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في الوقت الذي يخضع فيه العاملون في
القصر امللكي وحتى العاملني على أطرافه،
لفحوصات متكررة لفيروس «كورونا»
بــمــعــدل فــحــص كــل  48ســاعــة ،يطرح
التساؤل عن نوع «الخلل» الذي حال دون
فحص الفريق التقني املكلف بتسجيل وبث
الخطاب امللكي يــوم الجمعة املاضية ،قبل
مباشرة عملية االقــتــراب من قاعة العرش،
حيث صــدرت األوامــر من وزارة التشريفات
واألوسمة إللغاء عملية التحضير للخطاب،
وإذاعة بالغ بتأجيله إلى اليوم املوالي.

الـحرب
يبدو أن جبهة البوليساريو ومن يقف وراءها ،نسيت الماضي
القريب ،حيث ال تزال دروس المعارك الباسلة للغجدامي
والحارثي والعابدي ..في تضحيات الجيش الملكي المغربي من
أجل الوطن ،دروس لم يستطع الزمان تجاوزها ..وها هي الجبهة
تعود لتدق طبول الحرب على أطراف «الكركرات» ،متحدية األمم
المتحدة وقرارات مجلس األمن ،بينما يواصل المغرب سياسة «ضبط
النفس» ،حفاظا على اتفاق وقف إطالق النار ،غير أن ذلك لم يمنع
من تحريك الجيش صوب «الكركرات» لحماية المعبر المغربي هناك
في الصحراء..
البوليساريو ربما باتت تفضل سيناريو «الحرب» لتظهر بمظهر
الضحية ،وهي تحاول منذ مدة إلقاء عناصر مشبوهة في طريق
فريق األمم المتحدة ،كما أن نفس العناصر تستعمل اللكام النابي في
مخاطبة عناصر الجيش المغربي المرابضة بلك شجاعة أمام الحدود،
كما ال يسلم فريق األمم المتحدة أيضا من عبارات السب والقذف..
وحدها تحراكت الميليشيات المدعومة من الجزائر وجنوب إفريقيا
تؤكد أن خيار الحرب ربما بات مطروحا(.)..
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هزيمة ترامب تحيي آمال الفلسطينيين
بقلــم:

الطيب العلوي

قراءة م�ستقبلية
ملغرب 2020
بعد مائة سنة ،عندما سينغمس واحد من أحفاد
األشخاص الذين ازدادوا الــيــوم( ،)...في القراءة
واالطالع على تاريخ املغرب( ،)...وال ندري بعد بأي
وسيلة سيتم ذلك ،سيكتشف أنه في سنة ،2020
قد فتك بالبالد فيروس يسمى «كوفيد  ،»19كما فتك
بغيرنا ،وأودى بحياة آالف املغاربة ،وتسبب في
تراجع اقتصادي كبير وتو ُّقف تام للحركة ،دام ع ّدة
أشهر ،كما س ُيحاط بعِ لم هذا الحفيد( ،)...أن نفس
الوباء تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة()...
في تأجيل خطاب للملك محمد السادس ،وألول مرة
ٌ
تأجيل كان العاهل قد أعطى به املثال في
في عهده،
«االلتزام بالبروتوكول الصحي والتدابير الوقائية،
حرصا على عدم تفشي الوباء» ،مباشرة قبل أن
يعطي توجيهاته إلطالق عملية تلقيح مكثفة ،التي
بعد وقــت( ،)...كانت قد ساهمت في إطفاء «عام
نــاري» ،شب فيه باملغرب وبالعالم ،حريق صحي
واجتماعي واقتصادي ،مادي ومعنوي ،دام أكثر
من أربعة فصول.
وبما أن قر ًنا من الزمن ،مدة طويلة« ،غادي يجي
فيها ما يتعاود» من أحداث وتقلبات ستغطي بالتأكيد
على ما نعيشه الــيــوم( ،)...فطريقة قــراءة سليلنا
هذا( )...لألحداث التي تم ذِ كرها لحد اآلن ،ستكون
سريعة ،سطحية ،ودون اندهاش ُيذكر .وبما أن «رجل
الغد» سيكون أذكى وأسمى وأشد مسؤولية مما نعرفه
الــيــوم( - )...وهــذا ما نتمناه  -فعندما سيواصل
َّ
سيطلِع على معطيات ستثير
«خونا فالـله» قراءته،
انتباهه أكثر مما سبق ،وسيراها بنفس العني التي
نرى بها نحن اليوم ،البرامج املصورة باألبيض
واألســود ،لألوبئة التي فتكت بالبشرية فيما قبل،
ِّ
تشكل صفوفا بــاآلالف ،حفاة
حني كانت األقــوام
عــراة ،أطفالهم فوق ظهورهم ،وينتظرون ساعات
طويلة ،لكسب القليل من الخبز واملـــاء ...وقائع
ستثير انتباهه إلى درجة أن يقترحها ضمن دروس
التاريخ ،لألجيال التي تليه.
صدمة «رجــل الــغــد» ،ستقع عندما سيقرأ أو
سيسمع أنه في عز وباء «كوفيد  ،»19الذي انتشر
وذاعَ  ،بــدايــة العقد الــثــانــي مــن الــقــرن الــحــادي
والعشرين ،مات العديد بسبب رفضهم أو إخراجهم
من أقسام اإلنعاش لبعض املستشفيات ،نظرا لعدم
توفرهم على «السومة املعلومة» ،املقدرة بـ 60.000
درهم قصد العالج ،ومن وافته املن ّية اح ُتفِ ظ بجثته
حتى إتمام األداء( ،)...صدمة «رجل الغد» ،ستتقوى
عندما سيسمع أن تحليل الكشف اإلخباري لهذا
الفيروس ،املتجلي في إدخــال عمود بالستيكي
بسيط وإخراجه من األنف ،تراوح ثمنه ما بني 600
و 1500درهم ،في بلد أجره الشهري األدنى لم يكن
يتعدى ضعف ثمن التحليل املذكور« ،رجل الغد»
هذا ،ستهتز مشاعره حني سيقرأ أنه في عز أزمة
صحية كادت أن تعصف بالبشرية ،تحايلت لوبيات
طبية معينة ،وتفانت في خدعها ،بتقديم نتائج
تحاليل إيجابية عمدًا للمفحوصني ،قصد مضاعفة
املداخيل ...حيرة «رجــل الغد» هــذا ،ستكبر حني
سيبحث أكثر ...وسيكتشف أنه في قلب املعركة
التي قادها العالم ضد هذه الجائحة ،تراكمت في
املغرب امللفات لدى املوثقني ،وراجت الحركة لدى
«السماسرية» ،بسبب توافد الطلبات على شراء
األراضي والضيعات ،في منطقة الغرب وضواحي
«زعـــيـــر» ،و«عـــن الـــعـــودة» ،و«عـــن الــحــلــوف»،
و«ال ُّر َّماني» من طرف األطباء ،ومالكي املختبرات
واملصحات ،فيما قد بدأ السباقون منهم والبارعون
في هذا «التخلويض» ،في وضع الحجر األساس
ملجمعاتهم السكنية ،لبيعها فيما بعد للمتعافني()...
الذين رغم أنهم سينجون ،وستستمر حياتهم بعد
زوال الوباء ،لن يفلتوا من العقاب بدورهم(.)...
فسجل يا تاريخ...

بايدن ينال دعم امل�سلمني بقوله:
«مـن ر�آى منـكم منـكرا فلـغريه»
الرباط .األسبوع
تشبث الــرئــيــس الــســابــق لــلــواليــات
املــتــحــدة األمــريــكــيــة ،دونــالــد تــرامــب،
بطعنه في نتائج االنتخابات الرئاسية
األمريكية( ،)..ولكنه أسرع بالعودة إلى
مــاعــب الغولف مباشرة بعد إخــبــاره
بأن الشرطة األمريكية ستقوم بالواجب
في حالة عدم رغبته في مغادرة البيت
األبــيــض( ،)..ليتأكد عمليا فوز املرشح
الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا،
وقـــد انــتــشــرت فــي الــعــالــم اإلســامــي
تصريحاته السابقة بخصوص املسلمني،
ال سيما التصريحات التي أطلقها خالل
الــشــروع فــي حملته االنتخابية ،حيث
سبق له االستشهاد بالحديث النبوي
الكريم« :من رأى منكم منكرا فليغيره»،
كما أشــاد بخالف ترامب مع املسلمني،
متعهدا باالستعانة بمسلمني أمريكيني
ضمن فريقه الرئاسي.
الرئيس األمريكي الحالي بايدن ،أعاد
بعض االطمئنان للفلسطينيني ،بعد تعهده
بدعم القضية الفلسطينية وأش ــار إلى

بايدن

املوقف التقليدي للحزب الديمقراطي الذي
ينادي بحل الدولتني ويرفض اإلجــراءات
اإلسرائيلية األحــاديــة ،خاصة ما يتعلق
باستمرار بناء املستوطنات في الضفة
الغربية.
ولــم يكتف الرئيس الحالي ألمريكا

بما سبق ،بل إنــه أشــاد بــدور املسلمني
األمريكيني في مواجهة فيروس «كورونا»
املستجد ،ولم يتطرق إلى قضايا اإلرهاب
أو التطرف وأضــاف قائال« :إذا كان لي
شرف أن أكون رئيسا ،فسوف أنهي الحظر
املفروض على املسلمني في اليوم األول».

كاريكاتير األسبوع

تلقيح المغاربة ضد
«كورونا»
الرباط .األسبوع
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أعــطــى املــلــك مــحــمــد الــســادس،
توجيهاته إلطالق أكبر عملية تلقيح
ضــد فــيــروس «كــورونــا» املستجد،
انطالقا من األسابيع املقبلة ،وقد
جاء ذلك خالل اجتماع من مستوى
عالي خصص لدراسة استراتيجية
التطعيم ضد فيروس «كوفيد »19
وحضره رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني ،واملستشار فــؤاد عالي
الهمة ،ووزير الداخلية لفتيت ،ووزير
الخارجية بوريطة ،ووزيــر الصحة
خالد أيت الطالب ،والجنرال دوكور
دارمي عبد الفتاح الوراق ،والجنرال
دوك ــور دارم ــي محمد حــرمــو ،قائد
الــــدرك املــلــكــي ،ومــفــتــش مصلحة
الصحة العسكرية للقوات املسلحة
حيث أكد باحثون أن فيروس «كورونا» يعد أكثر امللكية ،الجنرال دوبــريــكــاد محمد
فتكا بمرضى السرطان خاصة املصابني به على عبار ،واملدير العام لألمن الوطني
مستوى الدم والرئة.
املدير العام ملراقبة التراب الوطني،
وأوضــحــت الشبكة املغربية أن نقل مرضى عبد اللطيف الحموشي..
عملية التلقيح تضع املغرب في
«كوفيد  »19إلــى مستشفى األنكولوجيا ،يعد
سابقة ومغامرة خطيرة بصحة املواطنني املرضى ،املراتب األولــى للدول التي حصلت
على اللقاح ،علما أن األولوية ستمنح
وطالبت وزارة الصحة بفتح مستشفى تمارة
على الخصوص للعاملني في
ووضعه مؤقتا رهن إشارة املركز الجامعي ابن
الــخــطــوط األمــامــيــة ،وخاصة
سينا الستقبال مرضى «كورونا» وإبعادهم عن
العاملني فــي مــجــال الصحة،
مرضى السرطان ،الذين يتوافدون من مختلف
والسلطات العمومية ،وقوات
املدن املغربية على مستشفى األنكولوجيا.
األمــن والعاملني بقطاع
وطالبت الشبكة وزيــر الصحة ،بالتدخل
التربية الوطنية ،وكذا
إليقاف هذا العبث والتجاوزات بمستشفى ابن
األشــــخــــاص املــســنــن
سينا ،لحماية أرواح املواطنني املرضى،
والــــفــــئــــات الــهــشــة
وتصحيح التسيير العشوائي الذي
املعرضة للفيروس ،قبل
يعرفه املستشفى بسبب القرارات
تــوســيــع نــطــاقــهــا على
مراعاة
التي تتخذها اإلدارة ،دون
باقي املواطنني.
أيت الطالب
وضعية وحاالت مرضى السرطان.

وزارة ال�صحة ال متيز بني «كورونا» وال�سرطان
الرباط .األسبوع
أقدم مدير املستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط
على تنقيل مرضى «كوفيد  »19إلــى مستشفى
األنــكــولــوجــيــا ،املخصص الستقبال املــئــات من
املرضى املصابني بالسرطان ،والذين يخضعون
للعالج الكميائي واإلشعاعي.
واستنكرت «الشبكة املغربية للدفاع عن الحق
في الصحة والحق في الحياة» قيام إدارة املركز
االستشفائي الجامعي بفتح وحــدة الستقبال
املرضى املصابني بفيروس «كورونا» بمستشفى
األنكولوجيا ،معتبرة أن هذا القرار يهدد حياة
املرضى املصابني بالسرطان ،وذلك حسب العديد
من التقارير والــدراســات التي أكــدت أن املرضى
الــذيــن يتابعون الــعــاج الكميائي واإلشعاعي
معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة بـ«كورونا»،

غالب

2021-2020 الموسم الفالحي

www.creditagricole.ma
www.fellah-trade.com

4

من  12إلى  18نونبر 2020

كـواليـس األخبــار

اتهام المصحات الخاصة بالمتاجرة
بمآسي مرضى «كورونا»

اجلواهري يتحالف مع بن�شعبون ملحاربة غ�سيل الأموال
الرباط .األسبوع
قــرر عبد اللطيف الجواهري ،والي
بنك املغرب ،محاربة تبييض األموال في
األبناك ،والتصدي للمعامالت املشبوهة،
وذلــك في إطــار قانون مكافحة تبييض
األموال والتصدي لإلرهاب.
وأوصـــى والـــي بــنــك املــغــرب جميع
األبــنــاك ،بمراقبة العمليات املالية،
عبر لجن اليقظة التابعة لها ،والعمل
على مراقبة التحويالت املالية القادمة
مــن الــخــارج أو داخــل اململكة ،ملعرفة
مصادرها.
وقد اتفق والي بنك املغرب مع وزير
املالية ،محمد بنشعبون ،على وضع
استراتيجية فعالة ،لتعزيز دور األبناك
فــي مكافحة جــرائــم تبييض األمـــوال
والتصدي لها ،والتبليغ عنها.
وأكــد الجواهري على أن الترسانة
القانونية الوطنية ،شهدت تعديالت

صور تنشر
ألول مرة

اجلواهري وبنشعبون

أساسية لجعلها تتماشى مع املعايير
الــدولــيــة ،مــن أجـــل مــواجــهــة رقمنة
املعامالت املالية.
وتمكن املغرب بفضل اآللية القانونية
التي يعتمدها ،مــن كشف العديد من

الجرائم املالية وعمليات غسيل األموال،
بحيث تم برسم سنتي  2019و،2020
تــســجــيــل مــا مــجــمــوعــه  390قضية،
منها قضايا في طور البحث الجنائي
والتحقيق ،أو املحاكمة.

كم ًـا هاما
ترك الراحل مصطفى العلوي ،مؤسس جريدة «األسبوع» ّ
من الصور الفريدة التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ
ما يزيد عن  60سنة ،تنشرها «األسبوع» بانتظام ضمن هذا الركن.

الرباط .األسبوع

اعتبر مواطنون أن ما تقوم به املصحات الخاصة،
يــخــرج عــن الــســيــاق الــوطــنــي ،الــقــاضــي بــضــرورة
التضامن والتالحم ملواجهة جائحة «كورونا» ،بعدما
سجلت بعض املصحات فواتير خيالية فــي حق
مرضى «كوفيد  ،»19حيث طلبت منهم تسديد مبالغ
تفوق  10ماليني سنتيم مقابل إقامتهم في املستشفى
للعالج من الفيروس.
وقد انتقد العديد من املواطنني ،سواء في «سوشل
ميديا» أو في الشارع ،تنصل املصحات الخاصة من
مهامها الوطنية ،بعدما أصدرت بالغات تؤكد فيها
تضامنها مع الدولة ،ووقوفها إلى جانبها ووضع
أسرة اإلنعاش رهن إشارة وزارة الصحة واملواطنني
مرضى «كورونا» ،للعمل بشكل جماعي وتضامني
ملواجهة الجائحة والحد من انتشارها.
وقال نشطاء أن ما تقوم به املصحات الخاصة في
حق مرضى «كورونا» ،يعد ابتزازا ،مستغلة غياب
الحكومة ووزارة الصحة ،إلثقال كاهل املواطنني
وعائالت املرضى بواجبات أداء تقدر باملاليني ،حيث
تفرض بعض املصحات على املرضى تسديد مليون
سنتيم عن كل ليلة مبيت عندها.
ودعا مواطنون وزارة الصحة ،للتدخل لدى القطاع
الخاص ،إلنقاذ املرضى من املعاناة التي يعيشونها جراء
طمع أصحاب املصحات الذين يفرضون على املرضى
تقديم شيكات على بياض قبل الحصول على العالج.

املقربون من �إليا�س يوا�صلون
الرحـيل مـن «الـبام»
بني القيادات السياسية بالحزب ،ليقرر
الرباط .األسبوع
مغادرة «الجرار» وفك االرتباط مع األمانة
العامة للحزب.
وفضل التايقي منذ مــدة االبتعاد عن
غادر القيادي حسن التايقي حزب األصالة تدبير إدارة الفريق في مجلس املستشارين،
واملعاصرة ،منهيا بذلك عالقته بالحزب الذي
بعد سيطرة «تيار املستقبل» على مقاليد
قضى فيه عشر سنوات بني الحضور
الحزب ،رغم تلقيه دعوات بالتراجع
السياسي والتنظيمي ،بعدما شغل
ع ــن قــــرار االســتــقــالــة وتجميد
منصب مدير للفريق البرملاني في
عضويته فقط في انتظار انعقاد
مجلس املستشارين ،وكان من أبرز
مؤتمر املجلس الوطني.
املقربني إللياس العماري.
ويعرف حزب األصالة واملعاصرة
ويــرجــع سبب مــغــادرة التايقي
احتقانا داخليا بني املناضلني
لـ«البام» ،إلى خالفه مع األمني
واألمــانــة العامة الحالية،
العام الحالي عبد اللطيف
بــســبــب طــريــقــة تدبير
وهــبــي ،حــيــث كـــان من
الحزب وعدم فتح نقاش
أبرز املساندين لـ«تيار
حول املسار السياسي
الشرعية» ،ولعب دورا
واآلفــاق املستقبلية
فــي تــذويــب الخالف
لـ«البام».
التايقي

تنفرد «األسبوع» بنشر هذه الصورة ،ألول مرة ،للملك محمد السادس
أيام الطفولة خالل احتفاله بعيد ميالده.

بوصوف يحرج األحزاب بمطالب مغاربة العالم
الرباط .األسبوع

اعتبر عبد هلل بوصوف ،األمني العام
للمجلس االستشاري للجالية املغربية
املقيمة بالخارج ،أن مطلب تمثيلية
الجالية في البرملان مشروع ،وقد
سبق أن رفعه املجلس للملك في
دستور .2011
وأكـــد بــوصــوف فــي حــوار
تــلــفــزيــونــي ،عــلــى أن هــذا
املطلب مشروع ودستوري،
وينبغي تفعيله والعمل على
تحقيقه بعيدا عن النقاشات

السياسية ،عبر توافق يضمن حق مغاربة
العالم في التمثيلية ويضمن مصلحة البالد.
وأرسل بوصوف رسالة مباشرة إلى األحزاب
السياسية لفتح موضوع املشاركة السياسية
للجالية املغربية ،واالنفتاح على الكفاءات
واألطر املغربية املهاجرة في الخارج ،والتي
تنتظر فسح املجال أمامها لخدمة الوطن.
وتــبــقــى األحــــــزاب الــســيــاســيــة هي
العائق أمام مشاركة مغاربة العالم في
االنتخابات التشريعية ،والحصول على
تمثيلية في البرملان املغربي،
إذ تخشى بعض القيادات
الحزبية التفوق األكاديمي
والــعــلــمــي لــــدى مــغــاربــة
املهجر.
بوصوف

�أخنو�ش يدعو ملناق�شة القا�سم
االنتخابي داخل الربملان
الرباط .األسبوع

أكد عزيز أخنوش ،رئيس حزب التجمع
الوطني لألحرار ،دعمه ألي إصالح
انتخابي يلقى إجماع األطياف
السياسية ،مضيفا أنــه يدعم
النقاش املــطــروح حــول القاسم
االنتخابي الذي يهدف للحد من
منطق األقلية التي تتحكم في
الشأن العام.
واعتبر أخــنــوش أن
النقاش السياسي حول
الــقــاســم االنتخابي،
يجب أن يكون داخل
قبة البرملان ،موضحا
أن حزبه ال يضع هذا
املــوضــوع كأولوية
أخنوش

أساسية قبل االنتخابات ،وإنما هدفه
التركيز على إنجاح السنة التشريعية
الحالية واستكمال املسار الــذي انطلق
منذ أربع سنوات.
وقال زعيم األحرار أنه متفائل لتحقيق
حزبه نتائج طيبة خالل االستحقاقات
املــقــبــلــة ،ملــا حــقــقــه مــن حصيلة
إيجابية على املستوى الحكومي
والشأن املحلي ،من خالل سياسة
القرب واإلنصات للمواطنني.
وي ــل ــق ــى م ــق ــت ــرح الــقــاســم
االنــتــخــابــي إجــمــاعــا من
قبل مختلف األحـــزاب
السياسية ،باستثناء
حــــــــزب الــــعــــدالــــة
والتنمية ،الذي يرى
أنــه هو املستهدف
م ــن اعــتــمــاده في
االنتخابات املقبلة.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس األخبــار

تحت األضواء
من يفتح ملف مخلفات مقاتلي «داعش»؟

مغربيات يف �سجون العراق و�سوريا
يطلنب تدخل امللك حممد ال�ساد�س
الرباط .األسبوع
بعد القضاء على تنظيم «داعش» ،كان مصير
أتباعه إما القتل أو االعتقال أو الفرار ،لكنهم
خلفوا وراءهــم آالف النساء واألطفال ،كانوا
جزء من املؤسسة األهلية واألسرية للتنظيم ،فئة
قليلة من تلك النساء تورطن في أعمال قتالية،
أما النسبة األكبر منهن ،فقد كن مجرد مرافقات
ألزواجهن الذين كانوا مجندين بالتنظيم داخل
الشام ،أو قدمن من الخارج استجابة ألوهام
العيش في «الخالفة» وحكم الشريعة ،التي
روجت لها آلة التنظيم اإلعالمية.
وحسب عــدة تقارير ،فقد تــم االتــفــاق بني
القوات العراقية والسورية ،على االحتفاظ
بنساء «داعــش» فــي مخيمات لجوء مؤقتة
تحولت إلى مراكز لالعتقال ،من بينهن نساء
مغربيات عالقات رفقة أطفالهن ويعشن معاناة
حقيقية سواء في السجون أو مراكز االعتقال
بعدما تــم التغرير بهن للعيش فــي «أرض
الخالفة» املزعومة ،تحت حكم تنظيم «داعش».
ووفـــق مــصــادر مطلعة ،ف ــإن الــعــديــد من
املغربيات املعتقالت في السجون السورية
والعراقية ،يتعرضن ملعامالت قاسية رفقة
أطفالهن ،ويواجهن مصيرا مجهوال ،رغم
براءتهن من االنتماء إلى أي تنظيم متطرف،
حيث يطالنب بــأن تهتم الحكومة املغربية
بملفهن ،وتفتح لهن باب الرجوع ألرض الوطن.
وفــي هــذا الــســيــاق ،توصلت التنسيقية
الوطنية لعائالت املعتقلني والعالقني املغاربة
في سوريا والعراق ،بعدة رسائل من سجينات
مغربيات تــتــراوح أعــمــارهــن بــن العشرين
والثالثني سنة ،يقصصن معاناتهن والظروف
الصعبة الــتــي يعشنها فــي الــشــام وبــاد
الرافدين.
وراسلت التنسيقية رئاسة الحكومة والعديد
من الــوزارات ،ألجل االهتمام بملف املغربيات
العالقات في األراضــي العراقية والسورية،
والــبــحــث عــن حــلــول لــلــنــســاء السجينات،
ولألطفال املحرومني من الــدراســة والعيش
الكريم ،حيث تتم معاملتهم بطرق قاسية في
مخيمات االحتجاز ،بسبب أخطاء آبائهم الذين
كانوا مجندين في صفوف الجماعات املتطرفة.
وتحكي سجينة مغربية تسمى (أ .ر) ذات
الـ  24ربيعا ،تقبع بسجن في العراق ،رفقة
ابنتها التي تبلغ عامني فقط ،معاناة كبيرة
وتقول« :نحن معذبون كثيرا هنا ،والظروف
قاهرة ،ونعاني من الجوع واإلهمال ،مناعتي
ضعيفة جدا ونظري ضعيف ،وابنتي تمرض

باستمرار» ،وتضيف أن إدارة السجن قررت
ترحيل األطفال الذين تطالب بهم بلدانهم،
داعية املسؤولني املغاربة إلنقاذها وابنتها من
السجن ،حيث تخشى من نقلها إلى دار لأليتام
في العراق وتفقدها لألبد ،معبرة عن ندمها
قائلة« :أنا أناشدكم هلل أنني ال أستطيع فراق
ابنتي ،ارحموني باسترجاعي أنا وابنتي إلى
بلدي املغرب ،كنت معززة مكرمة في وطني،
واليوم أنا أدفع ثمن خطأ زوجي املغرر به»،
وتابعت املسماة (أ .ر) قصتها قائلة ،أنه
بعد فرارها من تنظيم «داعــش» وهي حامل
في الشهور األولــى ،وجدت نفسها في قبضة
السلطات العراقية التي نقلتها إلــى سجن
مزري ،لتزيد من معاناتها رفقة ابنتها بسبب
الظروف القاسية التي عاشتها منذ وصولها
للشام ،معتبرة أن «النساء املغربيات العالقات
فــي سجون الــعــراق ،هــن ضحايا ألزواجــهــن
الذين غرر بهم وال عالقة لهن بالفكر املتطرف
واإلرهاب».
بدورها ،تروي (ح .ر) شابة مغربية عمرها
 26سنة مسجونة في العراق أيضا ،ظروفا
قاسية تعيشها بسبب السجن واملرض ،حيث
تعاني من نقص كبير في التغذية وفقر الدم
ومرض الضغط الدموي ،مما يفقدها السيطرة
على جسمها ويفقدها الوعي لساعات طويلة،
مضيفة أنها قضت خمس سنوات بني الغربة
والحرب والرعب ،لم تر فيها أهلها وعائلتها،
وتضيف في رسالة لها« :يقع لنا الكثير من
املشاكل مع النساء املتشددات هنا ،ويهددوننا
وينادوننا بالكافرات ،ألننا نطالب بالرجوع
لبلدنا ،فعال نريد الرجوع إلى أهلنا ،اآلن 3
سنوات ونحن بالسجن نعاني أزمات نفسية
وأمراض كثيرة نريد العودة لبالدنا وال عالقة
لنا باملتطرفني» ،بينما تبدي (ح .ر) رغبتها
في رؤية والديها اللذين ينتظران عودتها منذ
سنوات ،لكن الظروف الصعبة حالت بينهما،
راجية أن تساعدها الدولة للخروج من جحيم
السجن والجوع واملرض ،والعودة للبالد.
وتلتمس السجينات املغربيات تدخال من
امللك محمد السادس لدى السلطات العراقية،
إلطالق سراحهن ومساعدتهن للعودة من جديد
للمملكة.
وفي سياق متصل ،توجد نساء مغربيات
محتجزات لدى قــوات سوريا الديمقراطية،
التي قامت بمحاربة تنظيم «داعش» والقضاء
عليه في شمال سوريا ،وتمكنت من احتجاز
نساء مع أطفالهن من مختلف الجنسيات من
بينهن مغربيات كن يعشن في املناطق التي
يسيطر عليها «تنظيم الدولة».
وقد وجهت السجينات املغربيات املحتجزات

البحري

لدى القوات الكردية السورية ،رسالة إلى امللك
محمد الــســادس ،يلتمسن بــدورهــن التدخل
إلنقاذهن رفقة أبنائهن من مخيم االحتجاز
الـــذي يفتقد ملــقــومــات الــعــيــش والتطبيب
والرعاية الصحية ،مشيرات إلى ندمهن بعد
سفرهن إلى منطقة متوترة والزج بأطفالهن في
مشاكل وظروف صعبة ،وقد جاء في رسالتهن:
«إنا نقر ونعترف بخطئنا الفادح ،وإنا نادمات
أشد الندم ملا فعلناه بأنفسنا وأبنائنا ،لهذا
نرجو من جاللتكم مد يد العون النتشالنا من
هذه البؤرة وإعادتنا ألرضنا وبلدنا ووطننا
الحبيب ،مهما قلنا عن فضاعة الوضع ،فإننا
ال نستطيع إيصال الحقيقة كاملة ،سنوات من
عمر أبنائنا ضاعت بسبب قرارات متهورة منا
نحن اآلباء».
وحسب تقارير حقوقية دولية ،فإن نساء
«داعــــش» وأطــفــالــهــن ،يتعرضن العــتــداءات
وعمليات ابتزاز( )..من قبل الجنود املحليني
التابعني للقوات الكردية ،أو امليليشيات التابعة
للحشد الشعبي العراقي ،حيث تقول منظمة
«هيومن رايتس ووتش» ،أن «وضعيتهن معقدة
وال يبدو أن هناك حال يقضي باإلفراج عليهن
أو ترحيلهن أو تقديمهن ملحاكمات عادلة».
ودعــت املنظمة األمريكية إلــى وضــع حد
ملعاناة نساء «داعش» املحتجزات في مخيمات
العراق وسوريا ،لكونهن يتعرضن لالستغالل
الجنسي مــن قبل امليليشيات الــتــي تعمل
مع الــقــوات النظامية في الــعــراق وسوريا،
معتبرة أن عشرات آالف الضحايا من النساء
والقاصرين تم استغاللهم جسديا خالل األعوام
السبع األخيرة في سوريا والعراق ،سواء على
يد «داعش» ،أو النظام السوري وامليليشيات
العراقية والكردية السورية.
وكشفت تقارير إعالمية ،أن ميليشيا «كتائب
حزب هلل» العراقية ،قامت بـ«نقل نساء مقاتلي
تنظيم داعــش من معسكرات في سوريا إلى
مدينة القائم العراقية ،حيث احتجزت  250إلى
 300امرأة وطفل من عائالت التنظيم ،ينتمون
لجنسيات مختلفة ،ووضعتهم في منازل داخل
املدينة تحت حراسة أمنية مشددة ،فيما تمنع
على العراقيني دخول هذه األحياء».
وتبقى وضعية النساء املغربيات املحتجزات
في العراق وسوريا معلقة ،في انتظار تدخل
الــدولــة إلنــهــاء معاناتهن داخـــل املخيمات
والسجون ،والسماح لهن بالعودة للوطن،
خاصة وأن هناك ضحايا هم األطفال األبرياء
الذين تم الزج بهم في حياة مليئة بالتطرف
والكراهية ،ويحتاجون لرعاية وإعادة تأهيل
اجتماعية ونفسية لنسيان املآسي والحرب
التي عاشوها في األراضي السورية.

ما خفي

اكن أعظم
حصلت «األسبوع» على فاتورة
خرافية ،لعيادة خاصة ،تناهز قيمتها
 14مليونا ،تم إجبار عائلة على دفعها
مقابل امل ــدة الــتــي قضاها جنني في
«الحاضنة االصطناعية» ،والغريب
في األمــر ،أن عملية احتضان الجنني
انتهت بموته ،مــا يعني أن املصحة
فشلت في العملية ،لكنها بقيت تطالب
العائلة بمصاريف االستشفاء ،الذي
انتهى بموت الجنني ،والزالت املصحة
املــعــروفــة فــي الـــدار البيضاء ترفض
تسليم جثة الجنني إلى أهله في انتظار
األداء(.)..
أحيى الملك محمد الــســادس
العرف القديم الــذي يقضي بإشراف
القصر على املشاريع الكبرى بالعاصمة
الــربــاط والــنــواحــي ،غير أن مشاريع
الــربــاط ال تــواكــب ه ــذه الــتــطــورات،
فمشروع املحطة الطرقية الكبير لم يتم
الحسم في الجهة التي ستشرف على
تسييره في ظل تعدد الشركاء( ،)..كما
أن مشروع بناء محطة القطار الكبرى
وســط املــديــنــة تــوقــفــت فــيــه األشــغــال
وانسحبت منه اآلليات الضخمة ،لتقول
مــصــادر مــن إدارة ربيع الخليع ،أن
املشروع توقف بسبب «كورونا» ،وهو
ما يصعب تصديقه..
مــازال السؤال مــطــروحــا حول
القوة الخفية التي دفعت امللياردير
السياسي حــمــدي ولــد الــرشــيــد ،إلى
االنحناء أمام شباط ،في حضور رموز
حــزب االســتــقــال( ،)..لكن التحركات
األخيرة التي جسدتها عودة الصقور
القدامى ،أمثال كريم غالب وياسمينة
بـــادو وآل الــفــاســي ..بــاإلضــافــة إلى
استدعاء املرشحني السابقني في بعض
الجهات ،تؤكد بداية التمهيد إلعادة
حــزب االستقالل إلــى واجهة الصراع
أو التحالف مع العدالة والتنمية في
مخطط سياسي كبير(.)..
علق مصدر اتحادي على املرحلة
التي يمر منها الحزب بقوله «إن الحزب
ال خيار أمامه سوى دخول االنتخابات
بقيادة إدريــس لشكر حتى لو تطلب
األمــر تجديد واليته االنتخابية على
رأس الحزب» ،حيث بات محاورا قويا
لكافة الفرقاء السياسيني والداخلية
رغم توفره على فريق برملاني صغير
ووزير واحد في الحكومة ،حسب نفس
املصدر.
تخلت براكن عن عادتها القديمة،
وقــد وجــهــت أصــابــع االتــهــام لفوزي
لقجع فــي محاولة تغيير لــون فريق
النهضة البركانية لكرة القدم من اللون
البرتقالي إلى اللون األزرق ،األمر الذي
اعتبره املتتبعون صباغة سياسية ،رغم
أن األمر يتعلق بتدابير رياضية فقط،
قد تتحول إلى تداريب سياسية(.)..
ألول مرة يقترح حــزب سياسي
مــغــربــي مـــشـــاركـــة الــســجــنــاء فــي
االنتخابات ،ويتعلق األمــر بالحزب
املوروث عن الراحل التهامي الخياري،
حــيــث ط ــال ــب حــــزب جــبــهــة الــقــوى
الديمقراطية بمشاركة نزالء السجون
في االنتخابات ،كما أعلن عن رغبته في
التنسيق مع حركة «قادمون وقادرون»
التي يترأسها املصطفى املريزق.
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إدريس لشكر يتزعم النقاش االنتخابي

نبيل بنعبد الله يتخلى
عن حلم االستوزار

حماولة تدويل خالف االحتاد اال�شرتاكي وحزب العدالة
والتنمية حول القا�سم االنتخابي
الرباط .األسبوع
سعى االتــحــاد االشتراكي عبر
املــؤســســة األملــانــيــة «فــريــدريــش
إيبرت» ،إلى دعم داخلية املغرب
فــي تغيير قــاعــدة عــد األصـــوات
االنتخابية تحت مفهوم «اإلصالح
االنتخابي» في ندوة يومي  6و7
نونبر الــجــاري ،قبل أن يستدرك
الــشــريــك الــدولــي ،حسب مصدر
«األســبــوع» ،واعتبر األمــر دعما
لــنــشــاط ح ــزب ــي ول ــي ــس لــنــدوة
محددة ،نافيا أن تكون املؤسسة
داعمة لتدويل موضوع خالفي أو
أن تكون جزء منه.
يــذكــر أن ج ــل األحــــــزاب ،في
إطــار الــصــراع مــع حــزب العدالة
والتنمية ،تدفع في اتجاه اعتماد
احتساب القاسم االنتخابي وفق
قاعدة عدد املسجلني في اللوائح
االنــتــخــابــيــة ،فــي حــن يــعــارض
«البيجيدي» ذلــك ،لكونه يخالف

لشكر

املقتضيات الدستورية حسب رأيه،
بينما يعتبر االتحاد االشتراكي
أن الطريقة املعتمدة في السابق
لحساب القاسم االنتخابي ،بناء
على األصوات الصحيحة ،أدت إلى
انبثاق قطبية هشة ،وأن الطريقة

القديمة ساهمت في حرمان الحزب
من عدد كبير من املقاعد.
وســبــق للكاتب األول لالتحاد
االشتراكي ،أن صرح بهذا الشأن
قــائــا« :مــا أتــخــوف مــنــه ،هــو أن
يجد رئيس الحكومة نفسه ملزما

«الأورا�ش الكربى حلكومة الدكتور
�سعد الدين العثماين»
الرباط .األسبوع
جرى تعديل صياغات تحرير
بــيــانــات وقــصــاصــات حــزب
الــعــدالــة والتنمية بانتساب
«األوراش الكبرى» للحكومة،
وقـــد بـــدا ذلـــك واض ــح ــا في
قــصــاصــة «الـــعـــرض املــائــي

مصدر فرنسي يعلق على خالف
الداخلية وحزب العدالة:

بمقتضى القانون ،بتنفيذ ما يرفضه
حزبه العدالة والتنمية بخصوص
القاسم االنتخابي ،وهذا ما سيشكل
له إحراجا سياسيا كبيرا» ،وأوضح
إدريــس لشكر أنه تم اإلجماع على
عــدد مــن النقط املتعلقة بإصالح
قـــوانـــن االنــتــخــابــات الــقــادمــة،
بعدما حصل التوافق عليها خالل
املشاورات بني األحزاب السياسية
الــتــي تــجــريــهــا وزارة الــداخــلــيــة
بتكليف من رئيس الحكومة ،مؤكدا
أن خــاصــات هــذه املــشــاورات تم
رفعها من طرف وزير الداخلية إلى
رئيس الحكومة ،بما فيها نقطة
القاسم االنتخابي التي وقع عليها
شبه إجــمــاع مــن قبل األحــزاب
السياسية ،التي اتفقت على أن
توزيع املقاعد يجب أن يكون
على أساس عدد املسجلني في
اللوائح االنتخابية ،باستثناء
حزب العدالة والتنمية ،الذي
له رأي مخالف لذلك ،يتمثل
في احتساب عدد املقاعد على
أساس األصوات الصحيحة.

أكد مصدر لجريدة «األسبوع»،
أن نبيل بنعبد هلل ،زعــيــم حزب
التقدم واالشتراكية ،لن يسعى إلى
أي مشاركة جديدة في الحكومات
القادمة ،لكنه سيدعم أعضاء حزبه
مــن أجــل «خــلــق القيمة املضافة
الضرورية ألحــزاب املعارضة في
انتقالها إلى إدارة الشأن العام»،
ويحرص الحزب على دعــم جبهة
موحدة لتعويض الحكومة املوسعة
الحالية بحكومة أكــثــر فعالية،
وهناك قرار شخصي من
نبيل بنعبد هلل بعدم
الترشح ألي حقيبة.
يذكر أن نبيل بنعبد
هلل ،أدى ثمن املرحلة
السابقة من الناحية
الــســيــاســيــة بتقاربه
مــع رئيس الحكومة
السابق عبد اإلله بن
كيران ،بإبعاده عن
الــوزارة وتحجيم
م ــش ــارك ــت ــه فــي
الحكومة(.)..
بنعبد الله

كواليس ترشيح قيادية تجمعية لتولي
حقيبة وزارة الصحة

صيغة فجرت الصالونات الحزبية:

باملغرب يتعزز بستة ســدود
كــبــرى جـــديـــدة» عــلــى مــوقــع
ال ــح ــزب ،وجـــاء فــي مقدمته
«استكماال لـــأوراش الكبرى
التي دشنتها حكومة الدكتور
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي،»...
وتفجر نقاش فــي صالونات
العاصمة الرباط حول املغزى
من نقل األوراش الكبرى من
القصر إلى رئاسة الحكومة،

الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

ومــا إذا كــان هــذا قـــرارا من
الــحــزب ،أم مــن سعد الدين
العثماني؟
وأوضــــح مــصــدر لــجــريــدة
«األسبوع» ،أن ما يجري ،فيه
تحول قد يجدد الصراع ،وهذه
املرة ليس مع الداخلية ،وإنما
باتجاه أعلى منها ،وقد يكرر
ظل بن كيران في التشريعيات
السابقة.

مـــا بــعــد «كــــورونــــا» ،زاد
االهتمام بوزارة الصحة،
وثـــقـــلـــهـــا أص ــب ــح
واســعــا دفــع حزب
األحرار إلى إطالق
ورش للعمل على
اســتــراتــيــجــيــة
جــديــدة لـــوزارة
الــصــحــة بعيدا
عــــن الــــرؤيــــة

�إ�سبانيا تناق�ش دعم بناء ال�سدود يف الريف

القا�سم االنتخابي
ليـ�س مهـما

الرسمية ،وهو ما خلق ترتيبات
جديدة لتعديل أجــزاء من هذه
الرؤية بطريقة غير مباشرة.
وهذا دور ما يسمى بـ«املنظمة
الــوطــنــيــة ملــهــنــيــي الــصــحــة
التجمعيني» ،وبرئاسة الدكتورة
نبيلة الــرمــيــلــي ،املرشحة
لنيل هذه الحقيبة.
وحــــــســــــب مــــصــــدر
«األســـــــبـــــــوع» ،فـــإن
األحــرار اقترحوا هذا
االســم في التعديل
الحكومي األخير.
الرميلي

ساركوزي خلف وصول
دبلوماسي جنوب
إفريقي إلى الرباط
الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع
أكد مصدر فرنسي لـ«األسبوع» ،أن مسألة
القاسم االنتخابي ليست ضمن األولــويــات
االستراتيجية لداخلية لفتيت ،وأن تمرير
الخطوة من عدمها لن يؤثر على إدارة ستبدو
جيدة ومحكمة لالستشارة القادمة في حال
حدوثها ،لكن الخالف بني الداخلية ورئاسة
الحكومة قد ينتهي إلى تأجيل هذه املنافسة،
ومــواصــلــة إدارة الــخــروج مــن الــتــداعــيــات
االقتصادية لـ«كورونا».
ويــوضــح املــصــدر ،أن الــخــوف فــي أوســاط
نافذة ،من تعزيز مواقع  4أحــزاب ستصبح
كبرى ،ولن تساهم القوانني املوجودة وضعف
املشاركة ،في تمثيل األحزاب الصغرى.

الرباط .األسبوع
أكد مصدر دبلوماسي لـ«األسبوع»،
أن الحكومة اإلسبانية تدرس مساعدة
موجهة لقرار رئيس الحكومة سعد
الــديــن العثماني ،ببناء ســدود في

منطقة الريف الشرقي التي عرفت
احتجاجات ،خصوصا في الحسيمة،
ألن قلة املياه جزء من املشكل الذي
دفع إلى االحتجاجات.
وتعمل مدريد على تقييم الوضع
الحالي ،بشكل كاف ،لتحديد مساعدتها
في منطقة سبق استعمارها من طرف
اإلسبان.

كشف مصدر دبلوماسي لـ«األسبوع» ،أن ما
أوردته «أفريكا أنتلجنس» عن وصول دبلوماسي
جنوب إفريقي إلى العاصمة الرباط ،ليس مبرمجا
بعد ،وأن الرئيس الفرنسي األسبق ساركوزي،
يعمل على اتصاالت مباشرة بني جنوب إفريقيا
واملغرب ،وهناك اتصاالت جارية إلنجاح هذا
املسعى تحت يافطة «رئاسة االتحاد اإلفريقي».
وكان املغرب قد كلف الدبلوماسي العمراني
بمهمة سفير لــدى جنوب إفريقيا ،بعدما تم
تكليفه في وقت سابق بمهام كبرى في القصر
امللكي( ،)..ما يعطي لهذا املنصب أهمية خاصة
في ظل التطورات التي تعرفها قضية الصحراء
املغربية.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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القناص
تعديالت لتحسين
أداء «األسد اإلفريقي»

بعد تأكيد البحرية األمريكية على
ثبات موعد مناورات «األسد اإلفريقي»
في أكادير وطانطان عام  ،2021كشف
الجنرال ميشيل النغلي ،في معرض
تقييمه «أوزاج» بشتوتغارت ،عن
تــعــديــات جــديــدة تحسن مــن أداء
هذه املناورات سيباشرها في األيام
القادمة.
ويــوضــح مــصــدر «األســبــوع» ،أن
قدرة املغرب مهنية وعالية ملثل هذا
الدور الذي يرشح اململكة لدور جديد
في «أفــريــكــوم» ،انطالقا من قاعدة
متقدمة في طانطان.

قبل نهاية السنة
جولة أخرى من مناورات
«ف  »16المغربية
مع طائرات «ب »52
األمريكية

ب ـع ــد مـ ـ ـن ـ ــاورات «ف  »16املغربية
و«ب  »52األمريكية ،التي أطلقت
«أفريكوم» فيديو خاص بها وباللغة
الــعــربــيــة ،احــتــفــاء بــالــحــدث ،وهــو
منشور على موقعها ،فــإن مصدر
«األســبــوع» يــؤكــد أن جــولــة أخــرى
من هذه املناورات ستكون قبل نهاية
السنة ،إيذانا بتطور األمن اإلقليمي،
واستعدادا لتعزيز جولة أخــرى من
«الــحــوار االستراتيجي» في جانبه
العسكري بــن الــبــلــديــن ،خصوصا
وأن البحرية األمريكية تجد في تزود
املغرب ببعض قطعها وإكمال منظومة
جوية أمريكية للمغرب ،هدفا مركزيا
ألمن اململكة واالستقرار اإلقليمي.

فرن�سات�سلمللمغربح�صرياتكنولوجيا«م�ضادةللألغام»

منذ اعتماد فرنسا في  27أكتوبر ،2020
الستراتيجيتها الجديدة املضادة لأللغام
والتي يحتكرها الجيش الفرنسي ،جاء
تقدير جديد من وزيرة الدفاع ،فلورانس
بارلي ،بخصوص «ســام ـ ف» ليدخل
املغرب حصرا في هذا البرنامج.
وجاء قرار مديرية التسليح في الوزارة،
اســتــنــادا إلــى معطيني :حاجة اململكة
ملواجهة األلغام البحرية بسبب شراء
املغرب فرقاطة وقطع أخرى من فرنسا،
وأيضا العتبارات معروفة بالنسبة ملوقف
باريس في قضية الصحراء.

استدعاء المغرب لقمة اإلليزيه
حول الساحل

باريل
كان مفاجئا أن تطلب فلورانس
بارلي ،وزيــرة الدفاع الفرنسية،
حضور املغرب لتقييم الوضع في
الساحل ،في  4نونبر الجاري،
قبل أن تقتصر االستدعاءات على
شخصيات محددة.
ووجــدت خارجية فرنسا ،تحت

إدارة لــودريــان ،مــبــررات لتمرير
هــذا االســتــدعــاء ،وهــو مــا جعل
األمور تذهب إلى القول أن مكافحة
اإلرهـــــاب فـــي املـــغـــرب بتفكيك
الخاليا والتدخل االستباقي ،مهم
ملنع الهجمات ،لكن الرئاسة طلبت
التأجيل.

اتصاالت مع المغرب لدعم
صفقة صينية للدبابات
مع الغابون

قال مصدر مطلع في بكني ،أن مشكلة
التجهيزات ومــدرعــات «نينكو» في
الغابون ،ال تزال قيد اإلحالة ولم تحسم
بعد ،فيما تدفع الدبلوماسية الصينية
بــاتــصــاالت إيــجــابــيــة ضــمــن الــشــراكــة
االستراتيجية مع املغرب ،إلنجاح صفقة
املدرعات مع الغابون ،ألن ما يجري ،يؤكد
املصدر ،يذهب باتجاه العمل مع اململكة
على السوق اإلفريقي ،رغم التعقيدات،
ويرغب الصينيون في إتمام الصفقة مع
ثالثة دول إفريقية لتزويدها باملدرعات.

وزيرة البترول السنغالية:

م�شاريع املغرب الطاقية تعزيز ملحور باري�س ـ الرباط ـ دكار
ليس هناك مسؤول كبير في
اإلدارة السنغالية يدافع عن
محور باريس ـ الرباط ـ دكار
مثل وزيرة البترول السنغالية
صــوفــي كــاديــمــا ،الــتــي تــرى
ضرورة مواصلة «طموح محور
يعمل بطريقة استراتيجية على
الطاقة».
وصرح مصدر «األسبوع» أن

الأمم املتحدة تدمج «املينور�سو» يف العيون و«مينو�س»
مبايل يف طلب املروحيات

كــشــف مــصــدر مــطــلــع ،أن ورقــة
مــقــدمــة إلـــى األمـــن الــعــام لألمم
املتحدة ،تقترح بناء هيكلة جوية
جديدة للبعثات األممية« :مينوس»
بــمــالــي و«املــيــنــورســو» بمدينة
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الــعــيــون ،جعلت فــرنــســا تتدخل
للتأكيد على ضرورة فصل املهمتني،
ألن «الحرب نشيطة في املنطقة وهي
ضد اإلرهــاب» ،وهناك نــزاع يعمل
املجتمع الدولي على إعادة تنشيط

جــوالت التفاوض بشأن الوصول
إلى حل في قضية الصحراء.
ومــن جهتهم ،يــرى الفرنسيون
ضرورة فصل مطالب البعثتني في
ظرف سريع وحساس بدولة مالي.

كالديما القريبة من الرئيس
السنغالي ،ترغب في شراكة
استراتيجية بني الرباط ودكار،
تعمل عليها باقي األطـــراف،
وهــي مطابقة لرؤية الشريك
ال ــف ــرن ــس ــي ،ألن املــشــاريــع
اإلقليمية للطاقة تعزز من دور
الــربــاط ودكـــار ،وه ــذه قناعة
الرئيس السنغالي.
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ملف األسبوع

الطوارئ الصحية تفرض طوارئ اقتصادية

الأمنال�سيا�سي
للمملكة يدفع
�إىل حماربة
هيمـنةال�سـوق
عـلىالـدولة

كان منصب الوزير األول لفترة يدور مع كريم العمراني حيث يدور المال القادم
من الفوسفاط ،ثم فصل الملك الراحل الوزارة األولى مع عبد اللطيف الفياللي عن
رجال األعمال ،ليقرر تسليمها في آخر حياته لوجه معارض ،ليتواصل هذا النهج
مــع العهد الحالي ،باستثناء والية إدريس جطو ،الذي يرأس اليوم مؤسسة وسيطة إلى
جانب مجلس المنافسة.
وقبل إعــادة الهيكلة األخيرة لمجلس المنافسة ،عاشت المملكة مرحلة من التركيزات
االقتصادية بنت إمبراطوريات سطرت أخيرا السياسة المالية واالستراتيجية للمملكة ،وصلت
إلى حد إغالق المحطة الوحيدة لتكرير النفط واستيراد هذه المادة االستراتيجية ،إذ انسحبت
الدولة من قطاعات استراتيجية في مرحلة ما قبل «كورونا» ،قبل أن تعود إلى تدبيرها.
وحاليا ،يرغب الجميع في تخفيف تأثير اإلمبراطوريات المالية ،أو قوة التركيزات االقتصادية
على السوق السياسي واالجتماعي للمملكة ،خصوصا رد الساكنة على أي فعل اجتماعي صامت

وغير مؤطر ضد زواج المال والسلطة ،كما حملتها شعارات حراك  20فبراير.
وال يختلف الشأن نفسه عن حــراك الريف ،وإن بشكل محلي ،ولذلك ،فإن إعــادة هيكلة
مؤسسات الوساطة بعد هذا الحراك في شمال المملكة ،جاء رسميا الستعادة دور هذه
المؤسسات ،وأيضا تعزيز المراقبة البنيوية ،وليست «السلوكية» ألشخاص وأصحاب شركات
متهمة بتركيز الثروة في الجهاز التنفيذي.
وخص مجلس المنافسة جزء من مقاربته إلى جانب المجلس األعلى للحسابات ،من أجل
«المعالجة المؤسسية» النحرافات مسيسة.
وقد تؤدي هذه الروح إلى فصل األحرار عن الشركات وتقليص دور األعيان في
المشهد االنتخابي لسنة  ،2021خدمة لألمن السياسي للمملكة ،وسيكون إبعاد
تأثير اإلمبراطوريات المالية عن السياسة العامة ،ضمن «القدرة الضرورية» التي
يجب على المملكة التحلي بها لمواجهة ما بعد «كورونا».
أعد الملف :عبد الحميد العوني

التركيزات االقتصادية
سرطان صامت
جـــاء قــــرار تــأطــيــر عــمــل مجلس
املنافسة نحو التدخل ،لتقييم بيئة
السوق والحيلولة دون تشكيل أو
تعزيز وضع مهيمن.
ورفـــــض الــهــيــمــنــة فـــي الــســوق
االقــتــصــادي يقلل األث ــر السياسي
للرأسمال ومن ثم املال في السياسة،
ولذلك ،فإن الدولة ترفض:
 )1الــتــركــيــز الــحــزبــي عــبــر قــرار
الداخلية تغيير طريقة احتساب
األص ــوات في االنتخابات القادمة،
وهـــو مــا يــســاوي رفـــض التركيز
االقتصادي.
 )2أث ــر الــتــركــيــز املــالــي على
الــســيــاســة ،والــجــهــاز التنفيذي
الــذي سيطر عليه رجــال األعمال
والتكنوقراط املناصرين ملا يسمى
عند املعارضني بالليبرالية املتوحشة.
ويــحــاول املــغــرب الــبــدء بتحويل
اقتصاده إلى «اقتصاد اجتماعي» في
إطار دولة القانون.
وأمام ما أحدثته «كورونا» ،صار
واضحا أن الدولة تدخلت أكثر من
مرة الستعادة التوازن إلى قطاعاتها

الحيوية ،ألن تركيزاتها االقتصادية
سبب عجز البعض عن املواكبة.
وملنع التركيز االقتصادي ،ال بد من
منع التركيز الحزبي والسياسي من
جهة ،وفصل التركيزات االقتصادية
عــن السلطة مــن جهة ثانية ،كــي ال
تصبح كواليس القرار أكثر تعقيدا،
وقد اتخذت الدولة قــرارات جذرية،
منها وصـــول التغطية الصحية
والتقاعد لكل املغاربة بدون استثناء،
وهــو أمــر قــد يعطي للديمقراطية
االجتماعية بــعــدا جــديــدا لها في
املغرب.
وتبعا لفصل التركيزات االقتصادية
عــن السياسية ،فــإن :تمثيل سوق
التأمني والشركات املالية بالوزير
العلمي ،وتمثيل البترول بأخنوش،
ال يمكن أن يكون خيارا مفهوما في
حكومة  ،2021خصوصا وأن تعويض
رجــال األعمال لـ«رجال الدين» غير
مقبول على املستوى الشعبي.
ويبقى هذا التصور العام خاطئا
إلى حد بعيد ،فليس هناك حزب ديني،
وال «رأسمال سياسي» لألحزاب ،كما
ال سياسة حقيقية للرأسمال.
وتبعا لهذه الخالصة ،فإن الدولة
اتجهت ملعالجة نقط ضعفها قبل أي

شــيء آخــر ،ألن بقاء الوضع القائم
لن يكون ممكنا بنفس املسار الذي
سلكه املــغــرب منذ ستينات القرن
املاضي ،وإذ ال يزال هو سلوك الدولة
حاليا ،فالجميع يؤكد أن شروطا
جديدة الستمرار «االستقرار» ما بعد
«كــورونــا» ،يفرض «تعاونا واسعا»
بــن الــقــادة والــقــواعــد على صعيد
األحــزاب ،وأيضا بني القطاعات ،ألن
التضامن الذي أبدته الدولة إلعادة
إنعاش االقتصاد ،قد ال يعيد بعض
القطاعات إلى العمل.
وانطالقا من هــذه االستراتيجية
الوقائية ملنع التركيزات االقتصادية،
فإن األمر يتعلق أساسا بـ:
 )1عدم وجود تركيزات مرفوضة،
حسب إحاطة مجلس املنافسة.
 )2عدم وجود تركيزات اقتصادية
بتعهدات ،ولذلك ،فإن كل التركيزات
في املغرب ،هي باألساس ناتجة عن
حرية السوق وحرية تعامالته بشكل
متطرف.
لقد قاد السوق الدولة املغربية قبل
«كورونا» ،لكن الدولة تفكر حاليا في
أن تقود السوق ،ألن التطرف الناتج
عن تحكم السوق ورجاله في الحكومة
والــشــأن السياسي ،قد يفضي إلى

صعوبات متوقعة ضمن  53قرارا في
سنة  ،2019فليس هناك تدخل واحد
استباقي.
وبناء عليه ،فإن هيمنة السوق على
الدولة يحمل أبعادا واسعة ،منها:
 )1التحكم فــي السياسة املالية
انــطــاقــا مــن حــرمــان ح ــزب رئيس
الحكومة من الوصول في واليتني إلى
توزير واحد من هذا الحزب في وزارة
املالية.
 )2الـــقـــدرة عــلــى فــــرض واقـــع
اقتصادي على الشعب بديناميكية
متحكم فيها.
لذلك ،فإن فصل األحــزاب عن هذه
التركيزات التي تحولت إلى لوبيات،
مسألة حيوية لضمان استمرار سير
الدولة ،وقد نجحت في إعادة صياغة
أهدافها ،بتحويل االستثمارات إلى
صندوق سيادي.
ويالحظ الجميع كيف ذهب املغرب
من صندوق «كورونا» إلى صندوق
«االستثمار االستراتيجي» في إطار
واحد يؤكد على قدرتني:
ـ الــعــمــل مـــن خــــال حــســابــات
خصوصية تــوازي حسابات أخرى
لهولدينغات أطراف استثمارية نافذة،
فهناك استثمارات محمية ومراقبة،

وأخــرى غير متعهد بشأنها فتنشأ
تركيزات عن ذلك ،وفي لحظة حاسمة،
يتوقع الجميع قدرة الدولة على فصل
لوبياتها عن أحزابها إلعادة تنظيم
هيكلتها في اقتصاد ما بعد «كورونا».
ـ االنخراط في معالجة االنعكاسات،
وفي قطاعات دفعها االنكماش إلى
السكتة القلبية.

التركيزات االقتصادية لن
تتكيف مرة أخرى على أساس
«االندماجات» المقبولة
إن الهولدينغات الــنــافــذة تأخذ
مكانها في القرار السياسي ،ويصعب
االستمرار في نفس السياسة ،ألن
املــغــرب ال يــطــرح أي مشكل على
مستوى رقــم املــعــامــات الوطني،
لكن الدفاع ،من باب السياسة ،على
تركيزات اقتصادية ،يعد معضلة،
وستتواصل إن لم تسلك الرباط نهجا
جديدا في قراءة وضعها االقتصادي
املبني على اقتصادات املساعدات
وليس املبادالت ،فالصعوبة مزدوجة:
الجفاف و«كــورونــا» ،وحيث
يــصــيــر تــمــويــن الــســوق
الـــداخـــلـــي صــعــبــا ،فــإن

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ملف األسبوع
منع تمثيل التركيزات
االقتصادية في حكومة
ما بعد «كورونا» ،قرار
استراتيجي ألمن الدولة
المغربية

عثمان بنجلون النموذج المرغوب فيه
دعــم القدرة الشرائية للحفاظ على
التوازنات ،يشكل صعوبة إضافية.
وبناء على ذلك ،لم تعد أموال الدولة
هامشا كما عليه األمر سابقا ،لخلق
األرباح بالنسبة للخواص ،وبالتالي،
فإن على القطاع الخاص أال يضغط
أكثر على ميزانية يجب أن توجه إلى
الفئات املتضررة.
وقــــد ت ــزي ــد نــســبــة الــتــركــيــزات
مستقبال ،ألن االستثمارات ستقل في
هذه األجــواء ،وسيكون األمر متعلقا
باستغالل الظروف الحالية التي ال
تسمح باألرباح املتطرفة االرتفاع.
ومــــن الـــواضـــح أن تــقــلــيــل أثــر
التركيزات االقتصادية ،ضروري في
الساحة السياسية على صعيد قادة
األحــزاب املؤهلة قانونيا ودستوريا
لقيادة الحكومة.
واليوم ،على رأس هرمية الجهاز
الــتــنــفــيــذي املــمــثــل فـــي املــجــلــس
الـــــــوزاري ،تــوجــد نــصــف الــثــروة
املــغــربــيــة ،مــن االســتــثــمــار املــالــي
والبترولي واالستثمارات الخاصة
االستراتيجية ،بما فيها االستثمار
الخارجي في إفريقيا.
ويبدو أن استثمارات الهولدينغ
امللكي ابتعدت عن جر الــدولــة إلى
أهــدافــهــا ،خصوصا فــي إفريقيا،
وأيــضــا الــشــأن بالنسبة لشركة
«سهام» مع الوزير العلمي ،وهناك
إرادة لتسوية ملف املحروقات عبر
مجلس املنافسة ،كي يبتعد الوضع
عن التأزيم والــتــأزم ،ليكون القرار
في هذه الحالة ،وفي غيرها ،مؤهال
إلبعاد تأثير التركيزات االقتصادية
عن توجيه السياسة العامة.
وبناء على ما سبق ،ال يمكن في ظل
تهميش إضعاف مقصود لألحزاب
وتــقــديــم تمثيل الرساميل ورجــال
األعمال واألعيان في الحكومة ،سوى
االبتعاد عن بناء اقتصاد مأزوم يواجه
األزمة االقتصادية التي ستتحول إلى
أزمة سياسية.
ولـــن تــكــون األمــــور عــلــى سابق
عهدها ،إذ قد تتطور الساحة إلى
مطالب جذرية ،وما تقوم به الدولة
حاليا من االستجابة ملطالب قطاعية
وشاملة تمس كل املغاربة ،فيه إبعاد
لسيناريوهني:
 )1صدام ضحايا األزمة البنيوية
بــضــحــايــا األزمــــــة االقــتــصــاديــة
لـ«كورونا».
 )2الصدام العام انطالقا من تمييز
هولدينغات عن أخرى ،بالقول أن هذه
شركات كبرى تحكم وأخرى محايدة
ومهنية ،ولذلك ،فتراجع الرأسمال
عن املشاركة في الجهاز التنفيذي،
ضـــرورة استراتيجية كــي يتوقف
التدهور.
ذلــك ألن املــراقــبــة حاليا تجمع
بني مصالح الحفاظ على النظام
التنافسي ،على صعيد الشركات،
وأيضا األحزاب ،وأخيرا الطبقات
االجتماعية.
وعلى هــذا األســـاس ،فــإن قــدرة

أن تصنع
اإلمرباطوريات املالية
والشركات الكربى
أحزابا ناطقة باسمها،
خطر على األمن
القومي املغربي
رفض وزير الداخلية
للرتكز وأن يكون
الربملان لألحزاب
الكربى فقط ،يفيد أن
املشهد السياسي
يجب أن يتحرر من
اإلمرباطوريات املالية.
الحكومة على مواجهة أي أزمة من
األزمات ،أمر غير متوقع إال من خالل
استعادة النظام العام لتوازنات
كل مصالح املتدخلني ،ويبدأ هذا
ال ــوض ــع بــفــصــل ال ــرأس ــم ــال عن
السلطة ،وتمكني السلطة التنفيذية
من القيام بتدخلها «اإلنقاذي» الذي
ظهر فيه القصر أكثر لجما للوبيات
االقتصادية ،كما ال يرغب في هذه
املرحلة في اللوبيات الشعبوية،
ولذلك ،فالخيار القادم ليس حزب
العدالة والتنمية ،وال حزب األحرار.

حزب العدالة والتنمية يدافع
عن «التركيزات السياسية»
ســيــكــون الــوضــع أصــعــب مما
هو عليه اآلن كلما ذهبت الدولة
نحو تحويل األحزاب إلى لوبيات
مصلحية تمثل مصالح الرأسمال
في الحكومة.
ومن نافلة القول تجريب قدرة
الدولة في طوارئ اقتصادية ناتجة
عن طوارئ صحية ،ألن أثر «كوفيد»
والجفاف معطالن حقيقيان للتنمية
البشرية التي تفرض أسبقيتها
على أي تنمية أخرى.
إن الــتــدخــات املــتــكــررة التي
ســتــكــون واســـعـــة ،ولــقــطــاعــات
حــســاســة ،ستعمل عــلــى تأجيل
األزمة إلى  ،2021ولكنها لن تحسم
االنتخابات القادمة ،لذلك ،فربح
األمـــن الــعــام هــو األهـــم فــي هذه
الظرفية الصعبة.
وبــاخــتــيــار الــدولــة أن تفرض
أجــنــدتــهــا فــي مــقــابــل اللوبيات
االقتصادية والسياسية على حد
ســواء ،سيرى الجميع أن النظام
السياسي يقدم سبب وجوده على
تشكيالته.

لذلك ،فإن إبعاد الوزراء املتورطني
في تركيزات اقتصادية ،هو ضرورة
لحياة النظام السياسي والدولة،
وكذلك الشأن مع باقي الترتيبات
التي يمكن القول معها:
 )1أن األزمة قد تدفع الخواص
إلـــى املــســاهــمــة ف ــي الــرأســمــال
املمثل في الحكومة ،ألن التركيز
االقــتــصــادي يصل إلــى  44حالة
في مقابل حالة واحــدة في إنتاج
املــقــاولــة أو اقتناء األصـــول ،أو
إحــداث مقاوالت مشتركة ،وهكذا
قد تذهب رساميل نافذين ملجرد
أنهم في الحكومة ،وهكذا تتوسع
ثــرواتــهــم تــحــت حــمــايــة الــدولــة
فــي ظـــرف قـــاس ،واملــخــيــف ،هو
أن يستغل الرأسمال املمثل في
الحكومة أزمــة «كوفيد  »19في
تأمني وتجميع األموال ،وإن بطرق
مشروعة ،ملجرد طلب األمان.
وسيكون مهما التدخل لوقف
هــذا االخــتــال ،مــن واقــع وصــول
اثنتني من املنشآت إلى ما يعادل
 250مليون درهم ،ويعتقد بعض
املحللني ،أن تحريك هذه املسطرة
ممكن في حال فصل توزير أصحاب
الــشــركــات الكبرى عــن الحكومة
ليس قرارا ضد طرف معني ،وإنما
للحفاظ على استقرار اململكة في
اقتصاد ما بعد «كورونا».
 )2أن الــرأســمــال املــمــثــل في
الــحــكــومــة ،مــمــثــل فـــي مجلس
املــســتــشــاريــن ،وال يمكن فــي كل
األحــــوال «تــحــزيــب الــشــركــات»،
وألنــهــا ستكون بمثابة طاعون،
فيمكن للرأسمال أن يختار من
يمثله ،ولــكــن ال يمكن مــن جهة
ثانية ،أن يطوع خدمة الدولة لهذا
الرأسمال.
نعرف جيدا أن تحريك تضارب
املصالح قاعدة قد تخرج املغرب من
أزمته ملا بعد «كورونا» ،وقد يرى
الوزيران ،أخنوش والعلمي ،أنهما
مقصودين ،لكنهما يؤطران قرار
الدولة حاليا إلعادة:
 )1القدرة الشرائية إلى مستوى
يسمح لها باألرباح.
 )2القدرة االستثمارية لباقي
الــرســامــيــل ،مــن أجـــل عــمــل غير
تقليدي لعودة الدورة االقتصادية
إلــى اإلنــتــاج ،وســيــكــون الوضع
دقيقا كلما بقي الوضع على ما هو
عليه ،أساسا بالنسبة:
أ) لــلــقــدرة السياسية لرجال
األعمال والرأسمال في الحكومة،
فإنها ستدفع األمــور إلــى تــوازن
مطلوب أو خسارة مؤكدة.
ب) للقدرة الحزبية التي بلغت
مداها بتعيني وزير سابق (مزوار)
على رأس الباطرونا قبل أن يقدم
استقالته ،ألن وزي ــر الخارجية
السابق لم يفرق بني عمل الوزارة
وعمل الشركات وتنظيمها (االتحاد
العام ملقاوالت املغرب).

يعرف الجميع أن كــل الـــدورات
االنتخابية السابقة كــانــت تحت
تأثير املــال ،وأقصى املغرب تمثيل
دورة املخدرات واملال القذر ودخول
البرملان ،دون أن يسمح له بالدخول
إلى الحكومة ،لكن دورة االقتصاد
املهيكل هيمنت على القرار الحكومي،
مــن الــفــوســفــاط والــصــيــد البحري
وقــطــاعــات كثيرة ،قبل أن تنتهي
الحكومة الحالية إلى قطاع الطاقة
البترولي والتأمني.
وتجد املرحلة النموذج في عثمان
بنجلون وليس أخــنــوش ،انطالقا
من مساهمة األول في كل املشاريع
االستراتيجية للدولة دون أي تأثير
على القرار الحكومي إال بما ترتضيه
املشاورات ،وليس املشاركة في بلورة
القرارات الحكومية.

عثمان بنجلون هو النموذج
الذي ترغب فيه المملكة في
مرحلة ما بعد «كوفيد» ،إذ
يشارك في األوراش الكبرى
دون التأثير السياسي على
األحزاب أو «تحزيب األبناك»
وقطاع التأمينات
إن محاولة الــوصــول إلــى تسوية
جديدة مع رجــال األعمال ومراجعة
تأثيرهم السياسي في مرحلة ما بعد
«كورونا» ،يعني ببساطة أن القدرة
على خدمة التوجهات الكبرى هي التي
تعمل عليها أطراف اللعبة ،وأن التأثير
السياسي للتركيزات االقتصادية يجب
أن يأخذ بعدا أقل من السابق ،لخدمة
التوازنات الجديدة.
وحــالــيــا ،لــيــس هــنــاك بــحــث عن
نمو اقتصادي ،بل عن عدم االنزالق
إلــى القاع ،واستراتيجية الخروج
مــن االنــكــمــاش االق ــت ــص ــادي ،لها
ما بعدها ،وبالتالي ،فــإن األهمية
البالغة ملراقبة حجم رؤوس األموال
ومبلغ املعامالت املتعلقة بعمليات
التركيزات االقتصادية ،هما العامالن
الرئيسيان اليوم ،لكن الجانب الثالث،
يتعلق بمراقبة املعامالت املتعلقة
بعمليات التأثيرات السياسية لهذه
التركيزات.
ومجرد الدخول في هذه العملية،
يلغي دور أخنوش والعلمي ،رغم أن
حضور الكفاءة ،وقد يجعل خسارة
رجــال إدارة شركات ناجحة مؤثرا
بــدوره ،لكن مع كل ذلك ،يصعب من
اآلن التفكير في بديل ناجع بالنسبة
لدولة آلفت العمل مع أرباب الشركات
الكبرى وقادة األحزاب الكبرى.
وتبقى دائرة االهتمام مؤسسة على
«إخضاع عمليات التركيز الرأسمالي
للفحص» ،وهو االصطالح األقل قوة،
وربما يراه البعض ضمن التركيزات
االقطاعية للمال والثروة ،ألنها غير
مبنية على عقيدة اإلنتاج الصناعي،
بل على التوريد التجاري واالحتكار
والتركيز ،وهــي آلــيــات مستخدمة
تؤسس أمرين:
ـ إعـــادة تقدير األثـــر السياسي
للمال في االنتخابات والرأسمال في
األحزاب.
ـ إعـــادة ضبط تمويل األحـــزاب
وصرامة املساطر بهذا الخصوص.
وسيشكل فــوز أخــنــوش برئاسة
الحكومة القادمة فارقا ،وربما يمكن
اختيار الرجل الثاني :العلمي ،كجزء
من مخطط يذهب بعيدا في «رسملة
االقتراع والصوت االنتخابي».
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قيادة رجال األعمال لمرحلة
ما بعد «كوفيد» تعتبر
خسارة في حد ذاتها
ال يمكن أن يكون التركيز السياسي
الذي تحاربه الداخلية ،مجرد تكريس
للتركيز االقتصادي ،فإما أن تحارب
الـــدولـــة الــتــركــيــزات االقــتــصــاديــة
والحزبية على حد ســواء ،أو تذهب
األمور في االتجاه القديم ،لذلك فقدرة
الوضع العام على تحمل تركيزات
مالية واقتصادية في عهد ما بعد
«كورونا» ،ضعيفة إلى حد بعيد.
وأي دراســة معمقة ستجعل هذه
النتيجة واضحة ،فال يمكن للمغرب
أن يبقى أقــل عمقا ،وينكشف كما
حــدث مــع «كــورونــا» ،فالكل حاليا
يعترف بصعوبة «قــبــول مــا عليه
الوضع الحالي» ،لذلك ،فالبحث عن
«النجاعة السياسية» بعد النجاعة
االقتصادية ،قضية طليعية غير قابلة
للتشكيك.
ولـــم يــعــد األمــــر مــقــتــصــرا على
نموذج دخــل في هامش التشكيك،
وبشكل رسمي ،بل إن مخارج الحراك
االجــتــمــاعــي ظــهــرت فــي الحسيمة
وجـــــرادة ،وبــــرزت بــعــد ذلـــك أكثر
وضوحا ،وبالتالي ،فإن القدرة على
الدخول في نموذج تنموي جديد ،لن
يكون:
 )1بفصل التنمية السياسية عن
االقتصادية.
 )2بفصل االنتخابات عــن املــال
والرأسمال.
وبــدون هذين الشرطني ،سيدخل
املغرب في سياسة للتقويم الهيكلي
اضطرارا ،فإما أن تكون اإلصالحات
«إراديــــة» ،وهــنــاك فرصة لــذلــك ،أو
يتأهل الرأسمال لحكومة ستقود هذه
اإلصــاحــات ،وإال سيتوقف تمويل
امليزانية.
وسينجو املغرب بكل تأكيد ،من
هذه التعقيدات ،إن تقرر إبعاد خياري
«رجال األعمال» ،و»والية ثالثة لحزب
العدالة والتنمية».
ويصعب إنتاج حكومة وسط بعيدا
عن الخيارين ،ألن الظروف ال تسمح
بشكل واسع بهذا الخيار ،لكن رفع
وعي الناخب وإكراهات املرحلة ،هما
ضرورة إلنتاج حكومة تواجه التحدي
وتدعمها كل األحزاب ،لتجاوز املأزق
الحالي ،فإرث الحكومات معقد ،لذلك،
جاءت رسالة بنشعبون باسم دوائر
القرار بخطوط حمراء ،منها عدم نبش
ماضي كل الحكومات أو تحميلها أي
مسؤولية.
األزمة في املغرب بدون أب شرعي،
واإلجراءات التي تفشل في املستقبل،
هي ناجحة بدعاية اليوم ،إذ لديها
أكــثــر مــن أب حــالــيــا ،ولــذلــك ،فإن
حكومة  2021لن تكون عادية ،وإن
جرى االختيار على أساس مواصلة
تحالف رجال األعمال والحساسية
الــســيــاســيــة األولــــى الــقــادمــة من
صناديق االقتراع.
ولــفــتــرتــن ،فــشــلــت تحالفات
املحافظني االجتماعيني والدينيني،
بـــخـــروج حـــزب االســتــقــال من
حكومة بن كيران ،وفشل تحالف
رجــال األعمال والحزب األول في
واليــة بــن كــيــران الثانية ،وحــرم
رجال األعمال بن كيران من مواصلة
مهامه رئيسا للحكومة ،وحاليا ،لن
يكون اتفاق آخــر للتحالف إال بعد
االنتخابات ،ألن هذه الفئة ودوائــر
القرار تخاف التركيزات السياسية،
لكنها من جهة أخــرى ،ال تتقدم عن
غيرها إال بـ«التركيزات الرأسمالية»
أو االقتصادية.
وسيكون األمر صعبا على دوائر
القرار التي تريد الخروج من املأزق
الحالي الــذي تسببت فيه
«كــورونــا» دون الــوصــول
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ملف األسبوع
إلى محاسبة شعبية عن السياسات
التي جرت ،خصوصا وأنها داعمة
للتركيزات االقــتــصــاديــة ،و 50في
املــائــة مــمــا يــعــرض عــلــى مجلس
املنافسة يتعلق بالتركيزات في
حدود  100جلسة عام .2019
ومعروف أن قضايا فيها أطراف
نــافــذة ال تــعــرض ،ألن تحريكها له
ثــمــن ،خــصــوصــا مــا اتــصــل منها
بمال املخدرات ومافيات العقارات،
وتجارة الرقيق األبيض.
ومـــــا يــفــيــد ضـــــــرورة تــحــريــر
االنتخابات من هــذه اللوبيات ،أن
قــدرة اململكة لن تتحرك إلى األمام
دونا عن اتخاذ قرارات صارمة.

ال بد من إنذار الشركات التي
حولت أحزابا إلى لوبيات
إن مراقبة الشركات التي تتدخل
في االنتخابات أو التي حولت أحزابا
إلى لوبيات ،ضرورة الحكامة ،وفي
الحالتني ،فإن األحزاب التي تحولت
إلــى شركات تطمح للفوز برئاسة
الحكومة ،يطرح نفس السؤال.
كــل شــيء الــيــوم يتجاوز مــا هو
مــطــروح ،ويستقبل بديال سيكون
بنموذج تنموي جديد هو «أجندة
الحكومة الــقــادمــة» ،وال تكمن أي
مبالغة في جعل الحكومة لرجال
األعمال تطبق «األجندة االجتماعية»،
يعد انتصارا لدوائر القرار.
ولم يعد من املمكن األخذ بناصية
العمل الحزبي خارج األطر املعهودة
ألحـــــزاب بــــدأت قــبــل االســتــقــال،
وناضلت وشاركت في حكم املغرب
بنصيب قليل أو كثير ،لكنها أسست
للعبة الحالية ،واختيار فئة رجال
األعمال لعزل ،أو على األقل ،تخفيف
الهاجس السياسي ،هي وجهة نظر.
وبناء على كل املستويات واآلراء،
هناك ميل لالعتقاد بصعوبة إدارة
رجــــال األعـــمـــال أو الــتــكــنــوقــراط
للحكومة القادمة.
وتريد أحزاب أن تعطي الشرعية
والتأييد لبعض األسماء ـ املفاتيح
في حكومة  ،2021من خالل اختيار
استراتيجي لها إلنتاج وضع جديد.
وي ــع ــرف املــتــابــعــون ،أن ق ــدرة
األحــــزاب عــلــى إعــطــاء بــدائــل لن
يكون حقيقيا ،وقد وجــدت الدولة
في أوراق األحــزاب حول النموذج
التنموي ما يكفي لقياس أفكارها
واستراتيجياتها ونظرتها العامة
لحل املشاكل ،فيما كــان الواجب
في هذا االستقصاء ،التوصل إلى
أمرين:
ـ القدرة على بناء منظومة جديدة
للحكامة ،كي يتجاوز املغرب «مسألة
الحكومة» بعد «مسألة الحكم» التي
تطاحن ألجلها  40سنة دون تسوية
حقيقية.
ـ تجاوز الفراغ السياسي الحالي.
وتبعا لذلك ،فــإن دوائــر القرار
أصـــبـــحـــت مـــضـــطـــرة لــتــجــاوز
«االنكماش االقــتــصــادي» والعمل
بطريقة مختلفة.
وتــفــصــيــا ،فـــإن هــنــاك إعـــادة
توجيه يتجاوز األحــزاب ويذهب
بــاتــجــاه املــجــتــمــع املــدنــي الــذي
دمرته أزمــة «كــورونــا» ،واملجتمع
السياسي ،انتهى بعد جعل األجندة
االجتماعية ،أجندة دولة.
وال يــمــكــن لــخــصــوم املــقــاربــة
االجتماعية ،إدارة هــذا التحول،
ويــرغــب الليبراليون املتطرفون

فــي «عرقلة األجــنــدة» ،ألن تجاوز
االنكماش االقتصادي يبدأ بتعزيز
ال ــواردات ،وخفض الدرهم مقارنة
مع الــدوالر ،وهــذا ليس واردا عند
املــغــاربــة ،الــذيــن حــصــنــوا عامل
الــدولــة ،بفعل صــراع محموم مع
اليسار جعل الرغبة قوية في قيادة
القصر ،إذ لن تسمح هذه اإلجراءات
بتركيز القرار السياسي عند طرف
محدد ،قد تجعل قراره في الخارج،
وتابعا لدوائر عاملية.
إن انفتاح اململكة ،كما يظهر،
محسوب ،وحاليا ،تحاول اململكة
رفــض التركيز االقــتــصــادي ،وعدم
تسييس هذا التركيز ،وكذلك الشأن
مــع بــاقــي املتدخلني على أســاس
تعزيز الدولة:
 )1لضمان االلتقائية والتكامل
بــن أنظمة األحـــزاب مــن مواجهة
السياسة والشركات ،وفي الجانب
االقــتــصــادي ،كي ال تكون إمكانية
الوصول إلى تــوازن بني الشركات
السياسية التي تحولت إلى أحزاب،
واألحــــزاب الوطنية تحولت إلى
«شركات سياسية» فتحول الجميع
إلى لوبيات جعلت النظرة واحدة.
 )2لــتــحــســن األداء واملــوقــع
السياسي لــأحــزاب ،من واقــع أن
األحــــزاب الكبيرة رفــضــت تغيير
مؤشر القوة ،ولذلك ،فالحرب بدأت
على عبد اللطيف وهبي في حزب
األصالة واملعاصرة ،ويعد العثماني
آخر رئيس حكومة لحزب العدالة
والتنمية ،حسب تقارير حساسة
أجنبية.

الدولة تحارب التركز
وترفضه حزبيا واقتصاديا
اآلن ،بما يمنع إعادة إنتاج
المشهد الحالي بعد 2021
لقد قررت الدولة ،على األقل كنوايا
وأهــــداف ،أن تــحــارب التركيزات
االقتصادية( )1تماما كالتركيزات
السياسية والحزبية عبر القرارات
األخيرة لوزارة الداخلية.
وقد ال يبقى املشهد خاصا بتنافس
األحــزاب ،بل أيضا بإبعاد «تكلس
القيادات» ،ففي بعض األحيان ،تبدو

األزمة يف «كوفيد  »19جتعل بيع األصوات شيئا عاديا ،لكن رجال األعمال
الكبار ،وليس أصحاب الرثوات الوسطى ،هم القادرون ،نظرا لظروف
مقاوالتهم ،على التأثري ودفع العاملني يف شركاتهم إىل صناديق االقرتاع.
األمور أعقد مع رجال أعمال يقودون،
ألنهم يرغبون في الربح دائما.
ويجب أن تــدار األمـــور بهامش
مـــنـــاورة واســــــع ،كـــي ال تصنع
اإلمبراطوريات والشركات الكبرى
أحــزابــا ناطقة باسمها ،ففي هذه
الحالة ،سيصبح األمر خطيرا على
األمن السياسي للدولة املغربية.
وق ــد بــاشــرت اململكة تعاطيها

ممكنا الوثوق بالسماح لـ«الفالح
الكبير» باالحتكار بطرق مختلفة(،)3
كــذلــك الــشــأن مــع امــتــاك وزيــريــن
ورجلي أعمال ،العلمي وأخنوش،
لــوســائــل إعــــــام( ،)4ويــكــون من
الطبيعي أن يعمل هذا التوجه الذي
ال يختلف فيه أخــنــوش والعلمي،
ألنهما «رجـــال أعــمــال» فــي النهج
الواحد ،فمستقبلهما واحد ،وليس

األحزاب التي يديرها رجال األعمال،
تفيد قدرة خاصة على التمويل ،لذلك،
فأزمة مثل تقاعد بن كريان ،حلها احلزب
بتخصيص  10آالف درهم شهريا لرئيس
حكومة مقال ،فيما جند موظفا كبريا يف
حزب األحرار يأخذ أكرث من هذا املبلغ.
مــع ملفات «مــجــمــدة» بعد تعيني
إدريــس الكراوي على رأس مجلس
املـــنـــافـــســـة( ،)2ل ــوق ــف الــجــشــع
االقتصادي واالحتكار ،لذلك ،لم يعد

من الغريب أن يحدث «تحالفهما»،
وبــالــتــالــي ،فهما يشكالن تركيزا
سياسيا مفرطا في األحرار ،ولحزب
األحرار على باقي األحزاب.

تدبري األحزاب كشركات خاصة ،مسألة واضحة ،وقد ساهم فيها القانون
املنظم لألحزاب ،لذلك ،فاحلزب يفكر حتت سقف الوزارة الوصية ،وغري مؤهل
أن يديرها أحد األعضاء ،وتبقى هذه اإلمكانية جمرد خيال يتوهمه البعض.

التركيز السياسي الذي
يمارسه أخنوش والعلمي
على حزب األحرار ،ويمارسه
حزب األحرار بدوره على
باقي األحزاب ،يدفع الجميع
للتساؤل عن قدرة هذه
الخطوات الرسمية للشروع
في رحلة جديدة
إن أي سيطرة لإلمبراطوريات املالية
في املغرب على االنتخابات ،سيكون
تحوال سلبيا ،ألن رجال األعمال لديهم
سلطة املال ،والفساد االنتخابي وشراء
األصوات ،وهو جزء من اللعبة املغربية
لفترة ليست بالهينة.
ق ــد تــعــود األمـــــور إلـــى ســابــق
عهدها ،خصوصا وأن تحالف املال
والسلطة ظل تاريخيا تحت داخلية
الــبــصــري ،وقــد احــتــوى النخبة،
وال ترغب داخلية لفتيت في أكثر
من ذلك ،ألن هذه النخبة تلجأ إلى
أحــزاب نخبوية ،وال بد من تمثيل
هذه الشريحة ،بعد انسداد قنوات
التواصل مع فئات مؤثرة.

عدم تفكيك تأثير
اإلمبراطوريات المالية على
االنتخابات سيؤثر أكثر
على المشهد ،ألن التخوف
قائم من استشراء ظاهرة
شراء األصوات في الوضع
االقتصادي الهش الذي
سببته «كورونا»
تدبير العملية االنتخابية على
أســاس السماح للداخلية بكامل
إدارتها ،وهي املشرفة على ميزانية
التنمية البشرية ،قد يخلق اتفاقا
جرب املغاربة عدم نجاعته.
وحاليا ،أي تحالف بني رجال
الداخلية ورج ــال األعــمــال إلدارة
انتخابات  ،2021يرفض استقرار
الــوضــع الــقــائــم ،أو استغالل أي
طرف للهشاشة االقتصادية من أجل
التأثير السياسي على األصــوات،
ومــثــل هـــذه العملية مــوجــودة،
وقــد تتفاقم الوضعية إن لم تكن
هناك إجــراءات وتحالفات تسمح
بالوصول إلى استقرار اللعبة في
مرحلة ما بعد «كورونا».

هوامش
afrique ) sur net).
3 - Compagne agricole 2018 – 2019, les eco.ma, 9/ 10/ 2018.
4 - Media owership monitor maroc.

1 - Les décisions de concentrations économiques au titre de
l’année 2019, conseil de concuraance.ma.
2 - Maroc: les dossiers qui attendait Driss guerraoui, jeune
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األسبوع الرياضي
إقصائيات أمم إفريقيا (الكاميرون )2021

هذا الخبر

نق

يخوض املنتخب املغربي يــوم غد
الجمعة  13نونبر ،على أرضية مركب
محمد الــخــامــس بــالــدار البيضاء،
ويــوم الثالثاء  17مــن نفس الشهر،
بمدينة دواال الكاميرونية ،مبارتني
قويتني ضد منتخب إفريقيا الوسطى،
برسم إقصائيات كــأس إفريقيا التي
ستحتضنها الــكــامــيــرون فــي العام
القادم...
املنتخب املغربي ،واستعدادا لهذه
املــنــافــســات ،خــاض وديــتــن ضــد كل
مــن منتخب الــســنــغــال ،والــكــونــغــو
الــديــمــقــراطــيــة بــالــربــاط ،حــيــث ظهر
بمستوى مطئمن ،بالرغم من بعض
االنتقادات التي طالت الناخب الوطني،
البوسني وحيد خاليلوزيتش ،الذي
مازال يبحث ،منذ توليه اإلشراف على
اإلدارة التقنية للمنتخب ،عن تشكيلة
قارة ،منسجمة وقوية ،بإمكانها مقاومة
املنتخبات اإلفريقية.
وملواجهة منتخب إفريقيا الوسطى،
وج ــه الــدعــوة لنفس الــاعــبــن الــذيــن
وضع فيهم الثقة في املبارتني الوديتني
األخــيــرتــن ،وأضـــاف إليهم العبني من
البطولة الوطنية ،هما هشام املجهد،
حــارس اتــحــاد طنجة الــذي تألق طيلة
هذا املوسم والذي سيعوض الحارسني
أنس الزنيتي وأحمد رضا التكناوتي،
اللذين منحهما املدرب قسطا من الراحة
بعد موسم طويل وشاق ،ومهاجم الرجاء

م إدبهي

االنتدابات وفاخر يزيدان الضغط على الرجاء

الصباح

شحال قد الرئيس يغطي فشله بالتهكم على اآلخرين؟
إسباني وبرتغالي بطاقم املغرب التطواني

صحف

هذا والّ منتخب إيبيريا ماشي املغرب التطواني؟!
ضحيت بمستحقاتي إلطالق سراحي

أقليدو ،الالعب السابق لشباب الحسيمة

شكون اللي كان معتَ قْ لْك؟

سفيان الرحيمي الضيف اجلديد على املنتخب

املتألق الشاب سفيان الرحيمي ،الذي
يستحق فعال فرصته داخــل املنتخب
الوطني ،والــذي يعتبر حاليا من أبرز
مهاجمي البطولة الوطنية.
ونالحظ كذلك عــودة صانع ألعاب
بنفيكا البرتغالي ،عادل تاعرابت ،الذي
غاب في اآلونــة األخيرة عن املنتخب
بسبب األعطاب ،وفيصل فجر الالعب
الجديد لنادي سيفاس التركي ،الذي
تراجع مستواه بشكل كبير ،كذلك الشأن
بالنسبة ملهاجم شالك األملاني ،أمني
حارث ،العائد بقوة في البوندسليغا،
دون الحديث عن نجم الزمالك املصري

أشــرف بنشرقي ،الــذي مــازال ينتظر
فــرصــة حقيقية مــن أجــل إظــهــار كل
إمكاناته وتقنياته الــتــي تميز بها
وبشكل كبير داخل البطولة املصرية،
أو في عصبة األبطال اإلفريقية ،حيث
قاد فريقه للوصول إلى نهائيات هذه
البطولة التي ستجمعه ضد غريمه
التقليدي ،نادي األهلي.
على العموم ،سننتظر وبكل شوق،
ظهورا مشرفا ملنتخبنا املغربي املطالب
بكسب أكبر عدد من النقاط لتفادي كل
الحسابات اململة.
حظ سعيد لألسود.

حتديات«املغربيةللألعابوالريا�ضة»

كمؤسسة مواطنة تهتم
كعادتها بالشأن الرياضي،
وباألبطال املغاربة بجميع
أنـــواعـــهـــم ،وبــمــنــاســبــة
الذكرى الخامسة واألربعني
للمسيرة الخضراء ،أطلقت
مؤسسة «املغربية لأللعاب
والـــريـــاضـــة» و«ج .ســي.
ســبــورت» ،تحديا رياضيا
افتراضيا مــن طنجة إلى
الكويرة.
ولضمان نجاح هذا التحدي،
استعملت «ج .سي .سبورت»
تكييفا مجانيا وفــي متناول
الجميع »GYMFLIX« :الذي
يسمح ملستخدميه بتحويل
الــســعــرات الــحــراريــة التي

و

ول

هل �ستكون الأ�سود يف اليوم املوعود؟

قالوا

أسب
وعيات كري

أحرقوها خالل تداريبهم في
قاعات األلعاب الرياضية،
وكرة القدم ،واليوغا ،وعبر
أي تمرين ريــاضــي آخــر،

بمسافة رمزية على مسار
افــتــراضــي يــربــط طنجة
بمدينة الكويرة.
هذا التحدي الذي انطلق

يــــوم احــتــفــال املــغــاربــة
بذكرى املسيرة الخضراء
يوم  6نونبر ،مفتوح أمام
جميع املــغــاربــة بجميع
أنحاء املعمور ،فكان ال بد
ملؤسسة «املغربية لأللعاب
والـــريـــاضـــة» ،أن تــدعــم
هــذا املــشــروع الفريد من
نوعه ،نظرا لداللته وحمله
لقضية وطنية يعتز بها
كل املغاربة ،وكذلك يدعو
هذا املشروع النبيل ،إلى
التشجيع على ممارسة
الرياضة والترويج لتراثنا
الثقافي العريق ،من خالل
الــتــســجــيــل فـــي تطبيق
«.»GYMFLIX

عز الدين الخطاف يعلن رسميا ترشيحه لرئاسة اتحاد
طنجة

مواقع

اهلل يحفظ  ..باين العربون من االسم...
ثورة النادي القنيطري بعد تعيني املدرب بنعبيشة

الصباح

عاوتاني ثورة؟ نعلو الشيطان وباراكا من التخربيق.

الناخب الوطني خاليلوزيتش يغير جلد املنتخب ضد
إفريقيا الوسطى

األخبار

قلنا ليكم هاد اجللد راه طــاب ،لم يعد لديه الوقت
للتغيير...
تلقيت دعوة املشاركة في معسكر املنتخب املغربي

الحدادي ،العب إشبيلية اإلسباني

مرحبا بيك فبالدك هي اللي تقبل عليك...

بوطويل ينتقل معارا من البطولة البلجيكية إلى شباب املحمدية
مواقع

كنعرفوا غير درب بوطويل يف املدينة القدمية
بالدار البيضاء.
مولودية وجدة يضم كال من عنكور وبوجمعة

باقي ليهم غير السفاج ومهيول...
َكَّية أحمد حالفة ما تبرد

تبارك اهلل على الشيخ حجيب

صحف

المنتخب

اللقب زين أيامي والعصبة بقية أحالمي

جمال السالمي ،مدرب الرجاء

صباح اخلير ،باراكا من الشعر ،راه بسبابك تقصات
الرجاء من العصبة...

موسم «كوفيد »19

بطولــة ليــ�ست ككل الــبطــوالت
أسدل الستار كما هو معلوم،
خــال الشهر املــنــصــرم ،عن
بطولة ليست ككل البطوالت،
نظرا لتزامنها مــع فيروس
«كــورونــا» الــذي فتك بمئات
اآلالف من املواطنني األبرياء
في جل أنحاء املعمور.
بطولتنا الوطنية ،ستبقى
خالدة في األذهان لسنني ،بل
لعقود طويلة ،نظرا للمعاناة
الكبيرة التي عاشها جميع
الساهرين على الشأن الكروي
في البالد.

الجامعة امللكية املغربية
لكرة القدم ،أخذت على عاتقها
بــأن ال تستسلم لهذا الوباء
اللعني ،الذي تحدته بعد توقف
دام أكثر من ثالثة أشهر ،حيث
تم استئناف البطولة وسط
تدابير أمنية وصحية صارمة،
التزمت بها كل األندية الوطنية
الــتــي دخــلــت فــي صـــراع مع
الزمن ،من أجل الحفاظ على
مكانتها ضمن قسم الكبار،
وأخرى كانت تصارع من أجل
اللقب ،أو البحث عن املراكز

املتقدمة املؤدية إلى املنافسات
اإلفريقية القادمة.
بطولة «كورونا» كما يحلو
للبعض تسميتها ،عرفت
بــعــض اإليــجــابــيــات بالرغم
من كل املشاكل التي طبعت
هــذا املوسم الــكــروي ،كعودة
مولودية وجدة إلى الواجهة
بعد سنوات طويلة من التيه،
فقد كان بإمكان ممثل الشرق
أن يحتل أفــضــل بكثير من
املرتبة الخامسة التي تبوأها
فــي الترتيب النهائي ،لوال

النتائج السلبية التي حصدها
في الــدورات األخيرة ،والتي
أثرت على مسيرته الناجحة
تحت قيادة املدرب الجزائري
عبد الحق بنشيخة ،الذي أربك
الوجديني بتلميحاته ملغادرة
الفريق في فترة كان يمن فيها
النفس بتبوإ الصدارة ،ورغم
ذلـــك ،تمكن مــن كسب ورقــة
اللعب على الواجهة اإلفريقية
في املوسم القادم.
من بني الومضات املشرقة
التي عرفتها هــذه البطولة

بطولة كورونا

كذلك ،ظهور هداف كبير ،لعب
طوال املوسم في صمت ،ولم
تسلط عليه األضــواء ،ونعني
به إبراهيم البحراوي ،العب
سريع وادي زم ،الــذي توج

هدافا للبطولة بتسجيله لـ 16
هدفا ،وهو رقم محترم من العب
يستحق التنويه والتشجيع،
حيث تمت مكافأته باملناداة
عليه للمنتخب املحلي.
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تحليل إخباري
تحليل
إخباري

الملك محمد السادس:

املغرب �سيت�صدى بكل قوة وحزم
ملحاولةامل�سبا�ستقرار�أقاليمهاجلنوبية

امللك حممد السادس القائد األعلى
للجيش أمام استعراض عسكري

اجلـي�ش امللـكي �أمام خـيار العـودة
�إىلالـحربمـعالبولي�سـاريو
ألول مرة في تاريخ المملكة المغربية يتم تأجيل خطاب المسيرة عن موعده ،والسبب ،هو أن المغرب شأنه شأن دول أخرى ،لم
يكن بمعزل عن انتشار الفيروس الخطير «كورونا» ،الذي وصل إلى محيط الملك ،حيث استبقت وزارة التشريفات واألوسمة،
إذاعة الخطاب الملكي ببالغ غير متوقع قالت فيه أن ((التأجيل (من يوم الجمعة إلى يوم السبت) تم نظرا الكتشاف حالة إيجابية
بفيروس كوفيد  19ضمن الفريق التقني الملكف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ  45للمسيرة
الخضراء ..والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال ،فإن صاحب الجاللة الملك محمد السادس،
سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد .))..
إعداد
هكذا إذن ،وصل فيروس «كورونا» إلى
محيط امللك ،ولكن العناية اإللهية حالت
دون أي تطورات( ،)..ليظهر امللك محمد
الــســادس في اليوم املــوالــي وهــو يلقي
على املواطنني خطابا يتراوح بني «ضبط
النفس والصرامة» ،إذ لم يكن بمقدور
املستمعني للخطاب امللكي تجاهل العبارة
الــتــي قــال فيها املــلــك محمد الــســادس:
((سيبقى املغرب ،إن شاء هلل ،كما كان
دائما ،متشبثا باملنطق والحكمة ،بقدر ما
سيتصدى ،بكل قوة وحــزم ،للتجاوزات
التي تــحــاول املــس بسالمة واستقرار
أقاليمه الجنوبية ،وإننا واثقون بأن األمم
املتحدة واملينورسو ،سيواصلون القيام

بواجبهم ،في حماية وقف إطــاق النار
باملنطقة)).
إذن ،اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار الــذي
أنهى النزاع املسلح بني املغرب وجبهة
البوليساريو منذ شهر شتنبر  ،1991بات
مهددا بسبب البوليساريو ،حسب ما
أعلنه امللك محمد السادس ،الذي لم يفوت
الفرصة دون أن يؤكد عبر خطاب املسيرة،
بعض املعطيات التي لها داللتها في هذا
اإلطــار ،ومنها استعداد املغرب ملواصلة
التعاون مع األمني العام لألمم املتحدة،
في إطــار احترام قــرارات مجلس األمن،
من أجــل التوصل إلــى حل نهائي ،على
أساس مبادرة الحكم الذاتي ،وكذا إدانة

سعيد الريحاني
املمارسات املرفوضة ملحاولة عرقلة حركة
السير الطبيعي بني املغرب وموريتانيا،
أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي
شرق الجدار األمني ،أو أي استغالل غير
مشروع لثروات املنطقة.
وتسلح امللك محمد السادس في مواجهة
خــصــوم الــوحــدة الــتــرابــيــة ،بالشرعية
الدولية ،حيث أكد أن ((األغلبية الساحقة
من املجتمع الــدولــي ،ترفض االنسياق
وراء نــزوعــات األطــــراف األخــــرى ،فقد
بلغ عدد الــدول التي ال تعترف بالكيان
الوهمي 163 ،دولة ،أي  % 85من الدول
األعضاء في منظمة األمم املتحدة)) يقول
امللك محمد السادس.

يفهم من خطاب امللك محمد السادس،
استعداد املغرب لكافة االحتماالت فيما
يتعلق بحماية الصحراء وحماية معبر
«الكركرات»( ،)..وهو األمر الذي تؤكده
التحركات امليدانية للجيش املغربي ،وإن
لم يعلن عنها في املــغــرب ،فإنها كانت
معلومة من طرف جبهة البوليساريو التي
أصدرت بيانا تهاجم فيه املغرب وجيشه،
كما هددت بخرق اتفاق وقف إطالق النار،
معتبرة أن ((دخــول أي عنصر عسكري
أو أمني أو مدني مغربي في ذلك الجزء
مــن املناطق ،سيعتبر عــدوانــا صارخا
وتملصا نهائيا من طرف النظام
املغربي من التزاماته بخصوص

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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وقف إطــاق النار ،مما يعطي
للطرف الــصــحــراوي الحق
الــكــامــل فــي الـــرد والــدفــاع
عــن الــســيــادة الوطنية بكل
الوسائل املشروعة)) (املصدر :مواقع
البوليساريو).
هل تملك ميليشيات البوليساريو
القدرة على مهاجمة الجيش امللكي في
الصحراء؟ طبعا ال ..ولكن البوليساريو
مجرد واجهة لدول أخــرى ،وهنا مصدر
التصعيد ،حيث تقول الجبهة في بيان
لها(( :إن القوات املغربية بعد أن قامت
بحشد قواتها العسكرية قرب الكركرات))
كعنوان لتهديد محتمل(.)..
فهل سيبقى املغرب متفرجا على تطاول
البوليساريو على الصحراء؟ إنه األمر
الذي ال يمكن توقع استمراره ،وقد سبق
للمغرب أن قام بعملية تطهير للمنطقة من
العناصر املشبوهة كما حدث سنة 2016
في املنطقة املسماة «قندهار» ،عندما كتبت
الصحف العاملية عن قيام القوات املسلحة
امللكية بمداهمة مستودعات لسيارات

تسلح امللك حممد
السادس يف مواجهة
خصوم الوحدة الرتابية،
بالشرعية الدولية،
حيث أكد أن ((األغلبية
الساحقة من اجملتمع
الدويل ،ترفض االنسياق
وراء نزوعات األطراف
األخرى ،فقد بلغ عدد
الدول التي ال تعرتف
بالكيان الوهمي163 ،
دولة ،أي  % 85من الدول
األعضاء يف منظمة األمم
املتحدة)) يقول امللك
حممد السادس.
خاصة بتهريب املخدرات والقبض على
عناصر محسوبة على البوليساريو.
ورغم أنه لم يصدر عن رئيس الحكومة
املغربي أي تعليق عــن حــدث املسيرة
الــخــضــراء ،شــأنــه شــأن حــزبــه العدالة
والتنمية ،الذي يفضل التركيز على حشد
األصوات لالنتخابات ،ويتجنب التعبير
عن مواقفه في املناسبات الوطنية ،وال
ينخرط فيها بنفس الحماس( ،)..إال أن
الــدولــة املغربية تؤكد على لسان امللك
محمد السادس ،استعدادها للدفاع عن
وحدتها الترابية بكافة األشكال.
ويبقى القائد األعلى للجيش هو امللك
محمد ال ــس ــادس ،والــجــيــش قــد تحرك
بالتزامن مع الخطاب امللكي ،حيث أفادت
مصادر إعالمية ،أن ((العديد من جنراالت
الدرك والجيش املغربيني ،قد توجهوا إلى
منطقة الكركرات الحدودية في الصحراء،
وذلك في تطور مفاجئ أعقب خطاب امللك
محمد السادس الــذي ألقاه يوم السبت
املنصرم بمناسبة الذكرى الـ  45للمسيرة
الــخــضــراء ،والــــذي ش ــدد فــيــه عــلــى أن
املغرب سيتصدى بقوة وحزم ألي مساس

هل ن�سي خ�صوم املغرب :عندما
�سيطر اجلي�ش املغربي على تندوف؟

نموذج سابق الستفزاز محسوبين على البوليساريو بقطع الطريق..

باستقرار أقاليمه الجنوبية)) ،وحسب
ذات املصادر ،فإن ((فيالق تابعة للجيش
املغربي قد تلقت أوامــر عليا بالتحرك
باتجاه معبر الكركرات الحدودي الرابط
بني املغرب وموريتانيا ،وانتظار تلقي
الـــضـــوء األخـــضـــر مـــن أجـــل مــبــاشــرة
العمليات العسكرية التي سيكون هدفها
الرئيسي إعادة النظام إلى املنطقة بعدما
أصبحت تعيش منذ أزيــد من أسبوعني
على وقع أعمال بلطجة يقوم بها تابعون
لجبهة البوليساريو)) (املصدر :موقع
األسبوع الصحفي).
البوليساريو تتمنى أن يبادر املغرب
بالهجوم عليها ،لتظهر بمظهر الضحية،
بــعــدمــا جــنــدت الـــــدروع الــبــشــريــة في
الخط األمامي من املحتجني ،لكن خيار
الــدفــاع عن املصالح املغربية ،وتمادي
البوليساريو في التحركات العسكرية،
قد يفرض تحرك الجيش ،وبالتالي ،قد
يكون «البارود هو الحل» بتعبير وزير
الدفاع املغربي األسبق والقطب الحركي،
املحجوبي أحرضان ،الذي دعا في وقت
سابق من خالل حوار مع «األسبوع» ،إلى
ضرورة وقف املفاوضات مع البوليساريو

والشروع في تطبيق الحكم الذاتي من
جانب املغرب ..ولكن خيار الحرب يفرض
على ميليشيات البوليساريو والجزائر
واألطراف التي تقف خلفها ،إعادة قراءة
التاريخ ،حتى ال يضطر الجيش املغربي
إلى العودة إلى تندوف املغربية ،فـ((أول
مــواجــهــة عــســكــريــة خــاضــتــهــا الــقــوات
املسلحة امللكية ضد مقاتلي البوليساريو،
هي تلك التي شهدتها منطقة أمغالة في
يناير  ،1976وشاركت فيها قوات القبعات
السوداء الجزائرية إلى جانب مقاتلي
جبهة البوليساريو ،وكانت نتيجة هذه
املواجهة الشرسة ،تفوق باهر للقوات
املسلحة امللكية التي استطاعت أسر ما
يزيد عن  100جندي جزائري من بينهم
ضباط ،لكن الحسن الثاني قرر تسليمهم
إلى الجزائر ،لتفادي وقوع حرب كبيرة بني
املغرب والجزائر ،وقد عرفت هذه املعركة
بـ«أمغاال  ..»1وحيث أن الرئيس الجزائري
هواري بومدين ،لم يقبل الخسارة ،فقد
كانت «أمغاال  »2عنوانا للتحالف بني
الجزائر وعناصر البوليساريو ..ولكن
«أمغاال  »3مكنت املغرب من بسط نفوذه
على الحزام املمتد بني تندوف ومدينة

البوليساريو تتمنى أن يبادر المغرب بالهجوم عليها،
لتظهر بمظهر الضحية ،بعدما جندت الدروع البشرية
في الخط األمامي من المحتجين ،لكن خيار الدفاع عن
المصالح المغربية ،وتمادي البوليساريو في التحركات
العسكرية ،قد يفرض تحرك الجيش ،وبالتالي ،قد يكون
«البارود هو الحل» بتعبير وزير الدفاع المغربي األسبق
والقطب الحركي ،المحجوبي أحرضان ،الذي دعا في وقت
سابق من خالل حوار مع «األسبوع» ،إلى ضرورة وقف
المفاوضات مع البوليساريو والشروع في تطبيق الحكم
الذاتي من جانب المغرب..

الــســمــارة ومنطقة تــيــفــارتــي ،ل ــوال أن
الرئيس املصري حسني مبارك ،ترجى
الحسن الثاني لفك الحصار عن فيالق
الجيش الجزائري التي حاصرها الجيش
املغربي)) (املصدر :األيام .)24
وإذا كــانــت البوليساريو ومــن يقف
وراءها من الجزائر إلى جنوب إفريقيا،
قد نسيت ..فإن التاريخ ال ينسى ،وتكفي
قراءة قصة «ثعلب الصحراء» الغجدامي،
و«ثــعــلــب الــصــحــراء» هــو اللقب الــذي
أطلقه املــراســل الــحــربــي ملجلة «بــاري
ماتش» الفرنسية على الكولونيل محمد
الغجدامي ،عقب االنتصار الباهر الذي
حققه فيلقه العسكري على  3000مقاتل
من البوليساريو في معركة «بئر أنزران»
الشهيرة التي وقعت فصولها خريف
سنة  ..1979هذا الرجل هو أحد الضباط
الذين تلقوا تكوينهم العسكري بإسبانيا،
فــوج محمد الــخــامــس ،1956 - 1955
وشارك في جميع معارك الصحراء التي
خاضها امللك الراحل الحسن الثاني عقب
املحاولتني االنقالبيتني الفاشلتني سنتي
 1971و .1972هذه الحرب التي دامت من
سنة  1974إلى تاريخ وقف إطالق النار
سنة  ،1991لم تكن فيها القوات املسلحة
مطلقة الــيــد كــمــا كــانــت عليه مــا قبل
املحاولتني االنقالبيتني ،ورغــم تكوينه
في وحدة الهندسة العسكرية تخصص
تفكيك املتفجرات ،فإنه لم تسند له أي
مهمة عسكرية ضمن هــذا التخصص
إال مرة واحــدة ،حينما وضع على رأس
كومندو خاص للوحدة الهندسية سنة
 ،1974للتسلل إلى املناطق الصحراوية
التي كانت تخضع للسيطرة اإلسبانية،
للقيام بمهمة استطالعية ،حيث تمت
بشكل ســري ،وحتى الطرف اإلسباني
الذي كان يسيطر على تلك املناطق ،لم
يكن على علم بهذه التحركات املغربية،
وبعد هذه املهمة ،تم تكليفه بقيادة فيلق
للمشاة ..وهنا بــدأت قصته( .املصدر:
موقع مشاهد 1 .يونيو .)2019
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الرباط ياحسرة
هل حتمينا االنتخابات
من «كوفيد »19
وخملفاته؟
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

هل سبق أن أنقذتنا انتخابات سابقة من أي
أزمــة حتى نتساءل عن «معجزة» قهر جائحة
«كوفيد  »19من طرف «الفرسان املغاوير» القادمني
إلينا على صــهــوات االنتخابات املقبلة؟ هذه
االستحقاقات التي ال ذكر وال اهتمام بها من طرف
أغلبية الشعب ،الذي يعيش ،وألول مرة ،تهديدات
بـ«املوت البطيء» في األرواح واالقتصاد.
فالعالقات األسرية واملنظومة الصحية بصفة
عامة ،خصوصا بعدما أعلنت عدة دول انهزامها
أمام جائحة «كورونا» ،تشبثت باألمل في ابتكار
حلول لإلغاثة من بطش الوباء الفتاك ،حلول
قاسية ساهم مواطنوها في قساوتها ،بينما
تكاليفها من حكومات الدول وبلدياتها.
فمنذ الهجوم املفاجئ للفيروس علينا ،وقد التزم
بـ«الصواب» واألدب والتدرج في االنتشار بطريقة
توحي بأنه أمهلنا الوقت الكافي لترتيب دفاعنا
ووقايتنا من املكلفني بتأطيرنا وتنظيمنا ..فعال
اجتمعت كل الجمعيات السياسية في اجتماعات
ماراطونية اهتمت بها كل شرائح الشعب ،وفوق
رؤوسها «طيور املوت» تتربص بها ،وكل األخبار
تحذر من تصاعد مخيف في الحاالت الحرجة
واملخالطة للمصابني بالفيروس ،وتنبه إلى
استنفاذ كل اإلمكانيات الصحية لالستمرار في
مواجهتها ،وتوصي املرضى ،في ظل عدم كفاية
الطاقة االستيعابية في املستشفيات الستقبال
املصابني ،باملكوث في منازلهم للتداوي والعالج.
وفـــي هـــذه الـــظـــروف الــعــصــيــبــة ،تصدمنا
الجمعيات السياسية بالبالغ رقم  1الجتماعاتها
الطارئة واملستعجلة ،وبعضها كــان عن بعد،
تبلغ فيه تدارسها لالنتخابات املقبلة وتشبثها
بـ«الكوطات» وبالزيادة في عدد املقاعد البرملانية
إلرضاء منخرطيها ،ثم تلتها بالغات أخرى ،وهذه
املرة بنبرة غاضبة ،مفادها :ال تنازل عن الزيادة
في مقاعد «الريع» ،وال مفاوضات بشأن مداخيل
الريع ،ثم علقت االجتماعات ،ربما في انتظار
الضربة القاضية للوباء والتي ال محالة آتية
بعدما حلت بدول الجوار.
ونلخص الحديث :إذا كانت االنتخابات القادمة
ستحمينا من «كوفيد  »19ومن تبعاته املدمرة،
فمرحبا ،وإن كانت ستكون كسابقاتها التي
صــارت بذكرها الركبان ،فرجاء اتركونا ندبر
أمورنا مع «كورونا» والسالم.

شهادات من

الرواد

شهادة من العالمة املرحوم عبد هلل الجيراري
بخصوص أجـــواء الــفــرح التي عمت الرباط
بمناسبة استقالل دولة ليبيا بتاريخ  24دجنبر
 ،1951وجاءت هذه الشهادة في كتاب قيم من
 644صفحة عن «حياة بطل التحرير محمد
الخامس» ،نلخص ما كتبه العالمة في الصفحة
 ..(( :210وبتلك املناسبة ،تعرض بعد خطباء
الرباط :نائب القاضي السيد أحمد بن الغازي،
والــعــدل الــحــاج الصديق الــشــدادي ،والسيد
محمد بن عبد هلل ،الستقالل ليبيا ،بالدعاء
لها ،ومشاركة املسلمني لها في األفــراح ،وذلك
يوم  28دجنبر  ،1951وفي عشية السبت 27
من نفس الشهر ،أحضرهم املندوب الفرنسي،
املراقب باوليني ،إلى املحكمة عن عجل ،رغم
صحة ابن الغازي الذي وجده طريح الفراش،
وذاكرهم في شأن ذلك قائال :لقد تعرضتم في
خطبكم إلى السياسة ،فنفوا ذلك مصرحني أن
تعرضهم الستقالل ليبيا هو من صميم الدين،
واإلسالم يطالب بهذا ،وال سياسة في القضية،
وإنما قاموا بواجبهم)) انتهى.
ونفس الواجب تقوم به اململكة حاليا ،لجمع
شمل إخواننا الليبيني ،وسوف تتكرر احتفاالت
االستقالل هنا في الرباط بوحدة كل الليبيني.

هل تت�ضامن اجلماعة مع الرباطيني املت�ضررين من جائحة «كورونا»؟
أقــل مــا يمكن املساهمة به
للتخفيف من أضــرار جائحة
«كوفيد  »19على الرباطيني،
هو قرار من الجماعة تقرر فيه
في دورة استثنائية« :السلم
الضريبي» طيلة مــدة الوباء
ال ــذي فتك بــاإلنــســان وأوقــف
سيرورة االقتصاد العام.
وقــد كــان مــن الــواجــب على
الجماعة ،وهي حسب القانون
املكتوب« :املمثلة واملدافعة عن
كل شرائح املجتمع الرباطي،
تــجــارا وصــنــاعــا وخدماتيني
وعــاطــلــن» ،جميعهم ضحايا
الــــوبــــاء ،وجــمــيــعــهــم كــانــوا
فــي األوقــــات الــعــاديــة يلبون
استدعاءات وإنذارات الجماعة
بــتــأديــة الــضــرائــب والــرســوم
ومختلف الــجــبــايــات ،فكانوا
يــتــقــاســمــون أربــاحــهــم ،وفــي
بـــعـــض األحـــــيـــــان «رؤوس
أموالهم» معها ،كانوا كرماء
مــلــبــن لــكــل دعــــوة بــاألمــوال
وبالتصويت ،والتغاضي عما
يشاع عنها من تبذير وتقصير
وابتعاد عن هموم هذا املجتمع

الذي يعيش اليوم أصعب أيامه
على اإلطالق ،فكان عليها ،وهي
مكونة من أعضاء «سياسيني»
مــحــلــيــن ف ــي املــجــالــس وفــي
الـــبـــرملـــان ،تــكــســيــر الــروتــن
الــجــمــاعــي املــمــل و«املــتــهــم»
ب ــات ــه ــام ــات أك ــدت ــه ــا محنة
الرباطيني مع ما يتعرضون له
من تهديد وخوف ومعاناة مع
فــيــروس مجهول ،ومــن كساد

اقــتــصــادي ال مثيل ل ــه ،ومــن
جحود جماعتنا التي برهنت،
وبامللموس ،أنها «جماعتهم»،
أي بــعــض املــنــتــخــبــن الــذيــن
زادوا فــي تعويضاتهم حتى
بـــدون حــضــور أو مــردوديــة،
وكــــذا رواتـــــب وتــعــويــضــات
موظفيهم ومصاريف تسيير
شؤونهم ...إلخ ،ولم نشعر أبدا
أنهم متضامنني مع مموليهم

املفلسني ،أو مهتمني بحاالت
اإلفالس التي أصابت الكثيرين،
وكنا ننتظر من الجماعة قرارا
يقربها من املواطنني ،فتعلن
هذه السنة وطيلة الجائحة،
عن إقــرار «السلم الضريبي»،
بإعفاء الرباطيني من الضرائب
وتــعــويــضــهــا بــمــســاهــمــات
مـــن الــحــكــومــة ،فــالــجــائــحــة
وخــســائــرهــا ومخلفاتها من
مــســؤولــيــاتــهــا وواجــبــاتــهــا،
وتقوم الجماعة مقامها على
أن تــصــفــي حــســابــاتــهــا مع
حكومتها ،ولسنا في حاجة
إلــــى االهــــتــــداء ب ــال ــق ــرارات
الشعبية التي قررتها بلديات
كبريات العواصم ،فبرهنت بها
على أنها فعال مع مواطنيها في
السراء والضراء.
في انتظار القرار املطلوب،
نبتهل إلى هلل أن يرفع عنا هذا
الوباء ومعه مجالس العاصمة،
الــتــي ال فــائــدة تــرجــى منها،
والصورة هي لتصميم خيالي
لــصــومــعــة حــســان لــو اكتمل
بناؤها.

حتى ال يتحول القانون االنتخابي إلى «كوفيد »20

ربط م�س�ؤولية منتخبي العا�صمة باملردودية
واملداخيل واحرتام ال�ساكنة
نرجو هلل أن يرفع عنا وباء «كوفيد ،»19
وقــد عانينا منه اقتصاديا واجتماعيا
وصحيا ،معاناة لن تتوقف مع استيراد
لقاح محتمل للوقاية منه وحقنه في
أجسامنا ،ولكن املعاناة الحقيقية تكمن
في ما بعد «كورونا» ،إلنقاذ الوطن بعد
إنقاذ مواطنيه ،وذلك بإنعاشه بكفاءات
مقتدرة وقادرة على تدبير مرحلة «النقاهة
الوطنية» ،وهــي األصعب واألخطر من
الفيروس نفسه.
واسألوا األطباء عن دور هذه النقاهة
في تجديد الخاليا املناعية الستعادة
العافية ،وهذه املرة ،فالوطن بعد اللقاح
املحتمل ،هو املعني بالدخول في نقاهة،
لطرد «البكتيريا» التي صالت وجالت
واغتنت وتحكمت في حياتنا ،وحكمت
مــدنــنــا وقـــرانـــا ،وعــاشــت فــي رفاهية
بمداخيل ضرائبنا وسلطاتنا ،يحميها
قــانــون انتخابي مــن وحــي جمعياتهم
الــســيــاســيــة ،والــــذي أعــدمــت فــيــه كل
حــقــوق املــواطــن ،ونصبت نفسها هي
الطرف الرئيسي املعني ،ففصلت عليها
تفصيال كل مواد ذلك القانون وخاطته
بمراسيم تكميلية وبخيوط االمتيازات
والتعويضات وتــوزيــع املــقــاعــد ...إلخ،

وال ذكر نهائيا لواجباتها تجاه املواطن
الناخب وغير الناخب ،مما يمكن وصفه
بالقانون الديكتاتوري ،ألنه من محبرة
واحدة للحاكمني املستفيدين من سلطاتنا
وأصواتنا ،والتي لم يحمها القانون في
حالة استغاللها أو خيانة أمانتها ..أو
تكاسل حامليها ،أو عجزهم عن إضافة
أي قيمة جديدة في حل املشاكل والوقاية
من املخاطر ،وتدبير إداري ومالي محكم.
ونعيش الــيــوم أخطر أيامنا هنا في
العاصمة ،فـ«كوفيد  »19أمامنا واإلفالس
العام من ورائنا ،ومجالسنا التي صنعناها
في مأمن من كل األزمات ،بفضل التعويضات
وسيارات «جابها هلل» واالمتيازات ،ألنها
مــن جيوبنا نحن املفلسون ،فكفى من
هذا القانون الديكتاتوري الذي «يمتص»
سلطاتنا وأموالنا ،ويسلمها لجمعيات
بدون شروط ملزمة ،كاملردودية واملداخيل
واحترام الساكنة ،باالجتماعات املسؤولة
بدون «قلب شقلب» وسمسرة وبيع الكالم
واألوهــــام ،فكل املواطنني غاضبون من
التسيير الكارثي ملعظم املنتخبني ،الذين
ظهروا على حقيقتهم مع وباء «كوفيد ،»19
فال تتسببوا لنا في تفصيل قانون جديد
آخر يكون لنا بمثابة «كوفيد .»20

أرشيف الربـاط
ان ـ ـط ـ ـفـ ــأ م ـ ـص ـ ـبـ ــاح مــن
املـ ـ ـص ـ ــابـ ـ ـي ـ ــح ال ـ ــوه ـ ــاج ـ ــة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم وامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة
واإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وت ـ ــواض ـ ــع
العلماء ،العالم اجلليل
عـبــد اهلل اك ــدي ــرة ،رئـيــس
املـجـلــس الـعـلـمــي احملـلــي
مل ــديـ ـن ــة الـ ـ ــربـ ـ ــاط ،الـ ــذي
وافته املنية مؤخرا ،وقد
كــان رحمه اهلل املرشد يف
الـعــاصـمــة لنهج الثقافة
اإلس ــام ـي ــة الـصـحـيـحــة،
تغمده اهلل بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته.

يشتكي الرباطيون من الضربات املوجعة التي
يتعرضون لها كل شهر من مؤسسة جماعية تحت
مسؤولية ومراقبة املنتخبني املمثلني في مجلس
اإلداري وفي لجنة تدبير شؤونها وتخطيط سياستها،
وهم بذلك شركاء في «فبركة» الزيادات املهولة التي
تفاجئ املشتركني في الربط باملاء والكهرباء ،إما
بذريعة تغيير الــعــدادات أو مراجعة استهالك مدة
الــثــاثــة أشــهــر ،وهــي ع ــادة انــتــشــرت هــذه األي ــام،
والجماعة ال علم لها وممثلوها لدى املؤسسة «شهود
ما شفوش حاجة» ..فهل يفتح تحقيق في املوضوع؟
هل يتم إلغاء مجلس العمالة الــذي يكلف
الرباطيني حوالي  10ماليير كل سنة ما دامــت العمالة
محدودة في مدينة واحــدة تسيرها جماعة و 5مقاطعات
مساعدة ،بينما يعتبره البعض مجرد هدية إلرضاء األحزاب
بمناصب الرئاسة ونوابها ولجانها وسياراتها ومقرها
الفخم ونفقات التسيير ،علما أن مداخيله  0درهم ومردوديته
لفائدة الساكنة «زيرو» .نتمنى من القانون الجماعي املقبل،
أن ينتبه إلى وضع املدينة كعاصمة وتمتيعها بقانون خاص.
في ظــروف الجائحة والــجــفــاف والــبــرد
والكساد والخوف من املستقبل ،وخالفا للبالغات
الرسمية التي تطمئن بأن اإلدارة في خدمة املواطنني
وتوفر لهم كل حاجياتهم ،ها هم الرباطيون يصعقون
باإلجراءات املعقدة واملكلفة القتناء لقاح عادي ضد
الزكام الذي كان ثمنه  70درهما فقفز إلى  125درهما،
إضافة إلى تكاليف الوصفة الطبية التي أصبحت
إجــبــاريــة ،وتعبئة بطاقة خــاصــة ،وانــتــظــار دور
التسليم من الصيدالنية ..فكيف ستكون إجــراءات
لقاح «كورونا» يا ترى؟
يؤكد األاكديمي املرحوم عبد العزيز بنعبد هلل في
كتابه «موسوعة الرباط» الجزء األول /ص ،8 :أن ((أول
فوج وصل إلى القصبة (ويعني بها قصبة األوداية) كان
سنة  ،1609من مسلمني فروا بدينهم وكانوا من أثرياء
املوريسك من مدينة هورناشيروس األندلسية)) ،ويفتح
هذه الصفحة الباحث واملهتم بتاريخ أجــداده ،الدكتور
نجيب لوباريس ،إلعادة االعتبار إلى األندلسيني وكفاحهم
ووفائهم لدينهم بالحفاظ على تراثهم في القصبة بدءا
بتسميتها :قصبة األندلس.
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كواليس جهوية
ما يجري ويدور يف المدن

مراكش

�صفقة التدبري املفو�ض للنظافة حتيي النقا�ش حول امللفات املدفونة
عزيز الفاطمي

ظلت اتفاقيات التدبير املــفــوض لقطاع
النظافة بمراكش تثير جدال واسعا تتخلله
أصوات بعض املنتخبني املعارضني منددين
بالطرق «امللتوية» والغموض الذي يلف بنود
هذه االتفاقية ،أصوات تجد منفذا لها وسط
الشارع املراكشي وعبر منصات التواصل
االجتماعي ،فمن املؤكد أنه منذ دخول التدبير
املفوض إلى «الحاضرة املراكشية» في عهد
العمدة السابق ،عمر الجازولي ،مرورا بوالية
فاطمة الزهراء املنصوري والتاريخ املراكشي
يسجل بمداد ال يمحوه الزمن ما هو إيجابي
ومــا هو سلبي ،ولــن يتجاوز التجاوزات،
ال سيما املرتبطة بتبديد املــال العام ،كما
تميزت االتفاقيات السابقة بتكتم غير مبرر
على دفتر التحمالت وكأنه ينجز داخل أسوار
«باب العزيزية» أيام العقيد القذافي ،ليبقى
املواطن في دار غفلون و«الفاهم يفهم»..
وما يهمنا في املوضوع ،هو الحدث املرتبط
باتفاقية جــديــدة للتدبير املــفــوض لقطاع
النظافة املدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة
الثالثة للدورة العادية للمجلس الجماعي،
املنعقدة بتاريخ  ،2020.11.04برئاسة عمدة
املدينة محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة
والتنمية ،وجدير بــاإلشــارة أنــه منذ والية

املجلس الجماعي الــحــالــي ،يعيش قطاع
النظافة عملية املــد والــجــزر ،وسلسلة من
االنتقادات والشكاوي من طــرف املواطنني
دافعي الضرائب ،حيث نجد تفاوتا كبيرا
على مستوى جمع النفايات واألزبال وتنظيف
الشوارع وتوفير الحاويات من منطقة ألخرى،
في حني أن أحياء أخرى منسية وال تحظى
باهتمام الجهات املعنية ،كما أن زنقة فاطمة
الزهراء بحي باب دكالة ،لألسف ،ال وجود
ألي حاوية لألزبال بها على طول «السويقة»
املعروفة بنشاطها التجاري الواسع.

عـــيــــن

عـــــــــــلى الشمال
إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات

شمالية

يتساءل العديد من املواطنني عن مصير
عــون سلطة كــان يشتغل بامللحقة اإلداري ــة
ســيــدي طــلــحــة ،مــتــورط فــي مــجــمــوعــة من
القضايا الشائكة منها نهب إعانات رمضان
وتعاطيه للمخدرات القوية ،وابتزاز الباعة
الذين يجلبون بضائعهم الفالحية من القرى
والــبــوادي ،بينما تقول مصادر «األســبــوع»
أنه شوهد يشتغل بإحدى امللحقات اإلداريــة
القريبة من مــدار الرمانة وكأنه تم تنقيله
حفاظا عليه وحماية له ،وليس إحالته على
املجلس التأديبي ومعاقبته كما يــروج له
العديد من زمالئه.
تم توقيف عون سلطة يف ذكرى املسيرة
اخلــضــراء وهــو يف حالة سكر طافح وبحوزته
كمية مهمة من الكوكايني ،حسب مصادر محلية،
قالت أن هذا العون كان يف وقت سابق يعد لليلة
حمراء على حساب بعض األشخاص املشبوهني،
حيث كان يتكلف باجلانب األمني لهم.
خرج المسؤول عن املقبرة اإلسالمية
والزعيم الظل لجماعة «الــدعــوة والتبليغ»
بسبتة املــحــتــلــة ،بتصريح مسجل تتوفر
«األســبــوع» عليه ،يحمل املسؤولية الكاملة
ملسلمي املدينة في انتشار فيروس «كورونا»،
بسبب عــدم اتــخــاذهــم اإلجــــراءات الوقائية
والتهاون في مجال التباعد وارتداء الكمامات،
فــي حـــن ،أكـــدت بــعــض املــصــادر الخاصة
بـ«ألسبوع» ،أن التصريح الــذي قام به هذا
املسؤول ،قد تم تلقينه للخطباء من أجل إلقائه
على املصلني في خطبة الجمعة املاضية ،وكأن
مندوبية األوقــاف باملضيق فقدت سيطرتها
على املساجد بسبتة خالل هذه األزمة.

وقد سبق لجريدة «األسبوع» أن تطرقت
لهذه املعضلة غير ما مرة ،وال بأس أن نذكر
املسؤولني بمراكش مــرة أخــرى بموضوع
النظافة ،ومن أهم نقط جدول أعمال املجلس
خالل الجلسة الثالثة ،املصادقة على اتفاقية
التدبير املفوض املتعلق بقطاع النظافة ،حيث
رست هذه املهمة على شركة  ARMAفي ما
يتعلق بالشطر األول الــخــاص بمقاطعات
جليز ،النخيل ،املدينة ،وسيدي يوسف بن
علي ،بينما الشطر الثاني فقد تكلفت به
شــركــة  MECOMARعلى مستوى تــراب

مقاطعة املنارة ،وتنص هذه االتفاقية على
الرفع من مستوى االستثمار والتوفير الكافي
للحاويات مع استبدال النوعية البالستيكية
بــأخــرى حــديــديــة ،واالعــتــمــاد على املراقبة
باستعمال الوسائل التكنولوجية املعمول
بها فــي الـــدول املتقدمة ،ومــن مستجدات
هــذا العقد أيضا ،االعتماد على التعويض
الجزافي بــدل التعويض بالطن الــذي كان
معموال به في السابق وكان موقعا من طرف
أحد املستشارين الجماعيني املرشح باسم
حزب «املصباح» ،والــذي لم يدع فرصة تمر
دون الــخــروج بتصريحات شديدة اللهجة،
حيث اعتبر أن كناش التحمالت للتدبير
املفوض لقطاع النظافة ،املصادق عليه من
طرف املجلس الجماعي ملراكش ،مبالغا فيه،
على اعتبار االختالالت التي تشوب القطاع،
في الوقت الذي كان فيه متتبعو الشأن املحلي
بمراكش ينتظرون تقليص كلفة تدبير قطاع
النظافة من  26مليار سنتيم إلى  23مليار
سنتيم ،كما يشير املستشار الجماعي إلى
التراجع الواضح في مجموعة من الخدمات
املنصوص عليها في دفتر التحمالت الجديد،
حيث تقلصت مــدة الكنس داخ ــل األحــيــاء
السكنية من  7أيام في األسبوع إلى  3أيام
أسبوعيا ،إضافة إلى أن مدة العقد حددت في
 7سنوات ،مما سيشكل عقبة أمــام املجلس
الجماعي الــقــادم الــذي سيجد نفسه مقيدا
ببنود عقد يعد تركة مجلس منتهية واليته.

�أي م�صري ينتظر م�شروع تهيئة الأحياء ال�صفيحية بعمالة �أ�صيلة؟
مرت تسع سنوات على االتفاقية التي وقعت
بمقر والي ــة جهة طنجة تــطــوان الحسيمة،
بحضور الكاتب العام للوالية وإلى جانبه العديد
من املسؤولني ،سواء باملؤسسات العمومية أو
املنتخبني ورجال السلطة والجمعيات املمثلة
لألحياء الهامشية بإقليم أصيلة ،وذلك من أجل
دراسة مشروع إعادة تهيئة العديد من األحياء
والقضاء على األحياء الصفيحية ومنح رخص
البناء في احترام تام لتصميم التهيئة.
وبــعــد االجــتــمــاع الــثــانــي الـــذي عقد بمقر
باشوية أصيلة ،صباح يوم اإلثنني  28فبراير
 ،2011وحضره نفس املسؤولني الذين حضروا
االجتماع األول مع الكاتب العام لوالية الجهة
وباشا أصيلة وقائدين للملحقة اإلدارية األولى
والثانية وممثل مؤسسة الــعــمــران بطنجة
والنائبني األول والــثــانــي لرئيس الجماعة
ورئيس لجنة التعمير بجماعة أصيلة ورئيس
الــفــرع املــحــلــي لــرابــطــة ال ــدف ــاع عــن حقوق
املستهلك ،وكان من بني املطالب التي نوقشت

بهذا االجتماع ،إيفاد لجنة لتقصي الحقائق
بالجماعة الحضرية ألصيلة وتطبيق مقتضيات
الفصلني  25و 33من امليثاق الجماعي ،غير
أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف الكاتب
العام ،الذي علله بكون الجماعة ال تشهد أي
فــوضــى ،وتخضع للرقابة السياسية على
ماليتها من خالل الدورات والحساب اإلداري،
رغــم االحتجاجات والــتــنــديــدات بالخروقات
الــتــي كــانــت تعرفها جماعة أصيلة ،بسبب
الــفــســاد ونــهــب األراضــــي وغــيــر ذلـــك ،داخــل
دواليب الجماعة حتى وقت قريب ،وقد سبق
لـــ«األســبــوع» أن خصصت حيزا كبيرا على
صفحاتها لهذا املوضوع الذي الزال غامضا ولم
يفتح بشأنه أي تحقيق لحد اآلن.
أما بالنسبة للنقطة الثانية ،فقد كانت متعلقة
بحل مشكل السكن الصفيحي بأصيلة ومنح
الوثائق اإلداريـــة الخاصة بحي الياسمني،
والــســمــاح للمستثمرين بــإحــداث تجزئات
خاصة بالسكن االقتصادي ،هذه النقطة التي

تم تنفيذ شطرها األخير وتجاهل شقها األول،
واملتعلق بالسكن الصفيحي الذي الزال يغزو
جهة الشمال دون استثناء ،فرغم الحمالت التي
قامت بها السلطة املحلية سنة  ،2015ملحاربة
السكن الصفيحي ،في إطار مشروع ملكي تحت
شعار «مــدن بــدون صفيح» ،الجتثاث األحياء
العشوائية باملغرب بصفة عامة وبجهة الشمال
بصفة خاصة ،إال أن هذا املشروع لم يدم طويال
حتى تبخر وذهب أدراج الرياح.
وقد طالب العديد من ممثلي الساكنة الذين
حــضــروا هــذا االجــتــمــاع ،بتهيئة العديد من
األحياء ،كحي ياسمينة وحي الزرقطوني ،ومدها
باإلنارة العمومية والبنية التحتية والقضاء
على السكن الصفيحي ،وإحداث مالعب القرب
واملركبات الثقافية وروض األطفال في إطار
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،ولهذا فإن
الساكنة تتساءل أين وصلت هذه املشاريع مع
قرب انتهاء الوالية التشريعية الحالية وبداية
والية جديدة بينما ال زالت دار لقمان على حالها؟

قضية عمال سبتة الرسميين تراوح مكانها بين المغرب وإسبانيا
الزالـــــت قــضــيــة الــعــامــات
والعمال الذين يشتغلون بمدينة
سبتة املحتلة ،عالقة بني الجانب
املــغــربــي والــجــانــب اإلســبــانــي
بعدما رمت السلطة اإلسبانية
الكرة في ملعب املغرب ،حيث تم
منع العشرات من العمال الذين
يشتغلون بطريقة قانونية داخل
هذا الثغر من الدخول للمغرب،
فظلوا مشردين وبعيدين عن
أطفالهم وأســرهــم في الحدود
الوهمية ،كما أن البعض اآلخر
من الذين ظلوا داخل املغرب ال
يستطيعون الدخول إلى سبتة
منذ أكثر من ثمانية أشهر ،وقد
فقدوا مصدر رزقهم وحرموا من
التأمني على فقدان الشغل ،ليتم
االستغناء عنهم.

واحــــتــــج هــــــؤالء الــعــمــال
وال ــع ــام ــات ،خـــال األســبــوع
املـــاضـــي ،أمــــام مــقــر مــنــدوبــة
الــحــكــومــة بــســبــتــة ،م ــن أجــل
إي ــص ــال أصــواتــهــم للجهات
املــغــربــيــة املــســؤولــة ،مــن أجــل
إيــجــاد حــل لوضعية التشرد
الــتــي يعيشونها عــالــقــن بني
املغرب وسبتة املحتلة ،مؤكدين
أن حياتهم تحولت إلى جحيم

ال ي ــط ــاق ،بــســبــب بــعــدهــم عن
أسرهم وفقدان بعضهم لبعض
أفــراد عائالتهم ولم يستطيعوا
الحضور لجنازاتهم.
وطــالــب فــريــق حــزب العدالة
والــتــنــمــيــة بــمــجــلــس ال ــن ــواب،
حسب املـــادة  104مــن النظام
الــداخــلــي ملجلس الــنــواب ،عقد
اجــتــمــاع مــشــتــرك بـــن لــجــان
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الــوطــنــي

والــشــؤون اإلسالمية واملغاربة
املقيمني في الخارج والداخلية
والجماعات الترابية والسكنى
وسياسة املدينة ،وذلك من أجل
دراســة وضعية العاملني بشكل
رسمي بكل من سبتة ومليلية،
والعالقني في تطوان والناظور
ونواحيهما ،جراء إغالق الحدود
بسبب انتشار فيروس «كورونا»،
حسب الــرســالــة الــتــي توصلت
بها «األسبوع» من توقيع رئيس
فريق العدالة والتنمية ،مصطفي
إبراهيمي ،غير أن هــذا الطلب
اعتبره العديد من املراقبني ،حملة
انتخابية سابقة ألوانها والركوب
على معاناة العاملني بالثغرين
املحتلني من طرف حزب العدالة
والتنمية الذي يترأس الحكومة.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كواليس جهوية
سطات

أصـــــداء

أين المراقبة الصحية لمجزرة سطات؟

حلقات جديدة من م�سل�سل ف�ضائح اللحوم الفا�سدة
نورالدين هراوي

بعد فضيحة الدواجن الفاسدة
بــاألطــنــان ،الــتــي لــم يمر عليها
إال وقـــت قــصــيــر ،والــتــي سبق
للمؤسسة األمنية أن ضبطتها
بــبــعــض املـــحـــات الــتــجــاريــة
بــســطــات ،وتــداولــتــهــا املنصات
اإللكترونية على نطاق واســع،
ووجـــهـــوا بــشــأنــهــا انــتــقــادات
واســعــة إلــى السلطات املعنية
وتهاونها وغيابها عن املراقبة،
عــادت مــن جديد فضيحة هزت
الـــرأي الــعــام املحلي باملنطقة
الشرقية أيضا للمدينة ،حيث
ضبطت سرية الدرك امللكي مؤخرا
شاحنات كبيرة محملة بأطنان
من اللحوم الفاسدة متوجهة من
إحدى الجماعات القروية التابعة
إلقليم سطات إلى مستودع كبير
للتخزين باملدينة ،الشيء الذي
اعتبره السطاتيون وجمعيات
بيئية ونــشــطــاء «الفيسبوك»،

جــريــمــة قــائــمــة األركــــــان ضد
املستهلك في ظل صمت مطبق
ألجــهــزة املــراقــبــة املــوكــل إليها
أمــر املراقبة الصارمة والتتبع
لظروف الذبح وجــودة الذبائح
ومدى صالحيتها لالستهالك.
وفــــي ســيــاق آخــــر ومــتــصــل
بــاملــوضــوع نــفــســه ،أكـــدت عــدة
مــصــادر مــهــنــيــة ،أن األوضـــاع
الــكــارثــيــة بــاملــجــزرة الــوحــيــدة
باملدينة ،باتت اليوم تسائل كل
الجهات املختصة وعلى رأسها

الجماعة التي مسؤوليتها قائمة
ضــمــن مــا يحصل مــن فضائح
ال ــغ ــش وأســـالـــيـــب االحــتــيــال
وال ــت ــدل ــي ــس والـــنـــصـــب عــلــى
املستهلك من خالل ضمان املراقبة
املستمرة للمصالح البيطرية لكل
أصناف اللحوم املعروضة للبيع،
ومـــدى تــوفــر املــحــات املهنية
للتخزين والبيع على الرخص
الــقــانــونــيــة وقـــنـــوات الــصــرف
الصحي املتهالكة التي تفتقر
إليها املجزرة ،وكذا محالت البيع

األخـــرى لكل أصــنــاف اللحوم،
فحدث وال حرج ،هذا إذا ما أضفنا
صورا مشمئزة ملا يحدث باألماكن
املــذكــورة ،كذبح البهائم أحيانا
فوق روث الحيوانات ،والكالب
أيــضــا تــصــول وتــجــول وتــأكــل
من نصيبها ،مع فوضى أخرى
ألصــحــاب الــســوابــق القضائية
املــســاعــديــن لبعض الــجــزاريــن
املهنيني في عملية الــذبــح ،مما
يجعل هــذه اللحوم تسوق في
ظروف غير صحية وأكثر خطورة
عــلــى امل ــواط ــن ،ويــضــع أجــهــزة
املراقبة وبلدية سطات في قفص
االتهام ..لذا فهناك مطالب ملحة
مــن الــشــارع الــســطــاتــي لعامل
إقليم سطات ورئيس الجماعة،
للقيام بزيارات ميدانية للمجزرة
أيام الذبح ،سيصابون ال محالة
بــالــذهــول والــدهــشــة ورؤيــتــهــم
ملا يزعجهم ،وهل فعال املواطن
املــغــربــي ال يــســاوي شيئا عند
املسؤولني ليتم التهاون بصحته
وبانتشار الذبيحة السرية وما
خفي أعظم.

الصويرة

أكادير

دخان «الفيول»
و«الكودرون» يحول
حياة مواطنين إلى جحيم

حذاري من وقوع اكرثة ال قدر الله!

�سلم خ�شبي يهدد حياة ال�سياح واملواطنني

األسبوع

طالب عــدد من املواطنني القاطنني
بـــدوار الــزعــزع وأي ــت بــاهــا بجماعة
الـــدراركـــة شــمــال أكــاديــر ،الــجــهــات
املعنية ،بالتدخل إلزالة الضرر الناتج
عــن دخـــان «الــفــيــول» و«الـــكـــودرون»
املنبعث من إحدى الشركات باملنطقة
كل مساء ،الشيء الذي أثر سلبا على
صحة الساكنة وجعلهم يعيشون في
جحيم ال يطاق.
وفي هذا السياق ،قال أحد املتضررين،
أنهم أعدوا عريضة تضم حوالي 104
توقيعات استنكروا من خاللها انبعاث
الــدخــان الناتج عــن مدخن «الفيول»
و«الكودرون» ،وكذا آالت صنع الياجور،
الــتــي تنجم عنها أصــــوات مزعجة،
وطالبوا والي جهة سوس ماسة وعامل
عمالة أكادير إداوتــنــان ،بفتح تحقيق
عــاجــل فــي امل ــوض ــوع ،إلزالـــة الــضــرر
املــذكــور ،حفاظا على صحة الساكنة
والبيئة.

حفيظ صادق

من يخطط ومن يعطي األوامر،
ومــن لــه الصالحية لــإشــراف
على األشغال الجارية بمدينة
موغادور؟
كــم صــرت أخـــاف مــن األيــام
الــقــادمــة ومـــا تــخــبــئ ل ــي من
مفاجآت ليست في البال وال في
الخاطر؟
باألمس ،وقعت عدة أحداث
سقوط عدد من املنازل باملدينة
العتيقة ،وفــاجــعــة بولعالم،
وحــريــق الــســوق العشوائي
بــدريــبــة الــصــابــون ،وسقوط
املنصة امللعونة فــي افتتاح
آخر مهرجان كناوة ،وال ننسى
فــي شهر أكــتــوبــر ،االنفجار
الكبير لقنينات الغاز بالفرن
بالتجزئة الرابعة الــذي سمع
صوته من داخل املدينة العتيقة.

هل هــذه هي بداية النهاية؟
أخـــاف أن يسقط هــذا السلم
الخشبي فوق رؤوس املواطنني،
فــهــو يــتــحــرك بــفــعــل الــريــاح
القوية وأصبح في حالة يرثى
لها ،ويوجد رابط كهربائي.
للتذكير ،فهذا املمر رئيسي
ومــزدحــم ،بمواطنني مغاربة
واألجـــــانـــــب ،مــنــهــم أط ــف ــال
وشيوخ ..فكم هي كلفة إصالح
الساعة والسلم الخشبي في
عــهــد املــجــلــس الــســابــق؟ ومــن

أزمور

فعاليات جمعوية تطالب بفتح مصب نهر أم الربيع
شكيب جالل
تلبية لدعوة شفاهية من أعضاء تنسيقية القوى
املدافعة عــن مصب نهر أم الربيع ،املوجهة لعموم
املواطنني وفعاليات املدينة قصد املشاركة الفعلية في
وقفة مطلبية بجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة
أزمــور ،كــان لي شــرف املشاركة ،وألول مــرة ،في هذه
الوقفة املطلبية التي مرت بنجاح ،حيث سلمت لي كباقي
املدعوين ،لوحة مطلبية عليها عبارات «نطالب بفتح

مصب نهر أم ربيع» (الصورة) على أمل أن يتم إيجاد
حل عاجل ملشكل مصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور.
فعدد من شوارع وأزقة أزمور أصبحت موقفا دائما
لعدد من الشاحنات وسيارات نقل البضائع املتالشية،
والتي انتهت صالحيتها ولم تعد صالحة لالستعمال،
مازالت مركونة منذ سنوات كقنابل موقوتة ،قد تسبب
في حــوادث مختلفة وخاصة الحرائق ،حيث أن هذه
الــســيــارات املستغنى عنها ،سهلة االشــتــعــال حيث
حولها البعض إلى مخزن للمتالشيات ،كما هو حاصل
في العديد من دروب وأزقــة املدينة كسوق «لغزل»،
وزنقة دكالة ،وطريق موالي بوشعيب ،وبجوار محطة
الطاكسيات بشارع محمد الخامس وحي «القامرة».

املسؤول عن هذه املهزلة؟
ساحة الشفشاوني تاريخية
وفــــي حـــاجـــة لــــرد االعــتــبــار
للموروث التاريخي والحضاري
ملــديــنــة فــقــدت الــثــقــة فـــي كل
مسؤول ،فنفس الوجوه تتحكم
في الشادة والفاذة ،لذلك يجب
على الجهات الوصية التدخل
قبل فــوات األوان ،إلزال ــة هذا
السلم الخشبي غير الــائــق،
فهو فقط ممر لشباب وأطفال في
مقتبل العمر.

ســوسية

خصصت اعتمادات مالية مهمة
قــدرهــا  47.197.765.00درهــمــا ملشروع
تــأهــيــل املنطقة الصناعية «تــاســيــا»
فــي شــطــره الــثــانــي ،بجماعة الدشيرة
الجهادية ،بشراكة بني جهة سوس ماسة
وعمالة إنــزكــان أيــت مــلــول ،والجماعة
الــتــرابــيــة للدشيرة الــجــهــاديــة وشركة
العمران ســوس ماسة وغرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة،
وجمعية مستثمري املنطقة الصناعية
تاسيال ،وتــأتــي هــذه الشراكة فــي إطــار
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تكثيف التعاون
وتفعيله مع مختلف الفاعلني واملتدخلني
مــن القطاع الــعــام والــجــمــاعــات املحلية
واملجتمع املدني والقطاع الــخــاص ،في
مجال تعزيز التنمية الصناعية بعمالتي
وأقاليم جهة سوس ماسة.
علم من مصادر مــطــلــعــة ،أن عــدد
املصابني بفيروس «كــورونــا» باملحكمة
االبتدائية بإنزكان ،ارتفع إلى  10حاالت،
بعد تسجيل  8إصــابــات جــديــدة تتعلق
بموظفني داخــل املحكمة االبــتــدائــيــة4 ،
منهم تم اكتشاف إصابتهم بداية األسبوع
املاضي و 4يوم الجمعة ،كلهم مخالطون
لحالتني سجلتا األسبوع املاضي ،ليرتفع
الــعــدد إلـــى عــشــر حـــاالت م ــؤك ــدة ،مما
ينذر بــبــؤرة وبائية داخــل املحكمة في
انتظار تحاليل باقي املوظفني ،ويخضع
املصابون للبروتوكول الصحي املعمول
به ،تفاديا لنقل العدوى لباقي املوظفني.
دشنت تنسيقية األساتذة املتعاقدين
بمقر أكاديمية التربية والتكوين لجهة
ســوس ماسة ،سلسلة من االحتجاجات
ببرنامج احتجاجي جــديــد ،انطلق منذ
يوم الثالثاء إلى غاية السابع من الشهر
الجاري ،من أجل املطالبة بإدماجهم في
الوظيفة العمومية ،غير أن استمرار موقف
الوزارة السلبي من هذا األمر ،يثير العديد
مــن التكهنات بخصوص مستقبل ملف
املتعاقدين ،وعلى غرار باقي مدن اململكة،
خاض األساتذة املتعاقدون وقفة احتجاجية
بأكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس
ماسة بأكادير ،صبيحة اليوم الخميس،
رافــعــن شــعــار «ال للتعاقد ..ال لتفكيك
املدرسة العمومية ،اإلدمــاج حق مشروع
والنضال هو الخيار» ،و«التعاقد جريمة»،
وهدد األساتذة بتمديد االحتجاجات على
مــدى شهري نونبر ودجــنــبــر ،للمطالبة
بإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد.
أوقفت مصالح الدرك امللكي ،ليلة
الجمعة السبت املاضية ،مجموعة من
األشخاص بمنطقة أغروض شمال مدينة
أكــاديــر ،كــانــوا يستعدون للهجرة سرا
للضفة األخرى ،وذلك بعد إخبارية توصل
بها املركز القضائي للدرك ،مكنت من ضبط
ثمانية أشخاص كانوا يستعدون للقيام
برحلة غير شرعية صــوب جــزر الكناري
عبر مياه األطلسي ،وجرى وضع املوقوفني
تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة
البحث املفعل حــول القضية ،استجابة
لتعليمات النيابة العامة املختصة.
تنامت وبشلك ملفت بإنزكان ظاهرة
احــتــال األرصــفــة وحتى الــطــرقــات بجل
شوارع املدينة ،ونعطي النموذج من شارع
امل ــدارس ،حيث ينطبق شعار «الرصيف
للتجار والــشــوارع للراجلني» على هذا
الــشــارع الــغــارق منذ مــدة فــي الفوضى
والتسيب ،بسبب احــتــال كــل أرصفته
وحتى األزقة املتفرعة عنه من طرف التجار
وأصحاب الحرف األخرى كالنجارة ،كما
تحولت بعض األمــاكــن إلــى «جــوطــيــة»
كبيرة لعرض مختلف السلع ،والغريب
في كل هذا ،أن املارة والراجلني أصبحوا
يتقاسمون شارع املــدارس مع السيارات،
فيما تقف السلطات املحلية والبلدية موقفا
سلبيا إزاء كل هذه الفوضى العارمة.

18

من  12إلى  18نونبر 2020

كواليس جهوية

الراشيدية

وفاة غامضة لمناضل حقوقي
سال

�سكـان حـي كريـمة ب�سـال �أمـام حتـدي
نفايات و�أزبال «�سوق الكلب»
األسبوع
تحولت منطقة «الشيخ املفضل»
بسال إلى مطرح للنفايات واألوساخ،
بعدما تم نقل التجار والباعة الذين
كــانــوا بــســوق الــصــالــحــن (ســوق
الــكــلــب ســابــقــا) ،قــرب ســاكــنــة حي
كريمة والشيخ املفضل ،الشيء الذي
جعل املنطقة تتحول إلى الفوضى
والعشوائية ،بسبب انتشار محالت
الصفيح.
وقــــد اشــتــكــى املـــواطـــنـــون من
الــســلــوكــات الــتــي يــقــوم بها بعض
التجار داخل السوق ،برمي النفايات
ومخلفات الدجاج والسمك والخضر
قــرب املــنــازل وحــرقــهــا ،مما ينشر
روائـــح كريهة تتسبب فــي أضــرار
كبيرة للناس ،في غياب تام لوسائل
املراقبة من قبل السلطات املحلية
واملنتخبة ،قصد تنظيم هذا السوق
العشوائي الذي أصبح ملتقى أيضا
للمنحرفني واللصوص.

تلكــــس
تــفــرض وزارة الــداخــلــيــة
عدم تعمير أي رجل سلطة يف
منصبه ألكثر من  4سنوات ،إال
أن هذه القاعدة أصبحت شبه
استثنائية وال يتم تطبيقها
يف مقاطعات سطات ،ليستمر
خــلــود بــعــض رجـــال السلطة
يف مناصبهم إلــى إشــعــار آخــر،
وهو ما يعاني منه العديد من
املــواطــنــن املــرتــفــقــن لـــإدارة
الذين يجدون صعوبات جمة يف
احلصول على وثائقهم اإلدارية
يف الوقت املطلوب ،إمــا بسبب
قلة العنصر البشري أو غيابه،
أو إسناد األمور إلى غير أهلها،
يف ظــل تسلط بعض اجلهات
املتحكمة يف زمام أمور اإلدارة،
من سماسرة ومنتخبني وأعيان
انــتــهــازيــن ،مستغلني ضعف
إدارة قياد ينتظرون تنقيلهم،
وقد أصبحت بعض املقاطعات
مــكــدســة بــأعــوان السلطة يف
مــخــتــلــف املــكــاتــب واملــصــالــح،
يــدبــرون خــدمــات إداريــــة يف
غــيــاب املــوظــفــن الــرســمــيــن
األشــبــاح ،الــذيــن ال يحضرون
إال نادرا على مستوى مقاطعات
«بام» و«ميمونة» و«السالم» ،يف
خرق سافر للتوجيهات امللكية.

ويــطــالــب الــســكــان الــســلــطــات،
بــالــتــدخــل لتنظيم الــســوق وحــث
التجار على جمع النفايات واألزبال
في حاويات تابعة لشركة النظافة،
والحفاظ على البيئة ونظافة الحي،
وقد تقدم بعضهم بشكايات متعددة
ونــــــداءات عــبــر مــواقــع الــتــواصــل
االجتماعي لرفع الضرر الذي يعاني
منه الناس.

وينتظر سكان حي كريمة وحي
الشيخ املفضل افتتاح محالت سوق
الصالحني الجديد ،حتى ينتقل تجار
محالت الصفيح إلــيــه ،لكي تنتهي
معاناتهم ومشاكلهم جــراء السوق
العشوائي الــذي يعرف خــال عطلة
نهاية األسبوع ،الفوضى والضجيج
واالزدحـــــام بسبب «ســـوق ســاعــة»
والسوق العشوائي.

بوطيب الفياللي

اهتزت بلدة الجرف القريبة
من مدينة أرفود والتابعة لعمالة
الراشيدية ،يــوم األحــد املاضي،
لحادث وفاة غامضة كان ضحيتها
املناضل الحقوقي حسن الطاهري
املــعــروف بـ«الزيتوني» ،والــذي
اتسعت شهرته بفعل تسجيالته
ال ــت ــي تــنــتــقــد ســــوء الــتــدبــيــر
والتسيير محليا وجهويا ،والتي
انعكست على األوضاع املعيشية
لــســكــان ال ــج ــرف وجــهــة درع ــة
تافياللت ،الشيء الذي تسبب له
في مضايقات كثيرة ،كان آخرها
تسجيل مرئي نشره على صفحته
على وسائل التواصل االجتماعي،
أكــد خالله تعرضه للضرب من
طرف خمسة ملثمني تربصوا به
قبل أن ينجو بنفسه هربا من
تصفية وهــاك حقيقيني ،حسب
ما أكده في نفس التسجيل ،الذي
كانت خالله عــامــات االعــتــداء
بادية عليه ،ليفاجأ الــرأي العام
الجرفي والفياللي ،بوفاته بعد
العثور عليه قرب منزله بالجرف
فــي حالة مــزريــة لــم تنفع معها
محاولة إسعافه بنقله للمستشفى
حيث ف ــارق الــحــيــاة ،مما شكل
صدمة قوية لكل املــدافــعــن عن

الــحــريــة والــحــق فــي التعبير،
سواء باملنطقة أو باملغرب ككل،
وهــو مــا دفــع هيئات حقوقية
للمطالبة بفتح تحقيق نزيه
لــلــكــشــف عـــن املـــتـــورطـــن في
مسلسل الــتــنــكــيــل ومضايقة
الراحل «الزيتوني» ،كما هو حال
جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان
بأرفود ،التي كونت لجنة ملتابعة
امللف ،وفــرع الجمعية املغربية
لحقوق اإلنــســان بالراشيدية
التي طالبت بالتسريع باعتقال
الجناة ،باإلضافة إلى ناشطني
في املجال الحقوقي والصحفي
واالجــتــمــاعــي ،طــالــب بعضهم
بالتدخل املباشر لوزير الداخلية
وقائد الــدرك امللكي ،لإلشراف
على عملية التحقيق في هاته
الــوفــاة التي طالت أحــد أبناء
الجنوب الشرقي للمغرب.

مريرت

مريـرت عنـوان لتـاريخ يخـتزل التهـمي�ش والهـ�شا�شة
شجيع محمد
ما يزال املجال الحضري متسما
بتشابك عالئقي معقد بــن مــا هو
قروي وما هو حضري ،مثال ينطبق
على مريرت ،التابعة ترابيا لعمالة
إقــلــيــم خــنــيــفــرة ،الــتــي نــحــتــار في
تصنيفها هــل هــي منتمية للمجال
الحضري ،أم املجال القروي؟ سؤال
يطرح نفسه.
عــنــد الــقــيــام بــجــولــة فـــي قلب
مــــريــــرت ،نــكــتــشــف جـــوانـــبـــا من
مظاهر اإلقصاء والتهميش ،بسبب
تعثر املــشــاريــع التنموية وغياب
اإلصــاحــات الحقيقية ،لكن حظها
العاثر مع املسؤولني ،كــان السبب
في أن تولد هــذه التنمية معطوبة
ومــشــوهــة ومــعــاقــة ،وأن التغيير
املوعود الذي يوظفه املنتخبون هو
مجرد تغيير ضمني ،وهو في حد ذاته
خطابا ديماغوجيا يتم توظيفه خالل
كل موسم انتخابي ،وهكذا تدور ما
يسمى بعجلة التنمية في حلقة مفرغة
ملدة معينة :طرق وأزقة تتم هيكلتها
مــرارا وتــكــرارا ،فهذه هي املشاريع
التي وجدت من أجلها مريرت ،التي

أخبار الدار البيضاء

ظاهرة غريبة تلك التي ترخي بظاللها
على األجـــواء بــالــدائــرة االنتخابية مــوالي
رشيد ،بحيث تظهر «أرانــب السباق» ،التي
تردد نفس الخطاب الثوري ،معلنة ترشحها،
وبما أن هذه األرانــب تــدرك دورهــا ،وتحفظ
درســهــا ،فإنها تعرف النقطة الكيلومترية
التي تنسحب عندها ،تماما كما يحدث في
السباقات الطويلة في رياضة ألعاب القوى،
تاركة ما تبقى من املسافة ،وهــي قصيرة،
لألرانب الكبيرة التي تدخل بمفردها غمار
املنافسة على املقاعد الثالثة املخصصة لعمالة
مقاطعات موالي رشيد.
ال ــدائ ــرة االنــتــخــابــيــة مـــوالي رشــيــد أو
دائــرة املــوت كما يحلو للبعض تسميتها،

ال يقدر أحــد على تصنيفها «مجاال
حضريا» ،أم «مجاال قرويا»؟
وإذا قمنا بإمعان النظر ،نجد أن
املنتخبني يتطاحنون ويــخــوضــون
السباقات للفوز بهاته الصفقات والتي
تعد مــصــدر غنى و«كــنــز علي بابا»
للبعض ،والسؤال الذي يطرح نفسه:
هل يا ترى يخوض هؤالء حربا ضروسا
بينهم خدمة للصالح العام؟ فلم هذا
الحماس الزائد عن املألوف ،هل لخدمة
الصالح الــعــام ،أم مــاذا؟ فكلما تمت
هيكلة إال وتبعتها إعادة هيكلة ،وهكذا
ذواليك ،فال يمر وقت وجيز على أي
إصالح أو هيكلة حتى تظهر لك األمور
من جديد وكأن شيئا لم يقع ،حفر وبرك

ومستنقعات يستحيل العبور منها إال
بوضع أحجار كقنطرة يتحاشى املرء
حتى النظر إليها ،إضافة إلى عرقلة
حركة السير ،وال تستطيع املرور حتى
بالدراجة الهوائية ،وهكذا تظل املدينة
عــلــى حــالــهــا مــن فــصــل الــشــتــاء إلــى
فصل الربيع ثــم فصل الصيف ،كل
يوم وشهر وكل سنة ..أوحال وأزبال
منتشرة في كل مكان ،حتى أن السكان
في بعض األزقــة ،يحاولون التصدي
ملياه األمطار كي ال تلج إلى منازلهم
أو محالتهم التجارية ،والتي تتحول
إلى فيضان عارم خالل موسم الشتاء
وم ــوس ــم الــصــيــف بــســبــب األمــطــار
الرعدية ،مما يتسبب في العديد من
املتاعب للساكنة ،إضافة غياب اإلنارة

بدأ فيها الحراك االنتخابي مبكرا ،بعد عودة
االستقاللي عبد اإللــه أمــهــادي ،واالتــحــادي
عبد الحق مبشور ،ملنافسة العدالة والتنمية
الحائز على مقعدين في االنتخابات األخيرة
دون نسيان محمد حدادي عن حزب «الحمامة».

لديه في أن يعيد النقاش ذاته.
سياسة الــتــوازنــات العرجاء التي يعتمدها
إلرضاء رئيس مقاطعة معروف بملفاته( ،)..أثرت
سلبا على الجو العام بعمالة مقاطعات ابن
مسيك عموما.

كل املؤشرات تؤكد أن عامل عمالة مقاطعات
ابن مسيك لم يتأقلم مع األجواء (العمالية) ،بحيث
ما زال يعيش في جبة الكاتب العام ،وهي املهمة
التي شغلها ألكثر من عشر سنوات .
الــعــامــل يــواصــل تـــرأس املــوائــد
املــســتــديــرة «الــتــي ال تغني وال
تسمن من جــوع» مع نفس
األشــخــاص ،وال مانع

يبدو أن األجــواء وسط الساحة
التعليمية بــمــديــريــة التعليم عني
الشق ،تتجه نحو مزيد من التوتر
والتصعيد ،نظرا لغياب أي تجاوب
مع النضاالت واالحتجاجات
املــتــواصــلــة لجميع
الــفــئــات املــكــونــة
للجسم التعليمي،

العمومية وتــفــشــي الــظــام ،أمــا عن
الحدائق والفضاءات الخضراء التي
تعد متنفس الــســكــان ومــكــان راحــة
األطفال ،فحدث وال حرج ،إذ لم يتبق
منها إال االســم ،فكيف تريدون صنع
جيل جديد ،هل بهاته البيئة؟ فاإلنسان
اب ــن بــيــئــتــه ،أي ــن املــؤســســات ودور
الثقافة؟ أين مالعب القرب التي تحولت
إلــى منشأة مـــؤدى عنها وتتسارع
بعض اللوبيات إلى احتكارها وجعلها
مصدر رزق في إطار مغلف بالجمعوية،
أحياء في سنة  2020الزالــت تفتقر
للكهرباء ،كما تحول مصير جل الحرف
إلى املجهول في ظل وضع اقتصادي
هش ومنهك ..فأين دور املنتخبني؟
إن املــشــهــد بــمــريــرت ،أضحى
جــمــودا تدير رحــاه وتــرعــاه نخب
فــاشــلــة شــعــارهــا بـــطء التنمية
وتــكــريــس االنــتــظــاريــة ،تــســتــغــل
الــخــطــابــات الــديــمــاغــوجــيــة خــال
املواسم االنتخابية ،للتأثير على
املشهد الــعــام ،لكنها فــي الواقع
إرساء لثقافة اإلقصاء ،وتعد مريرت
كما ألفناها ،صورة تختزل تاريخا من
التهميش والهشاشة وغياب مختلف
أساسيات التنمية.

وال ــن ــداءات املــتــكــررة للشغيلة التعليمية،
إليجاد حلول جذرية للوضع املأزوم باملديرية
اإلقليمية.
واستنكر رجال ونساء التعليم استمرار
الحيف الذي يطال املتضررات واملتضررين
من سوء تدبير املسؤولة اإلقليمية (املسيرون،
ملحقو اإلدارة واالقــتــصــاد ،املــســاعــدون
التقنيون ،املتضررون من نتائج الحركات
االنــتــقــالــيــة ومـــن عملية تــدبــيــر الــفــائــض
والخصاص) ،وحمل أصحاب الوزرة البيضاء
مديرة املديرية ،ما آل إليه الوضع التعليمي
املأزوم بعمالة مقاطعات عني الشق ،داعني إلى
الكف عن «االنتقام» من املناضلني والتربص
بهم وشخصنة نضاالتهم .

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كواليس صحراوية
بيانات الجبهة تصب الزيت على النار

عنا�صر البولي�ساريو توا�صل ا�ستفزاز اجلنود
املغاربـة و�أع�ضـاء«املينـور�سو»
عبد اهلل جداد .العيون
اتهمت جبهة البوليساريو املغرب بحشد
قوات عسكرية على امتداد الجدار الرملي
املحاذي ملنطقة «الكركرات» ،وقالت بأن ذلك
يعد «انتهاكا لبنود االتفاق العسكري رقم
واحــد» ،متابعة اتهاماتها للمملكة بحشد
قوات عسكرية في زي مدني بهدف الهجوم
على املحتجني بـ«الكركرات».
وقد جاء ذلك ضمن البيان األخير الذي
أصــدرتــه الجبهة فــي أعــقــاب اجتماعها
ملتابعة مستجدات األوض ــاع السياسية
وامليدانية املتعلقة بنزاع الصحراء ،بعد
الــخــطــاب امللكي بمناسبة الــذكــرى 45
لعيد املــســيــرة الــخــضــراء ،حيث حملت
البوليساريو األمم املتحدة ،ومجلس األمن
بــالــخــصــوص ،مسؤولية ضــمــان سالمة
وأمن املحتجني في «الكركرات» في حالة
تعرضهم ألي تــهــديــد ،مــجــددة موقفها
بــخــصــوص املــعــبــر الـــذي اعــتــبــرتــه غير
قانوني رافضة اإلبقاء عليه.
وبــــدورهــــا ،حــشــدت الــبــولــيــســاريــو
عناصرها التي اعتبرتها مستعدة للرد
الفوري في حالة دخول أي عنصر عسكري
أو أمني أو مدني مغربي لـ«الكركرات»،
مما جعل بعثة «املينورسو» في موقف
حــرج وهــم يتعرضون بــدورهــم ملختلف
أنــواع السب والشتم واإلهانة ،وطردهم

من نقطة العبور ،واصفني البعثة األممية
بـ«عمالء املغرب».
وكــان الــرد املغربي واضحا من خالل
خطاب امللك محمد الــســادس ،الــذي أكد
بمناسبة الــذكــرى الخامسة واألربــعــن
لذكرى املسيرة الخضراء ،أن ((املغرب
ملتزم بشكل صــادق بالتعاون مع األمني
الــعــام لألمم املــتــحــدة ،فــي إطــار احترام
قــرارات مجلس األمــن ،من أجــل التوصل
إلى حل نهائي على أساس مبادرة الحكم
الــذاتــي)) ،وأضـــاف امللك أن ((اململكة
ستظل ثابتة في مواقفها ،ولن تؤثر عليها

االستفزازات العقيمة ،واملناورات اليائسة
التي تقوم بها األطــراف األخــرى ،والتي
تعد مجرد هروب إلى األمــام ،بعد سقوط
أطروحاتها املتجاوزة)).
وشدد امللك محمد السادس على رفض
املــغــرب الــقــاطــع للممارسات املرفوضة
ملحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بني
املغرب وموريتانيا ،أو لتغيير الوضع
القانوني والتاريخي شرق الجدار األمني،
أو أي اســتــغــال غير مــشــروع لــثــروات
املنطقة ،في إشارة إلى إغالق البوليساريو
ملعبر «الكركرات».

خطوة موريتانيا لالقتراب
مـن المـغرب
األسبوع
فــــي خـــطـــوة جــــاءت
باملوازاة مع ما يعرفه ملف
الصحراء من مستجدات
خطيرة نتيجة استفزازات
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو
بــمــنــطــقــة «الـــكـــركـــرات»
وعدد من النقاط بالجدار
العازل ،عبر الــرأي العام
املوريتاني عن رغبته في
وجوب اتخاذ موقف ضد
الجبهة نــظــرا لتعمدها
اإلضـــــــــرار بــاملــصــالــح
املــوريــتــانــيــة م ــن خــال
إغالق املعبر.
وقــد علمت «األسبوع»
بــإنــشــاء «فــريــق برملاني
مــوريــتــانــي  -صــحــراوي
يـــــنـــــتـــــمـــــي لـــجـــبـــهـــة
ال ــب ــول ــي ــس ــاري ــو» بــمــقــر
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة في
نواكشوط ،وقــال رئيسه،
خــلــيــلــو ولــــد الــــــدده ،أن

«الفريق سيعمل على تعزيز
وتفعيل عــاقــات األخــوة
والــتــعــاون بــن الشعبني
املوريتاني والصحراوي»،
مضيفا أن «حفل انطالقة
الفريق تم بحضور النائب
األول لــرئــيــس الجمعية
الــوطــنــيــة ،ح ــم ــادي ولــد
أمــيــمــو ،ووزيــــر الثقافة
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة
والــعــاقــات مــع الــبــرملــان،
ملرابط ولد بناهي».
وتـــــأتـــــي الـــخـــطـــوة
املوريتانية في ظل عهد
الــرئــيــس الــجــديــد ولــد
الــغــزوانــي ،مباشرة بعد
تشكيل مجموعة الصداقة
ال ــب ــرمل ــان ــي ــة املــغــربــيــة
املــوريــتــاتــيــة ،الــتــي تعد
األكثر تمثيلية بالجمعية
الــوطــنــيــة املــوريــتــانــيــة،
والــتــي تــتــوخــى تعزيز
عـــاقـــات ال ــش ــراك ــة بني
الــبــلــديــن والـــدفـــاع عن
مــصــالــحــهــمــا وتــقــاســم
التجارب بينهما.

منظمـات�إيطاليـة تهاجـم ميلي�شيـاتالبوليـ�ساريو

تلكس

من الصـــــــــــــــــــــــحراء

عــن أحــمــد نــافــع مفتشا جھویا لحزب
االستقالل بجھة الداخلة وادي الذهب ،وقد
أشرف أحمد الحكونية ،املفتش الجھوي لحزب
«امليزان» بالعیون ،على تسلیم املھام بني محمد
العیاشي وأحمد نافع ،بحضور الخطاط الفقیر،
مفتش أوسرد ،حيث تھدف هذه الخطوة إلى
تجدید الدماء التنظیمیة والھیكلیة ،خاصة
بالنسبة ملؤسسة املفتش التي تندرج في إطار
االستراتیجیة العامة للحزب.

األسبوع
طالبت حوالي  76منظمة غير حكومية
وجمعيات إيطالية وأخرى إيطالية  -مغربية،
وبلديات ،الحكومة اإليطالية ،بـ«اتخاذ موقف
حازم تجاه التداعيات املتعددة للوضع في
الكركرات على السالم واألمن في املتوسط».
وجــاء فــي نــداء وقعته هــذه الفعاليات
ضمن مبادرة أطلقتها املؤسسة اإليطالية
«كاالبريا روما أوروبا» ،التي تضم  180بلدية
بجهة كاالبريا ،أن «املوقعني ذكروا باستنكار

مجلس األمــن واألمــن العام لألمم املتحدة
لهذه األعمال االستفزازية ،وطالبوا الحكومة
اإليطالية باتخاذ موقف حازم تجاه التداعيات
املتعددة لهذه الوضعية على السالم واألمن
في محيطنا وفي حوض املتوسط».
وقــــال امل ــوق ــع ــون عــلــى الـــنـــداء إنــهــم
«يتابعون بقلق بــالــغ الــوضــع فــي املعبر
الحدودي الكركرات ،حيث تقوم ميليشيات
البوليساريو بأعمال اســتــفــزازيــة تشكل
تهديدا جديا للسلم واالستقرار في املنطقة،
التي تشهد أعماال إرهابية وتهريب املخدرات
واالتجار بالبشر ،والراديكالية في املنطقة
القريبة من الساحل» ،كما طالبوا الحكومة

اإليطالية والبرملانيني واملنتخبني املحليني
وممثلي املجتمع املــدنــي ،الذين ما فتئوا
يقدمون دعمهم ملسلسل الــســام ولجهود
األمني العام لألمم املتحدة من أجل التوصل
لحل سياسي للنزاع اإلقليمي حول الصحراء
املغربية( ،طالبوه) بـ«إيالء اهتمام وثيق
للوضعية املـأساوية لحقوق اإلنــســان في
مخيمات تندوف ،وباالستفسار عن مصير
املساعدات اإلنسانية املمنوحة من بلدنا
والتي تم تحويلها من قبل قادة البوليساريو
مــن أجــل إثرائهم الشخصي» ،وهــو األمــر
الذي تم التنديد به من قبل البرملان األوروبي
والعديد من املنظمات الدولية.

مدير وكالة الإنعا�ش والتنمية االقت�صادية ي�ستعر�ض امل�شاريع الكربى باجلنوب
العيون .األسبوع
كشف جبران الركالوي ،املدير
العام لوكالة اإلنعاش والتنمية
االقتصادية واالجتماعية ألقاليم
جنوب اململكة ،بعض املعطيات
املتعلقة باملسيرة التنموية التي
أعطى أسسها امللك محمد السادس
مباشرة من مدينة العيون ،بهدف
خلق جو تنموي اقتصادي يقوي
مــن حــضــور األقــالــيــم الجنوبية
محليا وإقليميا ودولــيــا ،تعزز
من خالل القطب الجامعي الذي
سيتم إحداثه في إطــار النموذج
التنموي الجديد الــذي يتضمن
مــشــاريــع مهيكلة ،حــيــث يصل

الركـالوي

املبلغ املالي املخصص لها 88
مليارا 44 ،مليارا منها مخصصة
من طــرف جهة العيون الساقية
الحمراء إلنجاز  270مشروعا.
وخــرج جــبــران الــركــاوي عن

دائرة الصمت الذي ميزه ،بالتزامن
مــع ذكـــرى املــســيــرة الــخــضــراء،
التي كانت دافــعــا وراء تقديمه
لرؤيته في ما تعرفه املنطقة من
أوراش تنموية ،مؤكدا أن من بني

هذه املشاريع ،القطب الجامعي
الذي يتضمن كلية الطب ،الكلية
متعددة االختصاصات بالسمارة،
النواة الجامعية املوجودة على
مستوى الداخلة ،والقطب التقني
الــذي سيتم إنــشــاؤه ،وهــذا كله
بــهــدف خــلــق جــامــعــة متكاملة،
والهدف األسمى من ذلــك ،حسب
جبران الركالوي ،يكمن في تعزيز
الــكــفــاءات الــبــشــريــة بالجهات
ال ــث ــاث ،مــمــا يــســاعــد ويشجع
املستثمر الــخــاص فــي مباشرة
االستثمار باملنطقة ،باإلضافة
إلى التكوين املهني ضمن مشروع
«مـــدن الــكــفــاءات واملــهــن» التي
ستكون على مستوى الجهات
الثالث ،وذلك بهدف تعزيز الكادر
البشري في املنطقة.

وبــخــصــوص البنية التحتية
للطرق ،أشار مدير وكالة الجنوب،
أن إنجاز الطريق السريع األطلسي
الذي يمتد من تيزنيت إلى الداخلة
ويبلغ طــولــه  1111كــلــم ،سيمكن
م ــن ولــــوج الــســلــع واألش ــخ ــاص
واالســتــثــمــارات ،وســيــســاهــم في
تعزيز البنى التحتية في األقاليم
الــجــنــوبــيــة ،كــمــا تــم تــعــزيــز هــذه
البنى التحتية املتعلقة باملطارات
واملوانئ ،مما سيساهم في االنفتاح
عــلــى مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم،
بــاإلضــافــة إل ــى املــشــروع الكبير
للميناء األطلسي الــذي سيحدث
في جهة الداخلة وادي الذهب ،مما
سيقوي هذه املشاريع ويعزز ربط
جهة الداخلة وادي الذهب بالربط
الكهربائي الوطني.
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ثقافة

هل تفوز المغربية هاجر المصنف بجائزة «الذكاء االصطناعي»؟
بعدما حصلت على مجموعة
من الجوائر الدولية ،تعد الباحثة
املغربية في «الذكاء االصطناعي»
واألســـتـــاذة بــجــامــعــة الــقــاضــي
عياض بمراكش ،هاجر املصنف،
ضــمــن املــرشــحــات لنيل جــائــزة
«ويمن تيك» املرموقة ،التي تكافئ
النساء اللواتي يحققن إشعاعا
دوليا في مجال التكنولوجيات
املتقدمة.
ووقـــــع االخـــتـــيـــار عــلــى هــذه
األكــاديــمــيــة الــشــابــة ،املــعــروفــة
بــابــتــكــاراتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة
املتعددة ،من قبل شبكة «ويمن
تيك» التي رشحتها لنيل الجائزة
فــي فــئــة «الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي
الشامل واملندمج».
وسيجري اإلعالن عن الفائزات

بالجائزة يوم  13نونبر الجاري،
فيما سيتم تكريم املتوجات الثالث

عن كل فئة خالل حفل افتراضي
سينظم يوم  8دجنبر املقبل.

ويجمع برنامج «ويــمــن تيك»
الــنــســاء الـــرائـــدات فــي العلوم
والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة
والــريــاضــيــات مــن عــمــوم بلدان
إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق
األوســــــط ،مـــع نــظــيــراتــهــن من
األمــريــكــيــات املهنيات مــن أجل
برنامج «إرشاد وتبادل».
وتنخرط املشاركات في دورات
إرشــاد قائمة على املشاريع في
الــشــركــات الـــرائـــدة فــي منطقة
خليج ســان فرانسيسكو ووادي
السيليكون ،واملشاركة في ورش
عمل التطوير املهني وفعاليات
التواصل ،والسفر إلى واشنطن
العاصمة ،لحضور االجتماعات
املستهدفة واملناسبات الخاصة
إلتمام البرنامج.

«فيزا فور ميوزيك» يقترح ندوات لمناقشة الصناعات الثقافية واإلبداعية
يــنــظــم مـــنـــتـــدى «فـــيـــزا فـــــور م ــي ــزي ــك»،
دورة  2020افــتــراضــيــا عــوض إلغائها على
خلفية األزمــة الصحية التي تمر منها البالد
بسبب جائحة «كورونا» ،حيث خصص منظمو
التظاهرة برنامجا غنيا سيبث على األنترنيت،

يضم عــروضــا موسيقية ،ودورات تكوينية
وندوات فكرية ،واقترحوا على املشاركني تسجيل
عروض مصورة لـ  20مجموعة موسيقية.
وحفاظا على دوره الرئيسي كأول ملتقى
مهني ومهرجان ملوسيقى إفريقيا والشرق

سينما الذاكرة المشتركة تتحدى «كورونا»

رفــعــت إدارة مــهــرجــان سينما
الذاكرة املشتركة التحدي ضد جائحة
«كــورونــا» ،وأعلنت تنظيم دورتــه
التاسعة مع أخذ كافة االحتياطات
والتدابير الوقائية املتعلقة بالتصدي
للفيروس ،وذلك خالل الفترة املمتدة
من  30نونبر إلى  06دجنبر املقبل.
وأفــاد منظمو املهرجان ،أن دورة
هذه السنة التي تحمل شعار «املغرب
وأمريكا الالتينية :السينما والذاكرة
املشتركة فــي زمــن كــورونــا» ،تأتي
فــي «ظ ــرف صعب يتميز بانتشار
واسع لفيروس «كورونا» املستجد،

الــذي أثــر على كــل مناحي الحياة
في العالم ،لكنه لم يستطع إلى اآلن
هــزم اإلنسانية ،ما يتطلب تحديه،
ليس صحيا فقط ،بل كذلك ثقافيا
وحقوقيا ،والتعايش معه إلــى حد
القضاء عليه بإيجاد دواء أو لقاح له.
وأوضــحــت إدارة املهرجان أنها
تؤمن بــأن لكل املــجــاالت مسؤولية
معينة في مجابهة التحدي لقهر هذا
الفيروس ،كل حسب اختصاصاته:
االقتصادي ،االجتماعي ،الحقوقي،
الثقافي والفني ..ومن هذا املنطلق،
يأتي رفع تحدي تنظيم هذه الدورة.
رئيس التحرير :سعيد الريحاني
s.rihani@alousboue.com

األسبوعية رقم  1في المغرب منذ 1965

المؤسس :مصطفى العلوي
مدير النشر :الطيب العلوي
t.alaoui@alousboue.com
مديرة التحرير :حكيمة خلقي
h.khalki@alousboue.com

القسم الرياضي :كريم إدبهي
إعداد الملف :عب د الحمي د العوني
كتاب الرأي:

الحسين الدراجي
بوشعيب اإلدريسي
نجمة الرفاعي
عبد الواحد بنمسعود

األوســط ،يقترح «فيزا فور ميوزيك» ندوات
على مدى ثالثة أيام من أجل الحديث عن الدور
والثقل االقتصادي واالجتماعي للصناعات
الثقافية واإلبداعية ،وبحضور فعلي ملتدخلني
من داخل وخارج املغرب.

فتح الباب للفوز
بجائزة «شاعر
الرسول»
أعــلــنــت املــؤســســة العامة
لــلــحــي الــثــقــافــي «كـــتـــارا»
بقطر ،عن فتح باب الترشح
لجائزتها «شــاعــر الــرســول»
في دورتها الخامسة ،املنظمة
تحت شعار «تجمل الشعر
بخير البشر» ،وذلك إلى غاية
 31يناير .2021
ووفـــــق بــــاغ املــؤســســة،
سيتم خالل الجائزة اختيار
أفــضــل املــتــســابــقــن ،الــذيــن
سيصدحون بأجمل القصائد،
مــســتــخــدمــن كـــل األدوات
الشعرية وأساليب وتراكيب
الــلــغــة الــعــربــيــة ،لــارتــقــاء
بالحس الشعري والوصول
إلــى أبهى جماليات الشعر
املتخصص في مديح الرسول
صلى هلل عليه وسلم ،وسيرته
النبوية العطرة.
وخـــصـــصـــت املـــؤســـســـة
العامة للحي الثقافي ،جوائز
لــلــفــائــزيــن ،تــصــل قيمتها
اإلجمالية إلى  4ماليني و200
ألــف ريــال قــطــري ،وذلــك في
فئتي الشعر الفصيح والشعر
النبطي بمعدل ثالث جوائز
لكل فئة.

مشاريع ثقافية تنظمها شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب
تستمر شبكة املقاهي
الثقافية بــاملــغــرب في
تقديم مشروعها الثقافي
« 25مــبــدع  25مــقــهــى
ثقافي» ،املدعم من طرف
وزارة الثقافة والشباب
والــــريــــاضــــة  /قــطــاع
الثقافة ،والذي تحتضنه
عــــدة مــقــاهــي ثــقــافــيــة
وأدبـــيـــة ،حــيــث افــتــتــح
املقهى الثقافي
،la casa di carta
بــحــفــل تــوقــيــع ديــوانــي
كــل مــن الــشــاعــر ميلود
الــيــاســمــيــنــي «كــطــوفــان
ناعم ..جاءت» ،والشاعرة
علية اإلدريسي البوزيدي
«أزهــــــــار تــقــلــدنــي فــي
السقوط» ،كما وقع األستاذ
حسن هموش كتابه «فن
ال ــرواي ــس فــي إحــاحــان»
بمقهى «أسمار» بمدينة
الــــصــــويــــرة ،بــمــشــاركــة
فــعــالــيــات ثــقــافــيــة وجــمــعــويــة
وإعالمية.
كاريكاتير :حميد مولكي
التصفيف :خديجة حلبي
األرشيف :حسن سرين
مراجعة النصوص :جميلة حلبي

المراسلون:
زهيرالبوحاطي
عبد الله جداد
نور الدين هراوي
محمد شجيع
عزيز الفاطمي

وبأورير
ضــواحــي مدينة أكــاديــر ،نظمت
الــجــامــعــة الــصــيــفــيــة بــدعــم من

اإلخراج الفني :محمد الغولي
المشرف على الموقع  :محمد الصافي
العنوان 12 :شارع األمير موالي عبد هللا
صندوق البريد 439 :الرباط
الهاتف0537708047 :
الفاكس0537708049 :
البريد اإللكترونيinfo@alousboue.com :
الموقع اإللكترونيwww.alousboue.com :
اإليداع القانوني 28 :جوان 1965

قــطــاع الثقافة ،وبــشــراكــة مع
شبكة املقاهي الثقافية باملغرب
ومجلتي «العالم األمازيغي»
و«مــدارات الثقافة» ،وبرنامج
«أستارا» الثقافي لدعم القراءة
وتنشيط املــقــاهــي الثقافية،
عبر ندوة علمية حول وضعية
الكتاب والــقــراءة في املغرب،
بمشاركة كل من لطيفة باقا،
عــبــد هلل أبــــــــودرار ،محمد
أكوناض ،أحمد بوزيد ،محمد
أبــــوض ورش ــي ــد أت ــرح ــوت،
إضــافــة للقاء قــرائــي مفتوح
وتوقيع اإلصــدارات الجديدة
بمقهى «تانيت» بأورير.
وبـــســـيـــدي قــــاســــم ،تــم
تنظيم أمسية «حضرة الهادي
خــيــر الـــعـــبـــاد» ،بــمــشــاركــة
الــشــعــراء مــحــمــد جــاوبــش
من مصر ،محمد أعــزوز من
الرباط ،رضوان بوودينة من
سيدي قاسم ،وفرقة الصفاء
من الدار البيضاء ،والعازفان
محمد انفينيف وبوشتى بلباش،
وذلك عبر تطبيق «زووم».
السحب :إيكوبرينت
التوزيع :سابريس
القسم التجاري:

عادل الصبار
0664494024
pub@alousboue.com

األسبوع الصحفي
تصدر عن دار النشر دنيا
بريس شركة محدودة.
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الرأي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

الشعـب بـين الشـباب واالغـتصاب

املغرب بلدي الجميل ،أجمل ما فيه أن هلل اختار
له موقعا جغرافيا متميزا ،حيث يطل على بحرين
هامني ،املحيط األطلسي والبحر األبيض املتوسط،
كما أنه حباه بكل ما تجود به الطبيعة الخالبة من
جبال وغابات وصحراء ،األمر الذي يشكل شروطا
أساسية لجلب السياح ،أما فواكهه وخضره وثماره
فال تعد وال تحصى ،مصداقا لقوله تعالى(( :وإن
تعدوا نعمة هلل ال تحصوها ،))...كما أن بالدي
تتميز بثروات معدنية ظاهرية وباطنية .كل هذه
الــظــروف يعيشها شبابنا بــشــيء مــن القناعة
واالفتخار ،فالشباب في املغرب ،والحمد لـله ،يتمتع
بصحة جيدة ،ولكن هناك عوامل تجعله يعيش غبنا
وحقدا ،بسبب البطالة التي زادها بالء «كورونا»
ضغطا على نفسية الشباب ،ولقد علمنا أن شبابنا
يقضي ليله في املقاهي أو متكئا على الجدران
يحملق فيها ،وينتظر الفرج ،حيث سبق أن سقنا
في هذا الصدد ،املأساة التي عاشها ثالثة شبان
ينتمون إلى نفس العائلة ولهم شهادات جامعية
بحثوا عن الشغل حتى تورمت أرجلهم ،وشاركوا
فــي عــدة مــبــاريــات دون ج ــدوى ،وملــا الحــظــوا أن
أبناء أحد جيرانهم تمكن من التوظيف عن طريق
الوساطة ،أقدم أحد اإلخوة الثالثة على االنتحار.
كان هلل في عون شباب كرسوا سنني طويلة
لدراستهم ،ليرتموا في آخر املطاف في أحضان
البطالة.
ومــن املعلوم ،أن لكل شــاب طموح في الــزواج
وتكوين أسرة وعيش حياة كريمة ،هنا يطيب لي
أن أذكر لكم القرار الجريء الذي اتخذته السلطات
املصرية واألردنية ،بتنظيمها لحفلة زفاف مشتركة
حظي فيها املنعم عليهم بكل لوازم الفرح ،إطعاما
وشربا ،ولباسا ،وصداقا رمزيا ،وبما أن هذين

الحسين الدراجي

البلدين يعانيان من أزمة السكن ،فقد اتفق األزواج
على أن يبيتا يوما عند عائلة الزوج واليوم الثاني
عند عائلة الزوجة ،وأطلق على هذا النوع من القران
اسم «بوي فراند» ( ،)boy friendوهكذا أصبحت
كل عائلة تتحمل مصاريف العريسني ،في انتظار
البحث عن عمل.
ال ننسى أن الــشــبــاب لــه أحــاســيــس ومشاعر
غريزية يجب عليه أن يلبيها ويستجيب لها ،ألن
الحق سبحانه وتعالى خلق الزوجني من آدم وحواء
ليعمروا األرض ويضمنوا استمرار البشرية عن
طريق اإلنجاب ،فكل شاب يحمل في داخله رغبة
عاطفية ال يمكن كتمانها ،لذلك نجد شبابنا الطائش
يبحث عن «املتعة» بكل الوسائل ،ومــن بني هذا
النوع من الذين ينتابهم شعور مزيج بني االنحالل
األخالقي والكراهية ،هؤالء الذين يختارون أسهل
الطرق عن طريق اختطاف الضحايا واالعــتــداء
عليهم ،وأســـوق لكم نموذجا مــن هــذا الشعور
العدواني ،من شاطئ السعيدية في الستينات ،ذلك
أن سائحة أجنبية فاتنة الجمال كانت تأتي يوميا

إلى الشاطئ لالستفادة من منافع الشمس ،وكان
أحد العمال يراقب حركاتها وهو في انبهار ،حيث
اختار ذات يوم ساعة القيلولة ،ليهجم على الفتاة
ويعتدي عليها( ،)...وقد شغلت هذه الحادثة الرأي
العام مــدة طويلة ،وغابت عن الشاطئ الفتيات
والنساء ،خوفا من أن يلقني نفس املصير.
فلماذا ال نطبق الطريقة التي اختارها إخواننا
املصريون واألردنــيــون ،وننظم أعــراســا جماعية
لنسعف األزواج الفقراء على االستقرار وتكوين
أسر ،بعد أن نقوم ببحث حول حالتهم االجتماعية؟
وفي هذا الصدد ،أذكر أن بلدية فاس قامت بنفس
التجربة فــي وقــت ســابــق ،ونــالــت رضــى الناس
وتشجيعهم ،وأظن أن معظم البلديات باملغرب ،رغم
ضعف ميزانياتها ،يمكنها أن تقوم باكتتاب لدى
أغنياء املدينة وتشركهم في هذا العمل الخيري
العظيم ،ولهم في ذلــك ثــواب وامتنان يجعل من
املــجــالــس البلدية مسرحا للتنافس ،وفــي ذلك
فليتنافس املتنافسون.
وقد يتساءل املرء ملاذا يختار املغتصبون األطفال
الصغار؟ أوال ألن األطــفــال ال حــول لهم وال قوة
تمكنهم من صد املعتدي( ،حيث أن هؤالء املجرمني
ال يجرؤون على محاولة اغتصاب الكبار) ،أما عدد
حــاالت االغتصاب فال يعلمها إال هلل ،ألن معظم
العائالت تفضل االحتفاظ بالسر بدال من الفضيحة،
وكم من ضحية الزالت تعاني من تبعات االعتداء
عليها ،خشية العار ،وكم من مغتصب يعيش اليوم
بني الناس وهو يبدو في حلة الرجل املتقي لـله
املؤدب واملهذب يتمتع بسمعة طيبة في الحي وقد
انطبق عليهم البيت الشعري:
إن األفاعي وإن النت مالمسها
عند التقلب يف أنياهبا العطب

نافذة للرأي

الحكمة سالح المغرب في مواجهة مناورات خصوم الصحراء
احتفل الشعب املغربي بذكرى املسيرة الخضراء في
البطيخ األحمر (الدالح) الذي ال يستطيعه املواطن الجزائري
أجواء تتميز بتحقيق مكاسب دبلوماسية مهمة لوحدتنا
العادي ،كما عملت الجزائر على دعم العناصر اإلرهابية
الترابية ،فافتتاح  15قنصلية للدول الصديقة والشقيقة
باملال والسالح واملخططات إلثارة الفتنة وزعزعة استقرار
حتى اآلن بمدينتي العيون والداخلة ،هو جهد مشكور
املغرب .في هذا السياق ،سبق لحكيمي بلقاسم ،الذي تم
للدبلوماسية املغربية ،وتفاعل إيجابي من قــادة تلك
اعتقاله أثناء عودته محمال بالسالح في العاشر من يوليوز
الــدول يستحق منا كمغاربة التحية والتنويه ،ذلك أن
 ،1985ضمن خلية إرهابية ،أن أقر في برنامج «زيارة خاصة»
فتح القنصليات الدولية بمدن الصحراء املغربية ال يقل
بثته قناة «الجزيرة» يوم  ،2005/11/27بما يلي(( :انطلقنا
أهمية ورمزية عن مشاركة ممثلي الدول إلى جانب 350
من مدينة وجدة مع مجموعة من الشباب إلى الجزائر ومن
سعيد الكحل
ألف مغربية ومغربي في املسيرة الخضراء سنة ،1975
الجزائر حملنا في سيارات خاصة بجبهة البوليساريو إلى
فالشعب املغربي معتز بتلك املشاركة ومتطلع إلى مزيد
منطقة نائية قيل لنا بأنها تندوف ..تدربنا في الصحراء
من إقبال الــدول على فتح قنصلياتها بالعيون عاصمة
في إطار سري للغاية على التفجيرات ،تدربنا على تسديد
الصحراء املغربية ،ونجاح دبلوماسيتنا هو ثمرة جهود
الطلقات على مختلف األسلحة ،تدربنا على الكالشينكوف،
كل من الدبلوماسية الرسمية واملوازية ،وكذا السياسة
تدربنا على الـ«آر بي جيه» ،على السيطرة على متفجرات
املعتمدة في تدبير امللف والتي تتميز بميزتني أساسيتني:
«تي .إن .تي» ...إلخ)) ،وجاء بعدها حادث «أطلس أسني» اإلرهابي بمراكش
 )1جهود التنمية املتواصلة واملبذولة في األقاليم الصحراوية املسترجعة ،في غشت  ،1994ليؤكد من جديد تورط الجزائر في دعم اإلرهاب ضد املغرب.
والتي ال ينكرها إال عدو أو عنيد مكابر ،فرغم تكاليف الدفاع عن وحدتنا
 )2عامل الحرب املباشرة واملواجهة املسلحة املفتوحة مع الجزائر وليس
الترابية الباهظة ،فإن املجهود التنموي باألقاليم لم يتوقف أو يتباطأ منذ فقط مع البوليساريو ،فالدعم العسكري الخارجي (من ليبيا ،أملانيا الشرقية،
تحريرها.
كوبا وبعض دول املعسكر الشرقي) ،والدعم املالي (بترول الجزائر وليبيا)،
 )2الحكمة السياسية التي تراهن على عامل الزمن كعنصر فعال في تفكيك أوهما الجزائر بتحقيق أطماعها التوسعية جنوب املغرب عبر استفزازه
الجبهة املناهضة لوحدتنا الترابية والداعمة عسكريا وماليا ودبلوماسيا إلى الحد الذي يرد فيه بتطبيق «حق املطاردة» ،الذي كان الراحل امللك
للعناصر االنفصالية.
الحسن الثاني قد هدد بتطبيقه ،مخطط أفشله املغرب بحكمة قيادته ،أوال:
فالزمن كان كفيال بتحقيق هذا الهدف بدءا من تفكك االتحاد السوفياتي ببناء الجدار الرملي العازل على طول الحدود الجنوبية مع الجزائر لصد
وانهيار جدار برلني ،الذي أخرج أملانيا الشرقية من الحلف املعادي لوحدتنا هجمات البوليساريو وتجهيزه بأحدث أجهزة املراقبة واالستشعار عن بعد
الترابية ،وانتهاء بجماهيرية القذافي التي تعتبر املورد الرئيسي للسالح والدفاع ،ما جعل محاولة االقتراب منه مغامرة حقيقية من قبل االنفصاليني،
لفائدة البوليساريو حتى بعد تأسيس «االتحاد العربي اإلفريقي» الذي ثم بتطوير ترسانته العسكرية كقوة رادعة تحسب لها الجزائر ألف حساب
سرعان ما انهار بسبب استمرار مناورات الراحل القذافي ،هكذا فقدت إن هي أقدمت على أي تهور عسكري .ثانيا :بتحميل األمم املتحدة كامل
جبهة البوليساريو أكبر داعميها ومموليها ،بينما استمر املغرب في املسؤولية لفض النزاع وتثبيت وقف إطالق النار ،ليفعل عامل الزمن فعلته
تحقيق املكاسب التنموية والدبلوماسية والعسكرية .مكاسب لم تزد قادة في تآكل جبهة البوليساريو ،خصوصا ملا أعلن امللك الراحل الحسن الثاني
الجزائر إال حقدا وعداء للمغرب ،وهي التي راهنت ،منذ البداية على تأزيمه «الوطن غفور رحيم» ،وتفكك مفاصلها وانفضاض داعميها من حولها،
اقتصاديا وعسكريا عبر فرض حرب استنزاف تمتص مالية املغرب وتثقل ولوال الحصار الذي تفرضه الجزائر على محتجزي مخيمات تندوف ،لعاد
كاهله بالديون الخارجية لتغطية تكاليف السالح والحرب على حساب املواطنون إلى أرض الوطن ،ولم يبق هناك سوى بعض عناصر قيادة
التنمية والخدمات االجتماعية ،فالجزائر فعلت املستحيل لتفجير األوضاع البوليساريو ،فاملغرب ليس مستعجال في إنهاء الصراع مع الجزائر حول
االجتماعية الداخلية للمغرب (تهجير املغاربة املقيمني بالجزائر ،فرض الصحراء بأي طريقة كانت ،طاملا العلم املغربي يرفرف في أجوائها واألمن
الحرب على املغرب ،فرض السباق نحو التسلح ،)..معتقدة أن بلدا ال يتوفر يعم أرجاءها.
على البترول ال يمكنه تحمل تكاليف الحرب إلى أبعد مدى ،لهذا راهنت على
هكذا ظل املغرب يتصرف بكل حكمة ورزانة إزاء املخططات التخريبية
عاملني اثنني:
للجزائر ،فهو لم يعاملها باملثل حني طردت املغاربة من أراضيها وفرقت
 )1عامل االنفجار الداخلي أو «ثــورة الجياع» ،ولهذا طــردت املغاربة وشتتت شمل األسر ،وال احتضن معارضي النظام الجزائري أو ساعد زعماء
املقيمني بالجزائر ليزيدوا بأعدادهم من أعباء املغرب لتوفير السكن والشغل القبايل على تشكيل حكومة في املنفى باملغرب ،وال سلح أو درب اإلرهابيني
والتعليم والتطبيب إلى جانب حاجيات بقية أفراد الشعب ،وكلما اشتدت الستهداف أمنها كما ظلت الجزائر تفعل ،بل إن املغرب اختار دوما أن يكون
األزمة االجتماعية كلما زادت احتماالت االنفجار الداخلي ،وهو رهان خسرته ويظل عامل استقرار في املنطقة ،ولم يسع يوما إلى إثارة الفنت املذهبية
الجزائر ،ألن املغاربة يدركون أهداف الجزائر ومناوراتها وهم الذين ظلوا أو اإلثنية ،وإنما يعمل جاهدا على نزع فتيل الصراع والحروب بني الدول
يتابعون الظروف االجتماعية للشعب الجزائري بكل تفاصيلها ،ولن ينسوا اإلفريقية ،عسى النظام الجزائري يستوعب حكمة املغرب فينكب على تنمية
كيف تداولت صحافة الجزائر ،سنة  ،1985صورة لحمار في املغرب يأكل بالده ويصرف ثرواتها على شعبه.

المخاطر االقتصادية
لـ«كورونا» على ميزانية
الدولة واإلدارات العمومية

يونس مليح

يعتبر الــفــيــروس الــتــاجــي ،املــعــروف اختصارا
بـ«كوفيد  ،»19جائحة عاملية كما أعلنت عن ذلك منظمة
الصحة العاملية في بداية ظهور الفيروس ،والشك أن
األثار االقتصادية واالجتماعية التي خلفها منذ بداية
ظهوره ولغاية اليوم ،تنذر باملزيد من التدهور بالنسبة
لشتى القطاعات واألصعدة ،األمر الذي أكده امللك محمد
السادس في خطابه بمناسبة الذكرى  21لعيد العرش،
حيث أكد على أن هذه الجائحة خلفت أثارا سلبية على
املواطن بالدرجة األولى وعلى االقتصاد بالدرجة الثانية،
األمر الذي يحتاج إلى تظافر جهود الجميع من أجل
تجاوز هذه املحنة التي يعرفها العالم.
فمنذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كــورونــا»
ببالدنا يــوم  2مــارس  ،2020وإعــان حالة الطوارئ
الصحية بالبالد يوم  20مارس من نفس السنة ،حاول
رئيس الــدولــة بتنسيق مع الفاعل الحكومي ،وضع
مجموعة من التدابير االستباقية كمحاولة لتجاوز
األثــار االجتماعية واالقتصادية التي سيخلفها هذا
الوباء ،األمر الذي سرع بإحداث صندوق تدبير جائحة
«كورونا» الذي رصد له آنذاك  10ماليير درهم ،وحددت
مداخيله في يونيو املنصرم بنحو  33مليار درهم ،إلى
جانب ذلك ،تم إحداث لجنة اليقظة االقتصادية ،التي
كانت مهمتها مواكبة األثار االقتصادية التي سيخلفها
هذا الفيروس التاجي.
باإلضافة إلــى ذلــك ،فقد حــدد األمــن الــعــام ملنظمة
األمم املتحدة  100ماليير درهم كمساعدات للدول التي
تضررت بفعل الجائحة والتي وصل عدد ضحاياها ما
يفوق مليون وفاة ،إلى جانب ذلك ،وفي باب إعادة ترميم
ما خلفته هذه الجائحة وستخلفه من دمار اقتصادي
واجتماعي ،وانــطــاقــا مــن الفصل  77مــن الدستور
الذي يعتبر الحكومة والبرملان املسؤوالن عن تحقيق
الــتــوازنــات املالية بالبالد ،وانطالقا مما نص عليه
القانون التنظيمي للمالية رقم  ،130.13وخصوصا املادة
 10منه ،أنه في حالة عدم تحقيق األولويات التي نص
عليها القانون املالي السنوي ،فإنه يمكن اللجوء إلى
قانون مالي تعديلي من أجل تحقيق التوازنات املالية
للدولة ،وهو األمر الذي تحقق عن طريق القانون املالي
التعديلي رقم  20.35الذي جاء أربعة أهداف رئيسية
منها:
أوال :إعــادة إنعاش االقتصاد الوطني ،واملساهمة
في تحقيق فــرص الشغل ،وأيضا مساعدة ومساندة
املقاوالت املتضررة بفعل الجائحة على الرجوع إلى
الدورة االقتصادية.
والجدير بالذكر ،أن املوارد الضريبية التي تعد جزء
ال يتجزأ من امليزانية العامة للدولة ،وإحــدى الركائز
الرئيسية التي تــدر السيولة املالية لخزينة الدولة
عرفت انخفاضا بنسبة  ،% 18.59باإلضافة إلى العجز
امليزانياتي الذي وصل في شهر غشت املنصرم إلى 46.5
مليار درهم ،كل هذه األمور بطبيعة الحال أثرت وستؤثر
على ميزانية تسيير اإلدارات العمومية التي تعتبر
ميزانية الدولة عصب حياتها وشريانها الرئيسي،
والسبيل لضمان سيرورتها ،األمــر الــذي ينبغي معه
التسريع بإنعاش االقتصاد الوطني في أقــرب وقت
ممكن ،حتى تستعيد ميزانية الدولة نشاطها وعافيتها.
ثانيا :اتخاذ تدابير من أجل إصالح ميزانية التسيير
وإعـــادة إنــعــاش االقتصاد الوطني ،فالكل يعلم بأن
ميزانية التسيير مرتبطة ارتباطا عضويا بامليزانية
العامة للدولة ،وكل خلل وعدم اشتغال سيؤثر ال محالة
على اإلدارات العمومية ،وسيشكل عقبة أمامها ،ألن
ميزانية التسيير بأي مؤسسة عمومية هي نقطة أساسية
تستطيع من خاللها توظيف كوادر جديدة قادرة على
الرقي باملؤسسة ،تكوينات ،شراء لوازم لوجيستيكية
أساسية لسير املؤسسة ...وأيضا هي نواة رئيسية من
أجل ضمان سيرورة اإلدارات العمومية ببالدنا.
لكن ،األمر الذي ينبغي اإلشارة إليه في هذا اإلطار،
هو كون هذه امليزانية يجب أن تخضع ملبادئ الحكامة
الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة ،واالبتعاد عن كل ما
من شأنه أن يسيء ملحاسبة ميزانية التسيير ،فامليزانية
املثلى والناجعة هي ميزانية تتيح لإلدارات العمومية
السير األمثل ملصالحها والتدبير الناجع لدواليبها.
وفــي هــذا اإلطــار ،وجــب التذكير بمشروع القانون
رقم  19.46املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية
من الرشوة ومحاربتها ،الذي تم التنصيص عليه من
أجل تقوية النصوص القانونية الؤطرة لهذه الهيئة،
ولتجويد النص السابق املؤطرة للهيئة رقم ،113.12
وال ــذي سيتيح لها لعب دوره ــا فــي مراقبة وجــودة
وشفافية ميزانية اإلدارات العمومية ،خصوصا ما تعلق
منها بميزانية التسيير ،وخضوعها ملبادئ الحكامة
الجيدة التي خصها املشرع الدستوري بباب كامل ،هو
الباب الثاني عشر من دستور .2011
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المنبر الحر

دبلوماسية المغرب بصيغ متعددة

رؤية تحليلية لقرار مجلس األمن األخير حول الصحراء
شكلت تقارير األمني العام لألمم املتحدة،
وقـــــرارات مجلس األمـــن الــدولــي األخــيــرة
بــخــصــوص قضية املــغــرب األولـــى داخليا
وخارجيا ،ضربات دبلوماسية وانتصارات
متتالية مرت عبر قــراري مجلس األمــن رقم
 24.40و ،24.94لنصل هذه السنة العتماد
ق ــرار مجلس األم ــن رقــم  ،25.48ال ــذي إذا
قمنا بتمحيصه ،فإننا نجده يركز على نقاط
جــوهــريــة ويــزكــي الــقــرارات سالفة الــذكــر،
فالحل لهذا النزاع وحيد وأوحد ،حسب األمم
املتحدة ،ويتجلى في «حل سياسي واقعي
ودائم قائم على التوافق» ،ومبني أساسا على
احترام القرارات الصادرة بد ًء من سنة ،2007
وإذا حللنا األمور بنوع من املوضوعية ،فنجد
أن الحل السياسي هو لفظ غير مباشر ملقترح
املغرب املتمثل في الحكم الذاتي باعتباره
املــبــادرة الوحيدة الجادة وذات املصداقية
القادرة على حلحلة هذا النزاع اإلقليمي بشكل
نهائي في إطار السيادة والوحدة الترابية
للمغرب طبعا ،خاصة وأن الــطــرف اآلخــر،
جبهة البوليساريو ،ليس لها مقترح واقعي
تترافع به أمام املجتمع الدولي ،وهذا األمر
يتجلى بشكل واضح من خالل نبرة وصيغة
تقارير األمــن العام لألمم املتحدة ،وكذلك
في ق ــرارات مجلس األمــن الــدولــي املتتالية
خالل األربــع سنوات األخيرة ،عبر تغييبها
للمفاهيم الكالسيكية التي لم يتم التركيز
عليها والــتــي بصمت عمل األمــم املتحدة،
من قبيل «االستفتاء» ،بل أصبحت مضامني
التقرير الدولي تتناغم مع مقترح املغرب إلى
حد كبير ،مما جعل الطرف اآلخــر وحليفه
االستراتيجي يشعر بعدم الرضا عن مضامني
قرار املنتظم الدولي األخير رقم  ،25.48ألنه
لم يتضمن أي إحالة على االستفتاء ،ما يعني

والــعــيــون ،والــتــي بلغت لحد
أنه «خيار» بدون فائدة وغير
الساعة خمسة عشر قنصلية
مجد لحلحلة امللف ،في مقابل
آخــرهــا افــتــتــاح أول قنصلية
ذلك ،يذكر قرار مجلس األمن
لدولة عربية ،ويشكل عدم تطرق
األخــيــر ســت م ــرات مصطلح
مجلس األمــن لهذا املــوضــوع،
«الحل السياسي» ،مما يؤكد
بالرغم من اعتراضات الجزائر
بامللموس املقاربة التي ينطلق
وجبهة البوليساريو ،ضربة
منها املنتظم الدولي من خالل
رضوان جخا *
قوية لهما ،ألنه يؤكد أن افتتاح
تجديده التأكيد على سمو
القنصليات يحترم القانون
مــبــادرة الحكم الــذاتــي لحل
الــدولــي وأمـــر شــرعــي فــي ظل
النزاع املفتعل حول الصحراء
سيادة املغرب ووحدته الترابية
املغربية.
وفــي احــتــرام لحقوق اإلنسان
إن من بني النقاط الجوهرية
الــتــي تضمنها هــذا الــقــرار كــذلــك ،التأكيد باألقاليم الجنوبية ،وفي هذا الصدد ،سنفتح
على استمرارية وديمومة مسلسل املوائد كــذلــك الــنــقــاش املتعلق بــحــقــوق اإلنــســان،
املستديرة ،وهنا يؤكد مجلس األمــن ،مرة فاملغرب ،سواء في تقرير األمني العام لألمم
أخرى ،على الحفاظ على تنظيم تلك املوائد املتحدة األخير ،أو في قــرار مجلس األمــن،
املــســتــديــرة ،وعــلــى «صيغتها وآلــيــاتــهــا» عــرف في عــدة نقاط منه ،تثمني مجهودات
واملشاركني فيها :املغرب ،الجزائر ،موريتانيا اململكة في املجال الحقوقي بالصحراء ،وتم
والبوليساريو ،وبالتالي ،إقرار املنتظم الدولي تجديد اإلش ــادة مــرة أخــرى بــدور اللجنتني
ملرة أخــرى دور الجزائر كطرف رئيسي في الجهويتني لحقوق اإلنسان بالعيون والداخلة
املسلسل الهادف لحلحلة هذا النزاع املفتعل ،ودورهما الجبار في تكريس منظومة حقوق
وليس فقط عضوا محايدا كما تدعي الجارة اإلنــســان ،وتفاعل الدولة مع آليات مجلس
الشقيقة ،إذ كرس هذا القرار ،دور الجزائر حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،كما أشاد
كطرف متدخل للتوصل إلــى «حــل سياسي التقرير بالتعاون الذي يقدمه املغرب ملوظفي
واقعي وبراغماتي ودائم لقضية الصحراء ،وعناصر بعثة «املــيــنــورســو» خــال ظرفية
قائم على التوافق» ،وخير دليل على ذلك« ،كورونا» ،بتسريع نتائج التحليالت املخبرية
نجده يذكر دولتي املغرب والجزائر خمس ملوظفيها ،وفي املقابل ،فمجلس األمــن قلق
مرات ،وهذا كما يعلم محللو التقارير الدولية ،بشدة إزاء املعاناة املستمرة التي يتكبدها
ليس اعتباطيا ،بل هو مؤشر ذو داللة يعبر ســكــان مخيمات تــنــدوف ،إذ تــحــدث تقرير
عن محورية الجزائر في هذا النزاع ،وبما أنها أنطونيو غوتيريس بشكل مفصل عن العديد
طرف في النزاع ،فأكيد ستكون طرفا في الحل .من االنتهاكات التي تمارسها البوليساريو
أما على املستوى الدبلوماسي ،وفي إطار باملخيمات التي ال تتوفر فيها أبسط شروط
سيادته الترابية على أراضيه ،واصل املغرب الحياة الكريمة ،كما تطرق الستفحال فيروس
مسار افتتاح القنصليات بمدينتي الداخلة «كــورونــا» باملخيمات وسرعة انتشاره في

ظــل غياب أرق ــام إحصائية صحيحة لعدد
اإلصابات والوفيات ،وشبه انعدام املواكبة
الطبية ،زد على ذلــك ،انتشار أمــراض أخرى
باملخيمات كفقر الــدم لــدى النساء واألطفال
خاصة ،دون نسيان األوضــاع الكارثية التي
يعاني منها سكان املخيمات ،حيث نسب الفقر
مهولة ،وهذا يطرح أكثر من عالمة استفهام عن
مصير اإلعانات واملساعدات املالية والتموينية
التي يتلقاها قــادة الجبهة مــن طــرف شتى
منظمات ومؤسسات األمم املتحدة ،وكذا من
املنظمات غير الحكومية ،وهل فعال تصل إلى
من يستحقها؟ وقد كان القرار الجديد ملجلس
األمن حازما من خالل دعوة البوليساريو مرة
أخرى ،على غرار الدعوات السابقة ،إلى احترام
اتفاق وقف إطالق النار املتفق عليه سنة ،1991
وقرارات املجلس الدولي ،ويأتي كل هذا عقب
تقرير األمني العام لألمم املتحدة الذي كشف عن
آالف االنتهاكات التي ترتكبها البوليساريو،
آخرها عرقلة حركة السير بمعبر «الكركرات»
واملتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي،
في خــرق سافر للقانون الــدولــي عبر إرســال
ميليشيات تابعة للجبهة تضم مدنيني فيهم
نساء وأطفال ،مما يعرقل العملية السياسية
ويــهــدد الــســام واالســتــقــرار باملنطقة ،لكن
وبالرغم من كل االستفزازات ،فإن حكمة املغرب
وعدم اندفاعيته ،جعل األوضاع مستقرة ،مما
يؤكد مرة أخرى رؤية املغرب وإيمانه الراسخ
بالعملية السياسية وبمسار الحوار في إطار
احترام سيادته ووحدته الترابية.
ختاما ،إن اململكة املغربية دائما ما تكون
سباقة للمبادرات النبيلة التي تجعل السلم
والسالم شعارها الدائم.
* مدون وباحث مغربي رئيس مجلس شباب ورزازات

على هامش ذكرى المسيرة الخضراء وعيد االستقالل:

كيف وقع المغرب في شرك الحماية األجنبية
جاء فيه(( :كم هو بحاجة إلى
عــن دار «األمـــل» بالرباط،
أبنائه هــذا املــغــرب العظيم،
صــدرت الطبعة الثانية من
حتى يقوموا بكتابة تاريخه
كتاب «كفاح املغرب من أجل
الــحــافــل بــاملــواقــف املشرفة
الحرية والديمقراطية» ،من
التي جعلت منه حصنا قويا
تأليف األســتــاذ عبد الرحيم
استطاع معه أن يصمد أمام
بـــن ســـامـــة ،وال ــك ــت ــاب من
كــل الــعــواصــف الــتــي كانت
منشورات الجمعية املغربية
تعترضه طــوال القرون التي
للتضامن اإلسالمي.
الدكتور عبد الرحيم
قطعها في مسيرته النضالية
يــقــع هــــذا الــكــتــاب في
بن سالمة *
والحضارية منذ فجر التاريخ.
حــوالــي  600صفحة من
ويــجــب علينا حقيقة أن
الحجم الكبير ،قدم طبعته
نقوم ،نحن األبناء ،بواجبنا
الدكتور عبد الهادي التازي،
إزاء أولئك اآلبــاء الذين بنوا
رحمه هلل.
وقد جاء في كلمة ناشر هذا الكتاب ،أن لنا هذه البالد بما تحتضنه من مؤسسات
((بالد املغرب لم تعرف خالل أكثر من ألفي كان لها الفضل األول واألخير في تغلب املغرب
سنة إال احتالال لم يدم سوى أربعة عقود ،على مختلف املصاعب ،حيث كان يظهر دوما
على أنه مقصد الزائرين والخائفني.
فاملغرب بلد جدير بالتقدير واالحترام.
وقــد سعدت الــيــوم بــقــراءة هــذا التأليف
فكيف وق ــع املــغــرب فــي ش ــرك الحماية
األجنبية ،هل كان وقوعه تدريجيا ،أم سقط الجديد الذي يندرج في هذا السياق ،الذي
فــجــأة؟ ومــا هــي عــوامــل سقوطه فــي شرك كان من عمل قاض ممتاز من قضاتنا األكفاء
الحماية البغيظة؟ ثم كيف تحرر املغرب من الذين نعتز بسيرتهم ونزاهتهم في القول
براثن االستعمار الفرنسي واإلسباني ،وكيف والفعل ،األســتــاذ الدكتور عبد الرحيم بن
بنى مؤسساته الدستورية الديمقراطية التي سالمة ،الــذي عودنا منذ عرفناه ،على أنه
نهجها املغرب منذ حصوله على االستقالل الصادق األمني الذي يعمل في صمت ،وينطق
عن روية ،ويتحرك بوحي من ضمير.
حتى اآلن؟
لقد خصص مــدخــل تأليفه لتقديم هذا
إنها فترة هامة من تاريخ املغرب السياسي
واالجتماعي واالقتصادي ،تناولها املؤلف املغرب والتعريف به جغرافيا وسالليا منذ
بالبحث والتحليل في إيجاز بليغ معززا أقــدم الــعــصــور ،عندما كــان يعيش بقادته
بحثه باملستندات التاريخية واألوفاق الدولية ورجاله مغتنما كل الفرص مستفيدا من كل
واملواثيق الهامة التي تزيد من أهمية هذا الظروف من أجل أن يحتفظ بصيته ومركزه.
وظــهــر اإلســـام على أراضــيــه ،فتحققت
الكتاب وتجعله ضروريا لكل باحث أو طالب
معرفة ،ألنه مؤلف أضاف الشيء الكثير إلى املعجزات عندما راهن طارق بن زياد على نقل
اإلسالم إلى القارة األوروبية.
املكتبة املغربية)).
وجرؤ األدارسة على االستقالل عن املشرق،
وقد كتب املؤرخ الدكتور عبد الهادي التازي
تقديم الطبعة األولــى من هذا الكتاب الذي فكونوا لهذه البالد دولة لم تلبث أن نمت،

حيث وجدنا لها ذكرا في أقصى بالد
الدنيا أيــام املــرابــطــن واملــوحــديــن،
ثــم كــانــت دولـــة بني مــريــن ودولــة
الوطاسيني والسعديني والعلويني.
وقد أحسن األستاذ بن سالمة،
عندما وزع تأليفه على أربعة
أق ــس ــام حــتــى يــســتــوعــب ســائــر
الجوانب التي هو بصددها ،وهكذا
قرأنا في القسم األول عن التقليد
املغربي فــي تسيير دفــة الحكم ..ثم
قرأنا عن بداية األطماع األجنبية في أراضيه
وجهد الدبلوماسية املغربية إلبعاد األخطار
عن البالد إلى أن حلت الحماية بني ظهرانينا
بما صحبها من تطورات وتحوالت.
وقــرأنــا فــي القسم الثاني عــن املقاومة
املغربية من أجل العودة باملغرب إلى أيام
استقالله ،عندما كــان يتمتع بصيت دولي
رائع جعل الدول تسعى الكتساب وده..
وقد وجد األستاذ بن سالمة في الفترة التي
عاشها املغرب أيام السلطان محمد بن يوسف
كما كنا نسميه (امللك محمد الخامس بعد
استرجاع االستقالل)( ،وجد فيها) املفتاح
الحقيقي للتخلص من االستعمار الغاشم،
حيث وجدنا أن هذا امللك العظيم ،وباتفاق
استراتيجي مع القوى الوطنية ،يعلنها حربا
شعواء على األمية والجهل وعلى الحيف
والظلم إلى أن كان له ولشعبه ما أراد..
وبعد هذا ،يتناول في القسم الثالث «مغرب
اليوم» ،مغرب العصر الحاضر بما يمتاز به
من تطور سريع على مختلف األصعدة حتى
يتمكن من أخذ طريقه في ظالل االستقالل
الــوارف ،مستكمال وحدته الترابية ،معتمدا
على أبنائه وبناته أينما كانوا ،وفي كل حقل
من الحقول ،ضاربا املثل لألمم األخرى بأنه -
أي املغرب  -كان جديرا بذلك املاضي الحافل.

وقـــد رأى
األســتــاذ بن
ســـامـــة ،أن
يـــــربـــــط بــن
قـــادة املــغــرب
وقــــادة ال ــدول
الـــذيـــن كــانــت
لــهــم بــصــمــات
فــي تــاريــخ هــذه
الــبــاد ،فخصص
الــقــســم ال ــراب ــع لهذا الجانب الذي ال تخفى
أهميته بالنسبة لألجيال التواقة ملعرفة ما
مضى باألمس القريب.
وإلى جانب هذا  -كرجل قانون  -أبى املؤلف
إال أن يشفع كل تلك املعلومات بنصوص بعض
االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف مما
أبرمته اململكة املغربية مع شركائها من الدول
األجنبية إلى أيامنا الحاضرة ،فتكون لنا
بذلك أدب إداري ودبلوماسي رفيع.
وهكذا يعتبر التأليف الذي يوجد بني أيدينا
لبنة جيدة يشكر عليها األستاذ الفاضل بن
ســامــة ،حيث أنــه يعد مرجعا جامعا لكل
الذين يهتمون بالتاريخ املحلي والدولي ،فهو
إذن يستحق منا التقدير كل التقدير ،راجني
له املزيد من التوفيق واملزيد من النجاح)).
تجدر اإلشارة إلى أن الطبعة األولى لهذا
الكتاب ،صدرت عن «دار السالم» بالرباط سنة
 ،2006بمناسبة الذكرى الخمسني لالستقالل،
حيث نوه جاللة امللك محمد السادس نصره
هلل بمضمون هذا الكتاب والــروح الوطنية
ملؤلفه ومــشــاعــره النبيلة املفعمة بالوالء
واإلخالص كما جاء في الرسالة امللكية إلى
مؤلف الكتاب.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

من  12إلى  18نونبر 2020
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منـوعـات
تعدد الزوجات ممنوع في تونس
مما يهدد الفنانة درة بالسجن

الفنانة التونسية درة زروق مهددة
بالسجن ،بسبب زواجــهــا مــن رجل
أعمال مصري قيل إنه غير منفصل عن
زوجته األولــى ،وهو ما يمنعه القانون
التونسي.
وأوضــحــت الكاتبة التونسية نزيهة
غضباني ،أن «قانون تونس يجرم الزواج
الثاني ويمنع التعدد ،مما قد يعرض
درة للحبس ملدة عام وغرامة مالية»،
وأضافت« :درة تنتمي لعائلة عريقة
بالعاصمة التونسية ،وكانت من
أشد املدافعني عن حقوق املــرأة،

ناشطة حقوقية تهاجم
مجلس السياحة بفاس
بسبب سعد لمجرد

كان توظيف اسم وصورة
الفنان املغربي سعد املجرد
من طرف املجلس الجهوي
للسياحة في فاس،
ســبــب إطـــاق
ح ــم ــل ــة ضــد
الــــتــــرويــــج
لــلــســيــاحــة
بــــواســــطــــة
ملــــــــــجــــــــــرد
املــــتــــابــــع فــي
قــضــايــا تــحــرش
واغــــــتــــــصــــــاب
بفرنسا ،وذلك
بعدما هاجمت
الـــنـــاشـــطـــة

بــاإلضــافــة إل ــى موهبتها ونجوميتها
ومكانتها التي تؤهلها للدفاع عن املرأة،
إال أن اقترانها برجل متزوج ،يعتبر أمرا
غير الئق».
وتابعت الكاتبة التونسية موضحة:
«إحــنــا فــي تــونــس نعتبره غــيــر الئــق،
ألن امل ــرأة مطلوب منها تعزز مطالبها
ومكاسبها ،وهــكــذا هــي تــرجــع لألفكار
الرجعية بأنها تقبل أن تكون الزوجة
الثانية أو الثالثة أو العاشرة ،وكأنها
تضع نفسها في مرتبة العورة ،ونسمي
ما تقوم به هو دعارة ،فهذا ما لن نقبله».

أول فيلـم وثـائقـي
عـن األميـرة ديـانا

أعلنت شركتا  Altitudeو  ،Lightboxأن الفيلم الذي سيخرجه
إد بيركنز ،سيكون أول فيلم وثائقي يعرض بــدور السينما
ويــلــز ،األمــيــرة
على اإلط ــاق ،يتم إنتاجه عن أميرة
الخامسة
ديانا ،ويحتفل بالذكرى السنوية
والعشرين ملوتها املأساوي.
كــمــا كــشــفــت الــشــركــتــان ،أن
الفيلم مــن إخــــراج املــرشــح
لجائزة األوسكار ،إد بيركنز،
ومن املقرر إطالقه في سنة
 2022فــي قــاعــات العرض
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم،
وبــعــد ذلـــك ســيــعــرض على
شاشة  HBOوبثه على HBO
 Maxفــــي الـــواليـــات املــتــحــدة،
وعلى  Sky Documentariesف ــي
اململكة املتحدة.

الحقوقية ،ابتسام لشكر،
املجلس الجهوي للسياحة،
بسبب الدعوة التي وجهها
لـ«املعلم» واالستقبال الذي
حظي بــه وبــاقــي أصدقائه
فــي فــاس وإفـــران ،معتبرة
أن امل ــس ــؤول ــن أســــاؤوا
االختيار.
ويــــبــــدو أن املــجــلــس
الجهوي للسياحة وجد
نفسه في ورطة،
ليضطر إلى
ســــــحــــــب
الــــصــــور
واإلعالن.

المغربي الدوزي أفضل فنان عربي
على الفضائيات العربية
عليها« :يسعدني أن أتقاسم معكم
شرف تكريمي بالجائزة الخاصة
ملهرجان الفضائيات العربية في
دورته  ،11كأفضل فنان عربي ..كل
الشكر لطاقم املهرجان على هذا
التكريم القيم».


الحفيظ
فاز الفنان املغربي عبد
الــــــدوزي بــجــائــزة خ ــاص ــة من
مهرجان الفضائيات العربية.
ونــشــر الــــدوزي ع ــبــر صفحته
الــرســمــيــة عــلــى أحــــد مــواقــع
التواصل االجتماعي ،صــورة له
وبجانبه «لوغو» الجائزة وعلق

لنور الدين الرياحي

للراغبين في التوصل بـ

لعلنا بدأنا نتعود
على أعياد «كورونا»

مع «الدكاترة» زكي مبارك و�أعياد ليلى
املري�ضة مر�ض الكرة الأر�ضية بـ«كورونا»
لم يستفق منا أي أحد وقد حل العيد الثالث ،عيد مولد خير الورى
صلى هلل عليه وسلم ،لعل شفاعته فينا تدركنا في الدنيا قبل اآلخرة،
وتساعدنا على استجابة الدعاء أن يرفع هلل سبحانه وتعالى عنا الوباء
والبالء ،فقد قيل أن سبب ذلك مقت أعمالنا وغضب هلل على اإلنسانية
جمعاء التي أمهلها ولم يهملها ،حتى إذا ظنت أنها قادرة على نفسها
وا ّزينت بمظاهر الترف ،وظن اإلنسان كما عهدنا قبل «كورونا» ،أنه ربما
سيذهب إلى كواكب أخرى ليعيش فيها ،فإذا به يترك مركباته الفضائية
ويعجز حتى على تخطي عتبة منزله ،بعد أن تسلط علينا البالء املوعود
 والعياذ بالـله  -ليذكرنا بأن قدرة في الكون هي التي تتصف بالتكبرواالستكبار وبأن من أراد أن يزاحمها يقف عند حده.
فكما قال «الدكاترة» زكي مبارك في أعمدة مقاالته في مجلة «العربي»
الشهيرة في افتتاحايته التي كنا نقرؤها مراهقني في كل شهر دون أن
نفهمها ،فإن قدرة هلل تتجلى في بديع صنعه وقوة أضعف خلقه ،وملن ال
يعرف امللقب بـ«الدكاترة» زكي مبارك ،فهو ذلك األديب املصري الذي كان
يقهر خصومه من كبار األدباء منهم طه حسني والعقاد واملازني ،بلسانه
الالذع في نقدهم ،فاإلعجاز العلمي يكمن في خلق السموات وقد رفعها
هلل بدون عمد ،فالـله عز وجل هو الخالق الوحيد وهو اإلله الوحيد
الذي خلق السماوات واألرض ،وخلق السهل واألخضر واليابس ،هو
املعبود الذي خلق وصور وأبدع في كل شيء سبحانه وتعالى ،فها نحن
نرى بديع صنعه في كل شيء ،ومن إحدى مظاهر الخلقة التي تتجلى
لنا والتي حيرت العالم ،هي خلق السموات وقد رفعها هلل بدون عمد
كما ذكر في القرآن الكريم ،وهو ما كان زكي مبارك يعبر به عن قدرة
أضعف خلقه ،وها هو «كورونا» أضعف خلق هلل تقلب العالم بقدرته
النووية وطائراته النفاتة ومختبراته الدقيقة منذ سنة ،ولم يستطع
الفكر اإلنساني أن يقبض عليها ليحللها ويستخرج لقاحا يعيد البشرية
إلى سابق عهدها.
ولو عاش زكي مبارك ألدرك بأن القاهرة ،التي كان يعتبرها مكانا
مكشوفا لـ«لياله» (معشوقته) والتي كان يريد أن يختبئ فيها عن أعني
العزال ،قد أصبحت مكشوفة ،وكان هو صاحب رواية «ليلى املريضة في
العراق» ،وهرب إلى بالد الرافدين عله ينعم بحرية االبتعاد عن عدوه طه
حسني الذي حرمه من معاشه ،واالنزواء بليلى الجميلة ،ألدرك أن العراق
هو كذلك مريض بـ«كورونا» اليوم ،وبــأن «ليلى حبه» تحت الحجر
الصحي ،فأي مكان سيحتويه معها لو قدر له أن يعيش أعياد «كورونا»؟
ودعونا نختم مذكرة العيد ببسمة من نوادر أديبنا زكي مبارك ،عاشق
ليلى التي سألته فيما إذا كانت هي معشوقته الصغيرة العراقية قائال:
((سألتني ليالي ذات مساء :أنا ليالك يا دكتور؟ فأجبت :علم ذلك عند
عالم الغيوب.
وكان ذلك ،ألني كنت ألزم األدب حني أراها مع أني أفضح نفسي في ما
أنشر بالجرائد واملجالت ،فهي تتوهم أن هواي عند غيرها من الليليات
وما أكثر أوهام املالح! ومن ليالي في العراق؟ من ليالي في العراق؟
هي ليالي في العراق ..هي أم العينني السوداوين ،هي اإلنسانة
التي كانت تشتهي أن تكون نور بيتي في بغداد ..هي اإلنسانة التي
اقترحت أن نغرق معا في دجلة أو في الفرات ..وليتنا غرقنا معا في
دجلة أو في الفرات)).
يتبع
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ألسبوعية رقم

 1في المغرب

منذ 1965

مـدير النشر:
الطيب العلوي
ؤسس:
المصطفى العلوي
م

هل هناك م
3
كواليس
اأم ا افيا لل�صفقات يف
وزارة ال�صحة
أن الوزير يف
فريو�س
دار غفـلون؟
«كوفيد  »19ي
العثمـاين من حمي الطبيب
األسب
الـ�صقوط
وعية رقم  1في ال
مغرب منذ 1965

لقليلة املقبلة،
أن يفرج خالل األيام ا الئحة جديدة
ينتظر دخول السياسي ،عن تكون بمثابة
ال
عقبيينات مسؤولني كبار قد اإلعــفــاءات
ـدد
لتع جديد مــن حيث عـ فرصة مواتية
ـزال
زل ـ سترافقها ،وستكون ال لألمن إلى
جلس األعلى
التي
املفاجآت،
إلخــراج تشكيلة امل إحــدى أكبر
إلى مواقع
وقــد تكون
اخلية
الــوجــود ،رموز وزارة الد لنسبة للوزيرين
بعض
با
عودة
هو الحال
والشرقي
كما
ــشــرقــاوي
املسؤولية الطيب ال
الــســابــقــني،
اضريس(.)..

م المؤسس:
صطفى العلوي
■ العدد:

1090/1527

■

 � 19صفر13 ■ 1091/

العدد1528 :

التأثير في نتائج
الحركة ،ولم ال
عوة» ،والتأثير في
مكانية ممارسة «الد
أيضا ،لذلك تحول
بينه وبين إ
للحزب ذلك
تراجع ،والسقوط
تنمية ،وهي القاعدة
وقرارات الحزب( .)..ويعرف أغلب المنتسبينـوات داخلية لل
أن االختيار
حزب العدالة وال
ذلك،
لتنمية إلــى دعـ
ملزم» ،غير أن إيمان
للحزب،
العثماني يعرف ـزب العدالة وا
علمامازالت البالد
تقول القاعدة الذهبية في حر والقرار
لقيادة
يعد
لنقاش داخــل حـ
الحالية الدولي ،فهل
دعوات أخرى ل
عند االختالف،
تغيير اعلى المستوى
الراحل عبد الله باها« :إن الرأيمطلقا ،ذلك أن «الرأي الحر لم والتي ا
الختياري( )..مقابل
كلفته
قاعدة ،لم يعد
وروثة من أيام
بين بناء تحالف
ة()..؟
مجلس وطني استثنائي الدين ا
بهذه ال
مغرب كانت له أيضا نتخابي
الم
المنتسبين لهذا الحزب وردت في مبادرة الدعوة إلىالذي أربك حسابات سعدصالح» ،الديمقراطي لل التكلفة عند كل محطة اكبرى» في بيت العثماني،قطاب الكتلة وعلى
لدفع
األمر
ال
«التوحيد واإل
أ
لدوخة
مع
ستعدة
تحالف
ش ،»..وهي
طرق ،وإنها «ا
لحركة التصحيحية
أو العودة إلى ال
عبارة 300عضو في الحزب،حركة دعوية هي
م إنه مفترق ال
عنه تحركات «ا
يناق عليها أزيد من
اصرة،
رئيس
النقد والتقييم».
هجين مع حزب األصالة والمعنتظار ما ستسفر
ماهيه مع تيار
وقع
يحلم بأن يصبح ب(.)..
عنوان «مبادرة
االستقالل ،أو ا
العثماني الذي كان رئيسا لحكومة المغر أمام مفترق طرق ،فت معلوم أن قوة
مبادرة التي تحمل
حزب
فإذا به يجد نفسه أن يكون العثماني اليوم «التوحيد واإلصــالح» ،وورغم أنه قضى رأسها حزب» ،وهي ال
يحول داخل ال
لذلك ،ال غرابة سهمه داخل حركة
فاء(،)..
الذي تقوم به الحركة في الخ لهذا األخير ال
ستوزار خفض من أ
تقاعد السياسي
نتقائي
االالحزب تأتي من العمل اال يران» ،إال أن ال
«ظاهرة بن ك
ظاهريا على
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 190درهم
االسم الكامل:
العنوان الكامل:

ور»

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)

عوض  290درهم

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

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

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

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

من  12إلى  18نونبر 2020

حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية

الحلقة

11

الحقيقة الضائعة

24

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».

جمـزرة ال�صخـريات بيـن ترف القـ�صر امللـكي
وتـهــافــتاملــدعــويـن

بقلـم :

مصطفى العلوي
اكنت السيارات الفخمة املختلفة
األلــــوان واألحـــجـــام ،تــعــرج بحذر
وأنــاة عند املدخل الجنوبي لقصر
الصخيرات ،حيث موقف رجال الدرك،
مخترقة ذلك املمر الطويل املحفوف
بأشجار األرز والليمون ،وعيون
راكبيها تتقلب خارج مآقيها بحثا
واستطالعا ،متفجرة بالفرحة ،ناطقة
باالنشراح ،وتتجه أغلب السيارات
إلى موقف يقع يسار الطريق شاسع
كبير ال نظام به وال ترتيب ،بل بمجرد
ما يلقى املوظفان املكلفان بتفحص
ورقة االستدعاء ،يشير أحد الدركيني
إلى راكــب السيارة أن يتوجه نحو
اليسار ،نحو املــوقــف الــذي شحن
بالسيارات ،وقليلة هي السيارات
التي يسمح لها بأن تصل حتى إلى
مدخل القصر ،حيث ينزل ركابها
سريعا ،ثم يعود السواق بالسيارات
إلــى املــوقــف األول ،وهــي الجزئية
الــتــي منعتني مــن حــضــور الحفل
رغم توصلي باالستدعاء ،ملخلفات
التعذيب الذي ترك في أقدامي أثارا
تمنعني من املشي الطويل ،فلم يكن
لي سائق وكان على املدعوين بدون
سواق أن يمشوا أكثر من مائة متر
ما بني السيارة وموقع االحتفال.
كان على جانبي الطريق املؤدية
مــــن املــــدخــــل ال ــرئ ــي ــس ــي لــقــصــر
الصخيرات إلــى بــاب القصر ،رهط
من الناس مختلفي األشكال منوعي
األزي ــاء ،فمن رجــال درك إلــى جنود
تابعني للقوات املسلحة امللكية إلى
خدم ،إلى طباخني إلى موظفني ممن
يعيشون فــي جنبات هــذا القصر،
وكانوا جميعا ينظرون باستغراب
كبير ،وقليل من السخرية إلى هؤالء
القادمني املمسكني في أيديهم بورقة
بيضاء.
لقد كان منظرهم جميعا يدعو إلى
الضحك ،إن موظفي القصر وعساكره
ومخازنيته بشواشيهم الحمراء ،لم
يألفوا رؤية هذه الشخصيات بزي
النزهة ،فقد كــان مكتوبا في ورقة
االستدعاء :الزي الصيفي.
ورغ ــم أن هــذا الــصــبــاح مــن يوم
الــعــاشــر مــن يــولــيــوز لــم يكن يمت
للصيف بصلة ،ورغم الغيوم املطبقة
على السماء ،فقد تسابق املدعوون
في األيــام التي سبقت يوم الحفل،

إلى تخاطف ما تبقى من بدل الصيف
في متاجر شيكاغو بأحياء املدينة،
وبعضهم صــرف مئات الــدراهــم في
بعض املتاجر مــن الــدرجــة األولــى،
بينما نفذت كل أزياء الصيف الخارقة
األش ــك ــال الــتــي ابــتــدعــهــا الــخــيــاط
اإليطالي سمالطو ،الخياط الذي كانوا
يتهافتون عليه ،ألنه خياط امللك ،رغم
غالء أثمنته .وهكذا كان خدم القصر
وحشمه مدعوين عند مدخل القصر
ملشاهدة أروع اســتــعــراض لألزياء
الصيفية ،وكثيرا ما ضحكوا على ذوي
الكروش السمينة ،وقد بدت أطراف
الشحم متدلية من جنبات قمصانهم،
أو عبر سراويل مؤخراتهم ،بل هناك
من سمح لنفسه بتعرية أجــزاء من
جسمه لم تر الشمس منذ سنوات
طوال ،فكانت مناظر مسلية انمحت
معها شخصيات القادمني ومكاناتهم
االجتماعية ،ولكن املدعوين سرعان
مــا يستقيم عــودهــم ويلقون نظرة
إجــمــالــيــة عــلــى مــظــاهــرهــم بمجرد
ال ــوص ــول إلـــى بـــاب الــقــصــر ،وهــو
عبارة عن باب خشبية كبيرة ال يقوى
املــرء على تفحص تفاصيلها ،نظرا
لكثرة الواقفني بجانبها من موظفني
ومفتشني وضباط وجنود ومخازنية،
وحتى كبار موظفي التشريفات.
لعل أول شعور يخامر املدعو لقصر
الصخيرات في هذا الصباح الصيفي
ذي السحاب الكثيف ،بعد اجتياز
الباب الكبير ،املفتوح على مصراعيه،
هو االستسالم القصير للحيرة التي
تخالج الفكر ،بني التوجه إلى الجانب
األيــمــن أو الجانب األيــســر مــن هذا
املــصــطــاف الــبــاســم املــشــراح ،فبني
الــرايــات املختلفة األلـــوان واملقاعد
واملـــوائـــد ،وبـــن مــئــات املــدعــويــن
وعشرات الخدام الذين يوزعون كل
أنواع املشروبات ،وبني رجال الدولة
والــســيــاســة والــديــن والــعــلــم ،وبني
األجانب الرسميني وغير الرسميني،
وبني السفراء والوزراء ،يتركز الذهن
قبل كل شيء على جزئيات هذا املوقع
الجميل ،الذي يحده من جانب البحر
جدار زجاجي يحول بني رياح البرد
ورطوبته ،وبني الجو الحار الهادئ
املهيمن على هــذه الساحة البديعة
املفروشة بالزليج ،وعلى يسار املدخل
ســاحــة واســعــة وكــأنــهــا ملعب كرة
تتوسطها شمسية كبيرة قائمة على
أعمدة خشبية ،وقد تراصت في ظلها
عدة موائد وكراسي مملوءة بالزوار،
وخلف تلك الشمسية تمتد الفسحة
الكبيرة إلــى أن تحدها سلسلة من
البيوت الصغيرة تتوسطها دوشات
املياه الباردة والحنفيات واملراحيض،
وقــد صبغت كلها بلون أزرق باهت
واحــتــشــد بــهــا عــشــرات املــدعــويــن
يخلعون بها ثيابهم ،أو يخرجون من
دوشاتها للتعرض لشمس الساحة.
وعلى يمني املــدخــل ،يمتد مسبح
هائل واسع أزرق اللون عذب املاء ،وقد
تراصت حوله مقاعد مريحة تتخللها
أجــســام السابحني الــذيــن يتمددون

رغم أن هذا الصباح من
يوم العاشر من يوليوز
لم يكن يمت للصيف
بصلة ،ورغم الغيوم
المطبقة على السماء،
فقد تسابق المدعوون
في األيام التي سبقت
يوم الحفل ،إلى
تخاطف ما تبقى من
بدل الصيف في متاجر
شيكاغو بأحياء المدينة،
وبعضهم صرف مئات
الدراهم في بعض
المتاجر من الدرجة
األولى ،بينما نفذت كل
أزياء الصيف الخارقة
األشكال التي ابتدعها
الخياط اإليطالي
سمالطو ،الخياط الذي
كانوا يتهافتون عليه،
ألنه خياط الملك
على جوانب املسبح بحثا عن الدفء،
وما أحلى االستحمام في مسبح عذب
املياه على شاطئ املحيط األطلسي
وسط عالم من الكبار والعظماء وفي
ضيافة ملك عظيم.
وتــحــتــضــن املــســبــح مـــن الــجــهــة
اليمنى ،سلسلة أخــرى من البيوت
الصغيرة التي يستبدل به املدعوون
ثيابهم ويستحمون فــي دوشاتها،
بينما تحتضن املسبح فــي الجهة
الــيــســرى ،أروقــــة صــغــيــرة مغطاة
وكأنها مقاعد صــالــونــات تطل من
خــال الحاجز الزجاجي على رمال
الشاطئ ،حيث تبدو من بعيد أمواج
املحيط مزمجرة على غير عادتها في
هذا اليوم من شهر يوليوز.
وعند اجتياز املسبح الذي يتوسط
املصيف في موقع هندسي بديع ،تقف
العني عند باب زجاجي كبير مغلق
يطل فيه كل املدعوين بال استثناء،
ليروا منظرا ألفوا رؤيته في األفالم
اإلخبارية وفي االستقباالت الرسمية
لــبــعــض الـــوفـــود األجــنــبــيــة الــتــي
يستقبلها امللك في الصخيرات ،فهذه
الــقــاعــة املغلقة مشحونة بالتحف
والزرابي ،ولكنها ال تعتبر جزءا من
املناطق املفتوحة للمدعوين ،نظرا
الختصاصها الــرســمــي ،وبعد هذه
القاعة مباشرة ،نصبت خيمة ضخمة،
فرشت بالزرابي فغطت جــزءا هائال
من املصيف ،وقد تمدد عليها الكثير
من املدعوين الذين ال يسبحون وال

يتمشون ،والذين غالبا ما يكونون من
هواة الحلويات واملشروبات وكؤوس
الشاي البلورية.
وعلى بعد بضعة أمتار من هذه
الخيمة املــتــرامــيــة األطــــراف ،أقيم
جــدار عــال جــدا يفصل بــن املنطقة
املخصصة للمدعوين وبني األجنحة
املخصصة للملك وأفراد أسرته.
وحتى ال يظهر منظر ذلك الجدار
مضايقا ،وال يفقد املصيف رونقه
وجماله ،فقد أقيم به مسرح عريض
اصطفت عليه الفرق املوسيقية في
وضــع متناسق جميل ،وقــد ارتــدى
العازفون خالفا للمدعوين ،لباسا
قاتما وقد أشرفوا من منصتهم على
املصيف البديع.
وعلى الجانب األيمن لهذا الجدار،
بـــاب صــغــيــر جـــدا مــفــتــوح لعموم
املــدعــويــن يــخــرجــون مــنــه لــإطــال
على الحدائق الجميلة البديعة ذات
األلــوان الزاهية والــزرابــي النباتية
متحدية جو البحر ورطوبته ،وفي
هذه الحدائق ،تفرق العبو الغولف
يتعقبون كراتهم الصغيرة ،الهني عن
كل ما يجري داخل القصر ،مستغنني
عــن السباحة املريحة والحلويات
واملشروبات.
وعــنــدمــا يــعــود الــزائــر مــن حلبة
الــغــولــف إلــــى أحـــضـــان املــصــيــف
ومسبحه ،وخيمته ،وي ــدور بعينه
باحثا عــن أي شــيء آخ ــر ،يشرئب
فضوله نحو أدراج صغيرة متصاعدة
على الجانب األيسر للجدار الفاصل
الــذي أقيم عليه مسرح املوسيقيني،
وعلى جانبي تلك األدراج ،اصطف
الحرس امللكي يمينا ويسارا حول
الــبــاب الصغير املغلق عند أعلى
األدراج ،إنه بال شك الباب الذي يؤدي
إلى أروقة امللك وأفراد أسرته ،ويهيمن
على هــذا التوزيع املتقن بجوانب
القصر ذلك البحر املزمجر ،الراسي
على بعد مئات األمــتــار من الجدار
الــزجــاجــي للقصر والــــذي ال منفذ
للمدعوين إليه ،ألنــه بعيد وتفصل
بينه وبني املدعوين رمال كثيفة كلون
الــذهــب ،ولكنه طويل املسافة بينه
وبني املدعوين ،حيث أن القصر أقيم
على ارتفاع شاهق من مستوى البحر،
فيكتفي املــدعــوون بإلقاء نظرة من
بعيد على البحر املزمجر الذي رست
فوق صفحته املقابلة للقصر بارجة
حربية مزينة باألعالم تحف بها بعض
الزوارق الصغيرة.
قديما ،كانت حفالت عيد العرش
ملتقى للناس في قصر دار السالم،
حــيــث كـــان ال ــب ــاش ــوات يــوزعــون
بطاقات االســتــدعــاء على األعــيــان،
وفـــي أغــلــب األحـــيـــان ،كــانــت تلك
البطاقات تــبــاع حتى فــي السوق
السوداء ،لذا كان املدعوون خليطا
من الناس على كل املستويات ومن
مختلف الــطــبــقــات ،يلتفون حول
موائد الحلوى يشحنون بطونهم
وجيوبهم ويعودون للمدينة فرحني
بما آتاهم ربهم من كرم امللك وتفسح

في قصره البديع.
ومنذ بضعة سنوات فقط ،أصبحت
الحفالت امللكية تكتسي طابعا آخر
أكــثــر جــديــة وأكــبــر أهــمــيــة ،إذ أن
مصفاة التشريفات امللكية ،ملا هيمن
عليها أكبر وأقسى مدير تشريفات
ملكية فــي عــهــد الــحــســن الــثــانــي،
الــجــنــرال م ــوالي حفيظ ،أصبحت
تــوزع استدعاءاتها عبر مقاييس
مــدروســة مضبوطة متناسقة مع
الحاجيات السياسية واملخططات
الحكومية والعالقات الخاصة.
وهكذا كان الناس في ذلك الصباح
الغائم من عاشر يوليوز ،حوالي
تسعمائة مــدعــو ،كـــان هــنــاك كل
املجتمع املفكر ،الذي له دور ما في
الحياة السياسية أو اإلداريـــة أو
العلمية أو العسكرية.
وكــــان اإلطـــــار الــظــريــف لقصر
الــصــخــيــرات يــســمــح لــلــوجــوه أن
تتبادل االستبشار ولألحاديث أن
تمازج االنشراح ،وكثير من الوجوه
التي ال تلتقي في الشارع أو يتفادى
كل طرف منها رؤية الطرف الثاني،
تراها هنا متبادلة ألحاديث وللكثير
من األسرار ..فالحكوميون يعتبرون
باقي املدعوين من املرضي عليهم،
والذين هم خارج الحلبة الحكومية،
يعتبرون هذه فرصة للتقرب أو لحل
املشاكل ،ولتصفية بعض األشياء أو
للتشفي من بعض الناس.
فعلى املوائد املتراصة هنا وهناك،
كنت تــرى خليطا مــن السياسيني
والعمال والضباط والوزراء.
وبجانب املمر الطويل املحاذي
للجدار الزجاجي ،كان عالل الفاسي
يــبــادل الــدكــتــور الــعــراقــي بعض
األســــرار ،وغــيــر بعيد منهم ،كان
مــوالي أحمد العلوي يضحك على
الطريقة التي يسبح بها سفير إحدى
الدول ،وكان الجنرال أوفقير يدخن
السيجار الطويل بجانب الوزير
العسكي ،بينما اقتعد املجلببون
جانبا خاصا بهم وكأنهم العدول
فــي إح ــدى حــفــات الــزفــاف ،فكنت
تــرى القاضي جديرة يتمتم بعض
الدعوات ،بينما كان الفقيه الكردودي
يرتشف كؤوس عصير اللوز.
ودخل أحرضان في حديث طويل
مع الدكتور الخطيب ،بينما استمر
عبد الرحمان الكوهن يحكي للغزاوي
آخر حكايات الدنمارك.
وفــي جــانــب آخـــر ،كــان الشبان
يــتــبــارون فـــي عـــرض قمصانهم
«الــهــيــبــي» املــزركــشــة وسراويلهم
امللونة املقرططة.
وبـــن الــفــتــرة واألخـــــرى ،كانت
الجموع تلتفت إلى األدراج املؤدية
للجناح املخصص للعائلة امللكية
علهم يرون طلعة امللك ،ولكنهم عادة
ما يفاجؤون بضابط من املرافقني
امللكيني أو وزيـــر يــعــود مــن ذلــك
الجناح.
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