة ســقــط فيها املكتب
املسير لنادي الوداد الرياضي برئاسة سعيد
الناصيري ،ولكن ال يجب أن ننسى كــل ما
قدمه هذا الرئيس للفريق الذي وجده غارقا في
املشاكل والديون املتراكمة.
الناصيري كان شجاعا حينما أغلقت كل
األبــواب في وجــه وداد األمــة ،وتحدى كل
الصعاب ،وتمكن في ظرف وجيز من إعادة
الفريق إلى سكة االنتصارات ،وعادت
البسمة والفرحة للجمهور البيضاوي،
بعد أن أصبح الفريق األحمر يحصد
األخضر واليابس ،ويفوز بالبطوالت
التي غابت عن خزينة الفريق من
سنة .2010
فـــــاز فـــريـــق الــــــوداد
الرياضي بلقب البطولة
ســنــة  ،2015ولــعــب
نــصــف نــهــايــة كــأس
عصبة األبــطــال،
ليتمكن بعد ذلك،
وبعد سنتني ،أي

في سنة  ،2017من الفوز بهذا اللقب الغالي،
لينضاف إلى أول لقب له سنة  ،1992بل كان
بإمكانه أن يفوز بنفس اللقب سنة 2019
لوال مؤامرات التونسيني ،بعد فضيحة ملعب
رادس ،التي تتبعها العالم بأسره.
ثالثة ألقاب وطنية ،وكأس عصبة األبطال
لألندية البطلة ،باإلضافة إلى الكأس املمتازة
اإلفريقية ضد فريق مازيمبي الكونغولي وما
أدراك ما مازيمبي.
هذه حصيلة هذا الرئيس الذي حارب الجميع
داخل البطولة وخارجها من أجل وداد األمة.
صحيح بــأن الناصيري يعاب عليه بأنه
ارتكب بعض األخطاء التقنية ،لكنه اعترف بها
مباشرة بعد اإلقصاء ضد األهلي ،وأكد بأنه
سيحاول تجاوزها بسرعة ليعود الفريق إلى
تألقه ورونقه.
اآلن ،الواجب يفرض على جميع فعاليات
الوداد أن تلتحم وراء فريقها الذي تأهل للمرة
السادسة على التوالي لكأس عصبة األبطال
لألندية البطلة ،والذي مازالت تنتظره العديد
مــن االستحقاقات الوطنية والــقــاريــة ،التي
سينجح في تجاوزها بكل عزم ،ليحقق آمال
وأحالم جمهوره الكبير.

ت ـ ـل ـ ـق ـ ـي ـ ـنـ ــا بـ ـب ــال ــغ
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى واحل ـ ـ ـ ـ ـ ــزن
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ،وفـ ـ ـ ـ ــاة
احلاجة الزهرة عبد
ال ـ ـسـ ــام ال ـف ـغ ـل ــوي،
حــرم املــرحــوم احلــاج
م ـح ـم ــد ال ـ ـقـ ــاديـ ــري
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــدة
ح ـم ـيــدة ال ـق ــادي ــري،
زوجـ ـ ــة ال ـبــروف ـي ـســور
رشـ ـي ــد ري ـ ـ ــاض ،بـعــد
مـ ـ ـ ــرض عـ ـ ـض ـ ــال لــم
ينفع معه عالج.
وبـ ـ ـه ـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة
األل ـي ـمــة ،نـتـقــدم بــأحــر ال ـت ـعــازي وامل ــواس ــاة إل ــى ابنتها
حميدة ،وباقي بناتها وأبنائها ،طالبني من الباري عز
وجــل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ،وأن يلهم ذويها
الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

12

خاص

العدد1095 :

من  29أكتوبر إلى  4نونبر 2020

العدد1095 :

من  29أكتوبر إلى  4نونبر 2020

خاص

13

الفلكـي عـبد العـزيز الخطـابي يتـوقــــع سـنة سـوداء للسياسـيين المغـاربة

بن كريان والعثماين والرميد يقرتبون من دائرة اخلــــــطر وخ�صم �سيا�سي يهدد م�ستقبل وهبي ونزار الربكة
اشتهر الفلكي المغربي عبد العزيز الخطابي في السنوات األخيرة ،في بعض وسائل اإلعالم
الدولية ،بتحقق بعض نبوءاته ،على المستوى الدولي ،خاصة بعد تنبئه بوقوع هجمات  11شتنبر على
الواليات المتحدة األمريكية ،وقد أصدر مؤخرا سلسلة توقعات تتعلق بزعماء دوليين وسياسيين

كبار وفنانين ،غير أن «األسبوع» ستكتفي بعرض بعض توقعاته بالنسبة للسياسيين المغاربة ،علما أنه
يتوقع على المستوى الدولي فوز المرشح بايدن على الرئيس ترامب في االنتخابات األمريكية ،كما
يتوقع سنة صعبة ،حيث ستكمل سنة  2021مسيرة  ،2020حسب قوله.

نزار البركة:

سعد الدين العثماني:

حذار من الخصم شباط الذي يريد رد
اعتباره السياسي

الرحيل من الحزب قبل تشكيل الحكومة
((بعد عدة هدايا ثمينة حصلت
عليها مــن قــواعــد شعبية ،لم
تــكــن تــحــلــم بــهــا مــن قــبــل،
لــكــن الــكــواكــب والــنــجــوم
لــديــهــا حــســابــات أخــرى
منحتك أنــت وإخــوانــك
هدية ثمينة لم تكونوا
تحلمون بها مــن قبل،
غير أنكم لم تستثمروها
بالشكل الجيد ،وليست
لــديــكــم ،وأنـــا أعــلــم ذلــك،
كـــفـــاءة لــتــســيــيــر املــغــرب
واملساهمة في ازدهــاره ،فكل
ما فعلتموه أخرنا بشكل كبير

وجعل املغاربة في الرتب األخيرة
فــــي الـــســـيـــاســـة االقـــتـــصـــاد
والرياضة وحتى في ديننا،
لألسف الشديد ،هــذا قدرنا
وهــذه أميتنا التي سهلت
وصولكم إلى القمة ،التي
تسقطون منها قريبا))
وفق توقعاتي الفلكية التي
تقول بأن ((حزب العدالة
والتنمية ستتراجع شعبيته
بشكل كبير ،وخاصة في عهد
سعد العثماني الــذي أتوقع
رحيله من الحزب قبل تشكيل
الحكومة املقبلة)).

عبد اإلله بن كيران:

محاكمة بن كيران أمام العدل
((إذا كان الحظ قد حالفك في سنة
 ،2011حيث قضيت عشر سنوات
من الرفاهية وتضليل املجتمع،
وهذا حقك ال أحد يناقشك فيه،
لكن الكواكب والنجوم لديها
خطة أخــرى ولديها قواعد
وطرق وحسابات ،فال تعتقد
أنـــك خــرجــت مــن الــنــزهــة،
فــاألرقــام الفلكية تــؤكــد أن
األيام معدودة والسر اإللهي
محتوم وال مفر منه.
فــرغــم الــتــأثــيــرات اإليــجــابــيــة
لكوكبي املــشــتــري ونــبــتــون ،التي

طالتك في السنوات املاضية ،فإنك ستواجه
مصاعب وتحديات سوف لن تخرج منها
منتصرا رغم حكمتك في التصرفات
وثــقــتــك بــالــنــفــس وهـــــدوءك في
اتخاذ القرارات ،حيث إن كوكب
املــشــتــري قــد يــؤكــد لــك بعض
التعقيدات واملشاكل السياسية.
حاول إعادة النظر في بعض
مــواقــفــك وخططك السياسية
حتى ال تجد نفسك بني تيارين،
يضعانك أمام خيارين كالهما مر،
ومــن املحتمل أن تجد نفسك أمام
العدل قبل العدالة اإللهية)).

ناصر بوريطة:

 2021سنة لمراجعة الحسابات الدبلوماسية
((قــــد تــشــكــل هـــذه الــســنــة حسب
توقعاتي الفلكية ،مفترقا في حياتك،
وتكون سنة إعــادة الحسابات
ومراجعة الذات ،ألنك لم تعط
للدبلوماسية حــقــهــا ،ولــم
تخرج بنتائج إيجابية ،فكل
ما قمت به في هذه الفترة،
هو خلق جمود دبلوماسي،
ولم تستطع تفكيك شيفرات
الــدبــلــومــاســيــة املــغــربــيــة
الحقيقية ،ولم تستطع حتى
إعــطــاء حــقــوق للمهاجرين
املغاربة في بقاع العالم.
يــراودك اآلن إحساس بالفشل
فــي الــقــيــام بــمــهــام تــخــدم الــوحــدة
الترابية للمغرب وعالقاته الخارجية،
فكل مــا قمت بــه هــو مجرد عــاقــات عــابــرة ،انتظر

إذن التغيير ..وهو أمر محتوم ،حسب
دراســتــي الفلكية ،حيث أن هناك
تقلبات مفاجئة لم تكن تتوقعها ،إذ
ستعيش بعض الشكوك والريبة
وتحتار من أمــرك ،ألن 2021
هي سنة التغيير والتبدالت،
تحصل خاللها على أخبار
غير مفرحة ،ألن كوكب الزهرة
هــو كــوكــبــك األس ــاس ــي ولــه
تأثير على انطباعك ومزاجك
ورؤيتك لألمور ،وهو ما يؤثر
عــلــيــك ويــجــعــل بــعــض أمـــورك
مرتبكة ،وحتى الكواكب الكبيرة
الــتــي ســاعــدتــك عــلــى حــمــل حقيبة
الخارجية ،سوف تتخلى عنك ..حاول في
هذه األوقــات التخفيف من السرعة وعدم أخذ
قرارات متسرعة)).

الفلكـي عـبد العـزيز اخلطـايب

إدريس األزمي:

((كـــمـــا ســبــق أن تــوقــعــت
وصــولــك لــأمــانــة العامة
لــــحــــزب االســــتــــقــــال
وتعرضك لضغوطات
من قياديني بالحزب،
وهــــــو مــــا حــــدث،
وتـــجـــاوزتـــه ،لكن
املسار الزال طويال،
فـــهـــنـــاك ع ــراق ــي ــل
وض ــغ ــوط ــات ،لكن
ال ي ــه ــم ،امل ــه ــم هو
تركيزك على املشروع
السياسي االستقاللي،
وم ــن دون تــحــالــف ،حيث
أن نصيحتي الفلكية لكم بأن
تبتعدوا عن أي تحالف من شأنه أن
يخلق لكم بعض العراقيل والعقبات التي قد
تفشل مشروعكم السياسي ،ولهذا حاول أن يكون
تركيزكم على تطهير الحزب من بعض الوصوليني
واملفسدين ،فكل الحظوظ أمامكم في سنة ،2021
حيث مــن املمكن أن يــعــرف الــحــزب تــطــورا أو
نجاحا في املستقبل القريب ،إذ سيكون لرفاقك
دور بارز ،إذ إنهم سيدعمونك ويقفون إلى جانبك

ال يمكن مواجـــــهة خصم سياسي بـ«البيليكي»

((لعبت معك الكواكب دورا كبيرا في أحداث السنوات
املاضية ،وكنت من املحظوظني بحيث تلقيت التأثيرات
الفلكية املتعددة واملتنوعة التي ساعدتك للوصول
إلى مناصب املسؤولية التي لم تكن أهال لها ،بسبب
البلبلة واالرتباك واألخطاء السياسية وعدم الوطنية
وانعدام الرؤية السياسية واألخالقية ،حيث ال تفكر
سوى في األرقــام والحسابات البنكية ،في حني أن
الحسابات الفلكية لديها قــراءة أخــرى ،ففي سنة
 ،2021ستواجه مشاكل وعراقيل سواء بمدينة فاس

أو بالعاصمة الرباط ،ألن هناك خصما عاد ليلقنك درسا في
األخالق السياسية ،وسيكون من الصعب عليك مواجهة
هذا الخصم العنيد بالبيليكي ،ألنك ببساطة نصبت على
أهل البيليكي للحصول على أصواتهم التي أوصلتك
لعمودية فاس ولقبة البرملان ..واأليام القادمة صعبة
عليك ،فأنت اآلن كمن حفر حفرة ووقع فيها ،صعب
عليك إذن الخروج منها ،حذار ،فهناك كواكب سوف
تعاكس كل الطرق التي تمر منها ،باإلضافة إلى ذلك،
أحذرك من الوقوع في كمني منصوب لك أو صنعته أنت
بنفسك ولنفسك)).

عبد اللطيف وهبي:

غياب شروط القائد وإماكنية عـــــودة الزعيم الريفي مطروحة
((لقد لعبت الكواكب الكبيرة في حياتك دورا كبيرا خالل السنة
املاضية ،وجعلتك على رأس حزب األصالة واملعاصرة ،وهذا ما
توقعته لك سنة  ،2019لكنك اليوم تسبح بني تيارين ،ألن
النجوم والكواكب لديها حسابات أخرى قد تعطيك ،وفي
نفس الوقت تسحب البساط من تحت أقدامك.
فحسب قراءتي الفلكية ،ستلتقي التأثيرات الفلكية
املتعددة واملتنوعة والتي تدعو بعضها إلى التفاؤل
واالنفتاح والتطور ،في حني يشير بعضها اآلخر إلى
مواجهات وتحديات يمنحها القدر ،حيث االستمرارية
غير مضمونة لك ملدة طويلة ،فقد تقوم بخطوات تظن أنها
فعالة وتؤدي إلى نتائج ممتازة ،لكنها خطوات ملغومة
ومحفوفة باألخطار ،خاصة مع نهاية هذه السنة ،لكنك
تصر على تجنب كل األضرار ومواجهة الخصوم بأعصاب

متينة ،إال أنك ال تستطيع مقاومة كل من يعرقل أفكارك ومشاريعك.
فأنت اآلن دخلت في معركة أنت لست قائدها وال تتوفر فيك
صفات القائد ،وال تستطيع إيجاد الحلول إلنقاذ الحزب من
التيه السياسي واألفكار التي تروج في دماغك ،حسب
قراءتي في خريطتك الفلكية ،سوف ال تنفعك بشيء ،ألن
ال أخوة ثابتة في السياسة ،وهنا أحذرك من األخطار
التي ستحدق بك ومن املصاعب املحتملة واألوضــاع
املعقدة واملفاجآت املربكة في بعض األحيان ،ألن الحزب
الذي تنتمي إليه ،حسب قراءتي الفلكية ،يوجد اآلن
على الحافة بسببك ،وقد يقع في أي لحظة وأي خطإ
آخر من جانبك ،سيعجل بالسقوط ،ولهذا ينصحك الفلك
باالنسحاب من القيادة أفضل لك من أن ينادي مقربون منك
بعودة «الزعيم» الريفي)).

في كل خطواتك ،لكنك تقوم ببعض
الــتــعــديــات أو التصحيحات،
حيث أن اهتمامك بالحياة
الــســيــاســيــة يــلــعــب دورا
هــامــا وفــــرص الــنــجــاح
كـــبـــيـــرة ،ل ــك ــن الــفــلــك
ينصحك مرة أخرى بأال
تستعجل األمــور ،وبأن
تترك الوقت يقرر عنك،
وعليك معالجة األمــور
بــحــكــمــة وعــــدم الــتــســرع
في اتخاذ الــقــرارات ،على
األقل في الوقت الحالي ،ألن
هناك خصما لديه كل الحظوظ
ملنافستك على الــزعــامــة ،فهو اآلن
يستعد لرد اعتباره السياسي ولديه حظوظ
وافرة.
ق ــد تــحــصــل مــشــاكــل م ــع بــعــض الــخــصــوم
السياسيني فتكون عــرضــة لبعض الــتــوتــرات
العصبية ،ربما نتيجة الضغوط الكثيرة ،لذا عليك
مراقبة صحتك عن كثب وإيجاد الوقت الكافي
ملمارسة الرياضة ،فهناك مسؤوليات جسيمة
تنتظركم)).

مصطفى الرميد:

سنوات صعبة تلوح في األفق
كانت لديك حظوظ كبيرة أهدتها لك الكواكب
والنجوم وجعلت منك رجال مهما ،لكنك
لم تستغل هذه السنوات في شيء قد
يسجل عليك أنك قدمت خدمات لهذا
الــوطــن ،بل بالعكس ،قمت بخدمة
نفسك ،حيث يرى الفلك أنك مقبل
على سنوات صعبة ،إذ أن تأثيرات
الفلك تطال بشكل خاص برجك ،وفي
بعض األحيان ،تضعك أمام الحيرة
بسبب تناقضات كثيرة تسببها
الطوالع الفلكية املختلفة ،أما الكواكب
الكبيرة الــتــي ســاعــدتــك فــي املــاضــي،
فستتخلى عنك وتتركك عرضة للمساءلة)).

نبيلة منيب:

عدم اإليمان باالشتراكية
في العمق قد يقضي
على حلم القيادة

((كـــوكـــب املــريــخ أعـــــطـــــاك قــــــدرات
تنظيمية عالية ووجهك لتقدير األمور بشكل
عقالني ،وجعل منك زعيمة سياسية تقابل
التحديات بالصفاء والرزانة ،وجعلك عنيدة
معظم الوقت إذا آمنت بفكرة ما ،ساخطة
على التقاليد إذا لم تثبت باملنطق ،أما حني
يدخل كوكب القمر في برجك ،فيجعل منك
شخصية غريبة ومتقلبة األطوار وتقليدية
في أفكارك ،لكنك تفتقرين ألفكار جديدة
قد تكون مناسبة لزعامتك وللحزب الذي
تنتمني إليه ،كــان من املفروض عليك أن
تتوجهي للكتلة اليسارية ولجمع اليسار،
وقد تكون نظرية جديدة تناسب تطورات
الفكر الجديد على مستوى النظام العاملي
الجديد ،وحسب دراستي الفلكية ،فالخطأ
الذي ارتكبته هو الخرجات املنفردة وكأنك
تطلني من النافذة ،وهــذا لم يكن لصالح
الــحــزب ،بل كــان عليك تنظيم وقفات من
أجــل تنظيم الــحــزب ونــضــال ديمقراطي
وتوجيهات سياسية من طرف الرفاق ،ألن
الحزب ال يمكن أن يعتمد على شخص واحد
وإال لن يكون حزبا ،بل املفروض التفكير
الجماعي ،وليس الفردي وهو ما تقومني
به وسيعجل بعزلتك ،ألن مفهوم االشتراكية
هو إلغاء امللكية الفردية ،ويبدو من خالل
حساباتي الفلكية ،أنــك فــي األعــمــاق ال
تؤمنني باالشتراكية ،وهذا التناقض في
مواقفك الشخصية التي تسقطينها على
مواقفك الحزبية ،سيتسبب لك في سنة
 2021في نزاعات ومشاكل داخل الحزب
قد ترمي بك خارج دائرة القرار الحزبي)).

االنتخابات األمريكية:

بايدن
وفوز
ترامب
نهاية
جوفي
تلوح
صعبة
سنوات
((أوال وقبل كل شيء ،فحني نتحدث عن رئيس الواليات
املتحدة الحالي ترامب ،فإننا نجد أنفسنا أمام إنسان غير
عادي وليس بهلوانيا كما يعتقد البعض ،ولم يكن رئيسا
بالصدفة ،بل جــاء بتخطيط ممنهج ،وحسابات سياسية
هدفها تغيير النظام العاملي الجديد وضرب القوى العربية
واإلسالمية ،وهذا ما فعله بالضبط ،وقد سبق لي أن حذرت
العالم اإلسالمي من قبل ،ألن جل الكواكب والنجوم التي تمنح
لنا كل القراءات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،تقول
بأن العالم سيتغير باستراتيجية سياسية جديدة ،وهذا ما
نجح فيه ترامب ،لكن هناك حسابات فلكية أخرى لم تحسب
لها السياسات األمريكية حساباتها ،حيث أن إضعاف العرب
والعالم اإلسالمي أعطى الفرصة للعالم اآلسيوي كي يتقوى

ويسير في اتجاه زعامة العالم اقتصاديا واستثماراتيا،
وهذا الخطأ الكبير من جانب السياسة األمريكية وحلفائها،
سيضع الرئيس ترامب في دائرة سوداء ،وهنا سيبرز منافسه
جو بــايــدن ،الــذي يحمل الرقم الفلكي  21في سنة ،2021
وهو متفوق عليه حظا ،إن لم تكن هناك لعبة أخرى يلعبها
الصهاينة لصالحهم.
وهنا يحذر الفلك كل الشعوب العربية واإلسالمية من
التركيز على الواليات املتحدة ،فهي اآلن فاشلة اقتصاديا
واجتماعيا وسياسيا)).
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الهدية السياسية
لـ«اإلخوان» في
أيام «العواشر»

تحليل
إخباري

محيد شباط

عـودة �شبـاط و�إلـيا�س الـعماري..
«مربوك العيد» عند حزب العدالة والتنمية
عاش حزب االستقالل وذراعه النقابي ،أسبوعا صاخبا ،بدأ مع نهاية األسبوع المنصرم ،حيث كانت البداية برحيل الزعيم التاريخي لالتحاد العام
للشغالين بالمغرب ،عبد الرزاق أفيالل ،لتقول نقابة « ،»UGTMأنها تلقت خبر وفاة المناضل واألب الروحي لالتحاد ،المرحوم عبد الرزاق أفيالل ،أحد
مؤسسي نقابة االتحاد العام للشغالين بالمغرب ،وعضو اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل لمدة طويلة ،والذي لم يوقفه ،رحمة الله عليه،
عن العمل ،سوى ألم المرض الذي أبعده عن ميدان النضال النقابي والسياسي ،ويأتي رحيل الفقيد بعد حياة حافلة بالكفاح من أجل الوطن أوال ،ثم
من أجل الطبقة الكادحة والعمال والمحتاجين (المصدر :من بيان النقابة).
إعداد
أما الخبر الثاني ،الذي زلزل النقابة،
فلم يكن ســوى تسرب أخبار عن عودة
الــزعــيــم الــنــقــابــي ،حميد شــبــاط ،هــذا
األخير حصد في وقــت سابق كل شيء
فــي حــزب االســتــقــال ،ليكون أول أمني
عام في املغرب يجمع بني رئاسة الحزب
والنقابة ،بل إن شباط استطاع أن يتحكم
في اللعبة الحزبية والنقابية إلى درجة
أنه استطاع االنقالب على أفيالل ،وتعيني
خلف صوري له ،لينقلب عليه فيما بعد،
وهو ما يجعل الصحافة تلخص مسار
شباط النقابي كما يلي(( :سطع اسم
حميد شباط بقوة في الساحة النقابية
والسياسية ،بعد املعركة التي خاضها
ضد زعيم النقابة عبد ال ــرزاق أفيالل،
إلبعاده من رئاسة االتحاد العام للشغالني
بــاملــغــرب ( )UGTMبــالــقــوة ،وتعيني

محمد بنجلون األندلسي بدله في سنة
 ،2006قبل أن يقوم بطرد األندلسي
سنة  ،2009ومقاضاته بتهمة خيانة
األمانة ،ثم تنصيب نفسه كاتبا عاما
للنقابة ،قبل أن يعوضه محمد كافي
الشراط في سنة  ،2014أي بعد سنتني
على صعود شباط إلى األمانة العامة
لحزب االستقالل سنة .))2012
طبعا ،لم يكن كافي الشراط بقوة شباط،
لذلك لم يصمد طويال أمام مناورات حمدي
ولد الرشيد ،الذي نصب مقربا منه على
رأس النقابة ،هو النعمة ميارة ،مستغال
مكر الزمان ،بعد أن اقتضت املرحلة ،في
وقت من األوقات ،تحجيم شباط ،ليسقط
من األمانة العامة للحزب ،ومن النقابة،
ومن عمودية فــاس ..ولكن الحاجة إلى
شباط الزال ــت قائمة ،وقــد تكون سبب

سعيد الريحاني
عودته إلى الحزب.
أكثر من ذلك ،فشباط الذي ظلت الصحافة
تكتب عن غيابه إلى تركيا وأملانيا ،عاد
إلى املغرب ،وعاد إلى النشاط الحزبي،
لتكتب املواقع(( :بعد مــرور أيــام قليلة
على عودته من تركيا إلى املغرب ،حضر
حميد شباط ،األمني العام السابق لحزب
االستقالل ،يوم األحد ،لقاء حزبيا في مقر
املركز العام لحزب االستقالل بالرباط،
وظهر شباط إلى جانب نزار البركة األمني
الــعــام الــحــالــي ،وحــمــدي ولــد الرشيد،
وقيادات استقاللية أخــرى ،على هامش
لقاء حزبي خصص لدراسة قانون املالية
لسنة  ،2021وخطف شباط األضواء خالل
هذا اللقاء ،حيث تبادل أطراف الحديث
مع البركة وولد الرشيد ورحال املكاوي،
إضافة إلى عدد من القيادات الحزبية ،مما

يرجح أنه يبعث إشارات بشأن رغبته في
العودة إلى تصدر املشهد السياسي مع
اقتراب االنتخابات التشريعية املقبلة))
(املصدر :موقع األول).
هــل يعقل أن يــتــواضــع حــمــدي ولــد
الرشيد إلى هذه الدرجة ،ليضع يده في
يد شباط ،وهو الذي قاد بنفسه عملية
التصفية التنظيمية ألتــبــاع شــبــاط،
واإلعداد للمؤتمر الذي أسقط فيه العمدة
السابق ملدينة فاس ،حيث انهزم شباط
انتخابيا أمــام نــزار البركة بفارق كبير
من األص ــوات ،بعد الترتيب التنظيمي
لولد الرشيد ..حيث لم يكتف بالخروج
فــي التلفزيون ملهاجمة شباط بدعوى
أنــه تــطــاول على السيادة املوريتانية
(قال شباط إن موريتانيا أرض
مغربية تاريخيا) ،بل إنه كان

العدد1095 :

يستكثر عليه حتى استعمال قاعة الحزب
لعرض تصوراته على الصحافيني،
وسجلت الصحافة عن حمدي ولدي
الرشيد قوله عن شباط بأنه «ال يراعي
ال قانونا وال أخالقا»؟
أن يضع حمدي ولد الرشيد يده في
يد شباط ،فهذا يعني أنه إما عاد لحجمه
الطبيعي ،حيث كان يتلقى التوجيهات
من حميد شباط في وقت من األوقات ،أو
أنها هدنة مؤقتة ،حيث أن املعركة إذا ما
انطلقت ،لن تقف عند حدود رد االعتبار
الحزبي ،بل إن الرجل الــذي يصر على
تحية أصدقائه بعبارة «مبروك العيد»
بــدل الــســام ،هــو أيضا أحــد الخصوم
الكبار الستمرار حزب العدالة والتنمية
في الحكومة ،رغم أن «املؤامرة» ضده في
أيامه األخيرة ،دفعته إلى هدم التحالف
الذي كان يستعد إلسقاط بن كيران في ما
سمي بـ«معركة  8أكتوبر».
أقل ما يمكن أن يقال عن عودة شباط،
هــو «عيد مــبــارك سعيد لحزب العدالة
والتنمية» ،وملــن يشكك في ذلــك ،يكفيه

أن يضع حمدي ولد الرشيد
يده يف يد شباط ،فهذا
يعني أنه إما عاد حلجمه
الطبيعي ،حيث كان يتلقى
التوجيهات من حميد شباط
يف وقت من األوقات ،أو
أنها هدنة مؤقتة ،حيث أن
املعركة إذا ما انطلقت ،لن
تقف عند حدود رد االعتبار
احلزبي ،بل إن الرجل الذي
يصر على حتية أصدقائه
بعبارة «مربوك العيد»
بدل السالم ،هو أيضا أحد
اخلصوم الكبار الستمرار حزب
العدالة والتنمية يف احلكومة
الـــعـــودة إلـــى ســنــتــي  2014و،2015
حيث كان يتم تحضير النسخة األولى
لــلــمــخــطــط الــســيــاســي إلســـقـــاط حــزب
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة( ،)..وقــتــهــا ،وفــي
إطــار لعبة األشــخــاص وليس في إطار
التفكير االستراتيجي( ،)..أكدت مصادر
«األســـبـــوع» ،أن حميد شــبــاط استبق
انتخاب رؤساء الجهات ،وذلك بالتموقع
في موقع املساندة النقدية للحكومة،
بعدما تأكد من وجــود مخطط آخر كان
يقضي بتحضير ضربة مفاجئة كبيرة
لحكومة بــن كــيــران ،تقضي بانسحاب
األحـــــرار مــن الــحــكــومــة مــبــاشــرة بعد
انتخاب رؤساء الجهات ،وقد كانت مقدمة
ذلك ،اكتساح حزب األصالة واملعاصرة
النتخابات الجهات ،بعد أن فاز الحزب
في جهة الــدار البيضاء سطات ،وجهة
مراكش آسفي ،وطنجة تطوان الحسيمة،
وبني مالل خنيفرة ،والجهة الشرقية ،ويا
لها من مفارقة ،حزب العدالة والتنمية
هو الفائز باملرتبة األولى في انتخابات
أعضاء املجالس الجهوية بـ  174مقعدا،
أي بنسبة  25.66في املــائــة ،متبوعا
بحزب األصالة واملعاصرة في الرتبة
الثانية بـ  132مقعدا ،أي بنسبة 19.47
في املائة ،ثم حزب االستقالل بـ  119مقعدا،
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�أ�صحاب«البيليكي»و«الديب�شخي»
يف مواجهة �أ�صحاب «مربوك العيد»

كيف سينسق نزار الربكة
ومحدي ولد الرشيد مع شباط؟

أي بنسبة  17.55في املائة ...املواطنون
صوتوا على حزب العدالة والتنمية في
الجهات واملدن ،وبوأوه املرتبة األولى..
لكن الفائز بعد التصويت ،كان هو حزب
األصالة واملعاصرة ،ليطرح السؤال :ما
فائدة التصويت؟ ومــا فائدة النتيجة؟
وهل يتعلق األمر بمؤامرة؟
وقد سبق لـ«األسبوع» أن كشفت هذا
املخطط كــامــا ،والــذي لعب فيه شباط
دورا محوريا ،لوال أن محاولة الضحك
على شباط أيضا أفسدت اللعبة بكاملها،
حيث تقول بعض املصادر ،إن تنازالت
شباط وصلت إلــى حد قبوله باالكتفاء
برئاسة جهة مكناس ،غير أن اللعبة
السياسية اختارت رجال ال طعم له من
الناحية السياسية ،هو امحند العنصر،
فغضب شباط( ،)..كما سبق للجريدة أن
نشرت التفاصيل ،وأكدت أن الجزء األول
من الخطة طبق حرفيا ،لكن الجزء الثاني
توقف في ليلة (األحــد) مع إعالن شباط
عن وضع رجله األولى في الحكومة (كان
في املعارضة) ،وكان ذلك ضربة استباقية
النسحاب محتمل لحزب األحــرار ،حيث
كــان التنسيق يقتضي انتهاز الفرصة
لترجيح كفة إلياس العماري ،بوصفه

قائدا للتحالف املنقلب ،لتشكيل الحكومة
بعد فشل بن كيران الــذي سيجد نفسه
مضطرا لــلــخــروج إلــى املــعــارضــة ،رغم
احــتــالــه للصف األول ،وقــتــهــا ،أمكن
الــقــول فــي حــالــة خ ــروج حــزب التجمع
الــوطــنــي لــأحــرار لــلــمــعــارضــة ،وطبقا
للمقتضيات الدستورية ،في حالة عجز
بن كيران عن صناعة تحالف حكومي،
ستنتقل املبادرة إلى الحزب الذي يليه،
وهــو فــي هــذه الحالة حــزب االستقالل
الحاصل على  61مقعدا برملانيا ،متبوعا
بحزب التجمع الوطني لــأحــرار بـ 54
مقعدا ،وحزب األصالة واملعاصرة بـ 48
مقعدا ..وبما أن األحزاب األخيرة متحالفة
في ما بينها ،فاألرجح هو سقوط مدوي
لنب كيران ،حسب السيناريو.
هــكــذا إذن ،ســاهــم شــبــاط «خــوفــا» أو
«طمعا» في رسم مالمح املرحلة السابقة،
وكان قاب قوسني أو أدنى من إسقاط حزب
العدالة والتنمية بالضربة القاضية ،بحكم
خبرته الكبيرة في االنقالبات السياسية
(تفاصيل في أرشيف األسبوع).
«مبروك العيد» بالنسبة لحزب العدالة
والتنمية تــبــدأ مــن فـــاس ،حيث كتبت
الصحافة عن عــودة شباط ،بأنها عودة

سبق لـ«األسبوع» أن كشفت هذا المخطط
كامال ،والذي لعب فيه شباط دورا محوريا،
لوال أن محاولة الضحك على شباط أيضا
أفسدت اللعبة بكاملها ،حيث تقول بعض
المصادر ،إن تنازالت شباط وصلت إلى حد
قبوله باالكتفاء برئاسة جهة مكناس ،غير
أن اللعبة السياسية اختارت رجال ال طعم له
من الناحية السياسية ،هو امحند العنصر

مــن أجــل اســتــعــادة ف ــاس ،فــقــد(( :روج
أنصار حميد شباط ،األمني العام السابق
لالستقالل ،املثير للجدل ،أنه سيخوض
معركة استرجاع فاس من يد إدريس األزمي
اإلدريسي ،القيادي في العدالة والتنمية،
ودعا أنصار شباط إلى التعبئة لخوض
معركة انتخابية حامية الوطيس ،لتقليص
حجم هيمنة «البيجيدي» على فــاس،
وإعادتها إلى حضن االستقالليني ،بعد
عــودة «زعيمهم» ليلة األربــعــاء املاضي،
قادما من تركيا ،بعد غياب دام قرابة سنتني،
جراء فقدانه منصبه أمينا عاما للحزب،
ومنصبه أمينا عاما لنقابة االتحاد العام
للشغالني باملغرب ،وتصريحاته املثيرة
حول موريتانيا ،وإبعاد حزبه من املشاركة
في الحكومة ،التي كان غريمه السياسي،
عبد اإلله بن كيران ،بصدد تشكيلها ،قبل
تنحيته من منصبه وتعويضه بسعد الدين
العثماني)).
وقالت مصادر «الصباح»(( :إن قيادة
االســتــقــال لــم تلتق بعد بــشــبــاط ،املثير
للجدل ،ملناقشة مستقبله السياسي ،ولم
يفاتحها بــدوره في هــذا األمــر ،إذ ينتظر
أن يعلن عن خطوات قادمة في هذا الشأن،
خاصة وأن االستقالليني عرف عنهم ،أنهم
ال يــطــردون أعــضــاءهــم ،حتى الغاضبني
منهم ،لذلك يمكنهم الــعــودة إلــى الحزب
متى شــاؤوا ،وأضافت املصادر ،أن مكانة
شباط في الحزب قائمة ،ومحفوظة ،ألنه
عضو املجلس الوطني واللجنة املركزية،
ولــه حق املشاركة في أي اجتماع حزبي
بتلك الصفة ،كما كان يفعل في بداية افتتاح
الدورة البرملانية ،من خالل حضور جلسات
البرملان واجتماعات الفريق)) (املصدر:
جريدة الصباح).
هكذا إذن ،قد تبدأ معركة شباط من فاس
التي يسيطر عليها اليوم صاحب عبارة
«الديبشخي» ،وال شك أن شباط يعرف أكثر
من غيره طريقة مواجهة «البيليكي» ،وعليه،
يمكن القول «مبروك العيد» لحزب العدالة
والتنمية ،في نسخته الضعيفة التي يقودها
سعد الدين العثماني حتى إشعار آخر(.)..

كواليس جهوية
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مراكش

حقـوق الإن�سـان تفـر�ض مقـاربة �أمـنيـة جـديـدة

عزيز الفاطمي
عــاشــت م ــراك ــش حــدثــا حقوقيا
بــامــتــيــاز ،تمثل فــي حــفــل تنصيب
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنــســان
بجهة مراكش آسفي يــوم الخميس
 22أكتوبر  ،2020بحضور رئيسة
املجلس الوطني لحقوق اإلنــســان،
أمينة بــوعــيــاش ،وجــديــر بــاإلشــارة
أن هذه اللجنة الجهوية الحقوقية،
تتكون ،باإلضافة إلى رئيسها مصطفى
لعريصة ،من  21عضوا تم اقتراحهم
مــن طــرف الهيئات التمثيلية ،كما
انتخب الزميل إسماعيل الحريمة،
رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية
للصحافة من بني األعضاء املنتدبني،
وبــهــذا يــكــون لــلــجــســم الــصــحــافــي
بجهة مراكش آسفي صوت حقوقي
يمثله داخل اللجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان.
لكن يبقى الجانب األمني من بني أهم
هذه الحقوق التي ال يختلف حولها
أي حقوقي وال مجتمع مدني ،وتزامنا
مع الحدث املــذكــور ،شهدت املدينة
الحمراء خالل األيام القليلة املاضية،
حمالت أمنية مكثفة عمت معظم أحياء

املدينة ،حيث كان التركيز على النقطة
األمنية الــســوداء( )..املعروفة لدى
الجهات املعنية ،نتجت عنها مجموعة
مــن التوقيفات واالعــتــقــاالت بسبب
جنح مختلفة ،نــذكــر منها مخالفة
قانون الطوارئ الصحية ،كعدم ارتداء
الكمامات الوقائية ،كما تم توقيف
مجموعة من املخالفني لقانون السير
مــن مستعملي الــدراجــات النارية،
ليبقى الغريب في األمــر ،أن بعض
األزقــة واملــمــرات العمومية وخاصة
بحي جليز ،تعرف يوميا تجمعات من
طرف منحرفني ومنحرفات يحتسون
كــؤوس الخمر و«مــاء الحياة» أمام
املأل ،مما يخلق فوضى وسط الشارع
الــعــام ويسلب راحــة الــجــوار بينما
ضمان راحة املواطنني حق من حقوق
اإلنسان.
منذ وقت طويل وأصوات جمعيات
املجتمع املدني تتعالى منددة بهذه
األوضــــاع ،بــاإلضــافــة إلــى تدوينات
نشطاء منصات التواصل االجتماعي،
والكل يطالب بالحضور األمني داخل
املدينة وفق مقاربة مسايرة واستباقية
من أجل الحد من الظواهر اإلجرامية
املقلقة ،وكذا توفير الحماية األمنية

للمواطنني ،حيث يسجل يوميا سقوط
ضحايا اعتراض السبيل مع السرقة
املقرونة بــاالعــتــداءات الجسدية أو
تحت طائلة التهديد بالسالح ،وتبقى
السرقة باستعمال الدراجات النارية
مــن ن ــوع  C90الصينية الصنع،
هي األكثر ارتكابا ،ويختلف معدل
الــجــريــمــة مــن منطقة إلـــى أخـــرى،
بينما يبقى العنصر النسوي األكثر
استهدافا من طرف املجرمني.

على العموم ،فما سبق ذكره ليس
سوى غيض من فيض الواقع املعاش،
فالوضع الحالي ال يناسب مدينة
هــي العاصمة السياحية للمملكة
وتحتل رتبة متقدمة في التصنيف
العاملي في هذا املجال ،وتعتبر القبلة
املفضلة للعديد من السياح األجانب
واملحليني ،مع تذكير الجهات املعنية
التي هي أعلم من غيرها بما يتعرض
له السياح األجانب من نصب ونهب

وســرقــة ،فــواقــع األمـــر يــقــول بلغة
الصراحة ،بأن مراكش ال تحتاج إلى
تنظيم حمالت أمنية تحت إلحاح
الــشــارع ،بــل هــي فــي أمــس الحاجة
إلى مقاربة أمنية شمولية مضبوطة
مبنية على استراتيجيات متجددة
بتجدد الوضع األمني ،واستباقية لكل
ما من شأنه أن يهدد أمن املواطنني،
ومــحــتــاجــة إل ــى مــســؤول أمــنــي من
مستوى الدكتور محمد دخيسي ،مدير
مديرية الشرطة القضائية بــاإلدارة
الــعــامــة لــأمــن الــوطــنــي ،ال ــذي ترك
بصمته املهنية بمراكش كوالي لألمن،
مع العلم أن والي األمن حاليا ،سعيد
العلوة ،على مشارف سن التقاعد،
مع تقديم جزيل الشكر له ،اعتبارا ملا
قدمه من خدمات وتضحيات جسام
من أجل توفير األمن داخل مراكش،
خدمة للسكان والـــزوار ،كما أحال
عبد اللطيف الحموشي ،املدير العام
لألمن الوطني ،قبله بأسابيع قليلة،
رئــيــس املصلحة الــوالئــيــة للشرطة
القضائية ،املــراقــب محسن مكوار،
ولــحــدود كتابة هــذا املــقــال ،لــم يتم
تعيني خلف له بهذه املصلحة الحيوية
البالغة األهمية.

السلطات المحلية تنسى..
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
فــي حــضــور بــاشــا مدينة املــضــيــق ،تبادل
أعضاء املجلس البلدي املسير لشؤون املدينة
واملعارضة ،اتهامات خطيرة ،ويتعلق األمر
بأرقام مالية كبيرة من أجل التصويت لصالح
الرئيس ،مما يتطلب فتح تحقيق في املوضوع
مــن طــرف السلطات املحلية الــتــي لــم يمنع
حضورها لهذا االجتماع ،رئيس الجماعة من
التجول داخل القاعة املمتلئة بالحضور بدون
كمامة ،خصوصا وأن املدينة تعرف ارتفاعا
مخيفا في عدد اإلصابات بفيروس «كورونا»
دفــع بالسلطة لفرض الحجر الصحي على
الساكنة ومنع الدخول إلى املدينة ملدة  14يوما.
تشتكي ساكنة اجلبهة عمالة شفشاون،
غياب الطبيب الرئيسي ملستوصف املنطقة،
الذي حتول إلى بناية مهجورة ال يزورها إلى
املرضى دون تلقي أي عالج يذكر ،وقد أصبح
هذا الوضع يقلق ويغضب العديد من سكان
اجلبهة واملناطق املــجــاورة ،مطالبني بتعيني
طبيب حتى ال يتفاقم الوضع ويتكرر مثل ما
وقع بجماعة أمتار ،التي كانت ضحيته طفلة
ذات  4سنوات والتي اختنقت بحبة عنب،
وبسبب غياب الطبيب فقدت حياتها.
أظهرت الــقــرارات التي أصدرتها السلطة
املحلية التي ترأسها كل من باشا تطوان وباشا
املضيق ،حول فرض حالة الطوارئ الجزئية،
غيابا تاما لدور الجماعات الترابية في محاربة
جائحة «كــورونــا» ،وذلــك بعدما حضرت كل
األطـــراف املعنية ،كممثل الــقــوات املساعدة
واألمن الوطني والصحة وممثل جهاز مراقبة
التراب الوطني والوقاية املدنية ،وجميع رجال
السلطة ،فيما غابت السلطة املنتخبة من طرف
املواطنني واملمثلة لهم ،فهل هي نهاية دور
السياسيني؟

طريق ب�شف�شاون مقطوعة منذ احلجر ال�صحي
استنكر البعض من ساكنة بني نبات املنتمية
ترابيا لجماعة تمورت إقليم عمالة شفشاون،
استمرار قطع الطريق باملقطع الطرقي املتواجد
على واد بومعان الذي يفصل النطاق الترابي
لتمورت عن الخاص بجماعة الرتبة.
وقــد تــم فــي وقــت ســابــق مــن زمــن الحجر
الصحي ،قطع هذه الطريق في وجه مستعمليها
مــن طــرف السلطة املحلية لتمورت ،وبقيت
مغلقة إلــى أن قــام بعض املتطوعني مؤخرا
بفتحها في وجــه الساكنة والـــزوار بطريقة
عشوائية مع استمرار تواجد التراب والحجارة
التي تم وضعها من طرف السلطة كما يظهر في
الصورة الخاصة بـ«األسبوع».
ولإلشارة ،فإن هذه الطريق تربط بني جماعة
الرتبة وجماعة تمورت وهي طريق معبدة ،لكنها
بنيت بــدون قناطر رغم أنها تعتبر الشريان
الرئيسي ملنطقة بني نبات التي تستفيد منها
فــي كــل مناحي الحياة مــن تــجــارة ودراس ــة
وغيرها ،وتعتبر معبرا حيويا للتزود بالسلع
من مواد غذائية ومواد البناء والفالحة أيضا،
وقد تم قطعها في وجه مستعمليها وقاية من
تسرب فيروس «كورونا» ،لكنها استمرت على
هذه الحال بعد رفع الحجر الصحي على ساكنة

املنطقة دون أن تلتفت السلطة املحلية إليها،
مما أثر سلبا على املعيش اليومي للساكنة من
خالل ارتفاع األسعار والشح في التزود بالسلع
نتيجة ارتفاع سعر نقل البضائع واملرضى
والنقل املدرسي على حد سواء.
وينضاف إلى هذا املشكل ،وضع آخر مزري
تعرفه املنطقة يتمثل في تأخر تعبيد الشارع
الرئيسي بمركز ثالثاء بني نبات الذي يحول
املنطقة إلى كتل من الغبار املتطاير في فضاء
املركز يعمي األبصار ويغطي البضائع كلما
هبت ريح أو مرت سيارة كيفما كانت سرعتها،
ويسبب كــذلــك فــي انتشار أمـــراض صدرية
لألطفال وكبار السن الذين تقل مناعتهم تجاه
أي مرض.
وتستنكر الساكنة ومعها املجتمع املدني
باملنطقة ،استمرار هذا الوضع رغم ما يظهر
للقاصي والداني من معاناة الساكنة مع قطع
الطريق وتدهور املنطقة وصعوبات الولوج
للمرافق الضرورية من وإلى املركز ،كسيارات
اإلسعاف ورجــال اإلطفاء والــدرك امللكي ،مما
جعل هذه املنطقة تعيش خارج نطاق القانون
واملــراقــبــة ،بسبب بعد املصالح اإلداريـــة من
ساكنة املنطقة.

ا�ستيالء على �أرا�ضي و�أمالك حبو�سية تابعة مل�سجد بتطوان
بعد الرسالة التي نشرتها
«األســبــوع» في عددها بتاريخ
 1أكتوبر  ،2020حول «إهمال
مــعــالــم أثــريــة تــابــعــة لــــوزارة
التوفيق» ،حيث نشرت الجريدة
بــعــض م ــا جـــاء ف ــي الــرســالــة
التي وجهها الفاعل الجمعوي
والــبــاحــث فــي تــاريــخ مدينة
تـــطـــوان ،امــحــمــد بـــن عــبــود،
نائب الرئيس املنتدب لجمعية
«تــطــاون أســمــيــر» ،حيث وجه
اتهامات خطيرة لناظر األوقاف،
كــان من املــفــروض على الجهة
املعنية أن تفتح تحقيقا معمقا

في موضوع اإلهمال والسطو
الـــــذي تــتــعــرض لـــه األمــــاك
الحبوسية باملدينة ،لكن ال شيء
وقـــع ،لنسجل شــكــايــة أخــرى
(تتوفر األســبــوع على نسخة
منها) موجهة إلى كل من وزير
األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية
وناظر األوقــاف بتطوان ،تؤكد
أن أمـــاك وأراضــــي حبوسية
تابعة ملسجد «كيتان» بالجماعة
الترابية الزيتون عمالة إقليم
تطوان ،تتعرض للنهب والسطو
بمباركة نائب ساللي يحاول
جاهدا الترامي على األراضــي

وأمالك حبوسية لتحويلها إلى
أراضـــي وأمـــاك ســالــيــة ،كما
يهدد بتحفيظها لصالح بعض
أباطرة العقارات الذين يتحينون
مثل هذه الفرص.
وتــعــود وقــائــع هــذه القضية
إل ــى ي ــوم  13أكــتــوبــر ،2020
حني نظم مزاد علني بالجماعة
املذكورة من أجل تفويت قطعة
أرضية تسمى «كوشة العلمي»
املحسوبة على مسجد «كيتان»
مساحتها اإلجــمــالــيــة 2000
متر مــربــع ،ورص ــت السمسرة
عــلــى أح ــد األشــخــاص (م .م)

بمبلغ  3000درهم كسومة كراء
سنوية ،إال أن األرض آلت فيما
بعد لصالح النائب الساللي الذي
يتمتع بنفوذ داخل تراب جماعة
الزيتون وبمبلغ قدره  130درهما
للسنة باعتبارها قطعة أرضية
فالحية ،وهــذا سيفوت مبلغا
ماليا كبيرا على خزانة وزارة
التوفيق مقابل الــرضــوخ لهذا
النائب الذي هدد املسؤولني عن
عملية السمسرة ،بأنه سيلجأ
إلــى تحفيظ القطعة األرضــيــة
لصالح الجماعة الساللية التي
هو نائبها باملنطقة.
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سطات

مواطنون يطالبون بتدخل ال�سلطات ملعاجلة الظواهر امل�سيئة للمدينة
نور الدين هراوي

اســتــنــكــر بــعــض ســكــان ســطــات م ــا آل
إلــيــه الــوضــع بــتــقــاطــع شــارعــي الجيش
امللكي وسيدي أحمد ،أمــام املــدار الطرقي
بزنقة الذهيبية ،حيث تحولت هذه النقطة
إلـــى محطة خــاصــة بــالــعــربــات املــدفــوعــة
واملجرورة بالدواب ،مما يتسبب في عرقلة
سير ،وصفت بالخطيرة ،بالنسبة للسيارات
والحافالت التي تمر من الشوارع املذكورة
في اتجاه أحياء سكنية أخرى ،يقع هذا في
غياب الجهات املعنية بتنظيم حركة السير
وال ــج ــوالن ،والــتــي أخـــذت لنفسها موقع
املتفرج يوميا على هذه الظواهر االجتماعية
التي تقض مضجع الراكبني والراجلني،
رغــم أن املدينة تتوفر على أســطــول كبير
من وسائل النقل العصرية ،من سيارات
األجــرة الصغيرة والكبيرة ،وكــذا حافالت
النقل العمومي القادرة على االستجابة لفئة
عريضة مــن املتنقلني فــي كــل االتجاهات،
دون أن ننسى ما تسببه من تراكم النفايات
واألزبـــال وفضالت الــدواب وحــوادث سير
بالجملة ،كما وقــع مؤخرا بعد أن دهست
عربة في اتجاه حي دالس ،شخصا فأردته
قتيال وأشعلت موجة من االنتقادات الحادة

على املنصات اإللكترونية.
وفــي ظــل الــتــضــارب فــي االختصاصات
واملــهــام بــن املــؤســســة األمــنــيــة ومجلس

البلدية ،وبالخصوص الشرطة اإلداريـــة
ورمي كرة صك االتهام بينهما ،ستظل هذه
النقطة الــســوداء وصــمــة عــار على جبني
الــجــهــات املــوكــول إليها االخــتــصــاص في
محاربة هذه الظواهر االجتماعية الشاردة
في الزمان واملكان ،والتي تجر املدينة سنني
طويلة إلى الوراء وتعمق تخلفها.
وفي سياق آخر ،يخص الكالب الضالة،
فقد نبهت مصادر من الفعاليات الجمعوية
ومن السكان املتضررين على مستوى معظم
األحياء ،إلى خطورة ظاهرة جحافل الكالب
الضالة التي تتجول بكل حرية في مختلف
شوارع املدينة ،وهي إما جائعة أو مسعورة،
معرضة حياة املواطنني للخطر من خالل
هجوم مباغث أو عضة مسمومة ،كما يقع
أحيانا بالقرب من تجزئة الفاسي ،لذا يطالب
السكان الجهات املسؤولة واملعنية ،بإيجاد
حلول مستعجلة ملختلف هــذه الكوابيس
التي أصبحت تــؤرق الجميع ،مــع تفعيل
دور الجمعيات املهتمة بالشأن البيئي ،وكذا
تفعيل دور الشرطة اإلداريــة وكل الجهات
املعنية ،والقيام بحمالت متواصلة ومكثفة
بــدل حمالت موسمية الهدف منها التقاط
الصور ونشرها على املنصات اإللكترونية
بدون جدوى.

الصويرة

تلكــــس
نتساءل يف بعض األحيان
كــيــف متــكــن بــعــض أعــــوان
السلطة من االغتناء يف ظرف
وجيز ،من خالل ما يالحظه
عامة املواطنني :سيارة ومنزل
ومشروع ولباس فاخر وهاتف
آخــر صيحة ...فنحن هنا ال
نــعــمــم ،بــل إن هــنــاك أعــوان
سلطة نقف لهم وقفة احترام
وتقدير ،للعمل اجلبار الذي
يــقــومــون بــه ،لكن منهم من
أصبح يتكلم باسم املسؤول،
ومنهم من أصبح خــارج نطاق
املراقبة (شبع هموز وترفح
وت ــن ــف ــخ) ،ومـــن بـــن أعـــوان
السلطة مــن ميـــارس العنف
اللفظي والــعــنــف اجلــســدي
جتــاه املواطنني ،وخير دليل
على ذلك ،شكايات تلو األخرى
موضوعة يف الــرفــوف ..فهل
من مراقبة ألعــوان السلطة
مبدينة الصويرة؟

�أول ما ت�شرق عليه �شم�س مدينة ال�صويرة ..بناية غري قانونية
حفيظ صادق
لــقــد ســبــق أن أثــرنــا فــي مقال
سابق إشكالية البناية املتواجدة
فوق هضبة أزلف باملجال الغابوي
بمدخل مدينة الصويرة مــن جهة
طريق مراكش  -الصويرة ،وتساءلنا
عن الجهة التي رخصت لهذه البناية،
إذا كان هناك فعال ترخيص.
ولــإشــارة ،فــإن املجال الغابوي
املحيط باملدينة يعد منطقة محمية
ومــمــنــوعــة الــبــنــاء ،حــســب وثــائــق
التعمير ،إضافة إلــى أنــه ،وحسب
الــقــانــون الــجــديــد  66-12املتعلق
بمراقبة وزجر املخالفات في مجال
التعمير والــبــنــاء ،فــإن كــل بناء
أقيم فــوق ملك عمومي وال يحترم
مقتضيات وثائق التعمير ،يعتبر
مخالفا للقانون ،ويستدعي تدخل
السلطة إلزالــتــه ،فهل هــذه البناية
أنجزت بدون الحصول على رخصة
من طرف الجهات املعنية ،ذلك أنه

من املسؤول عن عملية املراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري والبناء؟

تــوجــد دوريـــة مشتركة بــن وزيــر
الــداخــلــيــة ووزيــــر إعــــداد الــتــراب
الــوطــنــي والــتــعــمــيــر والــســكــنــى
وسياسة املدينة ،تنص على تفعيل
مراقبة وزجــر املخالفات في مجال
البناء والتعمير؟
ننتظر من الجهات املسؤولة عن

أكادير

بـداية التحقـيق مع رئـي�س
املجـل�س اجلـماعي ونـوابه
األسبوع
شــرع قاضي التحقيق باملجلس
الجهوي للحسابات بأكادير ،يوم
الخميس املــاضــي ،فــي االستماع
لرئيس املجلس الجماعي ألكادير
رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى
حــزب الــعــدالــة والتنمية ،وثالثة
مــوظــفــن ،وذل ــك فــي إط ــار اإلنــابــة
القضائية الــتــي أملتها جائحة
«كــورونــا» على قــاضــي التحقيق
باملجلس األعلى للحسابات بالرباط،
الذي منح هذه الصالحية لقاضي
التحقيق بأكادير.
وقد علم من مصادر محلية ،أن
استجواب كل من رئيس املجلس
الــجــمــاعــي وخــمــســة م ــن نــوابــه،
ورئيس قسم الشؤون القانونية،

والكاتب الــعــام السابق للبلدية،
ورئيس مصلحة تحصيل الضرائب،
في شأن التهم واملخالفات املنسوبة
إليهم ،كل حسب مسؤولياته ،جاء
بــنــاء عــلــى خــاصــات وكــيــل امللك
باملجلس األعلى للحسابات ،حيث
قالت املــصــادر ذاتــهــا ،بــأن رئيس
املجلس الجماعي تالحقه مجموعة
من التهم تجاوزت العشرة ،وتجري
محاكمة الرئيس ونوابه واملوظفني،
بــنــاء على طلب وزيـــر الداخلية،
املـــؤســـس عــلــى نــتــائــج تــقــريــري
االفتحاص اللذين أعدتهما لجنة
املفتشية العامة لــإدارة الترابية،
ويتعلق األمر بنتائج تقرير التدقيق
في تدبير قطاع التعمير خالل سنتي
 2016و ،2017وكــذا تقرير تدقيق
العمليات املالية وعمليات املحاسبة
بخصوص السنتني نفسيهما.

قطاع التعمير بمدينة الصويرة،
التدخل واتخاذ اإلجــراءات الالزمة،
ألن الــبــنــايــة املــعــنــيــة لــهــا مــوقــع
استراتيجي ،فهي تعتبر أول بناية
مخالفة للقانون باملدينة تشرق
عليها الشمس ،وآخر بناية مخالفة
للقانون تغرب عليها الشمس.

اشتوكة أيت باها

مواطنون يسائلون رئيس جماعة
«الصفاء» عن الطريق المحفرة

عبد الرزاق شاكر

عبر عدد من الفالحني من ساكنة دوار أكرور وشن ،والدواوير
املجاورة لجماعة الصفاء إقليم اشتوكة أيت باها ،عن تذمرهم
من الوضعية الكارثية لجزء من الطريق املؤدية إلى الدوار
عبر الطريق الرئيسية لسبت أيت ميلك ،وتعدد الحفر التي
تحد من انسيابية الحركة املرورية ،سواء للسيارات العابرة
لهذه الطريق ،أو بالنسبة للراجلني.
وتناشد ساكنة هذه املنطقة رئيس جماعة الصفاء ،من أجل
إصالح ما يجب إصالحه في هذه الطريق التي تعتبر محورا
طرقيا رئيسيا صوب مجموعة من الدواوير باملنطقة.

كواليس جهوية
أصـــــداء
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ســوسية

أدت مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــن
املــحــامــن ،وعــددهــم  ،44ضمنهم 9
محاميات ،اليمني القانونية خالل جلسة
عقدت يــوم األربــعــاء املــاضــي بمحكمة
االستئناف بأكادير ،وخالل هذه الجلسة،
التي ترأسها األستاذ عبد هلل الجعفري،
الــرئــيــس األول ملحكمة االســتــئــنــاف،
وحــضــرهــا الــوكــيــل الــعــام للملك بها،
األستاذ عبد الكريم الشافعي ،التمس
هذا األخير من رئيس الجلسة استيفاء
اليمني القانونية مــن طــرف املحامني
املرشحني ،وتقدم نقيب هيئة املحامني
لدى محاكم االستئناف بأكادير وكلميم
والــعــيــون ،األســتــاذ حسن وهــبــي ،من
جهته ،بامللتمس نفسه ،مذكرا بالبنود
القانونية املنصوص عليها في املادة 12
من ظهير 28ـ 08املنظم ملهنة املحاماة
الــتــي اشــتــرطــت قبل تقييد املرشحني
املقبولني في قائمة التمرين للشروع في
ممارسة املهنة ،أداء اليمني القانونية.
أعــطــى عــامــل عــمــالــة إنــزكــان أيــت
ملول ،إسماعيل أبو الحقوق ،االنطالقة
الفعلية للمشاريع التنموية التي ستغير
من معالم العمالة وتسلك مسار التنمية
الــجــديــدة ،كما أشـــرف على اللمسات
األخيرة للدراسات املتعلقة بإنجاز عدد
من املمرات تحت أرضية والطرق الهيكلية
الــتــي ستخفف مــن أعــبــاء التنقالت
وستضع حــدا ملسلسل االكتظاظ الذي
تعاني منه مختلف محاور الجماعات
الترابية التابعة لإلقليم.
يكفي القيام بجولة صغيرة في مدينة
أيت باها لترى أن جل بائعي املأكوالت
يرتدون مالبس جد متسخة ال تتناسب
مع مستوى املدينة وتطلعات الساكنة
ممن يطمحون لتحقيق رقيها وازدهارها،
وتفيد بعض املصادر ،أن جل األشخاص
الذين يمارسون عملهم في املقاهي ال
يتوفرون على بطائق الضمان االجتماعي
والتأمني وال بطائق «الراميد» ،يشتغلون
خـــارج نــطــاق الــقــانــون ،وهــنــا نحمل
املسؤولية ملكتب حفظ الصحة بالعمالة
وملــفــتــشــيــة الــشــغــل وإدارة الــضــمــان
االجتماعي النــعــدام املراقبة الصارمة
لضمان حقوق العامل.
أجرت املديرية العامة لألمن الوطن
مــؤخــرا ،حركة تنقيالت على مستوى
الدائرتني األمنيتني السادسة والسابعة
بأكادير ،وذلــك في إطــار خلق دينامية
جديدة في صفوف رجــال األمــن والرفع
من وتيرة العمل ،حيث تم تنقيل العميد
املــمــتــاز طــه الحليوي رئــيــس الــدائــرة
الــســادســة بحي فــونــتــي ،إلــى الــدائــرة
السابعة ببنسركاو ،والعميد جــواد
املــحــمــدي مــن بــنــســركــاو إل ــى الــدائــرة
السادسة بحي فونتي ،وحسب مصادر
محلية ،فــإن هــذه التنقيالت تدخل في
إطار االستراتيجية التي تنهجها املديرية
العامة لألمن الوطني والرامية إلى خلق
دينامية جديدة في مراكز املسؤولية.
في سابقة غريبة ،قالت مصادر محلية،
أن زيـــارة سياحية ألســـرة بشيشاوة
إلى مدينة أكادير تحولت إلى كابوس
مــرعــب لــلــزوج ،بعدما عــاد إلــى منزله
وفحص هاتف زوجته ،ليصدم بصور
وفيديوهات مثيرة للزوجة الثالثينية
وأم أطفاله ،وهــي تمارس الرذيلة مع
شخص آخر ،وأكدت املصادر ،أن الزوج،
ومن هول الصدمة ،توجه مباشرة إلى
املركز الترابي بمجاط ووضع شكاية في
املوضوع ،ليتم توقيف املتهمة واقتيادها
إلى مركز الــدرك امللكي ،الذين واجهوا
املــوقــوفــة بالفيديو الفضيحة ،لكنها
اعترفت بوقائع الجريمة ،وأكــدت أنها
ال تتوفر على أي معلومات بخصوص
عشيقها باستثناء كونها التقت به في
مدينة أكادير.
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الرباط يا حسرة

العدد1095 :

من  29أكتوبر إلى  4نونبر 2020

مع قرب االنتخابات

م�صـري العا�صـمة يف عـلم الغـيب
من نونرب 1975
�إىل نونرب 2020
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

مــن بـــؤس وضــعــف تــأطــيــرهــا مــن املكلفني
دستوريا بهذا التأطير مقابل االستفادة من
الدعم واملنح واملساعدات واملناصب ،كدنا نقبر
أهم محطة نضالية في تاريخ الشعب والعرش،
املسيرة الخضراء التي تحل ذكراها يوم  6نونبر
من كل سنة ،وقد صنفها املؤرخون من معجزات
وعجائب القرن املاضي.
فقد كانت املسيرة الخضراء  -ويا للصدفة  -في
نفس الشهر الذي انطلق فيه التحرير واالستقالل
في كل أقاليم اململكة ،شهر نونبر  ،1955ولكن
محطة  6نونبر  ،1975أي بعد  20سنة ،فاجأت
العالم بعبقرية اإلنسان املغربي وحكمة وشجاعة
عرشه وثقة الشعب في ملكه الذي صارحه بأن
ال مستقبل له بــدون استقالل صحرائه ،فهي
متنفس األجيال القادمة وكأن املرحوم الحسن
الثاني كان يعلم رحمه هلل ،بالتحديات الحالية
والتطاحنات اإلقليمية واألخــطــار اإلرهابية،
فخطط لتحصني املغاربة من أي هجوم مسلح
أو إيديولوجي لجعلهم لقمة سائغة للمتربصني
بالشعوب ،وعشنا ونعيش مآسي دول اندلعت
فيها حروب أهلية وانقسمت أراضيها وتشرد
إنسانها.
هــذه هي الحكمة البليغة التي كانت وراء
اإلسراع في تحرير أراضي أقاليمنا الجنوبية
قبل انفجار أحــداث رهيبة غيرت خرائط عدة
بلدان ،لذلك اتخذ القرار الصائب لجمع شمل
كل املغاربة في وطن واحد ،قوي بوحدة الشعب،
محصن بفضل الثقة املتبادلة بينه وبني العرش.
وهــذه الثقة تتقوى بعد كل قــرار ملكي ،وقد
عبرنا عدة محطات بسالم« ..كبونا» في بعضها،
النجرافنا وراء األوهــام والدعاية التي «على
بالكم» ،لكننا ما نلبث أن نعود إلى امللجأ الذي
نحتمي به ،فزادت ثقتنا في من أودعناه بيعتنا
وسالمة مملكتنا ،خصوصا في محطة وباء
«كورونا» الذي اكتسح العالم ،معتمدين على
املنقذ إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،فهو حامي البالد
والعباد كما حمانا من الغرق في عدة محطات..
من  1975إلى سنة .2020

شهادات من

الرواد

شهادة من الرائد الدكتور منير البصكري،
في حق القامات العالية من علمائنا ومفكرينا
ورجاالت الثقافة ،شارك بها في الندوة العلمية
بتاريخ  15دجنبر  2018باملكتبة الوطنية
للمملكة ،هذه فقرة منها(( :لطاملا كان تراث
األمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية
وعــنــوان اعــتــزازهــا بذاتيتها الحضارية في
تاريخها وحاضرها ،ولطاملا أيضا كان التراث
الثقافي مصدرا لإللهام واإلبـــداع والعطاء،
لتأخذ اإلبــداعــات موقعها في خارطة التراث
الثقافي ،وتتحول تراثا ثقافيا يربط حاضر
األمــة بماضيها ،فهي ممتلكات وكنوز وسند
مادي والمادي ،من خاللها تستمد األمة جذورها
وأصالتها لتضيف لها لبنات أخرى في مسيرتها
الحضارية ،لتحافظ على هويتها وأصالتها،
ومن ثمة ،فالتراث الشعبي إبداع عفوي أصيل
يحمل مالمح الشعب ويحفظ سماته ،ويؤكد
عراقته ،ويعبر عن همومه اليومية ،ومعاناة
أفــراده على مختلف مستوياهم ،وهو صورة
لروحهم العامة وشعورهم املشترك ))..انتهى.
املــصــدر كــتــاب «قــيــم الــنــهــوض الــحــضــاري
للعالم اإلسالمي من خالل أثار الدكتور عباس
الجراري» ص.256 :

الــصــورة املرفقة هي لبناية
ش ــام ــخ ــة شـــيـــدت م ــن ــذ ق ــرن
وخصصت لبنك املغرب ،الذي
يــضــمــن الـــــرواج االقــتــصــادي
ف ــي ك ــل ربــــوع املــمــلــكــة ،وقــد
تمنينا لو كانت بجانبها بناية
أخــرى في حجمها وهندستها
لـ«بنك األفكار» ،يزود املجالس
املنتخبة واملقترحة من مختلف
الجمعيات السياسية لتبني
قضايانا واستعمال سلطاتنا
وأموالنا ،للنهوض بأحوالنا
وضـــمـــان أمــنــنــا وســامــتــنــا
واســـتـــقـــرارنـــا ،بــعــد أن كنا
ضــحــايــا تــهــورنــا فــي إســنــاد
ثقتنا دون وصل التسليم ملن ال
يختلفون عن سابقيهم ،وربما
يتفوقون عليهم ،في شح األفكار
واإلنـــجـــازات والــتــواصــل مع
الرباطيني.
وهذا التراكم السلبي أيقظ
فينا الحذر ،حتى من أنفسنا
األمــارة بالسوء ،ونحن الذين
صنعنا بــأصــواتــنــا وثقتنا
الــعــمــيــاء :مــجــالــس حكومية
وجماعية ومهنية وبرملانية

وجهوية وحقوقية ونقابية،
وحتى تعاضدية ،بدون شروط
مكتوبة وموثقة بقانون يحمي
أصواتنا من االستغالل الذي
نــتــعــرض إلــيــه ال ــي ــوم حتى
صـــارت االنــتــخــابــات طريقا
سيارا آمنا لالغتناء والنفوذ
وعــمــا ملــن ال عمل لــه ،وهــذا
مرده إلى الفراغ في التشريع
الــــذي جــعــل مــن الجمعيات
السياسية «وصــيــة» على كل
املــغــاربــة ومــا هــي إال هيئات
ملنخرطيها داخل نفوذ مقراتها
امل ــص ــرح بــهــا ف ــي الــوثــائــق
الــتــأســيــســيــة واملــســتــوفــيــة
لشروط احترام أهدافها وآجال
تجديد هياكلها.
وإذا كانت جمعية سياسية
قــد اقترحت مــؤخــرا فــي جمع
ألعضائها ،بأنها تلتزم بتطبيق
شــــرط دفــتــر الــتــحــمــات بني
مــرشــحــيــهــا ف ــي االنــتــخــابــات
املقبلة وبــن الناخبني ،وهو
ما طالبنا به منذ سنة ،فإننا
إذ نثمن هذه الخطوة بتخليق
العمل االنتخابي ،نؤكد بأن

االنــتــخــابــات املقبلة لــن تكون
كــســابــقــاتــهــا يــتــســلــم فيها
«مــجــهــولــون» مــصــيــر الــبــاد
والعباد ،بالخطابات الرنانة
والـــوعـــود الــشــفــويــة ،ولــكــن
بتعاقد بــن الهيئات الــتــي ال
نفوذ لها على املــواطــنــن ،بل
عــلــى أعــضــائــهــا فــقــط ،تلتزم
فيه بانسحابها مــن الساحة
السياسية إذا قــامــت بتقديم
«مخلوضني» ومن يــدورون في
فلكهم ،أو مبذرين عاجزين عن
تلبية حاجيات الساكنة ،وتحدد
سنتني من انتداب مرشحيها إذا
لم يسجلوا إنجازات ملموسة
خاللها مــع عقلنة التسيير،
فـــ«الــضــامــن بــشــكــارتــه» كما

يقال ،والضامن في هذه الحالة
إذن ،لن تقبل منه ال شهادة وال
تزكية ،وال يترشح في املستقبل.
ونحن في الرباط« ،أم العواصم»،
لن «نقامر» كالهيئات االنتخابية
بسمعة ومستقبل عاصمة كل
املــغــاربــة ،التي استفادت من
املشاريع امللكية ،ولن نسلمها
إلــى املــجــهــول ،ولــكــن نطالب
بحمايتها ،ألنها ملك محفوظ
لكل مغربي وليس لهيئات ،لذلك
يجب حمايتها بقانون خاص
للعاصمة ،ومثل هذا القانون
مــعــمــول بــه فــي جــل عــواصــم
الدول العريقة في الديمقراطية،
وقد سبق أن طبقته الرباط إلى
حدود تسعينات القرن املاضي.

إكراهات الترويض الطبي بين غالء
األجهزة وضعف واجبات العالج
يمكن القول أن العاصمة لديها اكتفاء
ذات ــي مــن املــروضــن الطبيني ،لكن هذا
االكــتــفــاء يبقى مــحــدود التكوين ،خالفا
للمروضني األوروبــيــن ،وهنا نشير على
سبيل املــثــال ،إلــى أن مدينة بروكسيل
البلجيكية تشتهر بــريــادتــهــا فــي هــذا
املجال الــذي يمارسه أطباء متخصصون
في الترويض ،وأيضا ممرضني مروضني
كما هو الحال في املــغــرب ،وفــي الرباط
تكون تكوينا
مدارس عمومية وخصوصية ّ
مستوفيا للشروط الالزمة ،غير أنه يبقى
في خانة التمريض ،بمعنى أن املمارس
يخضع لنظام هذا التمريض تحت وصفة
الطبيب وبطلب منه بالنسبة للممارسني
على حسابهم داخل عياداتهم املكلفة جدا
بأجهزة الترويض ،والتي تكون يدوية وال
يجوز أن تكون ميكانيكية أو أوتوماتيكية،
وحوالي  % 90من الحاالت تعالج بالحركات
املدروسة املتعبة للمروض الطبي ،ألن مدة
كل حصة تستوفي الساعة لبلوغ الهدف،
ونستسمح عــلــى هــذه الــتــفــاصــيــل ،وقــد
سقناها فقط لتوضيح املعاناة املالية التي
يتخبط فيها املتخرجون وهم بــاآلالف في
ربــوع اململكة ،والعشرات في العاصمة،
بسبب ســوء فهم هــذا القطاع مــن طرف

املسؤولني ،ألن مصاريف العيادة بأجهزتها
وكرائها ومائها وكهربائها وضرائبها ال
تنزل عن  20ألف درهــم في الشهر ،علما
أن الواجب املادي لكل حصة يكون بني 100
أو  120درهما ،مما أرغم املمارسني على
إقفال عياداتهم والبحث عن مهن أخرى،
واألطباء هنا في العاصمة ،يعلمون بأن
مستقبل الصحة هو الترويض ،فهو عالج
بدون أدوية أو جراحة ،وبدون آالم ،حتى
أنه أصبح ضروريا بعد كل عملية جراحية
أو والدة أو نقاهة من مرض ،وأيضا هو
عالج فعال لبعض األمراض املستعصية.
فال بد إذن من إنقاذ هذه املهنة من هروب
املروضني الطبيني إلى مهن أخرى أو إلى
البطالة ،وذلك بتخصيص دعم لهم من أجل
اقتناء األجــهــزة ،واإلعــفــاء من الضرائب
واملساهمة في أكرية العيادة الترويضية،
أو تــتــرك لهم حــريــة أتعابهم فــي مجال
ينقذ األرواح ويعالج من أخطار الشلل،
والجماعة تساعد باملاليير «املساكني»
والــريــاضــة والجمعيات واملــهــرجــانــات،
وفــي الــربــاط آالف املــواطــنــن فــي حاجة
إلــى الترويض ليتحركوا أو يتكلموا أو
يتخلصوا من حاجاتهم البيولوجية.

أرشيف الربـاط
صــورة التقطت يف مثل هــذه األيــام
م ـ ــن سـ ـن ــة  1975م ـ ــن أمـ ـ ـ ــام م ـح ـطــة
القطار أكــدال ،للرباطيني املتطوعني
لتلبية نداء امللك لتحرير الصحراء،
ويف وداعـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ــوال ـ ــي آن ـ ـ ـ ــذاك ع ـمــر
بنشمسي وامل ـكــي ال ـنــاصــري ومحمد
أمــن بــالـكـنــاوي ،متطوعون التحقوا
مبراكش عبر القطار ثم إلى الصحراء
ع ـبــر ال ـشــاح ـنــات يف وض ـع ـيــة اجل ـنــود
املـ ـق ــدم ــن أرواحـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــداء ل ـل ــوح ــدة
الوطنية.
نتذكر أبطالنا ونترحم على الذين
غادرونا إلى دار البقاء ،وندعو بالعمر
املــديــد لألحياء منهم ،والــذيــن كانت
بـ ـه ــم املـ ـسـ ـي ــرة خـ ـ ـض ـ ــراء ،وب ـف ـض ـل ـهــم
الصحراء مغربية.

إشارات قوية من الرأي العام ،تطالب
بتغيير في بعض مضامني الدستور
التي أصبحت متجاوزة وأبانت عن خلل
ب ّين في مواجهة األخطار واألوبئة ،مثل
هجوم «كوفيد  ،»19ومناورات الخارج
وتهديداته املبطنة للمملكة ،وذلك إلنقاذ
ما يمكن إنقاذه ،خصوصا في املجالس
الجماعية واملهنية التي غاصت في
الريع واالرتجال والفشل ،ورد االعتبار
للشعب لتقرير مصيره بنفسه ،وليس
بواسطة الجمعيات السياسية.
أصــبــح مــن الــضــروري تغيير القوانني
االنتخابية قبل االستحقاقات املقبلة ،لجعل
حد الحتكار سلطات الشعب من طرف الهيئات
لوحدها ،وما ظهور املستقلني ألول مرة في
انتخابات تعاضديات املوظفني إال مؤشر
إيجابي على تغيير االتجاه االنتخابي إلى
القرار املسؤول لتصحيح االعوجاجات(.)..
بعدما كانت تنعت بـ«الدوار» ،خطا
ساحل مقاطعة يعقوب املنصور خطوته
األولى في مسيرة «دولية» ،باحتضانه
مؤسسات سياحية وتجارية وتعليمية
وترفيهية من دول كبرى ،مثل أمريكا
وســويــســرا واإلمـــــــارات عــلــى طــول
الكورنيش الذي أنعشه املشروع امللكي
بتهيئة معمارية فريدة ،مثل املسابح
ومالعب القرب.
سترتفع قيمة األرض والعقار في مقاطعة
يعقوب املنصور التي ستصير «دولية» ،ومع
انتقال محطة «العصارة» إلى حي الرياض،
وسوق الجملة الخضر والفواكه والدواجن
إلى اليوسفية ،و«الفيراي» من حي الشبانات
إلى خارج العاصمة ،بدأت التسخينات داخل
املجالس املعنية من أجل تفويت تلك «الكنوز»
إلى املحظوظني ،ونسيت بأنها مشاريع ملكية
تحت وصاية الوالي.

العدد1095 :
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حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

للــــصــــبر حــــدود

ال أخفيكم أنني منذ أن سمعت عما
يقع من استفزازات في معبر «الكركرات»
الرابط بني موريتانيا واملغرب ،خصوصا
وأن هذا املمر الحساس يعتبر النقطة
الرئيسية لعبور السلع والبضائع نحو
باقي بلدان إفريقيا ،وأنــا أتحرق غبنا
وغضبا ،وقــد زادن ــي غيضا التصريح
الــذي أطلقه رئيس «املينورسو» ،حيث
قال أنه انتقل شخصيا إلى املنطقة التي
يقوم فيها مرتزقة البوليساريو بفرض
سطوتهم على كل ما يتحرك فيها ،وقد
أعــطــى حتى الــعــدد الـــذي بــلــغ ،حسب
تقديره 50 ،مشاغبا مسلحني يعرقلون
الحركة ويبثون في نفوس املارة الرعب
والفزع.
لقد سبق أن قلنا في الحلقات املاضية
أنــه على املغرب أن يتحرك وال يكتفي
بالتقارير الــتــي ينجزها رئــيــس بعثة
«املينورسو» ،ألنــه تحول إلــى صندوق
بريد ،والحالة أن هــذه البعثة األممية
تــضــم عــنــاصــر عــســكــريــة مــن مختلف
الرتب تحمل السالح كـ«ديكور» ،إذ كان
من واجــب هــؤالء العسكريني التابعيني
لـ«املينورسو» أن يتدخلوا ولو بإطالق
الــنــار فــي الــهــواء ،للحد مــن هجومات
هــذه الشرذمة من قطاع الطريق ،وقد
أجمع جميع املالحظني املهتمني بقضية
صحرائنا ،أن هؤالء املرتزقة يتسترون

الحسين الدراجي

على أعــمــال أخــرى يقومون بها وهي
االتجار في املخدرات والسالح ،ومما ال
شك فيه ،أن هذه األسلحة تساعدهم على
اختطاف الناس واملطالبة بالفدية ،لذلك
وضعوا طوقا حديديا على مدينة تندوف،
ألن كل من حاول الخروج منها يعتبر في
عداد األموات ،لكن الطامة الكبرى تكمن
فــي األخــبــار الــتــي أك ــدت أن املــغــرب ال
يمكنه أن ينضم لألجهزة األمنية التابعة
لالتحاد اإلفريقي ،ألن رئيسها هو ممثل
البوليساريو ،وبالتالي ،فهذا الوضع
يسيء لسمعة بالدنا ،وهنا حق لي أن
أتساءل :كيف يمكن لنا أن نحارب جبهة
البوليساريو بينما نجلس معها جنبا
إلى جنب في مقاعد االتحاد اإلفريقي؟
وبما أن جل البلدان ،إن لم نقل كلها،

قد تبرأت من هذا الكيان الوهمي وأعلنت
تأييدها لوحدتنا الــتــرابــيــة ،وبــادنــا
تؤمن بروح األخوة والتضامن والتكافل
اإلفريقي ،وتبرهن في كل املناسبات عن
ذلــك ،ال باألقوال ،بل بالعمل على أرض
الواقع ،فنجد في هذه الدولة اإلفريقية
مصحة استشفائية ،ونجد فــي أخــرى
مسجدا ،وما أكثر املــدن اإلفريقية التي
أصبحت تستفيد مــن تجربة املغاربة
فــي مــجــال الــفــاحــة والــصــيــد البحري
وفي املجال الصناعي ،واملغرب يقتسم
مــع إخــوانــه األفــارقــة كــل مــا وصــل إليه
مــن تقنيات وتكنولوجيا ،ولــكــل هذه
االعتبارات وغيرها من األسباب ،يحق
للمغرب أن يتبوأ الصدارة ،وأن تكون له
بني اإلخوان األفارقة أغلبية تؤيده ،فلماذا
ال نستغل هــذه الحظوة ونطالب بطرد
البوليساريو من االتحاد اإلفريقي؟ وحتى
لو تعذر ذلك لحساسيات خاصة ،فعلينا أن
نطالب أصدقاءنا املخلصني بالقيام بهذا
الدور ،إذ ال يعقل أن نحارب هذه الشرذمة
الخارجة عن القانون ونقبل بهذا االمتياز
الذي تتمتع به جبهة البوليساريو داخل
منظمة االتحاد اإلفريقي ،ويطيب لي أن
أختم هذه الحلقة بقول الشاعر:
من ال يذد عن حوضه بسالحه
يه ّدم ومن ال يظلم الناس يظلم
يتبع

نافذة للرأي

«البيليكي» و«التكونيب» والوطن

في السياسة ،يبقى اليوم من واجب الدولة
تتبع الرأي العام خطابات وتصريحات أحدثت
تدشني محطة محورية تقنع مــن خاللها
فوضى بليغة في عقول وأذهان الجماهير إلى درجة
الجماهير أن ما ينبعث من هنا وهناك في
ال يمكن عدم مالمسة نوع من التيه الشعبي في
املشهد السياسي من تصريحات ،هو هراء،
تعريف املسؤولية السياسية في تدبير الشأن العام
وأن الوطن لكل أبنائه ،وتدبير مؤسساته
بروافده التنفيذية والتشريعية والقضائية ،ولقد تم
يجب أن يضمن االستحقاق والشفافية
«استقصاد» خلق نوع من الخلط املضر في املفاهيم
وتوزيع الدخول بمنطق ال يثير االشمئزاز
واملسؤوليات والوظائف لقيادة التغيير ،املعبرة
والتذمر.
عن غيرة الشخصية الوطنية عن بلدها ،وحبها
الحسين بوخرطة
والــحــالــة هــاتــه ،يبقى الــيــوم مــن واجــب
للوطن واالعتزاز الدائم باالنتماء إليه ،وتم بالفعل
املؤسسات السيادية في الدولة ،االستثمار
«استقصاد» تسميم التمثالت والسعي للنيل من
بالقوة الالزمة في ترسيخ تمثل مؤسساتي
القيم الجماعية املقوية للوحدة الوطنية والعمل
وطني جديد ،يضمن في نفس الوقت توسيع
التشاركي ببالدنا بشقيه التطوعي واملؤدى عنه.
املشاركة الشعبية في املمارسة املؤسساتية
إن توظيف كلمة «البيليكي» مع التعمد في انتقاء
املصطلحات التي تعطي االنطباع بوضوح تام وصريح أن واملجتمعية ومستحقاتها املادية املشروعة ،وإرغــام النخب
األهــداف والــدوافــع للمشاركة في السياسة هي االسترزاق املغتنية من التدافع ،على األقل ،على التحول إلى بورجوازية
والنفعية والسعي لالغتناء من خالل تعدد التعويضات واألجر وطنية مدعمة لالستثمار املنتج ،وفتح املجال ،بإمكانيات
واملعاشات ،وأنها هي أساس تشكل منطق ممارسة السلطة بشرية ومعرفية ومادية ولوجيستيكية ،لتفعيل منطق سياسي
باملغرب ،وال يمكن ألي طموح وطني أن يتحقق خارجه ،وأن كل جديد بنخب الكفاءة والصبر والحكمة والــتــروي والعفة
من سوت له نفسه الدفاع عن االستحقاق ،والشفافية ،وحقوق والكرامة ،ليجد املواطن مواطئ قدم متعددة ومتنوعة ،تنتجها
اإلنسان ،واإلنسان املناسب في املكان املناسب ،يكون مصيره السياسة والوطن لكل الشرائح املجتمعية ،وتجعل من كل ما
التهميش واملراقبة واملطاردة ،لكن املقلق في هذه التصاريح ،سبق ذكره ،نسقا سياسيا بآليات الحماية والتضامن والتعاون
املدافعة عن توسيع النصيب من ميزانية الدولة أو على األقل واالستقاللية والتنمية الدائمة.
ولتوضيح ما سبق ،وجدتني مضطرا للحديث عن نفسي
الحفاظ عليه ،تم اإلعالن عنها رسميا في ظرفية صعبة ال تتيح
لشريحة واسعة من الشعب املغربي حتى أدنــى مستويات وتجربتي في اإلدارة والسياسة ،فلو لم أكن مقتنعا بقوة
العيش الكريم ..إنها الوضعية التي ال يمكن أن تخلق إال نوعا بمسار حياتي وبالقيم التي راكمتها في مسار تنشئتي ببالدي،
من الخيبة في نفوس الشعب املغربي والنخب الوطنية التي العتبرت نفسي ،وأنا أستمع لخطاب ومنطق «السي البيليكي»،
تحلم بتعميم االلتزام واإلرادة الدائمني ،شعبيا ومؤسساتيا ،مواطنا «كانبو بــالــوراق» .لقد قضيت ،كمهندس إحصائي
لخدمة الوطن بالصدق والفعالية املطلوبني والتضحية من واقتصادي ومهيئ معماري ،وباحث وكاتب وإعالمي ،ستة
أجله ،وأن بإمكان املغاربة يوما تجاوز عتبة الفقر ،باقتصاد وعشرين سنة كرئيس مصلحة اإلعالميات بعمالة إقليم سيدي
ومؤسسات وطنية قوية تتيح للجميع الحق في التباهي قاسم (مسؤول إقليمي معلومياتي) بدون أي تعويض يذكر،
مستقبال باالنتماء إلى وطن قوي برفاهيته أمــام الشعوب وكنت أشتغل باستمرار إلى ساعات متأخرة من الليل لتعميم
استعمال الحاسوب في التدبير العمومي في قطاع الداخلية
واألمم الكونية.
إن ما صرح به وزير سابق ،ورئيس فريق برملاني ،ورئيس والجماعات املحلية ،خاصة في فترات الحمالت الوطنية ،وكنت
مجلس عاصمة جهوية ،ولــه عــدة مواقع حزبية وسياسية طوال هذه السنوات العجاف أتحمل عناء التنقل بوسائلي
وجمعوية هامة جدا ،ليس له إال تفسير واحد ،مفاده أن النخب الخاصة بني سيدي سليمان وسيدي قاسم ،أكثر من ذلك ،في
التي تضحي بوقتها ومالها وال تنتظر املقابل من أجل ترسيخ العديد من الليالي ،التي ال أتذكر عددها ،نظرا لكثرتها ،كنت
ثقافة القرب الحقيقية ،ذات املردودية التنموية الدائمة ،هم في ألجأ لـ«األوطو سطوب» ليال من أجل االلتحاق بأسرتي ،وملرات
املنطق السياسي السائد مجرد «كوانب» ،فكالمه ال يمكن أن عديدة كذلك ،عندما أصل إلى منزلي ،أتوصل بمكاملة هاتفية
يعني إال كون ما يسمى بالتدافع من أجل الديمقراطية وحقوق من عامل اإلقليم تدعوني للعودة بوسائلي الخاصة إلى مدينة
اإلنسان والتنمية وتحبيب السياسة للجماهير وتذوق مزاياها سيدي قاسم من أجل معالجة ملف استعجالي هام خارج أوقات
ومنافعها ،ما هو في العمق إال خطابات وتصريحات الواجهة ،العمل .قضيت ستة وعشرين سنة ولم أستفد من أي امتياز
التي يختبئ وراءها منطق «الغنيمة» بـ«الغبيق» ،بآليات الضغط يذكر ،ولو «بون ديال املازوت» يعوضني عما أصرفه من أجرتي
تارة (استغالل التوترات االجتماعية الظرفية) والتوافق (في على اإلدارة اإلقليمية .لقد كان جهدا محترما حال دون إصدار
حاالت توازن القوى في املجتمع والدولة) واالبتزاز تارة أخرى أي مالحظة تذكر خالل هذه املــدة في شأن التدبير التقني
(في حاالت تأهب الدولة وحاجتها لإلجماع الوطني ملقاومة (املعلومياتي) لكل املشاريع الحيوية التي أشرفت عليها.
أما تجربتي كمناضل حزبي وإداري ،بعد التحاقي بعمالة
أثار الظرفيات اإلقليمية والجهوية والدولية املتقلبة) ،من
أجل توسيع «النصيب» املادي الشخصي والعائلي للمتدافعني سيدي سليمان منذ شهر غشت  ،2013فسأخصص لها ،إن شاء
والنفوذ املرتبط به ،فإذا كانت استراتيجية التغيير ال تسمح هلل ،مقاال خاصا بعد سنة من اليوم ،أي بعد انتهائي من تقييم
وال تتيح استعمال املنطق الرياضي وصفاء األذهان في التفكير كل املشاريع التي ساهمت في إنجازها وتنشيطها.

فرنسا ..لماذا
معاداة اإلسالم؟

عادل الزبيري

عندما كان الرئيس الفرنسي السابق ،نيكوال ساركوزي ،وزيرا
للداخلية ،نشبت أزمــة الضواحي ،فنفذ قبضة حديدية ،فعاد
النقاش حول أبناء املهاجرين في الضواحي ،خصوصا من العرب
واألفارقة واملسلمني ،وهــذه تسمية إعالمية خاطئة ،ألن األمر
يتعلق بفرنسيني من الجيل الثالث ألجداد مهاجرين.
واليوم ،سرعت أزمة جائحة «كورونا» ،في إخراج ما تبقى من
املخفي في املطبخ السياسي الفرنسي ،في داخل كواليس قصر
اإلليزيه ،ليواصل الرئيس إيمانويل ماكرون ،نقل بيادقه في رقعة
الشطرنج ،في االتجاه الخاطئ ،في حملة انتخابوية رئاسوية
سابقة ألوانها ،باستخدام اإلسالم.
تابعت الحملة االنتخابية للرئاسيات ،التي حملت نتائجها
أصغر املرشحني سنا ،إلى السير في اتجاه باب قصر اإلليزيه
الفرنسي ،كان وجها جديدا ،وفعال كما عنونت قناة BFMTV
الفرنسية ،لقد كانت عملية «سرقة القرن».
يختنق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوميا ،بفعل أزمة
فيروس «كوفيد  ،»19ويرفض االمتثال لإلجراءات االحترازية،
ويبتعد عن اإلنصات للفرنسيني في مواجهتهم اليومية مع
الجائحة ،فيخرج إلى امللفات الدولية ،في مشهد قريب من أفالم
رعــاة البقر الجدد ،يستقبل ويــودع ضيوفا ،يخوض يوميات
التصريحات اإلعالمية ،ويريد جر االتحاد األوروبي إلى حروبه،
فال يجد له مصغيا على ما يبدو.
عمليا ،لم يستفد ماكرون من دروس احتجاجات حركة السترات
الصفراء ،التي أعلنت فشال اجتماعيا وسياسيا للجمهورية
الفرنسية ،وفق دستورها الحالي ،وأثبتت الحاجة إلى تعاقد
سياسي واجتماعي جديد ،لصالح شعب دولة تلقب ببالد األنوار.
ويــزور الرئيس ماكرون ،في شهر غشت املاضي ،لبنان ،في
أعقاب انفجار مرفأ بيروت ،ليحل بها مثل مستعمر قديم ،يبحث
عن مجد كولونيالي جديد ،لفرض أجندته على الفرقاء واملختلفني
في العائلة السياسية اللبنانية.
وبعد ذلك ،يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،حربا
جديدة باسم الدولة العلمانية ،ضد رمز ديني عاملي اسمه الرسول
محمد (ص) ،في سياق ما أعتبره بحثا عن مجال حيوي دولي
جديد ،وسط اختناقه السياسي الداخلي تحت ضغط جائحة
«كورونا».
يثبت الرئيس الفرنسي افتقاده لبعد النظر السياسي ،في
حروبه الدولية ،ألنه يتحرك إليجاد حصة دسمة من النسخة
الجديدة التفاقية «سايكس بيكو» ،مع إضافة ترامب ،أي اإلدارة
األمريكية التي تتحرك إقليميا بشكل الفت ،ولو في صمت شديد.
أصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمرض عمى ألوان
حقيقي ،فبدأ يخلط بني حرية التعبير وبــن احترام األديــان،
فيتحول إلى إطالق عيارات نارية من كالم سياسي غير دبلوماسي،
على خلفية حادث إرهابي مقيت لقطع رأس أستاذ فرنسي.
وتعود أزمة الضواحي من جديد ،في شكل جديد ،أي إقصاء
اجتماعي ممنهج للفرنسيني من درجة ثانية ،ألبناء املهاجرين،
وهذه املرة تحت عنوان محاربة التيار اإلسالموي ،وطرد العشرات
من أنصاره إلى خارج التراب الفرنسي ،فهل من العدل محاسبة
الفرنسيني املسلمني على جريمة إرهابية لفرد واحد؟
تحتاج فرنسا في القرن الحادي والعشرين إلى طبيب عيون،
لترى أبناءها من العائالت املهاجرة بأنهم منها وإليها ،وال يمكن
رميهم إلى ما وراء الحدود ،وترى أيضا أن هذا التطرف الذي
تشتكي منه اليوم ،هو ثمار من أشواك سياسة ال عدالة اجتماعية،
جرت ممارستها فرنسيا ،ألكثر من نصف قرن.
فشلت فرنسا في ملف الهجرة ،في تقديم نموذج لإلدماج ،بينما
دول الجوار بقربها ،كأملانيا وهولندا وبلجيكا ،تبقى في وضع
أفضل في التعاطي مع الهجرة.
فإذا كان الفرنسيون يكره بعضهم اإلسالم ،ويخاف من محاكمة
على خلفية معاداة السامية ،إذا اقترب من الديانة اليهودية ،مع
تقديري واحترامي الشخصي للديانة اليهودية ،فما على فرنسا
إال إغالق أبوابها وطرد املهاجرين من أصول مسلمة ،وفرض
محاكم التفتيش الديني ضد الرسول محمد (ص) وأتباعه ،ومنع
اإلسالم.
أعتقد أن السماح لجريدة ،تحت اسم مغلوط هو حرية التعبير،
باإلمعان في اإلساءة إلى الرسول محمد (ص) ،هو خطأ فادح،
يدعم األصــوات السياسوية املتطرفة في فرنسا ،ويشجع على
استقواء فرنسا الراديكالية حزبيا ،لعائلة لوبني ،وبالتالي،
يقدم لها القافز في الهواء ،بدون مظلة إنقاذ ،الرئيس إيمانويل
ماكرون ،هدية مجانية من داخل قصر اإلليزيه ،ومن مكتب إدارة
فرنسا الحريات.
تنتمي فرنسا إلى الدول االستعمارية الكبرى ،التي استنزفت
مستعمرات عبر العالم ،وفق منطق املجال الحيوي ،فمسحت
هويات ثقافية لشعوب أصلية ،واليوم ،ترفض اإليمان باالختالف
الثقافي والديني ،فوق ترابها ،واحترام رمز ديني عاملي ،بل تمعن
في استفزاز أبنائها من أتباع الديانة اإلسالمية.
جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ساكنا لقصر اإلليزيه،
في زمن مبصوم بموت السياسة عامليا ،لصالح الشركات العمالقة
للتواصل االجتماعي ،أي مصانع التفاهات الكونية ،وذلك بعد
أسماء رئاسية فرنسية ،كانت سياسيا قامات كبرى ،مثل الراحلني
فرانسوا متيران وجاك شيراك.
يــعــانــي الــنــمــوذج الــثــقــافــي الــفــرنــســي مــن انــحــصــار عاملي
متواصل ،ومن أفول لغوي ،أمام نماذج أخرى ،خصوصا منها
األنجلوأمريكي.
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«المغرب عبر العصور» يدخل متحف التاريخ والحضارات
من خالل تقديمه ألزيــد من 450
قطعة أثــريــة تشهد عــلــى تــاريــخ
املــغــرب املــتــجــذر ،يحتضن متحف
التاريخ والحضارات ،إلى غاية 30
يناير  ،2021معرض «املغرب عبر
العصور» ،الذي يكشف عن مسارات
متحفية فنية ومتفردة.
وحسب بالغ للمؤسسة الوطنية
للمتاحف ،فإن ثالث مسارات تؤسس
الــبــنــيــة املــعــرضــيــة للمتحف ،من
الحضارة األشولية إلى القرن التاسع
عشر ،مــرورا بمختلف حضارات ما
قبل التاريخ ،والحضارات القديمة
إلى العصر الوسيط.
وقــد تم تجسيد فترات العصر
الحجري القديم والحديث ،وأيضا
عــصــر املـــعـــادن ،وذلـــك مــن خــال
ثقافات تشهد على التواجد البشري
ملختلف هاته الــحــضــارات ،يقول
الــبــاغ ،موضحا أنــه تــم تسليط
الــضــوء ،بشكل خـــاص ،فــي هذه

النسخة الجديدة من املعرض ،على
جمجمة أول إنسان عاقل ،والذي
تم اكتشافه في جبل إيغود وأعيد
تأريخه سنة  ،2017بـ 315000
سنة قبل الحاضر.
وأضـــاف املــصــدر ،أن التواجد
الفينيقي واملــــوري والــرومــانــي،

مختارات شعرية جديدة
للشاعر صالح بوسريف
«عـــلـــى وتـــيـــرة
الــغــيــم» للشاعر
صــاح بوسريف،
تـــــصـــــدر ضــمــن
سلسة «مختارات
شـــعـــريـــة» لــــدار
«العائدون» للنشر
في عمان باألردن،
ضــمــن مــخــتــارات
عــربــيــة لــشــعــراء
عـــــــرب ،ارتــــــأت
الــدار أن تحتفي
بــتــجــاربــهــم ،ملا
تمثله عربيا من
قــيــمــة ف ــي ســيــاق
املشهد الشعري العربي الراهن ،وباعتبارها تجارب
شعرية مغايرة في سياقاتها الشعرية الجمالية.
في هذه املختارات ،تع ُبر تجربة صالح بوسريف،
مسارا شعريا طويال يمتد من ثمانينيات القرن
املاضي ممثلة بديوان «فاكهة الليل» ،إلــى حني
صدور الجزء الثالث من ديوان شرفة يتيمة «ال يقني
في الغابة» سنة  ،2015وال تمثل املختارات األعمال
الالحقة للشاعر التي صدرت بعد هذا التاريخ ،ألن
أغلبها أعمال شعرية تدخل في سياق ما يسميه
بـ«حداثة الكتابة» ،أي النص الواحد الذي يستغرق
الكتاب كامال ،مثل «رفات جلجامش» ،و«ياااا هذا
تكلم ألراك» ،و«ال أحد سواي» ،و«مثالب هوميروس»
في جزئني ،و«كتاب الليل والنهار».
يمكن لهذه املختارت أن تسمح للقاريء باالقتراب
من بعض املالمح األساسية التي تشكلت منها
تجربة الشاعر ،أو ما سيكون أفق مشروعه الشعري
الكتابي ،فصالح بوسريف ،يشتغل ويكتب ،شعريا
ونظريا في أفــق ما سماه في سيرته الشعرية ـ
الثقافية «زرقــة الشعر «ما أنا وما أكــون» بزرقة
الشعر ،أي األفق الالنهائي للشعر ،باعتباره تجربة
مفتوحة على املجهول ،ال تعرف االكتمال واالنغالق،
بل إنها تبقى مفتوحة على الكتابة بشكل دائم،
ألنها ال تستنفذ.

واضح املعالم ،من خالل مجموعة
مــن القطع الــبــرونــزيــة والخزفية
والرخامية والذهبية ،عــاوة على
الفترة االنتقالية ،واملــحــددة بني
نهاية الفترة الرومانية وظهور
اإلســام ،والتي تشهد على طقوس
دينية يــهــوديــة ومسيحية كانت

المديرية اإلقليمية بمكناس تطلق فعاليات
الموسم الثقافي والفني الجديد
بمناسبة افــتــتــاح املــوســم
الثقافي والــفــنــي ،ووعــيــا من
املــديــريــة اإلقليمية للثقافة
بــمــكــنــاس بــأهــمــيــة الــعــمــل
ال ــث ــق ــاف ــي والـــفـــنـــي داخــــل
املجتمع ،وباألدوار الطالئعية
الـــتـــي يــمــكــن أن تــلــعــبــهــا
الثقافة في التنمية والتربية
والتكوين ومن أجل بث روح
جــديــدة فــي املشهد الثقافي
املــحــلــي ،ســطــرت املــديــريــة
برنامجا طموحا يسعى إلى
تقديم خدمة ثقافية عمومية
متسمة بالجودة والتعددية،
بــإشــراك الفاعلني املحليني
في التصور والتنظيم.
وس ــت ــش ــه ــد فــعــالــيــات
االفــتــتــاح ،تنظيم عــروض
سينمائية ومسرحية عن
بــعــد ،بــاإلضــافــة إلــى تنظيم
مجموعة من الــنــدوات ،أهمها نــدوة في موضوع:
«العمل الثقافي والنموذج التنموي بمدينة مكناس:
رؤى – تــصــورات – مــقــاربــات» ،ون ــدوة بعنوان:
«تراث املدينة العتيقة ملكناس :الترميم وإشكالية
التثمني» ،باإلضافة إلى ندوة سيكون موضوعها

تــرجــمــة فــن املــلــحــون إلــى
الفرنسية ،وسيؤطر هذه
الندوات أكاديميون وخبراء
مــتــخــصــصــون إلـــى جانب
ممثلي الجمعيات املهتمة
بهذا القطاع.
بــرنــامــج ثــقــافــي وفــنــي
مــتــنــوع ومــتــكــامــل ،يهدف
املــنــظــمــون مــن ورائــــه ،إلــى
خلق حركية ثقافية وفنية
باملدينة ،وإب ــراز مكوناتها
وعطاءاتها الثقافية ،من أجل
إعادة التألق للمشهد الثقافي
املـــحـــلـــي ،كــمــا ســيــتــضــمــن
البرنامج أنشطة وفقرات فنية
مــتــعــددة على امــتــداد شبكة
املراكز الثقافية التابعة للنفوذ
الــتــرابــي للمديرية بأقاليم:
إفران ،الحاجب ،موالي إدريس
زرهون ،وأزرو.
ونظرا للظروف الصحية التي تعيشها بالدنا
بفعل تفشي وب ــاء «ك ــورون ــا» ،اتــخــذت املديرية
جميع احتياطات السالمة واالحترازات الصحية،
وخصوصا في اللقاءات الثقافية املباشرة ،حفاظا
على سالمة املشاركني واملنظمني والجمهور.

إطالق منصة تعلم اللغة العربية لفائدة أطفال
الجالية المغربية المقيمة بالخارج
أعلنت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمني
بالخارج ،أنه تم إطالق النسختني اإلنجليزية واإلسبانية
الخاصتني بمنصة تعلم اللغة العربية لفائدة أطفال
الجالية املغربية املقيمة بالخارج،e-madrassa.ma :
وذلك يوم الخميس  15أكتوبر .2020
وكانت هذه املنصة قد أعــدت في دجنبر ،2013
لتمكني املتعلمني الــنــاطــقــن بــالــلــغــة الفرنسية
مــن اكــتــســاب العناصر األســاســيــة للغة العربية،

ومساعدتهم على التواصل بها ،إذ كانت لغة التدريس
املختارة في البداية هي الفرنسية ،واللغة َّ
امللقنة
هي العربية ،وعرفت لغات التدريس فيما بعد تنوعا
تدريجيا ،من خالل إدماج اللغة اإليطالية في مرحلة
أولــى ،تالها ابــتــداء من يــوم الخميس  15أكتوبر
الجاري ،إطالق النسختني اإلنجليزية واإلسبانية،
كما سيتم مستقبال إطالق نسخ جديدة للتدريس
بلغات أخرى.

نقابة الفنانين التشكيليين تدعو بالشفاء من «كورونا»
للفنان محمد المليحي
بقلق كبير وحـــزن بــالــغ ،علمت
النقابة املغربية للفنانني التشكيليني
املحترفني ،والجمعية املغربية للفنون
التشكيلية ،أن الفنان التشكيلي محمد
املليحي رئــيــس الجمعية املغربية
للفنون التشكيلية ،يمر بوضعية
صحية حرجة استدعت إدخاله العناية
املركزة بمستشفى «أمــبــرواز بــاري»
( )Ambroise Paréبــالــقــرب من

تمارس خالل هذه الفترة في املغرب.
وأشــــار الــبــاغ إلـــى أن القطع
األثــريــة للفترة اإلســامــيــة ،تتيح
االطـــاع على ســمــات حكم وحياة
الــســاالت اإلســامــيــة اإلدريــســيــة
واملرابطية واملــوحــديــة واملرينية
والعلوية ،وذلك من خالل العمالت
الذهبية والخزف واألدوات العلمية
والعناصر املعمارية.
وفــــي فــنــاء املــتــحــف ،تــعــرض
مجموعات حجرية مكونة من فنون
صخرية ونقوش ليبية ،والتينية،
ولــوحــات نــذريــة قديمة ولــوحــات
مقبرية إسالمية ،يقول املصدر،
مبرزا أن الــزوار ينبهرون ،داخل
قاعتني منفردتني ،بروائع النحت
الروماني على الرخام والبرونز،
عــلــى غــــرار الــقــطــع الــبــرونــزيــة
الشهيرة لجوبا الثاني والجنرال
كاتو والغلمان ،التي حظيت بصدى
عاملي كبير.

باريس ،بعد أن تم التأكد من إصابته
بــفــيــروس «كــورونــا» خــال تــواجــده
بإحدى املصحات الخاصة بباريس من
أجل إجراء عملية جراحية على رجله.
ويعتبر محمد املليحي ،أحد رواد
الفن الحديث ببالدنا ،حيث لم يأل
جــهــدا فــي إثـــراء املشهد التشكيلي
بــإبــداعــاتــه املتميزة واملــبــهــرة ،كما
لم يتوقف عن دفاعه املستميت عن

املمارسة الفنية التشكيلية ،داخــل
املغرب وخارجه.
وعليه ،وفي هذا الظرف العصيب،
يتقدم أعضاء املجلس الوطني واملكتب
اإلداري للنقابة املغربية للفنانني
التشكيليني املــحــتــرفــن ،بــالــدعــاء
الخالص لسي محمد املليحي بالشفاء
العاجل والعودة السريعة إلبداعاته
وأنشطته الفنية.
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المنبر الحر

الطـعـن فـي اإلسـالم..

فرن�سا تتورط يف خرق مواثيق الأمم املتحدة
عبد هللا النملي
حــادث مقتل األســتــاذ الفرنسي مــن قبل
أحد املتطرفني واملوصوف في كل البيانات
باإلرهابي ،لم يقل أي أحد من مصدري تلك
البيانات ،بأن السبب فيه هو تعدي األستاذ
على حرية االعتقاد وازدراء األديان ،مما دفع
املتطرف الذي ال يمثل إال نفسه ،إلى التعدي
على األستاذ وارتكاب جريمة فظيعة مرفوضة
جملة وتفصيال .أما ما لم يذكره بيان واحد،
هو إدانــة فرنسا التي أســاءت هي األخــرى
إلــى أكثر مــن ملياري مسلم حــول العالم،
بسبب سماح السلطات الفرنسية بنشر صور
مسيئة للرسول محمد عليه الصالة والسالم
بواجهة مجموعة مــن املباني الحكومية
واإلدارات العمومية ،وتصريح الرئيس
ماكرون ،بأن «فرنسا لن تتخلى عن الرسوم
الكاريكاتورية» (املسيئة للرسول محمد
واإلســــام) ،فــي محاولة تضليلية تسعى
لربط اإلســام بــاإلرهــاب ،في وقــت تحولت
فيه مقدسات املسلمني ورسول املسلمني إلى
«مادة للهزل» لدى مثقفي وصحفيي الغرب،
تحت ستار حرية الفكر والتعبير ،تعبيرا عن
حقد دفني وبغض عميق لهذا الدين العظيم،
كسبيل للشهرة واملجد الزائف للفاشلني أو
املتعثرين ،أو ممن يعانون أزمات نفسية.
فال يمكن ملسلم ،وال لغير مسلم ،صحيح
النفس ،أن يقبل إساءة لدينه وال إهانة لنبيه،
واملسلمون بالذات لهم موقف شرعي متسق،
أصــل إيمانهم هو االعتقاد برسالة النبي
الخاتم ،وبكل أنبياء السماء ،ال نفرق بني أحد
منهم ،وهم ال يقبلون اإلساءة للنبي موسى،
وال للنبي عيسى ،وال ألي نبي من أنبياء هلل،
وال يصح ألي أحــد أن يطعن في العبادات
واألنبياء بدعوى حرية التعبير ،وال يصح
التحجج بحرية التعبير كأساس لتبرير هذه
األفعال املنافية للدين والقانون ،فليست هناك
حرية تعبير مطلقة ،أو بغير سقف في الدنيا
كلها ،وثمة قوانني تعاقب على جرائم النشر
والتصريح في أكثر الديمقراطيات تقدما.
وال يحتاج األمر لكثير من العناء إلظهار
فــظــاعــة الــجــريــمــة املــقــتــرفــة بــحــق الــرســول

ال يمكن لمسلم ،وال لغير
مسلم ،صحيح النفس،
أن يقبل إساءة لدينه وال
إهانة لنبيه ،والمسلمون
بالذات لهم موقف شرعي
متسق ،أصل إيمانهم هو
االعتقاد برسالة النبي
الخاتم ،وبكل أنبياء السماء،
ال نفرق بين أحد منهم
الكريم ،والتي أثــارت ردود أفعال متباينة
في مختلف أقطار العالم ،كما أن الشارع
العربي واإلسالمي لم يهدأ على مدى األيام
املنصرمة ،من إبداء الغضب ضد هذا الفعل
القبيح الذي يعكس موقفا من اآلخر يسمح
بتجاوز منظومة القيم الدينية والحضارية،
فــي مقدمتها مــا يتعلق بحرية التعبير،
التي يبدو أنه يفهمها ضمن منظور خاطئ
يستند إلى التهجم على مقدساتنا اإلسالمية،
مما يؤشر إلــى أن كل ما بذلناه من حوار
األديــان والثقافات لم يفض إلى نتائج تحد
مــن مساحات التباعد ،الــشــيء الــذي أثــار
موجة غضب شديد في مختلف أنحاء العالم
اإلســامــي ،توجت بإطالق حمالت مقاطعة
للمنتجات الفرنسية في بعض الدول ،حيث
تصدر وسم «مقاطعة املنتجات الفرنسية»
الترند العربي واإلسالمي ،انتصارا للرسول
الكريم عقب تصريحات ماكرون االستفزازية
املــتــكــررة ضــد اإلســـام واإلهــانــات الوقحة
املوجهة لشخص النبي الكريم والتي تمثل
محاولة الستفزاز املشاعر الراسخة للمسلمني
عبر العالم ،ذلك أن االعتداء على املقدسات
الدينية ال يندرج تحت مسمى الحرية ،بل هو
وجه من وجوه االعتداء على حقوق اإلنسان
باالعتداء على مقدساته.
وضــع الحقوقيون قوانينهم الوضعية
لتكفل عــدم املــســاس ببعض تلك الحريات

البديهية ،وإن أدى األمر إلى منع الحرية عن
طريق الحبس ألولئك العابثني بالحريات،
فاحترام األنبياء قضية محل اتفاق ،لذلك
يمكن تفعيل االستفادة من القوانني الدولية
لتقريرها وعقاب من يخالفها ،إال أنك تجد عند
التطبيق َت َفُّلت دُعاتها من الغربيني ،عنها،
ولنأخذ على سبيل املثال فرنسا ،فقد أطلقت
يد اإلعــام فنال من اإلســام ،بل من رسول
البشرية ،حيث تطاول بعض أسفه سفهاء
الغرب على جناب الرسول الكريم واستهزأوا
بــه ،وكــان نصيبهم مــن ديمقراطية الغرب
الزائفة ،السالمة من العقاب ،على الرغم من
وجود أعداد كبيرة من املسلمني في فرنسا،
تحتل ديانتهم الرتبة الثانية في تلك البالد،
فضال عن شعوب كاملة يسوؤها ويغضبها
مثل هــذا الصنيع ،إال أنــك ال تجد ألدعياء
الحقوق أثرا وكأنهم لم يوقعوا باألمس أو
يوجهوا دعوتهم إلى العالم ،لإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان أو العهد الدولي الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية.
لقد جاء في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:
((الــدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع
األمم املتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق
اإلنسان والحريات السياسية واحترامها))،
ثم قرر اإلعالن أن من الحريات الدين ،حيث
تنص املــادة الثامنة عشر(( :لكل شخص
الحق في حرية التفكير وفي حرية الضمير
والـــديـــن)) .وفــي الــعــهــد الــدولــي الــخــاص
بالحقوق السياسية واملدنية(( ،تحظر ،وبقوة
القانون ،أي دعوة إلى الكراهية القومية أو
العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على
التمييز أو العداوة أو العنف)) ،فبموجب
نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد
الدولي الخاص بالحقوق السياسية ،فإن على
حكومة فرنسا أن تحترم الدين الذي أفادت
تقارير األمم املتحدة نفسها ،أنه أكثر األديان
انتشارا ،وأن تحظر بالقانون أي دعوة تثير
الكراهية الدينية لــدى املسلمني ،فهل من
احترام الدين السخرية من نبي ملة يعظمه
أكثر من ملياري نفس بشرية في العالم؟
وأي شيء يثير الكراهية لدى املسلم أكثر من
انتقاص من ال يؤمن حتى يكون أحب إليه من
والده وولده والناس أجمعني؟

الو�صية النبوية للأمة الإ�سالمية يف ذكرى املولد النبوي
ربا العباس بن عبد املطلب موضوع كله،
قــال تعالى(( :لقد جاءكم رســول من
وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع،
أنفسكم عــزيــز عليه مــا عنتم حريص
وأن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن
عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم)) صدق
الحارث بن عبد املطلب ،وكان مسترضعا
هلل العظيم.
في بني ليث فقتلته هذيل ،فهو أول ما
واألمــــة اإلســامــيــة تحتفل بــذكــرى
أبدأ به من دماء الجاهلية...
املــولــد الــشــريــف ،علينا أن نستعرض
أما بعد ،أيها الناس ،فإن لكم على
بنود الوصية النبوية لألمة اإلسالمية،
نسائكم حقا ،ولهن عليكم حقا ،لكم
باعتبارها دستور املسلمني األول الجامع
الدكتور عبد الرحيم
عليهن أن ال يــوطــئــن فــرشــكــم أحــدا
لشؤون الدنيا والدين.
بن سالمة *
تكرهونه ،وعليهن أن ال يأتني بفاحشة
وتعتبر هذه الوصية النبوية الشريفة،
مبينة ،فإن فعلن فإن هلل قد أذن لكم أن
آخــر لقاء للنبي صلى هلل عليه وسلم
تهجروهن فــي املضاجع وتضربوهن
مع أمته في األرض املقدسة في الشهر
ضــربــا غير مــبــرح ،فــإن انتهني فلهن
الــحــرام ،فــي حجة الــــوداع ،فخاطبها
موضحا لها معالم هدايتها وطريق عزتها ورفعتها رزقهن وكسوتهن باملعروف ،واستوصوا بالنساء خيرا،
فإنهن عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئا ،وإنكم إنما
وسيادتها ،وبني لها عوامل انحاللها ودمارها وهوانها.
إن هذه الوصية قبس من الوحي خالد ،ودستور دنيوي أخذتموهن بأمانة هلل واستحللتم فروجهن بكلمات هلل.
فاعقلوا أيها الناس قولي ،فإني بلغت ،وقد تركت فيكم
جامع يجب على كل مسلم أن يعلمه ويستنير بهداه،
ليقوم بواجبه تجاه ربه ومجتمعه وأمته ،وليساهم في ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا ،أمرا بينا ،كتاب هلل
وسنة نبيه.
رقي بالده وازدهارها.
أيها الناس ،اسمعوا قولي واعقلوه ،تعلمن أن كل
لقد أبى الرسول الكريم في خطبته في حجة الوداع،
التي تجمع فيها أكبر عدد من املسلمني حينئذ ،إال أن مسلم أخ للمسلم ،وأن املسلمني إخوة ،فال يحل المرئ من
يضمن تلك الخطبة وصيته إلى األمــة اإلسالمية ،وما أخيه إال ما أعطاه من طيب نفس منه ،فال تظلمن أنفسكم،
ينبغي لها أن تشد عليه بالنواجد من بعده ،لتعيش مؤمنة اللهم هل بلغت؟
املسلمون« :اللهم نعم» ،فقال الرسول صلى هلل عليه
كريمة مستقرة ،وكان أعظم ما أوصى به األمة اإلسالمية،
بل البشرية كلها ،هو الحفاظ على معالم الدين واتباع وسلم« :اللهم اشهد)).
فما أحوجنا اليوم إلى تنفيذ بنود هذه الوصية النبوية
أوامره ،واالنتهاء عن نواهيه ،وكانت هذه الخطبة إعالنا
عظيما جامعا للدعوة إلى رعاية حقوق الناس وحريتهم ،الشريفة ،في حياتنا دينيا واجتماعيا واقتصاديا ،لنبعد
وعــدم االعتداء عليها ،حيث قال صلى هلل عليه وسلم :عن مجتمعنا اإلسالمي ما يعاني منه من ويالت ومصائب
((أيها الناس اسمعوا قولي ،فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم سببها ابتعادنا عن الطريق املستقيم ،وعدم عملنا بأحكام
بعد عامي هذا بهذا املوقف أبدا ،أيها الناس ،إن دماءكم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
فنسأل هلل العلي القدير أن يجعل مناسبة عيد املولد
وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم
هذا وكحرمة شهركم هذا ،وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم النبوي الشريف فرصة للرجوع إلــى الطريق السوي،
عن أعمالكم ،وقد بلغت ،فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى ويلهمنا للعمل بكتاب هلل وسنة رسوله ،آمني والحمد لـله
من ائتمنه عليها ،وإن كل ربا موضوع ،ولكن لكم رؤوس رب العاملني.
أموالكم ال تظلمون وال تظلمون ،قضى هلل أنه ال ربا ،وإن
* أستاذ باحث
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إشكالية النخب
السياسية واالستهتار
بمستقبل البالد
.

د إدريس الفينة

عشية انتخابات  ،2021سيتساءل العديد من املتتبعني
عن كيفية تحسني مستوى النخب السياسة في املغرب بكل
مواقع التمثيلية ،من جماعات ترابية وبرملان وحكومة،
لكن اإلشكال املطروح هو أنه ال توجد لحدود اليوم أي
آلية لالنتقاء القبلي ،فصندوق التصويت يبقى الفاصل
بني املتنافسني من كل األصناف كيفما كانت فصيلتهم،
أمي أو مثقف أو عالم أو فاسد أو بدبلوم مزور ..فالكل
يتساوى أمام حضرة الصندوق ،والعديد يختبؤون وراء
يافطة األح ــزاب التي يتقدمون باسمها ،ويستعملون
رصيدها اإليجابي والسلبي ،وعادة ما يستعملون سيرا
ذاتية مبهمة ليصبحوا ممثلني للشعب ،غير أن كل هذا
يسيء للديمقراطية الفتية باملغرب ،كما يسيء للمؤسسات
وال يسمح باالستفادة من الديمقراطية كآلية تساهم في
التطور البناء ومن مكتسبات دستور  ،2011بل تم تحويل
هــذه الديمقراطية إلــى رافعة للهدم والتخلف وإشعاع
الفساد.
والعديد سيتسائل في هذه املرحلة الدقيقة من البناء
املجتمعي :هل سوف نسير نحو تكريس األمر الواقع ،أم
أننا نقوم إراديا بالتغيير؟ فاألحزاب في املغرب راضية
على الوضع ،ألن منظورها جد ضيق وقراءتها سطحية
للمستقبل ..تحصل على املــال العمومي لدعم فسادها
واستمرار أجهزتها ،تحتكر السياسة وتغير الفصول
االنتخابية التي ال تتماشى مع فلسفتها في إشعاع قيم
الفساد والتخلف.
لم نرصد منذ دستور  ،2011ولو حزبا تقدم بمقترح
معقول لتغيير قــانــون االنــتــخــابــات ،وال اختصاصات
املنتخبني الــتــي تقزمت مقارنة مــع مــا منحه دستور
 2011في اتجاه خلق نخب جديدة بصالحيات تخرجها
من موقع املهمش إلى موقع الفاعل ،كما لم نالحظ حزبا
قام إراديا بتغيير قوانينه الداخلية لتفعيل الديمقراطية
والتغيير الداخلي ودمج حقيقي للشباب والكفاءات ،خارج
الشعارات الفارغة التي يرفعها زعماؤها.
الدولة ،في كل األحــوال ،ال يمكنها أن تستمر في دعم
هذا النموذج السياسي الذي يستهتر بمستقبل البالد،
ألن الوضع االقتصادي واالجتماعي لم يعد قــادرا على
االستمرار في تحمل عبء هذا النموذج السياسي الفاشل،
خصوصا بعد التغيرات الجيواستراتيجية التي يعرفها
العالم ،والتي لم تهب بعد رياحها العاتية.

نــور الــهــداية �أ�شـــرق
بندريس عمراوي الطيب

نــــــــــور الـــــهـــــدايـــــة أشـــــرق
وبــــرســــالــــتــــه املـــثـــلـــى خــتــم
ومبــعــجــزة اآليـــــات الــبــيــنــات
انــهــزمــت يف مــعــركــة الــشــرك
وبــتــجــديــد الـــــوالء لــرســالــة
وتـــرتـــيـــل الــــســــور واآليــــــات
وتــــرتــــقــــي لــــلــــعــــا ألنـــهـــا
ستظل على عرشها وتــواصــل
ألنـــهـــا مــحــفــوظــة يف ســطــور
وبــالــرجــوع للسنني احملكمات
ســـيـــظـــل مـــحـــمـــد خــــالــــدا
إنـــنـــا نــخــلــد ذكــــــرى م ــول ــده
وبـــالـــصـــاة والــــســــام عــلــيــه
وبــــطــــلــــعــــة ذكـــــــــرى مـــولـــد
تـــتـــجـــدد أمـــــــداح املـــادحـــن
هـــذا نــــداء م ــن روح حبيبنا
يــــا أمــــــة الـــشـــفـــيـــع املــشــفــع
واتبعي طريق الهدى والرشاد
وال ت ــغ ــت ــري ب ــح ــي ــاة زائ ــل ــة
فــالــعــمــر يــجــري دون تــوقــف
ومـــــيـــــدان الــــســــبــــاق ممــهــد
حـــيـــث جتــــد كــــل ال ــن ــف ــوس
وحــيــث الـــوصـــول لــيــوم أكــيــد
وحــيــث ال ــوص ــول لــيــوم مؤكد
يا رب صل وبارك على حبيبك
وال حترمنا من جوار من منحته

بــطــلــعــة خــــــامت الــــرســــاالت
اهلل رســــــائــــــل الـــــنـــــبـــــوءات
وإعـــجـــاز أحــكــامــهــا اخلــالــدات
واإلميـــــــان جـــيـــوش الــظــلــمــات
الــســمــاء يف جــمــيــع املــنــاســبــات
ســـتـــخـــلـــد ســـــيـــــدة الـــلـــغـــات
ل ــغ ــة اإلعـــــجـــــاز واملـــعـــجـــزات
الصمود والتحدي يف كل اجلهات
الــذكــر احلــكــيــم يف كــل اآليـــات
يــــتــــوقــــف ســــيــــل املــــوبــــقــــات
يف مــهــج امل ــؤم ــن ــن وامل ــؤم ــن ــات
ون ــف ــخ ــر بــســجــل الـــذكـــريـــات
نــحــظــى بـــاألجـــر واحلــســنــات
الـــفـــائـــز بــــزيــــارة الـــســـمـــاوات
وتــخــضــع احلــــــروف لــلــكــلــمــات
جلــمــيــع الــغــافــلــن والــغــافــات
تــــزودي بــاألعــمــال الــصــاحلــات
وتـــزيـــنـــي بــجــمــيــل الــصــفــات
واحـــــــــذري طـــيـــش الــــنــــزوات
بكل املخلوقات حملطة النهايات
جلــمــيــع الــراحــلــن والـــراحـــات
ما قدمت من الشرور واخليرات
لــنــعــيــم الــفــائــزيــن والــفــائــزات
لعذاب اجلاحدين واجلــاحــدات
املــمــجــد بــن جــمــيــع الــكــائــنــات
وســــام الـــرأفـــة بــن املــخــلــوقــات
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مشكل الصحراء وأخطاء السياسة والدبلوماسية
إن املهتمني بمشكل الصحراء منذ بدايته
سنة  ،1975ال يخفون أن املغرب ارتكب أخطاء
دبلوماسية وسياسية جسيمة لم تكن في
مصلحة القضية الوطنية ،فكانت لها نتائج
وانعكاسات خطيرة ،حيث كــان االضطهاد
الــســيــاســي مسلطا عــلــى الــشــعــب املغربي
بواسطة عصابة من الجالدين خالل سنوات
الستينات والسبعينات ،وتهميش القوى
السياسية الفاعلة في البالد ،وإغالق أبواب
الحوار ،وإعالن حالة االستثناء سنة ،1972
وإصــدار قانون الصحافة سنة  ،1973الذي
قيد حرية الصحافة التي كان من املفروض
أن تلعب دورا إيجابيا في الدفاع والتعريف
بقضية الــصــحــراء ،فتعطلت بذلك الحياة
السياسية بكاملها ،وظل النظام السياسي
يعتمد على مجموعة من «املفسدين» الذين
ساهموا فــي قمع إرادة الشعب املغربي،
فــهــذه السياسة القمعية أدت إلــى إبعاد
ســكــان األقــالــيــم الــصــحــراويــة عــن املشاركة
السياسية ،حيث كــان الــنــظــام السياسي
ال يقبل بــرأي األحـــزاب الوطنية ونصائح
الزعماء السياسيني ،األمــر الــذي أدى إلى
اعتقال عبد الرحيم بوعبيد ملجرد أنه أدلى
برأيه في مسألة االستفتاء في الصحراء،
حيث ظل النظام السياسي يتخبط بمفرده
في هذه املشكلة في ظل غياب مشاركة القوى
السياسية في البالد ،وفي املقابل ،امتازت
الدبلوماسية الجزائرية فــي السبعينات،
بنشاط كبير وتحركات واسعة شملت معظم
ال ــدول اإلفريقية ودول أمريكا الالتينية،
التي كان املغرب غائبا فيها تماما ،بسبب
االختالف السياسي واإليديولوجي ،ولكونها
كانت أنظمة اشتراكية ،فكانت الدبلوماسية
املغربية جامدة تعتمد على سفراء ليس لهم
تكوين دبلوماسي ولم تكن مهمتهم الدفاع
عن القضية الوطنية ،بل كانت مهمتهم تعقب
ورصــد تحركات املعارضني السياسيني في
الخارج وجمع املعلومات عنهم ،ولم يستطع
املغرب إدارة أزمــة الصحراء منذ بدايتها،
فجاءت مبادرة فتح باب القصر امللكي متأخرة
جــدا في وجــه أبناء الصحراء ،في حني أن
الجزائر سبقت املغرب في املجال الدبلوماسي
والسياسي ،فبادرت إلى استقطاب واحتضان
زعماء جبهة البوليساريو بزعامة مصطفى
الــوالــي ورفيقه آنــذاك ولــد السالك ،اللذين
كانا ينتميان إلــى أحــزاب مغربية يسارية
يناضالن في صفوف االتحاد الوطني لطلبة
املغرب ويؤيدان انضمام الصحراء إلى املغرب
الوطن األم ،وفي هذا االتجاه نظما ندوات

ذ .حسوني قدور
بن موسى*

كثيرة ،منها ندوة مدينة وجدة بمقر االتحاد
املغربي للشغل ،إال أن النظام السياسي في
السبعينات كان ال يثق في اليساراملغربي وال
يتعامل معه ،فقام القذافي والهواري بومدين،
باستقطاب زعماء جبهة البوليساريو وعلى
رأســهــم مصطفى الــوالــي مــن مــدريــد إلــى
طرابلس ثم الجزائر العاصمة ،وتزامن مشكل
الصحراء مع سلسلة من املحاكمات السياسية
الصورية للمعارضة وقمع الحريات وممارسة
التعذيب واالختطافات والتصفيات الجسدية
مــن بينها اغتيال عمر بنجلون ومــن قبله
املهدي بنبركة ،وكثيرا من املضطهدين الذين ال
زالوا إلى يومنا هذا ،يعيشون خارج املغرب،
الشيء الــذي ساهم بشكل كبير في تشويه
سمعة املغرب السياسية في الخارج ،فهذه
الوضعية املأساوية استعملها الخصوم ضد
املغرب إلضعافه في املحافل الدولية ،فكانت
جبهة البوليساريو عــبــارة عــن هبة نزلت
على الجزائر من السماء ،بسبب األخطاء
السياسية التي ارتكبها املغرب ،الذي استيقظ
من سباته متأخرا ،وال زالت آلته الدبلوماسية
ضعيفة تعتمد على األساليب القديمة في
إدارة األزمــات ،في حني أن الخصوم راهنوا
على ورقــة حقوق اإلنــســان ،وال زال املغرب
لــم يــراجــع األخــطــاء الــتــي ارتــكــبــهــا خــال
سنوات الرصاص ،أهمها عدم احترام حقوق
اإلنــســان واالعتماد في إدارة الشأن العام
على جماعة من املفسدين اعتقدوا أن العالم
يقوم على أساس الثروة واملال دون اعتبار
الجانب الحقوقي واألخــاقــي ،فهم يريدون
إسكات أصوات املواطنني الفقراء والضعفاء
واملساكني والشباب الضائع والعاطل عن
العمل ،باملساعدات الغذائية التي هي عبارة
عن فتات موائد األثرياء (زيت وسكر ودقيق)،
في حني أن العزة والكرامة هي التي تصنع

املجد وحب الوطن ووحــدة البالد ،فالطائر
عندما تحاول إطعامه فترمي له فتات الخبز،
يتركك ويطير فــي السماء ،ألنــه يعتقد أن
حريته أغلى من الخبز ،هكذا ال يمكن مواجهة
األخطار الخارجية املحدقة باملغرب في ظل
العيش في اإلهانة والذل والفوارق الطبقية
واالضطهاد والقمع واملحاكمات الصورية في
الوقت الذي يعيش فيه مجموعة من املفسدين
في البذخ والثراء الفاحش وتهريب األموال
الطائلة إلى الخارج وشراء القصورالفخمة
في أوروبا بماليير الدوالرات ،في حني يعيش
زعماء الدول األوروبية في منازل متواضعة.
منذ بداية مشكلة الصحراء سنة ،1975
ظل املغرب يتخبط في التناقضات وعدم
الوضوح في سياسته الداخلية والخارجية،
كما ظل يرفض أي تعديل أو تغيير دستوري
يــكــون إطـــارا ديمقراطيا وحقوقيا يمهد
الطريق ملشروع الحكم الذاتي في الصحراء،
فمرة يسلم إقليم وادي الذهب إلى موريتانيا
ثم يتراجع عن ذلك ويسترجع هذا اإلقليم،
وم ــرة يحلف اليمني على أال يــتــنــازل عن
سيادته في الصحراء ويرفض مبدأ «حق
تقرير املصير» ثم بعد ذلك يتراجع ويقبل
حق تقرير املصير ثم يغضب وينسحب من
منظمة الــوحــدة اإلفريقية دون استشارة
الشعب املغربي ،ثــم بعد ضياع  40سنة
دون فائدة ،يتراجع ويعود إلى هذه املنظمة
دون استشارة الشعب خالفا ملا قامت به
الحكومة البريطانية التي استشارت الشعب
عندما أرادت الخروج من االتحاد األوروبي،
كل هــذا االرتــبــاك والتضارب في السياسة
الخارجية املغربية تزامن مع سلسلة من
االنتخابات املزورة تزعمتها أحزاب مخزنية
انتهازية أفرزت برملانات صورية وحكومات
هشة مرقعة غير منسجمة فاشلة ،فكان من
نتائجها ،ظهور أزمات سياسية واقتصادية
واجتماعية حادة ،منها الفقر والبطالة وقمع
الحريات الفردية والجماعية في ظل دستور
جامد يضع جميع السلطات في يد امللك،
ألن تحقيق الديمقراطية وحقوق االنسان
هو الضمانة الوحيدة للدفاع عن الوحدة
الترابية والــتــراجــع عــن فكرة االنفصال،
حيث أن زعماء البوليساريو ،وعلى رأسهم
مصطفى الوالي ،قد أغلق باب الحوار معهم
ولــم يحسب لهم املــغــرب حــســاب ،فاستغل
القذافي وبومدين ذلــك الــوضــع السياسي،
واحتضنوهم ضدا على املغرب ،القتطاع جزء
من أراضيه بهذه الطريقة.

* محامي بهيأة وجدة

على عاتقه ،إلى التلخيص قدر املستطاع ،وأن
بني يدي عصارة أشغال الهيئة العليا للحوار
سؤال القضاء
ممثل الحق العام ال يرد على الوسائل املثارة في
الوطني حول إصالح منظومة العدالة ،وهي عبارة
املرافعة وإنما يكتفي بتأكيد كتاباته السابقة)).
عن مائتي توصية بالتمام والكمال جمعها ونسقها
فهل لهذه األسباب لم تعد للمرافعات جدوى في
مشكورا ،أستاذ جامعي في كتيب ،توصيات رتبت
القضايا الجنائية؟ وهل لنفس األسباب وغيرها عدل
بحنكة متناهية وهي آية في التصنيف والتبويب،
املحامون عن الترافع حتى في القضايا الجنائية؟
ال أعتقد أن لغالبية أعضاء الهيئة يد في صياغتها،
ما سر العدول عن املرافعة النابعة من العقل والقلب
لعدم صلتهم بالقضاء.
لتصل إلى أذان القضاة ووجدانهم قصد مساعدتهم
وإذا كــانــت الــعــبــرة بالنتيجة ،فــإن ترجمة
على تكوين قناعتهم الراسخة حسب ما نصت عليه
التوصيات على أرض الواقع ،من شأنه أن يجعل
ضوابط املسطرة؟ ومــا سر مجرد االطــاع على
القضاء بوابة الديمقراطية ،فال أعتقد ،بحكم
محاضر جافة وإلصاقها بنصوص جامدة بدعوى
ممارستي املهنية ،أن املسؤولني عن القضاء جعلوا
السهر على تطبيق للقانون؟
من التوصيات نبراسا ملهامهم اليومية ،أال يعتبر
إن عالقة املحامي بموكله ،الذي غالبا ما يكون
القاضي صمام أمان املتضررين واملظلومني؟ أال
في هذه الحالة وراء القضبان ،تختلف عن وضع
يرجع إليه دون سواه أمر الفصل في جميع أنواع
القاضي الذي تنحصر صلته باملتهم عند املساءلة
القضايا املدنية منها والجنائية؟ وإذا كانت األولى
في الجلسة.
تحتاج إلــى عناية خاصة الرتباطها بكل أنــواع
ذ .عبد الصمد المرابط*
من منا ال يعلم أن املتهم ،رغم تمتيعه  -كما
املعامالت ،فإن الثانية في أمس الحاجة إلى عناية
يقال  -بالحق في قرينة البراءة ،يظل مجرد رقم
مركزة الرتباطها بحق اإلنسان في الحرية.
في املعادلة القضائية بالرغم من إلحاح املشرع
صياغة توصيات الهيئة توحي بثقل املسؤولية،
إلى خضوعه للبحث في شخصيته من الناحية
وفي الشق الجنائي ،رغم قلتها ،نجدها في منتهى
النفسية واالجتماعية الرتباطها الوثيق بالنية
البالغة ،وللوقوف على عمق مغزاها ،ننقلها
اإلجرامية عند إجراء البحث والتحقيق ،فهل تتم استشارة الخبراء في
بالحرف لتعميم الفائدة:
هذا املجال؟ بل هل يتم استدعائهم الستفسارهم حول شخصية املتهم
 )1تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
عند املحاكمة وفق ضوابط املسطرة؟ بل هل غياب الخبرة في هذا املجال
 )2نهج سياسة جنائية جديدة.
من شأنه أن يجعل البحث والتحقيق ،بل واملحاكمة في خبر كان؟
 )3تطوير سياسة التجريم.
لقد حاولت التركيز في هذه العجالة على موقع اإلنسان ،متهما كان
 )4إرساء سياسة عقابية ناجعة.
أو محاميا أو خبيرا ،أو قاضيا واقفا كان أو جالسا ،باعتباره فاعال
 )5تعزيز ضمانات املحاكمة العادلة.
محوريا في املعادلة القضائية ،حني تجرى املحاكمة الجنائية في غياب
 )6ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية.
املتهم وغياب دفاعه وصيام املدعي العام عن الكالم في جلسة الحكم تحت
 )7تحديث آليات العدالة الجنائية.
هذه التوصيات ،رغم عمق معناها وبعد مرماها ،تظل في نظري ضغط كثرة امللفات املدرجة ،أدركنا أن األمر ال عالقة له باملجهودات املنبعثة
بعيدة عن واقع الحال ،وحتى ال نظل حبيسي التعميم ،نورد على سبيل من بالغة التوصيات بواقع الحال ،وبكل تجرد وأمانة ،ال أرى أنه بهذا
املثال االرتسامات التالية(( :في إطار مهامي اليومية ،عاينت مؤخرا النوع من اإليقاع يمكن التسليم بجدوى عمل الهيئة التي كانت مكلفة
بمحكمة النقض ،أن الجلسات لم تعد تعقد ال في مواقيتها وال في باإلصالح ما لم يقم كل مسؤول عن القطاع أفرادا وجماعات ،بل ومؤسسات
قاعات الجلسات املخصصة هندسة وتجهيزا للمحاكمة ،وأن املرافعات قضائية ،بمراجعة أو دراسة معمقة لتوصيات الهيئة وجعلها ،كما أسلفت،
لم تعد قاعدة في الجنايات وإنما استثناء مشروطا بطلب ،وأنه اعتبارا خريطة طريق إصالح منظومة العدالة.
لكثرة امللفات املدرجة ،يضطر املحامي ،رغم ثقل أمانة الدفاع امللقاة
* محامي بهيئة الرباط

هل �أتاك حديث
الإ�صــالح؟

على هامش تصريح ماكرون ضد اإلسالم

معاناة امل�سلمني ال تعني
�أن الإ�سالم يعي�ش يف �أزمة
جميلة حلبي

في الوقت الذي تعبأت فيه جميع بلدان العالم من أجل القضاء
على وباء «كورونا» الذي ضرب كل الدول ،وقد الح في األفق اتحاد
(مغلف باملصالح) ،وتعاون بني مختلف الــدول من أجل القضاء
على هذا العدو املشترك الذي أخذ يفتك بالجميع غير مفرق بني
مسلم ومسيحي ويهودي أو باقي الديانات واألعراق ،أطل علينا
الرئيس الفرنسي ماكرون ،ليقول لنا بأن «اإلسالم يعيش أزمة في
كل مكان في العالم» ،وهي خرجة شاردة في الزمان ،ألن مثل هذه
التصريحات ،وفي هذا الوقت بالذات ،تكون تداعياتها خطيرة ،فهي
مستفزة ملشاعر املسلمني بعد ما عانوه من إلصاق تهمة اإلرهاب
بدين التسامح والسالم ،ليتحول اإلســام بشكل مبطن إلى أداة
لجرائم تضرب في العمق مبادئ اإلنسانية والسالم املجتمعي
والنفسي والروحي التي يدعو إليها ديننا الحنيف في كل حرف
من حروف القرآن الكريم وفي سنة رسول هلل صلى هلل عليه وسلم.
ضرب اإلســام من طرف متطرفني من ديانات أخــرى ،يجب أال
ُيتعامل معه بإطالق أحكام متسرعة ،بل بالعمل على صون دين لم
ولن يكون أبدا سببا في الفتنة والحروب ،ونحن نعلم أنها ذرائع
اتخذوها على مر األزمنة من أجل تقزيم الدين الذي يزخر بالقيم
اإلنسانية والحضارية وباإلعجاز العلمي ،بعد أن اكتشفوا أن ما
وصلوا إليه بالدراسات واألبحاث والعلوم ،جاء به القرآن منذ أربعة
عشر قرنا ،وأن القيم والثقافة اإلسالمية أخذت تغزو العالم برمته
في العقود األخيرة ،لذلك ،فالغرب املسيحي واليهودي يكن حقدا
دفينا تجاه املسلمني أينما وجدوا عبر بقاع العالم ،بعد ما يقع
من تقدم في شتى املجاالت من طرف مسلمني وصلوا مراتب عليا
في البحوث والعلوم والتكنولوجيا ،يقولون بأن اإلسالم يعيش
االنفصالية واالنعزالية ،وهذا نابع من تخوف الغرب ،في مقدمته
فرنسا ،من انتشار سريع لإلسالم بدأت تظهر مالمحه في السنوات
األخيرة في مختلف املجتمعات.
فبدل القول أن اإلسالم يعيش أزمة ،فاألصح أن اإلسالم ال زال
يعيش معاناة كبيرة ،وأخص بالذكر األقليات التي تعيش في أماكن
متفرقة ،على سبيل املثال ،ما يعيشه مسلمو اإليغور ،املتمركزون
في تركستان الشرقية ،من اضطهاد وتعذيب لحد العمل على
عزلهم في معسكرات اعتقال ،وفي محاولة ثنيهم عن دينهم ،تقوم
السلطات الصينية بغسل أدمغتهم وغسل هويتهم القائمة على
املبادئ اإلسالمية ،وذلك بالتعليم القسري لهؤالء للغة املندرينية
الصينية ،ثم تلقينهم مبادئ الحزب الشيوعي ،مع التأكيد على
ضرورة طاعتهم ووالئهم التام للحزب إن هم أرادوا مغادرة املعسكر
ومواصلة عيشهم في الصني كباقي املواطنني ،ولإلشارة ،فاإليغور
هم قبائل تركية ظهروا ألول مرة في التاريخ سنة 460م ،استوطنوا
آسيا الوسطى وعاشوا كقبيلة موحدة تحت حكم اتحادي اسمه
«الروران» إلى غاية سنة 565م ،ثم خضعوا للهون البيض ،وبعدهم
للجوك األتــراك إلى سنة 744م حيث انتفضوا عليهم وأسسوا
مملكة اإليغور التي تمتد من منشوريا شرقا إلى بحر قزوين غربا.
وال تختلف معاناة مسلمي الروهينغا في بورما عن األوضاع
التي يعيشها اإليغور ،والذين عانوا الويالت على مدى قرون على
يد البوذيني ،إذ كانت أول عملية اضطهاد عاشوها ،بني سنوات
 1550و1589م ،والزالوا يعانون إلى يومنا هذا ،وقد تفنن مختلف
الحاكمني في تعذيبهم في محاولة منهم إلجبار املسلمني على تغيير
دينهم ،لكن دون جدوى ،لنعرج على معاناة املسلمني في إفريقيا
منذ زمن طويل ،في إطار التصفيات العرقية ،سواء بني قبائل البلد
الواحد ،أو من طرف املستعمر ،وهي النزعة التي بقيت طاغية إلى
وقتنا هذا ،نذكر على سبيل املثال ،معاناة مسلمي دولة إفريقيا
الوسطى على يد املسيحيني وما يطبع الوضع في هذا البلد من
اقتتال مستمر بسبب الدين ،وقد قامت فرنسا بدعم الرئيس فرانسوا
بوزيزي (مسيحي) الستعادة السلطة بعدما قام جوتوديا املسلم
باالنقالب عليه في سنة  ،2013دون أن ننسى ما عاشه ويعيشه
الفلسطينيون في أرضهم على يد اليهود ..هذا فقط باختصار شديد،
لنصل إلى أن التغريض ومهاجمة اإلسالم من وقت آلخر ،لم يكن
وليد اليوم ،أو أنها صدفة أو جملة قيلت في مؤتمر صحفي ،ولكنه
حقد دفني منذ أن نشر اإلسالم عبر الفتوحات ،فاملتطرفون من أديان
أخرى ،لم يتخلوا قط عن دورهم في دحض ما جاء به اإلسالم ،وال
ولن يتنازلوا عن عدائهم التاريخي آلخر األديان السماوية ،فما قاله
ماكرون من كون «اإلسالم يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم»،
وعلى فرنسا التصدي ملا قال إنها «االنعزالية اإلسالمية الساعية
إلى إقامة نظام مــوازي وإنكار الجمهورية الفرنسية» ،في إطار
طرحه ملشروع قانون ضد «االنفصال الشعوري» بهدف مكافحة من
«يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية» ،فهو من جهة ،نابع
من تخوف الغرب الدائم من املسلمني وقدرتهم على اكتساح جميع
امليادين ،وهذا طبعا ما وصلت إليه الجالية املسلمة ،واملغاربة
منهم ،في مختلف الدول ،ومن جهة ثانية ،هو ضرب مبطن واتهام
للدين اإلسالمي بالتحريض على االنفصال والفرقة ،كي تبقى هذه
املزاعم أوراق ضغط من أجل االتفاقيات العسكرية واالقتصادية
ليس إال ،فماكرون ليس إال موظفا يعمل جاهدا للحفاظ على أركان
جمهوريته التي بنت مجدها على أكتاف املسلمني ،الذين لوالهم
لكانت أملانيا قد التهمتها خالل الحرب العاملية ،لذلك ،فال غرابة
في أن يدوس مسيحي على دين من كان سببا في ما يعيشه حاليا،
واملوضوع طبعا متفرع وطويل ال تكفي صفحة أو حتى صفحات
للتطرق إليه بعمق.
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مذكراتساخنة

المغربية بنعلوش أول
عربية محجبة مرشحة
لنيل لقب «الوجه األكثر
وسامة في العالم»

لنور الدين الرياحي

بين القضاء والمحاماة
في المغرب ومصر

املجد ال يبنيه مال وال الزيف ي�صنع الرجال!

مفاجأة ســارة تخ
ص امل ـدونــة املغربية إحسان
بنعلوش ،التي تم تر
شيحها للفوز بلقب «الوجه
األكثر وسامة في العا
لم» لهذه السنة ،وتضم الالئحة
كذلك العديد من مشاهير
العالم ،حيث تحظى مسابقة
« »tccandlerالعاملية،
باملتابعة من طرف العديد
من النجوم ،ويتجاوز
متتبعو صفحتها عبر موقع
التواصل االجتما
عي «إنستغرام» املليون متابع.
ويبلغ عدد املرشحني
لهذه املسابقة 100 ،شخص
مؤثر أو فنان ،من م
ختلف أنحاء العالم ،لتكون
إحسان بنعلوش
ضمنهم ،باعتبارها أول عربية
محجبة تدخل الئحة املسابقة.

أزيد من  32مليون
مشاهدة ألغنية الفنانة
المغربية نورا فتحي

المهرجان المغاربي للفيلم
بوجدة يتحول إلى نسخة
رقمية بسبب «كورونا»

تصدرت أغنية « »Nach meri raniللفنانة
املغربية نـــورا فتحي ،والــنــجــم الــهــنــدي جــورو
رانــدهــاوا ،املرتبة األولــى في قائمة الفيديوهات
األكثر مشاهدة على منصة «اليوتيوب» ،في الهند
وباملغرب أيضا.
وحرصت نورا فتحي على مشاركة
متابعيها عبر حسابها الشخصي
على موقع التواصل االجتماعي
«إنستغرام» ،لصورة توثق
لتصدرها «الــطــونــدونــس»
فــي مختلف الــــدول ،حيث
حصدت أغنيتها الجديدة
أزيــــد مـــن  32مليون
مـــــشـــــاهـــــدة ،مــمــا
مكنها مــن اكتساح
«طـــونـــدونـــس» كل
من دولة اإلمــارات،
بـــــنـــــغـــــاديـــــش
وســلــطــنــة عــمــان
وباكستان وقطر
وغيرها ،إضافة
إلــــى حــصــدهــا
ألكــــــثــــــر مـــن
مليون عالمة
إع ــج ــاب عبر
«اليوتيوب».

أصـــــــــــدرت
جمعية «سيني
مــــــــغــــــــرب»،
املـــــنـــــظـــــمـــــة
لـــفـــعـــالـــيـــات
املـــــهـــــرجـــــان
املغاربي للفيلم
بــوجــدة ،بالغا
أعلنت فيه عن
تنظيم الــدورة
الــــتــــاســــعــــة
لـــلـــمـــهـــرجـــان
على املنصات
الــــرقــــمــــيــــة
وصــــفــــحــــات
التواصل االجتماعي ،بسبب تفشي فيروس «كورونا»
بالبالد ،وذلك في الفترة بني  25و 29نونبر املقبل.
وحسب نفس البالغ ،فإن املهرجان سيعرف ،باإلضافة
إلى املسابقة الرسمية لألفالم الطويلة والقصيرة ،تنظيم
ورشــات ستخصص ملهن السينما ،ونــدوات ولقاءات،
ودروس في السينما ،واعــدا ،على لسان املنظمني ،أن
تكون نسخة هــذه السنة «محطة مفصلية تنزل فيها
أنشطتها على املنصات الرقمية وصفحات التواصل
االجتماعي ،مما سيسمح بلقاء أكبر عدد من الجمهور في
الدول املغاربية وخارجها».

للراغبين في التوصل بـ

لم يخف قضاة ومحامو لبنان الشقيق إعجابهم بقضاء املغرب ،يتقدمهم األساتذة بسام
وعقل وعبد السالم خير ،أعضاء مكتب اتحاد املحامني العرب ،وتحت أنظار النقيب ورفيق
الدرب األستاذ بوعشرين ،األمني العام التحاد املحامني العرب ،وبحضور الزميلة األستاذة
سارة درميش ،عندما صرحوا أن احتفاء القضاة املغاربة بهم يشكل دليال على عمق الروابط
التي تجمع بني محامي وقضاة املغرب ،وكان ذلك مرة أخرى بمنزلي وبتوثيق برسالة شكر
ال زلت أحتفظ بها من األمني العام التحاد املحامني العرب ،منوها باملجهودات التي بذلها
القضاة املغاربة الستضافتهم للمحامني العرب ،مما ساهم في إعطاء صورة نموذجية عن
مثالية هذه العالقة وطنيا ودوليا.
وثالث بواعث إعادة نشر كلمة رئيس الجنايات ،هي قيمتها القانونية ،إذ ال تثريب على
القاضي وهو يبت في القضية ،أن يوجه رسائل إلى املحامني عبر كلمة يرجع فيها لهم ثقتهم
بمهنتهم ،ويرشدهم لسبل املحافظة على وسائل الود واالحترام املتبادل التي تجمعهم ،وأنه
مهما هاجت أمواج االختالف وتنافرت وجهات النظر وتعطلت سبل االتصال ،ال بد من إشراقة
قضاة ومحامني كما قال حافظ إبراهيم في اللغة العربية وخطورة موتها:
فإما حياة تبعث امليت في البلى
وتنبت في تلك الرموس رفاتي
وإما ممات ال قيامة بعده
ممات لعمري لم يقس بممات
لذلك ،فممات املحاماة ال يقاس بممات إن لم نقل إنه موت العدل نفسه.
فال ينقص من هيبة القضاء وال من سمو رسالة املحاماة ،االستماع إلى هذه الكلمة
التي استفزت قلمي في هزيع أخير من الليل ،شاكرا لزميلي الشاعر األديب األستاذ عبد
الرفيع الجواهري مشاركتي لها ،والتي ألهمتني هذه السطور املرتجلة ،لحبي الشديد
للمهنتني وغيرتي عليهما ،فلرجالها ونسائها أهديها كما وصلتني أدبا رفيعا وسلوكا مهنيا
نبيال واجتهادا أصيال من قضاة ومحامي مصر ،الشامخني شموخ أهرامهم ،وحضارتهم
الضاربة في التاريخ اإلنساني والتي تشكل مع املغرب واملغاربة موروثا ثقافيا وحضاريا
ودينيا وفنيا وقانونيا نعتز به كما عبر لي مرارا الصديق سفير مصر السابق في إحدى
اللقاءات ،األستاذ إيهاب جمال الدين ،الذي رغم انتهاء مهامه باملغرب وتكليفه بمهام دولية ،ال
زال يعتبر مقامه الذي قضاه بيننا من أحسن املقامات ،وال زال يعتبر أن أواصر التقارب بني
مصر واملغرب ستبقى أبدية ،نظرا ملا يجمع املغاربة واملصريني من عالقات ثقافية وفنية
تاريخية ،وهذا نص الكلمة:
((القفص لم يوضع لكم ..رئيس جنايات كفر الشيخ يوجه كلمة مؤثرة ملحامني
مدانني بالتزوير.
وجه املستشار بهاء الدين املري ،رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة األولى) ،كلمة
للمحامني ،قبل النطق بالحكم على  3محامني وعامل متهمني بالتزوير ،بالحبس  5سنوات.
الحكم ،توجه املحكمة كلمة إلى
وعند بدء الجلسة ،قال رئيس املحكمة :بمناسبة هذا
ِ
السادة املحامني« :يا رفقاء البؤساء ،يا من تعالجون آالم الناس وترافقونهم في شقائهم،
فتلبسون السواد رمزا للحداد ،وتقفون إلى جوارهم ،املحاماة رسالة عريقة كالقضاء ،مجيدة
كالفضيلة ،وضرورية للعدالة» ،وأضاف القاضي« :وجد املحامي ليدفع كيد الكائدين ،ويكشف
ستر املتآمرين ،وينير الطريق إلى العدالة ،أشبه بالشموع تحترق ،لتبعث من حولها الضياء،
ومن هنا كان واجبه أن يسمو بنفسه ليستحق اللقب الذي تميز به عند الناس ،وهو األستاذ..
هذه القاعة جعلت ليصدح فيها املحامي بحق ال ليحبس فيها لجرم».
وتابع رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ قائال« :هذا القفص لم يوضع هنا ليقف فيه
محامي ،بل ليقف املحامي قريبا منه ،ليشد من أزر ذي حظ منكود يقبع خلف قضبانه ..وضع
لشخصيات لها خطرها على املجتمع ،لتلقى طعنات االتهام ال محاميا مهمته إنصاف الناس
من االتهام ..لو كان هذا القفص ينطق ،الرتج يقول لكم :إني أرتجف حني تلجون أعتابي»،
واسترسل رئيس املحكمة« :ولكن عزاء العدالة ،أن ما نحن بصدده ،يعد استثناء من القاعدة
وإن كان – وأسفاه  -قد شاع»)).
ووجه رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة األولى ،رسالة عتاب للمحامني املحكوم
املحكوم عليكم ،كم تساوي اآلن هذه الوقفة؟ هل تخيلتم لو
عليهم قائال(( :أيها املحامون
ِ
تبادلتم األدوار مع من ظلمتم؟ ماذا بعد أن كنتم آمنني في سربكم ،فصرتم في لحظة بني سندان
طعم الظلم
األحكام ومطرقة التنفيذ؟ أو غيبتم سجينا إثر تزوير كالذي اقترفتم؟ ما وصف
ِ
ساعتها؟ ما شكل النظرة إلى هذه املهنة السامية عندئذ؟)).
وفي ختام كلمته قال(( :إن املحكمة ،وهي تصدر حكما كهذا ،تشعر بغصة ،بيد أنه القانون
الذي يخضع له الجميع ،واملحامون ـ من غير شك ـ أحق الناس بالخضوع له ..أيها الشاردون
في دنيا الزيف واملال ،إن املجد ال يبنيه مال ،وال الزيف يصنع الرجال!)).
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االسم الكامل:
العنوان الكامل:

ور»

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)

منوعـــات
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عوض  290درهم

يتبع

للتسديد عبر الشيك البنكي
ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة  190درهما
لصالح شركة «»DOUNIA PRESSE
للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi
12 Avenue prince Moulay Abdellah
B.P 439 - Rabat - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل
بنكي لصالح شركة «»DOUNIA PRESSE
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95
SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
من توصيل التحويل مصحوبا بهذه القسيمة ،عبر البريد
أو عبر البريد اإللكتروني:
contact@alousboue.com

العدد1095 :

من  29أكتوبر إلى  4نونبر 2020

األخيـــــــرة

24

حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية
الالحلقة
تاسعة

يقول القيدوم الراحل أستاذنا مصطفى العلوي(( :وما كان ألحداث على مستوى خطورة هجوم الصخيرات أن تدرج يف مسالك النسيان ،دون أن نستخلص
الدرس منها ،وكان امللك احلسن الثاني رحمه اهلل ،حريصا على إقبار أخبارها وأسرارها ،تفاديا الستمرار البحث عن دوافعها وأسبابها واملسؤولني عنها ،بقدر
ما يحرص كتاب «الصخيرات املجزرة السياسية» على استخالص الدرس مما خطته دماء الضحايا ،ودموع الثكالى على جبني التاريخ املغربي املعاصر)).
فيما يلي ،تقدم «األسبوع» أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات ،عبر حلقات ضمن ركن «الحقيقة الضائعة».

عندما خطط االنقالبيون إلعدام أعضاء البرلمان

م�ؤامرة الغولف امللكي لإ�سقاط النظام امللكي

بقلــــم:
مصطفى العلوي
شـــاءت ال ــظ ــروف أن تخلق
الــــصــــدف رأســــــن ملــحــاولــة
االنــــقــــاب ،بــعــد أن لـــم يكن
لهذه املحاولة إال رأس واحد،
وأصــبــح عبابو يضع بنفسه
الخطوط الجديدة النقالبه ،فهو
الشخص الوحيد الــذي بيده
القوة الضاربة ،هــؤالء الطلبة
الشبان الذين شحنهم على مر
األيام بالروح الثورية ،بعد أن
أعطاهم تكوينا عسكريا صارما،
وغــذاهــم بمعنوية كلها حقد
على األوضاع وعلى الحاكمني،
وفــي نفس الوقت ،أخــذ يتردد
على الــربــاط بكثرة وسكن في
بيته البحري بشاطئ الرمال
الذهبية ،وأطــلــق جواسيسه
حول املذبوح ،حرصا وتحفظا
من كل خيانة محتملة قد تصدر
عن هذا الجنرال.
وفي نفس الوقت ،كان املذبوح
يفكر جــديــا فــي طريقة أنجع
لتحقيق هــذا االنــقــاب ،ولكن
في ظروف أكثر أمنا ،وأن يحفه
بحظوظ للنجاح أكثر ثباتا من
أن تزعزعها حادثة بسيطة أو
مالحظة عابرة.
وفــي بيت الشلواطي بحي
السويسي بالرباط ،تم االجتماع
الخطير الذي تقابل فيه عبابو
مــع املـــذبـــوح ،وكـــان الحديث
صريحا ،واقتنع عبابو بالنية
الصارمة للمذبوح في تنظيم
االنقالب.
وتعهد املــذبــوح بــأن يتفرغ
لتنظيم االنقالب ،وفعال ،طلب
من امللك أن يعفيه من العمل
الليلي حيث أن أطباءه نصحوه
بأن ينام إثني عشرة ساعة في
اليوم ،أي من الثامنة مساء إلى
الثامنة صباحا ،وكــان لــه ما
أراد ،وأخذ يغادر القصر مساء
كل يوم ويصل إلى بيته ،حيث
يغير ثيابه ويخرج رفقة سائقه،
وال يعود إال في الصباح ،فقد

كانت مكانته لدى الحسن الثاني لتعذيب املــعــارضــن ،ويسمى عبابو ،فأوامر املذبوح ال تناقش،
تنزهه عن كل الشكوك وتبعده «دار املــقــري» ،والــذي كــان منذ وعندما يتم الطلبة مناوراتهم
عن كل متابعة ،وغضبت زوجته ،عدة سنوات ملتقى املعذبني من عشية األحد حادي عشر يوليوز،
ابنة الجنرال أمزيان ،ورحلت أجل أفكارهم ،يوجد هو أيضا يعودون إلى أهرمومو عن طريق
إلى بيت أبيها ،وطلبت الطالق ،فــي هــذه املنطقة وال يبعد عن زعير ،وهناك عند الغولف امللكي
ول ــم يــأبــه بــهــا .لــقــد ك ــان على الغولف امللكي إال بمائتي متر ،الذي يصلونه حوالي منتصف
موعد مع عمل خطير ،وأشــاع وقبل توزيع االستدعاءات لسهرة الليل وهم في طريقهم ،يتوقفون
فــي جميع األوســــاط أن امللك االفتتاح ،أصدر الجنرال املذبوح لـــدخـــول الــغــولــف وتــطــويــقــه
عرض عليه وزارة الداخلية ،لكن أوامــره إلى مصلحة املخابرات واعتقال امللك وسجنه في دار
األطباء أكدوا أنه محكوم عليه البوليسية كــي تــفــرغ السجن أمه ،واعتقال جميع الحكوميني
باملوت بسبب مرض السرطان السري« ،دار املقري» ،من جميع وسجنهم في املعتقل السياسي
املعتقلني ،وأن تسلم له مفاتيح «دار املــقــري» ،وإعــــدام الئحة
الذي يأكل أمعاءه.
والحقيقة ،أن املــذبــوح كان ذلك السجن ،وفي ليلة واحدة ،معينة مــن الــضــبــاط فــي نفس
أقــوى مــن حــصــان ،وأن مرضه أفرغ سجن املعذبني من املعتقلني الليلة تحت أضواء وانفجارات
كان مجرد خدعة ضحك بها على السريني وكان به معتقلون منذ الــشــهــب االصــطــنــاعــيــة ،وفــي
سنة  1961لم يكونوا يعرفون منتصف الــلــيــل ،يسجل امللك
كل من يتعامل معهم.
وأصــــبــــح املــــذبــــوح يــولــي أيــن هــم ،وال ما هو مصيرهم ،خطاب التنازل فــي قصر أمــه،
اهتماما بالغا للغولف امللكي ولكن إرادة املذبوح فوق الجميع ،ثم يؤخذ في طائرة خاصة هو
بــالــســويــســي ،وضــــرب للملك وســرعــان ما سلمت املخابرات وأفراد أسرته تحت جنح الظالم،
وعدا بأنه سيفتتح هذا الغولف مفاتيح السجن السري للجنرال وتــؤمــر الطائرة بالتوجه إلى
بمناسبة ذكرى عيد ميالد امللك ،املــذبــوح دون أن تسأله ملــاذا ..عــمــان ،حيث تتخذ الترتيبات
لنفي املــلــك عند صديقه امللك
وأنه سيستدعي كبار الالعبني
حسني ،وعند طلوع صباح يوم
العامليني لــهــذا الــغــرض ،وأنــه
اإلثنني ثاني عشر يوليوز،
سيقيم حفلة ساهرة يستدعي
يــفــاجــأ املــغــاربــة والـــرأي
إليها شخصيات يختارها
العام العاملي ،بأن عهد
بنفسه ،ويترأسها امللك
كان المخطط السري يقضي
املــلــكــيــة قــد ولـــى مع
وأفــــراد أســرتــه ،وحــدد
بأن يطلب عبابو السماح له بالقيام بمناورة
ظــــام الــلــيــل ،وأن
لها مــوعــدا يــوم األحــد
املــغــرب ابــتــداء من
حــادي عشر يوليوز،
عسكرية في بن سليمان ،بأن تخرج فصائل
ذلـــــك الـــصـــبـــاح،
وطـــبـــعـــت بــطــائــق
الضباط الصغار من أهرمومو إلى فاس ،ثم
أصـــــبـــــح تــحــت
االســـتـــدعـــاء بــاســم
إدارة جـــديـــدة،
الــجــنــرال املــذبــوح،
مكناس ،فالرباط ثم بن سليمان عبر طريق زعير،
وكــــانــــت مــهــنــة
ووزعـــت على أغلب
أي حوالي أربعمائة كيلومتر ،لتقوم بمناورات
اإلدارة الجديدة
الشخصيات ،وكــان
عسكرية بالذخيرة الحية ،وصدرت األوامر إلى
هــي أوال ،القيام
املذبوح يقضي يومه
بالتخلص من جهاز
ـف
كــامــا فـــي الــغــولـ
إدارة المدارس العسكرية وإلى القيادة
الحكومة الــذي كان
يشرف على الترتيبات
العليا للجيش ،بوضع جميع الترخيصات
مــفــروضــا أن يــكــون
بنفسه.
معتقال في «دار املقري»،
لقد قرر املذبوح وعبابو
رهن إشارة عبابو للقيام
وذلـــك بمحاكمات علنية
أن يتصرفوا بأنفسهم ،وأن
بمناورته
وتــنــفــيــذات ألحــكــام اإلعـــدام
يجعلوا األحداث تحت تصرفهم،
الجماعية بطريقة تجعل الشعب
وأن يضمنوا لتلك األحـــداث
مقتنعا بأنه تخلص من أعدائه،
عوامل النجاح ،وكان البرنامج
وقـــام املــذبــوح بــزيــارة أطــال وبــالــتــالــي ،تجعله يصفق من
كما يلي:
يقع الغولف امللكي الذي كلف التعذيب بنفسه ،ولكنه كتم السر األعماق للثورة ،وتقول التقارير
السرية أن املخطط كان يقضي
أربعة ماليير فرنك ،على بعد في صدره واملفاتيح في جيبه.
وكــان املخطط السري يقضي بإعدام خمسة آالف متعامل مع
كيلومتر واحد من قصر السالم،
في غابة مترامية األطراف ،على بــأن يطلب عبابو السماح له الحكومة ،وعلى رأسهم جميع
الطريق الرئيسية املــؤديــة من بالقيام بمناورة عسكرية في النواب البرملانيني ،الذين كان
الــربــاط عبر طــريــق زعــيــر إلى بن سليمان ،بأن تخرج فصائل مقررا أن يعدموا في الساحة
الضباط الصغار من أهرمومو العمومية ،وكلهم أعضاء البرملان
الرماني فنب سليمان.
وقد حضر هذا الغولف ليكون إلى فاس ،ثم مكناس ،فالرباط ثم الذي شكله الجنرال أوفقير من
مسرح االنقالب التاريخي الذي بن سليمان عبر طريق زعير ،أي أصــدقــائــه ورجــالــه حتى سمي
سيغير تــاريــخ املــغــرب ،لذلك حوالي أربعمائة كيلومتر ،لتقوم ذلك البرملان« ،برملان أوفقير»،
أحيط بجدار علوه ثالثة أمتار بمناورات عسكرية بالذخيرة سنة .1970
وتم االتفاق على هذا البرنامج،
على طول سبع كيلومترات وكأنه الــحــيــة ،وصـــدرت األوامـــر إلى
سور الصني ،وشقت طريق من إدارة املــدارس العسكرية وإلى وحضرت الئحة املنفذين له ،وكان
نوع األوطوروت لتؤدي إلى هذا القيادة العليا للجيش ،بوضع على رأســهــا الــجــنــرال املــذبــوح
الغولف ،ومــن غريب الصدف ،جــمــيــع ال ــت ــرخ ــي ــص ــات ره ــن وعــبــابــو وحــمــو والــشــلــواطــي،
أن قصر امللكة األم ،يوجد في إشــارة عبابو للقيام بمناورته ،وكان بديهيا أن الضباط اآلخرين
منطقة الغولف نفسها ،ومن وطلب عبابو ثمانية أطنان من ســيــبــتــعــدون ،بــحــكــم طاعتهم
أغــرب ما في هــذه الــصــدف ،أن الرصاص ،وأعطيت له دون أن للجيش وبحكم ما تبادلوه من
السجن السري الــذي يستعمل يسأل أحد عن السبب أو يحاسب أسرار ،من الجنرال املذبوح.

وانطلق البرنامج الجهنمي
بسرعة البرق ،وشرع في تنفيذ
الــتــفــاصــيــل ،وتــوالــت فــي بيت
الشلواطي وعبابو واملــذبــوح،
وكــان يــوم حــادي عشر يوليوز
يــقــتــرب ،وحـــرص املــذبــوح على
أن تبقى املظاهر كما كانت ،وتم
استدعاء املئات من أصدقاء امللك
واملعجبني به ،واستدعاء املطربني
واملطربات ،وإعطاء صبغة الهيبة
والجالل املعتادة حتى تتم تغطية
العملية بكل دهاء وذكاء.
وكان عبابو يتتبع الخطوات
الــتــي يخطوها املــذبــوح بكل
عناية ،فيجدها ثابتة راسخة،
وتأكد من أن املذبوح صادق في
نيته ،وأنــه ال محالة سيصبح
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة صــبــاح
اإلثــنــن ثــانــي عــشــر يــولــيــوز
 ،1971وتــم تعيني الكولونيل
الشلواطي قائدا عاما للجيش،
وهــنــا الحــت الــثــغــرة الكبرى،
وتبني لعبابو أنه ربما سيكون
أحـــق م ــن املـــذبـــوح بمنصب
رئاسته الجمهورية ،وفكر مليا
في املوضوع ،لكنه حرص على
أن يبقى املــوعــد هــو املــوعــد،
سهرة األحد في الغولف امللكي،
وأخبر الضباط املشاركني في
االنقالب بأن عليهم أن ينتظروا
األوامـــــــر ،وفــــي يــــوم تــاســع
يوليوز ،أخــبــروا جميعا بأن
ساعة الصفر هي الثانية عشر
من ليلة األحد.
وفـــي يـــوم ثــامــن يــولــيــوز،
شوهد الكولونيل عبابو في
القيادة العليا للجيش يتنقل
بــن املكاتب ويفتش األرك ــان
واألبـــــواب ،ويـــزور أصــدقــاءه
في مكاتبهم ويبادلهم الحب
والــحــنــان ،ولــكــنــه فــي نفس
الــوقــت ،كــان حريصا على أن
يــزور كــل مكتب وكــل املمرات
وكـــل ال ــق ــاع ــات ،ودخــــل عند
الجنرال البشير وسلم عليه
وبــادلــه حديثا طويال بصفته
املفتش العام للجيش ،ثم توجه
إلى بيته بشاطئ البحر ،حيث
شرع في اتصاالته مع أصدقائه،
لكنه قبل أن يــغــادر القيادة
العليا ،التقى ببعض الضباط
وطلب منهم أن يشرفوه بتناول
طعام الــغــذاء معه عند أخيه
الكومندان عبابو في القنيطرة
زوال يوم السبت عاشر يوليوز،
وقبل أغلبهم الدعوة.
كلها تحركات واستعدادات
علنية ال تثير فضول املخابرات
املدنية وال املخابرات العسكرية،
رغم أن الديوان العسكري للملك
كــان يــرفــل بنماذج مــن القوة
والدهاء والنفوذ.
يتبع

