المؤسس:
مصطفى العلوي

تــتــســاءل األوســــاط الصحية
العاملية ،عن مدى قدرة املغرب
ري
األسبوعية رقم  1في المغرب منذ 1965
على االلــتــزام بتوفير تلقيح
س
مجاني لكافة املغاربة ضد
فيروس «كوفيد  »19في الوقت
الــذي يصرح فيه رئيس فرنسا
مــاكــرون ،بــأن بـــاده غير قــادرة
على ذلك ،رغم منظومتها الصحية
القوية.
مـدير النشر:
الطيب العلوي
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من يحكم الجزائر؟

عداوة بدون رئيس
بنفس الحقد ،يواصل المسؤولون
الجزائريون التعبير عن مواقف معادية
ابتداء من االتهام الصادر عن «الجيش
للمغرب،
ً
الجزائري» الذي أصبح ضعيفا( )..للمغرب بتهديد
أمن المنطقة ،في إشارة إلى الواجب الوطني
الذي قامت به القوات المسلحة الملكية لتأمين معبر
«الكركرات» ،ووصوال إلى البيانات الرسمية الداعمة
للبوليساريو ..ولك هذا يحدث في غياب الرئيس
عبد المجيد تبون ،الذي يواصل أطول فترة عالج من
«كورونا» في العالم ،إذا صح فعال أن سبب اختفائه
هو إصابته بفيروس «كوفيد  ..»19ولعله
من سوء حظ الشعب الجزائري،
أن تفضي االنتخابات إلى انتخاب
رئيس مريض خلفا لرئيس مقعد..
من هنا يطرح سؤال :ما مصدر
صدرة في
هذه العداوة ُ
الم َّ
اتجاه المغرب؟ ومن يحكم
فعال في الجزائر؟
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كـواليـس األخبــار
استحضار عالقة الشيخ زايد والحسن الثاني في العيد الوطني
بقلــم:

الطيب العلوي

كيف اجتنب املغرب «م�سرية �سوداء»
�أخرى هذا الأ�سبوع
لك المغاربة وبــدون استثناء ،يعرفون املسيرة
الخضراء ،أو على األقــل يسمعون بها ولو مرة في
السنة( ،)...تلك املسيرة التي شارك فيها 350.000
مغربي ومغربية ،يوم  6نونبر  ،1975واتجهوا نحو
األراضي الصحراوية ،قصد إنهاء االستعمار اإلسباني
بها ،وبشكل سلمي ،والتي تذكرناها مرة أخرى قبل
شهر تــقــريــبــا( ،)...يــوم  6نونبر  ،2020حني خلد
املغاربة الذكرى  45لهذا الحدث.
لكن ما ال يعرفه الجميع( ،)...هو أنــه بعد شهر
تقريبا من هذا الحدث ،وبالضبط يوم  8دجنبر ،1975
الذي صادف يوم عيد األضحى في ذلك الوقت ،فاجأ
الرئيس الجزائري «الهواري بومدين» الجميع ،بقرار
طرد جميع املغاربة املقيمني بدولة الجزائر «الشقيقة»،
قرار تم تطبيقه بشكل فوري في نفس اليوم ،ودون
سابق إنــذار ،مما دفع املواطنني املغاربة وأسرهم،
ويقدر عددهم بـ  75.000شخص ،لجمع حقائبهم
ومغادرة التراب الجزائري في صمت( )...نحو املغرب،
على شكل مسيرة من نوع آخر( )...سميت بـ«املسيرة
السوداء».
تفاصيل «املسيرة الــســوداء» موجعة فعال ،حيث
ُيح َكى مثال أن األسر املغربية التي تأخرت في تلقي
الخبر ،أو من تباطأت على موعد املغادرة ،تم طردها
من البيوت ليال بلباس النوم ،كما تعرضت ملعامالت
سيئة وصلت حد االغتصاب والتجريد من املمتلكات
واألموال ،وكل ما كان بحوزتهم ،بعد عقود من العمل
الــشــاق هــنــاك ،للخروج مــن الجزائر بما عليهم من
مالبس فقط ..ومن أراد البقاء ،وجب عليه االعتراف
بجبهة البوليساريو ،وتقديم دعم مالي لها.
ال داعي لـ«ألف تخميمة وتخميمة» لفهم أن ردة
فعل بومدين هذه ،جاءت على شكل جواب مبني ،وال
غير ،على جميع أنواع الحسد واالنتقام أمام نجاح
املسيرة الخضراء ،بهدف رسم ذكرى أليمة في ذاكرة
املغاربة ،كمحاولة منه لحجب هذه الذكرى «السعيدة»
التي عاشوها قبل شهر ،واملدة الزمنية القصيرة جدا
بني املسيرتني ،وعدد الضحايا املغاربة املطرودين من
الجزائر بسبب نزاع الصحراء ،الذي بلغ ،350.000
هو  -وسبحان هلل  -نفس العدد الذي حركه املغرب في
مسيرته التي سماها الحسن الثاني بالخضراء ..تبقى
معطيات قليلة ،لكنها واضحة كل الوضوح لفك اللغز(.)...
وبما أن التاريخ يعيد نفسه ،كما تعلمنا من املغزى
األساسي لكتابات مؤسس جريدتنا ،موالي مصطفى
العلوي رحمه هلل ،والذي سنخلد األسبوع القادم (يوم
فاتح جمادى األولى) الذكرى األولى لرحيله ،وكمقاربة
بني الحاضر واملاضي ،فاألقدار هذه املــرة شــاءت أن
تكون دون أن تكون :حيث أنه من الجانب املغربي،
وبعد مرور  45سنة عن حدث املسيرة الخضراء ،قام
املغرب يوم  13نونبر  ،2020بتدخل عسكري سريع،
خفيف ،وناجح ،لطرد ميليشيات البوليساريو من معبر
«الكركرات» ،رأى فيه املحللون تعزيزا مغربيا لنفس
الذكرى ،لكن من الجانب الجزائري ،فالتاريخ لم يعد
نفسه ،حيث لم يكن هناك أي رد هذه املرة ،في دجنبر
 ،2020ربما نظرا لغياب رئيس على رأس الجزائر
هذه السنة ،لتبقى املسيرة الخضراء ُتخ ّلد و ُت َّ
ؤكد عند
الــضــرورة( ،)...و«املسيرة السوداء» وحيدة ويتيمة
تاريخيا ،يومها الوحيد كان في الثامن دجنبر ،1975
دون تخليد ،وال تأكيد( ،)...ليكون التاريخ بذلك ،قد
أعاد نفسه بالنسبة للجزائريني هذه املرة ،فقط فيما
يتعلق بغياب وظــروف «عــاج» الرئيس عبد املجيد
تبون ،حيث تذكرنا هذه الوضعية إلى حد ما ،بغياب
صاحب «املسيرة الــســوداء» بومدين ،الــذي غاب هو
اآلخر سنة  1978في رحلة عالجه باالتحاد السوفياتي
سابقا ،ألزيــد من شهرين ،ضاربا موعدا سريعا مع
املوت بعد عودته للبالد(.)...

�سفري الإمارات «الع�صري» ي�ستبق امل�صاحلة
اخلليجية بت�صفية تركة ال�سفري «الكعبي»
الرباط .األسبوع

فـــي أولـــــى تــحــركــاتــه منذ
إعــفــاء السفير الــســابــق لدولة
اإلمــــارات فــي املــغــرب ،علي بن
ســالــم الــكــعــبــي ،الـــذي تميزت
فــتــرة واليــتــه بــســوء فهم كبير
بني املغرب واإلمــــارات( ،)..قام
سفير اإلمـــــارات فــي الــربــاط،
العصري الظاهري ،بإعادة إحياء
األعــراف الدبلوماسية القديمة،
عــبــر تصفية أســلــوب السفير
السابق(.)..
فــبــخــاف السفير الــســابــق،
ال يــتــردد السفير العصري في
وص ــف الــصــحــراء بالصحراء
املــغــربــيــة ،كما أن إشـــارة بدء
صفحة جــديــدة مــن الــعــاقــات
بني البلدين ،أكدها تعيني هذا
السفير ،الــذي سبق أن حصل
على وسام ملكي سنة  2016من
طرف امللك محمد السادس.

السفير العصري خالل افتتاح قنصلية لإلمارات بالعيون

وكــان الفتا لالنتباه ،حديث
ســفــيــر اإلمــــــارات عــن افــتــتــاح
قنصلية إماراتية بمدينة العيون،
بمناسبة االحتفال األخير باليوم
الوطني التاسع واألربعني الذي
يـــؤرخ لــقــيــام دولـــة اإلمــــارات،
حيث قال« :إن افتتاح القنصلية
الــعــامــة اإلمــاراتــيــة فــي مدينة

العيون بالصحراء املغربية،
يعكس املوقف الثابت والراسخ
لدولة اإلمارات في دعم القضايا
العادلة للمملكة املغربية ،وعلى
رأسها قضية الصحراء املغربية،
فــي إطـــار الــتــضــامــن امللموس
والفعال مع املغرب الشقيق،»..
كما أضاف السفير في تصريح

باملناسبة« :إن االحتفال بهذه
املناسبة (العيد الوطني) ،يعيذ
إل ــى األذهــــان ذكـــرى تأسيس
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة
واململكة املغربية الشقيقة ،على
يد املغفور لهما ،الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان مؤسس دولة
اإلمــارات ،وجاللة امللك الحسن
الثاني طيب هلل ثراهما.»..
«عــاشــت األخ ــوة اإلمــاراتــيــة
املــــغــــربــــيــــة» ..هـــكـــذا خــتــم
الدبلوماسي اإلماراتي رسالته
املــرفــوعــة إلــى وســائــل اإلعــام
فـــي ذكـــــرى الــعــيــد الــوطــنــي
لإلمارات ،الذي مر شأنه شأن
تعيينه في ظروف استثنائية،
بسبب القيود التي فرضتها
جــائــحــة «كــــورونــــا» ،وبــذلــك
تكون صفحة السفير السابق
قد طويت ،في أفــق املصالحة
الخليجية املرتقبة ،حيث اتخذ
املغرب موقف الحياد إزاء كافة
األطراف(.)..

كاريكاتير األسبوع

تخفيف إجراء
نقل جثث ضحايا
«كورونا»

الرباط .األسبوع
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�صراع اللوبيات داخل الربملان
الرباط .األسبوع

تصدت املعارضة في مجلس
الــنــواب لتعديل فــي قانون
املــالــيــة ،حــصــل فــي مجلس
املستشارين وكانت الحكومة
تسعى لتمريره ،يتعلق برفع
ضريبة استيراد «البولستير»،
املـــنـــتـــجـــات الــتــركــيــبــيــة
البالستيكية التي تستعمل
في صناعة النسيج ،إلى 17
باملائة عوض  2.5باملائة.
ورفـــــض نـــــواب الــلــجــنــة
املالية رفع ضريبة املنتجات
التركيبية البالستيكية إلى 17
باملائة ،ألنه سيعيق الشركات

التي تعمل في القطاع بشأن
استيراد هذه املادة ،وسيسمح
لبعض الــلــوبــيــات باحتكار
الــســوق ورفـــع أســعــار هــذه
املواد ،حيث وجهت انتقادات
للحكومة الــتــي قبلت بهذه
التعديالت التي تحقق مصالح
بعض الجهات على حساب

املصلحة العامة للوطن.
وكــان حــزب االســتــقــال قد
أطلق اتهامات للحكومة خالل
مــجــلــســه الــوطــنــي ،بخدمة
أجندة ومصالح اللوبيات في
املجال االقتصادي ،عبر تمرير
قوانني تخدم مصالحها وتؤثر
على الطبقة املتوسطة.

تعليمات جــديــدة مــن وزارة
الداخلية تلقاها الــوالة والعمال
ومصالح األمن والدرك ،للتخفيف
م ــن اإلجـــــــراءات املــعــمــول بها
بخصوص نقل جثث املتوفني
جراء إصابتهم بفيروس «كورونا»
من مدينة إلى أخــرى ومن إقليم
إلى آخر.
وقــالــت مــصــادر متطابقة ،أن
القرار الجديد أشار إلى أنه صار
باإلمكان نقل جثث املتوفني من
مدينة إلى أخری بعد أن كان إلى
غاية األسبوع املاضي ،يستثني
الوفيات الناجمة عــن اإلصابة
بفيروس «كورونا» املستجد.
وأعــطــيــت تعليمات لعناصر
الــدرك املكلفني بالسير والجوالن
والعناصر التي تشتغل بالسدود
القضائية ،قصد السماح لسيارات
نقل األموات بالتنقل بني املدن ونقل
حتى املصابني بالفيروس ،بعد أن
كان قد تقرر املنع في سياق التدابير
االحترازية التي اتخذها املغرب
للتصدي لفيروس «كورونا».
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تحت األضواء

سؤال الساعة في ظل التراجع الخطير:

ما خفي

اكن أعظم
حركة دبلوماسية كبيرة يشهدها
الحي الدبلوماسي بالعيون ،للبحث
عن مقرات لقنصليات جديدة ينتظر
افتتاحها قريبا لعدة دول عربية ،وقد
ارتفعت قيمة الحي الدبلوماسي بعدما
قــررت السلطات إغالقه ،وتخصيصه
للدبلوماسيني فقط ،وأصــبــح بعض
املــالــكــن يــعــرضــون فيالتهم للكراء
في هذا الحي ،لالستفادة من هامش
للربح ،طاملا أن سومة الكراء خارج
هذا الحي أقل بكثير..

�أين القرار ال�سيا�سي لإنقاذ
ال�صحـافة الوطـنية؟
و
اتهام
بإعدام الصحافة المغربية
الرباط .األسبوع

أجمع عدة مشاركني في الندوة التي دعت
إليها «لجنة املنشأة الصحفية» التابعة
للمجلس الوطني للصحافة ،على اتهام
«غوغل» و«الفيس بــوك» بتجفيف منابع
اإلعالنات للصحافة الوطنية ،خالل الفترة
األخيرة ،حيث وصلت نسبة االستحواذ
على اإلعالنات من السوق إلى  80في املائة،
وكرست األرق ــام املعلنة لتراجع انتشار
الصحافة املغربية ،االعتقاد بوجود أزمة
كبيرة في القطاع ،خالل الندوة التي نظمت
بالدار البيضاء تحت عنوان« :مستقبل
الصحافة املغربية بــن أثـــار الجائحة
واألزمة الهيكلية».
أما بالنسبة للصحافة الورقية ،فقد كانت
أثــار جائحة «كــورونــا» قد امتدت لتشمل
كل الصحف الوطنية ،بشكل ينذر بالسكتة
القلبية ،وأكبر دليل على ذلك ،األرقام التي
قدمها بعني املكان ،املدير العام لـ«سابريس»،
الشركة املكلفة بتوزيع الصحف ،حيث
أكد أن رقم املعامالت املحقق عبر األكشاك
املنتشرة في كافة ربــوع التراب الوطني،
قد انتقل من رقــم معامالت يقدر بـ 240
مليون درهم في سنة ( 2019بني الصحافة
الوطنية والــدولــيــة) ،إلــى رقــم  90مليون
درهــم ،وهــو انخفاض كبير ،غير مسبوق
في تاريخ الصحافة املغربية ،وقد تضاعفت
الضربة املسجلة في سوق الصحف الوطنية
بالتراجع من رقــم معامالت يقدر بـ 170
مليون درهم إلى  64مليون درهم بالنسبة
للصحافة الورقية..
وبلغة دبلوماسية ،استعملها املجلس
الوطني للصحافة ،فإن ((جائحة كورونا قد
أدت في املغرب ،إلى أزمة عميقة في قطاع

الصحافة بشكل عام وفي الصحافة الورقية
بشكل خاص ،حيث تعمقت األزمة الهيكلية
التي ظهرت منذ ما يزيد عن ثالث سنوات،
وأرخــت بظاللها على مختلف الجوانب
املالية واللوجستيكية للمنشآت الصحفية،
ومنذ ذلك الحني ،توالت األزمات في العديد
من املقاوالت الصحفية ،وتسارعت بفعل
التغييرات التكنولوجية املتعاقبة التي
عرفها قطاع اإلعالم واالتصال بشكل عام،
مــا تسبب فــي تــدنــي املبيعات وتضخم
الــقــراءة املجانية ،وتراجع االستثمارات
اإلعالمية كوسيلة قرب جماهيرية تستجيب
لحاجيات جــزء كبير من املستمعني غير
املتعلمني ،كما تكاثرت الصحف الرقمية،
وتنوعت املضامني املجانية وأصبحت
في متناول شريحة كبيرة من املغاربة،
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،كفضاء
عمومي جديد لإلخبار وتبادل املعلومات
واملعطيات خــارج القنوات املؤسساتية
املهيكلة)).
ولــم تكن الفرصة لتمر دون أن يثير
املجلس الوطني للصحافة فــي تقريره،
إشكالية توزيع الصحف ،فشبكة التوزيع
غير متطورة وكثيفة بما يكفي ،فباإلضافة
إلى عدم تغطية العديد من املناطق النائية،
فإن عدد األكشاك محدود جدا ،بل ويتقلص
باستمرار (ناقص  30في املائة) ،وأصبح
أغلبها يتميز بتكدس الرفوف التي تطغى
عليها عناوين الصحافة األجنبية ،مما
يحد من إبراز املنتجات املغربية ،وخاصة
أحدثها وأقلها شهرة ،وتبقى في كثير
من املناطق ،نقط البيع التي تعتبر فيها
الصحافة منتوجا ثانويا (املتاجر ،مكاتب
البيع ،التبغ ،املكتبات )..هي الوسيلة
الوحيدة القتناء الجرائد من طرف القراء..
(حسب التقرير).
بلغة األرقــام ،ال تبيع الصحافة الورقية
املغربية أكثر من  200ألف نسخة يوميا،

وهو رقم هزيل مقارنة مع عدد السكان (35
مليون نسمة) ،وبخصوص حصة الصحافة
املكتوبة من اإلعالنات ،فقد تراجعت بنسبة
 50في املائة بني سنوات  2013و،2019
وانخفضت حصتها من  22في املائة لفائدة
اإلذاعات ،وخاصة لصالح املجال الرقمي..
يقول املجلس الوطني للصحافة(( :ال
تعبر حصة املجال الرقمي من اإلعالنات
عن حجمه الحقيقي ،فمن جهة ،هناك جزء
كبيرا من االستثمار في الرقمي باطني
ومــن الصعب تقييمه ويحتكره عمالقة
الــويــب (الــفــيــس بـــوك ،وغــوغــل ،وآب ــل،
وامليكروسوفت ،)..الذين بفضل سيطرتهم
على البيانات وتوفرهم على منصات سهلة
الولوج واالستعمال ،يستحوذون على أكثر
من  80في املائة من امليزانيات املخصصة
له ،بينما تحصل املواقع اإلخبارية بالكاد
عــلــى  20فــي املــائــة مــن االســتــثــمــارات
اإلعالنية املخصصة للرقمي ،فعلى سبيل
املــثــال ،مــن مبلغ إجمالي االستثمارات
الخام املخصص للصحافة الرقمية سنة
 ،2018أي  600مليون درهــم ،فإن ما عاد
للصحافة الرقمية املغربية هــو أقــل من
 100مليون درهم فقط ،ومن جهة أخرى،
يتميز هذا املجال بمنافسة حادة ،وضعف
كبير لتعريفة تسويق مجاله ،فاإلعالن
بنفس األهداف املسطرة من طرف املعلنني،
يرجع بالنسبة لهم ،بكلفة أقل بكثير عن
طريق عمالقة الويب مقارنة بالدعامات
املغربية(.)))..
يمكن القول أن إصابة الصحافة املغربية
بداء «كورونا» ،خلفت أزمة كبيرة ال يمكن
تطويقها بسهولة :فـــ((بــعــد أن قــررت
الحكومة املغربية يوم  22مارس املاضي،
في ظل اإلجــراءات الهادفة للتصدي لوباء
كــورونــا ،تعليق إص ــدار ونشر الصحف
الورقية ،تحولت جل العناوين إلى اإلصدار
الرقمي باملجان على مواقعها اإللكترونية
وعبر عدة منصات وبصيغة  ،pdfوكانت
لهذا القرار ،انعكاسات سلبية على قطاع
الصحافة ،زادت من املشاكل التي كانت
تتخبط فيها العديد من العناوين املغربية،
حــيــث انـــهـــارت ،بــن عــشــيــة وضــحــاهــا،
اإليـــرادات املالية لجل املنشآت ،وأصبح
اإلفالس يهدد وجود العديد منها.))..

لم يكن لــقــاء املجلس الوطني
للصحافة ،الذي انعقد مؤخرا بالدار
البيضاء ،ليمر دون أن يسجل تلميحا
قويا من طرف القطب اإلعالمي برادة،
الذي قال إن مطابع الصحف املغربية
بشكلها الــحــالــي تــجــاوزهــا الــزمــن،
وبصفته خبيرا فــي الــتــوزيــع ،فقد
همس أيضا للموزعني الجدد ،حيث
قال أن توزيع العناوين األجنبية يعني
فتح األبـــواب ..لكن ينبغي االنتباه
للنوافذ(.)..
وصل الصراع بني األحرار و«البام»
إلى أهم شارع في العاصمة الرباط،
غير بعيد عن مبنى البرملان ،وبينما تم
تعليق نصب ضخم لـ«التراكتور» في
مقدمة الشارع ،تم اقتناء مقر لحزب
األحرار في نهاية نفس الشارع ،حيث
ينتظر أن يخوض الــحــزبــان معركة
كبيرة حول عمودية املدينة ورئاسة
الجهة.
لم يصدر عــن الــوزيــرة الحركية
بوشارب ،أي تعليق أو توضيح فيما
يتعلق بمكتب الدراسات الــذي كانت
مسؤولة عنه قبل أن يتم تعيينها في
منصب وزيرة ،حيث كان هذا املكتب قد
تكلف بدراسات لصالح جهات عمومية
في وقت سابق(.)..
تعقدت وضعية الصحافي الراضي
الليلي ،الــذي انتقل من تقديم نشرة
أخــبــار املــغــرب إلـــى نــشــرة أخــبــار
البوليساريو( ،)..بعد أن وجهت له
عــدة تهم كبرى في فرنسا ،مرتبطة
بــخــرق قــواعــد الــلــجــوء ،ومــمــارســة
نشاط سياسي عبر منصات التواصل
االجتماعي(.)..
احتفى اكتب الــدولــة الــســابــق،
محمد الكحص ،بالصورة التاريخية
التي نشرتها «األسبوع» ألول مرة في
عددها قبل املاضي ،ضمن ركن «صور
تنشر ألول مــرة» ،وأعــاد نشرها على
صفحته «الفيسبوكية» بتعليق مرفق:
«ذات زمان» ..
تحول الوالي بيكرات في العيون
إلــى ظــاهــرة تواصلية ،بعدما نجح
في فتح مكتبه لكافة األصــوات ،حيث
ال يــتــردد فــي فتح الــحــوار حتى مع
االنفصاليني ويقارعهم على مغربية
الصحراء بالحجة والدليل ،وتقول
بعض املــصــادر ،أن الــوالــي استطاع
ترتيب أوراقــه مع النافذ حمدي ولد
الرشيد ،ما جنبه عدة مشاكل حصلت
ألسالفه في السابق(.)..

4

من  10إلى  16دجنبر 2020

كـواليـس األخبــار

هل يتجه المغرب لتقنين
زراعة الحشيش؟

برملانيون يعتزمون زيارة مغربيات
«داع�ش» يف �سوريا والعراق

الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

تحظى قضية مــغــربــيــات «داعـــش»
وأطفالهن العالقني في سوريا والعراق،
باهتمام من قبل البرملان املغربي ،حيث
تم تأسيس لجنة برملانية استطالعية،
ستقف على أوضاع العالقني في مخيمات
االعتقال في الشام وبالد الرافدين.
وقــد تم تكوين لجنة خاصة مكونة
من  16برملانيا ينتمون ملختلف الفرق
النيابية ،أغلبية ومــعــارضــة ،بهدف
دراســة وضعية املغربيات السلفيات
الــلــواتــي لــم يــشــاركــن فــي أي قــتــال،
والوقوف على وضعية األطفال الصغار
وتقديم مقترحات للحكومة لتسوية
وضعيتهم.
وحــســب مــصــادر مطلعة ،فاللجنة
البرملانية تعتزم القيام بــزيــارة إلى
مخيمات االعتقال التي تعيش فيها
الــنــســاء املــغــربــيــات ،لــلــوقــوف على
أحوالهن وظروف أطفالهن ،والعمل على
تسوية وضعيتهم بتنسيق مع وزارتي
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة ،والــبــحــث عن

صيغة إلعادتهم للمغرب.
وتضيف املصادر ،أن هذه اللجنة من
املنتظر أن تعقد اجتماعا مع تنسيقية
العالقني فــي ســوريــا والــعــراق ،ألجل
دراســـة املــلــفــات والــحــاالت املــوجــودة
لديها ،قصد طرحها خالل االجتماعات
التي ستجمع اللجنة البرملانية مع وزراء
في الحكومة ،ملناقشة امللف والخروج
بقرارات تسعد عائالتهم في املغرب.
وحسب إحصائيات تنسيقية العالقني
واملعتقلني في سوريا والعراق ،فإن عدد

األطفال يصل إلــى حوالي  205أطفال،
النساء حوالي  78امــرأة ،بحيث
وعــدد
جطو
يوجد  18طفال مغربيا يتيما ،بينما بقية
األطفال يعيشون مع أمهاتهم في مخيمات
االعتقال والسجون العراقية والكردية.
وكشف عبد الحق الخيام ،الرئيس السابق
للمكتب املركزي لألبحاث القضائية ،في
نــدوة صحافية ،أن  280مغربية رفقة
 391طفال موجودون في بؤر التوتر في
الشرق األوسط ،مضيفا أن هناك جهودا
من املغرب للتدخل لتسوية ملفهم.

صور تنشر ألول مرة

خلق تأييد املغرب للفائدة
الطبية للقنب الهندي ،نقاشا
واســعــا لـــدى املــغــاربــة في
مواقع التواصل االجتماعي،
السيما بعدما صوت املغرب
بـ«نعم» خالل اجتماع لجنة
املـــخـــدرات الــتــابــعــة لــأمــم
املتحدة بالنمسا ،التي أزالت
نبتة القنب الهندي من فئة
املخدرات املمنوعة.
تــصــويــت املــغــرب يعتبر
بمثابة اعــتــراف رسمي من
قبل الدولة ،باملزايا الطبية
الــتــي يــتــوفــر عليها القنب
الــهــنــدي ،ويمكن أن يشكل
نقطة فاصلة إلنهاء معاناة
املزارعني والفالحني القاطنني
في الشمال ،والــصــادرة في
حقهم مذكرات اعتقال بسبب

زراعة «الكيف» في أرضهم.
ويــعــتــبــر املـــغـــرب الــبــلــد
الوحيد فــي شــمــال إفريقيا
والشرق األوسط الذي وافق
على رفــع الحظر عن القنب
الــهــنــدي ،ألجـــل استعماله
ألغـــراض طبية ذات منفعة
عــامــة ،بينما عــارضــت دول
عربية أخــرى قــرار اللجنة،
وهـــــي مـــصـــر والـــجـــزائـــر
والبحرين.
تعتبر زراعة القنب الهندي
مــصــدر املــعــيــش األســاســي
لــلــعــديــد مــن ســكــان الــريــف
والشمال في املغرب ،بسبب
طبيعة التربة واملناخ ،الذي
ال يسمح بــزراعــة منتوجات
أخـــــرى مــثــل الــخــضــروات
والـــفـــواكـــه ،الـــشـــيء الـــذي
خلق نقاشا في البرملان منذ
سنوات ،ألجل استغالل القنب
الــهــنــدي فــي املــجــال الطبي
حتى يستفيد سكان املناطق
الريفية منه.

مطالب بافتحاص ملفات
الفساد في وزارة بوشارب
الرباط .األسبوع

طالبت الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة املدينة،
الــوزيــرة نــزهــة بــوشــارب ،بافتحاص محايد لجمعية األعمال
االجتماعية ،وتحديد املسؤوليات بخصوص االختالالت التي
عرفتها مالية املؤسسة ،مشددة على إنهاء الوضعية الكارثية التي
تعيشها جمعية األعمال االجتماعية بسبب سوء التدبير خالل
السنوات املاضية.
وكشفت الجامعة الوطنية ،أن األعضاء ألول
مرة يتوصلون بالتقارير األدبية واملالية ،التي
تبرز الهدر املالي ألموال املؤسسة التي تصل
لـ  600مليون سنتيم ،والتي تم صرفها في
الصيانة واإلصــاحــات وغيرها من األمور
التي ال عالقة لها باألعمال االجتماعية ،دون
أن تنعكس على املوظفني واملوظفات.
ودعت الجامعة الوزير املسؤولة،
إلى التدخل ألجل استثمار األموال
املــوجــهــة للقطاع االجتماعي
والخدمات االجتماعية للموظفني
بقطاع اإلســكــان ،واتــخــاذ ما
يفرضه القانون لصيانة املال
العام من الهدر.

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

الرفيقان
صورة األمس ،يظهر فيها الرفيقان
«الشيوعي» إسماعيل العلوي زعيم حزب
التقدم واالشتراكية ،والكاتب األول
السابق لالتحاد االشتراكي محمد اليازغي.

بوشارب

موقف:
طـــالـــب الـــبـــرملـــانـــي مــصــطــفــى
الــشــنــاوي عــن فــيــدرالــيــة اليسار،
جميع املسؤولني من وزراء ونواب
ومــســتــشــاريــن ومــوظــفــن سامني
ومــســؤولــن إداريــــن ،بــأخــذ زمــام
املــبــادرة في تلقي تطعيم التلقيح
الخاص بفيروس «كــورونــا» ،قصد
إعطاء القدوة للمواطنني.
ووجه البرملاني الشناوي رسالة
للمسؤولني عبر صفحته الرسمية
بموقع التواصل االجتماعي ،يدعوهم
للقيام بهذه الخطوة «كــي يثق املــواطــنــون فــي خطابنا
ومــواقــفــنــا» ،مشيرا إلــى أنــه سيكون مــن األوائـــل الذين
يستعملون اللقاح أمام أنظار الجميع ،وأكد أن البرملانيني
واملسؤولني والسياسيني والنقابيني املغاربة ،يجب أن
يكونوا منسجمني في مواقفهم وتصرفاتهم وممارساتهم
مع خطاباتهم ،ويعملوا على ربط القول بالفعل ،ويطبقوا ما
يوصون به اآلخرين.

بعد حماية الاكتب العام المؤقت

اتهام وزير ال�صحة بالتماطل يف تفعيل امل�ساطر الإدارية
الرباط .األسبوع

يتساءل العديد من العاملني
فـــي وزارة الــصــحــة وفــي
الــقــطــاعــات النقابية،
عـــن ســـر تمسك
الوزير خالد أيت
الطالب ،بالكاتب
ال ــع ــام املــؤقــت
«ب ــال ــن ــي ــاب ــة»
والــذي ظل في
هــذا املنصب
منذ عامني،
أيت الطالب

دون أن يتم تعيني كاتب عام جديد
بصفة رسمية.
وبالرغم من االنتقادات
الـــتـــي تـــوجـــه لــلــكــاتــب
الــعــام املـــؤقـــت ،بسبب
الوضعية التي تعيشها
املــســتــشــفــيــات
العمومية في
مختلف مدن
وأقــــالــــيــــم
املــمــلــكــة،
بصفته
مسؤوال
عــــــــن

مديرية املستشفيات ،إال أن الوزير
يقوم بالتغطية عليه رغم الصفقات
املثيرة للجدل ،التي أبرمتها الوزارة
تحت إشراف الكاتب العام بالنيابة.
فــالــواقــع الــــذي يــعــرفــه الــقــطــاع
الصحي حاليا في ظل احتجاجات
املمرضني واألطــر التقنية ،وتدهور
وضعية املستشفيات والخصاص
الذي تعرفه العديد من املستشفيات
اإلقــلــيــمــيــة ف ــي املــــدن الــصــغــيــرة،
بسبب غياب التجهيزات وأقسام
اإلنــعــاش ،والخصاص فــي املــوارد
الــبــشــريــة ،يجعل الــــوزارة تعيش
تخبطا عشوائيا في ظل غياب كاتب
عام رسمي قــادر على تدبير األمور
وتسوية املشاكل.
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كواليس صحراوية

املغرب يعلن ت�شبثه باتفاق وقف �إطالق النار
ويعد برد حازم على �أي ا�ستفزاز
العيون .األسبوع

صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج ،ناصر
بوريطة ،أن املغرب جدد التأكيد على تمسكه
باتفاق وقف إطالق النار ،مع االحتفاظ بحق
الرد بـ«أكبر قدر من الشدة» على أي تهديد
يطال أمنه.
وقــــال بــوريــطــة ف ــي حــــوار م ــع مجلة
«بارليمانت ماغازين» ،أن «املغرب أكد مجددا
على تمسكه بوقف إطالق النار وبالعملية
السياسية ،مع االحتفاظ بحق الرد بأكبر
قدر من الشدة ،في دفاع مشروع عن النفس

تلكس من الصـحراء
ثمن القنصل العام اإلماراتي املعتمد
بمدينة العيون ،عيسى البلوشي ،زيارة
الوفد البرملاني املغربي ملقر القنصلية،
وعبر عن اعتزازه ملبادرة لجنة الخارجية
والــدفــاع الوطني والــشــؤون اإلسالمية
واملغاربة املقيمني في الخارج بمجلس
النواب ،التي تؤكد على متانة العالقة
بني املغرب واإلم ــارات ،والتي تجسدت
بافتتاح أول قنصلية عربية بالعيون ،كما
أوضح رغبة بالده في تعزيز التعاون في
مجال االقتصاد واالستثمار بهذه املدينة.

ضد أي تهديد يطال أمنه».
وكـــــشـــــف الـــــــوزيـــــــر أن
البوليساريو منذ عام ،2016
ت ــق ــوم مـــــرارا بــأعــمــال غير
قانونية ،السيما أعمال االبتزاز
والعصابات في املنطقة العازلة
ب ـــ«ال ــك ــرك ــرات» وشــرق
الـــجـــدار الــدفــاعــي،
فـــــي انـــتـــهـــاك
لــاتــفــاقــيــات
وتــــجــــاهــــل
صــــــــــــارخ
لــلــدعــوات
الــصــادرة
عــــــــــــن
األمـــــن
بوريطة

تعذيب وحشي لنزالء
سجن «الذهيبية»
بتندوف

الــعــام لــأمــم املــتــحــدة وقــــرارات
مجلس األمن.
وأوضح بوريطة ،أن ميليشيات
الــبــولــيــســاريــو ات ــخ ــذت قـــرارا
بتكثيف تــجــاهــلــهــا للقانون
الــدولــي ،من خــال وقــف حركة
الــبــضــائــع واألشــــخــــاص بني
أوروبا وغرب إفريقيا ،عبر املغرب
بمعبر «الكركرات» ،مشيرا إلى
الــتــزام املغرب املباشر مع
األمني العام لألمم املتحدة
وأع ــض ــاء مــجــلــس األمـــن،
السيما من خالل «السعي
إلى وضع حد للسلوك
العدواني مليليشيات
البوليساريو».

أول موقف ألمريكا بعد تأمين معبر «الكركرات»
العيون .األسبوع

انتصار جديد للمغرب كان واضحا خالل
أول تعليق رسمي من طرف الواليات املتحدة
األمريكية على تطورات الوضع في الصحراء،
على ضــوء األحــداث األخيرة بـ«الكركرات»،
حيث عبر وزيــر الخارجية األمريكي ،مايك
بومبيو ،عن ثقته في قدرة املغرب على حل هذه
األزمة.

وأكد وزير الخارجية األمريكية خالل كلمته
االفتتاحية التي ألقاها عبر وسائل االتصال
املرئي عن بعد ،خالل انطالق النسخة السادسة
عشر من قمة األمــن اإلقليمية «حــوار املنامة
 ،»2020بأن واشنطن تعتقد بأنه ال ينبغي حل
النزاعات من خالل الوسائل العسكرية.
وأشار رئيس الدبلوماسية األمريكية ،إلى أن
بالده التي تعتبر حاملة القلم واملسؤولة عن
صياغة مشروع قرارات مجلس األمن الدولي
حول الصحراء ،تعتقد بأن حل هذا النزاع ال
يمكن أن يتم إال من خالل املفاوضات ،التي
يمكن أن تحقق نتائج جيدة.

العيون .األسبوع

كــشــفــت حـــركـــة «صــــحــــراويــــون من
أجــل الــســام» ،أن جبهة البوليساريو
االنفصالية قــامــت بتعذيب  11معتقال
صحراويا بسجن «الذهيبية» املتواجد
داخـــل مخيمات تــنــدوف ف ــوق الــتــراب
الجزائري ،مبرزة أن مدير السجن املسمى
محمد الكوري ابيقيش ،أقدم على إخضاع
هؤالء النزالء لجلسات تعذيب أدت إلى
إغماءات للضحايا.
وأوضــحــت الحركة أن هــذا التعذيب
الوحشي ،جــاء بسبب احتجاج هــؤالء
الصحراويني على «وضعهم في زنــازن
جماعية فيها مرحاض مغلق ورائحته
كريهة» ،مما دفعهم للمطالبة بتغيير
تلك الزنزانة ،وهو ما جعل املدير يغضب
ويخضعهم لجلسات تعذيب ملدة  5ساعات
متواصلة.
وحــســب الــحــركــة الــصــحــراويــة ،فقد
استعمل املدير «الكامة» خالل جلسات
التعذيب ،حيث «يتم تقييد السجني على
سرير حديدي ،ثم ينهال عليه الجالدون
بالضرب بالعصي واللكم في جميع أنحاء
جسده حتى يغمى عليه».
وحــســب شــهــادات معتقلني سابقني،
فسجن «الذهيبية» ،هو عبارة عن مجموعة
من الزنازن االنفرادية دون أرقام ،وصفها
يدعو للموت ،حيث يتم تعذيب النزالء
بطريقة وحشية.

مجلة إسبانية تشيد بتأمين معبر «الكركرات»

�سفري املغرب بنواك�شوط ينال ثقة املوريتانيني
العيون .األسبوع

أك ــدت مجلة «أت ــاالي ــار» اإلســبــانــيــة ،أن
تدخل القوات املسلحة امللكية املغربية لفك
الحصار عن معبر «الكركرات» ،الذي يربط
املغرب بموريتانيا والذي كانت عناصر من
البوليساريو قد أغلقته في وقــت سابق،
حظي بدعم دولي واسع.
وقالت املجلة املتخصصة في الشؤون
العربية والقضايا املغاربية ،أن املغرب
نجح في الحصول على دعم واسع لتدخله
الذي استهدف إعادة فتح معبر «الكركرات»
الحدودي مع موريتانيا ،بعدما استهدفته
عناصر من جبهة البوليساريو.
وأضــافــت «أتـــااليـــار» ،أن هــذه العملية
حظيت بدعم وتأييد العديد مــن أعضاء
البرملان األوروبي ،باإلضافة إلى مجموعة من
الشخصيات السياسية األوروبية البارزة.

وذكــر املنبر أيــضــا ،أنــه جــرى توجيه
نــداء إلــى جوزيف بوريل ،ممثل االتحاد
األوروبــي للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية ،من أجل دعم املغرب في جهوده
لضمان وتأمني تنقل األشخاص والبضائع
في املنطقة العازلة بـ«الكركرات» ،وأن هذه
الشخصيات عبرت عن قلقها إزاء تصاعد
التوترات بعد انتهاك املنطقة العازلة من
طرف ميليشيات البوليساريو املسلحة.
وأشــــادت املــجــلــة اإلســبــانــيــة بالطوق
األمني الــذي فرضه املغرب ،والــذي مكن
من إعادة فتح معبر «الكركرات» الحدودي،
نقطة العبور الوحيدة بني أوروبا واملغرب
وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،والذي
تعبره سنويا أزيــد من  4ماليني طن من
السلع والبضائع ،وبالتالي ،فهو يعد
شريانا اقتصاديا حيويا للمنطقة ونقطة
وصــل استراتيجية بني أوروبــا واملغرب
وإفريقيا جنوب الصحراء.

عبد اهلل جداد .العيون

عاد سفير اململكة املغربية
لــــدى نـــواكـــشـــوط ،حميد
شبار ،إلى واجهة األحداث
بموريتانيا ،إثر مباحثات
اعتبرتها أوســاط سياسية
«رفيعة املستوى» جمعته
بوزير الــشــؤون الخارجية
والــتــعــاون واملوريتانيني
في الخارج ،إسماعيل ولد
الــشــيــخ أحــمــد ،بــحــضــور
السفير
محمد الحنشي،
املدير العام ملديرية التعاون
الثنائي بـــوزارة الــشــؤون
الــخــارجــيــة املــوريــتــانــيــة،

ومــحــمــد حــيــبــل ،رئــيــس
مصلحة باملديرية نفسها.
حــمــيــد شـــبـــار الـــعـــارف
بخبايا قضية الصحراء،
إذ سبق لــه أن شغل مهام
العامل املكلف بالتنسيق مع
«املينورسو» بالعيون ،وكان
والــيــا على جهة الداخلة
وادي الــذهــب وسفيرا في
عــدد مــن الـــدول اإلفريقية
قبل أن يتم تعيينه سفيرا
للمغرب لــدى موريتانيا،
يتقن لغة الصحراء ،وهو ما
جعل الخارجية املوريتانية
تعتمد عليه في مناقشة كل
القضايا املتعلقة بالعالقات
الثنائية املغربية املوريتانية
والسبل الكفيلة بترقيتها
وتعزيز التعاون بني الطرفني

لتشمل مختلف املــجــاالت،
السياسية واالقــتــصــاديــة
والتجارية ،لرغبة قيادتي
البلدين وبشكل يتسق مع
مصالح البلدين وشعبيهما.
وكــان لالتصال الــذي تم
بــن املــلــك محمد الــســادس
والرئيس املوريتاني محمد
الشيخ ولد الغزواني ،والذي
تبادال خالله دعوات الزيارة
التي ستشكل محطة جديدة
فــي تــاريــخ الــعــاقــات بني
البلدين ،عالوة على مناقشة
مـــســـتـــجـــدات الــوضــعــيــة
الوبائية املتعلقة بفيروس
«كــورونــا» بالبلدين ،كان
لـــه وق ــع ــه عــلــى الــســاحــة
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة
املوريتانية.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020
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كـواليـس األخبــار

القناص
فلورانس بارلي ال تخشى
تطورا دراميا بين الجزائر
والمغرب

جنوب �إفريقيا
لن تدعم البولي�ساريو
بال�سـالح

بارلي

كشف دبلوماسي لجريدة «األسبوع»،
أن وزيـــرة الــدفــاع الفرنسية ،فلورانس
بارلي ،التي وعدت بحل قضية الصحراء
إلنهاء باقي مشاكل غرب إفريقيا األمنية،
تــرى حاليا أن الــتــطــورات األخــيــرة حول
«الــكــركــرات» ،لــن ت ــؤدي إلــى تــطــورات
درامــاتــيــكــيــة بــن الــجــزائــر واملــغــرب،
فالجزائر لم تظهر كدولة ترغب في منفذ
لألطلسي كما يحاول البعض ترويجه،
وهــو «إح ــراج لتدخل دولــة عانت من
حراك وزير دفاعها الذي هو الرئيس»
وهــو في حالة صحية استدعت نقله
إلى الخارج ،ومن الصعب في الجزائر
إعالن قرار يخص السلم والحرب خارج
البالد.
وســتــكــون عــــودة الــرئــيــس عبد
املجيد تبون إما لـ«بناء صورة جديدة
لبومديان» ،أو «بناء صورة جديدة لنب
جديد».
وترى وزيــرة الدفاع الفرنسية ،أن
«دوال عديدة ال ترى تطورا دراماتيكيا
بني املغرب والجزائر ال نحو الحرب وال
نحو الحل».

ماكرون يرى «إسالم
المغرب» من «إسالم
غرب إفريقيا» وليس
الشرق األوسط

بأسلوب الفــت لــتــقــريــر مــوجــه
للرئاسة الفرنسية ،وسكت عنه ماكرون،
فــإن «إســام املغرب» من «إســام غرب
إفريقيا» ،وليس «إسالم الشرق األوسط»،
وال يختلف املغرب عن إســام صوفي
يتعلق بـ«شيخ» ،والباقي السياسي
والحزبي له هامش ضعيف ،و«كل ما هو
أمني يتبع للشيخ» ،وهي فكرة يتداولها
الجميع في غرب إفريقيا ،ولذلك ،فإن
«إس ــام املــغــرب» أقــرب إلســام جنوب
الصحراء إسالما واحدا ،وتشجيع هذا
التقدير الواقعي ،يدعم ،وال شك ،املوجة
الثالثة من «اإلسالم الفرنسي املنفصل
بقوة الدولة عن إسالم النطاقات الناتجة
عن حروب الشرق األوسط».

أكـــد مــصــدر مــوثــوق لــــ«األســـبـــوع» ،أن
لجنة الــدفــاع فــي حــزب املؤتمر الحاكم في
جنوب إفريقيا ،ال تــرى ضــرورة في تسليح

البوليساريو في هــذه املرحلة ،وأن سقوط
قتلى وجرحى بأعداد قليلة ،مسألة لن تثير
جنوب إفريقيا العاملة افتراضيا بشكل مكثف

مالي :معركة اإلرهاب توحد الجهود
اإلقليمية مع المغرب

في رسالة مباشرة من باماكو إلى
الجانب املــغــربــي ،طالب القائم على
الجانب العملياتي ضــد اإلرهـــاب في
مــالــي ،والــتــابــع لـــوزارة الــدفــاع ،وفي
خطوة مفاجئة ،االعتماد رسميا لسياسة
إقليمية توحد الجهود مع املغرب ،دون
ذكر لقضية الصحراء.

وأحــال هــذا املوقف الصعوبة إلى
إمكانية توسيع انتشار اإلرهــاب إلى
الساحل األطــلــســي ،وأن مــا يــقــوم به
املاليون هو ضمن حماية األمن القومي
املغربي ،وأيضا الجزائري ،فيما فرنسا
تنظر إلــى تحدي خلط البوليساريو
واإلرهاب ،بالتحدي غير املعلن.

مو�سكو توا�صل ر�سو ال�سفن
احلربـية يف �سـبتة

أكد مصدر دبلوماسي
لـ«األسبوع» ،أن إسبانيا
قـــررت تــوســيــع اتفاقها
الــعــســكــري فـــي سبتة
ومــلــيــلــيــة م ــع مــوســكــو،
إلحـــــراج املـــغـــرب ،وأن

هــــذا الـــقـــرار جــــاء بعد
الــــــرد عــــن اســتــفــســار
أمريكي ،ورأت مدريد أن
الحصار االقتصادي على
املــديــنــتــن ،والـــذي قــرره
املغرب مؤخرا ،ساعد في

على صعيد مجلس األمن ،وقد اختبرت مواقف
الدول الكبرى التي ال تريد حربا وال تسعى إلى
حل ،كما أنها لن تفرض حال ،يقول املصدر.

تسليح متطور لموريتانيا
على حدود «الكركرات»

قال مصدر فرنسي باشر تنفيذ مهام في
موريتانيا لـ«األسبوع» ،أن نواكشوط اشترت
منظومة متطورة ستنشرها في الكويرة وعلى
منطقة «الكركرات» ،وأن هذه القدرة لن تكون
باستشارة املغرب مباشرة ،رغم أن العاصمة
الرباط استأذنت في عملياتها األخيرة بمعبر
«الكرارات» أطرافا منها موريتانيا ،التي لم
تعلن تحفظها وال موافقتها على هذه الخطوة،
لكنها قررت أن تنشر منظومات متطورة تراها
بــاريــس هامة وقــد تغير الكثير إن تغيرت
لصالح طرف آخر.

البنتاغون قاعدة مشتركة
بين السنغال والمغرب
أســر مــصــدر مــوثــوق لـــ«األســبــوع» ،أن
البنتاغون يخطط لقاعدة عمليات مشتركة
بني السنغال واملغرب ،وأنها تعد إحدى
خياراته حاليا ،وأن الجانب السنغالي ال
يرى مانعا في االستخدام املشترك لقاعدة
عملياتية يقودها األمريكيون في البلدين،
وهــذا االقتراح لـ«املارينز» ،يذهب بعيدا
على أس ــاس تفعيله ،ورصـــدت ميزانية
لتمويله في سنة .2021

ذلك ،غير أن قرار الرباط
مع ذلك يثبت عدم عالقة
املدينتني باملغرب ،وهو
مــا تــؤكــده الدبلوماسية
اإلســبــانــيــة فــي املحافل
الدولية.
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ملف األسبوع

االنتخابات التي تعود إدارتها كاملة للداخلية تنهي اإلصالحات

خماطر حتزيب احلركة الأمازيغية على اال�ستقرار؟
يسود جدل واسع داخل «جبهة العمل السياسي األمازيغي» بعد
قرار انضمامها إلى حزب األحرار ،وسبق إللياس العماري ،الذي ترأس
جهة طنجة ،أن قاد التمزيغ في مقابل محاربة اإلسالم السياسي
في حزب الدولة (األصالة والمعاصرة) ،قبل أن تتفجر هذه المعادلة بحراك
الريف ،وتنتهي عالقة الريفيين بقيادة «البام» ،وتنتهي عالقة الرسميين
بالحزب نفسه ،ليدخل غمار الدمقرطة الجزئية ورفض الدوغمائية ،ويصبح
على نهج باقي التشكيالت الحزبية.
وإن كان هذا حال حزب األصالة والمعاصرة ،فإن حزب األحرار الطامح لرئاسة
الحكومة ،يعيد نفس السيناريو ،ويلعب نفس الورقة ،لكن هذه المرة في
منطقة سوس جنوب المملكة.
وسيكون مخيفا أن يلعب الساسة ورقة «األمازيغية السياسية» ،ألنها
وحدها من تنهي اإلسالم السياسي ،بل قد تنهي االستقرار الحالي ،رغم

الهدوء الذي يصاحب كل ظاهرة مسكوت عنها.
ويحاول األحرار سحب بساط سوس من منطقة األمين العام الجديد لحزب
األصالة والمعاصرة ،وهبي ،وتوحيد حزام أكادير خلف ترشيحه لرئاسة
الحكومة.
وسيطر الصف األمازيغي على حزبي الدولة في عهد الحسن الثاني
(األحرار) وفي هذا العهد (األصالة والمعاصرة) ،لتمرير كل المطالب
األمازيغية للحركة التي لن تنتهي بدسترة األمازيغية ومأسسة الحركة في
قلب الدولة ،بل إنها تسير بالوضع الحالي نحو تأهيل حزب األحرار للسيطرة
الواسعة على مقاليد الدولة برئاسة الحزب للحكومة المقبلة.
وقد تتحول هذه الرغبة إلى جانب عرقي في مواجهة حزب العدالة
والتنمية المستدعي للجانب الديني في نظرة اآلخرين لإلسالم (السياسي)،
حسب مقولة المخابرات األمريكية« :العرق في مقابل الدين».
أعد الملف :عبد الحميد العوني

انضمت جبهة العمل السياسي
األمازيغي إلى حزب التجمع الوطني
لألحرار ،وقد انقسمت الجبهة بني
مرحب ورافــض ومتحفظ ،وهــو ما
انبثق عنه «ترتيب جديد في الساحة
السياسية والحزبية قد يدفع األمور
إلى صعوبات حادة».
مـــن جــهــة ،فــقــد كــانــت الــحــركــة
األمازيغية مع التيار اليساري في
مقابل اليمني ،واملوت اإليديولوجي
الــذي ظهر بشكل جلي في املغرب،
سنراه بوضوح في الفرز الــذي لم
يبق إيــديــولــوجــيــا ،بينما انــدمــاج
نزعة يمينية وعرقية مع طرد الفكرة
اليسارية من حزب األحــرار ،يجعل
األمور أكثر تعقيدا ،ومن جهة ثانية،
فإن طرد بوعيدة مثال ،وهو الرئيس
السابق لجهة كلميم من األحرار ،يفيد
أن الحزب يعزز أطروحة «أمازيغية
األرض» ،ويفتح املجال لتطوير هوية
لغوية للمغرب املتعدد ،ولذلك ،فإن
قدرة األحرار على رفع نسبة املشاركة
عبر الهاجس العرقي ،من الخطورة
بمكان على املجتمع ومستقبله،
وبــالــتــالــي ،فــإن هــنــاك عمال صعبا
ينتظر الجميع.
وذهبت «جبهة العمل السياسي
األمازيغي» بسوس والجنوب ،في
بــيــان لــهــا ،أن «مسألة االتــفــاق مع
األحــرار ال تلزم ســوى أولئك الذين
وقــعــوه دون تفويض مــن املجلس

الفيدرالي للجبهة ،الذي يعتبر الجهة
الوحيدة املخول لها اتخاذ مثل هذه
القرارات».
ولم تظهر أي إشــارة حاسمة في
تعامل أمازيغ الجنوب وسوس مع
شخص لــديــه نــفــوذ واســـع ،وليس
بالضرورة شعبية واسعة.
ويــجــد الــتــيــار األمــازيــغــي الــذي
اقترح ،في وقت سابق ،حزبا باسم
عرقي ،العمل من داخل حزب نظامي،
كــي يــســرع مــن الــعــقــيــدة العملية
والــبــراغــمــاتــيــة لتوجه «ثــقــافــوي»
و«سياسوي» يؤطر السياسة العامة
على أســـاس الحسابات واألبــعــاد
الرسمية.
وتـــرفـــض الــحــكــومــة «الـــحـــزب
السياسي األمــازيــغــي» وتعويضه
بــالــوصــول م ــع بــعــض الــحــركــات
إلــى حالة إدمــاج في أحــزاب معلنة
ورسمية.
ويسعى حــزب األحـــرار إلــى دفع
حزبه والحركة األمازيغية إلى حالة
من التطابق تجعله ذراعــا سياسيا
للحركة األمــازيــغــيــة ،فيما يمكن
الــوصــول إلــى تفاعل يطلب «عــدم
التسييس» ،وكلما زاد هذا اليسار
زاد تــقــدم األحـــــرار فــي األوســــاط
الشعبية ،وتسعى األحزاب التقليدية
إلى إدماج الناشطني املؤيدين لفكرة
الحزب األمازيغي.
وجــرت محاولة أخيرة لتأسيس

تنظيم حزبي أمازيغي ،تحت ظروف
الحجر الصحي ،حيث ساد تحشيد
واســع للفكرة ،التي دفعت األحــزاب
التقليدية إل ــى الــتــحــرك وتسريع
إدمــاج النشطاء األمازيغ لوقف هذا
املسلسل الــذي بدأ بتأسيس تنظيم
سياسي أمازيغي يتقدمه «تامونت»،
و«التغيير الديمقراطي» ثم «الجبهة
األمازيغية» ،لكنها جميعا دفنت في
املهد.
وتعود الفكرة إلى تسعينات القرن
املاضي وال تــزال حية ،بسبب نقل
املطالب الثقافية إلى مطالب سياسية،
بداية بتقديم املطالب الدستورية ،ثم
لقاءات الكونغريس العاملي ،وبعدها
جاء لقاء بوزنيقة و«ميثاق االعتراف».
ويتأكد أن فعاليات مراكش ،2015
هي نفسها تلتقي مجددا من أجل
التداول في املوضوع ،وذلك من أجل
نقاش الحزب األمازيغي كإحدى آليات
العمل الجديد في النظام التنموي
الجديد ،وهي فكرة ال تزال وستبقى
كثيرة «الضبابية السياسية» ،وتابعة
للوبيات املصالح ،وليست هناك نواة
صلبة خاصة.
وتأتي حركة حزب األحرار ،امتثاال
لفكرة الحركة الــشــعــبــيــة( ،)..وقد
كان شعار «التنمية القروية شعارا
ملرحلة الفالح املدافع عن العرش» في
مقابل مطالب البورجوازية الصغيرة
والطبقة الوسطى الحضرية.

ويرغب الحركيون األمازيغ في:
 )1إدارة ورش إطـــاق الطبقة
الفالحية الــوســطــى ضمن مخطط
تأهيل املناطق األمازيغية وجعل حزب
األحــرار أداة لهذه الحركة املدروسة
من النظام لصالح إنتاج طبقة ،يكون
الحزب (األحرار) ناطقا باسمها.
 )2إدارة الطاقة السياسية للحركة
األمازيغية ،ألن  7أحزاب تعيش باسم
هذه القضية والذهاب باتجاه الحديث
باسم هذه الحركة رسميا ينحو بهذا
امللف إلى مطالب ثقافية تبعد الحركة
األمازيغية عن حالة الصدام املحتمل
مع األحزاب التقليدية.
 )3إدارة بديل حزبي لتعويض
رفض الداخلية لألحزاب األمازيغية.
واملطلب حاليا ،هــو حــزب ليس
أمازيغيا ،بــل حزبا يمثل الحركة
األمازيغية يرث الحركة الشعبية وما
يــدور في فلكها ،وفــي نفس الوقت،
االنتصار لحركة تدعى أمازيغية في
مقابل حركة إسالمية وحركة وطنية.
وال ترى الحركة األمازيغية البعد
الديني ،والــوطــنــي ،كافيا للتعبير
عنها ،ولذلك ،فإن «املسألة ال تتعلق
بمرجعية ،بل بتمثيل حزبي لحركة
يريدها حزب األحرار والدولة أن تكون
تحت سقف املرحلة عبر حالة الضم
أو االندماج في حزب كبير قريب من
الدولة للتأثير على دوائرها».
من جهة ،سيرث حزب األحرار دور

«البام» في الحركة األمازيغية ،التي
أعلنت الحرب املفتوحة على تمثيل
مــا يسمى بـ«الحركة اإلســامــيــة»،
ومن جهة ثانية ،فإن هناك تفصيال
حول حراك سوس ضد الرعي أو ما
يطلق عليه بـ«أصحاب األرض» ،وهي
مطالب تجعل قدرة االحتواء مطلوبة
من طــرف األح ــرار ،وأحــزاب أخــرى،
حسب الجهات ومستوى التأثير.
ونجح حزب األصالة واملعاصرة
في إدارة دفــة االعــتــراف السياسي
والدستوري لألمازيغية ،فيما يريد
األحــــرار أن يــكــون حــزب النموذج
التنموي الجديد لتنمية األمازيغية
وتنمية املغرب.
ولذلك ،فإن فكرة التسعينات ال تزال
جزء ال يتجزأ من مطالب فئة تحاول
أن تجد الخالص ،بعد احتواء كامل
للسياسة ،وأن تكون األمازيغية مالذا
للمطالب االجتماعية.
وفكرة «األمازيغية الديمقراطية»
الــتــي تنفتح على املــكــون العربي،
هــي دعــوة يمينية منظمة لتحويل
الحركة األمازيغية إلى «حركة الشعب
األصيل» التي ترى الحكم على جزء
من الشعب بـ«الدخيل».
وتبعا لهذا التقسيم ،سـ«يكون في
املستقبل حزب للشعب األصيل في
مقابل حزب يتحدث عن الدخالء
الــذيــن يــتــبــعــون الــحــركــة
الدينية والعروبة».

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020

ملف األسبوع
وال يمكن الحديث في املغرب عن
«العروبة» التي عوضتها «تمغربيت»،
وتحاول الطبقة السياسية والحزبية
رفض التمييز ،وعلى ذلك ،فإن قدرة
املغرب على إنتاج سياسيني جدد
وليس بالضرورة ديمقراطيني جدد،
هــي ولــيــدة الــعــجــز فــي ســيــاســات
االحتواء الرسمي.
وقد تكون االحتجاجات املتكررة
بالراية الثقافية لألمازيغية ،جزء من
املشهد الذي يرغب الجميع في القول
معه ،أن الــحــراك في الريف أو في
سوس ضد الرعي الجائر ،هو حراك
ليس ملطالب اجتماعية فقط ،بل لديه
أبعاد أخرى ..ومجرد تصوير حراك
الريف كـ«حراك أمازيغي» ،هو تقدير
يرغب في جعل «الحزب األمازيغي»
ناطقا رسميا باسم املوجة الجديدة
من الحراكات االجتماعية.
وال يفتأ البعض أن يؤكد على أن
املغرب سيدخل بالضرورة حراكا
سياسيا جديدا يساير هذه املطالب
املنبثقة من الــشــارع والراغبة في
التحدث باألمازيغية أمــام املحاكم،
رغــبــة منهم فــي التمييز ،وليس
هــذا األم ــر متعلقا بـ«االنفصالية
االجتماعية» التي تضرب املجتمع
املــغــربــي ،وإنــمــا بـــ«االنــفــصــالــيــة
السياسية» التي تموج حاليا على
شكل حزبي أو احتجاجي أو ترافعي.
وتبعا لــأهــداف الــجــديــدة ،فإن
الــقــدرة املجتمعية على صــد هذه
النزعة الثقافية لالنفصال ،لن تكون
خارج األحــزاب التي لم تكن أدوات
وســاطــة وتــرافــع فــي حــراك الريف،
وباقتراب االستحقاقات االنتخابية،
يحاول الجميع تحقيق دفعة جديدة
لــأحــزاب الكالسيكية ومل ــا تبقى
مــن املــطــالــب الــفــئــويــة ،وال يمكن
لديمقراطية ناشئة أن تنجو من
الفتنة ،فـ«االنفصالية االجتماعية»
تسود أمريكا ،أول ديمقراطية في
العالم ،وترتبط الظاهرة بالنزعة
اليمينية ،كما في حالة الجمهوريني.
ولقاء اليمني واملطالب العرقية
أو العنصرية لفئة محددة ،قد يفيد
التعبئة ،ولكنه ال يعطي فــي بناء
الــقــدرة الحزبية الجديدة لنموذج
تنموي جــديــد ،فحيث يكون نقص
الــتــنــمــيــة يــكــون فــائــض الــدعــوى
األمازيغية العرقية ،خصوصا في
وســط فالحي يطمح إلطــاق طبقة
فالحية وسطى في نموذج تنموي
جديد.
وم ــن الطبيعي أن تــجــد ان ــدالع
خالفات مباشرة منها:
 )1من يعتبر تحزيب األمازيغية
مسألة طبيعية ،ألن بــن انخراط
الــحــركــة األمــازيــغــيــة فــي األحـــزاب
املـــوجـــودة ،وبـــن إعـــان الحركة
ألحــزابــهــا ،فــــارق واســــع يــحــاول
البعض تسليط ضبابية عالية عليه،
رغبة منهم في خلق هامش املناورة.
 )2أن تمزيغ األحزاب هذه املرة،
كما حدث لـ«البام» واألحرار ،وإعطاء
هذه املركزية لقضية ثقافية ،يبدي
صعوبة في آلية املخزن السياسية.
وحاليا ،يحاول اللوبي االقتصادي
األمازيغي أن يشكل الضغط الكافي
على حــزب رجــال األعــمــال األعيان
املعروف باألحرار ،من أجل إنجاح
حــزب أمــازيــغــي مــن حيث ال يمكن
االن ــط ــاق مــن نــزعــة يــســاريــة مع
الــحــركــة األمــازيــغــيــة ،الستغاللها
ضــد اإلســامــيــن ،مــع تحويل هذه
النزعة إلى اليمني الستغاللها بشكل
استراتيجي ضد أعداء األمازيغية.
وبــنــاء عــلــيــه ،ســيــكــون واضــحــا
بــالــنــســبــة لــلــداخــلــيــة أن الــنــزاع
اإليديولوجي يحول املادة السياسية
إلى بروباغندا تفيد توعية الجميع
إلـــى الــغــطــاء الــرســمــي للعملية

السياسية املنطلقة من نموذج تنموي
جديد.
وال يرغب األحــرار سوى في رفع
املشاركة في االنتخابات التشريعية،
لكن املــراقــب سيالحظ الــقــرب من
الفكرة اليمينية املتطرفة ،املنطلقة من
مصطلحات الحداثة اليسارية كما في
حالة أحمد عصيد ،الذي يدعم حاليا
حزب األحــرار ،لتمثيله البراغماتية
املطلقة فــي مــواجــهــة اإلســامــيــن
ولو بما يجعل كل األمازيغيني في
حــزب واحــد وكتلة واحــدة تصارع
اإلسالميني وخلفيتهم الدينية ذات
الصلة.
ولن يذهب األمر أبعد من «إعادة
تقدير» لوضع عرقي جديد في لقاء
مع اليمني الرسمي بدءا من األصالة
واملعاصرة ثم األحــرار ،وألن إدارة
عبد اللطيف وهبي متواصلة للصراع
الحزبي في «البام» ،فإنه يترك املكان
لألحرار.
وعــلــى هـــذا األســـــاس ،سيكون
توسيع مصالحة األحرار لألمازيغية
مجرد وراثة لحزب الحركة الشعبية،
األكــثــر رسمية فــي تــاريــخ الــبــاد،
وباسم الحركة األمازيغية وممثل
الــحــركــة األول والــتــاريــخــي ،يدفع
باتجاه تسليم األحرار مأمورية قيادة
األمازيغية.
أن يرث األحرار الحركة الشعبية،
ودعــــــوى األصــــالــــة واملـــعـــاصـــرة
واستراتيجية الحزب شبه الرسمية،
يدفعنا إل ــى الــتــســاؤل :ملـــاذا هــذا
التجميع حاليا للحركة األمازيغية؟
والجواب ببساطة :ألن تحويلها
يروم إلى:
 )1نــزعــة يمينية يمكن إدارتــهــا
عبر الدولة ،وستعوض هذه النزعة
الــيــســار ،ألن مــا يخيف أي نظام
سياسي هو لقاء اليسار مع أي نزعة
عرقية ،وهو خطر ،ورفع السالح ،في
هذه الحالة ،مسألة وقت.
 )2نـــزعـــة بــراغــمــاتــيــة تــجــاه
املــؤســســات كــمــا فــي حــالــة أحمد
عصيد ،الــذي يشتغل في مؤسسة
رسمية ،وهذه املصالحة من الحركة
األمازيغية للمؤسسات ،ال يمكن بأية
حال أن تستثني األحزاب.
وال يستطيع األمــازيــغ حاليا أن
ي ــروا أوراشــهــم ومخططهم خــارج
الــدعــم الــرســمــي ،والــحــزبــي ،ودعــم
الجمعيات ومعهد ملكي ،وغير ذلك
من أساليب التمويل التي يضاف
إليها التمويل الحزبي.
وال يــمــكــن إنــكــار هـــذا الــتــطــور
الجديد ،ألن قدرة الحزبيني األمازيغ

الوجه الثاني لسياسة
التكنوقراط الحزبي
في مقابل التسييس
اليميني لألمازيغية.
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أمام المحدودية الكبيرة لألداء االقتصادي لألحرار ،وضبابية موقفه بشأن اقتصاد المغرب ما
بعد «كورونا» ،استثمر الحزب في األمازيغية ،لتكون عنوان الحملة االنتخابية لسنة .2021
إزالة الطابع االستراتيجي عن األمازيغية وجعلها توصيات للتنفيذ عبر رئاسة الحكومة ،هي
أجندة مؤكدة ،لكن إعادة ترتيب األولويات على أساس غير اقتصادي ما بعد أزمة «كورونا»،
هو هروب إلى األمام ،لوجود فشل في األداء االقتصادي وال أحد يريد دفع ثمن ما يجري.

ماكرون

على بناء حزب ليفرغ باقي األحزاب،
خطأ استراتيجي ال تقبل الداخلية
بــه ،وهــي تحرم هــذا الخيار ،ليس
بمنطوق قانوني فقط ،وإنما ألساس
براغماتي ،كذلك الشأن مع قيادة
األحــزاب األخــرى (األمازيغية) في
األغلب ،وبالتالي ،فإن ما يحدث ،ال
يخدم الحسابات األمنية التي يمكن
أن تكون مرنة وتستطيع أن تستوعب
ما يجري.

اندماج «جبهة العمل السياسي
األمازيغي» في حزب األحرار
أكثر من  40سنة و«جبهة العمل
السياسي األمازيغي» منكفئة على
نفسها قبل أن تقرر أخيرا االلتحاق
بحزب األحرار ،الشبه رسمي في نظر
املعارضة.
وتــرى جبهة تأسست قبل دسترة
األمازيغية ،أن عمرها االفتراضي
انتهى ،ومــن الــضــروري أن تساير
املوجة السابقة ملستجدات الحركة
األمازيغية ،ويبقى العمل
املــــدنــــي جـــــزء مــن
رهــانــهــا الحالي،

لتعميم األمازيغية التي تعاني من
أزمــة ت ــداول وتكيف مــع التطورات
العاملية إلى حد بعيد.
وبــنــاء على مــا سبق ،فــإن العمل
الــســيــاســي األمــازيــغــي لــيــس حزبا
فقط ،بل هناك رغبة هذا السعي إلى
تأهيل النضال األمازيغي وتحويله
إلى جبهة ،أو العمل الجبهوي ،وساد
نفس التكتيك ملــدة في السبعينات
والثمانينات ،خصوصا على صعيد
التعبئة الجماهيرية.
ويـــؤســـس الــفــعــل الــجــمــاهــيــري
األمازيغي الرقم الصعب في املعادلة،
الستناد كل النضال الكالسيكي على
هذه الجبهة في السابق ،وألكثر من
 4عقود خــارج األحــزاب ومؤسسات
الــدولــة ،مما جعل الــحــزب الــذي لم
يكتب له النجاح ومن منطق يميني،
يؤسس ملنطق جديد باندماجه في
حزب األحرار.
واألمــــر يتعلق بــبــســاطــة بثالث
طروحات:
 )1اليمني األمازيغي الجديد تحول
إلى حزب األحرار.
 )2اليسار الــجــديــد ،أي النزوع
األمــازيــغــي أو الــيــســار األمــازيــغــي

العلمي

الخيار الصناعي الذي يطمح إليه الوزير العلمي وقد نزل تمويل وزارته بـ  44في المائة،
يؤهل لميزانية طوارئ في ورش صعب وقابل إلنقاذ المغرب ،ولذلك لجأ الحزب إلى
«األمازيغية» ،وهو يركز على إطالق الصناعة المغربية ،بما يفيد القول أن األحرار لم يعد
حزب تكنوقراط الدولة ،بل حزب رجال اإليديولوجيا اليمينية المتطرفة ،وسعى المغرب إلى
إبعاد األمازيغية عن اليسار واليمين ،لكن االنحراف حدث.

الــجــديــد ،انتقل إلــى حــزب األصالة
واملعاصرة ،وبالتالي ،فإن قدرة الدولة
على استيعاب النزعة األمازيغية
من خــال اليمني واليسار ،أسست
لنجاح االحتواء املدني ،وهو ما أبعد
األمازيغ عن املعارضة الراديكالية،
وهو ربح مهم يجد موقعه من خالل
قدرتني:
أ) قــــدرة الــنــظــام عــلــى احــتــواء
األمازيغ وعدم الوصول إلى مصادمة
هذا التيار.
ب) الــقــدرة على تــذويــب األجندة
األمازيغية في أحزاب السلطة قصد
تنزيل قــانــون األمــازيــغــيــة ،ولــذلــك،
فاألمازيغ يسعون إلى السلطة ،عكس
السابق ،حيث احتاجوا إلى املرافعة
القانونية.
وتأسيسا على أولويات الكونغريس
األمازيغي ،وغيره من املنظمات ،فإن
العمل األمــازيــغــي السياسي وليد
لحظة جامعة للمعارضة واملواالة على
حد سواء.
لم يعد مهما أن يكون لألمازيغية
حـــزب يــتــحــدث بــاســمــهــا ،ألن كل
الحسابات تتحدث بإجماع على كون
املغرب مــزدوج الهوية واللغة ،فيما
يوحده الدين.
وإن كان العثماني أمازيغيا وأول
رئيس حكومة يتحدث باألمازيغية،
فــإن باقي كبار التجمعيني ،لديهم
مذهب واحد في الوصول إلى تنزيل
القانون الخاص باألمازيغية ،ومن
اآلن ،فإن األحرار يدعم موقفه ليكون
التنزيل قويا وفعاال.
وسيكون تسليم حقيبة التعليم
لحزب األحرار ،إيذانا بمرحلة جديدة
في تدريس األمازيغية ،كما يسود
طموح كبير إلدارة وزارة الصحة
من طرف وزير تجمعي للوصول إلى
القرى ،وعلى ذلك ،سيكون التحكم في
الفالحة والتعليم والصحة تحكما في
مستقبل الوضع العام ،الذي سنجد له
بعدا آخر ال يمكن إدارته بشكل مغاير.
وتبعا لهذه النقطة تحديدا ،فإن
حزب األحرار يريد السير بعيدا في
نهج يبتعد عن رؤية الحسن الثاني في
األمازيغية ويبني عهدا آخر ،ولذلك،
فإن مقاربة «تجريم وتحريم» الحزب
األمازيغي ،هي املقولة الوحيدة ،وقد
أكــد حــزب األحـــرار أن هناك مناعة
تجعل العمل من داخــل املؤسسات
جزء من استراتيجية جديدة
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ملف األسبوع
لألمازيغيني لتكريس تعميم هذه اللغة
باسم تنزيلها.
وســـيـــكـــون الــــوضــــع الــجــديــد
لــأمــازيــغــيــن مــســألــة حــزبــيــة ،ألن
اجــتــهــادات الــتــنــزيــل بــعــد الحسم
االستراتيجي في ملف األمازيغية،
هــو رهــن بالعمل السياسي ومن
داخل املؤسسات ،كما سيكون تذويب
الحركة األمازيغية بعد اإلسالمية ،أهم
قرار تتخذه دوائــر القرار ،من خالل
تشجيع العمل من داخل املؤسسات،
وهذه الرؤية ناتجة عن ثالث نقط:
 )1أن األمازيغية لــم تعد قضية
استراتيجية ،فهي مسألة قانونية
وسياسية تتصل بتطبيق قانون عن
طريق حكومة مؤسسة من أحزاب.
 )2أن مشكلة األمازيغية تتجسد في
استمرارها ،وبالتالي ،فإن تعميمها
عن طريق التعليم ،هو القادر وحده
على بقائها لجيل ثان.
 )3أن تسييس األمازيغية املفرط،
يــنــتــهــي إلــــى املـــزيـــد مـــن املحلية
والــجــهــويــة ،وهــو مــا يــؤخــر تنزيل
النظام الجهوي ،فالنظام الجهوي
مخيف عند بعض املحافظني ،وتنزيل
القانون املنظم لألمازيغية قد يعزز
مــن مطالب انفصالية ،ولــذلــك ،فإن
نزع هذه التخوفات ،سيجعل تنزيل
القانونني املنظمني للنظام الجهوي
ولألمازيغية ،مــســارا واحـــدا يجب
أن يكون آمنا بفعل العمل من داخل
املؤسسات.
وكــان حــزب األحـــرار واضــحــا في
أمرين :خدمة األمازيغية من داخل
املؤسسات ،وأيضا العمل مع الحركة
األمــازيــغــيــة فــي مقابل اإلســامــيــة،
لربح رهان رئاسة الحكومة ،فالنزعة
العرقية تقف أمــام الحركة الدينية،
وأغلب الصراعات ليست أكثر من
سلوك عرقي وانفصالي ـ ثقافي على
العموم ـ ومؤسس على قدرة خاصة
يــكــون استثمارها شيئا إيجابيا،
ولذلك ،فانتصار األحرار للمؤسسات
في إتمام ورش األمازيغية وعزلها في
األحزاب ،يؤسس ألمرين:
 )1األمـــازيـــغـــيـــة ت ــع ــد قــضــيــة
استراتيجية ،وهــي مسألة تنفيذية
لقانون منظم ستكافح األحــزاب في
تنفيذه ،وهو أفق يؤسس للتنافس
املــدنــي املتأخر الــيــوم عــن التنافس
السياسي والحزبي.
 )2األمازيغية قضية عامة ،لكن
التنافس الحزبي حولها قــد يدفع
األمور إلى انفالتها مجددا.
وسيكون مهما للغاية ،الوصول إلى
إعادة تقييم لوضع األمازيغية وليس
األمــازيــغ بــالــضــرورة ،وهــذا الفصل
قادر على بناء املقولة الرئيسية لألمن
الجماعي في املغرب :األمازيغية ليست
مشكلة الناطقني بها ،بل مشكلة قانون
منظم ال يجب تنفيذه قبل أن يتخذ أي
مستوى من التشدد ،ألن املغرب جدد
الثقة في الفرنسية لغة تربية وتعليم،
وال يمكن حاليا القول بوجود تنافس،
ألن األمازيغية لن تكون لغة علم أو
تكنولوجيا بقرار األمازيغ أنفسهم
نقل هذه املهمة للغة الفرنسية.
الـــصـــراع الـــقـــادم وغــيــر املمكن
تصوره في نظر األمــازيــغ أنفسهم،
هو بني الفرنسية واألمازيغية لتنزيل
األمازيغية ،ألن الفرنسية هي لغة
اإلدارة والتعليم وستبقى كذلك،
وبالتالي ،فــإن الدعوة إلــى التنزيل

هي دعوة باطلة من الناحية العملية،
إذ أبعدت ،فيما أبعدت العربية عن
التعليم العلمي األولي وفي املستويات
املتوسطة.

األمازيغية موضوع سيادي ال يمكن أن يصبح ورقة انتخابية ،ألن ذلك سيدفع إلى انشطار
اجتماعي ليس بمقدور المغاربة مواجهته ،ولذلك ،فالبروباغندا لها ثمن.

األمازيغية أولوية أحزاب
السلطة واإلدارة ،كي تبقى
هذه القضية تحت السيطرة
عندما يتحدث حــزب األح ــرار عن
«تصعيد األمــازيــغــيــة إلــى أولــويــة
للمغرب» كما لم يكن سابقا منذ إنشاء
الحزب ،فإن هذا التحول يساير نفس
مهمة حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة،
وبالتالي ،فــإن فلسفة األولــويــات ال
يتقدمها االقتصاد ،بل دعوة مجموعة
عرقية يجري تصريفها فــي الحقل
السياسي ،ويحاول البعض تحويل
هذه القضية إلى إحدى ثوابت الدولة
املغربية الحديثة ،لكن تشجيع البعد
الــحــزبــي فــي قضية استراتيجية،
يدفع إلى صعوبات مركبة ومعقدة،
منها أن الدعاية االنتخابية ستكون
في معظمها باألمازيغية في محاولة
من األحــزاب تصوير أهمية واسعة
للرهان القادم ،ألن املسألة االقتصادية
التي اهتم لها وسيطر عليها حزب
األحـــــرار لــعــقــود ،لــن تــكــون تحت بعيدا في اتجاه اعتماد هذه اللغة في املــغــرب الحقيقية ،مــن أجــل إدارة
دعائية ألسباب انتخابية.
املحاسبة الشعبية فــي انتخابات القطاع العام والخدمة العمومية.
وال يخفى على الباحثني ،أن الحركة
وتبعا للخطط املــوضــوعــة ،فإن
 ،2021وبالتالي ،فإن دغدغة العواطف
لتمرير االنــتــخــابــات املقبلة ،رهــان هناك تأثيرات واســعــة على إعــادة األمازيغية بدأت بمحاولة السيطرة
مقبول في حد ذاته ،ألن الحزب الديني تقييم الوضع بما يناسب القدرة على عــلــى الــشــبــكــة املــدنــيــة وتــأســيــس
انتهى ،بما في ذلك تحزيب «البديل إعــادة جدولة األجندة الوطنية ،في الجمعيات( ،)1للدفاع الثقافي عن هذه
الحضاري» من منطلق ديني أو عرقي ،موضوع األمازيغ بما يناسب األجندة القضية قبل أن يجري اللعب بورقة
«الــحــزب األمــازيــغــي»( ،)2ورفضت
وهو خيار غير مقبول في الحسابات االنتخابية.
الداخلية هذا التحول ،فاسم الحزب
األمنية للدولة ،لكنه قد يشكل صعوبة
يحمل «األمــازيــغــي» ،وأضيفت إليه
في املستقبل.
دخول األمازيغية إلى االنتخابات
«الديمقراطي» في مخاطبة الغير ،لكن
وتبعا ألبعاد هذه الحركة الجديدة
ستكون له أبعاد أخرى
اللعبة تجددت مع أسماء أمازيغية
من األحرار ،سيكون مهما لدى النظام
كما في حالة «تمونت»(.)3
السياسي:
قــد يكون إدخ ــال األمازيغية إلى
وتبقى الــرهــانــات عميقة باتجاه
 )1الــســكــوت عــن ســـوء التدبير
االستراتيجي لالقتصاد املغربي من ســوق االنــتــخــابــات ،مــؤثــرا للغاية« ،تمزيغ» املغرب( ،)4من خالل فرض
تحالفات جديدة تعمل على أسلوب
طــرف حــزب األحــــرار تــحــديــدا وهو
حــزب األحــرار في بناء حكومة قوية
يــواصــل دعايته حــول األمازيغية،
تــرغــب فــي تــنــزيــل واســـع وعميق
والفشل في تنزيلها ،وسيفشل في
لألمازيغية ،ومن املهم في رئاسة
األمــازيــغــيــة ،لفشله فــي تدبير
الحكومة مواصلة ازدواج
االقتصاد ،عند املعارضني .
االســـتـــخـــدام اإلداري
 )2الــســكــوت عــن تــبــادل
والتداولي للغة ثنائية.
األدوار بني حزب األصالة
لعبة العرق مقابل الدين ،ولن
إن تـــحـــالـــفـــات
واملعاصرة واألحــرار ،في
 2021مبنية على
هذه املرحلة التي يراها
يهزم حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية
األمازيغية ،املوقف
الــبــعــض ثــقــيــلــة على
اإلسالمية سوى بحزب يتبنى األمازيغية.
منها ومن رؤيتها،
النظام السياسي.
واليوم ،هناك إعادة تبويب شامل ألولويات
وأيــــضــــا الــعــمــل
وقــد انتبه األحــرار
الــرســمــي لتنزيل
إلــــى الـــقـــول بــإبــعــاد
اقتصاد المملكة ،فمجرد أن يكون الوزيران
قــانــون انتشارها
الــقــصــر عـــن تــدبــيــر
التجمعيان بنشعبون والعلمي من حزب
الرسمي.
األمازيغية ،ليكون سوء
ومــــــعــــــروف أن
التدبير محسوبا على
األحرار ،يرفع من أولويات االقتصاد.
الــحــركــة األمازيغية
األحــزاب ،وليس على أي
وهذه إشارة واضحة إلى تحوالت
هــي التي قضت على
مؤسسة سيادية ،وبالتالي،
الـــحـــزب الــــواحــــد في
فإن إبعاد األحــزاب العرقية
مهمة في أحزاب اإلدارة
املـــغـــرب ،وال تــــزال هــذه
يحول املسألة األمازيغية إلى
سيكون لها ما بعدها.
النظرية سائدة ،وهناك حزب
األحزاب الكالسيكية ،وبناء عليه،
إداري (الحركة الشعبية) وهي في
سيكون مهما جدا العمل على إعادة
الحقيقة حزب «الحركة األمازيغية»
ترتيب األوضاع على نحو براغماتي
فــي مقابل حــزب االســتــقــال ،ومــرت
يخدم كل الجهات ،من جهة ،ألن قدرة
حزب األحــرار على رئاسة الحكومة خصوصا وأن هناك قدرة مؤكدة على كل االنتقاالت والحركات االجتماعية
لن تكون دون موقف واضح في هذه إعادة ترتيب األولويات.
والسياسية( )5من خالل املوقف من
ـوع
ـ
ـوض
ـ
م
يـــكـــون
ومــــجــــرد أن
األمازيغية.
القضية ،ومــن ثــم ،فــإن تدبير «ملف
تقييم
ـى
ـ
ـل
ـ
ع
ـا
ـ
ـدم
ـ
ـق
ـ
ـت
ـ
األمازيغية» سيكون بمثابة «الدعاية األمــازيــغــيــة م
واألمــازيــغ ،في هــذه الحالة ،أقدر
االنتخابية» لألحرار ،ألن العثماني السياسة الرسمية تجاه «كورونا» على إعــادة العجلة إلــى الـــوراء في
لديه نفس الخلفية ،وألن القبول بإدارة واألولويات االقتصادية ذات النجاعة صراع مفتوح وصامت ،بدأ بالحركة
اللعبة عبر إقصاء بن كيران ،يذهب ما بعد الجائحة ،هو تسطيح ملعارك الشعبية ضد االستقالل ،ويتواصل

حاليا بــحــرب صامتة مماثلة بني
األحرار وحزب االستقالل.
ويــبــقــى واضــحــا أن األمــازيــغــيــة
محرار للخارطة السياسية( ،)6وكل
حزب حالي يحاول أن يصنع مستقبله
على ضوء موقفه من األمازيغية.
وستتأثر املــواقــف الحزبية ،بل
والتحالفات ،بشكل واســع ،انطالقا
من املوقف من األمازيغية.
اإلطــار العملي للحركة املجتمعية
مؤسس على إعادة تنظيم السياسي
عبر مواقف األحزاب املسماة إدارية،
وهــو تطور غير مسبوق ،فالحركة
الوطنية واإلسالمية ذهبتا أبعد في
سياسة القرب ،انطالقا من الفئات
املدينية ،فيما الحركة الشعبية تجعل
كل الشعب املغربي أمازيغيا.
وتماثلت الحركة اللغوية والعرقية
لألمازيغ ،وظهر بشكل تسلسلي أن
قدرة الحزب ـ األمازيغي ـ على الفعل
املجتمعي في القرى ،لم يعد بنفس
التأثير ،رغم أن حزب األحــرار يدير
مشروع إنتاج الدولة لطبقة وسطى
فالحية ،ووزارة الفالحة أهم منتج
للثروة في اململكة وأكبر نشاط فيها.
ومجرد أن يقود األحرار هذه املوجة
أو الحركة ،سيكون وال شك تأطير
العمل الحزبي واملدني واالجتماعي
واإلداري ،مــقــرونــا بــشــيء واح ــد:
األمازيغية.
ولم ينجح حزب األصالة واملعاصرة
في لعب هــذه الورقة مقابل الحزب
اإلسالمي ،ألن تأطير قادته يساري،
فيما األحــرار ينطلقون من األعيان،
ومن هندسة سياسته املؤكدة التي
تجد نفسها أقــدر على إدارة تدبير
مرحلة .2021
إن تحزيب األمازيغية وتحويلها
إلى قضية انتخابية ،هو الجزء الهام
من استراتيجية يعمل عليها حزب
األحرار ،وستكون هذه املادة مخزونا
للدعاية ،ألن كل املواضيع األساسية
يتقدمها تقييم السياسة األمنية
واملالية ،وكل السياسات العمومية
واألوراش الكبرى ،بعيدة عن النقاش
بفضل هذه الخطة.
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األسبوع الرياضي
النسخة الثانية من بطولة «كوفيد  »19انطلقت

عـلى بركـة اهلل نـبد�أ

انــطــلــقــت الــبــطــولــة الوطنية
االحترافية في موسمها العاشر،
يــوم الــرابــع مــن الشهر الحالي،
في ظل إجــراءات صحية صارمة،
بسبب وباء «كورونا» اللعني ،الذي
تسبب فــي العديد مــن الخسائر
املادية واملعنوية في جميع أرجاء
املعمور.
انتظارات كثيرة أمامنا خالل
هــذا املــوســم ،الـــذي سيكون وال
شــك استثنائيا بكل املقاييس،
حيث سيعرف منافسة قوية بني
معظم الفرق التي رممت صفوفها،
واستعدت بما فيه الكفاية ملوسم
كروي شاق.
تتبعنا البداية املوفقة للضيفني
الجديدين على قسم الكبار ،ونعني
بهما شــبــاب املحمدية واملــغــرب
الفاسي ،اللذين عادا إلى مكانهما
الــطــبــيــعــي ،وتــمــكــنــا م ــن إنــهــاء
مباراتيهما بانتصار ثمني على
كل من املغرب التطواني والجيش
امللكي ،الذي مازال يدور في حلقة
مفرغة منذ سنوات طويلة.
الدورة األولى عرفت كذلك غزارة
في األهــداف ،حيث عرفت مبارتا
أوملــبــيــك أســفــي ضــد الــجــديــدة،

نور الدين البيضي :في زمن االحتراف لم يعد مكان لمثل هذه الكائنات

على فــريــق الــدفــاع
الــجــديــدي ،بحصة
 ،3-4وخرج الشاب
املسفيوي بنيشو
ذي ال ـــ  19ربيعا،
نــجــم هــــذا الــلــقــاء
بتسجيله ألربــعــة
أهداف ،بينما اكتفى
الرجاء بطل املوسم
املــاضــي ،بالتعادل

والفتح الرباطي ضد
الــرجــاء ،تسجيل 13
إصابة ،وهــي حصة
محترمة جدا ونحن
مازلنا فــي البداية،
حيث تمكن الفريق
املـــســـفـــيـــوي وفـــي
مباراة هيتشكوكية،
مـــن االن ــت ــص ــار في
كالسيكو عبدة دكالة

نق

و

بثالثة أهــداف في كل شبكة ضد
الفتح الرباطي.
بــطــولــة ســتــكــون ،وال شــك،
حــبــلــى بــاملــفــاجــآت وبــاملــتــعــة،
لكن ،ولألسف ،لم تتخلص بعد
مــن بعض املــمــارســات الهاوية
والبعيدة كل البعد عن االحتراف.
ففي الــوقــت الـــذي تــقــوم فيه
جامعة كرة القدم برئاسة فوزي
لقجع ،بمجهودات جبارة وبعمل
كبير مــن أجــل الــرقــي باللعبة،
واسترجاع ما ضاع خالل عقود
من الزمن ،نالحظ في نفس الوقت
الــتــصــرفــات الــطــائــشــة لبعض
املــســؤولــن ،كــرئــيــس يوسفية
برشيد ،الــذي ال زال مصرا على
الجلوس فــي كرسي االحتياط،
وإعطاء التعليمات لالعبي فريقه،
دون احــتــرام مهام املـــدرب عبد
الرحيم الــنــجــار ،املغلوب على
أمـــره ،الــذي ظــل جالسا يتفرج
على العروض البهلوانية واملقيتة
للرئيس نور الدين البيضي ،الذي
له العديد من السوابق في هذا
املجال.
ولـله في خلقه شؤون.

مــع انــطــاق البطولة الوطنية في
موسمها الجديد ،نالحظ أن ثماني فرق
غيرت مدربيها ،وعوضتهم بأطر سبق لها
أن دربتها ،كعودة املدرب التونسي املثير
للجدل ،فوزي البنزرتي للوداد ،وهذه هي
املرة الثالثة التي سيشرف على العارضة
التقنية للفريق األحمر ،الذي خرج خاوي
الوفاض بعد احتالله املرتبة الثانية في
بطولة املوسم املنصرم ،وإقصائه من
نصف نهاية كأس عصبة األبطال لألندية
على حساب نــادي األهلي ،كما أقصي
مبكرا من منافسات كأس العرش.
فريق الوداد الرياضي يعول كثيرا على
دهاء وتجربة التونسي البنزرتي ،الذي
وجد ترسانة من الالعبني الجدد تنتظره،
إلعادة وداد األمة إلى سكة األلقاب.
فريق اتحاد طنجة ،وبعد سنتني من

قف
ســؤال يــردده حاليا محبو وعشاق
الفريق األخــضــر ،الــذيــن سئموا من
خــرجــات الــرئــيــس الــســابــق «الطفل»
بودريقة ،الذي ال يترك أي فرصة تمر
دون خلق البلبلة وزرع الفتنة بني
األنصار ،أو يوجه سهام النقد الالذع
الذي يتحول إلى قذف وشتم في حق
رؤساء الفريق السابقني الذين أعطوا
الــشــيء الكثير لهذا الــنــادي الكبير،
والــذيــن يتميزون بأخالقهم العالية،
التي ال تقارن مع هذا «الح ّياح».
فــفــي الــوقــت الـــذي يبحث فــيــه كل
الــرجــاويــن عــن رئيس جــديــد ،بعد أن
قــدم جــواد الــزيــات استقالته في وقت
كان من املفروض أن يؤجل هذا القرار
إلــى أن تنطلق البطولة ،لترك املزيد
من الوقت لظهور رئيس جديد يسير
بالفريق إلى بر األمــان ،في هذا الوقت
الحساس ،يخرج بودريقة بتدوينات عبر
صفحته الشخصية على «الفيسبوك»

م إدبهي

مستعد للتعاون مع مدربي األندية

الناخب الوطني ،خاليلوزيتش

ويتعاونوا بعدا غير بيناتهم ،شي كيحفر لشي.
بودريقة يفتح النار على حكماء الرجاء والزيات

النار شعلها شحال هاذي وهرب للعمرة...
أول «فورفيات إنوي» ديربي وتكريم

األخبار

المنتخب

وشحال عزيز عليك الفوريف و«البيليكي».
الرئيس الزيات تسبب في فشل صفقتني

الرئيس السابق ،بودريقة

راه كنت انت سباب كل املشاكل املالية للرجاء...
سداسية غانية تعري منتخبي اإلناث

تعري؟ حشمو شوية!

الصباح

أتمنى تحطيم رقم املدرب أوسكار فيلوني

السالمي ،مدرب الرجاء

آش من رقم من األرقام ،الرجل عندو بزاف!

ن�صف الفرق املغربية غريت مدربيها
النتائج السلبية التي كادت أن تعصف
به إلى القسم الثاني ،استنجد باملدرب
وابن الدار ،اإلطار الكفء إدريس ملرابط،
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،علما أن أول وآخر
لقب للفريق كان وراءه هذا املدرب ،الذي
استهل بداية البطولة بالعودة بانتصار
ثمني مــن أكــاديــر على حساب الفريق
السوسي.
فريق املولودية الوجدية ،الــذي وقع
على موسم جيد تحت إشــراف املــدرب
الجزائري عبد الحق بنشيخة ،املنتقل
مؤخرا إلى الدفاع الحسني الجديدي،
استعان بخدمات الالعب الدولي السابق
عبد السالم وادو ،الذي سيخوض أول
تجربة له في مجال التدريب.
اإلطار الشاب لن تكون مهمته سهلة،
خاصة وأنــه وجــد منذ البداية العديد

ول

قالوا

أسب
وعيات كري

التعاقدات الجديدة للوداد منحتني هامشا أكبر
لالختيار

مــن املشاكل،
أهـــمـــهـــا عـــدم
تــوصــل الــاعــبــن
بمستحقاتهم منذ املوسم
املاضي.
فريق سريع وادي زم ،هو
اآلخر تعاقد مع املدرب يوسف
فرتوت ،الذي عوض التونسي
منير شبيل املتعاقد مع فريق
حسنية أكادير ،بينما املغرب
التطواني وكــعــادتــه ،فضل
االعتماد على مدرب إسباني
جــديــد ف ــي شــخــص خ ــوان
خــوســي مــاكــيــدا ،على عكس
فريق نهضة الزمامرة ،الذي وضع
ثقته فــي املـــدرب الــشــاب محمد
العلوي اإلسماعيلي.

البنزرتي ،مدرب الوداد

ها حنا غادي نشوفو ...عنداك غير تهرب عاوتاني
منافس بنيني لـ«الطاس» في «الكاف»

المدرب إدريس
لمرابط يعود
إلى فريقه األم
اتحاد طنجة

الصباح

«الطاس»« ،الكاف» ،بنيني ،حنا كنعرفو غير
ِّبنيني ديال الرجاء!
ال أفهم ملاذا أنا احتياطي؟

المحمدي ،الحارس الثاني للمنتخب الوطني

ألن هناك حارسا أول اسمه ياسني بونو
أداؤنا يبعث على االرتياح

المدرب طاليب ،بعد هزيمة فريقه الجيش الملكي

هذا غير انهزم ،كون ربح كن فضحنا...

أي لسعة لدغته مرة أخرى؟

ماذا يريد «الطفل» بودريقة من الرجاء الرياضي؟
مهاجما كل الرؤساء السابقني ،وعلى
رأسهم امحمد أوزال ،عبد هلل غالم،
عــبــد الــســام حــنــات ،أحــمــد عــمــور،
سعيد حسبان ،وجواد الزيات ،متهما
الجميع باستغاللهم الســم الرجاء
لقضاء مصالحهم ،ومصالح شركاتهم
التجارية ،تاركني الفريق متخبطا في
مشاكل ال تعد وال تحصى.
لم نكن نرغب في الحديث عن هذا
الشخص املعروف لدى الجميع بأفعاله
الصبيانية ،ألنــه مصر على البقاء
«طفال» مشاغبا بالرغم من ترأسه لفريق
كبير في حجم الــرجــاء ،لكن الواجب
املهني يفرض علينا إعادة األمور إلى
نصابها ،وإعطاء لكل ذي حق حقه.
أسئلتنا لهذا الفتى كالتالي:
 من هو املسؤول عن إغراق الرجاءبالديون؟
 مــن يتحمل مــســؤولــيــة انــتــدابالــعــشــرات م ــن الــاعــبــن املحليني

«الطفل» الرئيس بودريقة الذي مازال
يصر أن يبقى طفال

واألجانب والعديد من املدربني؟
 من كان سببا وراء الغرامات املاليةالضخمة التي أصدرتها «الفيفا» ضد
الرجاء؟
 مــن كــان كــذلــك وراء الــعــديــد مناإلشــاعــات الــكــاذبــة ،كــقــدوم الــراحــل
مـــارادونـــا إل ــى ال ــرج ــاء ،وقـــرب عقد
استشهاري مع أكبر املؤسسات املالية
الخليجية ،وانتقال بعض الالعبني
لالحتراف بأوروبا؟
كل هذه األكاذيب ،كانت بمثابة در
الرماد على عيون الرجاويني ،وإبعاد
كل الشكوك والشبهات الكثيرة التي
تطارده.
ب ــأي صــفــة تــتــحــدث بــعــد اتصالك
برئيس مولودية وجــدة السيد هوار،
بشأن انتقال الالعب آدم النفاتي إلى
الرجاء ،أو مكاملتك الهاتفية مع الحبيب
سيدينو رئيس حسنية أكادير ،بشأن
جلب البوفتيني إلى الفريق األخضر،

فيكفيك كل الفضائح واملشاكل املالية،
واألضــرار املعنوية التي تسببت فيها
للفريق ،الــذي وجــدت كل مكوناته من
محبني ومنخرطني ومسيرين سابقني
«اوالد الناس» ،وإال لرفعوا عليك العديد
من القضايا و«جرجروك» في املحاكم.
وأخيرا وليس آخرا ،من ترك الرجاء
في محنته وهــرول إلــى العمرة تاركا
الجمل بما حمل..؟
من األحسن أن تبتعد عن الرجاء وتركز
على انتخاباتك القادمة ،بعد أن أصبحت
بــن عشية وضــحــاهــا ،وبــقــدرة قــادر،
«مناضال» سياسيا في أحد األحــزاب،
الذي سيندم كثيرا بعد أن تطرد من حي
درب السلطان العريق ،والــذي تراهن
فيه على الظفر بمقعد برملاني في هذه
املنطقة التي تعتبر معقل الرجاويني.
ستبدي لك األيام ما كنت جاهال
ويأتيك باألخبار من لم تزود

(طرفة بن العبد)
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تحليل إخباري

استراتيجية السالطين لمحاصرة أعداء الوحدة الترابية

األخوة بين
الشعبين المغربي
والجزائري تحرج
مسؤولي الجزائر
الذين يعادون
المغرب

بنعتيق :الصراع ليس مع شباب تمرد وانفصل ..لكنه مع دولة شقيقة

املغرب واجلزائر ..من «خاوة خاوة»
�إىل «عـداوة عـداوة»
كما يحدث في الدول الراقية ،حيث يهيمن الوزراء السابقون على النقاش العمومي بفضل تجربتهم في دواليب الدولة ،سطع
نجم الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق هذا األسبوع من جديد ،بعد أن خصص مقاال ضخما للحديث عن موضوع الصحراء المغربية
في ضوء التحراكت األخيرة لتأمين معبر «الكركرات».
فتحت عنوان« :الصحراء المغربية ..لماذا اإلصرار على تجاهل الحقائق التاريخية؟» ،قال بنعتيق(( :إن جل الدارسين وأهل االختصاص
والمتتبعين للشأن المغربي ،مغاربة وأجانب ،يقرون بأن المغرب دولة لها جذور تاريخية تكونت عبر قرون ،فاالستعمار األوروبي بشقيه
الفرنسي واإلسباني ،قبل وبعد مؤتمر الجزيرة الخضراء ،اكن يعترف بالسيادة الاكملة للدولة المغربية على أراضيها ،وهي
السيادة التي تجسدت في مؤسسة السالطين الذين تعاقبوا على الحكم ومارسوه بتعاقد قائم بينهم وبين المغاربة)).
إعداد
اســتــعــمــل بنعتيق أســلــوب املحاججة
التاريخية لتأكيد مغربية الصحراء ،حيث قال:
((كل من تعاقبوا على حكم اململكة املغربية،
بــدءا مــن املرابطني بجذورهم الجنوبية،
والــذيــن جعلوا مــن مــراكــش نقطة انطالق
لدولة كبيرة امتدت من الصحراء املغربية
لتصل إلــى مناطق عديدة منها األندلس،
مرورا بالحضور القوي لألقاليم الجنوبية
في املنظومة الجغرافية والسياسية لدولة

املــوحــديــن واملرينيني ،ووص ــوال إلــى حكم
السعديني بدولة امتدت من املحيط األطلسي
إلى تخوم السودان ،ثم إلى مرحلة الدولة
العلوية ،حيث احتل ومازال أهل الصحراء
مكانة متميزة لدى السالطني العلويني)).
في ذات السياق ،يقول عبد الكريم بنعتيق،
بصفته وزيرا سابقا ،وعضو مركز الدراسات
الدبلوماسية واالستراتيجية(( :إن البعض
يصر على تجاهل جزء كبير من البديهيات

سعيد الريحاني
التاريخية ،خاصة من يتجاهل عن قصد
شرعية تــواجــد املــغــرب فــي صــحــرائــه ،إذ
يكفينا الرجوع – حسب قوله  -إلى مجموعة
من األبحاث والــدراســات التي تعمقت في
الــحــضــور املؤسساتي املــغــربــي باألقاليم
الجنوبية ،والتي تناولت بالدرس والتحليل
وثائق عديدة تثبت ذلك ،جزء كبير منها مازال
محفوظا في أرشيفات مجموعة من الدول
املعنية باملوضوع ،مثل نــزول اإلنجليزي

ماكينزي سنة  1879بشواطئ طرفاية ،مدعيا
أنها أرضا خالء ،لكن بفضل ضغط الدولة
املغربية آنذاك ،وقعت بمراكش اتفاقية في
 6يوليوز  ،1895بفضلها استرجع املغرب
البنايات التي أنشأها اإلنجليزي بمدينة
طرفاية .هو إذن ،حسب املؤرخني اعتراف
بريطاني آنـــذاك بــأن طــرفــايــة واألراضـــي
الواقعة جنوبها ،جــزء ال يتجزأ
من اململكة املغربية الشريفة ،ومن

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020
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تحليل إخباري
ثم ،ال نــزول بشواطئها إال بإذن
خاص من سلطان املغرب)) ..ومن
نفس الحقائق التاريخية ،يوضح
املصدر نفسه أنه ((عندما وقعت إسبانيا
وفرنسا معاهدة سرية سنة  ،1904أتت بعد
اتفاقية نونبر  1902التي لم يوافق عليها
البرملان اإلسباني ،خصصت ملدريد بمقتضى
هذه االتفاقية منطقتان بالشمال والجنوب،

ولم يفوت بنعتيق الفرصة دون التذكير
بنباهة امللك الراحل الحسن الثاني ،الذي
بــعــث فــي  5يــولــيــوز  ،1974رســالــة إلــى
الجنرال فرانكو ،ينبهه إلى ضرورة تفادي
القيام بمبادرات فردية بشأن الصحراء،
وفي الشهر نفسه ،يطلب الرأي االستشاري
ملحكمة العدل الدولية ..جواب مدريد جاء
في  20غشت  1974بإعالن نيتها تنظيم

كيف ضيعت البوليساريو فرصة الحل
بعد لقائها مع الملك الحسن الثاني
والملك محمد السادس
مع التزام بني الطرفني بــأن املناطق التي
تخضع للحماية اإلسبانية ،يجب أن تكون
تحت نفوذ خليفة للسلطان ..ومن أجل هذا،
تم تعيني األمير املهدي بن إسماعيل بظهير
مــؤرخ بـــ  14مــاي  ،1913خليفة للسلطان
بتطوان ،ومن ثم ،فإن كل مناطق الحماية
اإلسبانية بالشمال والجنوب كانت خاضعة
لخليفة السلطان بالشمال ،ولتأكيد ذلك،
استعان املؤرخون املغاربة بوثائق مهمة ال
يرقى إليها الشك ،مثل تعيني السيد السالك
بن عبد هلل من طرف خليفة السلطان بتطوان
خليفة له على طرفاية بعد احتاللها من طرف
اإلســبــان سنة  ،1916وذلــك بظهير خليفي
مؤرخ بـ  22دجنبر  ،1917ثم تعيني السيد
محمد األغــضــف بــن الشيخ مــاء العينني،
خليفة لخليفة السلطان بتطوان على سيدي
إفني بعد احتاللها سنة  ،1934بظهير مؤرخ
بـ  1أكتوبر  ،1934ينضاف إلــى كل هذا،
تأكيد أهل االختصاص ،أن كل القوانني التي
كانت تصدر عن خليفة السلطان بتطوان
هي وحدها املرجعية التطبيقية باألقاليم
الصحراوية الخاضعة للنفوذ اإلسباني،
وكمثال على هذا الحضور القانوني ،الظهير
الخليفي املؤرخ بـ  12فبراير  ،1941والذي
أكد على مغربية املياه اإلقليمية للشاطئ
املمتد مــن مصب نهر درع ــة إلــى إقليمي
طرفاية والساقية الحمراء)).
وبدون االلتجاء إلى لغة العاطفة ،قال وزير
الجالية السابق ،أن اململكة املغربية وضعت
سنة  1960طلبا لدى األمــم املتحدة ،تدعو
من خالله إسبانيا إلى الجالء عن األراضي
املستعمرة بــالــصــحــراء املــغــربــيــة ،وجــاء
الجواب اإلسباني في  19أبريل  ،1961عندما
أكدت مدريد أن الصحراء إقليم إسباني ،وفي
سنة  ،1963اعتبرت اللجنة الخاصة بتصفية
االستعمار التابعة لألمم املتحدة ،األراضي
الصحراوية مشمولة باختصاصاتها ،وتبعا
لذلك ،أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة
في دجنبر  ،1965قــرارا تطالب فيه بإنهاء
االســتــعــمــار ،وفــي السنة املــوالــيــة ،ناقش
جدول أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة
في دورتها  ،22قضية الصحراء املغربية من
جديد ،لكن هذه املــرة انطالقا من عرائض
قدمتها إسبانيا واملغرب وموريتانيا كل
من جانبه ،يقر بأن الصحراء الغربية جزء
من أراضيه .وفي  20دجنبر  ،1966أصدرت
الجمعية العامة لألمم املتحدة توصية تحت
الرقم  29.22تقترح فيها تقرير املصير في
الصحراء من خالل استفتاء عام للسكان،
لكن رد فعل مدريد كان هو إنشاء الجماعة
الصحراوية التابعة لها سنة  ..1967ثالث
سنوات بعد ذلك ،انعقدت بمدينة نواذيبو
املوريتانية ،قمة مغاربية ثالثية ضمت كال
من امللك الحسن الثاني والرئيس بومدين
والرئيس املوريتاني املختار ولد داده ،كان
موضوعها هو مناقشة مسألة الصحراء،
وعبر الرئيس الجزائري صراحة وعالنية
عن أنه ال أطماع لبالده في املنطقة ،حسب
نفس املصدر.

استفتاء لتقرير املصير ابتداء من غشت
 ،1975وعندما أكدت إسبانيا أن «الصحراء
الغربية املوجودة جنوب خط العرض 27.4
درجة ال توجد داخل التراب املغربي املعني
باالتفاقيات الــدولــيــة» ،هنا تغير موقف
الجزائر املعلن في لقاء نواذيبو ،معتبرة
املوقف اإلسباني فرصة إلبعاد الصحراء عن
املغرب ،ما سيجعل النقاش محصورا في ما
بعد بني إسبانيا واللجنة األممية لتصفية
االستعمار ..ومن هنا يجب التأكيد واالعتراف
بأن فكرة التوجه إلى محكمة العدل الدولية
من طرف الراحل الحسن الثاني ،كان عمال
استباقيا ذكيا بعمق استراتيجي ،تمثل في
الــقــدرة على تطويق األطــروحــة اإلسبانية
وتحويل النقاش حول الصحراء املغربية
من ثنائية إسبانيا ولجنة االستعمار ،إلى
صراع مغربي إسباني ،عن طريق طرح سؤال
جوهري غير مسار القضية عامليا ،ونقصد
بذلك التطرق إلى سيادة املغرب على أقاليمه
الجنوبية.
يقول بنعتيق فــي ورقــتــه التي تقدمها
«األســبــوع» دون تصرف كبير بالنظر إلى
قيمتها التاريخية(( :إن قبول األمم املتحدة
لفكرة استشارة محكمة العدل الدولية ،هو
في حد ذاتــه اعتراف بأن املشكل املطروح
آنذاك ،يقتضي تفاوضا مباشرا بني املغرب
والجارة إسبانيا ..وعندما نعود إلى املواقف
السياسية لتلك الفترة ،نجد أن الجزائر في
البداية قبلت اقتراح فكرة استشارة محكمة
الــعــدل الــدولــيــة ،لكنها تراجعت بسرعة
وصرحت بأن رأي محكمة العدل الدولية ال
يمكن أن يلغي مبدأ تقرير املصير.
هذا املوقف أدى إلى أول اصطدام

الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق

القانونية اإلسالمية التي توسعت وتعمقت
في الدالالت الشرعية ملفهوم البيعة ،متشبثة
بمفهوم تقرير املصير للتأثير على قضاة
محكمة العدل الدولية املطوقني بتكوينهم
املتشبع باملدارس القانونية الالتينية.
ولم يكن جرد بنعتيق لألحداث ليمر دون
إثارة املناورات التي عرفتها القضية داخل
كواليس االتحاد اإلفريقي (االسم الحالي)،
على سبيل املثال في الدورة  38ملؤتمر وزراء
الخارجية للمنظمة اإلفريقية املنعقد بأديس
أبابا ،انسحبت  19دولة إفريقية احتجاجا
على األمــن الــعــام للمنظمة ،الــذي حــاول
إقحام الجمهورية الوهمية في حظيرتها
دون سند قانوني ،وفــي سنة  ،1984قرر
املغرب االنسحاب حفاظا على وحــدة هذه
املنظمة ،التي يعتبر من املؤسسني لها مع
جيل الزعماء والقادة أمثال امللك الحسن
الثاني والرئيس جمال عبد الناصر والزعيم
نكروما ،وآخرين.
يقول نفس املــصــدر(( :فــي هــذه الفترة،
أحس املغرب بأن القضية الوطنية قد تدخل
مرحلة تــدويــل تجعل مــن املنطقة ساحة
للمواجهة بني القوى العظمى ،السيما أن
الحرب الباردة كانت في تلك الحقبة هي
السمة البارزة في تدبير تعقيدات الصراعات
الكونية ،مــن هنا بــادر خــال الـــدورة 38
للجمعية العامة لألمم املتحدة ،في شتنبر
 ،1983باقتراح تنظيم االستفتاء وقبول
النتائج ،وبذلك سحب البساط من تحت أقدام
الــدول املهيمنة آنــذاك على منظمة الوحدة
اإلفريقية ،التي كان أغلبها يدور في
فلك الجزائر)) ..هذه الخطة الذكية

بنعتيق :كم من فرصة ضاعت لغياب سلطة القرار لدى
جبهة البوليساريو؟ يكفي الوقوف عند بعض هذه
الفرص ،مثل لقاء وفد من الجبهة مع المرحوم الحسن
الثاني بمراكش سنة  ،1990وبعدها مباشرة مع الملك
محمد السادس ،يوم اكن وليا للعهد ،وفي ذلك داللة
على أن الملك الراحل اكن مستوعبا لتحديات المستقبل
علني بــن الــربــاط والــجــزائــر ،السيما أن
املغرب ركز في مرافعاته أمام قضاة محكمة
العدل الدولية على أن قبائل الصحراء كانت
تجمعها روابط البيعة مع سالطني اململكة
املغربية ،وذلك عبر قرون متتالية.))..
هــنــا يــصــل بنعتيق إل ــى عــمــق املشكل
مع الجزائريني ،فلنسف هــذه األطــروحــة،
استعملت الــجــزائــر املنظومة القانونية
الغربية ،متجاهلة خصائص املرجعيات

للمملكة املغربية كان من نتائجها القوية،
جعل ملف الــصــحــراء املغربية منحصرا
في تدبيره في دواليب األمــم املتحدة دون
غيرها ،مع قبول املغرب بكل اآلليات التي
تحافظ على حقه املشروع في ضمان وحدته
الترابية ،وتجاوزا للتفاصيل املرتبطة بقبول
املغرب سنة  1988لخطة السالم املقترحة من
قبيل األمني العام لألمم املتحدة ،ثم مصادقة
مجلس األمن على القرار  690بتشكيل بعثة

أممية لتنظيم االستفتاء ،ثم موافقة مجلس
األمــن في غشت  1991على خطة التسوية
التي تضمنت ثالث نقط هي :تشكيل لجنة
لتحديد هوية الناخبني ،االتفاق على وقف
إطــاق الــنــار ،ثم انتشار مراقبني أمميني
مهمتهم الوحيدة هي مراقبة وقف إطالق
النار ،بعد ذلك تبينت استحالة االستمرار
فــي عملية تحديد الهوية ،نظرا للخالف
الــجــوهــري الــواقــع حــول مــن لــه الحق في
التصويت ،هذا اإلشكال كان فرصة جديدة
أظهر فيها أعضاء جبهة البوليساريو أنهم
ال يملكون سلطة الــقــرار ،رغــم مجهودات
املنتظم الــدولــي وجــزء من القوى الفاعلة
دوليا ،التي أصبحت تقتنع يوما بعد يوم
باستحالة تنظيم االستفتاء.
قد يقول قائل إن الجزائر ال عالقة لها
بملف الصحراء ،لكن بنعتيق يقدم الجواب
عن ذلك باألدلة موضحا(( :في هذه الفترة
بالضبط ،ظهرت الــوصــايــة املطلقة التي
تمارسها الجزائر على جبهة البوليساريو،
بــحــيــث تــحــولــت م ــن مــســانــد إلـــى طــرف
أســاســي فــي الــصــراع ،وحجتنا فــي ذلــك،
املــذكــرة التي بعثها سنة  ،2001الرئيس
الــجــزائــري بوتفليقة ،إلــى كــل مــن كوفي
عنان ،األمني العام لألمم املتحدة ،ومبعوثه
الخاص جيمس بيكر ،حول رفض الجزائر
خيارات االتفاق اإلطــار ..غير أن األمور لم
تقف عند هذا الحد ،ففي سنة  ،2002زار
الــرئــيــس بوتفليقة مخيمات تــنــدوف في
الذكرى  26لتأسيس الجمهورية الوهمية،
وهي باملناسبة أول زيارة لرئيس جزائري
للمخيمات ..فكان جواب املغرب هو الزيارة
امللكية لألقاليم الصحراوية رفقة أعضاء
الحكومة آنـــذاك ،وبعدها ،أي فــي أبريل
 ،2004بعث املغرب بمذكرة لألمني العام
لألمم املتحدة يعلن فيها أن فكرة االستفتاء
لتقرير املصير أصبحت متجاوزة ،وفي
السنة نفسها ،قدم جيمس بيكر استقالته
وانسحب نهائيا من امللف كمبعوث خاص
لألمني العام للمنتظم الدولي)).
إن مشكلة البوليساريو تتلخص ،حسب
بنعتيق ،في عدم امتالكها لسلطة القرار،
فـــ((كــم مــن فرصة ضاعت لغياب سلطة
الــقــرار لــدى جبهة البوليساريو؟ يكفي
الوقوف عند بعض هذه الفرص ،مثل لقاء
وفد من الجبهة مع املرحوم الحسن الثاني
بمراكش سنة  ،1990وبعدها مباشرة مع
امللك محمد السادس ،يوم كان وليا للعهد،
وفي ذلك داللــة على أن امللك الراحل كان
مستوعبا لتحديات املستقبل .محطات
أخرى ضاعت مثل لقاء الطائف بالسعودية
الذي استمر أياما طويلة بحضور قياديني
صحراويني من الطرفني)) يقول بنعتيق،
قبل أن يصل إلى خالصة كبيرة ،وهي أن
((جل األوساط املتابعة للقضية الوطنية،
اقتنعت بــأن الخالف والــصــراع ليس مع
شباب تمرد وانفصل ،لكن لألسف مع دولة
شقيقة)).
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كـواليـس أخرى
الخبر الذي انتظره كافة المغاربة

�أمريكا تقلب �صفحة الرئي�س ترامب
مب�صاحلة خليجية

تلقيح مجاني لجميع المواطنين
ضد «كورونا»
الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

بشرت عــدة مصادر إعالمية كويتية،
بقرب نهاية األزمــة الخليجية مع قطر،
بعدما نقلت عن مصادر دبلوماسية ،أن
«نقاط الخالف والطلبات والشروط التي
تم الحديث عنها خالل عمر األزمة الذي
تجاوز الثالث سنوات ،ستتم مناقشتها
فــي لــجــان خليجية خــاصــة ،سعيا إلى
الــتــوصــل لحلول لها بما يضمن عدم
تــجــددهــا ،واســتــمــرار تماسك املنظومة
الخليجية والعربية».
املصالحة الخليجية ،وإن كانت تتم
بتحركات كويتية ،إال أنها تتم برعاية
أمريكية أيضا ،بعدما لعب الرئيس السابق
ترامب دورا كبيرا عبر النفخ في األزمة،
لكن مؤشرات املصالحة بــدأت تظهر مع
إعالن مصادر دبلوماسية ،أن «املصالحة
الخليجية ســتــتــم فــي اجــتــمــاع القمة
الخليجية املزمع عقدها في مملكة البحرين
(مبدئيا) خــال الشهر الــجــاري» ،األمر

أعطى امللك محمد السادس،
تعليماته لتعميم مجانية التلقيح
على جميع املغاربة ،حيث أفاد
بــاغ لــلــديــوان امللكي ،أن هذه
االلــتــفــاتــة امللكية الــتــي أنهت
الجدل حول تكلفة اللقاح ،تأتي
في إطار العناية امللكية والرعاية
اإلنسانية التي ما فتئ جاللته
بايدن وترامب

الذي يفهم منه أن أمريكا نفسها تريد طي
صفحة ترامب وملفاته ،وتحضير الساحة
لتحركات جديدة للرئيس الجديد ،بايدن.
وكانت فرحة املصالحة قد انعكست
بشكل مباشر على سوق املال واألعمال،
حــيــث ارتــفــعــت األس ــه ــم الــقــطــريــة في
املعامالت املبكرة منذ يوم األحد املاضي،

تحرك الجيش الملكي لمهام إنسانية
الرباط .األسبوع

عبأت القوات املسلحة امللكية،
بتعليمات ملكية ،جميع املصالح
الطبية والتقنية واللوجستيكية،
لتقديم اإلغاثة واملساعدة لسكان
املناطق املرتفعة والنائية ،الذين
يواجهون موجات البرد القارس
والثلوج خالل فصل الشتاء.
وقررت القيادة العامة للقوات
املسلحة ،تجنيد مختلف مكوناتها

يحيط بها كافة مكونات الشعب
املــغــربــي ،منذ ظــهــور الــحــاالت
األولـــــى لــفــيــروس «كـــورونـــا»
باملغرب.
كما تندرج في إطار التوجيهات
امللكية السامية ،بإطالق عملية
مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء
في األسابيع املقبلة ،وتهدف إلى
توفير اللقاح لجميع املغاربة،
كوسيلة مالئمة للتحصني ضد
الفيروس والتحكم في انتشاره،
في أفق عودة املواطنني تدريجيا
ملــمــارســة حياتهم الــعــاديــة في
طمأنينة وأمان.

البرية والجوية والطبية ،لتقديم
اإلغــاثــة واملساعدة للمواطنني،
ال ــذي ــن يــقــطــنــون ف ــي املــنــاطــق
الجبلية والقرى املعزولة خالل
فــصــل ال ــش ــت ــاء ،بــســبــب ســوء
األحوال الجوية.
وتشمل هذه العملية اإلغاثية
اإلنــســانــيــة ،الــقــيــام بحمالت
طبية لفائدة املرضى واملسنني
واألطـــــفـــــال ،وت ــق ــدي ــم الــدعــم
واملساعدة للسكان بتنسيق مع
الــســلــطــات املــحــلــيــة ،بــاإلضــافــة
إلــى تعبيد الــطــرق وفــك العزلة
عن القرى والدواوير املحاصرة
بالثلوج.

إذ صعد املؤشر القطري الرئيسي بنسبة
واحــد فــي املــائــة فــي املعامالت املبكرة،
حسب ما أظهرته بيانات «رفينيتيف»..
يذكر أن املغرب لعب دورا إيجابيا طيلة
األزمة مع جميع أطراف الخليج ،برفضه
مقاطعة قطر ،ورفضه أيضا التماهي مع
التوجه السعودي املصري(.)..

إحداث خط ترامواي يربط الناظور بمليلية المحتلة
الرباط .األسبوع

كشفت تقارير صحفية إسبانية ،أن
املغرب يعتزم ربط الناظور بمدينة مليلية

املحتلة بخط الــتــرامــواي ،حيث سيصل
الخط السككي إلى وسط املدينة املحتلة
قرب ساحة «بالصا إسبانيا».
وأوضحت نفس املصادر ،أن مشروع ميناء
غرب املتوسط بمدينة الناظور سيصبح ثاني
أكبر ميناء ،وسيتم ربطه بخط الترامواي،
الــذي سيربط بني مطار «الــعــروي» ووسط

املدينة وصوال إلى مليلية املحتلة.
وأكدت صحيفة «إسبانيول» اإلسبانية،
أن املشاريع االقتصادية التي شرع املغرب
في إنجازها في مدن الشمال ،تعتبر خطوة
مهمة قد تنتهي بسيادة مغربية وإسبانية
مشتركة عــلــى مدينتي سبتة ومليلية
املحتلتني.

المغرب يخسر  100مليون درهم شهريا
واجبات كراء كل خزانات الشركة.
وأكد نفس املصدر ،أن استغالل خزانات
«الســامــيــر» يمكن أن يؤمن االحتياطات
الوطنية من الطاقة البترولية ،واملساهمة
في العودة التدريجية الستغالل كل منشآت
املصفاة املغربية ،في التخزين والتكرير،
وكذا تفادي ضياع املكاسب التي توفرها
صناعات تكرير البترول لصالح االقتصاد
املغربي والتنمية املحلية والجهوية.
وتــســاءلــت الجبهة عــن سبب تماطل
حكومة سعد الدين العثماني ،منذ شهر
ماي املاضي ،في توقيع اتفاقية التخزين
مــع شــركــة «الســامــيــر» ،رغـــم اســتــمــرار
تداعيات الجائحة ،وسباق الــدول إلى
تأمني احتياجاتها الطاقية.

الرباط األسبوع

انــتــقــدت الجبهة الــوطــنــيــة إلنــقــاذ
املــصــفــاة املــغــربــيــة لــلــبــتــرول ،ضياع
ماليني الدراهم شهريا ،بتأخر استغالل
مخازن مصفاة «السامير» ،مشيرة إلى
أن الحكومة ال تغتنم فرصة انخفاض
األسعار العاملية للبترول.
وأوضحت الجبهة ،أن تماطل وتقويض
الحكومة املغربية ،الستغالل مخازن شركة
«السامير» يتسبب في ضياع حوالي 100
مليون درهــم شهريا ،يمكن ربحها من

�ضحايا «امل�سرية الكحلة» املغاربة يطالبون بحقوقهم من اجلزائر
الرباط .األسبوع

حمل التجمع الدولي لدعم املغاربة
املــطــروديــن مــن الــجــزائــر سنة 1975
(املسيرة الكحلة) ،الدولة الجزائرية
مسؤولية شاملة ،بمناسبة الذكرى
الخامسة واألربــعــن لقرار الحكومة
الجزائرية طرد اآلالف من املواطنني
املغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة
شرعية فوق أراضيها.

وأك ــد التجمع ،أن األم ــر يتعلق
بمواصلة العمل على هــذه األحــداث
التاريخية ،من أجــل تسجيلها وفق
منظور تــاريــخــي ،وإعــــادة االعتبار
لكرامة آالف األشــخــاص ،مشيرا إلى
أنه بحلول الذكرى الـ  45لهذه الحادثة
األليمة ،الزال األفراد الذين طالهم قرار
الطرد من ذوي الحقوق ،يتساءلون
مــجــددا حــول هــذه الــوقــائــع ،مسجال
أنها «ذكــرى كئيبة» تزامنت مع عيد
األضحى املبارك.
وأوضـــح التجمع فــي بيانه ،أن
األمر يتعلق بأفراد من أصول مغربية
أرغموا على مغادرة الجزائر مطرودين

من البلد الذي استقروا به منذ عقود
من الزمن وغالبيتهم رأوا النور فيه،
مشددا على أن املعاناة تصبح كبيرة
عندما يكون من يقف وراءها وتسبب
فيها مسؤولون لبلد جار وشقيق.
وأشــار تجمع ضحايا الجزائر،
أن أحــــداث دجــنــبــر  1975مــعــروفــة
بالنسبة للعموم ،وبالنسبة للهيئات
الدولية التي اطلعت على امللف ،ومن
قبل مجلس حقوق اإلنــســان ولجنة
حماية العمال واملــهــاجــريــن ،مؤكدا
على ضرورة مواصلة إثارة هذا امللف
املوجود لدى مجلس حقوق اإلنسان
بجنيف والترافع بشأنه.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020
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الرباط يا حسرة
فصل شتاء ساخن
لـ«تذويب»
«كوفيد »19
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

فصل شتاء هذه السنة وإن كان سيغسل بأمطاره
ويصعق بــرعــده الــوبــاء الــذي خلف ضحايا هنا
يف العاصمة ويف كافة مناطق اململكة ،وجرعنا
طيلة شـهــور كــل أن ــواع املـصــائــب واأله ـ ــوال ،فــإن
القضاء عليه بالتلقيح أمر ال شك فيه ،ومهمة
طبية جــد معقدة ،مــن السابق ألوان ــه حصرها
يف األعــراض التي قد تطفو عادة بعد كل لقاح،
خصوصا وأنه يطعم أجسامنا ألول مرة.
ول ــن تـنـتـهــي م ـعــانــات ـنــا بــالـتـطـعـيــم ،إذ حسب
العلماء ،ينبغي تقبل اجلسم لهذا الوافد اجلديد
املستقبل
إليه ،ودون مفاجأة ،ستقع «معارك» بني
ِ
و«الوافد الغريب» قد تبرز أثارها على الشخص
امل ـل ـقــح س ــرع ــان م ــا تـخـتـفــي وت ـس ـمــح ل ــ«ال ــواف ــد»
بالقيام مبهام الوقاية واحلراسة والدفاع ،لصد
أي هجوم وبــائــي ،وحتى هــذا الــدفــاع واحلــراســة
والــوقــايــة سيرد اجلسم «طلقاتها» املوجعة عبر
«مدفعيته» ،وهذه املرة لتحصينه من كل جائحة
مفاجئة ،وهــذه احلــرب مبا أنها لن تــدوم ،فإنها
لــن تكون خاطفة ،بــل وال بــد لها مــن وقــت ومن
تنقل بــن «ج ـيــوب املـقــاومــة الـبــاطـنـيــة» ،ممــا قد
يجعلنا يف اض ـط ــراب نـفـســي مــؤقــت ،اسـتـعــدادا
لتنصيب املناعة الشاملة داخــل أجسامنا ،وقد
تعود الراحة إلينا بزوال اخلوف من «كوفيد ،»19
لنتفرغ إلحصاء خسائره واالستعداد إلصالحه
حـتــى ننهض مــن كـبــوتـنــا ،ونـعـمــل عـلــى تضميد
جــراح الــوطــن الــذي تأثر تــأثــرا كبيرا مبخلفات
ال ــوب ــاء ،مـخـلـفــات لــن تختفي بالتلقيح فقط،
وإمنــا بـ«عمليات جراحية» عديدة ال عالقة لها
بعملية االنتخابات.
إذن ،فـفـصــل ال ـش ـتــاء امل ـق ـبــل ع ـل ـي ـنــا ،سـيـكــون
ساخنا على غير العادة ،بالتلقيح الشامل إلنقاذ
الــوطــن بـتــدخــات «جــراحـيــة» مــن اختصاصيني
م ـب ــرزي ــن ل ـ ــزرع خ ــاي ــا احلـ ـي ــاة م ــا ب ـعــد ال ــوب ــاء،
ولتأمينه من أوبئة مماثلة مفاجئة يف املستقبل،
ال قدر اهلل.

شهادات من

الرواد

نعود إلى فقرة ثانية من شهادة الرائد
الدكتور رشيد الرينكة ،بعدما سبق أن تطرقنا
إلى جزء أول منها منذ حوالي سنة ،حيث
يقول(( :طــرح ذات يــوم ســؤال على رئيس
دولة اليابان :ما هو سر نهضة هذه الدولة
التي تفتقر إلى الثروات الطبيعية وتتوفر
على مساحة صغيرة؟ فتحدث باملناسبة
رئيس الوزراء الياباني ،عن ثالثية النهضة:
«علم وعمل وأخالق».
كلنا نتعلم وكلنا نعمل ،ولكن ال إنجاز
حقيقي ،وال نهضة حقيقية تكتمل دون هذا
الثالوث ،فعلم  +عمل ال يساويان النهضة ،ألن
املعادلة الحقيقية التي تحقق النهضة هي:
علم  +عمل  +أخالق ،فالثغرة الحقيقية تكمن
في غياب األخالق)) انتهى.
هـــذه الــفــقــرة مقتطفة مــن كــتــاب« :قيم
الــنــهــوض الــحــضــاري للعالم اإلســامــي»
ص .99 :فـ«ثالثية النهضة» كما أبــدع في
اكتشافها فضيلة األستاذ رشيد الرينكة ،وإن
كانت سر نهضة إمبراطورية اليابان ،فإنها
وصلت إلى مملكتنا «مبتورة» من «األخالق
الوطنية» ،لذلك ،فهي اليوم معركة املغاربة
من أجل فرضها في حياتهم.

أكبر محطة طرقية في إفريقيا هدية
للرباطيين وضيوفهم
بــفــضــل املــــشــــروع املــلــكــي،
تستكمل عاصمة اململكة أركان
الــســفــر عــبــر الــجــو والــســكــك
الحديدية والطرقات ،انطالقا
ووصــوال إلى محطات بمعايير
دولية ،آخرها املحطة الطرقية
التي تتبوأ حاليا املرتبة األولى
إفريقيا ،وقد سبق لنا أن تطرقنا
إلـــى هــنــدســتــهــا ومــســاحــتــهــا
وتموقعها ،لننكب اليوم على
طريقة تسييرها ،ونــحــذر من
االرتــجــال وكــثــرة الــلــجــان كما
كان في محطة «القامرة» التي
تحولت مع مــرور السنني إلى
«عـــصـــارة» عــشــوائــيــة تعمها
الفوضى في الداخل والخارج.
واعــتــبــارا ملــكــانــة العاصمة
حــالــيــا ،الثقافية والسياسية
واإلداريــــــة ،وتــعــزيــزا للسمعة
التنظيمية والــراقــيــة للمطار
ومــحــطــات الــقــطــار ،ف ــا عــذر
للمحطة الطرقية الجديدة لعدم
االنــخــراط فــي تطوير وإصــاح
وتنظيم وتسهيل وتأمني مجال
السفر ،عند املــغــادرة كما عند
االستقبال ،ومعاملة املسافرين
ب ــاالح ــت ــرام ،وتــوفــيــر الــراحــة

واالطمئنان وسالمة أمنهم إلى
أن يغادروا املحطة ،ونرجو أن
تطبق فيها إجراءات :االستقبال
والــوصــول مثل مــا هــو مطبق
فــي مــحــطــات املــطــار والــســكــك
الحديدية ،باالعتماد على األمن
ثــم األمــــن ،والــنــظــافــة وخــدمــة
البضائع واإلرشــــادات وضبط
التوقيت وااللتزام بترقيم مقاعد
الحافالت في تذاكر املسافرين

وتقديم املساعدات الالزمة لألطفال
واملسنني واملرضى ...إلخ ،والضرب
بيد من حديد على كل مخالف ،كان
مسافرا أو زائرا أو نقاال.
محطة بـــإدارة مسؤولة عن
تــدبــيــرهــا ،مــراقــبــة مــن خــال
مـــردوديـــتـــهـــا وم ــاح ــظ ــات
املسافرين ،الذين يــؤدون ثمن
ســفــر آمـــن ولــيــس ســفــرا مثل
الــجــحــيــم ،مـــع االب ــت ــع ــاد عن

تأسيس الــلــجــان( )..لتدبير
املحطة ،ولــكــم خير دلــيــل في
مــا حققته الــلــجــان املختلفة
لتسيير «الــقــامــرة» مــن فشل
ذريع وارتجال ومعارك للفوز
بعضوية لجنة ،حتى نجحت
في إبــداع «الجوطيات» داخل
املحطة املنتهية صالحيها،
وابــتــكــار «الــبــراحــة» داخلها
وخارجها وعرقلة السير عند
املغادرة بشارع الحسن الثاني،
وإهمال ربطها بوسائل النقل
الحضري.
وها هي العاصمة قد تأثثت
بمحطة «جــوهــرة» لحافالت
النقل الوطني ،لتبقى كارثة
النقل عبر سيارات األجــرة من
الحجم الكبير ،ســـواء داخــل
املدينة أو الجهة أو مدن مغربية،
فــي انتظار التفاتة لحل هذه
املعضلة ،ونتمنى تنظيمه هو
اآلخــر وإعــادة هيكلته وجمعه
فــي محطة «الــقــامــرة» لتصير
محطة جهوية لـ«التاكسيات»،
والصورة املرفقة تؤكد أهمية
تجهيزات هذه املحطة الهدية
للرباطيني وضيوفهم.

بداية تنزيل قانون خاص بالعاصمة

مادة واحدة من قانون الجماعات
غير منصفة
نص قانون تنظيمي تحت الرقم ،113-14
يتعلق بالجماعات صادر بتاريخ  7يوليوز
 ،2015في املادة  ،111على إسناد صالحيات
رئيس املجلس فــي مــجــاالت معينة إلى
العامل داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم،
مع العلم أن صالحيات املجلس غير معنية.
وربما املقصود هو «التنفيذ» ،وليست
هذه املجاالت إال جزء مما كانت بلديات
العاصمة إلى حدود سنة  ،1993غير معنية
بتطبيقه منذ نشأة البلدية أيام املسيرين
العمالقة سنة  ،1960وتدبير شؤونها
بقانون خاص للعاصمة أطاحت به حملة
ما يسمى بـ«فك االرتباط» ،وما تالها من
لي عنق املدينة
مخططات كانت تستهدف ّ
نحو أراضي فالحية ،لتحويلها إلى املدار
الــحــضــري وتعميرها بــمــرافــق جماعية
الجتذاب ساكنة وإدارات إليها وتهميش
الساحل وضواحيه والبقية تعرفونها..
ونعود إلى املادة  111من هذا القانون،
ولــو أنها غير منصفة ملكانة العاصمة

الوطنية والدولية ،فلقد تم تأويل فقرة
«صــدور مرسوم للمجال الترابي املعني»
وكــأنــه «بــلــوكــاج» لهذه املـــادة ،فــي حني،
وبعد انتظار  5ســنــوات لهذا املــرســوم،
فإنه لــم يصدر لتحديد األمــاكــن التي ال
تشملها املادة ،فهذا كاف قانونيا ملمارسة
كل االختصاصات املشار إليها في املادة
السالفة من طرف العامل ،حتى وإن وقع
اعتراض في املوضوع من طرف الرئيس،
ففي هــذه الحالة ،ترفع وزارة الداخلية
املــادة  111إلــى األمانة العامة للحكومة،
لطلب التوضيح القانوني لها في غياب
املــرســوم املــوعــود دون «بــلــوكــاج» لتلك
املادة التي نعتبرها تمهيدا إلعادة القانون
الخاص إلى العاصمة.
وربــمــا لــم ينتبه املــشــرع إلــى قــانــون
تنظيمي تــحــت الــرقــم  112-14يتعلق
بمجالس العماالت واألقاليم ،فلم يساو
جماعة العاصمة مع مجلس عمالتها في
االستثناء ملمارسة بعض االختصاصات.

أر شيف الربـاط
صورة للوطني العالمة املرحوم عثمان جوريو ،من
املوقعني على وثيقة املطالبة باالستقالل وأحد املتطوعني
املناضلني ،بعد تحقيق الحرية واالستقالل ،إلنقاذ
اآلالف من األطفال الرباطيني من الجهل والتشرد بعد
طردهم من املدارس االبتدائية لرسوبهم املتكرر في
امتحانات االنتقال إلى الثانوي ،أو لبلوغهم سنا ال
يسمح بهذا االنتقال ،فكان رحمه هلل يقبلهم إلعادة
تكوينهم الدراسي في مدارس محمد الخامس ،فأنقذ
اآلالف وكلهم من أبناء الكادحني ،ومنهم من أصبحوا
وزراء وأطر عليها وأطباء ،حتى كان يطلق عليه لقب
«املجاهد في الجهادين :جهاد االستقالل وجهاد
إنقاذ األجيال» ..فهل يموت من خلف وراءه اآلالف من
األبناء الصالحني يدعون له بالرحمة واملغفرة؟

نضال كبير يخوضه الرباطيون من أصل
أندلسي ،النتزاع حقوق االنتماء إلى أصولهم،
وقد كشف أكاديميون إسبان مؤخرا ،أن اإلسالم
ظهر في املنطقة قبل ما يدعيه البعض بالفتح
العسكري ،ويستدلون على ذلك ،بوصول طريف
بن مالك سنة  91هجرية إلــى األنــدلــس ،وتؤكد
تسمية مدينة باسمه «طريفة» على الساحل هذا
االكتشاف الــذي يعزز نضال الرباطيني الذين
طــردوا من وطنهم األصــلــي ،ولحد الساعة ،لم
يصدر أي رد في املوضوع.
لم يثبت تاريخنا أن «برج» الرباط ،الذي تحول
إلى متحف للصور على الساحل ،تم استعماله ألهداف
عسكرية ،فلقد شرع في بنائه سنة  1890بعد مفاوضات
عسيرة بني دولتني وباشا املدينة آنذاك ،املرحوم بركاش،
الذي كلفه هذا البناء  30مليونا ،وألسباب ،منها ربما عدم
اتفاق الدولتني وتوجسهما من بعضهما البعض ،لم تكتمل
إقامة «برج» في رباط الفتح ،ووضع مدفع أمامه حاليا
كـ«موقع عسكري سابق» ،ليس في محله.
قرر المشروع امللكي جعل العاصمة أكبر
«مدينة جامعية» في إفريقيا ،بتشييد جامعة
على  300هكتار قد ترى النور في القريب ،وأيام
فقط وتحل ذكرى تأسيس جامعة محمد الخامس
بــتــاريــخ  21دجنبر  ،1975نتمنى أن يحظى
الجامعيون بـ«يوم سنوي للجامعة» تفتح فيه
صفحات الجامعيني الذين غادرونا إلى دار البقاء،
ورد االعتبار إلى األحياء املتفاعلني املنسيني.
القطب الصحراوي ،الجماني ،الذي انطلق من
مقاطعة يعقوب املنصور عضوا ،ثم رئيسا في مقاطعة
اليوسفية ،فنائبا لرئيس املجلس الجماعي ،قد يهندس
لرئاسة العاصمة من املقاطعة التي انطلق منها بعدما
تحولت إلى «جوهرة الرباط» ،فأصل آل الجماني من أكبر
قبيلة صحراوية أسسها سيدي أحمد الركيبي رحمه هلل،
وهو من حفدة موالي عبد السالم بن مشيش ،الكائن
ضريحه بشمال اململكة.
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المحمدية

كواليس جهوية
ما يجري ويدور يف المدن

مشاريع رياضية واجتماعية
في مهب الريح

سطات

عودة �أ�سلوب ا�ستغالل البناء الع�شوائي لأغرا�ض انتخابية
نورالدين هراوي

استفحلت بمدينة سطات ،مؤخرا،
ظــاهــرة البناء بالليل عــوض النهار
فــي زمــن «كـــورونـــا» ،الـــذي أصبحت
فيه السلطة املعنية منشغلة أكثر
بــالــحــمــات املــكــثــفــة ملــحــاصــرة وبــاء
«كوفيد  »19على حساب مهام أخرى،
خصوصا باألحياء الشعبية كـ«البام»
و«مانيا» و«ميمونة» ،ولــم تفلت من
جائحة تجاوزات وخروقات البناء غير
القانوني حتى بعض األحياء الراقية
شرق وغرب املدينة ،مما أصبح يشوه
املنظر العام للمدينة ويهدم مخططها
الــتــنــمــوي الــعــمــرانــي وكــأنــنــا داخــل
منطقة قــرويــة ذات أشــكــال معمارية
مختلفة ،حيث تفشى وانتعش البناء
غير املرخص بالجملة والــذي يتبني،
حــســب مــصــادر «األســـبـــوع» ،أنـــه ال
يخضع للشروط القانونية املعمول بها
في مجال التصاميم الذي تشرف على

تتبعه السلطة املحلية التابع ملجالها
الترابي ،والتي هي ملزمة بتطبيقه
عــلــى الــجــمــيــع ،إال أن ــه فــي ظــل هــذه
الوضعية الخاصة بجائحة «كورونا»،
تغيب جميع القوانني وال تحضر سوى
الجهة التي تتغاضى وتسمح لجائحة
البناء العشوائي أو غير املرخص
واإلصالحات السرية باالنتشار ،مقابل
امتيازات وعموالت واالرتشاء في ظل
تنامي املد السكني غير القانوني ،حيث
تابعت نفس املصادر ،أنه رغم الدورية
املــشــتــركــة ملــرســوم ضــبــط مخالفات
التعمير ودخولها حيز التنفيذ منذ مدة،
من أجل تسوية ملف جميع البنايات
غير القانونية ،وكيفما تكون درجة
الــخــروقــات الــتــي تشوبها وبــشــروط
أساسية مثال أال تكون البناية املعنية
موضوع تحرير محضر مخالفة(،)..
إال أن خــروقــات البناء غير املرخص
بسطات مع تجاوزات في عدد الطوابق
فــي بعض األحــيــاء املــذكــورة ،والتي
يفرض القانون أال تتعدى طابقني ،نظرا
لعدم توفر البنية التحتية الضرورية
للبناء ،لألسف أصبحت بعض املنازل

عـــيــــن

عـــــــــــلى الشمال
إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات

شمالية

يتساءل العديد من التطوانيني عن سبب
صمت البرملاني املشهور بأسئلته املتكررة،
والــذي يشتغل في نفس الوقت نائبا أوال
لرئيس جماعة تطوان ،لكن هــذا البرملاني
الذي لم يبادر طوال الوالية التشريعية بتقديم
األسئلة الشفوية ،ربما لصعوبة النطق بها
داخل قبة البرملان وأمام البث املباشر الذي
يشاهده اآلالف من املغاربة ،استغل ظرفية
انتشار فيروس «كــورونــا» ،ليغرق الغرفة
التشريعية بأسئلته الكتابية ،في حني أنه كان
غائبا عن طرح سؤاله الكتابي املتعلق بملف
النظافة واألزبــال التي تغرق مدينة تطوان
دون أي تدخل من جميع الجهات املعنية.
تدخل عامل عمالة املضيق الفنيدق ،بعد
إضراب عمال النظافة عن العمل باملدينة،
وطلب من الشركة املفوض لها تدبير نفس
القطاع مبــارتــيــل ،التدخل جلمع األزب ــال
وتنظيف مدينة املضيق بعدما حتولت إلى
مطرح للنفايات.
خرجت عدة جمعيات للمجتمع املدني إلى
جانبها الجمعيات الحقوقية ،عن صمتها،
بسبب العشوائية والفوضى التي تعرفها
الجماعة الترابية لــواد لو التابعة لعمالة
إقليم تطوان.
وحــســب الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن هاته
الجمعيات ،التي تفضح الخروقات داخل
الــجــمــاعــة خــصــوصــا فــي مــجــال الــرخــص
املتعلقة بالبناء والتعمير ،وتفويت محالت
تجارية لبعض املقربني من املنتخبني الذين
راكــمــوا ث ــروات ال بــأس بها ،هــل ستتحرك
الجهات املعنية وعلى رأسها املجلس األعلى
للحسابات ،لفتح تحقيق في هذه االتهامات
الخطيرة؟

تــتــجــاوز  3طــوابــق فــي خ ــرق سافر
لقانون التعمير ،حيث لم تأمر السلطة
بهدم الطوابق الذي تمت إضافتها ،في
مخالفات واضحة للتصميم ،بل األنكى
من ذلك ،احتل بعض األشخاص امللك
العام العمومي وأضافوا منه مساحات
غير قانونية إلى منازلهم على حساب
ملك الدولة ،حيث تكتفي الجهة املفوض
لها أمر املراقبة ،بتحرير محاضر دون
متابعة قانونية.
من أجل كل ما سبق ،يجب تطبيق
قانون التعمير على جميع املخالفني
دون استثناء ،بعيدا عــن التدخالت
مــن طـــرف بــعــض املــنــتــخــبــن الــذيــن
أصــبــحــوا يــوظــفــون هـــذه الــظــواهــر
املــرفــوضــة بتواطؤ مــع بعض رجــال
السلطة وأعوانهم ،ألسباب انتخابية،
ويوسعون بها قاعدتهم الشعبية.
وطــالــب عــدد مــن املتتبعني للشأن
املحلي ،بإجراء حركة تغييرات واسعة
محليا ووطنيا لرجال السلطة ،قبل
االستحقاقات املقبلة ،حتى ال يصبح
ملف البناء العشوائي موظفا ومرتبطا
باالنتخابات كما كان حتى عهد قريب.

األسبوع

تعتبر مدينة املحمدية من
املــــدن الــجــمــيــلــة عــلــى صعيد
املــمــلــكــة ،فــهــي تــلــقــب بمدينة
الــزهــور ومدينة فصل الربيع،
وتشهد توسعا عمرانيا ونموا
ديمغرافيا مطردا ،نظرا ملوقعها
الجغرافي بني العاصمة الرباط
والـــــدار الــبــيــضــاء الــعــاصــمــة
االقــتــصــاديــة ،لكن بــالــرغــم من
موقعها االستراتيجي ،إال أنها
تعيش ظلما وتهميشا من قبل
املجالس املنتخبة ،والحكومة
والسلطات الوصية.
فالكثير من املشاريع التي تم
اإلعالن عنها منذ سنوات ،الزالت
موقوفة التنفيذ ،منها مشروع
القاعة املغطاة املجاورة مللعب
البشير ،والــتــي توقفت فيها
األشغال منذ سنوات ،ألسباب
مجهولة ،رغــم امليزانية التي
رصــدت للمشروع والتي فاقت
املليار سنتيم ،إال أنه دخل ضمن
املشاريع املعطلة منذ سنة ،2011
حسب تقارير املجلس األعلى
للحسابات.

فقد كانت انتظارات الرياضيني
واألندية كبيرة ،ألجل بناء القاعة
املغطاة في املدينة ،لكي تكون
متنفسا رياضيا حديثا للشباب،
إال أن الكثير منهم ودع مسيرته
الرياضية ومــازالــت القاعة لم
تــخــرج لــلــوجــود ،بــالــرغــم من
نــداءات مسؤولي األندية الذين
يطالبون املنتخبني باملساهمة
في استكمال هذا املشروع الهام
ألجل املدينة وسكانها.
كما يعد مــركــب الــريــاضــات،
م ــن ب ــن امل ــش ــاري ــع الــعــالــقــة،
حيث خصصت له بقعة أرضية
مساحتها  60ألــف متر مربع
وميزانية بلغت مليارين و700
مــلــيــون سنتيم ،ومــع ذلـــك ،لم
يتم إنهاء املشروع ،مما يطرح
تــســاؤالت حــول األســبــاب التي
عرقلت هذه املشاريع ،والجهة
املسؤولة عن ذلك؟
ومن بني املشاريع الرياضية
املهملة في املدينة كذلك ،مشروع
املركب الرياضي والترفيهي الذي
أنجز منذ سنة  1995على مساحة
 10هكتارات وبكلفة مالية قدرت
حينها بأربعة ماليير سنتيم ،إال
أنه تحول إلى خراب على جانب
املسبح البلدي الذي تحول لوكر
للمنحرفني واملشردين.

من امل�س�ؤول عن توقف �أ�شغال �إحداث املنطقة ال�صناعية بالفنيدق؟
بعد إغــاق املعبر الحدودي
«باب سبتة» بصفة نهائية في
وجه التهريب ،وحرمان العديد
من املواطنني من عائدات هذه
التجارة ،حيث كانوا يشتغلون
كحمالة للبضائع مــن سبتة،
ويعيلون بذلك أسرهم ،كما أن
العديد من املحالت التجارية،
خــصــوصــا املــتــواجــدة بسوق
املسيرة بمدينة الفنيدق ،قد
أغلقت أبوابها بسبب األزمــة
االقــتــصــاديــة الــخــانــقــة الــتــي
تعاني منها املنطقة فــي ظل
غياب الوافدين والــزوار ،سواء
من املدن املغربية أو من مدينة
سبتة املحتلة ،ومن أجل إنعاش
هــذه املدينة واملـــدن املــجــاورة
لها ،اقتصاديا ،أعطت عمالة
إقــلــيــم املــضــيــق ـ الــفــنــيــدق،
الــضــوء األخــضــر لبدء أشغال
إنــجــاز الشطر األول للمنطقة
االقــتــصــاديــة الفنيدق ،كبديل
عــن تــجــارة التهريب املعيشي
مــن سبتة املحتلة نحو باقي
املــدن املغربية ،وقــد استحسن
العديد من املواطنني املتضررين

من إغالق املعبر ،هذه املبادرة،
الــتــي ستمكن مــن استقطاب
اســتــثــمــارات مهمة للمنطقة
وترويجها اقتصاديا وخلق
مــنــاصــب شـــغـــل ،خــصــوصــا
بالنسبة للذين وجدوا أنفسهم
عرضة للبطالة وتشريد األسر
بعد فقدانهم لهذا املصدر الذي

كان يدر عليهم دخال محترما،
وقـــد كــانــت مـــدة إن ــج ــاز هــذا
املشروع 12 ،شهرا في شطره
األول ،كما أنه لم يتم اإلعالن عن
تكلفة إنجازه من طرف الجهات
املسؤولة عنه .فهذا املشروع
الذي كان بمبادرة من كل وزارة
الــداخــلــيــة ووزارة الصناعة

والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي ،بتنسيق مع أطراف
أخــرى ،والــذي تم الشروع فيه
منذ شهور ،من أجل امتصاص
غ ــض ــب الـــعـــديـــد مــــن األســــر
املتضررة مــن إنــهــاء التهريب
بمعبر «باب سبتة» ،قد توقفت
األشغال به ،ألسباب مجهولة.

مستشفى بدون قسم إنعاش يهدد حياة المرضى
تطالب ساكنة إقليم شفشاون وزارة
الصحة ،برفع الحيف والــضــرر الــذي
تعاني منه الساكنة ،جــراء الوضعية
املــزريــة الــتــي يــوجــد عليها مستشفى
محمد الخامس منذ أزيد من سنة ،بسبب
غياب أسرة كافية وانعدام قسم لإلنعاش
والتخدير.
فمعاناة ساكنة اإلقليم كبيرة ،خاصة
ذوي األم ــراض املزمنة والــذيــن هم في
حــاجــة للرعاية الصحية الــضــروريــة،
أو عمليات جراحية عاجلة ،إذ يفتقر
املستشفى لقسم اإلنــعــاش والتخدير،

وغياب األطــر املتخصصة ،مما يجعل
صــحــة امل ــواط ــن ــن الـــذيـــن فـــي حــالــة
حرجة ،في خطر ،حيث يعيش الكثير من
هــؤالء املرضى معاناة مستمرة بسبب
غياب األطــبــاء عــن املستشفى ملتابعة
حاالتهم ووضعهم الصحي ،مما يدفع
بهم إلــى التنقل إلــى مستشفى سانية
الرمل بمدينة تطوان أو مدن أخرى.
ووجهت فعاليات جمعوية مراسلة
إلى وزير الصحة ،إليجاد حلول عاجلة
للساكنة ،والــتــدخــل لتسوية املشاكل
والعراقيل التي تعاني جراءها ساكنة

اإلقليم ،وإصالح األوضاع املتردية التي
يعرفها املستشفى اإلقليمي خاصة في
قسم اإلنــعــاش والعمليات الجراحية
املستعجلة.
وحسب املعطيات ،فإن مستشفى محمد
الخامس بشفشاون ،يعرف نقصا كبيرا
فــي األطــر واألطــقــم الطبية ،وال يتوفر
على قسم لإلنعاش بمعدات وتجهيزات
ضــروريــة ،رغــم األمــــوال الــتــي صرفت
من قبل الحكومة للرفع من عدد أسرة
اإلنــعــاش فــي مختلف املــدن واألقاليم،
ملواجهة تفشي جائحة «كورونا».

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020
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كواليس جهوية
الراشيدية

اختناق م�ست�شفى موالي علي ال�شريف لغياب الأوك�سجني
األسبوع

ازدادت وضــعــيــة املستشفى
الــجــهــوي مــــوالي عــلــي الــشــريــف
بالراشيدية ،تدهورا خالل األسبوع
الــحــالــي ،بسبب قلة األوكسجني،
وانعدامه في بعض األحيان ،الشيء
الذي دفع املسؤولني إلى دق ناقوس
الخطر ،والعمل على توفيره لسد
الخصاص الحاصل.
وقــــد عــقــدت مــصــالــح الــواليــة
والسلطات الطبية بالراشيدية،
اجتماعات ألجل التغلب على النقص
الحاصل فــي هــذه املــادة الحيوية

التي تعد ذات أهمية كبيرة ملرضى
«كــوفــيــد  ،»19الســيــمــا مــع تــأزم
الوضع في ظل التغيرات املناخية
وانــخــفــاض مــعــدل ال ــح ــرارة ،مما

يؤثر على صحة الناس ويزيد من
انتشار مرض الزكام الحاد وفي ظل
تزايد حركة املواطنني في املدينة،
وبالتالي ،ارتفاع عدد اإلصابات.

برشيد

القنيطرة

�شبح اخلراب وتدهور البنية التحتية
ل�سوق اجلملة يغ�ضب التجار

«الدروة» ..مدينة الفوضى
واإلجرام وتجارة المخدرات
األسبوع

تعاني منطقة الدروة التابعة
إلقــلــيــم بــرشــيــد ،م ــن انــتــشــار
الظواهر السلبية في جل األحياء
والــشــوارع ،بسبب نشاط تجار
امل ــخ ــدرات والــخــمــور ،وتــزايــد
الباعة املتجولني واحتالل امللك
ال ــع ــام ،ومــنــحــرفــن يــصــولــون
ويجولون في الشوارع بواسطة
الــــدراجــــات ثــاثــيــة الــعــجــات
(الــتــريــبــورتــور) ،الــشــيء الــذي
جعل سكان هذه البلدة الصغيرة
يواجهون مشاكل يومية ومعاناة
بسبب الفوضى السائدة.
وتعرف مدينة الــدروة ترديا
فــي األوضــــاع األمــنــيــة بالرغم
من بعض الحمالت التي تقوم
بها مصالح الـــدرك امللكي ،إال
أن بعض األحــيــاء تحولت إلى
مستوطنات للمنحرفني واملدمنني
على استهالل وترويج املخدرات
والخمور ،بحيث تحولت بعض
األماكن املهجورة إلى تجمعات
للمنحرفني وحواجز العتراض

مراكش

وتطالب األطــر الصحية بتوفير
ص ــه ــري ــج ل ــأوك ــس ــج ــن خ ــاص
بــاملــســتــشــفــى مــثــل املستشفيات
اإلقليمية األخرى ،لتغطية الخصاص
الــذي يعاني منه املــرضــى والــذي
يزيد من ارتفاع الحاالت الصعبة
التي تشتكي ضيق التنفس ،والتي
تتطور إلــى حــاالت صعبة وحرجة
نتيجة عدم تمكينها من األوكسجني.
تعد مادة األوكسجني مادة حيوية
وأساسية في املستشفيات ،حيث
يكثر عليها الطلب في األيام األخيرة
من قبل املرضى املصابني بفيروس
«كوفيد  ،»19مما يجعل املصحات
الــخــاصــة هــي املــســتــفــيــدة مــاديــا
بسبب غياب هذه املادة في املرافق
العمومية.

سبيل املــارة ،الشيء الذي حول
حياة الناس القاطنني في البلدة
إلى جحيم.
وتبقى فئة النساء أكثر عرضة
لــلــخــطــر وتــعــرضــا لــلــتــحــرش،
بسبب نشاط املنحرفني الذين
يتحكمون في األحياء الشعبية،
وفي ممرات املواطنني واألزقــة،
وحــتــى فــي الــشــوارع بواسطة
«الــتــريــبــورتــورات» ،مما يجعل
الــحــيــاة الــيــومــيــة للتلميذات
والعامالت في الحي الصناعي
بــبــرشــيــد صــعــبــة ،ومــحــفــوفــة
بالتحرش واالعتراض سواء عند
الذهاب صباحا أو خالل العودة
لبيوتهن مساء.
كما تعرف البلدة انتشارا كثيفا
للكالب الضالة الشرسة ،املنتشرة
في الطرقات واملناطق الخالية
واملــهــجــورة ،إلــى جانب الكالب
الشرسة مثل نوع «البتبول» أو
«الدوبيرمان» التي يقوم بعض
املنحرفني بتربيتها ،مما يتسبب
فــي إثــــارة الــذعــر ل ــدى النساء
وأطفال املدارس ،الذين يتخوفون
من تعرضهم للعض أو الهجوم
من قبل هذه الحيوانات الشرسة،
بينما تبقى مصالح البلدية غائبة
ملكافحة ظاهرة الكالب الضالة.

األسبوع

عــبــر بــعــض تــجــار س ــوق الجملة
بمدينة القنيطرة ،عن غضبهم الكبير
بسبب الوضعية املزرية التي يعيشها
السوق نتيجة تدهور مجاري الصرف
الــصــحــي ،والــبــنــيــة التحتية التي
تعاني أضــرارا كبيرة جــراء اإلهمال
وتماطل مــســؤول باملجلس البلدي
في إصالحها ،رغم شكايات التجار
واملواطنني املتعددة.
ويعيش ســوق الجملة في مدينة
القنيطرة حالة من الفوضى وبنية
تحتية م ــزري ــة ،وانــتــشــار األزبـــال
والنفايات ،والخراب الذي طال بعض
املــحــات الــتــجــاريــة الــقــديــمــة ،حيث
يحمل التجار املسؤولية للمنتخبني
ومــســؤولــي املجلس الــبــلــدي ،الذين
يستخلصون أمواال طائلة من الرسوم
املفروضة على التجار واملواطنني،
لكنهم في املقابل ،يرفضون التدخل
لرفع الــضــرر والقيام باإلصالحات
الالزمة على مستوى البنية التحتية

داخل السوق.
فمع كــثــرة التساقطات املطرية،
يعاني التجار من تدفق مياه الصرف
الــصــحــي ،الــتــي تــحــدث بــركــا مائية
أمــام محالتهم ،حيث يصل منسوب
املياه إلى صناديق الخضر والفواكه،
الشيء الذي يسبب لهم خسائر مادية،
وأضــرارا أخرى بمستودعات السلع
والبضائع ،كما أن الزوار واملواطنني
الراغبني في شراء بعض الحاجيات
الــضــروريــة ،مستاؤون بــدورهــم من
الوضعية التي يوجد عليها سوق
الجملة ،نتيجة اإلهمال والالمباالة
من قبل مسؤولي الجماعة الحضرية.
ويعد سوق الجملة ملدينة القنيطرة
نقطة اقتصادية أساسية على صعيد
املــديــنــة واألقــالــيــم الــتــابــعــة لــهــا ،إذ
يشكل منطقة تجارية مهمة للفالحني
والتجار وأصحاب املطاعم والبقالة،
والباعة املتجولني والــســكــان ،لشراء
مــا يحتاجون مــن خــضــروات وفواكه
وحاجيات أساسية ،حيث يساهمون
بأموال كثيرة على مدى العام في خزينة
الجماعة ،التي ال تقوم بدورها كما يجب
في إصالح وترميم السوق حتى يكون
نموذجيا مثل األسواق األخرى.

ال�صدفة تف�ضح ت�صرفات ال م�س�ؤولة ل�شركة خا�صة باحلليب يف مراك�ش

عزيز الفاطمي

لم ينته بعد الــشــارع املراكشي
من الحديث عن مخلفات ما سبق
مــن سلسلة الــحــمــات الــواســعــة
الــتــي استهدفت مــخــازن الخمور
والحانات واملطاعم املصنفة ،حيث
وقفت اللجنة املكلفة بعملية املراقبة
واملــكــونــة مــن األجـــهـــزة األمــنــيــة
والجمارك والسلطات املحلية على
عدة مخالفات جسيمة ،إذ تمكنت
مــن ضبط مجموعة مــن القنينات
الكحولية منها املنتهية الصالحية
واملــهــربــة ،وأخ ــرى تحمل بيانات
مزورة من أجل التهرب من الرسوم
الجمركية ،كما أصــدرت السلطات

املختصة ،قرارات إدارية مع تحرير
محاضر رسمية مرفقة بالعقوبة
املــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون،
كحجز السلع واإلغــاق املؤقت مع
املتابعة القضائية للمتورطني.
وف ــي الــنــفــس الــســيــاق ،عاشت
املــديــنــة الــحــمــراء ،بحر األســبــوع
املنصرم ،واقعة مشابهة ملا سبق،
حيث وقــعــت فــي املــحــظــور شركة
للحليب الــكــائــن مــقــرهــا بالحي
الصناعي سيدي غانم ،بعدما كان
لعامل الصدفة الدور األساسي في
اكتشاف مــواد الحليب ومشتقاته
فاسدة وغير قابلة لالستهالك ،كما
كانت الحالة امليكانيكية لحافالت
الشركة مع انــعــدام نظام التبريد
بالحافالت املخصصة لنقل وتوزيع
الحليب ومشتقاته أهم ما أثار انتباه
لجنة مكونة مــن موظفي القسم

االقــتــصــادي بــواليــة جهة مراكش
آسفي وتقنيني من مكتب السالمة
الصحية للمنتوجات الغذائية
(أونــســا) ،وحسب املختصني في
قــطــاع الــبــيــطــرة ،الــذيــن يــؤكــدون
على أال تتجاوز درجــة الحرارة 6
درجات مائوية داخل وسائل النقل
املخصصة لنقل وتــوزيــع الحليب
ومشتقاته ،إال أن هذا الشرط غير
متوفر ،وهــو ما قــاد إلــى الوصول
إلــى جملة من املخالفات املرتكبة
من طرف هذه الشركة ،التي حسب
املــعــلــومــات املــتــوفــرة ،وضعيتها
القانونية ناقصة ،كما تــم ضبط
كميات مهمة في طريقها إلى السوق
ومنه إلى بطون املستهلكني ،حيث
قدرت هذه الكميات بـ  250كلغ من
الــزبــدة املصنعة و 950وحــدة من
مشتقات الحليب ،ليبقى الشارع

املــراكــشــي ف ــي حــيــرة م ــن أم ــره
متسائال عن دور الجهات املعنية
بالسالمة الصحية للمواطنني،
وعن غياب األدوار الطالئعية للجن
املــراقــبــة والــزجــر بشكل مستمر،
وأن ال تقتصر املراقبة على ما هو
موسمي أو بعد وق ــوع تسممات
غذائية قد تفتك بصحة املواطنني
وتصبح التكلفة باهظة.
وما دام حديثنا عن مأكل ومشرب
املــراكــشــيــن ،وجـــب لــفــت انــتــبــاه
الجهات املعنية إلى انتشار محالت
وعــربــات مــجــرورة تقدم كل أنــواع
امل ــأك ــوالت بمختلف األحــيــاء مع
استعمال لحوم الذبيحة السرية أو
مجهولة املصدر ،أما النقانق فحدث
وال حــرج ،واملالحظ أن أغلب هذه
النقط ال تتوفر فيها أدنــى شروط
السالمة الصحية.

أصـــــداء

ســوسية

أقدم ثالثة ملثمني مؤخرا ،على
وضــع أحــجــار فــي الــطــريــق الجديدة
بني الغزوة في اتجاه حي تــدارت أنزا
شمال أكــاديــر ،ليلة األربــعــاء املاضي،
وأوضح مصدر أمني بأن هؤالء امللثمني
اعترضوا سيارة ورشقوها بالحجارة،
مما أســفــر عــن إصــابــة الــســائــق على
مستوى الــرأس والــرجــل ،وأن الجناة
تمكنوا من سرقة ما بحوزة الضحية من
ممتلكات وأموال والهاتف املحمول قبل
أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة،
ومــبــاشــرة بعد وق ــوع الــحــادث ،حلت
بعني املكان عناصر السلطات املحلية
والشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا
في النازلة وقــادت بحثا للقبض على
الجناة.
عبر آدم بوهمدا ،ال ـع ـض ــو املـ ـع ــارض
مب ـج ـلــس ج ـم ــاع ــة أكـ ــاديـ ــر ،ع ــن اس ـت ـي ــائ ــه مــن
«التراجع والركود» الذي تعيشه املدينة ،مؤكدا
أن وضع املدينة ال يختلف كثيرا عن باقي املدن
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــوط ـن ــي ،وأكـ ــد ع ـلــى صفحته
الــرسـمـيــة عـلــى «ال ـفــاي ـس ـبــوك» ،عـلــى أن غـيــاب
عــرض ثقايف مشرف باملدينة ،والنقص احلاد
يف الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،إل ــى جــانــب «ف ـشــل»
اجلماعة يف تنفيذ مشاريعها ،كلها عوامل تزيد
من مستوى البطالة يف املدينة وهجرة العديد
م ــن أط ــره ــا ،وأضـ ــاف ذات ال ـفــاعــل الـسـيــاســي،
أن املــدي ـنــة ت ـعــانــي م ــن ال ـت ـلــوث بـسـبــب تــراجــع
مـسـتــويــات الـنـظــافــة بـهــا مـقــارنــة مــع الـسـنــوات
امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب اإلنـ ـ ـ ــارة الـ ـت ــي وص ـف ـهــا
بـ«الكارثية» بشوارع أكادير وأزقتها ،ناهيك عن
مشاكل أخرى كثيرة.
تم رصد مبلغ مليون درهــم لتأهيل
مركز إي ــواء الطالبة وإقــامــة الطالبة
ب ــأك ــادي ــر ،وذلــــك ف ــي إطــــار اتــفــاقــيــة
شراكة موقعة بني جهة ســوس ماسة
واملنسقية الجهوية للتعاون الوطني
وجمعية إقامة الطالبة بأكادير ،بناء
على مداولة مجلس جهة سوس ماسة
خالل دورتــه العادية املنعقدة بمدينة
أكادير شهر أكتوبر املاضي ،وتعبر هذه
االتفاقية عن إرادة األطــراف املتعاقدة
في إقامة تعاون بينها لدعم التمدرس
الجامعي وتحسني ظروفه ،كما تهدف
إلى تخصيص مساهمة مالية من جهة
سوس ماسة إلى جمعية إقامة الطالبة
الجامعية الــتــي تــشــرف عــلــى تدبير
وتسيير مراكز إيــواء الطالبة وإقامة
الطالبة بأكادير ،بغية تمكني الطالبات
الجامعيات مــن استكمال دراستهن
فــي ظــروف مــائــمــة ،وتــلــتــزم الجهة
بتقديم املساهمة املالية كاملة برسم
سنة  ،2021والتي ستخصص لتغطية
نفقات التسيير بما فيها املاء والكهرباء
والحراسة والبستنة والنظافة وغيرها
من الخدمات ،في حني تلتزم جمعية
إقامة الطالبة بتقديم التقارير والوثائق
اإلدارية املتعلقة باملشروع ،بينما تشرف
املنسقية الجهوية للتعاون الوطني
على تنفيذ بنود االتفاقية املوقعة بني
الشركاء.
عادت الثلوج م ـجــددا لتكسو مرتفعات
إداوتنان ،خصوصا منطقة «إكي أدرار» ،مدخل
دوار تـنـفـتــاح وتـ ـن ــرارت بـجـمــاعــة «ت ـق ــي» ،الـتــي
ال ـت ـح ـفــت ال ـب ـي ــاض ب ـع ــد أمـ ـط ــار اخل ـيــر ال ـتــي
شـ ـه ــدتـ ـه ــا م ــديـ ـن ــة أكـ ـ ــاديـ ـ ــر والـ ـ ـن ـ ــواح ـ ــي م ـنــذ
ليلة األربعاء املــاضــي ،والـتــي صاحبتها بعض
الـتـســاقـطــات الثلجية ،وقــد اسـتـبـشــرت ساكنة
إداوتنان خيرا بهذه التساقطات الثلجية التي
من شأنها تغذية الفرشة املائية وسقي النسيج
ال ـغــابــوي ،خــاصــة بـعــد اجل ـفــاف ال ــذي شهدته
جهة سوس ماسة خالل السنوات األخيرة.
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مساحة حرة

بنية الدولة والتعسف في استعمال الحق

مفهوم احلرية بني النظام الإ�سالمي والقانون الو�ضعي
سبق اإلسالم جميع الدساتير والمواثيق والقوانين
الوضعية التي تتحدث عن حقوق اإلنسان والحريات العامة
والحريات الخاصة ،وإنه من الصعب استعراض  -في هذا
البحث  -جميع النواحي التي لها صلة بهذا الموضوع،
ولذلك نكتفي باإلشارة إلى الحقوق والحريات التي
أقرتها التشريعات الحديثة ،كالحقوق والحريات
التي تتعلق بالمعتقد والنفس والرأي والعمل
وممارسة الحقوق األساسية ،من مساواة واختيار
ومراقبة الحكم والحاكم ،ونشدان العدالة بين
أفراد المجتمع.

معنى الحقوق والحريات:
 الحقوق :هي مجموعة امتيازات يتمتع بهااألفــراد واملنظمات في مجتمع معني ،وتعتبر حقا
مكتسبا تضمنه الدساتير واألفـــراد والجماعات،
وتسهر الدولة على املحافظة على هذه االمتيازات
وعدم املس بها.
 الــحــريــة :وجمعها حــريــات ،ويعنى بها نفيسيطرة الغير ،وهذا املعنى مأخوذ من املفهوم العام
لكلمة الحرية من خالل النصوص اإلسالمية ،وكذلك
من معنى القوانني الوضعية ،وعرفها بعض الفقهاء
بأنها «القدرة على التصرف بما ال يضر اآلخرين»،
ومن أقوال اإلمام علي «ض»« :ال تكن عبدا لغيرك وقد
خلقك هلل حــرا» ،ألن هلل تعالى خلق البشر أحرارا
واإلســام جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى
عبادة رب العباد.
قال اإلمام عبده« :اإلنسان عبد هلل وحده ،وسيد
لكل شيء غيره».
والحرية في اإلسالم مرتبطة باملساواة بني البشر
كافة ،لقول الخليفة أبي بكر الصديق «ض»« :أال إن
أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ،وأضعفكم
عندي القوي حتى آخذ الحق منه».
إن إساءة استعمال هذا الحق بالحرية املفرطة ،قد
يخل بالنظام العام أو يتجاوز العرف الخلقي ،وهذا
ما يرفضه الواقع الديني والقانون الوضعي أيضا.
إن االنضباط بالتشريعات والقوانني ،هو الذي
يجعل الحرية ال تنقلب إلى فوضى فتضر بصاحبها
قبل أن تضر بغيره ،وحتى تكون حرية الفرد عامل
خير له ولآلخرين.
ولذلك قيل «تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية
اآلخرين» ،ألنه ليست الحريات بــدون حــدود ،فجميع
الحريات محددة بموجب القانون ،لذا فإن حريتك تنتهي
عندما تبدأ حرية غيرك ،وليس معنى هذا أن يستغل
املــرء الحرية الفردية لإلساءة إلى غيره ،ولذلك قال
تعالى حسب الحديث القدسي« :يا عبادي إني حرمت
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا».
لذلك ،فالشريعة اإلسالمية كانت سباقة إلى تناول
موضوع نظرية التعسف في استعمال الحق ومن
خالله الحرية الشخصية «.»la relativité du droit
ويرد من معنى الحرية اإلنسانية الشخصية ،أن
يكون اإلنسان غير مملوك ألحد ال في نفسه وال في
قومه أو أمته ،فاإلنسان منذ والدته ال يملكه أحد ،كما
ال يوصف بالعبودية ألحد من الناس ،ولكنه يوصف
بالعبودية لـله تعالى وحده خالقه ورازقه ،واإلسالم
يؤكد أن اإلنسان املسلم ال يملكه قومه ومجتمعه وال
دولته ،ألنه يتساوى مع قومه في إنسانيته الحرة،
وهيمنة السلطة الحاكمة على أفــراد الدولة ،ليس

وأطيعوني ما أطعت هلل ورسوله،
معناها استعباد الحاكم ألفــراد
الشعب ،بل إن ذلــك كيان معنوي
فإن عصيت هلل فال طاعة لي عليكم».
يــقــوم بــه أفــــراد الــشــعــب لخدمة
فــمــن أهـــم أهــــداف الــحــكــم في
الشعب ،فأساس الحرية في النظام
اإلســـام ،كفالة الــحــريــات العامة
اإلسالمي هو خضوع الدنيا للدين،
وتــوفــيــرهــا لــلــنــاس ،ســـواء كانت
ولذلك نجد كلمة الحرية لم ترد في
تتعلق بالحريات املادية التي ترتبط
الــقــرآن الكريم ،وإنما جــاءت بدال
بها حياتهم ،أو الحريات املعنوية
منها «العبودية لـله» ،هي أسمى
التي تشمل الحريات الفكرية وما
الدكتور عبد الرحيم
أنــــواع الــحــريــات ،ألنــهــا الحرية
يتعلق بها من فــروع توفر للفكر
الحقيقية التي تنبع من داخل الفرد،
اإلنساني االنطالق البناء في مجال
بن سالمة *
فال يستطيع أحد أن يسلبه إياها
املعرفة املختلفة.
مهما كانت األحــوال ،ألن العبودية
لإلنسان أن يبدي رأيه في شؤون
لـله تقتضي الــخــوف منه وحــده
الــحــيــاة الــعــامــة ،وف ــي تصرفات
وعدم الخنوع ألي مخلوق يغضبه سبحانه وتعالى ،الــنــاس ،وتــصــرفــات املــســؤولــن وسياستهم ،وأن
وهذا ما يفرق بني اإلنسان الحر العزيز النفس القوي ينتقدها ،أو يعارضها في ضوء مقاييس مصلحة
اإلرادة ،وبني العبد املنعدم اإلرادة الخاضع لغيره من مجتمعه ،وال حق ألحد أي يمنعه من ذلك أو يقيد
بني البشر ،فحرية اإلنسان املتمدن ال تتصور إال في حريته ،إال إذا كــان في ذلــك اعــتــداء على اآلخرين
مجتمع متحضر يعيش فيه املرء حياة حرية متساوية وتعرض لشرفهم أو عرضهم أو اتهامهم بالباطل،
ألخيه اإلنسان دون تمييز.
فــاإلســام لم يقتصر في هــذا املجال على السماح
بالتعبير عن الرأي والنصح ،بل أمر بذلك ودعا إليه
بإلحاح ،فمن ذلك ما ورد في القرآن الكريم« :ولتكن
حرية الرأي والفكر عند اإلنسان
منكم أمــة يــدعــون إلــى الخير ويــأمــرون باملعروف
يقصد بحرية الرأي ،أن يكون لإلنسان الحق في أن وينهون عن املنكر» ،وقــال الرسول «ص»« :الدين
يفكر تفكيرا مستقال في جميع ما يكتنفه من شؤون .النصيحة قالوا :ملن يا رسول هلل؟ قال :لـله ولرسوله
والفكر عمل ذهني يجري داخــل مكونات العقل ولعامة املسلمني وأئمتهم».
وعلى هذا جرت سيرة الجيل األول من املسلمني
البشري والنفس اإلنسانية ،فــإذا نــزع من أعماق
السرائر إلى حيز الظهور وبرز إلى الخارج ،ألبسه وكثير من األجــيــال الالحقة بالنسبة ملوقفهم في
اإلنسان ثوبا من األلفاظ والكلمات ،وهذا التعبير خلفائهم وحكامهم ولفت نظرهم وسؤالهم محاسبتهم،
بالكلمة عن األفكار الداخلية واألحاسيس النفسية ،حتى أن عمر «ض» قال« :ال خير فيكم إذا لم تقولوا
هو ما نسميه إبداء الرأي ،ولعل التعبير بكلمة «حرية نصيحتكم لنا وال خير فينا إذا لم نسمعها».
وتتجلى الحرية السياسية وحق ممارستها في
الرأي» أكثر مضمونا.
وبهذا املضمون أصبحت حرية الرأي مقدمة في موضوعني:
أولهما :املشاركة في اختيار الحاكم من خالل
جميع الدساتير الوضعية ،وهكذا نجد املادة التاسعة
عشر من الوثيقة العاملية لحقوق اإلنسان تقول« :لكل انتخاب جمهور الشعب للحاكم أو بيعته.
وثانيهما :إبــداء الــرأي والنصح للحكام ونقد
فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ،»..غير أن اإلسالم
له سبق في اإلتيان بكل املعاني التي تميز اإلنسان أعمالهم بمقياس مصلحة املسلمني ،والنظام
عن جميع املخلوقات ،وهي أساس شرفه وامتيازه ،اإلسالمي عرف نظام الشورى في الحكم (وأمرهم
ولقد أطلق العقل من أسر األغالل وأعطاه القيادة ،شــورى بينهم) ،أو ما يعرف اليوم في األنظمة
لينظر ويتفكر ويتدبر بعيدا عن سطوة العادات الديمقراطية بالنظام البرملاني ،حيث يختار النواب
والتقاليد واأله ــواء واملــيــول ،وشرفه هلل سبحانه لينوبوا عن األمة عن طريق االنتخاب.
فالنظام الديمقراطي يقوم على استشارة الشعب
وتعالى بالخطاب وجعله مناط التكليف واملسؤولية.
وإذا كان اإلســام قد كفل حرية التفكير ،فإنه قد على أســاس أن يكون الشعب هو املقرر ملصيره،
شجع حرية التعبير ،وأعــطــى اإلنــســان الحق في والحكومات إنما هي منفذة ملصالحه وطموحاته،
لــهــذا ف ــإن الــحــريــة السياسية أســاســيــة لحياة
التعبير عن رأيه بحرية كاملة وتامة.
وتتجلى حرية الرأي في اإلسالم من خالل خطبة الشعوب ،بل إن الحرية في مفهومها الواسع فطرية
الخليفة أبي بكر الصديق ،حيث قال« :أيها الناس ،في اإلنسان ال يمكن ألحد أن يسلبها منه ،بل ال
إني وليت عليكم ولست خيركم ،فإن رأيتموني على يتصور أن يتنازل الفرد عنها ،بيد أنها ليست حرية
حق فأعينوني ،وإن رأيتموني على باطل فسددوني ،ال تقف عند حدود تقيدها ،بل هي حرية تنتهي عند

بداية حدود حرية اآلخرين.
وفــي هــذا الــصــدد ،نجد اإلعــان العاملي لحقوق
اإلنــســان ينص على عــدة مبادئ تتعلق بالحقوق
والحريات لألفراد والجماعات ،نذكر من بينها« :لكل
إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما
تمييز ،والسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو
الجنس ،أو اللغة أو الدين ،أو الرأي ،سياسيا وغير
سياسي ،أو األصل الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة
أو املولد أو أي وضع آخر».
وال يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي
أو القانوني أو الدولي أو اإلقليم الذي ينتمي إليه
الشخص ،ســواء كــان مستقال أو موضوعا تحت
الوصاية ،أو غير متمتع بالحكم الذاتي ،أو خاضعا
ألي قيد آخر على سيادته.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية ،وفي األمان على
شخصه ،وال يجوز استرقاق أحد أو استعباده وال
يجوز إخضاعه للتعذيب وال ملعاملة أو عقوبة قاسية
حاطة بالكرامة ،فالناس جميعا سواء أمام القانون
يتمتعون بالحماية القانونية دونما تمييز ،ولكل
فرد حق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل
حدود الدولة ،وله الحق في مغادرة أي بلد بما في
ذلك بلده ،وفي العودة إلى بلده أو البالد األخرى،
ولكل فرد حق التملك بمفرده أو االشتراك مع غيره،
وال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
لكل شخص حق التمتع بحرية الــرأي والتعبير،
ويشمل هــذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون
مضايقة ،وفــي التماس األنــبــاء واألفــكــار وتلقيها
ونقلها إلــى اآلخــريــن ،بــأي وسيلة ودونما اعتبار
الحدود ،ولكل شخص الحق في حرية االشتراك في
االجتماعات والجمعيات السلمية ،وال يرغم أحد في
االنتماء إلى جمعية أو حزب ما.
لكل شخص حق املشاركة في إدارة الشؤون العامة
لبلده ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني يختارهم
بحرية ،ولكل شخص بالتساوي مع اآلخرين ،حق
تقلد الوظائف العامة في بلده وإرادة الشعب هي
مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة
من خالل انتخابات نزيهة وحــرة تجرى باالقتراع
العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت
السري أو بإجراء مكافئ من حيث حرية التصويت،
ولكل شخص حق إنشاء جمعيات ونقابات وأحزاب
مع اآلخرين واالنضمام إليها من أجل حماية حقوقه
ومصالحه ،ولكل شخص حق املشاركة الحرة في
حياة املجتمع الثقافية ،وفي االستمتاع بالقانون،
واإلسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم
عنه ،ولكل فرد التمتع بنظام اجتماعي ودولي ،يمكن
أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات املنصوص
عليها في هذا اإلعالن العاملي.
* أستاذ باحث
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الـرأي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

الشعب بين المناصفة والمكاشفة

اإلنــصــات إلــى أصـــوات الطبقات
بمجرد ما تفوح رائحة الطبق
الــهــشــة وال ــع ــم ــل عــلــى تحقيق
الــشــهــي الــــذي تــطــبــخــه وزارة
مطالبها ،فإذا كانت هؤالء السيدات
الداخلية ملــواجــهــة االنتخابات
يحلمن بإعادة الكرة ،يعني الوصول
املــقــبــلــة ،تتفتح شــهــيــة الــقــادة
إلى مبتغاهن عبر لوائح ترشحهن
السياسيني ..ويستعدون لاللتفاف
مــن طــرف األحــــزاب الــتــي ينتمني
حول هذا الطاجني ،لينال كل واحد
إليها ،فــإن الشعب لــم يعد يقبل
حظه مــنــه ،وقــد تفتقت عبقرية
بهذه الوسيلة ،ألن البرملان بات
بعض الــنــســاء ،رئــيــســات بعض
الحسين الدراجي
يعج بعدد أفــراد األســرة الواحدة،
املنظمات النسوية ،وأبدين رأيهن
فهذا يأتي بزوجته واآلخــر بأخته
على شــاشــة الــتــلــفــزيــون ،بشأن
والثالث بابنته ،حتى أصبح الشأن
املشاركة في االستحقاقات املقبلة.
العام اآلن يدبر من طرف العائالت
وإعجابي بتكوينهن السياسي
والثقافي ال يضاهيه إال استغرابي من كونهن املتجمعة بفضل طريقة الترشيح ،لذلك ،قبل أن
لم يلجأن إلى االستناد إلى اآليات القرآنية التي تطالب هؤالء النسوة باملناصفة ،عليهن أوال أن
تضمن للمرأة املسلمة جميع حقوقها ،وباألخص يقدرن ما يقوم به صنوانهن الرجال دون الطمع
منها ســورة النساء ،التي تتضمن آيــات كثيرة في تحقيق األغراض الشخصية.
فالعمل السياسي له شروطه ومتطلباته ،فإما
تمكن املرأة املسلمة من حقوقها ،بل إن بعض نساء
الرسول «ص» خديجة وعائشة ،أتيتا بأحاديث أن يكرس من يهتم بالسياسة أكبر جزء من وقته
نبوية في هذا الشأن ،كما أن سيدتنا عائشة كانت لخدمة الذين صوتوا عليه ووضعوا ثقتهم فيه،
تعطي دروسا من وراء الحجاب في شتى ميادين وإال فلينصرف ألعماله الشخصية ،ويترك الساحة
السياسية ملن يستطيع تحمل تبعاتها.
الفكر والدين.
وهـــا نــحــن عــلــى مــقــربــة م ــن ت ــاري ــخ إجـــراء
عودة إلى موضوع االنتخابات في بالدنا ،فإن كل
األحــزاب السياسية تطالب بمراجعة قانونها ،من االنتخابات ،فهل تستطيع املرأة املغربية أن تقوم
حيث تحديد الدوائر االنتخابية وشروط الترشيح بالحملة االنتخابية كما يقوم بها املرشحون
فيها ،وقد انحصر طلب هؤالء الزعيمات في الحصول الذكور؟ فذلك يتطلب عقد اجتماعات وإلقاء كلمات
على مراكز القرار ،بمعنى النجاح في االنتخابات خطابية تعرض فيها برنامجها وتجول جميع
أنحاء دائرتها دونما سند من السلطة ،أو شراء
للوصول إلى قبة البرملان ومن تم إلى الحكومة.
والحالة أن الدفاع عن حقوق املرأة ال ينحصر الذمم عن طريق إغراء الناس بالوعود الواهية.
وأستحضر هنا املوقف الجريء والشجاع الذي
فــي كــســب السلطة والــجــاه واملــــال ،ولــكــن في

اتخذته إحدى املرشحات لحزب االستقالل بالدار
البيضاء ،حيث قضت ليلة كاملة بباب الوالية،
لتكون هي أول من يضع ترشيحه لالنتخاب.
ودون أن ألجأ إلى املقوالت والشعارات الواهية
التي تدعي أن النساء ناقصة عقل ودين ،أو املقولة
التي جاء فيها :شاورهن في األمر وال تعمل برأيهن،
فأنا ال أتصور البرملان املغربي نصف أعضائه
نساء إال بعد أن يمر املجتمع بعدة تجارب برملانية،
وخصوصا منها االنتخابات املباشرة ،ولدينا اليوم
والحمد هلل 81 ،ناخبة منهن  71نجحن عن طريق
«الكوطا» و 10فقط عن طريق االنتخاب املباشر.
ويشهد التاريخ أن بالدنا كانت ضمن أوائل
بلدان العالم العربي التي منحت املرأة املغربية
حــق التصويت سنة  ،1963لكنها لــم تنل حق
الترشيح إال في سنة .1993
إن ظروفنا اليوم العلمية والثقافية ،تسمح لنا
بأن نطمح في زيــادة عدد البرملانيات ،ألن املرأة
املغربية بفضل تكوينها أخــذت تنافس الرجل
في جميع املجاالت ،أما غرفة املستشارين ،فيعلم
هلل وحده األسباب التي غيبت العنصر النسوي
عن التواجد بني املستشارين ،مما يجعلنا نؤمن
بمقولة« :شــاورهــن وخالفهن في الـــرأي» ،فإذا
أضفنا هذا الغياب الكلي للمرأة املغربية إلى عدم
نجاح املــرأة في الحصول على رئاسة املجلس
اإلقليمي ،أدركنا أنه أمــام املرشحات املغربيات
مسار غير مفروش بالورود ،بل قد يكون منغصا
من طرف التيار الذكوري.
وفي انتظار ما ستفرز عنه االنتخابات املقبلة،
نقول لجميع األحزاب« :عند الفورة يبان لحساب».

نافذة للرأي

جريمة وطن ..ال فقط جريمة سكن
املتعسفة واملخالفة للقانون وقضت برفض جميع الطعون ،ولم
تحل علينا الذكرى الثانية لتشميع منزل الدكتور لطفي
يتوقف األمر عند هذا الحد ،حيث قام وكيل امللك لدى املحكمة
حساني بوجدة (جماعة العدل واإلحسان) ،ففي يوم  03دجنبر
االبتدائية بوجدة ،بتوجيه تهمة عجيبة وغريبة تتعلق بالبناء
 ،2018حوالي الساعة الرابعة مساء ،قامت عناصر السلطات
بدون رخصة في حق الدكتور حساني ،والحال أن الحقيقة
األمنية واإلدارية بإنزال مكثف وباشرت كسر قفل الباب الخلفي
غير ذلــك ،لكون املــنــزل املشمع يتوفر على رخصة البناء
ملنزله الكائن بطريق سيدي امعافة تجزئة النهضة رقم 144
ورخصة شغل األمالك العامة ،وقام صاحبه بجميع اإلجراءات
وجدة ،ذي الرسم العقاري عدد  ،02/75501ثم عمدت إلى دخوله
القانونية واإلدارية الجاري بها العمل في ميدان التعمير حتى
في غياب مالكه ودون إذنه أو حتى إشعاره ،فمكثت باملنزل
حصل على رخصة السكن الجزئية ثم النهائية وأدى جميع
ساعات عدة ثم ضربت على أبوابه الثالثة سالسل حديدية
عبد الحق بنقادى
الضرائب والرسوم القانونية.
وأقفاال عليها شمع أحمر ،وبعد االنتهاء من ذلك حوالي الساعة
وعليه ،وبتفحص بسيط للقرارين اإلداريني موضوع دعاوى
التاسعة ليال ،أقامت حراسة أمنية على املنزل ومنعت كل من
الطعن باإللغاء وإيقاف التنفيذ ،يتبني بأنهما مشوبني بجميع
يقترب منه ،وبغية معرفة ما يحصل ،تقدم دفاع الدكتور حساني
العيوب املنصوص عليها في القانون رقم  41.90املحدث
بشكايتني حــول ما جــرى في اليوم املــوالــي وجهت لكل من
الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بوجدة ،ووكيل امللك لدى املحكمة للمحاكم اإلدارية وهي :عيب عدم االختصاص ،وعيب انعدام تعليل القرارات
االبتدائية بوجدة ،قصد االستفسار عن األمر وطلب التدخل العاجل لرفع هذا اإلدارية ،وعيب السبب ،وعيب مخالفة القانون ،وعيب االنحراف في استعمال
الحيف ومتابعة املتورطني في هذا املساس الخطير بحقوق وحريات األفراد السلطة.
وكما هو واضح ،فإن محاولة السلطة تصوير املنزل على أنه عبارة عن مكان
طبقا ملا ينص عليه الفصل  225من القانون الجنائي ،لكن النيابة العامة لم
تتدخل ولم تحرك ساكنا إلى يومنا هذا ،خاصة وأن األمر ال يتعلق ببناية في إلقامة شعائر الدين اإلسالمي خارج إطار البرنامج العام لبناء املساجد ودفتر
طور البناء والتشييد ،وإنما بمسكن حاز مالكه جميع الرخص والشواهد التحمالت النموذجي الذي تحدده وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ما هو
وقام بجميع اإلجــراءات الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء وفي إال ادعاء محض وافتراء وتدليس ال أقل وال أكثر ،لألسباب والدواعي التالية:
 )1بالرجوع إلى ظهير  02أكتوبر  1984املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة
األخير حصل على رخصتي السكن الجزئية والنهائية ،وفي اليوم املوالي،
أي بتاريخ  04دجنبر  ،2018توصل الدكتور حساني بقرار تحت الرقم  01شعائر الدين اإلسالمي فيها ،يتبني أنه ال ينطبق على البناء املشيد من قبل
مؤرخ في  03دجنبر  2018صادر عن عامل عمالة وجدة أنجاد ووالي جهة الدكتور لطفي ،وإنما ينطبق على املنشآت املخصصة إلقامة شعائر الدين
الشرق ،يقضي بإغالق البناية وهدمها ،مستندا في ذلك على املادة  5من ظهير اإلسالمي التي يرتادها عموم الناس.
 )2املسكن الذي يقطن به الدكتور لطفي شيد طبقا للتصميم املرخص به
 02أكتوبر  1984املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي
والقانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير ،مما جعل الدفاع يتقدم على إثره أمام بموجب رخصة البناء عدد  855املسلمة له بتاريخ  06ماي  2015طبقا للمواد
املحكمة اإلدارية بوجدة ،بدعوى الطعن باإللغاء للقرار اإلداري املذكور وطلب من  40إلى  49من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير ،وسلمه رئيس جماعة
إيقاف تنفيذ القرار اإلداري ،وبعد ذلك فوجئ الرأي العام املحلي والوطني وجدة رخصتي السكن بعد معاينة مطابقة أشغال البناء للتصميم املرخص
بعملية نشر واسعة ومقصودة لصور خاصة وداخلية تتعلق بمسكن الدكتور به من قبل املهندس املعماري ومن قبل اللجنة املختصة باملعاينة طبقا للمادة
لطفي حساني من طرف مجموعة من املواقع اإللكترونية ،وهو ما شكل اعتداء  55من ذات القانون.
 )3حتى لو صح جدال أن الدكتور لطفي قد ارتكب مخالفات لقانون التعمير،
سافرا آخر على الحياة الخاصة لألفراد وانتهاك حرمة البيوت وساكنيها دون
فإنه كان يتعني على اإلدارة سلوك اإلجــراءات املنصوص عليها في قانون
أن تحرك الجهات املختصة أي بحث أو تحقيق في املوضوع.
وبتاريخ  10دجنبر  ،2018املصادف لذكرى تخليد العالم اليوم العاملي التعمير ،وذلك بإجراء معاينة للمخالفات من قبل ذوي الصفة املحددين في
لحقوق اإلنسان ،توصل مالك املنزل بقرار إداري جديد تحت الرقم  01مؤرخ في املادة  65من قانون التعمير ،وتوجيه نسخة من محضر املخالفة إلى وكيل
 05دجنبر  2018صادر عن قائد امللحقة اإلدارية الحادية عشر بوجدة ،يطلب امللك ،واستصدار حكم نهائي بهدم البناء عمال باملادة  1-80من ذات القانون.
كما تجدر اإلشارة كذلك إلى أن السلطات ،أضافت ذريعة أخرى تزعم فيها
منه إزالة البنايات املخالفة للتصميم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل
أجل خمسة عشر يوما ،فتوجه الدفاع بكتاب للقائد حول هذا القرار ينفي فيه أن املنزل معد أيضا إليواء وعقد اجتماعات عمومية غير مرخصة دون أن تعزز
توصل مالك املنزل بأي محضر معاينة مخالفات للبناء ،وحتى على فرض ذلك بأي حجة تذكر ،وحتى إذا فرضنا أن ذلك صحيح ،فهل تم اعتقال أي أحد
صحة ما يدعيه القرار ،فإن املنزل مغلق وال يستطيع صاحبه ولوجه للقيام عند كسر قفل باب املنزل ودخوله؟ وبناء عليه ،فإن ما وقع ،يعتبر اعتداءا ماديا
باملتعني ،ورغم توصل القائد بالجواب بواسطة مفوض قضائي ،لم يرد ال سلبا فاضحا على مسكن مواطن ثبت بالحجة والدليل احترامه لجميع الضوابط
وال إيجابا ،مما اضطر الدفاع لتقديم دعوى أخرى أمام املحكمة اإلدارية بوجدة واإلجراءات القانونية واإلدارية الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء،
بالطعن باإللغاء في قرار القائد وطلب إيقاف تنفيذ نفس القرار اإلداري ،لكن وانتهاكا صريحا للدستور واملواثيق واألعراف الدولية والقوانني ذات الصلة،
املحكمة اإلدارية لم تصادف أحكامها الصواب ،فسايرت هذه القرارات اإلدارية مما يجعلنا نعتبر ذلك جريمة في حق وطن ال مجرد جريمة في حق سكن.

ورطة النظام
الجزائري
نور الدين زاوش*

((س ـ ـ ــأل ال ـك ـل ــب ال ـ ـغـ ــزال :م ــا يل أع ــدو
خلفك وال أحلـقــك؟ فــأجــاب :أنــا أجــري
لـنـفـســي أمـ ــا أنـ ــت ف ـت ـجــري ل ـس ـي ــدك)).
حضرني هــذا الــحــوار وأنـــا أتلمس
أسرار الفشل الذريع للنظام الجزائري
فــي حماية مرتزقته البوليساريو،
وانهياره عند كل مناسبة سانحة أمام
حنكة ورزانــة املغرب الــذي يدافع عن
أرضه وتاريخه بكل احترافية وأريحية.
يحمل النظام الجزائري من صفات
الكلب الــشــيء الكثير ،إال أن الفرق
بينهما إض ــاف ــة إلـــى صــفــة الــوفــاء
املستشرية في الكالب ،هو أن الجزائر
حتى لو كانت تعدو لنفسها ،ما كانت
لتذوق طعم النصر أو تنعم بنشوة
االنتصار ولو بعد ألف عــام ،فالنظام
الــذي قتل ثالثمائة ألف من مواطنيه
العزل في ما سمي «العشرية السوداء»،
ال يمكن إال أن يكون نظاما وحشيا
ودمويا أقرب إلى نظام يحكمه قانون
الغاب منه إلى نظام راقي وحضاري،
والنظام الــذي طــرد من أراضــيــه ليلة
العيد  75ألف مغربي ،فهدم بذلك األسر
وشتت العائالت وفرق بني املرء وزوجه
وأوالده ،بال رادع ديني أو أخالقي أو
إنساني ،من املحال أن يقدم للمغرب
دروســــا فــي مــنــاصــرة املستضعفني
واملقهورين.
إنــه ملــن املضحك املبكي أن نتابع
أخبار اإلعــام الجزائري وهو يتبجح
بخطاب نصرة املظلوم والوفاء للشعوب
املقهورة وشعبه يئن تحت وطأة الفقر
والــبــطــالــة والــجــهــل ،حتى علق أحد
الظرفاء الجزائريني قائال :آن األوان
ملساندة الشعب الجزائري املحتل من
لدن طغمة العسكر.
ما عاد يشغل بال الجزائري هاجس
ِ
يطيست»
«الح
التنمية وتقليص نسبة
ْ
الــتــي ص ــارت تعد بــاملــايــن ،وال عاد
مستوى التعليم والصحة الكارثيني
يقضان مضجعه ،وال أصبح يتساءل
عن أرقــام املصابني بفيروس «كوفيد
 »19وأعداد املوتى كل يوم ،بل صار كل
همه أن يسترق السمع عله يأتيه بقبس
من أخبار الرئيس الجزائري وأحواله
ومصيره ،وصار مبلغ علمه أن يعرف
من يحكم الجزائر حقيقة.
إن ملء الفراغ السياسي الجزائري
بخلق عــدو خــارجــي يــوحــد الشعب،
خدعة أكل عليها الدهر وشرب ،ومخطط
بئيس لفظ أنفاسه األخيرة مع انتهاء
الحرب الباردة ،إال أن هذا النظام البائد
مازال يعيش في جبة أبيه ،هذه الجبة
التي اتسع فيها الخرق على الراتق
حتى صار صاحبها يخبط خبط عشواء
كمن يحارب طواحني الهواء.
ما منع الشعب الجزائري من ملء
الشوارع واألزقة والطرقات إال الوباء،
وما إن ينحصر بإذن هلل تعالى ،حتى
يــعــود الــحــراك إلــى ســالــف عــهــده ،أو
ربما أشــد توهجا واتــقــادا ،وفــي ظل
التقدم اإلعالمي والتكنولوجي املهول،
لــم تعد أساليب املافيا والتصفيات
واالغتياالت تجدي نفعا مثلما كانت
في الثمانينيات ،ما يجعل استنساخ
«العشرية الــســوداء» مجرد مغامرة
حمقاء ،حينها فقط ،سيكون العسكر
أمــام ورطــة حقيقية ال يحسده عليها
أحد ،وكذلك جنت على نفسها براقش.
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ثقافة

آلة القانون توحد القلوب
بشلك افتراضي

مسابقات في قافلة االبتسامة ضد «كورونا»
و 14سنة ،إضافة إلى الفاعلني
الــجــمــعــويــن املــشــتــغــلــن في
مجال التنشيط التربوي.
والــهــدف مــن هـــذه الـــدورة
االفتراضية ،هو التخفيف عن
األطــفــال مــن األثـــار النفسية
والسلبية لتداعيات «كوفيد
 ،»19فــضــا عــن خــلــق فضاء
افتراضي لتنمية الحس الفني
واإلبــــداعــــي لــديــهــم ،وجــعــل
األنــشــطــة الــتــفــاعــلــيــة درس ــا
حقيقيا للمقاربة التشاركية
والقيم التنموية ،كما تــروم
إبراز املواهب في أصناف فنية
وإبداعية مختلفة ،واملساهمة
فـــي الــتــوعــيــة والــتــحــســيــس
ملــواجــهــة مخاطر «كــورونــا»،
وكذا ترسيخ الحس اإلبداعي
والــتــربــوي ،لتنمية املــهــارات
وصــقــلــهــا ،وإشــــراك املجتمع
املدني في تعزيز روح التفاعل
والــتــوعــيــة ،وجــعــل الثقافي
والــفــنــي مساهما فــي نجاح
األجيال القادمة.

تــســتــعــد جــمــعــيــة «فــضــاء
سكومة ملحترفي التنشيط»
بــخــريــبــكــة ،لتنظيم الــــدورة
الثامنة لقافلة «االبتسامة
للجميع» بطريقة رقمية ،وذلك
خالل الفترة بني  21و 31دجنبر
الجاري تحت شعار« :ابتسم..
كوفيد ..غادر».
وتــخــصــص هـــذه الـــــدورة،
التي تتزامن مع انتشار وباء
«ك ــورون ــا» ،وتــقــام بالتعاون
مــع ع ــدد مــن الــشــركــاء ،عــدة
مسابقات لتباري املشاركني،
وتهم مجاالت تطوير تطبيق
هــاتــفــي خــــاص بــالــقــافــلــة،
وعروض ترفيهية ،ومسابقات
إبــداعــيــة ،فــضــا عــن دورات
تكوينية وتدريبية ،والكوتش
الصغير ،واإلعالمي الصغير،
وقصص نجاح.
وتفتتح مسابقة الـــدورة،
الـــتـــي تــخــصــص لــلــفــائــزيــن
جوائز قيمة ،في وجه األطفال
املــتــراوحــة أعــمــارهــم بــن 08

«معرض األزقة» يؤثث
شوارع الرباط

تظاهرة «معرض األزقــة» املنظمة من طرف مؤسسة
«دار الــلــوان» ،بشراكة مع املديرية الجهوية لــوزارة
الثقافة بجهة الرباط سال القنيطرة ،كدورة افتتاحية،
انطلقت يوم  4دجنبر الجاري ،ومنظومة للعروض خارج
نطاق القاعات ومنصات العروض ،إلى غاية  12دجنبر.
ووفق بالغ للدار ،فـ«معرض األزقة» هو «مفهوم جديد
يخرج عن نمطية تأثيث الشوارع أو األزقة فنيا املألوفة
والــعــابــرة ،ويقدم هــذه الفضاءات كمنصة احترافية
بجميع الضوابط والتحمالت املشروطة الخاصة بقاعات
الــعــروض الفنية ،إذ ستعرض إبــداعــات الفنانني من
لوحات ومجسات تماشيا مع واجهات الفضاء الجديد
حسب معايير الشكل واإلطارات ومقاييس هذه األعمال»،
كما «ستؤثث هــذه الــفــضــاءات العمومية بالوسائل
واآلليات الخاصة باملعارض ،من إنــارة وإكسسوارات
جمالية ووقائية والفتات تحسيسية ،ليتمكن الزائر
والعابر والضيف والساكنة ،من قراءة فنية واإلحساس
بجمالية الفضاء املــحــدود ،الــذي هو جــزء من حياته
اليومية وطريق لقضاء حوائجه ومزاولة أعماله ومدخل
لبيته ومتنفس ألبنائه ،بما يزيد من توعية الساكنة
في املجال الفني ،ويجعل من هذه التظاهرة آلية للقرب
الثقافي واالجتماعي» ،يضيف نفس املصدر.

مديرية الثقافة بمكناس تنجز برنامجا ثقافيا فنيا متنوعا
تعيش املديرية اإلقليمية لقطاع الثقافة
بمكناس ،على إيقاع حركة ثقافية وفنية
مكثفة ،ضمن تحقيق مشروعها الثقافي
 ،2021/2020حــيــث تحتضن املــراكــز
الثقافية التابعة لها ،أنشطة فنية وثقافية
وفكرية متنوعة فــي مــدن مكناس وآزرو
وموالي إدريس زرهون والحاجب منذ نهاية
شهر أكتوبر املاضي.
ويتواصل هذا البرنامج الثقافي املكثف
الــذي سطرته املديرية اإلقليمية للثقافة
بمكناس خالل الشهر الجاري ،بتوقيع كتاب
«الفقه والفلسفة عند ابن رشد» إلبراهيم

المؤسس :مصطفى العلوي

إن هذا املقال هو نص وثيق
بنصوص أخرى ،له أكثر من
داللة وقــراءة ،حيث تبدو لنا
هذه القصائد مختلفة الطرح
والبناء ،فعناوين نصوص
باكورة بلمو «صوت التراب»
الصادرة سنة  ،2001عبارة
عن مدونة تــؤرخ للهامش
واملــنــســي ،وتــطــرح أمكنة
ولــــدت مـــع والدة خــيــال
الشاعر ،وأزمــنــة تختلف
حــســب اخــتــاف املــواقــع
وامل ــواق ــف ،فـــ«احــتــراق»
و«قــمــر الهبوب» و«حفل
تــنــكــري» و«ال ــس ــج ــن أحــيــانــا»،
و«مـــطـــر» ،و«حــــروب مــشــتــهــاة» ،و«مــســاء
أبــيــض» ،و«ذات مــســاء» و«قــطــرة ضــوء»،
و«حــنــن» ،و«رحــيــل» و«حــفــاوة» و«مــائــدة

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

بورشاشن ،تحتضنه املكتبة الوسائطية
«املنوني» يوم السبت  12دجنبر الجاري،
وتوقيع كتاب «مؤسسة الصالح بمكناس
األولـــيـــاء والــبــنــيــات والــوظــائــف» لعبد
الواحد الهاروني علوي ،من تقديم محمد
البركة يــوم السبت  19دجنبر .وباملركز
الثقافي «أناسي» في نفس التاريخ ،تنظم
محاضرة عن بعد تقدمها د .نادية العشيري
حول موضوع« :املــرأة والثقافة واملجتمع»،
بعدما احتضن نفس املــركــز محاضرة عن
بعد حول موضوع« :أعالم مكناس» للدكتور
عبد الرحمان بنزيدان ،يوم السبت  14نونبر

املنصرم ،ومحاضرة عن بعد لحبيبة اتقي حول
«التراث الثقافي غير املادي» يوم الخميس 19
نونبر ،كما سيعرف املركز الثقافي املنوني»
تنظيم معرض «أحاسيس على خشبة املسرح»
الفوتوغرافي للفنان حمزة امحيمدات ،الذي
سيفتتح يوم الخميس  17دجنبر  ،2020ويوم
الجمعة  18دجنبر ،سيكون املوعد في نفس
املركب مع مائدة مستديرة حــول موضوع:
«العمل الثقافي والنموذج التنموي بمدينة
مكناس :رؤى -تصورات -مقاربات» بمشاركة
العديد مــن مثقفي مدينة مكناس وممثلي
الجمعيات الثقافية بها.

جدلية الفكر والواقع في ديوان «صوت التراب»

رئيس التحرير :سعيد الريحاني
s.rihani@alousboue.com
األسبوعية رقم  1في المغرب منذ 1965

اختار املهرجان الدولي آللة القانون هذه السنة ،اللقاء
بمحبي الفن الرفيع عبر شبكات التواصل االجتماعي،
حيث سيتم تنظيم الدورة الخامسة خالل الفترة من 12
إلى  17دجنبر الجاري ،تحت شعار« :آلة القانون توحد
القلوب» ،بمشاركة العديد من العازفني املرموقني من
لبنان ،مصر ،ليبيا ،الجزائر واملغرب.
وحسب إدارة املهرجان ،فإن الظروف االستثنائية التي
يمر منها املغرب ،كباقي دول املعمور بسبب اإلجراءات
االحترازية لتفادي تفشي وباء «كورونا» ،تشكل فرصة
سانحة لتوسيع قاعدة جمهور وعشاق آلة القانون،
وذلك بإتاحة الفرصة ألكبر عدد من األشخاص ملتابعة
فقرات املهرجان عبر شبكات التواصل االجتماعي.
املهرجان الدولي آللة القانون مسار فني حافل بصم
فيه رياض القانون  -املغرب (الجهة املنظمة) سحنته،
حتى أصبح هذا املهرجان موعدا قارا تنفتح فيه الرباط،
بصفتها مدينة األنوار والعاصمة الثقافية للمملكة ،على
محيطها الدولي للتعريف بقيم التسامح واالنفتاح،
ولتقاسم التجارب اإلبداعية.

مثقلة» و«ع ــراء» ثم «إلى
آخر الطني» ،كلها عناوين
مشحونة بالفرح واألنني،
بالصمت والبياض ،وهي
أقــرب إلــى ذاتية الشاعر،
حــيــث يــحــضــر «كـــل شــيء
يوحي باملساء» كما يقول،
وحيث القصيدة التي تركت
معطفها في املقهى ،والكتاب
املوغل في الغبار ،أمينة التي
تبحث عــن شهد الكلمات،
الــفــراشــات تتنزه فــي مــروج
عينيها ،النسمة الناهضة من
شجر الخيبات.
فهذه الكتابة هي مخيلة
وطاقة تتأسس في التاريخ الشخصي عن
ذلك الفكر وما يؤديه من وقفات ووظائف ،ألن
سؤال الشعر ال ينسحب على األدب وحده ،بل

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

على الفكر أيضا ،فالشاعر بلمو يتقن توزيع
الــحــروف والــكــلــمــات ،لكي يبني لنا هوية
إبداعية تلتزم بشروط البوح ،وذلك يأتي عبر
تقنية أخرى ،وهي البعد الفلسفي الذي يجعله
يواجه العالم املحاصر ،إما بالتباسات البياض
والصمت ،أو بتعدد األصوات واألقنعة ،هكذا
نرى أن العناوين املتعددة سواء تعلق األمر
بـــ«وهــم» أو «حنني» ،أو «سفر الخرير» أو
«احــتــراق» أو «كــل شــيء يوحي باملساء»،
فالشاعر يشكل لهذه النصوص وحدة مفتوحة
ودالة بصرية على الغياب الذي يحمل الكثير
من عمق املعاناة والترحال عبر الكلمة ،لذا
يقول :الضوء الضئيل ينسحب من نافذة
الشاعر املتعجل لقاء البحر /إلى آخر الدروب
ينثر العتبات /الصديق الذي يأكل حكايته
بأصابع يائسة /يناوش عشبا مهربا.

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

د .الغزيوي أبو علي

السحب :إيكوبرينت
التوزيع :سابريس
القسم التجاري:

عادل الصبار
0664494024
pub@alousboue.com

األسبوع الصحفي
تصدر عن دار النشر دنيا
بريس شركة محدودة.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020
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المنبر الحر

أسس وآليات النموذج الديني المغربي
ينطلق املــشــروع امللكي إلع ــادة هيكلة
الحقل الديني باملغرب ،من اعتبار «الدين
حداثة عريقة ..والحداثة مقدسا معاصرا»،
ذلك أن االنطالق من اعتبار «الدين حداثة
عريقة» ،يعني أن الدين هو من حرر الناس
مــن عــبــادة الظواهر الطبيعية والسحر
والشعوذة وعبادة األصنام ،والدين هو من
أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة
رب العباد ،أما االنطالق من كون «الحداثة
مقدسا معاصرا» ،فيعني أن الحداثة هي
التي تحرر اإلنسان من تبني أفكار التطرف
والغلو التي تمس جوهر الدين .
إن أمير املؤمنني صاحب الجاللة امللك
محمد السادس ،استند في رؤيته الثاقبة
ملشروع اإلصالح الديني ،على ثالثة أركان:
الركن األول يتمثل في إعادة هيكلة وزارة
األوقـــاف ،بإحداث املندوبيات الجهوية
واإلقليمية للشؤون اإلسالمية ،ويتمثل
الركن الثاني في األوقاف ،بإحداث مؤسسة
حماية مالية الوقف واالستثمار فيه ،فيما
يهم الركن الثالث ،املجلس العلمي األعلى
واملجالس العلمية املحلية.
ويجب االنتباه إلى أن مخطط التأهيل
املــحــلــي لــلــمــســاجــد ،حــقــق مــبــدأ العمل
الــتــشــاركــي الــقــريــب مــن املــواطــن وعمل
القرب بني العالِم واملواطن بشكل سلس
وسهل ودائم ومتصل ،وجعل مسألة ضبط
الخطاب الديني داخــل املساجد ممكنة
وسهلة ومطابقة للثوابت الدينية للمملكة:
عقيدة أشعرية وفقها مالكيا وسلوكا
صوفيا ،كل هذا تحت مظلة إمارة املؤمنني
الجامعة لهذه الثوابت والساهرة عليها.
كما أن ميثاق العلماء ،مــن حيث هو
عقد يربط بني العلماء واإلمامة العظمى
التي تحفظ لهذه األمة بيضتها ووحدتها
العقدية واملــذهــبــيــة ،يــهــدف إلــى توحيد
الخطاب الديني باملغرب وتأهيل القيمني
الدينيني علميا ومنهجيا ،لتكون لهم القدرة
على مواجهة أفكار التطرف والتشويش
الدخيلة على ثــوابــت الــديــن اإلســامــي
السمح.
ومن أهم آليات تأهيل الحقل الديني
باملغرب ،كذلك ،الــوزارة التي تسهر على
الجانب اإلداري والتنظيمي للحقل الديني،
واملجالس العلمية ،التي أوكــل لها امللك
بصفته الرئيس املباشر لها ،االنخراط
في صلب املشروع الحداثي الديمقراطي
للمملكة ،والهيئة العلمية املكلفة باإلفتاء،
التي أصبحت الفتوى بفضلها منظمة،
ومن اختصاص هذه الهيئة العلمية املكونة
من  15عاملا ،والتي لها من الكفاية العلمية
والفقهية مــا يؤهلها لالهتمام بشؤون
وقضايا األمة املغربية ومراعاة مصالحها
وأحوالها في كل الفتاوى التي تصدر عنها.
ومن هذه اآلليات كذلك ،الرابطة املحمدية
لــلــعــلــمــاء ،الــتــي تضطلع بــالــبــحــث في
العقيدة األشعرية والفقه املالكي والتصوف

قصة قصيرة:

د .عبد النبي عيدودي

الــســنــي ،وتــعــمــل عــلــى إحــيــاء الــتــراث
العلمي والثقافي والــصــوفــي ،وكــذا دار
الحديث الحسنية ،التي تم تأهيلها لتصبح
معهدا يشمل البرامج الحديثة في املقررات
الدراسية ،كإدخال اللغات الحية والعلوم
االجتماعية ضمن برامجها الدراسية ،مما
سيؤهل هذا املعهد لتخريج علماء قادرين
على مسايرة املشروع الحداثي للمملكة،
يــنــضــاف إلــى ذلــك ،مــركــز تكوين األئمة
واملرشدين واملــرشــدات ،ومؤسسة محمد
السادس لطبع املصحف الشريف ،التي
تعنى بالطبع واإلخراج الجديد للمصحف
املحمدي والكتب واملــتــون التي أنتجها
كبار علماء اململكة فــي العقيدة والفقه
والــتــصــوف ،ومــؤســســة محمد الــســادس
للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمني
الدينيني ،التي تهتم باألوضاع االجتماعية
للقيمني الدينيني ،ثم أيضا مدارس التعليم
العتيق ،التي عرفت تحديثا في العمق ،من
خالل تأسيس دُور ومدارس التعليم العتيق
وتقنينها بشكل حديث على غرار املؤسسات
التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية،
كما أصبح املسجد قبلة للتعلم والقراءة
والكتابة للنساء والــرجــال ،إذ أن النساء
أكــثــر حــضــورا فــي دروس مــحــو األمــيــة
ودروس الوعظ واإلرشــاد ،ومدرسة لتعلم
القرآن حفظا ورسما وتجويدا ،باإلضافة
إل ــى أن معهد محمد الــســادس للقرآن
الكريم يضطلع بتكوين وتأهيل وتخريج
طلبة باحثني في القرآن وعلومه.
ومن أهم آليات تأهيل الحقل الديني،
الفضاء اإلعالمي والتواصل الــذي عرف
حضورا قويا وتواصال كبيرا ،عبر إحداث
آليتني إعالميتني للمساهمة في تأهيل
الحقل الديني ،هما إذاعة محمد السادس
لــلــقــرآن الــكــريــم ،وقــنــاة محمد الــســادس
للقرآن الكريم ،حيث حققت املؤسستان
نجاحا كبيرا ،والزالت تحققانه سنة بعد
أخرى ،من خالل اإلقبال املتزايد عليهما من
طرف املواطنني.
وحري بنا كذلك تسجيل انخراط املرأة
العاملة في مشروع تأهيل الحقل الديني،
حيث أثبتت قدرتها واستحقاقها لألمانة
التي أناطها بها أمير املؤمنني ،ال سيما
في خطابه يوم  30أبريل  ،2004والذي

أمــر فيه جاللته بــضــرورة إش ــراك املــرأة
العاملة في تأهيل املجتمع دينيا وتربويا
ودعويا ،مضيفا أنها اليوم حاضرة بقوة
داخــل املسجد وداخــل املجالس العلمية
واملؤسسات التربوية والتعليمية ،وفي جل
املنابر اإلعالمية.
أمــا بخصوص الــتــأثــيــرات اإليجابية
لإلصالح الديني باملغرب على العديد من
البلدان ،فنؤكد أن مشروع تأهيل الحقل
الديني باململكة شكل ويشكل تجربة فريدة
ومتميزة يمكن لهذه البلدان االقتداء بها،
ملواجهة األفكار الهدامة واملتطرفة.
ونالحظ ،في هذا الصدد ،نموا مطردا
للدبلوماسية الدينية باملغرب منذ سنة
 ،2009عبر مجموعة من القرارات ،منها
إح ــداث أمير املؤمنني ،في شهر شتنبر
 ،2009للمجلس العلمي األوروبــي ،الذي
أوكــل له جاللته صالحيات الحفاظ على
هوية الجالية املغربية وتعليمها أمور
دينها ،وكــان ذلــك بمثابة قــرار مهم في
مــجــال الدبلوماسية الدينية املغربية
ب ــأوروب ــا ،ثــم إن قـــرار إحــيــاء الــروابــط
الروحية بني الزوايا الدينية في الساحل
اإلفــريــقــي وإمـــارة املــؤمــنــن ،شكل أيضا
استمرارا لدينامية الدبلوماسية الدينية،
الــتــي تــوجــت بتوقيع اتفاقية للتعاون
في املجال الديني مع دولة مالي تنص على
تكوين  500إمــام ،ونشير أيضا إلى أن
املــغــرب يتقاسم مــع موريتانيا ومالي
والــكــوت ديــفــوار والــســنــغــال والنيجر،
وأغــلــب دول الــســاحــل اإلفــريــقــي ،نفس
الرصيد الثقافي والروحي منذ اثني عشر
قرنا تقريبا.
وقـــــد ش ــك ــل الـــــــدور الــكــبــيــر الــــذي
تضطلع به الدبلوماسية الدينية في منطقة
الساحل ،محور اهتمام كبير في الجوالت
الهامة التي قام بها امللك بدول إفريقيا،
حيث توج ذلــك بــإحــداث مؤسسة محمد
الــســادس للعلماء األفــارقــة سنة ،2014
والــتــي جـــاء فــي أدبــيــاتــهــا وأهــدافــهــا:
ضرورة تفعيل التعاون الديني بني املغرب
وباقي دول الساحل ،والعمل على تقوية
الحضور الروحي بهذه الــدول ،للحد من
خطر التطرف واإلرهاب والغلو ومواجهة
التيارات الهدامة التي تصدرها النماذج
الدينية املتطرفة وتــهــب عواصفها من
البلدان التي تزرع النعرات داخل الدول
األخـــرى وتسعى إلى تصدير نماذجها
الــديــنــيــة للسيطرة عــلــى دول الساحل
اإلفريقي ،ومــن تم التحكم في خيراتها
ونهب ثرواتها وخلق التفرقة والحروب
بني مواطنيها.
هكذا يتأكد املتتبع ،أن النموذج الديني
املغربي ينطلق من تكريم اإلنسان واحترام
الــعــقــل ،ألنــه مــنــاط التكليف ومــواجــهــة
كل أفكار الغلو والــتــطــرف بــنــداء العقل
والحكمة والتبصر.

دقــات االنـتـظــار!!
خليل البكراوي

لقد كانت أشبه بقطة متوحشة لها مخالب ،تندب قلب كل من حاول
أن يقترب منها ،وهو شخصيا أبدت له مقاومة عنيفة في البداية،
قبل أن يجري لها الترويض العاطفي ،ويقلم مخالبها بلطف!
يا لها من امرأة وديعة ورقيقة جدا من الداخل ،فخلف تلك
املقاومة العنيفة ،وجد امرأة بمشاعر مرهفة جدا تخاف من
الخذالن ،وفي نفس الوقت ،كانت في حاجة إلى من يحبها
ويدللها ،ويهتم بها بصدق ،ويغمر وجدانها بالحنان ،ويشد
بيدها ،ويجبر خاطرها( ،)..وهو كان املحب واملدلل والصادق
والقلب الحنون في تعاملها معها ،فبكلمة واحدة ،كانت تصير
حمامة زاهية تغرد ،فراشة تتراقص فوق األزهار ،ثم تطير في
السماء وهي كلها فرح وسعادة ،وهو يجلس في مكانه يراقبها
عن بعد لتنزل ،وهي تحلق عاليا ،وتزداد بعدا حتى تختفي!
وعندما ينسى األمــر ،كانت تنزل وتجلس قبالته ترتجف

كطفلة خجولة ،وخائفة ،تنتظر أن يقول لها كلمة أخرى ،حتى
تمأل ذلك الفراغ ،وتعمر الخراب الذي بداخلها ،قد يقولها لها،
وفي آحايني كثيرة ،كان يبخل ..نعم يبخل ،مخافة أن تطير من
أمامه كما طارت في املرة األولى والثانية والثالثة ،والرابعة
حتى ،وتركته وحيدا ينتظر!!
وفي لحظة التجاهل على إيقاع دقات االنتظار ،يدرك فعال
أنه يحبها ،ويذوب في جمالها ،وسحر عيونها ،وطيبة قلبها،
وصفاء روحها ،وحمرة خديها( ،)..فيحن قلبه ،ويعود إليها،
ويصالحها ،ويهتم بها ،ويحبها ،ويدللها ،ويقول لها :أنت
الوطن ،أنت األميرة ،أنت الحضن الدافئ ،أنت الحياة ،وأنت
أجمل ما في هذه الحياة ،فرفقا بي وبقلبي ،فأنا ال أطيق أن
أبتعد وأراك حزينة ،وفــي نفس الوقت ،ال أطيق أن أقترب
وتبتعدين عني ،فأحزن!!
قالت له بخجل :عندما أنطق اسمك ،شفتاي تصبحان أجمل،
ويتورد اسمي مع نطق كل حرف من اسمك ،وتبقى أنت وحدك
من يرتعش له القلب ،وتستكني عنده الروح ،فال تأخذني على
محمل الجد إذا ابتعدت ،فقد كنت متوحشة معك في البداية ،أما
اآلن ،فأنا أحتاج منك املزيد من الدالل!!

ما هو دور نقيب
المحامين ؟

حسوني قدور بن موسى *

إن منصب نقيب املحامني فريد من نوعه ،فهو يختلف كليا عن باقي
املناصب األخرى ،بحكم أنه ينتمي إلى مهنة ليست كباقي املهن،
لذلك يجب على النقيب أن يتحلى بجملة من الصفات واملميزات،
منها على الخصوص الثقة والصدق واألمانة واإلخالص والنزاهة
والثقافة والشجاعة والنضال ،فهو الــذي يحمل مشعل رسالة
املحاماة النبيلة ،وهي الدفاع من أجل حماية الحقوق والحريات في
املجتمع ومناهضة الظلم ومحاربة الفساد واملفسدين.
ذات يوم ،وجه أحد الصحفيني في فرنسا سؤاال إلى نقيب هيأة
املحامني بباريس ،هنري روبير ،سنة  :1936هل كنت تتمنى أن
تكون قاضي منصة بدال من وقوفك أمامه للدفاع؟ ،فأجابه نقيب
املحامني بقوله :القاضي رجل قانون لم يستطع الوقوف فجلس،
وأنــا أقــول :إن كان القضاة يحاكمون البشر على مخالفاتهم
للقانون ،فإن املحامني يحاكمون أحكام القضاة ذاتها ،فيثبتون
بطالنها فتقبل الطعون وتلغى األحكام بأحكام تعالجها ،وهكذا
انتبهت الدساتير في الدول الديمقراطية لسمو رسالة املحاماة
وبالغ أهميتها لتحقيق العدالة وضمان سيرها ،فرسخوا مفاهيم
الحماية لهذه املهنة النبيلة وللمدافعني عن حقوق اإلنسان خوفا
من بطش السلطة ،أما الدول االستبدادية ،فال تعترف ال بحقوق
الدفاع وال بحقوق اإلنسان.
يعتبر املحامي أحد أجنحة القضاء ،بدونه ال يكون للقضاء وجود،
فال محكمة بدون محامي في كل دولة ديمقراطية ،فهو يحمي الناس
من تعسف السلطة ،وهو دائم االحتكاك بالناس وبهمومهم.
إن الحديث عن جدارة هيأة الدفاع وأهميتها للتفاعل البناء مع
القضايا الوطنية واملساهمة في إصالح القضاء ،هو ما يقع على
عاتق مهنة املحاماة من واجبات ومسؤوليات باعتبارها الطرف
الرئيسي في تحقيق املحاكمة العادلة ونصرة الحق وتجسيد
سيادة القانون وتحقيق أهم مبادئ حقوق اإلنسان ،خاصة الحق
في الدفاع وما يتصل به من ضمانات فعلية يجب أن يتمتع بها
املحامي عند القيام بمهامه ،لذلك ،فإن نقيب املحامني يتحمل أكثر
من غيره مسؤولية الدفاع عن حقوق املحامي ومكاسب مهنة
املحاماة وحرية التعبير ،وأن ال يدع سبيال أمام رغبته في احتكار
القضايا واستغالل منصبه لكسب قضايا ملنفعته الشخصية،
وينسى املسؤولية التي تم انتخابه من أجلها ،وأن يكون جديرا
بالثقة من طرف زمالئه ،كما يجب أن يتوفر على املستوى العلمي
املرتفع واملعرفة بجميع فروع القانون ،واللباقة في الكالم وحسن
التصرف مع الزمالء ،واالطالع الواسع على شؤون املهنة وقضايا
املجتمع ،وأن يعمل على تحقيق اإلنــجــازات املادية واملعنوية
لصالح املحامني ،وأن ال يبالغ في القول ويعجز عن الفعل والوفاء
بما وعد به زمالءه املحامني في حملته االنتخابية.
يرتبط دور نقيب املحامني بمشاكل مهنة املحاماة التي تعني
حماية حقوق وحريات املواطنني ،وهي الدعامة األساسية لتحقيق
العدل واملساواة في املجتمع ،ألن مهنة املحاماة وجدت من أجل
حماية اإلنسان وماله وعرضه وحريته وكرامته ،والقضاء لن
يكون مستقيما بــدون حماية مهنة املحاماة ،لذلك ،فــإن معظم
املحامني في املغرب ،أكثر من أي وقت مضى ،يتطلعون إلى نقباء
مناضلني قادرين على تحسني وضعيتهم املادية واملعنوية ،فهم
يتعرضون لضغوطات وإكراهات صعبة ،منها على الخصوص
فرض الضرائب املجحفة غير العادلة ،مثل الضريبة على القيمة
املضافة التي تخص فئة التجار والتي أعفي من أدائها األطباء
والعدول ،حيث أصبح املحامي مستهدفا من طرف إدارة الضرائب،
تحجز حساباته البنكية وممتكاته دون سلوك املسطرة القانونية،
كل ذلك يتم تحت أنظار نقيب املحامني ،في حني خرج املحامون في
فرنسا إلى الشارع وألقوا ببدالتهم على الرصيف احتجاجا على
قانون التقاعد املجحف ،هذه اإلضرابات العامة تقع في فرنسا،
أم املحاماة ،ألن نقابة املحامني ليست ثكنة عسكرية يمنع عنها
اإلضراب واالحتجاج للتعبير عن مطالبها ،فإذا كان املحامي رجل
القانون عاجز عن الدفاع عن حقوقه ..فكيف يا ترى يستطيع
الدفاع عن حقوق الناس؟
إن بعض النقباء يعتبرون منصب النقيب امتيازا وسلطة
مسلطة على رقاب املحامني ،يتمنون البقاء في مناصبهم مثلهم
مثل زعماء الدول العربية يظلون جاثمني على صدور دولهم إلى أن
يموتوا أو يقتلوا ،ومن مظاهر تراجع دور النقيب في حماية كرامة
مهنة املحاماة ،خضوعه لتعليمات السلطة القضائية ،مما يدل
على ضعف شخصيته وتكوينه القانوني والسياسي.
إن استقالل مهنة املحاماة يقتضي احــتــرام القضاء لــدور
املحامني وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم املهني ،ألن
استقاللية املحامني تعتبر من أسمى مطالبهم النقابية ،لذا كان
من واجبات النقيب ،حماية املحامي من جميع أشكال التعسف
التي قد يتعرض لها من طرف السلطة القضائية ال أن ينحاز إلى
السلطات لقضاء مصالحه الخاصة على حساب املحامني الذين
صوتوا عليه وأوصلوه إلى هذا املنصب ،لينقلب عليهم ويتقمص
شخصية الرئيس اآلمر والناهي.

* محامي بهيأة وجدة
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خــطــر
الدبلوماسية
المناسباتية

تحدي الفجوة الرقمية أوال وأخيرا؟
عبده حقي

تعتبر املــعــرفــة مكسبا وقـــوة اقــتــراح
ضاربة ،وصمام أمان في حياتنا اليومية،
فمنذ اختراعه قبل عقود ،أصبح األنترنيت
معينا عامليا ال ينضب للمعلومات والعلوم
واملعرفة واإلعـــام ،لكن الــيــوم ،أصبحت
الفجوة الرقمية تقسم سكان العالم بني من
يملكون مفتاح الولوج إلى األنترنت ،أي
التواصل واملعرفة في مفهومها الشمولي،
ومن هم معزولني عن الربط الشبكي.
منذ أن تــم اســتــبــدال وســائــل اإلعــام
التقليدية (الصحف واإلذاعة والتلفزيون)
باألنترنيت والوسائط الجديدة ،تحولت
الــفــجــوة مــن فــجــوة املــعــرفــة إل ــى فجوة
رقمية ،هذه األخيرة أصبحت تقسم طبقات
املجتمعات ألسباب تقنية أو اجتماعية أو
اقتصادية ،أو غير ذلك ،حيث أن بعض هذه
الطبقات ليست لديهم املعرفة واملهارات
الــازمــة الســتــخــدام أجــهــزة الكمبيوتر
واألنترنيت.
تــوجــد عـــدة مــســتــويــات مــن الــفــجــوة
الرقمية ،ذلك أن هناك متعلمني يستفيدون
مــن الرقمنة أكــثــر مــن األشــخــاص األقــل
تعليما ،والبلدان الغنية تستفيد وتستخدم
وسائل «امليديا» الجديدة أكثر من البلدان
الفقيرة ،والشباب أو ما يسمى بـ«الفئات
الرقمية» تغوص في العالم الرقمي أكثر
من كبار السن الذين يعتبرهم األخصائيون
كمهاجرين رقميني ،هذا فضال عن الفجوة
الرقمية بني سكان املدن وسكان القرى.
في السنوات األخيرة ،تم إطالق مشاريع
في العديد من البلدان النامية من شأنها
أن تساعد على تقليص الفجوة الرقمية،

وربــمــا ســدهــا فــي املستقبل ،ففي أكبر
مؤتمر أوروبي حول األنترنيت واملجتمع،
تناولت العديد من املحاضرات واملناقشات
قضايا تعميم التمكن الرقمي ،على سبيل
املثال مع كبار السن الذين يتحفظ جلهم
على استعمال األنترنيت ،وهناك أيضا
األشــخــاص ذوي االحــتــيــاجــات الخاصة
املــحــرومــن بسبب إعاقتهم مــن الولوج
إلى العالم الرقمي للمشاركة في املجتمع
االفتراضي.
إذا كــان األطــفــال الــصــغــار فــي الــدول
الصناعية يمتلكون هواتف ذكية ولوحات
إلكترونية ،فإن مشاريع اإلدماج الرقمي في
البلدان النامية والسائرة في طريق النمو،
ما تــزال تكافح على واجهتني :تحارب -
كما هو واقعها دائما  -ضد الفقر وتخلف
التعليم ،ومن جهة ثانية ،تكافح من أجل
تعميم بنية التعليم واملهارات الرقمية.
على الصعيد العاملي ،يعد االتحاد الدولي

لــاتــصــاالت ،بصفته وكــالــة تابعة لألمم
املتحدة املتخصصة في مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والذي يضم حاليا
 193دولة عضوا( ،يعد) أحد أهم الالعبني
في مشاريع التعميم الرقمي ،وهي تهدف
(هذه الوكالة) إلى ربط جميع سكان العالم
بشبكة األنترنيت أينما كانوا وأيا كانت
إمكانياتهم املادية ،وتشير آخر األرقام إلى
أنه مع نهاية سنة  ،2020سيكون هناك
ما يقارب ثالثة ماليير ونصف املليار من
مستخدمي األنترنيت في العالم ،ثلثهم
من العالم النامي ،ومن املؤكد أنه خلف
هــذه األرق ــام واإلحصائيات ،هناك واقع
بشري رهيب إن لم نقل مؤلم ينخره الغنب
والحيف بني دول تطورت رفاهية شعوبها
بفضل تكنولوجيا املعلومات والوسائط
الجديدة ،ودول فقيرة أغرقتها حكوماتها
في الديون والفساد في البر والبحر.

مول الحانوت يزور المعبر الحدودي «الكركرات»
الطيب آيت أباه

كــان الــهــدف مــن زيارتنا للمعبر الــحــدودي
«الــكــركــرات» بــالــدرجــة األولــــى ،هــو التنويه
بالقرارات السامية للملك محمد السادس ،وكذا
املجهودات امليدانية للقوات املسلحة امللكية في
إطار إجراءات رزينة ورصينة اتسمت باملهنية
العالية والحرفية والدقة في التنسيق على أعلى
املستويات ،تنظيميا ولوجستيكيا.
وقد كان لحضورنا في املعبر أيضا ارتباط
بامتدادنا في التاريخ كما هو الشأن جغرافيا،
تثمينا لعدالة قضيتنا الوطنية ،والتي توارثتها
األجيال ،مع ما تميزت به من إجماع وتوافق
عبر ثالثة مراحل بــارزة ومترسخة في أذهان
املغاربة ،كانت بدايتها مع املغفور له محمد
الخامس رحمه هلل ،الــذي اتسم عهده بطابع
التحرير واالســتــقــال ،تــاه عهد املغفور له
الــحــســن الــثــانــي رحــمــه هلل ،الـــذي ســاد فيه
البناء وهيكلة املؤسسات ،ثم عهد امللك محمد
السادس ،الذي تحققت معه التنمية واالنفتاح
على العمق اإلفريقي ،كما كان تواجدنا هناك،
بغية تكريس قيم املواطنة النبيلة ،ال سيما وأن
التجار يحملون جينات الكفاح الوطني الذي
يحفظه التاريخ آلبائنا ،وما نحن إال امتداد
لهم ،إذ نفخر كوننا من أسرة املقاومة وجيش
التحرير ،ونسعى لحفظ املشعل مضاء وهاجا
آمنا ،حتى نسلمه للخلف بعدنا كما تسلمناه
نحن مــن الــســلــف ،هــذا مــن جــهــة ،ومــن جهة
أخــرى ،كوننا نمثل التجار ،وخصوصا منهم
ّمالني الحوانت ،أو كما أسميهم دائما إذا جاز
التعبير« :مؤسسة تجارة القرب االجتماعية»،
فهذه فرصة سانحة لنمرر من خاللهم رسائل

الطمأنة ،حتى يعلم الرأي العام عبر أهل الثقة
باملوازاة مع املجهودات اإلعالمية املبذولة في
عني املكان ،أن معبر «الكركرات» قد استعاد
طبيعته بعد تأمني تدفق الحركة التجارية
والحركة املدنية ،وذلك ملا لهذا املعبر من عالقة
بالقطاع التجاري الذي نجتهد لتطوير أساليب
تمثيله.
األكيد أن االقتصاد هو أساس قوة كل الدول،
وتتجلى نتائجه بشكل واضح في أكثر املجاالت
حيوية وارتباطا باملعيش اليومي للمواطنني،
كاملجاالت االجتماعية والسياسية والعسكرية،
ألن االقتصاد هو املــرآة التي تعكس حقيقة
التطور الحاصل واالزدهار الذي بلغته شعوب
بعينها ،ومــا معبر «الــكــركــرات» إال وجــه من
أوجه الرواج التجاري الذي يربط املغرب بدول
الجوار ،استيرادا وتصديرا ،وهو محفز ومرادف
للتنمية ،وكل رواج ترافقه فرص شغل واستقرار
واستثمار وحركة للعجلة االقتصادية..
ولـله الحمد ،منذ قدومنا إلى مطار الداخلة
ومنه إلــى منطقة «الــكــركــرات» ،ونحن نعاين
بكل فخر واعتزاز ،وعلى أرض الواقع ،كل تلك
املجهودات الجبارة التي تصدح بها البنية
التحتية من مرافق وطرق وتجهيزات عمرانية
ومؤهالت سياحية ،وهذا مؤشر على أن املغرب
عــازم على املضي قدما ،وبالتالي ،فال ينبغي
اليوم أن نسمح بهدم كل ما تم بناؤه.
وعليه ،فنحن مثل غيرنا من املتمسكني بما
أنجزه املغرب ،نسعى جاهدين إلى بعث رسائل
الطمأنينة ملواصلة البرامج التنموية الكبرى
واملساهمة في تلميع جاذبية االستثمار ،ألن ما
تحقق في املــدن الكبرى من خلق ملناطق حرة
ومصانع عمالقة ،يمكنه بكل تأكيد أن يتحقق
على أطــراف مدينة الداخلة ،ملا تتميز به من
مقومات استراتيجية جبارة ..إنه املغرب كما
هو عليه اآلن ،بالد األمن واألمان.

هشام عميري

قبل  7سنوات من اآلن ،ومن زيــارة زعماء
األحــــزاب السياسية الثمانية إلــى املعبر
الــحــدودي «الــكــركــرات» بالصحراء املغربية،
في إطار دورهم الدبلوماسي ،كان امللك قد نبه
من هذه الخطوة ،وذلك عندما قال أن «أغلب
الفاعلني ال يتعبؤون بقوة ،إال إذا كان هناك
خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية ،وكأنهم
ينتظرون اإلشارة للقيام بأي تحرك.»...
إال أن زعماء األحــزاب السياسية ،وأعضاء
البرملان بغرفتيه ،لم يستوعبوا جيدا تلك
الرسالة املوجهة إليهم ،وال زالــوا ينتظرون
اإلشارة من أجل التحرك والدفاع عن الوحدة
الترابية للمملكة ،سواء في املحافل الدولية
أو من خالل تبادل الــزيــارات بني البرملانات
واستقبال الوفود األجنبية.
إن أخــطــر عــائــق يــواجــه الــدبــلــومــاســيــة
البرملانية باملغرب ،منذ سنوات ،هو العائق
املناسباتي ،خاصة وأن الدستور واألنظمة
الداخلية للبرملان ،يمنحان صالحيات جد مهمة
ألعضاء البرملان ،ملمارسة دورهم الدبلوماسي،
خاصة ما حمله دستور اململكة لسنة  2011في
ما يخص حقوق املعارضة البرملانية ،وذلك
من خالل مساهمتها الفعالة في الدبلوماسية
البرملانية ،من أجل الدفاع عن القضايا العادلة
للوطن ومصالحه الحيوية.
إن الدبلوماسية املــوازيــة التي يمارسها
البرملان ،ال تتمثل باألساس في الزيارات ورفع
الشعارات وارتــداء اللباس الصحراوي ،وذلك
بعد انتظار التدخل امللكي ،بقدر ما يحتاج األمر
إلى التحرك والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة
قبل أي إشارة ،وعدم جعل األمر مناسباتيا.

تعقيب على تعقيب

علي العلوي

تعقيبا على رد في بعض الجرائد خالل شهر نونبر
 ،2020يروقني أن أشكرهم شكرا جزيال على مقالتهم
الصائبة وعلى شهادتهم القيمة والشيقة ،لذا يسعدني
كل السعادة أن أنهي إلى علم قراء جريدة «األسبوع»
الغراء ،بعض التصحيحات التي اكتشفتها حديثا في
شتى الصحف ،وعلى سبيل املثال ال حصر ،يقول معظم
علية القوم« :طبقه في أرض الواقع» والصحيح «طبقه
على أرض الواقع»« .مسافر على ظهر الباخرة» وليس
«في الباخرة»« .القرصنة األدبية» عوض «السرقة
األدبية»« .انتحال الهوية» بدال عن «سرقة الشخصية».
«قرار صائب» والعكس «قرار فاسد»« .حسب نسخة
طيه» عوض «حيث تجدون نسخة طيه»« .املرآب» وليس
«الكراج»« .إلى درجة» عوض «درجة»« ،مدة التكوين
سنتان» وليس «سنتني»« .بناء على أخالقيات مهنة
الصحافة» عوض «بناء على أخالقيات الصحافة».
«عفوا» أو «الرجاء املعذرة» أرقى من «املرجو املعذرة».
«على غرار» أفضل من «على شكل»« .بدون خلفيات»
وليس «بدون سيء نية»« .في غضون صالة العصر»
أحسن من «أثناء» أو «خالل صالة العصر» والفرق
شتان بينهما (أثناء وخالل غضون في أول الصالة).
«العنصر النسوي» أفضل من «النساء»« .شيخوخة
سابقة ألوانها» عوض «شيخوخة مبكرة»« .بشيء من
االنضباط» عوض «عدم االنفعال»« .ممنوع التبول» بدال
من «ممنوع البول»« ،األمل» ضد «الخيبة»« .مضاعفات
صحية» مع العلم أنــه توجد «مضاعفات سياسية»
أو «تعقيدات»« .بني أيادي أمينة» عوض «بني أيدي
أمينة» (خطأ في الشكل) .فعل استقطب ليس مرادف
استوعب« :استقطب انتباه املستمعني» و«استوعب
موضوعا أو حديثا» ،وفي السلك الدبلوماسي« :وزارة
الخارجية قسم التشريعات واملراسيم» بدال من «قسم
البروتوكول» (كلمة عجمية).
وخالصة القول :بال ريب ،فالعربية لغتنا القومية
في ذروة املجد والفخر ،السيما أنها لغة القرآن العظيم
وبه نستعني ونفتخر.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020
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منـوعـات
ضحى  21سنة ..أصغر مخرجة مغربية
في «وداعا فرنسا»
تجربة جديدة في عالم اإلخــراج تخوضها املخرجة الشابة ضحى
مستقيم ،عن طريق فيلمها السينمائي «وداعا فرنسا» ،الذي استهلت
تصوير مشاهده قبل أسابيع رفقة ثلة من الفنانني املغاربة.
ضحى التي ال يتعدى عمرها  21سنة ،اختارت أن تدخل غمار
منافسة جديدة ،من خالل فيلمها الجديد الذي اختارت أن تجمع
فيه شمل مجموعة من الفنانني ،على رأسهم رفيق بوبكر،
طارق البخاري ،ناصر أقباب ،وغيرهم من الوجوه الفنية التي
تجسد بطولة العمل السينمائي.
وعاد مجموعة من املخرجني واملمثلني إلى فضاءات التصوير،
الستئناف عملهم بعد التوقف االضطراري الذي فرضته جائحة
«كورونا» على صناع السينما باملغرب ،حيث بدأت الحياة
تعود للمجال الفني تدريجيا بالرغم من اإللغاء املستمر
للتظاهرات واإلغـــاق املتواصل
للقاعات املسرحية والسينمائية.

الفنانة المصرية شريهان تخاف من العودة للتمثيل
اإلعجاب الــذي حصدته في شبابها ،خاصة
وأنــهــا تعدت الـــ  55سنة ،واملــؤكــد أن
قــدرتــهــا على االســتــعــراض برشاقة
لن تكون مثل السابق ،وربما تفقد
الصورة الذهنية عند جمهورها
الذي يعتبرها نجمة االستعراض
األولى في الفن املصري ،وهو
اللقب الــذي تخشى الفنانة
شريهان ضياعه.

في الوقت الــذي تــرددت فيه أنباء عن عودة
الفنانة املصرية شريهان إلى الشاشة بعد غياب
امتد لــســنــوات ،ألســبــاب صحية ،وســط تأكيد
دائم من الدكتور مدحت العدل على عودتها من
خالل  13عرضا مسرحيا أعلن عنها في مؤتمر
صحافي أقامه لإلعالن عن عودة شريهان للساحة
الفنية ،علمت مجلة «لها» ،أن الفنانة الكبيرة،
رفضت فكرة عودتها للتمثيل من جديد ،وذلك
بسبب خشيتها من عدم قدرتها على حصد نفس

نيللي كريم تخوض حملة ضد التنمر

انــتــقــل إلـــى جــــوار ربــــه ،يــوم
اخلميس املاضي ،املشمول برحمة
اهلل بــنــاصــر بــن إبــراهــيــم ،والــد
زميلنا حسن سيرين ،املكلف باألرشيف يف جريدتنا «األسبوع».
وعلى إثر هذا املصاب األليم ،تتقدم أســرة التحرير بأحر
التعازي إلى زوجة الفقيد وإلى جميع أبنائه وأقاربه ،مع الدعاء
لهم جميعا بالصبر والسلوان ،وللفقيد بالرحمة والغفران.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

شاركت الفنانة املصرية نيللي كريم في الحملة
الشعبية ملــكــافــحــة الــتــنــمــر عــبــر مــواقــع الــتــواصــل
االجتماعي ،واختارت منصتها عبر «تويتر» قائلة:
«كفاية تنمر ،كفاية تجريح في الناس ،علموا أوالدكم
الرحمة وتقبل اآلخر».
وبهذه املشاركة ،انضمت نيللي كريم إلــى جانب
النجمتني منى زكي ويسرا ،في حملة «حاسبوا على
كالمكم» ،حيث وجهت رسالتها مباشرة
إلى أولياء األمور ،وطالبتهم باالهتمام
بتعليم أطــفــالــهــم الــرحــمــة ،وقــبــول
املختلف عنهم دون تنمر.
يذكر أن حملة «حــاســبــوا على
كالمكم» تــم إطالقها بالتعاون
بني املجلس القومي للمرأة في
مصر ،واملجلس القومي للطفولة
واألمومة واليونيسف ،وتتضمن
دعــــوة للمجتمع الســتــخــدام
املنصات االجتماعية بشكل
إيجابي.

للراغبين في التوصل بـ
األسبوعية
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توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!
نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي ( 48عدد)
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لم أكن أعلم أنني سوف أستفيق يوما على صورتك وأنــت في امللعب
الشرفي ،فظننت أنك قمت من سرير «كورونا» لتشاهد ديربي الرجاء والوداد،
فإذا بك تنعى من طرف زمالئك القضاة واملحامني باسما تلك البسمة التي
تصاحبك في كل اللحظات إال عندما تخسر وداد األمة ،فتكون عابسا وأنت
تدخل علي املكتب وتحكي لي بأنك كنت تالعب ابني محمد الصغير باألمس،
وتقول له اذهــب عند زميل عمرك ،األستاذ أنيس ،الرجاوي املشهور وقل
له «عــاش الــوداد» ،فيبتسم األستاذ أنيس على استخدام طفل صغير في
تشجيع عشيقتك الوحيدة :الوداد ،وكم كنت تحكي ذلك يوما أمام الرجاويني
املشهورين األستاذ املعطي بوعبيد واألستاذ عبد الواحد معاش رحمهما هلل،
ومرة بحضور الــودادي املشهور الحاج بوبكر اجضاهيم أطال هلل عمره،
بمكتبي ونحن نبتسم معك.
ملن تركتنا ،وتركت ودادك ورجاءك ومحبيك وزمالءك وزميالتك وأبناءك وضعفاء
املتقاضني وهم يترجوني بتعيينك نائبا نزيها في قضاياهم يوما ويصرون على
اسمك ملا كنت تعطيهم من وقتك وعنايتك وتشعرهم بأن النيابة العامة أولى بها
خدمة الضعفاء ،أما األغنياء ،فلهم من الوسائل ما يعينون بهم املحامني!
يا جمال ،في هذا الصباح الحزين حتى السماء تبكي عليك!
يا شهيد الواجب وشهيد القضاء وشهيد الوطن ،ما كنت أحسبني أحيا
إلى يوم عجز فيه الجميع عن مساعدتك وأنت الذي كنت تساعد الجميع،
وكنت تطرق أبواب ديارنا ومكاتبنا ملساعدة القضاة واملوظفني الشرفاء في
محنهم ..فمن يا ترى اليوم يساعدني في محنة وفاتك؟
محنتك جمعت تاريخا من األخالق التي ال يشعر بها إال من قلت له يوما:
سيدي الوكيل العام ،وأنــت مزهو بشبابك وعضالتك املفتولة وهندامك
األمريكي الكالسيكي القاتم وربطة عنقك املوقعة ،إنني انقطعت عن التدخني؟
فهنأتك حفاظا على صحتك.
وقلت لي ولم تكن وضعية القضاة قد سويت سنة  1996بعد :ال تؤاخذني
إذا بدرت مني في هذه الفترة بعض التصرفات التي ال تليق بمخاطبتكم من
جراء هذه العادة السيئة.
لكنني انقطعت عنها ،ليس رغبة ،ولكني مضطر ،ألنني ال أوفر اليوم أربعة
دراهم ثمن السيجارة (مارلبورو)!
وعجبت للقاضي الذي كان نائبا أوال ألول محكمة في املغرب ،يتعفف على
أربعة دراهم من أجل أن يطعم أبناءه حالال.
ناضلت وما أعظم نضالك ،إنه ذلكم النضال الذي سماه أستاذنا الجليل
إدريس الضحاك يوما بالنضال اإليجابي ،ليفرزه عن النضال السلبي ،كنا
نناضل أفرادا وليس جمعيات من أجل إيصال أصوات القضاة والقاضيات
الشباب يوم لم يكن لهم ناطق رسمي وال مقر لجمعية وال يملكون حتى حق
مناقشة رؤسائهم.
ولم نكن نتوفر على جمعيات مهنية ،بل الجمعية املهنية الوحيدة آنذاك
كانت في سبات عميق ،وال على دستور  2011وال على حرية التعبير ،كنا نتخذ
من قاعات املحاكمات واملرافعات الشهيرة وسيلة لتبليغ معاناتنا.
وفعال استطعنا تبليغها ،وجاد املرحوم الحسن الثاني بتسوية تاريخية
للوضع املادي للقضاة ،الذين كنا ال نجد من يتكفل آنذاك بجنائز شرفائهم
ونزهائهم أمثالك ،ولم تكن عائالتهم تقوى على فواتير املصحات الخاصة،
وكنت من بني من يحمل لوائح االكتتاب ،دافعك اإلنسان قبل أن يكون القاضي.
احترمت أسرة الدفاع وأحببتها وكنت تؤمن بها وتساعدها في القيام
بالدور الذي يجب أن تقوم به ،بل اخترتها مهنة شريفة لفلذة كبدك األستاذ
طه أصلحه هلل.

اشتركوا في األسبوعية رقم  1في المغرب
تصدر منذ 1965
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مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات..
ومقصوصة كجناح أبيك هي املفردات..
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رئيس حليفه في األغلبية صادر أن لشكر
تصرفات
أكدت بعض امل
ضد حزب
الداخلية،
عالمية
لوزير بتنظيم خرجات إ إنه وجه طلبا
لم يكتف
لتنمية في اإلعالم ،بل طلب لشكر ظل
وا
العدالة الداخلية لفتيت ،غير أن يواصل فيه
الذي
للقاء وزير إشعار آخر ،في الوقت تساح انتخابي
حتى
اك
شروع
معلقا
لدعاية مل
صالح االتحاد
«الكاتب األول» ا خابات املقبلة ،ل
عبر األقاليم في االنت مراكش(.)..
والبداية من
االشتراكي،
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ري
س

في
الوقت الذي
القصر امللكي يخضع فيه
العاملون في
لفحوصات موحتى العاملني
على أطرافه،
بــمــعـ
تكررة لفيروس
الت ـدل فــحــص
«كورونا»
كــل  48س
فحصساؤل عن نوع «الخلل» ــاعــة ،يطرح
ا
الخطاب لفريق التقني املكلف الذي حال دون
بت
مباشرة امللكي يــوم الجمعة سجيل وبث
عملية االقــتــراب من املاضية ،قبل
حيث صـ
قاعة العرش،
ـدرت األوامــر
واأل
من وزارة
وسمة إللغاء
التشريفات
وإذاعة بالغ بت عملية الت
حضير للخطاب،
أجيله إلى
اليوم املوالي.

لنور الدين الرياحي

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)

عوض  290درهم

يتبع

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

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

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

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  10إلى  16دجنبر 2020

حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية

الحلقة
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الحقيقة الضائعة
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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».

احلقد والعوامل ال�سيا�سية
التي حركت الهجوم على ال�صخريات
بقلـم :

مصطفى العلوي
يظهر أن رسل املوت قرروا صدفة
توقيف الــحــصــاد ،فــاســتــمــروا في
فتح األب ــواب وتوجيه الرشاشات
إلــى املختفني وراء األبـــواب دون
إطالق النار ،وكثير هم أولئك الذين
سمعوا الرصاص ينطلق وحسبوه
يخترق صــدورهــم ،وتــســاءلــوا عن
الــســر فــي كونهم الزالـــوا يمشون
أمام الرشاشات رافعني أيديهم إلى
األعلى وأفواه البنادق تدك أضالعهم
ذات اليمني وذات اليسار.
أهو صنف آخر من أصناف املوت..
أم أنهم حقا الزالوا أحياء؟
ال أحد يدري ،ولم يكن أحد يدري..
كانت صيحات رسل املوت ال تنقطع
وإن كان وقعها على األحياء الباقني
أقــســى مــن وق ــع ال ــرص ــاص ،فلعل
كالمهم إنما كان مقدمة للرصاص
وتمهيدا للموت ،ولكن لم التساؤل..
وهل هناك فرصة للتفكير حتى يتم
التساؤل؟
كانت الساعة تشير إلى الثالثة
والنصف ،حينما تغير وجه املصيف
وسرت فيه حركة من صنف جديد،
كان رسل املوت قد أخــذوا يبحثون
فــي املــخــابــئ واملــنــعــرجــات عــن كل
ال ــذي ــن تــحــايــلــوا عــلــى املــــوت أو
انفلتوا من قبضتها ،وكــان عددهم
كثير ،وأطلق عشرة من رسل املوت
العنان لرشاشاتهم مرة أخرى يمينا
وشماال ،ثم صاحوا بصوت واحد:
ارفــعــوا أيــديــكــم ..وقــفــوا ..وكأنها
كانت مجرد فخ محكم للتعرف على
الذين الزالوا على قيد الحياة ،وكأن
تلك الصيحات كانت منبعثة من
صــوت كــصــوت إســرافــيــل فــي برج
املوت ،وكأن رسل املوت نفخوا في
تلك األشـــاء مــن روحــهــم ،فأخذت
بعض األشالء تتحرك يمنة ويسرة،
وأخــــذت أجــســام أخــــرى تنتصب
واقــفــة مسربلة بــالــدمــاء ،كــان كل
الذين أصــاب الرصاص أجسامهم
ولم يزهق بأرواحهم ،قد وقفوا أو
حاولوا الوقوف وأيدي البعض إلى
األعلى.
وحــســب رســــل املــــوت أن على
كل األشــاء أن تقف ،وحسبوا أن

صيحتهم باألمر بالوقوف كافية بأن
تبعث الـــروح فــي كــل جثة هــامــدة،
وحسبوا أن الجثث لم ترد االمتثال
ألوامـــرهـــم ،فــوجــهــوا إلــيــهــا أف ــواه
بنادقهم من جديد ،وضغطوا على
الزنادات وانطلق الحميم من األفواه
الحمراء ..ولكن هــذه املــرة ،لم يكن
ينفث املــــوت ،فــقــد ك ــان الــرصــاص
يخترق تلك األشــاء دون أن تتحرك
وكأنه يخترق أكياس الرمل ،وكان
على الواقفني الذين رفعوا أيديهم
إلــى األعلى أن يجروا ،وأن يجروا
متراصني ثالثة ثالثة ،دون توقف،
وأن يتخطوا األشالء دون أن يسقط
أحدهم ودون أن يخل بنظام الجري

يــا هلل ..يــا هلل ..اجـــروا ..اج ــروا..
واستحضر بعضهم سياطا طويلة
وأخذ يلفح الجلود املسربلة بالدم،
واألرجل املتعثرة في األشالء.
كانت حلبة الرقص على األشــاء
تدور وتطول ،والبنادق تسوق إليها
كل من الزال على قيد الحياة ،وكان
املــســبــح الكبير املــحــشــو بالجثث
واملــلــيء بــالــدم ،نقطة ارتــكــاز حركة
الجري ..فكان املاشون على األشالء
يــــدورون ح ــول املــســبــح كــمــا تــدور
الخيول في حلبة السيرك ،وكانت
عيونهم بني الفينة واألخرى ،تسرق
النظر إلى ذلك املسبح املليء بالدم
واألشـــــاء ،وكــانــت أشــكــالــهــم وهــم

بغتة ،أن رشاشات العسكر أصبحت
متجهة إلــى أسفل ،وملــح كل متمتم
بــأســمــاء هلل ،فــاكــتــشــف أن عيون
القتلة كعيون الناس ،وإلى أنفه وإلى
شفتيه فاكتشف كل تائب أن رسل
املــوت هــؤالء ،إنــس وليسوا بجان،
وأنهم ليسوا من الغزاة الذين يراهم
كل أسبوع على شاشة التلفزيون،
ثم التفت السيد التائب إلى أطرافه،
فتذكر أنه الزال يلبس جلبابه ،وشعر
بأن لحيته السوداء الوقورة الزالت لم
يتطاير شعرها ،فرفع أصبعه وكأنه
يشهد للخالق جل وعلى ،فارتفعت
الــرشــاشــة م ــن ج ــدي ــد ،وتــوجــهــت
فوهتها إلــى جلبابه امللطخ بالدم

كانت الدماء ال تزال تسيل من الثقوب المتناثرة في األجساد المترامية هنا
وهناك ،والتي أخذت تصطبغ بالسواد وكأن الشمس تشويها ،ولم تكن األجساد
التي تجري بأكثر سعادة من التي تسربلت على األرض ،كانت الجثث على األقل
قد استراحت من العذاب ،أما التي كانت تجري ،فإنها كانت بين كفي الموت
الزؤام ال تدري متى يضغط عليها ومتى سيلفظها.
الثالثي ،وكــان الرصاص باملرصاد
لكل من يتخطى جثة ويسقط عليها،
وباملرصاد لكل من يحاول أن يتجنب
أو يتحاشى املشي على مخ منفجر
أو أمعاء مبعثرة ،وكثير هم أولئك
الذين سقطوا مغمى عليهم من هول
ما رأوا ،ولكنها كانت إغماءة أبدية،
ألن الرصاص لم يكن بأقل سرعة مما

يجرون ،تنعكس على صفحة الدم،
فــيــرون أنفسهم مــع تلك األشـــاء..
وبني الفينة واألخرى ،كانت سلسلة
رصــاصــات تخترق دمـــاغ أحــدهــم،
فيسقط في املسبح والــدم يفور من
الثقوب التي اخترقت جسمه ،فلم
يكن هناك شعور باأللم ،وال بالخوف،
لقد ماتت في تلك األجسام حواسها،

وقــال لــه رســول امل ــوت :مــاذا تريد؟
فقال وهو يجري بدون توقف :أريد..
أريد أن أصلي ركعتني ..قبل  ..قبل أن
أموت ..فانفجرت شفاه رسول املوت
عن ابتسامة أبانت عن أسنانه وقال
له :من األحسن أن تصلي الركعتني
عندما تصل إلى العالم اآلخر ،وها أنا
أبعثك إليه اآلن ..وكانت كلمات رسول

صورة تؤرخ لمحاكمة المتهمين بتدبير انقالب الصخيرات

كان عليه منذ بضع دقائق.
ويظهر أن منظر هذه الجموع التي
تجري بــن األش ــاء وكأنها ترقص
في لحظة من لحظات يــوم الحشر،
قد أخذ يرضي رسل املوت ،فصاحوا
وزناداتهم ترتعش بني أصابعهم..

وطــار لبها ،وأصبح مشيها مجرد
حركة هستيرية وكأن األمر ليس إال
مجرد حلم ،أو مجرد لعبة أطفال.
وفي غمرة هذا الحشر ،خطر من
السماء وازع غريب على هذا العالم
املدمي ،واكتشف الهلعون الخائفون

املوت تخترق آذان األستاذ التائب،
ولكنها كــانــت مــمــزوجــة بطلقات،
وتوقف األستاذ التائب عن املشي،
لقد ثقل جسمه بالرصاص ،ولم يصل
الركعتني قبل أن يموت ،ولم يعرف
القاتل أن املقتول عالم مــن وزارة

األوقاف يسمى الطيب السعيدي.
وكانت رقصة املوت ال تتوقف على
األشـــاء فــي كــل جــانــب مــن جوانب
حلبة املوت ،وكانت الدماء الحمراء
قد أخذت تأخذ منها الشمس املحرقة
وتحول حمرتها إلى ســواد ،وكانت
الــدمــاء ال ت ــزال تسيل مــن الثقوب
املــتــنــاثــرة فــي األجــســاد املترامية
هنا وهناك ،والتي أخــذت تصطبغ
بــالــســواد وك ــأن الشمس تشويها،
ولم تكن األجساد التي تجري بأكثر
سعادة من التي تسربلت على األرض،
كانت الجثث على األقل قد استراحت
من العذاب ،أما التي كانت تجري،
فإنها كانت بني كفي املــوت الــزؤام
ال تــدري متى يضغط عليها ومتى
سيلفظها.
وفــي طــرف مــن أطـــراف الحلبة،
كان رسل املوت ال يتوقفون عن لفح
األجسام بالسياط ،وكانوا يصيحون:
ارفــعــوا أيديكم إلــى األعــلــى ..كانوا
يقولونها بالعربية تارة ،وبالفرنسية
تارة أخرى ،وأدخل أحد رسل املوت
فوهة رشاشته تحت إبط السيد أحمد
باحنيني ،رئيس املجلس األعلى ،وهو
يجري وقال له :ارفــع ..ارفع يديك..
ولكنه كــان يرفع يــدا واحــدة بينما
اليد األخــرى متدلية وقــد تسربلت
بالدم فسربلت جانبه األيمن كله ..ولم
تبق اليد تظهر ،فقد اختفت معاملها
تحت الدم ،فأعاد رسول املوت الكرة
صائحا :ارفــع يديك االثنتني ..ومد
السيد باحنيني يده املرتفعة مشيرا
إلى اليد املسربلة بالدم وكأن رسول
املوت ال يرى ما بها ..وحسب رسول
املوت أن السيد باحنيني مصر على
أن ال يرفع يده األخــرى ،وعجزت فم
السيد باحنيني عن االنفتاح ،وعجزت
رجاله عن التوقف ،وعجزت عيناه عن
النظر إلى جالده ،ولكن الجالد كان
أيضا عاجزا عن الفهم ،وعاجزا عن
ضبط أصابعه فوق الزناد ،فانطلق
الرصاص محل السوط ،وسقط السيد
باحنيني مثقال بالرصاص ..وسار
املجلودون فوق جثته دون أن يلتفتوا
إليه أو يحاولوا التعرف عليه ،أو
أن يفهموا ملــاذا سقط على األرض
وتخلف عن الركب.
ال نــقــاش ف ــي أن األيـــــدي الــتــي
كــانــت تطلق الــنــار ،كــانــت مرتبطة
بعقول املهاجمني املدفوعني بعوامل
سياسية ،بكراهية وإصـــرار ،حيث
يحكي واحد من املهاجمني ،الرايس،
فــي مــذكــراتــه ،كــيــف كـــان الــجــنــود
املهاجمون يـــرددون وهــم يقتلون:
((ال ـيــوم ليس لكم حــق الـكــام ،تقدم
إىل هـنــا أيـهــا ال ـبــورجــوازي احلـقــر..
ل ـق ــد س ـئ ـم ـنــا جتـ ـ ــارا م ـث ـل ـكــم مي ـت ـصــون
دماءنا)).
يتبع

