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تحليل إخباري

األسبوعية رقم  1في المغرب منذ 1965

مـدير النشر:
الطيب العلوي

المؤسس:
مصطفى العلوي

ال قنصلية مصرية في الداخلة وال هم
يحزنون ،حيث لم تثبت صحة األخبار
املروجة على نطاق واسع والتي تقول
ري
إن الدولة املصرية ستفتتح قنصلية
س
جديدة في الداخلة ،ليظل التذبذب هو
سيد املوقف..
وقد تجنبت املصالح الدبلوماسية املصرية
الخوض في أية تفاصيل حول املوضوع ،رغم
وجــود سفير نشيط مقابل انتشار واســع
للدعاية لتغريدات مصرية رسمية ترحب
بالتقارب املغربي اإلسرائيلي.
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شــخصــية الـســنة

بالمغرب
في

« تمغربيت

»

■

عجز وزير الصحة ،خالد أيت الطالب ،حتى اآلن عن
تحديد موعد للشروع في عملية تلقيح المواطنين
ضد فيروس «كورونا» ،ليتواصل فشل وزارة الصحة في تدبير الجائحة،
ما جلب عليه غضبة كبرى ،اكدت أن تعجل برحيله عن الوزارة لوال أن
الظروف ال تسمح ( ،)..ورغم أن المغرب أعلن في وقت سابق عن
التعاقد مع العمالق الصيني «سينوفارم» لتوفير لقاحات للمغاربة ،إال أنه
لم يصل إلى المغرب بخالف دول أخرى ،رغم أن العملية لكفت تسبيقا ماليا
كبيرا ..بالمقابل ،تم الشروع في الترويج لـ«اللقاح األوروبي»،
والنتيجة ال هذا وال ذاك..
المغاربة ينتظرون ،ووزارة الصحة ال تملك الجواب،
باستثناء عودة الحجر الجزئي وربطه بإجراءات رأس
السنة ،وفيروس «كورونا» طور نفسه ليخلق
موجة جديدة تسببت في إغالق جديد للحدود مع
دول قوية مثل المملكة المتحدة ،وربما لم يستفد
المغرب من دروس الموجة األولى لجائحة
«كوفيد  ،»19وقد يكرر نفس األخطاء ،ما دام
مصدرها نفس الوزارة ،وها هي «كورونا»
عاشت بيننا ما يناهز السنة ،ما يجعل من وزير
الصحة شخصية السنة بال منازع..
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كـواليـس األخبــار
ما بعد االعتراف بمغربية الصحراء
بقلــم

الطيب العلوي

عذر ًا ..ل�سنا هنا للحديث
عن الوطنية
فهم العالم برمته اآلن ،أن تطبيع املــغــرب مع
إسرائيل دخل حيز التطبيق وبصفة فعلية ،بعد كل
األحــداث التي تتهاطل بصفة شبه يومية في هذا
السياق ،وبوتيرة ْ
صقت».
«ض ْربت ْل ْ
كما فهم املــغــاربــة ،وانتهوا إلــى تق ّبل الفكرة في
صــمــت( )...واستيعابها ،والتي كانت قبل أسابيع،
كي ال أقول أيام ًا ،من باب املستحيل استيعابها(،)...
استيعاب ال يمثل شيئ ًا ،غير ثقة املغاربة الكاملة في
ملكهم ،الذي انتهز الفرصة ،والفجوة االستراتيجية بني
هفوتني( ،)...التخاذ هذا القرار الصعب الذي اتضح ملن
«يخمم» ويخمن ،أنه سياسي ..صائب.
لكن ..إذا كان اقتراحنا قد تمت تلبيته ،وتوصلنا
إلى قضاء الحاجة ،بفضل صفقة ذات صيغة أمريكية
عريقة( )...فرضت وجودها في جميع املــجــاالت ،من
السياسة إلى البيزنس ،وحتى في أفالم «الكاو بوي»
أحيانا ..تلك املسماة ما وراء املحيط بعقود «،»WIN-WIN
بمعنى «رابح – رابح» ..فما لن يفهمه البعض أبد ًا ،هو
ما قد أسمح لنفسي بتسميته «التشهير بالتطبيع»،
الذي يتمثل في بعض «االجتهادات التواصلية» التي
قد يــرى فيها عــدد كبير من املهتمني «ضلعة زايــدة»،
كهذا التهافت التجاري للشركات في إطــاق وتعدد
الخطوط الجوية بني البلدين ،في وقت ما زال فيه حتى
السياح املغاربة عالقني في بعض الدول بسبب فيروس
سبب فيه من تعقيدات مختلفة ،إلى حد
«كورونا» وما َّ
أنهم ما زالوا ُيدفنون هناك(« ،)...بغيت غير نفهم» ،هل
الوقت والظروف كلها مناسبة ؟ أو عندما نسمع عن
احتمال خوض مباراة لكرة القدم بني املنتخبني املغربي
واإلسرائيلي في وقت حتى مباريات البطولة الوطنية
ال يحضرها أحد غير الالعبني ..مرة أخرى« ،بغيت غير
نفهم» هل الوقت والظروف كلها مناسبة ؟
معطيات عديدة أخــرى تدفع كل مهتم غــيــور()...
إلى التساؤل عن عدم االقتداء بحديث آخر املرسلني:
((استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)) ،أو
عدم االمتثال ألمر الخالق في «القصد في املشي» ،ألن
املشي هنا حسب مجموعة من التفسيرات ،ال يقصد به
فقط املشي على األقـــدام( ،)...وملــاذا التركيز املستمر
والدائم عبر شاشات اإلعالم الوطني على هذه املقاربة
املتواصلة والخاطئة بني ما حصل مع «دولة إسرائيل»
وتاريخ اليهود ؟!
اب ْك ُّعو ْل ْب ُّعو» ..ال داعي إلتقان دروس التاريخ
«آش َج ْ
لفهم أن اليهود يعيشون في املغرب منذ قرون ،وليس
اليوم هو أول مرة ستطأ فيها أقدامهم أرض اململكة،
كما ال داعي إلتقان دروس الجغرافيا لفهم أن اليهود
ال تعني بــالــضــرورة «دول ــة إســرائــيــل» ،أو ملعرفة أن
اليهود الحقيقيني( )...املطبقني واملمارسني لدينهم
كما يــنــبــغــي( ،)...ال تــوافــق آراؤهـــم مشاريع «دولــة
إسرائيل»( ،)...وال داعي أيضا إلتقان دروس الدين لفهم
أن اليهود أمرهم هلل أن يسيحوا في األرض ،ألنه بكل
بساطة ..ال أرض لهم.
حذار ثم حذار ،ال ثقة في «دولة إسرائيل» ،ولن نعرف
نواياها قبل أن يرث هلل األرض ومن عليها( ،)...والتطاول
على املغرب وعلى ملكه ،والذي شنته كبريات الصحف
اإلسرائيلية مــؤخــرا ،ومباشرة بعد تطبيعنا معهم،
خير دليل على ذلـــك( ،)...ويضاعف نقط االستفهام
حول نوايا بعض األطــراف ،التي بال شك ،لم تحاور
«خارجيتنا»( ،)...ولم نحاور «خارجيتهم»( )...طوال
مدة التفاوض.
ومن باب التوضيح فقط ،فقد سبق أن نشرت واحدة
من املنابر اإلعالمية اإلسرائيلية ،األسبوع املاضي ،مقاال
يتطاول وينتقد صاحب الجاللة ،قائلني أن محمد السادس
ملك غني لشعب فقير ،وها أنا اليوم ِّ
أذكرهم بأننا نحن
املغاربة ،نسميه منذ أزيد من عشرين سنة ،بملك الفقراء،
ونعتز بذلك ،لكن ..لسنا هنا للحديث عن الوطنية.

تو�سيع �صالحيات القن�صلية الأمريكية
يف الداخلة لت�شمل كافة �إفريقيا الأطل�سية
الرباط .األسبوع

أكـــــــد مـــــصـــــدر مــطــلــع
لـ«األسبوع» ،أن ورقة موجهة
من البنتاغون إلى الخارجية
األمريكية ،تطالب بتحويل
قنصلية الداخلة إلى قنصلية
موجهة لتسهيل االستثمارات
في كل غرب إفريقيا ،وليس
األمر متعلقا باإلقليم املؤهل
لحكم ذاتــي أو الستثمارات
اململكة فقط ،بل بـ«قنصلية
ذات طابع اقتصادي ستشمل
كل إفريقيا األطلسية».
وك ــان الــرئــيــس األمريكي
دونــالــد تــرامــب ،قــد اتصل
مؤخرا بامللك محمد السادس
ليخبره بأنه أصدر مرسوما
رئــاســيــا ،بــمــا لــه مــن قــوة
قانونية وسياسية ثابتة،

وبـــأثـــره الـــفـــوري ،يقضي
باعتراف الــواليــات املتحدة
األمــريــكــيــة ،ألول مـــرة في
تاريخها ،بــســيــادة اململكة
املغربية الكاملة على كافة
منطقة الصحراء املغربية.

وفي هذا السياق ،وكأول
تــجــســيــد لـــهـــذه الــخــطــوة
الــســيــاديــة الــهــامــة ،قــررت
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فتح
قنصلية بمدينة الــداخــلــة،
تـــقـــوم بــــاألســــاس بــمــهــام

اقتصادية من أجل تشجيع
االســتــثــمــارات األمــريــكــيــة،
والــــنــــهــــوض بــالــتــنــمــيــة
واالجتماعية،
االقتصادية
السيما لفائدة ساكنة أقاليمنا
الجنوبية.

كاريكاتير األسبوع
لماذا تخلف حزب االتحاد
االشتراكي عن تقديم
الحساب إلى المجلس
األعلى للحسابات؟
الرباط .األسبوع

alousboue.com

مبادرة شكيب بنموسى انطالقا من فرنسا

حتركات لتعميم قرار ترامب
يف االحتاد الأوروبي
الرباط .األسبوع

يــقــود شكيب بــنــمــوســى ،سفير
اململكة في بــاريــس ،مهمة الضغط
و«الــهــجــوم الــدبــلــومــاســي» ،من
أجل «تأمني مبادرة ترامب
بشأن مغربية الصحراء،
وتــحــويــلــهــا إلـــى حملة
في االتــحــاد األوروب ــي،
بهدف أن توسع دائرة
بنموسى

هذا االعتراف وال تجعله معزوال».
ويــواصــل املــغــرب هــذه املهمة
عبر «تاسك فورس» ويعتمد على
الجالية اليهودية في إسرائيل
واللوبي االقتصادي القريب من
أمريكا.
وتلقى شكيب بنموسى تقرير
«حالة لتوجيه» ،لنقل عمله
نحو االتحاد األوروبي
لتبني نــفــس املــوقــف
األمــريــكــي ،خصوصا
عــــلــــى الــــســــاحــــة
الفرنسية.

كشف تقرير للمجلس األعلى
للحسابات ،أن حــزب االتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية لم
يقدم الحساب املالي السنوي
بخصوص سنة .2019
وفـــي الــوقــت الـــذي تستعد
فيه األحــزاب لتقديم حساباتها
املالية لسنة  ،2020لم يعرف
ســبــب ت ــأخ ــر الــكــاتــب األول
للحزب ،إدريس لشكر ،عن تقديم
الــحــســاب املــالــي إلــى املجلس
األعلى للحسابات ،إلــى جانب
محمد زيان ،الذي بدوره لم يقدم
التقرير املالي للحزب املغربي
الحر ،لقضاة املجلس.
وقــــد ســجــل املــجــلــس عــدة
م ــاح ــظ ــات حــــول حــســابــات
األحزاب السياسية ،من أبرزها
تــســجــيــل نــفــقــات
بـــــدون وثــائــق
كافية ،وغياب
التعاقد مع
مــحــاســبــن
غير معتمدين،
وعــدم إرجاع
أمــــــــــــوال
الــــــدعــــــم
للخزينة.
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كـواليـس األخبــار

تحت األضواء

معركة الوثائق التاريخية تدعم
المعارك الدبلوماسية

الرئي�س دونالد
ترامب اقتنع بالبيعة
فاعرتف مبغربية
ال�صحراء

ترامب

الرباط .األسبوع

ال يمكن للواليات املتحدة األمريكية أن تتخذ
قرارا بحجم االعتراف بمغربية الصحراء دون
أن يكون لها سند ،والسند الذي لم ينتبه له
كثيرون ،هو بناء املوقف األمريكي بناء على
تاريخ السلطان محمد الثالث ،الذي كان أول
سلطان مغربي يعترف بـ«أمريكية» الواليات
املتحدة ،وهو ما أكده بالغ ترامب الذي نوه
بكون املغرب أول دولة تعترف بأمريكا..
وإذا رجعنا إلى أيام محمد الثالث ،فسنجد
أنه هو ((سلطان املغرب الذي حرر مازاغان من
يد البرتغال ،وانتصر سنة 1179هـــ 1765 -م
في معركة العرائش على الجيش الفرنسي،
وكــان أول حاكم يعترف باستقالل وسيادة
الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة ،ورف ــض ربط
عالقات دبلوماسية مع روسيا ..وبعث بالعديد
من السفراء السترجاع املخطوطات العربية من
إسبانيا ،خصوصا الخزانة الزيدانية)).
فــي زمـــن مــحــمــد الــثــالــث كــانــت للمغرب
هيبة قوية إزاء أوروبــا ،وقتها لم تكن هناك
انتخابات وال صناديق اقتراع ،بل كانت البيعة
هي الرابط بني امللك وشعبه ،لذلك فالصحراء
مغربية بحكم البيعة ،وهذا االعتراف األمريكي
يأتي ليزكي شرعية البيعة ..والقرار األمريكي
قــرار سيادي ،ال يجوز التطاول عليه ،حتى
من بعض موظفي األمم املتحدة أنفسهم ،ألن
هذه املنظمة ال تلغي سيادة الــدول املنتمية
إليها(.)..
وللملكية جنود ال يغفلون هــذه الجزئيات،
والنموذج من الدكتورة بهيجة سيمو ،مديرة
الوثائق امللكية ،التي سبق أن وضعت رهن إشارة
املغاربة واألجانب ،مؤلفا ضخما تحت عنوان:
«البيعة ميثاق مستمر بني امللك والشعب».
تقول بهيجة سيمو في كتابها ،أن البيعة
فــي املــغــرب تتخذ مــن الخالفة اإلسالمية
مرجعية شــرعــيــة لــهــا بــاعــتــبــارهــا اإلطــار
التنظيمي للحكم ،وتشير جميع البيعات إلى
أهمية هاته املنظومة في تدبير شؤون األمة،
وتضيف بأن البيعة تكرم آل البيت وتجعلهم
أهــا للملك والــخــافــة(( ،حــيــث أجــرى هلل
األقدار على حسب ما اقتضاه حكمه وعدله،
واطلع امللك في فلك الشرف شمسا الئحة
األنوار ،و َف َّرع من دوحة النبوة فروعا طيبة
شامخة القدر واملــقــدار ..اصطفى من عالم
الكون قريشا ،واصطفى من قريش بني هاشم،
وأتاهم امللك والحكمة وهلل يوتي ملكه من
يشاء)) (مقتطف من بيعة أهل فاس للسلطان
موالي الحسن ،عن كتاب البيعة ميثاق مستمر
بني امللك والشعب).

وال تقف أهمية البيعة عند حــدود كونها
نصوصا بالغة األهمية مــن حيث بالغتها
اللغوية وقيمتها التاريخية ،بل يمكن اعتبار
نصوص البيعة من بني الوسائل التي تؤكد
مغربية الصحراء ،والتي يمكن الرجوع إليها
في الفترة الراهنة ،طاملا أن الرقي بالعالقات
املغربية األمريكية يستند إلى التاريخ ،وإلى
الصداقة القديمة بني الشعبني ،حيث يمكن
تأكيد مغربية الصحراء ((من خالل نصوص
بيعتها لقبائل السالطني وامللوك العلويني،
ومنها بيعة قبائل أهل الساحل ،وأوالد ادليم،
وبربوش ،واملغافرة ،وأوالد مطاع ،وجــرار..
وغيرها ،للمولى إسماعيل سنة 1976م ،وذلك
بواسطة حركته لناحية سوس وصحرائها،
حيث تزوج خناتة بنت بكار املغفرية ،وتندرج
في نفس السياق ،بيعة أهل توات للسلطان
مـــوالي عبد هلل بــن مـــوالي إسماعيل سنة
 1728ميالدية ،وبيعة الشيخ املختار الكتاني
للسلطان مــوالي عبد الرحمن ،وبيعة ابنة
الشيخ أحمد البكاي للسلطان نفسه ،وبيعة
إمام تندوف الشيخ محمد بن املختار بن لعمش
الجنكي ،التي يعلن فيها عن بيعة هذا اإلقليم
للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن ،إلى
غير ذلك من البيعات الصحراوية التي ظلت
مسترسلة إلى اليوم)) حسب مؤلف الدكتورة
بهيجة سيمو.
يذكر أن ما يميز البيعة في املغرب ،فضال
عن ارتباطها بالنسب الشريف ،هو كونها
تتميز بخالف باقي الدول اإلسالمية ،بأنها
بيعة مكتوبة ((ذلــك أن املغرب هو الدولة
الوحيدة في العالم اإلسالمي التي لم تكتف
بالبيعة الــشــفــويــة)) ،ويــتــم توثيقها
بإشراف العدول كما هو الشأن بالنسبة
لبيعة امللك محمد السادس ،واملؤرخة
بتاريخ  23يوليوز 1999م ،والتي جاء
فيها ..(( :وإنه ملا قضى هلل بوفاة
أمير املؤمنني ،ابن أمير املؤمنني
وإمام املسلمني في هذا البلد
األمني ،جاللة امللك الحسن
بن محمد بن يوسف بن
الحسن قدس هلل روحه
وطــيــب ثــــراه وعــطــر
بأريج الرحمة مثواه،
وملــــا كــانــت بيعته
الشرعية في أعناق
املغاربة جميعا من
طنجة إلى الكويرة،
وكانت البيعة من
الشرع هي الرابطة
املقدسة التي تجمع
املــؤمــنــن بــأمــيــرهــم
وت ــوث ــق الــصــلــة بني
املــســلــمــن وإمــامــهــم،
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وكان فيها ضمان حقوق الراعي والرعية..
فإن أصحاب السمو واألمــراء وعلماء األمة
ومستشاريها ورؤســاء األحــزاب السياسية
وكبار رجاالت الدولة وكبار ضباط القيادة
العليا للقوات املسلحة امللكية ،املوقعني
أسفله ،يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه
ووارث سره ،أمير املؤمنني سيدنا محمد بن
الحسن بن يوسف بن الحسن)) (مقتطف من
وثيقة البيعة).
يذكر أن املغرب سبق أن نبه العالم إلى
طبيعة الــعــاقــة القانونية بــن السلطان
وال ــص ــح ــراء ،مــن خـــال اســتــصــدار رأي
استشاري من محكمة العدل الدولية يؤكد
فيه وجود روابــط بني القبائل الصحراوية
وسلطان املغرب..
وقد سبق لـ«األسبوع» أن نبهت إلى خطورة
إهمال األدلة التاريخية والوثائق على قضية
الصحراء ،بل إن الباحث والخبير الدولي،
على سبيل املثال ،هشام الشرقاوي ،سبق
أن أكد وجود إهمال ينبغي تداركه مستقبال
في كل املرافعات حــول مغربية الصحراء،
منذ صــدور الــرأي االستشاري عن محكمة
العدل الدولية في الهاي ،متسائال(( :واش
مقدرناش من سنة  1975نلقاو أدلة جديدة
على مغربية الــصــحــراء؟)) ..هكذا تحدث
الــشــرقــاوي ،قبل أن يضيف بــأن ((الــدولــة
ملزمة بــأن تأخذ بعني االعتبار مجهودات
الباحثني واألكــاديــمــيــن الــذيــن يشتغلون
على القضية في صمت دون أن ينتبه إليهم
أحد))..
وحسب الشرقاوي ،فالخالف حول تصور
شكل الدولة بني النظرة الغربية وبني
النظرة املغربية ،يقتضي تقديم أدلة
جديدة للمنتظم الدولي ،لدعم مسار
قضية الصحراء في األمــم املتحدة،
أو في ما يخص الــدول التي يجب
إقناعها بسحب اعترافها بالجمهورية
املزعومة ،حسب الشرقاوي ،الذي
يــؤكــد أيــضــا ،أن ((املــقــاربــة
الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي مــلــف
الصحراء ،من بني املداخل
األساسية لتشكيل وإقناع
جــمــاعــات ضــغــط دولــيــة
فاعلة في صناعة القرار
األمــــمــــي ،كــمــا يمكن
الترافع بها فــي إطــار
الدبلوماسية املوازية
لــلــمــجــتــمــع املـــدنـــي
والفاعلني السياسيني
بهيجة سيمو
واألكــاديــمــيــن)) ..هكذا
يتحدث الشرقاوي ،وقبله
تــحــدثــت بــهــيــجــة سيمو،
مديرة الوثائق امللكية.

ما خفي

اكن أعظم
تناقلت عــدة صفحات على مواقع
التواصل االجتماعي ،صورة حارس أمني
يرجح أنه إسرائيلي ،أشهر جزئيا سالحه
الوظيفي على هــامــش استقبال الوفد
األمريكي اإلسرائيلي في مطار الرباط سال،
لكن العارفني بالتقاليد املخزنية العريقة،
أكـــدوا أن الــوفــد اإلســرائــيــلــي يستحيل
أن يدخل للقصر امللكي وهــو يحمل أي
أسلحة فــي ضيافة املــلــك ،ألن املصالح
األمنية املغربية وتقاليد دار املخزن فوق
كل اعتبار..
نجحت أصــــوات املــطــالــبــن بإلغاء
معاشات البرملانيني ،في إعــدام صندوق
تقاعد النواب ،والتسريع بتصفية نظام
املعاشات ،الذي تم اعتباره «ريعا سياسيا»،
لكن الذين نجحوا في هذا األمر ال يعرفون
أن النواب املحترمني سيتوصلون بمئات
ماليني السنتيمات مقابل هذه «التصفية»،
التي رسمت لها طريق املصادقة عليها دون
عناء في مجلس النواب ،حيث ينتظر أن
يتوصل كل نائب بحصته من التعويض
خالل األيــام القليلة املقبلة ،وهي عملية
شبيهة من حيث التكلفة بعملية املغادرة
الطوعية من حيث املاليني املخصصة لذلك.
تسببت القرارات األخيرة التي تصب
في اتجاه التقارب املغربي اإلسرائيلي،
فــي خــاف غير مسبوق بــن الصحفيني
حول تقييم الحالة داخل مجموعة إعالمية
تنشط عبر تطبيق «الواتساب» ،تم خلقها
في البداية ملواكبة أنشطة وزارة الصحة،
ورافقت بداية جائحة «كورونا» ،قبل أن
يتم التخلي عنها(.)..
ارتفعت أسهم والــي الرباط ،محمد
اليعقوبي ،بشكل كبير في األيام األخيرة،
من خالل إشرافه املباشر على التنسيق()..
بما يضمن نجاح زيارة الوفد اإلسرائيلي
لــلــعــاصــمــة الـــربـــاط ،وقـــد تــوجــت هــذه
التحركات بتكليفه شخصيا باستقبال
الــوفــد اإلســرائــيــلــي فــي مــطــار الــربــاط
سال ،الــذي يضم مستشار األمــن القومي
اإلسرائيلي مائير بن شبات..
أكدت بعض املــصــادر ،إصــابــة إطــار
نشيط فــي وزارة الجالية (ف) بفيروس
«كورونا» ،وقد عبر عدد كبير من األطر عن
تضامنهم مــع هــذا اإلطــــار ،بسبب حالته
الصحية ودخــولــه غرفة اإلنــعــاش ،فيما لم
يصدر عن الوزارة التي لم يعد لها أي وزن في
عهد الوزيرة الجديدة ،أي تصريح بخصوص
تفشي فيروس «كورونا» داخل مصالحها..
في الوقت الــذي لجأت فيه بعض
الدول ،مثل بلجيكا ،إلى إسقاط الجنسية
عن مواطنيها الذين التحقوا بـ«داعش»،
يتوجه البرملان املغربي إلــى إيفاد وفد
يقوده البرملاني عبد اللطيف وهبي ،في
إط ــار مهمة لتقصي الحقائق بمناطق
الــنــزاع بسوريا والــعــراق ،لالطالع على
أحوال املغربيات املحتجزات في مخيمات
التنظيم اإلرهــابــي ،خــاصــة بعد هزيمة
«داعش» في معاقله..
لم تسمح الــجــهــات العليا بمغادرة
الخبير املــغــربــي ،محمد الــحــيــان ،ملنصبه
ككاتب عام للمحافظة العقارية ،حيث حصل
على التمديد ،وهي ظاهرة لم تحدث إال في
عدد قليل من املؤسسات وتخضع لشروط(،)..
وقد شفع للحيان عمله ضمن الدائرة الضيقة
إلطــاق القمر االصطناعي محمد السادس،
في الحفاظ عليه ككفاءة وطنية داخل اإلدارة،
باإلضافة إلى ما حققه من نجاحات انضافت
لنجاح املحافظ العام ،كريم التجموعتي.
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كـواليـس األخبــار

أول تحرك برلماني بعد
نهب األبناك لحسابات
الزبناء بمصاريف خرافية

سابقة..

ف�سح املجال �أمام الأجانب للم�شاركة يف االنتخابات

الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

تعتزم وزارة الداخلية فسح املجال
أمام األجانب املقيمني باملغرب ،للمشاركة
والــتــرشــح فــي االنــتــخــابــات الجماعية
والتشريعية املقبلة ،وذلك بعد التوصل
التفاق مع األحـــزاب ملراجعة القوانني
االنتخابية ،وحذف الفقرات التي تمنع
األجانب من التصويت أو الترشيح.
وحسب التعديل الجديد الذي تعتزم
وزارة الــداخــلــيــة وضــعــه فــي مــدونــة
االنتخابات ،فإن األشخاص األجانب الذي
سيسمح لهم باملشاركة في التصويت
وحق الترشح في االنتخابات ،يجب أن
يكونوا من البلدان التي تسمح للجالية
املغربية باملشاركة في انتخاباتها.

وتوصلت الداخلية التفاق مع األحزاب
يــقــضــي بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة

لالنتخابات ،إلى جانب اللجان اإلقليمية
ملتابعة ومراقبة العمليات االنتخابية.

شرعت لجنة برملانية في مهمة استطالعية
لالطالع على صناديق البنوك ،بعد تزايد
شكايات املواطنني في مواقع التواصل جراء
االقتطاعات املبالغ فيها التي تطال الحسابات
البنكية للمغاربة.
وتشمل املهمة البحث في كيفية تحديد
تسعيرة العموالت البنكية ،ونسب الفوائد
وكيفية تسويق املنتجات البنكية ،وهامش
الربح املحقق من قبل مؤسسات االئتمان،
وسعر الفائدة ونسبة الفائدة عند البيع.
وستعقد اللجنة عدة لقاءات واجتماعات
مع مسؤولي مؤسسات مالية رسمية ،بهدف
اإلجابة عن عــدد من األسئلة العالقة حول
دور املؤسسات البنكية التي تراكم أرباحا
مرتفعة ،في ظل ضعف النمو االقتصادي
وتراجع القروض املمنوحة للمقاوالت في
جل القطاعات والوضعية املالية الصعبة
للشركات.

بنعبد القادر يربط بين غسيل
األموال واإلرهاب

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

الرباط .األسبوع

تــــقــــوم لـــجـــنـــة الـــعـــدل
والتشريع بدراسة مشروع
قانون يتعلق بغسيل األموال
ومــحــاربــة الــجــرائــم املالية
وجرائم التمويل واإلرهــاب،
وذلــك بهدف ســد الثغرات،
حتى تالئم القوانني الوطنية
تــوصــيــات مجموعة العمل
املالية الدولية.
وقــررت وزارة العدل طرح
هذا القانون الجديد في إطار
تحديث املنظومة القانونية

الراحل مصطفى العلوي قيدوم
الصحافة المغربية وعلى يساره
الجنرال محمد أوفقير..

الوطنية ،املتعلقة بمحاربة
الفساد وحماية النظام املالي
باململكة ،ومكافحة جرائم
غــســيــل األمــــــوال وتــمــويــل
اإلرهاب.
وأكد الوزير بنعبد القادر
خـــال اجــتــمــاعــه بــأعــضــاء
الــلــجــنــة ،أن الــتــشــريــعــات
الــوطــنــيــة يــجــب أن تــواكــب
الــتــغــيــيــرات والــتــطــورات
القانونية الدولية ملكافحة
غــســيــل األمــــــوال وتــمــويــل
اإلرهاب التي يتم تجديدها،
خــاصــة وأن مرتكبي هــذه
األفــعــال يــقــومــون بتطوير
الوسائل.

دول �إفريقية تتناف�س لتفادي نقل القوة
الع�سكرية الأمريكية �إىل املغرب
فتح باب التعاون العسكري
بين المغرب وموريتانيا
الرباط .األسبوع

اجتمع املفتش الــعــام للقوات املسلحة
امللكية ،الجنرال دوكــور دارمــي عبد الفتاح
الــوراق ،مع قائد األركــان العامة للجيوش
املوريتانية ،الفريق محمد بمبه مكت ،بمقر
القيادة العامة للجيوش املوريتانية في
نواكشوط ،بهدف تعزيز عالقات التعاون
العسكري املوريتاني في مختلف املجاالت
العسكرية واألمنية وآفاق تطوير وتنمية هذا
التعاون في املستقبل.
وتأتي زيارة عبد الفتاح الوراق ملوريتانيا،
بتعليمات ملكية لتعزيز العالقات العسكرية
مع الجارة الجنوبية للمملكة ،بعد العملية

العسكرية السلمية التي قامت بها القوات
املسلحة لتحرير معبر «الــكــركــرات» من
ميليشيات مرتزقة البوليساريو ،وإعــادة
الحركة التجارية في املعبر الحدودي بني
املغرب وموريتانيا ،والتي لقيت ترحيبا
وإشـــــادة كــبــيــريــن مــن لـــدن الــــرأي الــعــام
املوريتاني ،خاصة وأن حركة العبور أنعشت
االقتصاد املحلي.
وأك ــدت هــذه الــزيــارة على بــدايــة عالقات
وتــعــاون عسكري بني البلدين ،بعد املكاملة
الهاتفية التي أجراها امللك محمد السادس
مع الرئيس املوريتاني ولد الغزواني ،والتي
أعادت املياه إلى مجاريها ،خاصة وأن التحرك
الذي قام به املغرب ،أنقذ موريتانيا من أزمة
اقتصادية واجتماعية حقيقية ،بعدما منعت
جبهة البوليساريو الشاحنات املغربية
واألوروبية من العبور نحو بالد شنقيط.

الرباط .األسبوع

قـــررت الــعــاصــمــة دكـــار،
بفعل الــتــطــورات األخــيــرة
التي كرست العالقة الدفاعية
األمريكية مع املغرب ،القبول
بتوسيع دور «أفــريــكــوم»
عــلــى أراضــيــهــا والــســمــاح
بكل العمليات األمريكية
دون تحفظ ،كي ال تنتقل إلى
املغرب.
وحسب مصدر «األسبوع»،
فــإن قــدرة البنتاغون على
العمليات الخاصة ،ستزيد
في غرب إفريقيا بـ  32في
املائة عام .2021
وم ــن الــافــت أيــضــا ،أن
باريس دفعت باماكو إلى

اقتراح قاعدة أمريكية عوض
«الــداخــلــة» على األطلسي،
لتعزيز دور الواليات املتحدة
في املنطقة ،وعدم استئثار
املــغــرب بــقــيــادة أمريكية
واسعة لغرب إفريقيا ،ومن
ثم الساحل ،ألن املهم لدى
باريس عدم تحويل املعادلة
إلــــى اق ــت ــس ــام «إفــريــقــيــا

األطلسية» ألمريكا وعمقها
لفرنسا.
يذكر أن مصادر إعالمية
تحدثت عــن افتتاح قريب
ألحد فروع القيادة العسكرية
األمـــريـــكـــيـــة بــالــصــحــراء
املغربية ،األمــر الــذي خلق
جـــدال كــبــيــرا عــلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي.
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كـواليـس األخبــار

�إ�شراك املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف مراقبة االنتخابات
الرباط .األسبوع

قررت وزارة الداخلية إشراك
م ــؤس ــس ــات رســمــيــة لــتــعــزيــز
مــراقــبــة االنــتــخــابــات وضــمــان
السير السليم للعملية خالل
االســتــحــقــاقــات املــقــبــلــة ،حيث
وافــقــت األحـــزاب على مشاركة
مندوبي املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان في مراقبة هذه املحطة
الهامة.

بوعياش

وتأتي هذه الخطوة ،إلعطاء
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بوصوف يثير قضية القاصرين
المغاربة في المهجر
الرباط .األسبوع

أبــرز عبد هلل بــوصــوف ،األمــن
الــعــام ملجلس الجالية ،أن قضية
القاصرين غير املرفوقني،
تشكل تحديا بالنسبة
ألجــــنــــدة املــجــلــس
امل ــس ــت ــق ــب ــل ــي ــة،
مضيفا أن هــذا
امللف يؤثر على
عـــاقـــات املــغــرب
بـــــالـــــبـــــلـــــدان
بوصوف

األوروبية.
وأكد بوصوف على ضرورة بلورة
آلــيــات لدعم األســـرة فــي الهجرة،
ألنها القناة الرئيسية لنقل الهوية
املغربية ،ونقل ومراجعة في هذا
الــســيــاق ملــدونــة األســـرة مــن أجل
مواكبة التحوالت االجتماعية.
وأوضح بوصوف خالل مشاركته
في برامج املنصة الرقمية «أواصر
تي .في» ،أن املجلس مدعو ألن يكون
أكثر ارتباطا وقربا من أجــل فهم
أفضل ملشاكل الجاليات املغربية في
البلدان املضيفة ،وشدد على مسألة
الهوية ،نظرا ألهميتها في مسلسل
االندماج بهدف قطع الطريق على
الخطابات املتطرفة ،وجعل املهاجر
املــغــربــي حــامــا لــرســالــة الــســام
واالزدهـــار والتنمية ،وجسرا بني
بلده األصلي والبلد املضيف.

دورا مهما في العملية االنتخابية
والسياسية الــتــي ستشهدها

ال ــب ــاد ،خــاصــة وأن املجلس
مسؤول عن إعــداد تقارير حول
األوضـــاع الحقوقية واملدنية،
كما يشارك بعض أعضائه ضمن
وفــود دولية ملراقبة انتخابات
بلدان أخرى.
كــمــا تــم االتــفــاق عــلــى فسح
املــجــال أمــام مكونات املجتمع
املدني والهيئة الوطنية للنزاهة
والــوقــايــة مــن الــرشــوة ،وذلــك
بهدف إعطاء االنتخابات بعدا
وطنيا رقابيا شامال ،وتحفيز
املواطنني على املشاركة بكثافة
في عملية التصويت.

المغاربة ال يثقون
في الحكومة والبرلمان
الرباط .األسبوع

أبــــرزت دراســــة عــن تــراجــع
ثقة املــغــاربــة تــجــاه الحكومة
والبرملان ،السيما الشباب الذين
تتراوح أعمارهم ما بني  18و29
سنة ،حيث عبر  41باملائة منهم
عــن عــدم ثقتهم فــي الحكومة،
أبدى  28باملائة عدم ثقتهم في
البرملان.
وأوض ــح ــت الـــدراســـة التي
أعدها املعهد املغربي لتحليل
السياسات ،أن املغاربة ال يثقون
في املؤسسات املنتخبة ،ألنها ال
تمثل مصالح املواطنني بالوجه
األم ــث ــل ،مــشــيــرة إلـــى أن فئة
عريضة أخــرى ال تثق في جل

األحــزاب السياسية ومؤسسة
البرملان.
وأكدت نفس الدراسة أيضا ،أن
فئة عريضة من الشباب ال تثق في
الحكومة واألح ــزاب السياسية،
مسجلة أن نسبة  77فــي املائة
منهم محبطون من عمل الحكومة،
بينما  90باملائة غير راضني عن
العمل الذي تقوم به الحكومة فيما
يخص محاربة الفساد.
وأشــــارت ال ــدراس ــة إل ــى أن
البنك الــدولــي سبق أن تحدث
عن العالقة بني الثقة والصوت
االنــتــخــابــي فــي تــقــريــره لسنة
 ،2015مبرزا أن األداء الضعيف
للمؤسسات العمومية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
جــعــل املـــواطـــنـــن يــعــتــبــرون
الحكومات غير فعالة ،مما زاد
من انعدام الثقة تجاهها.

الحليمي يؤكد أرقاما
صادمة لهجرة األدمغة
من المغرب
الرباط .األسبوع

كشف تقرير جديد للمندوبية السامية
للتخطيط ،عــن نسبة عالية مــن هجرة
األدمــغــة املغربية نحو الــخــارج ،مسجلة
أن  74.1بــاملــائــة مــن املــغــاربــة القاطنني
فــي الــخــارج نــالــوا شــواهــدهــم باملغرب،
وينشطون في عدة مجاالت منها التجارة
والتدبير والصحة ،وتكنولوجيا املعلومات
واالتصال والهندسة والرياضيات والعلوم
الفيزيائية.
وأوض ــح التقرير أن  33.5باملائة من
مغاربة املهجر لديهم مستوى تعليم عال،
منهم من حصلوا على ديبلومات بالخارج،
غالبيتهم تلقوا تكوينهم في فرنسا بنسبة
 14.9باملائة ،ثم كندا والواليات املتحدة
األمريكية وأملانيا ،مبرزا أن هذه األرقــام
توضح البلدان األكثر استقطابا لألدمغة
املغربية.
وأفـــادت املندوبية أن نسبة عالية من
املهاجرين املغاربة الحاليني تقارب الـ 97
باملائة ال يستثمرون في املــغــرب ،ألسباب
مــتــعــددة ،منها ضعف
رأس املال ،واملساطر
اإلدارية واإلجراءات
املــعــقــدة ،وضعف
الــــدعــــم املـــالـــي،
وأيــــضــــا غــيــاب
الـــتـــحـــفـــيـــزات
الضريبية.

الندوة االفتتاحية للدورة الرابعة للمعرض االفتراضي «العمران للعقار »2020

الحليمي

«ال�صمود واالبتكار يف مواجهة الأزمة :التفكري يف �سكن الغد»
نظمت مجموعة العمران ،تحت إشراف وزارة
إع ــداد الــتــراب الوطني والتعمير واإلســكــان
وسياسة املدينة ،الــنــدوة االفتتاحية للدورة
الرابعة للمعرض االفتراضي «العمران للعقار
 »2020حول موضوع« :الصمود واالبتكار في
مواجهة األزمة :التفكير في سكن الغد».
هذا املوعد السنوي الذي ترأست فعالياته نزهة
بوشارب ،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلس ــك ــان وســيــاســة املــديــنــة ،ع ــرف حضور
ومشاركة كــل مــن الــســادة إدري ــس أوعويشة،
الوزير املنتدب املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي ،وامحند لعنصر ،رئيس جمعية رؤساء
الجهات وبدر كانوني ،رئيس اإلدارة الجماعية
ملجموعة الــعــمــران ،وتــوفــيــق كــمــيــل ،رئيس
الفيدرالية الوطنية للمنعشني العقاريني ،وعز
الدين نكموش ،رئيس الهيأة الوطنية للمهندسني
املعماريني ،كما عرفت الندوة املشاركة عن بعد
لعدد مــن املتدخلني ،نذكر منهم علي عرفان،
مدير مكتب األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
إلفريقيا والــدول العربية ،ومبروك تابت ،عامل
إقليم ج ــرادة ،ومحمد بــودرا رئيس الجمعية
املغربية لرؤساء املجالس الجماعية.
هــذه الــنــدوة التي تكرس فــي شكلها شبه
الــرقــمــي ،الــتــزام مجموعة الــعــمــران بمسار
االبتكار وتحديث الحوكمة ،طرحت للنقاش
قضايا املرونة وحلول االبتكار ملواجهة األزمة

في أشكالها املتعددة ،من خــال السعي إلى
تبادل وجهات النظر وتحليل املبادرات الوطنية
والدولية املختلفة املتخذة لتجاوز أثار األزمة
وبدء التعافي اآلمن واملستدام.
وتحت شعار «املرونة واالبتكار في مواجهة
األزمة :التفكير في سكن الغد» ،أبرزت التدخالت
الرفيعة املــســتــوى ،مــن ناحية ،مــدى تعقيد
الــصــعــوبــات الــتــي تــولــدت عــن األزمـــة وروح
االلتزام والتضامن التي ميزت الزخم الوطني

الذي انعكس في مختلف املبادرات الحكومية
واملؤسسية واملهنية من ناحية أخرى.
وفــي مداخلتها باملناسبة ،أبــرزت الوزيرة
اإلجـــــراءات الــتــي قــامــت بــهــا وزارتــهــا وفقا
للتوجيهات السامية للملك محمد السادس
نصره هلل ،والتي طبعها روح االلتزام الجماعي
والتشاور وتظافر الجهود بني كل مكونات
املنظومة االستراتيجية واإلنتاجية وامليدانية
للقطاع برمته.

هــذا االنــخــراط االستثنائي والتعبئة التي
وصفها رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران
بأنها استراتيجية للغاية في هذه الفترة من
األزمة ،عرف كذلك التزام املجموعة وانخراطها
الفعلي في سبيل تطوير البحث واالبتكار.
ه ــذا الــجــانــب املتعلق بــاالبــتــكــار ،وال ــذي
شــكــل املــحــور الــثــانــي لــلــنــدوة االفــتــتــاحــيــة،
تميز ب ــدوره بتقديم مشروعني مبتكرين تم
اختيارهما في إطار برنامج مجموعة العمران
« »OMRANINOVالذي تم إطالقه بالشراكة
مع املركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وفــي هــذا الــصــدد ،جــاءت شــهــادات الوزير
املنتدب املكلف التعليم العالي والبحث العلمي
وعامل إقليم جرادة ،مشجعة للغاية فيما يتعلق
بأهمية انفتاح املــؤســســات العمومية ،مثل
العمران ،وكــذا القطاع الخاص ،على البحث
العلمي مــن خــال مشاريع ملموسة للبحث
والتطوير قادرة على الرفع من جودة واستدامة
قطاع البناء واإلسكان والتنمية املجالية.
واعتبارا لجعل مبدأ املرونة أكثر من قيمة
ولكن قبل كل شيء أسلوبا للتدبير ،فقد بذلت
مجموعة العمران كل الجهد للتكيف مع السياق
الــذي تطبعه أثــار األزمــة الصحية ،وذلــك من
خالل تنظيم الدورة الرابعة من معرض العمران
للعقار  2020بصيغة رقمية  ،٪ 100خالل الفترة
ما بني  17و 21دجنبر .2020
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كواليس صحراوية
بوعيدة تقود تجمعا حاشدا

ممثلو �ساكنة كلميم ي�شكرون �أمريكا على
اعرتافها مبغربية ال�صحراء
عبداهلل جداد .العيون

أصــبــحــت منطقة املحبس
بإقليم أسا الزاك والتي ال تبعد
عن تندوف ســوى بـ  40كلم،
ومنطقة «الكركرات» املتواجدة
على بوابة موريتانيا ،الوجهة
املــفــضــلــة ملــخــتــلــف الــهــيــئــات
وال ــت ــن ــظ ــي ــم ــات الــجــهــويــة
والوطنية للتعبير عن فرحتني،
األولــــــى بــالــتــدخــل ال ــح ــازم
للقوات املسلحة لتحرير معبر
«الكركرات» ،والثانية لإلشادة
بالقرار األمريكي باالعتراف
بمغربية الصحراء.
وبــالــرغــم مــمــا تــعــرضــت له
رئيسة جهة كلميم وادنـــون
امــبــاركــة بــوعــيــدة ،املنسقة
الــجــهــويــة ل ــح ــزب الــتــجــمــع
الــوطــنــي لـــأحـــرار بكلميم
وادنـــون ،من انتقادات وكالم
صــــادر عـــن رئــيــس املــجــلــس

اإلقليمي لسيدي إفني ،بوليد،
عـــادت بــنــت املــجــاهــد الكبير
والــرجــل الــوطــنــي الــقــوي في
زمانه ،املرحوم علي بوعيدة،
أول عامل على إقليم طرفاية
والــدبــلــومــاســي الــــذي أنهى
مسيرته قنصال بــنــواذيــبــو،
(عادت) وهي تترأس إلى جانب
الفعاليات السياسية واملدنية
والحقوقية وأعيان ووجهاء،
أكبر تجمع شعبي ،عبرت خالله
ساكنة جهة كلميم وادنون عن

امتنانها للملك ،وعــن شكرها
لــاعــتــراف األمــريــكــي بسيادة
املغرب على صحرائه قائلة أنه
يمضي وفــق منطق التاريخ،
مثمنة عاليا دور الدبلوماسية
الــرســمــيــة الــتــي تجني ثمار
السياسة الرشيدة للملك.
وأكــدت بوعيدة ،التي كانت
في مقدمة املشاركني في هذا
التجمع االحتفالي ،أن ساكنة
جهة كلميم وادنون تثمن القرار
التاريخي لــلــواليــات املتحدة

األمريكية الذي يعترف بسيادة
املغرب على صحرائه ،مضيفة
أن «ســاكــنــة الــجــهــة تغمرها
الفرحة والسعادة بهذا الحدث
العظيم واملــبــادرة التاريخية
التي أعلن عنها رئيس الواليات
املتحدة األمريكية واملتمثلة
فــي اع ــت ــراف بـــاده بــســيــادة
اململكة عــلــى كــافــة أراضــيــهــا
بما فيها الصحراء املغربية»،
إذ يــعــتــبــر مــكــســبــا كــبــيــرا
واستحقاقا عظيما وثمرة عمل
واجتهاد الدبلوماسية املغربية
بتوجيهات من صاحب الجاللة
امللك محمد السادس.
وطــالــب املــتــدخــلــون وزارة
الداخلية ،بــاالرتــقــاء بمنطقة
املــحــبــس إلـــى درجــــة إقــلــيــم،
مؤكدين حضور آالف املتعاطفني
مــــع ال ــه ــي ــئ ــات الــســيــاســيــة
والنقابية والجمعوية ،وهي
فرصة لحشد الدعم والتعبئة
لرص الصفوف خدمة للقضايا
املــحــوريــة لــأمــة ،وعــلــى رأس
أولوياتها القضية الوطنية.

افتتاح أول كلية متعددة التخصصات بالصحراء
بوجدور .األسبوع

أعلن حمدي ولد الرشيد ،رئيس مجلس
جــهــة الــعــيــون الــســاقــيــة الــحــمــراء ،خــال
انعقاد املجلس اإلداري ألكاديمية العيون
بمدينة بــوجــدور ،عن إنشاء كلية متعددة
التخصصات سيتم افتتاحها السنة القادمة

( ،)2021بمساهمة مجلس الجهة الــذي
يسعى إلى تحقيق نتائج ومنجزات تمثل
سابقة على مستوى إقليم بوجدور.
وقــال ولد الرشيد ،أن تنزيل االتفاقيات
املبرمة مع مجلس الجهة خــال السنوات
األخيرة ،مكن من تعزيز العرض الجامعي
ألقاليم الجهة واملساهمة في تقوية العرض
التعليمي الــجــامــعــي عــلــى مــســتــوى جهة
العيون الساقية الحمراء ،من خالل الشراكات
واالتــفــاقــيــات التي يتم إبــرامــهــا بــن كافة

تلكس من الصـحراء

املتدخلني.
وأكــدت عزيزة أبــا ،رئيسة لجنة التعليم
بمجلس الجهة ،على أن مساهمة املجلس
تأتي من منطلق اإليمان بدور الجامعة في
تنزيل الجهوية املتقدمة التي تطمح إليها
اململكة املغربية ،مضيفة أن هذا الرهان ال
يتأتى إال من خالل ضمان العدالة املجالية
بني مختلف أقاليم الجهة ،وتوفير املقاعد
الجامعية الكافية الستيعاب حاجيات جميع
طلبة الجهة.

صفقة مشبوهة
في مستشفى سيدي إفني

سيدي إفني .األسبوع

ال حديث يعلو هــذه األيــام
على الشبهات القوية التي
تحوم مؤخرا حول الخروقات
التي شابت صفقة الحراسة
لألمن الخاص والتي سبق أن
أعلنت عنها إدارة املستشفى
اإلقليمي لسيدي إفني ،مما
جعل إحدى الشركات املشاركة
ترفع تظلمها مباشرة لوزير
الــصــحــة ت ــن ــدد مـــن خــالــه
بما أسمته «فــســادا وخرقا
للقانون».
وقال مسؤول بذات الشركة،
أن أربــع شركات متخصصة
فــي حــراســة األم ــن الــخــاص،
تقدمت ملهام الحراسة ،شأنها
في ذلــك شــأن باقي املصالح
واإلدارات الــتــي تعلن علنا
عن اختيار الشركة الفائزة
بالصفقة بناء على املعايير
املطلوبة إداريا وقانونيا ،ثم
األثمنة املطروحة ،وهو ما لم
يتم إجراؤه بصفقة املستشفى
اإلقليمي لسيدي إفني ،الذي

فضل سلك طريقة مشبوهة.
وأفـــــــاد ذات املـــســـؤول
بــالــشــركــة املـــتـــضـــررة ،أنــه
استفسر عن سبب عدم اإلعالن
عن األثمنة ،ليخبره املشرف
على هذه الصفقة ،أن جلسة
العمل املنعقدة سوف تقتصر
على مــراقــبــة مــدى تــوفــر كل
شركة على الوثائق اإلداريــة
الالزمة من أجل املشاركة في
الصفقة ،بينما اإلع ــان عن
األثمنة سيتم في وقت الحق.
وإذا كــــان مـــا حــــدث في
صفقة حــراس األمــن الخاص
بــمــســتــشــفــى س ــي ــدي إفــنــي
يتطلب إيــفــاد لجنة تفتيش
من وزارة الصحة ،فإن وقائع
اإلعــان عن صاحب الصفقة
جاء في الوقت الذي كان فيه
ممثلو الشركات الغاضبون
ينتظرون موعد اإلعــان عن
األثمنة ،ليفاجئوا باإلعالن
عن الشركة النائلة للصفقة
بشكل غــريــب ومــثــيــر ألكثر
من عالمة استفهام عريضة،
وفـــي خـــرق ســافــر للقانون
وملقتضيات قانون الصفقات،
ليتحول األمر إلى سخرية بني
املشاركني.

عـيــون رو�ســيـا يف الـعــيون

سجلت املــديــريــة الجهوية
للصحة بمدينة العيون تراجعا
مــلــحــوظــا فــي عـــدد اإلصــابــات
املؤكدة بفيروس «كــورونــا» في
جهة العيون الساقية الحمراء،
ويــواصــل مــعــدل اإلصــابــات في
االنخفاض بالجهة إلــى حــدود
صباح يوم الخميس املاضي ،وأن
اإلصابة بـ«كوفيد  »19في مدينة
العيون تعود إلى املخالطني.

المرسى .األسبوع

في الوقت الــذي أعلنت فيه أمريكا عن تأييدها
ملغربية الصحراء ،ومــا واكــب ذلــك من ردود غير
واضحة ،خاصة من طرف روسيا ،الحليفة القوية
للمغرب ،زار رئيس تمثيلية الوكالة الفيدرالية
الــروســيــة للصيد باململكة املــغــربــيــة ،ميخائيل

ت ــاراس ــوف ،مدينة الــعــيــون ،وتــوقــف عند معهد
التكنولوجيا للصيد البحري بالجماعة الترابية
املرسى ،حيث قدم له مدير املعهد ،إسماعيل خبير،
إجابات واضحة عن أسئلة محددة ،فهل موقف روسيا
مرتبط باتفاقيات الصيد ،أم أن االقتصاد بعيد عن
السياسة؟ ذلك ما ستكشف عنه األيام املقبلة ،خاصة
وأن املسؤول الروسي عبر عن انبهاره من املستوى
الهام الذي ارتقى إليه قطاع الصيد البحري باملغرب،
وخصوصا التكوين البحري باملناطق الجنوبية،
ونوه باإلمكانيات الديداكتيكية والبشرية الهامة

التي تتوفر عليها املؤسسة البحرية ،مما يساعدها
على الــرفــع مــن ج ــودة التكوين املهني البحري
باألقاليم الجنوبية للمملكة ،حيث شدد املسؤول
الروسي على أهمية مشروع الشراكة بني البلدين
فيما يخص التكوين البحري ،ملا يعرفه هذا القطاع
من تطور كبير باألقاليم الجنوبية.
وأكد نفس املسؤول ،على ضرورة التنسيق بني
إدارة املعهد في شخص مديرية التكوين البحري
واإلنقاذ ورجال البحر بوزارة الصيد ،من أجل خلق
شراكات في مجال التكوين البحري بني البلدين.

حقوقي ينبه إلى خطورة استمرار مدينة الصفيح بالسمارة
السمارة .األسبوع

مـــا تــعــرفــه األقـــالـــيـــم الــجــنــوبيــة
مــن حــركــيــة فــي مــجــال التمثيليات
الدبلوماسية ،فسره الخبير الحقوقي
والسياسي محمد سالم الشرقاوي ،بأنه
بداية ملعالجة ملف قضية الصحراء
بــرؤيــة متجددة قوامها ربــح املعركة

الدبلوماسية الخارجية ،ثم االنكباب
على معالجة األوضــــاع االجتماعية
التي تعتبر املخرج الوحيد إلنهاء كافة
اإلشكاليات املــطــروحــة ،مــبــرزا نجاح
املنهجية الــتــي يسير عليها املغرب
بفضل حكمة املــلــك محمد الــســادس،
وحــنــكــة وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني
بالخارج ،ناصر بوريطة ،وهو الوزير
الوحيد في حكومة سعد الدين العثماني
الذي استطاع أن يزور الصحراء ألكثر

من  18مرة ،في الوقت الذي لم يسبق
ألي وزير وألكثر من ست سنوات ،أن قام
بزيارة السمارة أو بوجدور أو طرفاية،
اللهم إشراف وزير العدل على تدشني
محكمتني واحــدة بالسمارة والثانية
ببوجدور ،فيما تعاني هذه الجهات من
العديد من املشاكل واألسئلة املطروحة
التي يجب على الحكومة أن تجد لها
حال ،ومنها مدينة الصفيح في مدينة
السمارة ،والتي تعتبر وصمة عار على
وزارة اإلسكان.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  24إلى  30دجنبر 2020
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كـواليـس األخبــار

القناص
المغرب مرشح لتصنيع
الدرون البرتغالي

قال مصدر مطلع لـــ«األســبــوع»،
أن املغرب يود تصنيع «تيكيفير»،
الدرون البرتغالي ،واستخدامه ،بعد
أن وصلت هذه الطائرة بدون طيار
إلى أبوجا وكينشاسا وياوندي.
وطــبــقــا لــلــشــركــة املــصــنــعــة ،فــإن
نواكشوط ضمن األســواق املرشحة
المــتــاك هــذا الـــدرون ،فيما املغرب
«يمكن أن يكون مستهلكا لهذا الطراز،
وترغب إدارتـــه في تصنيعها على
أراضــي اململكة» ،وهو ما لم تقرره
الشركة املالكة للحقوق الحصرية
لهذا الطراز الفعال ،واملنافس للتقنية
اإلسرائيلية التي ترغب في تحويل
املغرب إلــى السوق األمريكي على
صعيد سالح الدرون املتطور.

�أمريكا متنع طائرات التج�س�س اخلا�ص
من مراقبة ال�صحراء

كشف مصدر لجريدة «األسبوع»،
أن الشركة الخاصة للتجسس املوجه
إلى «بارخان» (سي .أ .أو) ،واملمتدة
أخيرا من مالي إلى بوركينا فاسو،

ومـــن مــالــي إلـــى األطــلــســي ،أنهت
مخططها ملراقبة تــطــورات املنطقة
العازلة ،بعد اعتراف أمريكا بمغربية
الصحراء.

حزب «بي .إس .دي» األلماني يقترح
تعاونا عسكريا مع المغرب

أمام قسوة إبعادها
عن لقاح «كورونا»..

فرنسا تقترح شركتها
«بلوري» للمساعدة

جرت اتصاالت مكثفة لتمكني الشركة
الــفــرنــســيــة «بـــلـــوري» مـــن األداء
اللوجستي لحملة تلقيح املغاربة
باللقاح الصيني «سينوفارم» ،لكن
وزارة الصحة اختارت اللوجستيك
املحلي لتخفيف التكلفة ،بمساعدة
مباشرة من وزارة الداخلية.
وحسب مصدر «األســبــوع» ،فإن
فرنسا أرادت أن يكون لها نصيب
في هذه العملية ،بعد قسوة إبعادها
عن لقاح «كورونا» في املغرب ،ولذلك،
فــإن «تعويض بــاريــس لخسارتها
ســوق اللقاح ولوجستيك التلقيح،
لن يكون ممكنا إال في قطاعات أخرى
خارج الصحة».

أكد مصدر مطلع لـ«األسبوع» ،أن
الفريق البرملاني لحزب «بــي .إس.
دي» األملاني ،أوصى بتقرير خاص
حــول مشاركة الجنود األملـــان في
منطقة الساحل ،ودعــا إلــى تعاون
عسكري مع املغرب والجزائر ،ألنهما
بلدان مؤثران في عمليات «بارخان».

وتظهر قــدرة البلدين الجارين،
في عالقات الجزائر مع أغ غالي،
واملــغــرب مــع املكونات الوطنية ـ
األمازيغية لــلــطــوارق ،واملشاركة
بجنود مغاربة وجزائريني سيظهر
توازنا سيؤدي إلى هدنة «طويلة
األمد».

�شركة «�سي .تي .جي»
يف ال�صومال تتبنى
الربوتوكول املغربي
�ضد الإرهاب
كــشــف تــقــريــر لــلــبــنــتــاغــون ،أن
«البروتوكول املغربي ضد اإلرهــاب
الــذي صاغه األمريكيون ،تلتزم به
شركة سي .تي .جي ،ويعد تمثال جيدا
للبروتوكول املسمى باملغربي ،املعتمد
على الضربة االستباقية املحدودة من

وخفضت الشركة املذكورة عملياتها
في اتجاه األطلسي إلى نسبة وافقت
عليها مــراجــع أمريكية فــي منطقة
الساحل ،حسب نفس املصدر.

البوليساريو تحت مراقبة
«أيرا كسيس» المالية

دخـــل الــفــرنــســيــون عــلــى خ ــط تــزويــد
شركة «تــا .إر» لدولة مالي بطائرات درون
«أيــرا كسيس» املطورة ،والتي يصل مداها
إلــى مراقبة انتقال عناصر محتملة من
البوليساريو في مناطق متقدمة.
ووفق مصدر «األسبوع» ،فإن هذه الدرونات
تعمل على فصل حــركــة البوليساريو عن
الساحل ،ضمن مراقبة صارمة من الفرنسيني
الذين يــتــزودون بكل التقارير واملعلومات
ويوجهون هذه املسيرات.

األميرة اإلفريقية
«دالميني» تدافع عن
موقف أمريكا من الصحراء
منذ استقاللها في سنة  ،1968لم يكن
لــأســرة امللكية لـــ«ســواتــي  »3أي موقف
بارز في الجداالت السياسية اإلفريقية ،لكن
موقف أمريكا األخير من قضية الصحراء
أخ ــرج بــاقــي امللكيات فــي إفريقيا لدعم
املغرب ،وجاء موقف األميرة سيخان ييسو
دالميني ،مختلفا ،لدعم موقف ترامب من
قضية الصحراء ،بما يجعل تأثير واشنطن
يصل إلى أقصى نقطة في القارة السمراء.

داخل مراقبة شاملة».
وأصبح هذا البروتوكول باسم «إم .إش»،
وربما يكون حرف «إم» و«إش» للحموشي،
املعروف عنه عدم تغيير التكتيك األمريكي
ملا بعد  ،2003وحاول االلتزام به ملا يقارب
العقدين.

دالميني
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صراع صيني ـ أمريكي على تلقيح المغاربة

التطبيع مع �إ�سرائيل

يهند�س خلارطة �أمريكية جديدة
للدواء يف املغرب
الدبلوماسية الصحية
حالة مرفوضة من
اللوبي الدوائي الفرنسي

وزير الصحة

حاربت الخارجية األمريكية ،بشكل مكشوف ،التوغل الصيني
في المغرب ،وحاليا ،قد يغير اللقاح الصيني ضد «كورونا» من
النظرة المغربية ،والمستهلك العادي لإلنتاج البيوتكنولوجي الصيني،
خصوصا وأن العاصمة الرباط شاركت في التجارب السريرية للقاح الصيني
«سينوفارم» مع اعتماد نقل تكنولوجيا مؤثرة على سوق األدوية
الفرنسية ،والتراخيص األمريكية عبر السويسريين على األراضي المغربية.
وقد اعترفت المملكة رسميا بالمشاركة السريرية على بعض المغاربة
في بحث الصينيين على اللقاح ،وأقرت بتعاون حول الدواء ،مع إحداث
لجنة وطنية علمية وتقنية للتلقيح تتعاطى ألول مرة مع الصناعة
التعاون الصيني ـ المغربي في
التكنولوجيا الدوائية يعد أمرا
غير مسبوق أمام السيطرة
الدائمة لفرنسا على هذه السوق
شارك املصابون املغاربة بـ«كوفيد »19
في املرحلة الثالثة للتجارب السريرية
لتطوير اللقاح املضاد للفيروس ،وهذه
الخطوة غير مسبوقة ،إذ لم تسمح
السلطات املغربية للفرنسيني بمثل هذا
االختراق للمجمع الصناعي الدوائي
الفرنسي والسويسري املسيطر على
السوق الدوائية املحلية.
والــســمــاح لــبــكــن بــهــذا االخ ــت ــراق،
يغضب  -وال شك  -مسوقني تقليديني
للدواء ،وأيضا شراكة ناضجة أمريكية ـ
إسرائيلية ،ولواشنطن تحديدا ،التي ترى
ضرورة وقف توسيع الشراكة الصينية ـ
املغربية في قطاعات أخرى.
وســتــكــون الــصــنــاعــة الــدوائــيــة
اإلسرائيلية جزء من السوق املغربية
فــي الشهور القليلة الــقــادمــة ،ويعد
األمريكيون «كل ما يحدث ليس مقبوال
مــع الــصــن ،ول ــذل ــك ،فـــإن الــشــراكــة
األمريكية ـ املغربية ستأتي على حساب
الشراكة املغربية ـ الصينية والروسية ـ
املغربية على حد سواء».
وال تميز واشنطن بني موسكو وبكني
في وقف نفوذهما في املغرب ،خصوصا

وأن روســيــا أرادت تــســويــق لقاحها
«سبوتنيك» ،كما «سينوفارم» ،والتي تعني
مباشرة (الــصــن) «سينو» والصناعة
الدوائية «فارما» ،إذ لم يعد اللقاح ألجل
هــدف عــاجــي ،بــل جــزء مــن دبلوماسية
صحية تخدم عالقات عامة لدول ،ومن ثم
استراتيجيات دولية في آن واحد.
وفــســر األمــريــكــيــون الــرهــان على
انحسار نفوذ الصني في املغرب ،من
السكك الــحــديــديــة فــي خــط مراكش
وأكــاديــر إلــى اللقاح ،ورفــض اللوبي
الــدوائــي الفرنسي هــذه الطفرة في
العالقات مع الواليات املتحدة.

خضع المغاربة إلى تجارب
سريرية للقاح الصيني بشكل
غير مسبوق ،ألن األمريكيين
والفرنسيين لم يصلوا ،رغم
عالقاتهم التاريخية مع المغرب،
إلى نفس ما تقرر مع الصناعة
الدوائية الصينية ،إذ انضبطت
بكين إلى المقتضيات الدولية،
واستجاب المغرب لكل البحوث
البيوطبية في هذا الصدد
لقد اســتــفــادت الصني مــن تجارب
للقاح الصيني على شعب إفريقي،

الدوائية الصينية.
وما يجري اآلن ،هو اختراق لقطاع كان مستبعدا،إلى وقت قريب ،دخول
الصينيين إليه.
وحاليا ،ال يمكن بعد هذه المبادرة االستراتيجية مع التكنولوجيا الصينية،
استبعاد إحداث اختراق في التكنولوجيا الحيوية الغربية ،المهيمنة
مستقبال على الحقل الطبي والصحي للمملكة ،وهو ما يرفضه
الفرنسيون ،لكن الجائحة تجاوزتهم ،وإن وقع المغرب ،من جهة أخرى،
مع الشركة البريطانية ـ السويدية «أسترا زينيكا».

شمال القارة السمراء تحديدا ،وهذه
الخطوة غير املسبوقة دفعت إلى:
 )1رفض التجارب السريرية لفرنسا،
ألنها مستعمرة سابقة ،وقادت تجارب
عــلــى األجـــــداد ،ولــذلــك ،ف ــإن رفضت
الرباط أي بروتوكول بخصوص هذه
التجارب ،فهو مفهوم.
 )2رف ــض تــجــارب أوروبـــيـــة ،وال
يمكن قبول تجارب سريرية ألي شركة
أوروبــيــة إذا رفــض املغرب التجارب
السريرية الفرنسية.
وجـــرت هــذه الــتــجــارب السريرية
في  3مواقع بمشاركة  600متطوع
أخذوا جرعتني في اليوم األول واليوم
السادس والعشرين ،وكان الهدف ،كما
تقول وثيقة لـــوزارة الصحة ،تقييم
املناعة وسالمة اللقاح على السكان
الذين يبلغون من العمر  18عاما وأكثر.
وإلى اآلن ،لم يتم تسجيل أية أثار
جانبية خطيرة ،ولــم يتجاوز األمــر
صداعا في الرأس أو طفحا جلديا أو
بعض التعب.
وبني شهر شتنبر وأكتوبر ،2020
أنجزت هذه التجارب من أجل مناعة
طويلة األمد بني  6شهور و 12شهرا،
وج ــاء الــرفــض األولـــي أو اإلقــصــاء
الــثــانــوي فــي ح ــدود  20فــي املــائــة،
رغــم عــدم معرفة املــغــاربــة بــالــدواء
الصيني ووجود دعايتني :عدم جودة
السلعة الصينية ،وأن الصني صنعت

أعد الملف :عبد الحميد العوني
الفيروس ،غير أن محاولة السيطرة
عليه ،جعلت بكني أكثر وثــوقــا في
التعامل مع بروتوكولها الصحي.
وكسرت الصني ،عبر دبلوماسيتها
الصحية ،ترسيما دوليا ملصالحها،
ونجحت في استمالة رأي عام أوروبي
خالل اشتداد األزمة.
ويبقى الوضع معقدا بني خارطة
املصالح الصينية ـ األمريكية بشأن
املــغــرب الـــذي ال تربطه شــراكــة أو
اتفاق تبادل حر فقط مع واشنطن ،بل
تقوم الواليات املتحدة بتأمني واسع
لقروضه وشــراء سنداته في السوق
الدولية ،وألول مرة يعود املغرب إلى
سلة الــدوالر عوض اليورو ،منذ عام
.2013
وعــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي ،فــإن
دبلوماسية اللقاح ومستقبل «التطبيع
البيوطبي» مع الصني ،يفرضان مهمة
جديدة ألمريكا في املغرب ،تبدأ من
تأمني اقتصادي لتداول استثمارات
بالدوالر يبعد كليا الصني ،خصوصا
وأن إدارة ترامب الجمهورية فتحت
االستثمار على الصحراء ،بما يعني
«بناء رؤية جديدة للمنطقة ستكون
فيها اململكة في خارطة أمريكا لغرب
إفريقيا ،وأيضا لبعض التقديرات
التي وضعها البنتاغون ،وقد تؤثر
هذه االندفاعة في االستثمار الفرنسي
في املغرب ،ألن باريس إن تركت املغرب

ألمريكا ،فلن تترك الجزائر».
ويـــرى األمــريــكــيــون أن الــحــوار
االستراتيجي بني أمريكا والجزائر
ال يتوقف ،بل قد يتجمد ،و«الخطط
الثابتة لن تتأثر بشكل واسع».
وبناء عليه ،فإن الصورة العامة
عــن الــصــن وعــن الــدعــايــة الغربية
ضد بكني ،لم تتأثر إال بنسب عادية،
وحسب املــصــادر الرسمية ،فــإن ما
تسميه الرفض األولــي أو اإلقصاء
الثانوي ،هو في حدود  20في املائة،
أي إقصاء  168حالة من أصل 845
حالة من جهة ،ومن جهة ثانية ،فإن
من وصل إلى التلقيح من بني الـ 845
حالة ،هم حوالي  593حالة.
ونــشــرت الــــوزارة مــعــدالت األثــار
الجانبية بشكل بياني ،ويظهر من
اللقاح الصيني الخالصات التالية:
 )1االستجابة املناعية قصيرة األمد.
 )2الحماية الطويلة األمــد غير
معروفة.
 )3السالمة والتحمل على املدى
القصير.
وقـــرر املــغــرب مجانية التلقيح،
إيمانا منه بنجاعة اللقاح الصيني،
مع السماح للقاحات األخرى بتسهيل
دخولها إلى السوق الدوائية املغربية،
وسيكون حوالي  25مليون شخص
في حكم املؤهلني لتلقي اللقاح.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
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 25مليون مغربي سيلقحون
بلقاح صيني وسيرتبطون
بنظرة أخرى لبكين وبأثرها في
هندسة العالقات بين المملكة
وبين الشرق األدنى ،والرابط
الذي يلعب عليه التنافس
األمريكي  -الصيني على
المغرب ،ممثل في «اللقاح
لكل مواطن» و«الوحدة
الترابية للوطن»
لقد رســمــت بكني أفــقــا جــديــدا في
املغرب ،من البعثات الطبية في مناطق
بعيدة وإلــى املساعدة في لقاح لكل
املغاربة ضد الجائحة ،مما سيجعل
لهذا التطور أثره.
وستعمل اململكة على معدل 150
و 200لقاح في اليوم لكل عامل صحي،
فكل ممرض أو دكتور لديه عدد يومي
مــن الــلــقــاحــات ،وحــســب املعطيات
الرسمية ،فإن تنظيم حملة اللقاحات
متأثرة أيضا بالسلوك الصيني الذي
جعل التلقيح متنقال إلى الجامعات
ومعاهد التدريب واملــدارس الداخلية
واملساكن الجامعية والسجون.
وحسب الخارطة ،فــإن هناك 838
محطة تلقيح فــي املــجــال الحضري،
فيما تتضاعف إل ــى  2029محطة
في الجانب الــقــروي ،وهناك حوالي
 3097ملقحا في املــدن مقابل 3566
في القرى ،مع تحريك  3983إداريــا،
وأكثر من  4آالف طبيب ،وترى الوزارة
إمكانية االستعانة بأطباء القطاع
الخاص وطلبة الطب ومؤسسات املهن
التمريضية.

الداخلية تعود أكثر قوة مع
الحملة الوطنية للتلقيح،
إدراكا منها بأهمية هذه
الحملة في زيادة شعبية
القطاع الرسمي واإلدارة في
هذا الظرف الذي يتصالح فيه
المواطن مع األجهزة التي
أدارت الحجر الصحي ،وفرضت
عقوبات في حينه
إن ســعــي الــداخــلــيــة إل ــى تحويل
التلقيح إلــى ورش إداري وتنظيمي
جديد سيكشف إلى أي حد يمكن لوزارة
قوية أن تواصل نفوذها في مرحلة ما
بعد «كورونا» ،وتبعا لهذا التوجه ،فإن
ما حدث ،يكرس ثالثة أمور:
 )1أن القدرة الدولية على مواجهة
الجائحة بــاإلغــاق االقــتــصــادي ثم
«تمويل اإلقالع والتلقيح العام» ،يثير
مسألة «سيطرتها الجديدة على الحقل
العمومي بشكل واضح» ،وقد يؤثر مثل
هــذا الوضع على تنظيمات املجتمع
املدني.
إن قدرة املجتمع على تسليم املركز
«إدارة اقــتــصــاد مــا بعد كــورونــا»،
يفيد من جهة ثانية ،أن ما حدث من
تقاسم للنفوذ بــن الصني وأمريكا
فــي مقابل تــراجــع فــرنــســا ،سيرسم
الــخــارطــة الــجــديــدة مستقبال ،لذلك،
فتمييز االستثمارات الفرنسية على
االستثمارات األجنبية في بنود املالية
العمومية ،سيزيد من نقل االستثمارات
إلى تنافس صيني ـ أمريكي.
ومعروف أن التنافس على االستثمار
فــي املــغــرب ك ــان دائــمــا بــن الصني
وفرنسا ،وآخر مظاهره ،الخط السككي
بني أكادير ومراكش ،وترغب فرنسا
خالل كل هذه الظروف والتطورات ،في
إبقاء حجم االستثمارات مرتفعا وإن لم
يكن باألرقام املاضية ،لذلك ،فإن هناك
إعادة تقدير ملرحلة ما بعد «كورونا»،
تنطلق من التلقيح ومن مقولة« :من
يسيطر على الصحة العامة يسيطر
في املستقبل على القطاع العام ،كذلك

الشأن مع التعليم الذي يدرس باللغة
الــتــي سيكون اقتصادها وتأثيرها
ونــفــوذهــا هــو املتحكم فــي صناعة
مستقبل الــعــاقــة بــن أي بلد وبني
فرنسا».
ونظرا ملا تكتسيه هــذه العمليات
الكبرى ،فــإن واقــع التلقيح املغربي
بـ«لقاح صيني» ،يكرس انقالبا خلق
تحوال على صعيد عالقات املغرب دوليا،
وأيضا على صعيد الداخل ،من خالل
«إدارة أكثر تحمال تقودها الداخلية
على مستوى تيسير التفعيل امليداني
على املستوى الــتــرابــي» ،لــذلــك ،فإن
تدقيق هذا الجانب يؤهل للعمل على
هــدف رئيسي يكرس حماية الصحة
العامة ،وتقليل التأثير االجتماعي قبل
االقتصادي لـ«كورونا».
وال يزال إلى اآلن حوالي الـ  20في
املائة من الساكنة ،حسب الخطاطات
الرسمية ،بعيدة عن الهدف العملي
للعملية من جهة ،ومــن جهة ثانية،
فإن ما يجري اليوم ،يذهب بعيدا على
صعيد قلب املؤشرات.
 )2تحويل مجال النفوذ الفرنسي
إلى مجال تنافسي بني بكني وواشنطن
لعبت فيه أمريكا على خارطة املغرب
الذي التحقت به الصحراء ضمن وحدة
ترابية غير مسبوقة بني شمال وجنوب
اململكة ،وهذا التحول سيجعل الواليات
املتحدة غير الراغبة في تقديم مشكل
الصحراء على أنه «مشكل» ،وستدخل
فــي ح ــوار استراتيجي أمريكي مع
الجزائر واملغرب على أساس «مصالح
أمريكية فــي الــبــلــديــن» ولــيــس على
أساس مستقبل منطقة أو إقليم مدعوم
من الــجــوار ،لذلك فالحوار يجب مع
دولة عظمى أن يكون مع قوى املعادلة
اإلقليمية (املغرب والجزائر).
 )3تــحــويــل الــنــفــوذ الصيني من
التجاري إلــى ميادين استراتيجية
يتقدمها الــحــقــل الـــدوائـــي بــإحــدى
املجاالت املحفوظة لفرنسا.

خارطة ما بعد «كورونا»
سمحت باعتراف أمريكا
بمغربية الصحراء ،وستكون
هناك خرائط محيرة ومعقدة
يطمح العاملون عليها
للوصول إلى أهداف تضمن
«األمن السيبرنيتي»
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«لوموند» الفرنسية :اللقاح الصيني سالح دبلوماسي سيؤثر وال شك على العالقات
االقتصادية بين المغرب وفرنسا ،فمجرد أن يلقح كل مغربي يتجاوز  18سنة بلقاح صيني،
سيكون تغييرا لصورة ذهنية حول المنتوج الصيني ونهاية لتقدم المنتوج األوروبي الذي
آلف تقديره المغربي لطبيعة الجوار والجودة.

هناك تطورات غير مسبوقة تسمح
حاليا بأن يكون املؤشر الجيوسياسي
مختلفا ،ألن الحرب الباردة التي عرفت
نــزاع الصحراء ،يحسمها األمريكي
ما بعد «كــورونــا» برؤية أخــرى ،لها
حساباتها التي لم تبدأ اليوم.
وجاءت مؤشرات عديدة للقول أن:
 )1الــخــارطــة الــجــزائــريــة حسمها
املغرب بإعالن الحدود الحالية املوروثة
عن االستعمار الفرنسي حدودا رسمية،
وقد أسقطت الرباط مطالبها بخصوص
تندوف وبشار ،أو ما يسمى «الصحراء
الشرقية» ،وصادق البرملان على خارطة
االتحاد اإلفريقي ،وانتهى هذا التحول
إلى وضع جديد.
 )2الخارطة املغربية مع قرار ترامب
ضــم غــرب الصحراء اإلسبانية إلى
املغرب ،وانتهت املشكلة.
لذلك ،فإن التحوالت الجيوسياسية
األخيرة لها انعكاساتها طبعا ،وستكون
قــادرة على إعــادة رسم األولويات من
زاويــتــن :قــدرة الصني على توحيد
حقل مصالحها واستثماراتها بني
الجزائر واملغرب في خارطة واحدة،

ومن الجانب األمريكي ،هناك إمكانية
الوصول بالحوار االستراتيجي مع
الجزائر واملغرب إلى أجندة إقليمية
أمريكية واحدة.
ول ــن يــرتــبــك األمــريــكــيــون بـــإدارة
مشكل منخفض التوتر في الصحراء،
وبالتالي ،فإن عدم االنخراط اإلقليمي
في هــذا املشكل ،فــرض على الجميع
تغيير استراتيجيته إلــى حد بعيد،
فالجزائر لم تستثمر في هذا املشكل في
الفترة األخيرة ،واملغرب استثمر آخر
أوراقه وموقعه ،ولذلك ،فإن الحضور
الــصــيــنــي فــي املــنــطــقــة انــتــهــى إلــى
خيار «املزيد من التركيز على العامل
االقتصادي» ،وكرد فعل من األمريكيني،
فإن الحسابات االستثمارية للواليات
املــتــحــدة انــتــهــت إلـــى قـــرار تــرامــب
بخصوص الصحراء ،وبالتالي ،فإن
هناك ترتيبات جديدة كانت واضحة
لــدى قــادة املــغــرب وليس بالضرورة
النخبة.
وجــــــاءت املـــــشـــــاورات األخـــيـــرة
األمريكية ـ املغربية ،لحسم هامش
الغموض االستراتيجي ال ــذي طال

السالح الدبلوماسي الصيني ،المتمثل في اللقاح ،ينسف احتكار األوروبي للصناعة الدوائية،
وعلى ماكرون الذي حمى شخصيا الصناعة الدوائية لشركات بالده في المغرب ،في فترة
اإلغالق ،مضطر اآلن ألن يعترف للصين بالهيمنة ليس على اللقاح في المملكة فقط ،بل
باقي الدواء.

يواجه ماكرون الحرب على صناعته الدوائية في المملكة بعد اعتماد «ليبرالية الدواء» ،والمغرب نهج بروتوكوال
دوائيا فرنسيا للمصابين وانتهى إلى لقاح صيني ،وهو ما يجعل الوضع في نظر العاصمة الرباط متوازنا ،لكنه في
نظر الحليف الفرنسي« ،أكبر اختراق حديث للهيمنة الفرنسية منذ االستقالل».

ملفات الشراكة مع االتحاد األوروبي،
وأيضا الواليات املتحدة ،فيما ظهور
الصني جاء قويا ونافذا وقــادرا على
الهيمنة االقتصادية ،وهو ما يزلزل
املوقع التقليدي لفرنسا ،إذ أن الزاوية
الجديدة التي تنطلق منها بكني ،هي
الوصول إلى توحيد املناخ االستثماري
بني الجزائر واملغرب لعبور رساميلها
وسلعها عبر حدود البلدين.

لقاح «كورونا» يخدم الخارطة
االستثمارية واالقتصاد الصيني
في المنطقة المغاربية
يعرف الجميع الشراكة الصينية ـ
الجزائرية التي أخذت أبعادا تصنيعية
وتجارية ليس لها مثيل إال بسيطرة
الصني على ورشــة تلقيح  25مليون
مغربي.
وقد أدار الصينيون هذا امللف ،ليس
عبر «التحكم والسيطرة في منسوب
اإلصــابــات بالفيروس» ،وإنما أيضا
إدارة مرحلة مــا بعد «كــورونــا» في
املغرب.
وانطلق املغاربة في تفهم استخدام
«دواء عـــام واســتــراتــيــجــي» يكسر
االحتكار الفرنسي ،ومــن ثم الغربي
للسوق الدوائية في املغرب ،بل وفي
غرب إفريقيا ،إذ الصناعة الدوائية ـ
الغربية ـ ال تقف عند حدود اململكة ،بل
تشمل كل غرب القارة ،من  3اعتبارات:
 )1أن املــغــرب أراد أن ينضم إلى
املنظمة االقتصادية لغرب إفريقيا
(اإليــكــواس) ،وبالتالي ،فإن ما حدث
فــي «الــكــركــرات» خــدم اململكة ،حني
تدخلت قواتها لتأمني ممر تجاري نحو
منطقة «اإليكواس».
ونتيجة التعبير عن هــذه الرغبة،
فــإن العاصمة الــربــاط عــرفــت كيف
تعمل على حسابات ما بعد «كورونا»،
بإطالق شراكة استراتيجية مع الصني
وروسيا ،بغرض الوصول إلى شراكة
عميقة مع االتحاد األوروبــي ،بتجاوز
أي تحفظ بشأن الصحراء في اتفاق
الصيد البحري ،ثم شراكة أخرى مع
أمريكا حسمت املشكل ترابيا لصالح
املــغــرب ،وبالتأكيد لصالح خارطة
كشفها الرئيس السابق ملوريتانيا ،ولد
عبد العزيز ،بقوله أن الواليات املتحدة
واالتحاد األوروبــي ال يرغبان في حل
«الدولة» في الصحراء.
وأصبح واضحا ،بعد معركة االتحاد
األوروبي في محكمة العدل األوروبية،
أن تمرير اتفاق الصيد البحري الذي
يــشــمــل إقــلــيــم الــصــحــراء،
قضية أصبحت رهينة موقف

10

من  24إلى  30دجنبر 2020

ملف األسبوع
أمريكا ،فمالت واشنطن إلى ما سار
عليه االتحاد األوروبي ضاربة بـ«النفوذ
الصيني والروسي» عرض الحسابات
املباشرة التي جعلت موسكو توقع على
اتفاق بحري مع املغرب وعلى اتفاقيات
استثمارية مع بكني.
وصـــــار مــهــمــا ،لــــدى املــخــطــطــن
االس ــت ــرات ــي ــج ــي ــن ،إعـــــان وحـــدة
اســتــثــمــاريــة صينية بــن الــجــزائــر
واملغرب تذيب بطريقة ما أي اعتبارات
تــرابــيــة مــخــالــفــة أو مــعــرقــلــة لهذا
التقدم ،واملغرب أقر بالوحدة الترابية
ملوريتانيا بعد إسقاط مطالب لحزب
االستقالل في موريتانيا الذي حرمه من
دخول الحكومة إلى حني إسقاط مطالب
عالل الفاسي فيما يسمى بـ«الخارطة
التاريخية للمغرب» ،وبــذلــك يكون
املغرب قد أنهى كل امللفات العالقة التي
سهلت الرؤيا الجديدة ،وكثفت من قدرة
اململكة على بناء هامش مناورة جديد.
وبـــنـــاء عــلــى تــحــول «املـــقـــاوالت
االســتــراتــيــجــيــة» لــكــل املــنــطــقــة ،بــدأ
الــصــراع حـــول مستقبل الــشــركــات
وخطط العمل االقتصادية باملنطقة على
أساس:
 )1توحيد املناخ االستثماري ملصالح
الصني بني املغرب والجزائر.
 )2تــوحــيــد املــنــاخ االســتــثــمــاري
األمــــريــــكــــي حـــالـــيـــا فــــي مــنــطــقــة
«إيــزنــشــتــات» والــتــي تجمع املغرب
وتونس والجزائر.
ويتنافس العامل الصيني واألمريكي
حاليا على خرائط غير مسبوقة وفي
حقول جــديــدة ،كالصناعة الدوائية،
وغيرها.
ويــرغــب األمــريــكــيــون فــي تشجيع
تكنولوجيا املعلوميات ،كي ال تبقى
حــكــرا على بــكــن ،الــتــي تسيطرعلى
الهواتف املحمولة املتقدمة واملنخفضة
الثمن مقارنة مع نظيرتها األمريكية.
ويسارع الصينيون لنزع الصناعة
الدوائية من فرنسا ،ألنه ،بهذه الورقة،
يمكن اإلقرار بحسم الوضع االقتصادي
لــصــالــح الــشــرق األدنــــى فــي املــغــرب
األقــصــى ،وهــو تــطــور غير مسبوق
للخرائط.
ومــجــرد قــبــول املــغــاربــة الــدخــول
فــي تــجــارب سريرية للقاح قــادم من
الــصــن ،يعتبر خــطــوة استثنائية،
ألن الوثوق باالستهالك الدوائي هو
األصعب في تاريخ األمــم ،وبالتالي،
فإن االختراق النفسي حدث ،وأن بكني
لم تعد كالسابق لوصول حقنتها إلى
كل مغربي بالغ ،وليس هناك ما يمنع
حاليا من جعل االستثمارات الصينية
من دون خط أحمر.
وكــمــا تــدفــع اململكة ضريبة هذه
الشراكات االقتصادية ،فإنها تختار ما
ترغب في التعاقد بشأنه كدولة ،ولذلك،
فإن قياس االختيارات ذكي وصعب،
وفيه جانب من املغامرة.
وتبعا لهذه التكتيكات في الخارطة
االقتصادية الــجــديــدة للمغرب ،فإن
الــشــراكــات الست األول ــى هــي األكثر
تأثيرا.
وإسبانيا هي األولــى على صعيد
االقــتــصــاد ،وجـــاء تصعيد إسبانيا
لتتقدم فرنسا ،وبعد ذلــك ،يحاصر
املــغــرب سبتة ومليلية ،ثــم فرنسا:
الشريك األول في غرب إفريقيا ،وهو
ال ــذي يعد املستثمر األول فــي هذه
املنطقة ،مدعوما من أمريكا ،من خالل
اتفاق للتبادل الحر محفوظا لفرنسا
واألوروبــيــن ،ويأتي الــروس شركاء
في الصيد البحري ،في مقابل رفض

تسليح البوليساريو ،والـــروس في
جــزء واســع منهم غير قــادريــن سوى
على مناكفة األمريكيني ،دون املساس
املباشر بمصالح واشنطن ،ولذلك ،فإن
باقي الشراكات املغربية لديها وجه في
حسابات اململكة.

انتصار الصين على باقي
الشركاء يتقدمهم الفرنسي
في الصناعة الدوائية
ستتقدم الصناعة الدوائية للصني
في اململكة ،وسيكون املغرب منصة لها
للمغرب العربي وغرب إفريقيا ،بشكل
سيكون مؤثرا وحاسما على مستقبل
بــاقــي االســتــثــمــارات الفرنسية في
إفريقيا الفرنكفونية واألطلسية.
وبــنــاء على هــذه الــتــقــديــرات ،فإن
املناخ االستثماري الجديد الذي تعمل
عليه بكني ،يؤسس لجزء هام من إعادة
بناء قدرات االنطالق في إفريقيا.
ومع زيادة ثقة املغاربة في املنتوج
الــصــيــنــي ،فـــإن اســتــثــمــارات بكني
ستقفز بشكل واسع في شمال إفريقيا
وباتجاه غرب إفريقيا كإقليم محتكر
من الفرنسيني.
والتزاما بخطة تجعل من العاصمة
الرباط جزء من الخطة الصينية ،فإن
هناك تمرينا اآلن على تعميم االستثمار
الصيني ،فاالستثمار في املغرب سيكون
بالشراكة وبالتعاطي مع استراتيجية
«رابح  -رابح» واحتضان التكنولوجيا
في مراكز تتقدمها طنجة كـ«منظمة
لالستثمار الصناعي والتكنولوجي»
في الشراكات العاملية ،وهو ما يجعل
القدرة الجديدة لالقتصاد العاملي في
خدمة أجندة الدولة املغربية ،ألن الكل
يستفيد منها ،واللعبة دقيقة ومعقدة،
وحــاول اإلسرائيليون حسمها ،لذلك،
فإن الواليات املتحدة ترى أن الشراكة
الصينية ـ املغربية لن تتراجع فورا
عن الحدة التي تقررت في وقت سابق،
ووصلت إلى ذروتها مع تلقيح املغاربة
بلقاح صيني.
وبــــن تـــوريـــد ال ــص ــن لـــ«فــايــزر
بــيــونــتــك»( )1ألن اللقاحات أسلحة
دبــلــومــاســيــة ،بــتــعــبــيــر «لــومــونــد»
الفرنسية( ،)2وبــن تصدير إضافي
وفتح لألسواق أمام الصناعة الدوائية
الغربية ،فإن املغرب يعيش تماما في
صلب هذا الصراع الدولي املفتوح الذي
جعله ينتقل إلى «سوق دولية مفتوحة»
يسمح فيه الجميع ببيع أي منتوج في
أســواق وأراضــي الطرف اآلخــر ،وهو
ما حدث لتسويق اللقاح األملاني في
الصني( ،)3أو اجتياح اللقاح الصيني
لباكستان( )4وكأنها امتداد ملا يحدث
في بكني( )5وبشكل كبير(.)6
وعمال بالبروتوكول الصيني ،فإن
البعد االقتصادي للقاح «سينوفارم»،
مؤشر على صنع خرائط جديدة.
وتختصر «لوموند» اجتياح اللقاح
واملــصــالــح األمــريــكــيــة بــأنــه «ســاح
دبلوماسي» لدولة الصني ،ال يذهب
أبــعــد مــن نقض املصالح الفرنسية
ومزاحمتها ،ولذلك ،فإن فرنسا ،كما
تخاف تركيا في شرق املتوسط ،تخاف
الصني في غــرب إفريقيا ،كي تضمن
الهيمنة على مستعمراتها السابقة،
وعلى املتوسط التي أطلقت مشروعها
«املتوسطية» للعمل على دور لها في
دول هذا البحر.
وتعمل باريس على حصار مزدوج
ملصالح تركيا والصني في إفريقيا،

بكين تستفيد من كسر الصورة النمطية عن المنتوج الصيني في المغرب بفعل اللقاح ضد
«كورونا» ،وهذا سينعش بقوة تعاطي المغاربة مع هذا المنتوج ،ولم يتخل عن هذا الخيار
سوى  20في المائة أو ما يسميه األطباء «الرفض األولي» أو «اإلقصاء الثانوي» عن التجارب
السريرية ،وهو رقم ضعيف يؤكد على تجاوز مرحلة إعاقة الصورة الذهنية للمنتوج الصيني
في  2021بنسبة تتجاوز  80في المائة في المقابالت التجارية ،وهو ما سيجعل المنتوج
الصيني ينافس الفرنسي ،وقد يتفوق عليه قبل سنة .2023

وتــريــد مساعدة أمريكية فــي إدارة
منطقة الساحل ،وأيضا في املغرب
العربي ،الذي أصبح جزء من «منظومة
أنــجــلــو  -أمــريــكــيــة» يــتــخــوف منها
اإلليزيه.
وتبقى الــرؤيــة الفرنسية سلبية
أمام السالح الدبلوماسي والصيني
املــعــلــن مــن ط ــرف املــغــرب ،الحليف
التقليدي لفرنسا ،فماكرون الذي حمى
الصناعة الدوائية لشركات بالده في
املغرب ،مضطر اآلن ألن يعترف للصني
بالهيمنة ليس على لقاح «كوفيد »19
في اململكة فقط ،بل على باقي الدواء.
ويصعب على فرنسا قبول السياسة
الصينية الجديدة في املغرب ،انطالقا
من دبلوماسية اللقاح ،ألنه سالح يغير
وجه املغرب وإفريقيا ككل ،وسيكون
من الطبيعي أن نجد العاصمة الرباط
بشكل مختلف في نظرتها لتوازنات
هي أساس شراكاتها إلى الحد الذي
يمكن معه القول أن قدرة فرنسا على
استعادة تموقعها في اململكة تبدو
ضعيفة.
وقــــرر اإلل ــي ــزي ــه ،لــهــذا الــغــرض،
الذهاب بعيدا في عدم إغالق املصانع
والشركات الفرنسية فــوق األراضــي
ومــواكــبــتــهــا ،لــيــكــون وضــعــهــا أكثر
تواجدا و»توازنا» في آن واحد.
ويكشف الجميع أن الصني ال ترى
املغرب منصة لغرب إفريقيا ،بل منصة
صينية إلفريقيا وأوروبــا ،أي لقارتني
ولــقــوتــن (إســبــانــيــا وفــرنــســا) ،ألن
الصينيني يهددون املصالح الثابتة
فــي الــشــراكــة بــن املــغــرب واالتــحــاد
األوروبي.
ومــا علقت عليه «لــومــونــد» يدخل
في صعوبة تقبل دخــول الصني في
خانة «الشريك األساسي» للمغرب في
صناعة األدويــة واللقاحات والتعامل
مع طب األوبئة بشكل يسمح بالتواجد
فــي كــل أرجـــاء الــقــارة الــســمــراء من
خــال تواجد مباشر في دول كثيرة
عبر االتحاد اإلفريقي ،ألن بكني قدمت
مساعدات مباشرة لالتحاد ونجحت في
هذا الصدد بأن تكون على قدر واسع

من املرونة وتمكني اللقاح والدواء أن
يشكال «السالح الدبلوماسي الصيني»
بامتياز.

«صنع في الصين» تصل إلى
اللقاح في جسد كل مغربي
يتجاوز  18سنة
لم يحصل أن استعمارا أو تواجدا
أجنبيا وصــل إلــى كــل مغربي وإلــى
جــســد كــل مــغــربــي ،وه ــو مــا يحدث
حاليا ،فكيف ال يثق املغربي في سلعة
صينية وهــو امللقح بلقاح صيني،
لذلك ،فإن ما يحدث اليوم ،يعد تحوال
تاريخيا في تاريخ التنافس الدولي
حول املغرب واملغاربة ،وسيكون لهذه
الصورة الذهنية عن االستهالك أثر
بارز ،انطالقا من تقديرات عن جغرافيا
السلع وقبول استهالكها ،ألن صنع
قابلية منتوج أو منتج معني ،يكلف
ميزانية إشهار ومستوى من الدعاية
قد يلتف على الجودة والقدرة معا.
وس ــع ــى الــصــيــنــيــون إلــــى كسر
االحتكار الغربي للقاحات ألول مرة،
بينما املغرب الحليف والشريك القوي
للغربيني ،يختار اللقاح الصيني.
وليس األمر متعلقا بتقديم طرف على
آخر بقدر ما هو تقديم من يستجيب
للحاجيات ،وقد تحول سوق الــدواء
حاليا إلــى أقصى درج ــات التنافس
التجاري ،ومن دون التزام بالقواعد،
فالدول تقود خياراتها بشكل مفتوح
في صفقة الحياة ،وليس هناك اختيار
تفرضه هذه الدولة أو تلك على شريك
محدد ،وبالتالي« ،هناك قدرة واسعة
في سوق البيوتكنولوجيا إلنتاج الداء
والدواء».
وســيــدخــل الــعــالــم هـــذه املــغــامــرة
الــصــعــبــة ،ألن إنــتــاج الــفــيــروســات
وامليكروبات أصبح صناعة مخبرية،
كما أصبح الدواء من نفس الصناعة،
وسيستمر هذا الوضع التجاري املعقد،
رغم أن درس ما بعد «كورونا» ال يزال
قاسيا.

المغرب ليس منصة صينية
لقارتين في استراتيجية
بكين ،بل أيضا جزء من سوق
إقليمية مرتقبة تجمع الجزائر
والمغرب ،لوجود منصة مهمة
للصينيين في الجزائر ،وها هي
تتشكل في المغرب أيضا
عاد من املمكن الحديث عن املغرب
كـ«منصة صينية» تخرج اململكة من
مربعها األول املرتبط بحركة الرأسمال
واالستراتيجيا الفرنسيني.
وســيــكــون الــتــحــول فــي الصناعة
الدوائية الفرنسية واألوروبية باملغرب
مهما ،وإن بنسب متوسطة على املدى
املتوسط ،ألن كسر احتكار الحلقات
املغلقة للدواء واستهالكه سبب في
تفكير شركات في املغامرة بالسالمة
الصحية للعالم ،فاإلنسان لــم يهتم
سوى بتقسيم املصالح ،وليس بحماية
غــذائــه ودوائـــه ،وهــو مــا طــرأ لحملة
«تصنيع الفالحة املغربية» التي فقدت
«الــبــذور األصــلــيــة» ،لعدم االحتفاظ
بـ«البنك الجيني للنباتات والخضر
املــغــربــيــة» ،وســيــدوم التغيير باسم
التطوير ،ليكشف الجميع صعوبات
متقدمة ستتحول معها صحة املغربي
ومقاومته وتكيفه مع بيئته بعد اللقاح،
تماما كما تحولت الــبــذور والبنك
البيولوجي للمغرب ،وهــذه املوجة
معقدة ،وستكون لها أثار قوية.
مــن جــهــة ،ألن قـــدرة املــغــرب على
االنفتاح على الــقــوة الصينية تكاد
تشابه مثيلتها مع الواليات املتحدة
الــتــي لديها استراتيجية لتقليص
النفوذ الروسي والصيني في املغرب
واملنطقة ،ومن جهة ثانية ،فإن إدارة
اللعبة الدولية الجديدة فوق األراضي
املغربية قــد يدفع ثمنها الفرنسي،
وألول م ــرة ،بعد االســتــقــال ،تتلقى
باريس ضربة عميقة وغير مسبوقة،
تطلب فرنسا وقفها إلنقاذ موقعها في
اقتصاد اململكة.
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الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
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األسبوع الرياضي

«الفيفا» و «الكاف» ي�صفعان اجلزائر
والدراجي يغرد خارج ال�سرب

نق

و

أسب
وعيات كري

م إدبهي

إقبال ضعيف على التذاكر االفتراضية التي طرحها مكتب
الرجاء

األخبار

يديه ،قلبوا على مستشهرين
وهزْ ِّ
اجلمهور عاق بيكم َ
ْصحاح وال َح ّطوا السوارت...
ننتظر عودة املصابني بـ«كورونا» حتى نستعيد توازننا!

طاليب ،مدرب الجيش الملكي

بقى تنتظر حتى تنتهي البطولة وتوقع الكارثة.
املدرب بنهاشم ...مركز تكوين متنقل

العربي الزاولي هذا ،وبشحال هاذ البركة؟
الرجاوي الشاكير يكتفي بـ«الدكة»
الدراجي بملعب الوازيس حامال قميص
الرجاء الرياضي

المعلق الدراجي يغرد خارج السرب
لم يخجل املعلق الرياضي بالقناة
القطرية «بني سبور» ،الجزائري حفيظ
الدراجي ،وهو يتحدث عن أمور بعيدة
كل البعد عنه ،وينشر تدوينات معادية
للمملكة ،بعد أن قرر املغرب استئناف
عالقاته الرسمية مع دولــة إسرائيل،
حيث أكد تجاوبه مع بلده الجزائر الذي
لم يستسغ هذا القرار الحكيم.
ربما ذاكرة الدراجي قصيرة جدا ،أو
أصابه مرض «الزهايمر» حيث سرعان
ما نسي ما قام به حكام الجزائر من
إجــراءات زجرية ضده ،بعد أن منعوه
من الدخول إلى بلده وهــددوه بإلقاء
القبض عليه ورميه في السجن بتهمة
اإلساءة للمؤسسة العسكرية والتمرد
والعصيان املدني ،حينما انتقد النظام
الــجــزائــري وهــو يعلق على مــبــاراة
منتخب موريتانيا ضد أنغوال.
حفيظ الــدراجــي الـــذي أغلقت كل
األبواب في وجهه ،لم يجد سوى املغرب

ويحمل شعار الوداد البيضاوي بمركب
محمد بن جلون

الحتضانه ،حيث لقي و كالعادة ،كل
املــودة والترحاب من املغاربة الذين
وقفوا بجانبه ،واستقبلوه باألحضان
خالل عطلته السنوية ،حيث زار العديد
من املدن املغربية ،وحل بمركبي الرجاء
والــوداد ،واستقبله جمهور ومسيرو
الفريقني استقباال حــارا وقــدمــوا له
العديد من الهدايا.
حفيظ الدراجي نسي كذلك ،حينما
كــان يحل بمدينة الــدار البيضاء في
نهاية التسعينات ،ملتابعة مباريات
الــرجــاء الــريــاضــي فــي كــأس إفريقيا
لألندية البطلة (عصبة األبطال حاليا)
وهو مــازال صحفيا نكرة ،وكيف كان
البيضاويون يستقبلونه في منازلهم،
ويكرمونه أينما حل وارتحل.
كل هذه األشياء نسيها الدراجي بسرعة،
لينضم إلى طابور الجنراالت واملرتزقة في
معركة خاسرة ،أدوا ثمنها غاليا ،ومازالوا
يحصدون الهزائم تلو األخرى.
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

بسرعة

استعدادات مكثفة للمنتخب الوطني
للكرة الشاطئية
يــقــوم املنتخب املغربي
للكرة الشاطئية بمعسكرات
منتظمة خـــال األســابــيــع
األخــيــرة ،وذلــك استعدادا
لــاســتــحــقــاقــات الــقــاريــة
والدولية القادمة.
املنتخب املــغــربــي الــذي
يشرف عليه اإلطار الوطني
مصطفى الــحــداوي ،خاض
فــــي األســـــبـــــوع األخـــيـــر
مــبــارتــن وديــتــن بمركب
محمد السادس لكرة القدم
بــاملــعــمــورة ،ضــد املنتخب
اإلماراتي ،الذي انتصر في
املباراة األولى بثالثة أهداف
لهدفني ،قبل أن يتمكن أسود
الــشــاطــئ مـــن هـــزم نفس
املنتخب في املباراة الثانية
بحصة .5-2
ويــرجــع الفضل للمدرب
الوطني مصطفى الحداوي،

قالوا

ول

من هزيمة ألخرى للجارة الشرقية

 ...مازال املغرب ينتشي باالنتصارات
والنجاحات الكبيرة التي حققها خالل
األســابــيــع األخ ــي ــرة ،وبــالــضــبــط منذ
اعــتــراف الــواليــات املتحدة األمريكية
بمغربية الــصــحــراء ،ومـــا نــتــج عن
ذلــك من ردود فعل العديد من الــدول
اإلفريقية والعربية والعاملية ،التي
فتحت قنصلياتها في مدينتي العيون
والداخلة.
فــي خضم هــذه األحــــداث املفرحة،
صــدم االتــحــاد اإلفــريــقــي لــكــرة القدم
(الكاف) الجزائر ومرتزقة البوليساريو
ومعهما جنوب إفريقيا ،خصوم وحدتنا
الترابية ،وذلك بنشر الخريطة املغربية
كاملة شاملة لجميع أقاليمه ،والتي
س ُتعتمد فــي الــقــادم مــن املسابقات
دون وجود أي خط يفصل املغرب عن
صحرائه.
قــرار «الكاف» صدم الجزائر بقوة،
وهي التي تعيش عزلة دولية ،وهزائم
متتالية على جميع األصعدة ،ولم يعد
لجنراالتها العجزة أي عمل سوى خلق
البلبلة بدل البحث عن الحلول الناجعة
للخروج ببلدهم من املشاكل املتفاقمة
الــتــي يعيشها الــجــزائــريــون الــذيــن
يعانون من الفقر وشظف العيش ،وهم
يــرون خيراتهم ومــواردهــم الطبيعية
يقتسمها الجنراالت الذين يوزعون
املاليير على البوليساريو ،واللوبيات
املعادية للمغرب.
تعد هذه الصفعة هي الضربة الثانية
وبـــ«الــكــاو» ،بعد أن سبق أن تلقت
الجزائر وزبانيتها صفعة كبيرة من
االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،الذي
سبق له أن اعترف بمغربية الصحراء
ورخص للمغرب بتنظيم نهائيات كأس
إفريقيا لألمم داخــل القاعة بمدينة
العيون ،والتي عرفت مشاركة معظم
الــدول اإلفريقية التي أشــادت بحسن
التنظيم ،وفوجئت بالتقدم الكبير
الذي عرفته هذه املدينة التي أصبحت
عاصمة للقارة اإلفريقية.
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في تشجيع هــذه الرياضة
الـــتـــي أصــبــحــت تتمتع
بشعبية كبيرة لــدى جميع
الــريــاضــيــن ،كــمــا يتوفر
املــغــرب عــلــى الــعــديــد من
الالعبني املحترفني الذين

يمارسون في أقوى األندية
األوروبية ،على رأسهم نسيم
الــحــداوي ،عميد املنتخب
الـــوطـــنـــي ،وأخــــــوه أنــس
ال ــذي يعتبر مــن الالعبني
األساسيني داخل املنتخب.

هيسبورت

الدكة ديال أتاي ّ
ول القهوة ،راه سميتها دكة أو كرسي
ّ
االحتياط ،آش هاذ الشعبوية؟
خزينة الوداد تنتعش بمبلغ  20مليون سنتيم

األخبار

تنتعش كاع؟ ما هي  20مليار ما هي  20مليون درهم،
باراكا من النفيخ اخلاوي.
أزمة مولودية وجدة تستنفر الوالية

الصباح

ويتحدثون عن االحتراف ،آش جاب األزمة للوالية؟
يهود في مالعبنا

ومن بعد؟ راهم يهود مغاربة...
املدرب البنزرتي يوبخ العبي الوداد

قدر يوبخو؟
هو شكون اللي ْي َ

األخبار

جرائد

األندلسي ،رئيس الرجاء الجديد ينتظر  400مليون سنتيم
من املحتضن لحل املشاكل املستعجلة

صحف

«الرئيس» اللي كنتسناو براكتو بدا باحليط القصير...

أسئلة لـ :رمزي برادة:

على المسؤولين أن يستفيدوا من تجربة
الرؤساء السابقين

كرئيس سابق ،كيف ترى كرة
السلة الوطنية حاليا؟
يخجل املرء الحديث عن هذه
الرياضة التي كانت باألمس
القريب تجلب لها أنظار اآلالف
مــن املشجعني واملــحــبــن ،ولم
نعد نسمع عنها اليوم سوى
النتائج السلبية ،التي ال تشرف
وطننا وال املغاربة الذين كانوا
يتابعونها باهتمام كبير.

مصطفى الحداوي مدرب المنتخب الوطني

الصباح

تـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــا هـ ـ ــي أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ه ـ ــذا
التراجع؟
علينا أن نــســأل املشرفني
على األندية والذين دخلوا في
صراعات وتطاحنات ،ومعارك
كثيرة ومختلفة ،أثــرت بشكل
سلبي على السير العام لهذه
الرياضة ،فكرة السلة الوطنية
فــقــدت بريقها ول ــم نــعــد نــرى
ال ــرج ــل املــنــاســب ف ــي املــكــان

املناسب ،كما أن الغياب الكبير
ألنديتنا على الساحة اإلفريقية،
يفسر وبامللموس ،هذا التقهقر.
مـ ــا هـ ــي احل ـ ـلـ ــول ل ـ ـعـ ــودة ه ــذه
الرياضة إىل تألقها؟
لقد ضيعنا الشيء الكثير،
ولم نكن نظن في يوم من األيام،
أن كرة السلة املغربية ستعيش
هذه األزمة.
هــنــاك الــعــديــد م ــن الــحــلــول
واملقترحات لتجاوز هذه األزمات،
فما على املسؤولني الحاليني إال أن
يطلبوا يد املساعدة من الرؤساء
السابقني ،الذين وال شك لن يبخلوا
عليهم بوضع تجربتهم وكفاءتهم
رهـــن إشــــارة تــقــدم كـــرة السلة
للخروج من هذا النفق املظلم.
* رئيس سابق لنادي الوداد
الرياضي

رمزي برادة
بجانب ابنه
عبد الله
المتيم بحب
الوداد
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عودة رموز الديوان الملكي إلى الواجهة

طيار إسرائيلي يبدي فرحته
باالنطالق نحو المغرب

الوفد الإ�سرائيلي يدفن حزب العدالة
والتنـمية يف دار املـخزن
مثل لك الرحالت الجوية ،نزلت الطائرة اإلسرائيلية يوم الثالثاء الماضي على أرضية مطار الرباط سال ،بلك أريحية ،رغم ما واكب
ذلك من دعاية إعالمية قصوى ،ولكن الحكمة المغربية تجسدت في استقبال رسمي عادي في إطار التعامل بالمثل ،حيث تلكف
والي العاصمة الرباط ،محمد اليعقوبي ،باستقبال رئيس المجلس األعلى لألمن القومي اإلسرائيلي ،وكبير مستشاري الرئيس
دونالد ترامب ،قبل أن يقوم الوفد بزيارة لضريح محمد الخامس ،قبل االنتقال إلى «دار المخزن» ،حيث حظي الجميع باستقبال ملكي
كبير ،مع بروز أقطاب الديوان الملكي على رأسهم فؤاد عالي الهمة ،ليظهر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تائها
وسط أحداث لم يتوقعها ،قد تؤدي بحزبه مباشرة إلى هزيمة انتخابية مستقبال ،وربما االندثار..
إعداد

ارتــبــاك العثماني بــدا واضحا حتى
فيما يتعلق بالتوقيعات ،حيث ظهر
وكأنه يحمل ملفا ثقيال بعدما وقع إعالنا
مشتركا بني اململكة املغربية والواليات
املــتــحــدة األمــريــكــيــة ودولـــة إســرائــيــل،
إلى جانب جاريد كوشنير ،ومائير بن
شبات ..ولكن الحكمة امللكية اقتضت
عــدم التوقيع على «صفقة الــقــرن» ،بل
االكــتــفــاء بــإعــادة فتح مكتب االتصال
اإلسرائيلي وليس سفارة كاملة ،وهنا
يظهر ثقل التقاليد املخزنية العريقة،
حيث يكون لقائد الــدولــة وزن ــه ،وهو
الــوزن الــذي ظهر في عدم التفريط في

القضية الفلسطينية..
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن رئيس
الحكومة سعد الــديــن العثماني فيما
يتعلق بالتطورات األخــيــرة للعالقات
املغربية اإلسرائيلية ،وال فيما يخص
الــصــحــراء املــغــربــيــة ،اللهم تصريحه
لقناة «الــشــرق» حــول سبتة ومليلية،
الذي ساهم في تكريس تأزيم األوضاع،
لوال أن الجواب املغربي كان واضحا،
وهو أن الثغرين يقعان تحت االحتالل
اإلسباني ،وهــي الرسالة التي تكلفت
بإبالغها سفيرة املغرب بمدريد ،كريمة
بنيعيش ..وألن السكوت املاكر هو أفضل

سعيد الريحاني
اختيار لرئيس الحكومة الــذي يقود
حزب العدالة والتنمية ،فإنه لم يتحدث
عبر «الفيسبوك» كما هي عادته كلما
قــام بنشاط حكومي ،حيث لم يتحدث
ولــم ينشر صــورتــه إلــى جــانــب الوفد
اإلســرائــيــلــي داخــل القصر امللكي في
الرباط.
لم يتحدث رئيس الحكومة ،رغم أن الوفد
اإلسرائيلي ،الذي يقوده رئيس املجلس
األعلى لألمن القومي مائير بن شبات،
((وقع عدة اتفاقيات مع املغرب ،تتعلق
األولى باإلعفاء من إجــراءات التأشيرة
لحاملي جــوازات السفر الدبلوماسية،

وقعها محسن الجزولي ،الوزير املنتدب
لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج،
وشلومو مور يوسف ،مدير عام وكالة
السكان والــهــجــرة ،وتتعلق االتفاقية
الثانية املوقعة بمذكرة تفاهم في مجال
الطيران املدني ،تسهيال لعملية الرحالت
الجوية املباشرة بني إسرائيل واملغرب،
بني زكريا بلغازي ،مدير عام الطيران
املدني عن وزارة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ،وجويل فيلدشوه،
مدير وكــالــة الطيران املدني،

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  24إلى  30دجنبر 2020
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أما االتفاقية الثالثة ،فتتعلق
بــمــذكــرة تفاهم حــول ابتكار
وتطوير مــوارد املــيــاه ،وقعها
حمو بن سعدوت ،مدير عام املياه بوزارة
التجهيز والنقل واللوجستيك واملياه،
ويشقيل ليفشيتس ،مدير عــام وزارة
املـــوارد املائية بإسرائيل ،واالتفاقية
الرابعة ،فهي عبارة عن مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال التمويل واالستثمار..
ثم اتفاقية االزدواج الضريبي ،واتفاقية
تعزيز وحماية االستثمارات واملساعدة
الجمركية ،وقعها نبيل األخضر ،املدير
العام إلدارة الجمارك والضرائب غير
املباشرة ممثال لوزارة االقتصاد واملالية
واإلصــاح اإلداري ،وشيرا جرينبيرج،
ممثال عن وزارة املالية اإلسرائيلية))
(املصدر :عدة مواقع).
املغرب وإسرائيل إذن ،استبقا افتتاح
مكتب االتصال اإلسرائيلي في الرباط،
بتوقيع عــدة اتفاقيات ،وكــل اتفاقية
هي بمثابة تأبني لوجود حزب العدالة
والتنمية في الحكومة ،ألن األصــل هو
أن هذا الحزب هو صاحب الشعارات
الرنانة فيما يتعلق بمناهضة التطبيع،
بل إن رئيس الحكومة كاد أن يكون في
يوم من األيام رئيسا لحركة «التوحيد
واإلصالح» ،التي تجعل من الدعاية ضد
التطبيع رأسماال للتجارة السياسية..
وقف سعد الدين العثماني ليوقع مع
إسرائيل ،لكن «صناع السالم» الحقيقيني

قد تكون هذه هي نهاية
حزب العدالة والتنمية،
والسبب هو الوفد
اإلسرائيلي الذي وقع مع
«البي .جي .دي» اتفاقيات
للتعاون املشرتك بني
البلدين ،لكن حلسن
احلظ أن هناك ملكية
تضبط إيقاعات األمور،
وحلسن احلظ أن الشؤون
الدبلوماسية من اختصاص
امللك.
كانوا يجلسون في نفس القاعة وفي
مقدمتهم أعضاء الديوان امللكي ،وعلى
رأسهم فــؤاد عالي الهمة ،ولــم يسمع
لهم صوت ،باملقابل ،كان اإلسرائيليون
يتحدثون بالدارجة ،ولعله من غرائب
األمور أن يعتمد الصحافيون املغاربة،
منذ الــشــروع فــي التحضير للزيارة
اإلسرائيلية إلى املغرب ،على تصريحات
مسؤولني إسرائيليني وليس املغاربة..
لقد دار الزمان دورته ،وسمع العثماني
وحزبه خطاب مائير بن شبات ،مستشار
األمن القومي لدولة إسرائيل ،باللهجة
املغربية ،ومن طرائف اللقاء ،أن رئيس
الوفد اإلسرائيلي من عائلة مغربية،
وهو ما دفعه للحديث بالدارجة ،حيث
قال(( :إخواننا املغاربة ،السالم عليكم
وهلل يكثر خيركم)) ،وأضاف(( :نحمد
هلل ونشكره على هاذ النهار ..ما نقدر

نخبي وما عندي ما نستر ،كلشي باين
على وجهي وكالمي كيخرج من فمي
وقلبي فــرحــان)) ،وزاد(( :هلل يكمل
بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا))،
واسترسل املتحدث قائال بــأن ((هــذا

شيء ،ألنه ربما ينتظر حسابا كبيرا من
طرف قواعد حزبه ،التي رتبت أوراقها
على «تدوير الناعورة» من خالل العائد
الحكومي ،ومن خالل التسيير الجماعي
لعدة جماعات حضرية وقروية ..فماذا

املسلمني ،يدعو املكتب التنفيذي إلى
مراجعة املغرب للتدابير املعلن عنها،
واالنــحــيــاز للثوابت التاريخية في
تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب
املستضعفة وفــي مقدمتها القضية

تناقض حزب «البي .جي .دي» بين التوقيع مع إسرائيل
وتحريض المواطنين ضد الدولة

عودة رموز الديوان الملكي للواجهة ،حيث يظهر المستشار الهمة إلى جانب رئيس الوفد اإلسرائيلي مائير بن شبات ،وعلى يمينه بوريطة وكوشنير

اليوم تاريخي بالنسبة إليه ليس بصفته
السياسية ،ولكن لكون عائلته من والده
وأمــه وأشقائه كلهم ولــدوا وترعرعوا
في املغرب قبل ذهابهم إلى إسرائيل))،
مشيرا إلى أن أجداده كانوا يحكون له
عن املغرب وتقاليده)) ..رئيس الوفد
اإلسرائيلي أكد أن ((الرحلة الجوية من
تل أبيب إلى الرباط ،تاريخية بكل معنى
الكلمة ،مــن أجــل تحويل الــرؤيــة إلى
واقع)) ،مشيرا إلى أن ((رئيس
الـــوزراء اإلسرائيلي بنيامني

كان حزب العدالة والتنمية سيقول عن
هــذه الــزيــارة اإلسرائيلية لــو كــان في
املعارضة ؟
ويــا لها مــن مهزلة سياسية ،حيث
يقوم حــزب العدالة والتنمية بتوقيع
االتفاقيات إلى جانب إسرائيل ،بينما
تــصــدر حــركــتــه الــدعــويــة بــاغــا ضد
التطبيع ،حيث تقول حركة «التوحيد
واإلصــاح» أن ((استئناف االتصاالت
الرسمية الثنائية والعالقات
الديبلوماسية مع إسرائيل ،هو

لم يصدر أي تعليق رسمي عن رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني فيما يتعلق بالتطورات األخيرة للعالقات المغربية
اإلسرائيلية ،وال فيما يخص الصحراء المغربية ،اللهم تصريحه
لقناة «الشرق» حول سبتة ومليلية ،الذي ساهم في
تكريس تأزيم األوضاع ،لوال أن الجواب المغربي اكن واضحا،
وهو أن الثغرين يقعان تحت االحتالل اإلسباني
نتنياهو ،يعبر عن تقديره العميق للملك
محمد السادس)) (املصدر :هسبريس/
الثالثاء  22دجنبر .)2020
وقد تجنب العثماني الحديث عن أي

التطور املؤسف وخطوة مرفوضة))،
وقال املكتب التنفيذي للحركة في بيان
نشره موقعها الرسمي(( :إنــه قياما
بواجب النصح للـه ولرسوله وألئمة

الفلسطينية والقدس الشريف)) ،كما
نبهت الحركة لـ((خطورة هذه التدابير
املعلن عنها ومآالتها السلبية ،والتي
تضع بالدنا ضمن دائــرة التطبيع مع
الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام
اختراقه للمجتمع والــدولــة وتهديده
لتماسك النسيج املجتمعي واستقرار
الوطن ووحدته)) (املصدر :بالغ حركة
«التوحيد واإلصالح» كما نشر في عدة
مواقع).
هــذا من حيث الــكــام ،أمــا من حيث
الــواقــع ،فــإن حــزب العدالة والتنمية
فضل أن يقطف ثمار املرحلة بالسكوت،
في انتظار قضية جديدة يركب عليها،
والــخــطــيــر فــي األمـــر ،هــو مواصلته
لــلــتــحــريــض ضــد قـــــرارات الـــدولـــة..
تــصــوروا أن «الــتــوحــيــد واإلصـــاح»
تقول في بالغ لها أنها ((تدعو الشعب
املغربي وكافة القوى املجتمعية الحية
للتكتل وتــوحــيــد الــجــهــود مــن أجــل
التصدي لخطر االختراق الصهيوني
ومناهضة كافة أشكال التطبيع)) فأين
املنطق؟
قـــد تــكــون هـــذه هـــي نــهــايــة حــزب
العدالة والتنمية ،والسبب هو الوفد
اإلسرائيلي الذي وقع مع «البي .جي.
دي» اتفاقيات للتعاون املشترك بني
البلدين ،لكن لحسن الحظ أن هناك
ملكية تضبط إيقاعات األمور ،ولحسن
الحظ أن الــشــؤون الدبلوماسية من
اختصاص امللك.
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ربورتاج

حتمية مراجعة شرط اإلقامة لتفادي التالعب

قانون الأرا�ضي ال�ساللية ي�سبب

�أقوى احتجاج �ضد وزارة الداخلية
لفتيت

يتساءل الكثير من المواطنين القاطنين في المدن وخارج أرض الوطن ألسباب مهنية ولظروف اجتماعية ،من ذوي
الحقوق ،عن مصير انتمائهم للجماعات الساللية بعدما أصدرت وزارة الداخلية المرسوم التنظيمي الجديد رقم
 2.19.973الذي يتضمن شرط اإلقامة في األرض الجماعية ،وهو أمر مرفوض ،أي السكن والتواجد في عين المكان،
قصد االستفادة أو االنتفاع من أرض القبيلة ،الشيء الذي طرح إشكالية كبيرة معقدة بسبب مسألة اإلقامة ،التي تحرم
اآلالف من ذوي الحقوق السالليين من االنتماء للقبيلة ،خاصة وأن غالبية سكان المناطق والقرى التي تتواجد قرب
األراضي الجماعية هاجروا إلى المدينة ،لدوافع اجتماعية والبحث عن مصدر رزق لهم ..فما هو مفهوم اإلقامة
الذي طرحته وزارة الداخلية؟ وكيف سيتم تطبيقه؟ وما مصير األشخاص السالليين القاطنين في المدن؟
ربورتاج :خالد الغازي

اإلقامة مفهوم غامض ومعقد

حرمان المرأة الساللية من حقوقها

تنص املادة األولى من مرسوم وزارة الداخلية
تحت الرقم  2.19.973واملتعلق بالوصاية اإلدارية
على الجماعات الساللية ،على ثــاثــة شــروط
لالستفادة من األراضي الجماعية ،أولها االنتساب
للجماعة ،وبلوغ سن الرشد القانونية ،ثم اإلقامة
باملنطقة ،حيث طرح هذا املرسوم إشكالية كبيرة
لدى الرأي العام ،ودفع بعض الفعاليات الجمعوية
والحقوقية إلى املطالبة بتوضيح مسألة «اإلقامة»،
وحذفها تفاديا لحصول مشاكل اجتماعية بسبب
إقصاء اآلالف من ذوي الحقوق الذين تربطهم
جذور تاريخية مع الجماعة الساللية.
فمفهوم اإلقامة في القانون الجديد ،غامض
ويتنافى مع الخطاب امللكي السامي في البرملان
خالل افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر ،2018
الذي أنصف فيه امللك ذوي الحقوق من السالليات
والــســالــيــن ،وســـاوى بــن املـــرأة والــرجــل في
االستفادة من أراضي الجماعات الساللية ،وفسح
املجال أمــام املواطنني الذين يقطنون في املدن
الكبيرة والصغيرة للتسجيل في اللوائح الساللية
الخاصة بذوي الحقوق.
لهذا ،فقد خلق مفهوم اإلقامة جدال واسعا بني
السالليني وبني النواب وذوي الحقوق والسلطات
املحلية ،ألن هناك بعض الجهات سوف تستغل
هــذه املسألة حرفيا وسطحيا ،للتشطيب على
املسجلني في اللوائح أو إقصاء املستفيدين من
األراضـــي ألســبــاب وحسابات شخصية ،بينما
رفضت غالبية سكان األراضـــي الساللية هذا
املفهوم ،ألنه سيحرم أقرباءهم وأبناءهم العاملني
في املدن أو خارج أرض الوطن من االستفادة من
أراضي آبائهم وأجدادهم.
وفي هذا السياق ،يقول أحمد كنون ،رئيس
الهيئة الوطنية للجماعات الساللية ،أن املرسوم
التنظيمي الذي يتضمن اإلقامة فاجأهم ،فبالنسبة
إليهم ،ال يجب أن تكون اإلقامة الفعلية دائمة،
مــبــرزا أنــهــم طــالــبــوا بــعــدم التطبيق الحرفي
واللغوي لهذا املفهوم ،الــذي سيتم استغالله
من قبل بعض النواب وبعض السلطات الذين
سيحاولون تصفية حساباتهم بإقصاء عدد من
السالليات والسالليني في مقدمتهم أفراد الجالية
املغربية بالخارج.
وأوضــح كنون ،أن أزيــد من  90في املائة من
السالليني غير متواجدين في عني املكان ،وبالتالي،
فمسألة اإلقامة ال يجب أن تعتمد ،ألنها أعطت
الفرصة لبعض النواب األقلية إلقصاء من يريدون،
مضيفا أن «الــنــواب يتحملون املسؤولية في
اإلحصاء ويعلمون الساللي من غير الساللي،
وبالتالي ،أقــول أننا كنواب ألراضــي الجموع،
وإذا تحملنا املسؤولية وليس حبا في املقاعد،
سوف نتجاوز منطق اإلقصاء لنتفادى املشاكل،
إذا تجرأت بعض الجهات على التطبيق الحرفي
واللغوي ملفهوم اإلقامة».

يــأتــي ش ــرط اإلقــامــة فــي األراضــــي الساللية
ليتنافى كليا مع القانون رقم  62.17الذي اعترف
بحق املــرأة في االنتماء واالستفادة من األراضي
الساللية ،حيث تؤكد املادة رقم  6من هذا القانون،
أنه ((يتمتع أعضاء الجماعات الساللية ،ذكورا
وإناثا ،بحق االنتفاع بأمالك الجماعة التي ينتمون
إليها ،وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب،
وال يخول لهم هذا االنتفاع إال االستغالل الشخصي
واملباشر لألمالك املذكورة)) ،كما تفيد املادة  9من
نفس القانون ،أن من حق املرأة أن تكون نائبة في
الجماعة الساللية ،إذ ((تختار الجماعة الساللية
من بني أعضائها املتمتعني بحقوقهم املدنية ،ذكورا
وإناثا ،نوابا عنهم يكونون جماعة النواب من أجل
تمثيل الجماعة الساللية)) ،أما املــادة  ،16فتؤكد
على ((حــقــوق النساء في االستفادة واالنتفاع
بأراضي الجماعة الساللية وفق الشروط والكيفيات
املحددة بنص تنظيمي)).
في هذا السياق ،تقول إحدى النساء السالليات
بمنطقة الغرب ،أن املــرأة الساللية حصلت على
حقها في االنتماء للجماعة الساللية ،وانتزعت
حقها بالنضال وباعتراف الجميع ،مضيفة أن
مشكل اإلقامة أثار ضجة كبيرة ،ألنه نسف الحق

يأتي شرط اإلقامة في األراضي

الساللية ليتنافى لكيا مع القانون
رقم  62.17الذي اعترف بحق

المرأة في االنتماء واالستفادة

من األراضي الساللية

املكتسب الذي حصلت عليه النساء السالليات،
السيما أن الــزواج حتم عليهم مغادرة الجماعة
الساللية واالنتقال إلى بيت الزوجية ،ومن جانبه،
يرى أحمد كنون ،أن القانون رقم  62-17واضح
والحديث عن حق النساء محسوم فيه ،لكون املرأة
خرجت بحكم زواجها وغادرت الجماعة الساللية
لبيت الزوجية وهذه سنة الحياة.

عريضة وطنية ترفض اإلقامة
تقوم مجموعة من الفعاليات النسائية بمبادرة من
أجل جمع توقيعات في عريضة املواطنة ،للمطالبة
بمراجعة املرسوم املذكور وحذف بند املادة األولى
املتعلق بشرط اإلقامة بالجماعة الساللية الكتساب
صفة العضوية.
وتهدف هذه املبادرة إلى دعوة وزارة الداخلية

ملراجعة املرسوم رقم  2.19.973املتعلق بتطبيق
أحكام القانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية
على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها ،من خالل
حذف معيار اإلقامة بالجماعة الساللية كشرط محدد
ملنح األفراد صفة عضو بالجماعة ،حيث ترى الجهة
املشرفة على جمع العريضة ،أن بند اإلقامة يظلم
السالليات والسالليني غير املقيمني بالجماعات
الساللية ،سواء داخل الوطن أو خارجه ،ولتقنني
حرمانهم من االنتفاع من األراضي ضدا على مبادئ
الدستور والتعليمات امللكية السامية.
ولقيت املبادرة تجاوبا من املواطنني واملواطنات
الذين عبروا عن دعمهم لهذه العريضة ،التي ستقدم
إلى رئيس الحكومة قصد مراجعة شرط اإلقامة،
وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية
املنصوص عليها في الدستور ،ومقتضيات القانون
التنظيمي املحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق
في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

تشييد مشاريع وحرمان ذوي الحقوق
تعرف عدة مناطق ظاهرة التحكم في أراضي
الجموع من قبل بعض مسؤولي الجماعات وبعض
رجال السلطة ،عبر الضغط على النواب السالليني،
بــهــدف تفويت مساحات مــن األراضـــي لصالح
منعشني عقارين أو شركات أو مؤسسات عمومية،
الشيء الذي يحرم مئات السالليني من االنتفاع من
أراضيهم ،بعدما يتم تفويتها إلنجاز مشاريع.
ومــن بني املناطق التي تعرف تشييد مشاريع
سكنية ،أراضــي الجماعة الساللية ألوالد صالح
وللنواصر قرب مطار محمد الخامس بالدار البيضاء،
حيث تم تشييد مشاريع سكنية وفيالت ،بعد تفويت
هكتارات من أراضي الجموع إلى شركات ومؤسسات
عمومية بأثمنة رمزية ،رغم ارتفاع القيمة املالية
لــأرض بضواحي الــدار البيضاء ،كما تم تفويت
أراضــي ساللية بمنطقة بوقنادل قرب مدينة سال،
لشركة عقارية كبيرة بثمن رمــزي ،وتحويل أرض
ساللية بجهة القنيطرة إلى بقع أرضية.
يــرى أحــد األشخاص من ذوي الحقوق رفض
الكشف عــن هويته ،أن الكثير مــن السالليني
ال يستفيدون من أرضهم املتواجدة في املجال
الحضري بالرغم من االنتماء ،حيث تصبح تلك
األراضـــي الــواقــعــة قــرب املــدن هدفا للمنعشني
العقاريني وبعض رجال السلطة الذين يستغلون
ضعف وجهل بعض النواب السالليني بالقوانني،
لكراء األراضــي أو تفويتها إلى شركات إلنجاز
مشاريع عقارية دون أن يستفيد أبناء الجماعة
الساللية ،ويــؤكــد أن الكثير مــن ذوي الحقوق
يقطنون في املدينة بعيدا عن األرض الساللية،
ألسباب مهنية واجتماعية ،مشيرا إلى أن شرط
اإلقامة سوف يفسح املجال للترامي على األراضي
بعد إقصاء فئة عريضة من ذوي الحقوق.
وفــي نفس السياق ،اعتبر الحقوقي إدريــس
السدراوي ،أن قرار اإلقامة كشرط للتسجيل في
لوائح ذوي الحقوق ،هو أوال بث للفتنة والتفرقة
بــن أفـــراد الجماعات الساللية ،وثــانــيــا ،قــرار

عشوائي ومتخبط.
وأضاف أن مسألة اإلقامة ستسبب حيفا كبيرا
لفئة عريضة من املنتمني للجماعات الساللية ،الذين
يشتغلون في سلك الجندية واألمن وفي مناصب
مختلفة ،ومطالبتهم باإلقامة رغم أنها مسألة غير
مرتبطة بهم ،ولكنها مرتبطة بطبيعة العمل الذي
يمارسونه ،مشددا على ضرورة أن تتسم األحكام
والقوانني واملذكرات بالوضوح والتفصيل.
ودعا إلى إلغاء هذه املذكرة ،ألنها ستبث مزيدا
من الخالف واالحتجاج ،خاصة وأن أغلبية النواب
السالليني متورطون في قضايا تفويت األراضي،
وسوف يستغلون مسألة اإلقامة ،للتحكم في رقاب
ذوي الحقوق وإقصاء من يريدون.

إشاكلية اإلقامة والنواب
تطرح اإلقامة إشكالية كبيرة على عاتق النواب
السالليني ،الذين تربطهم عالقات مع ذوي الحقوق
سواء القاطنني داخل تراب الجماعة القروية أو الذين
يقطنون في املدينة أو الخارج بحكم عملهم ،حيث
سيكون جل النواب أمــام مسؤولية كبيرة للحفاظ
على أسماء ذوي الحقوق الذين تم تسجيلهم سابقا،
السيما الذين لهم ارتباط وثيق بالجماعة الساللية.
فــي هــذا اإلطــــار ،يــرى رئــيــس الهيئة الوطنية
للجماعات الساللية ،أن تــتــرك وزارة الداخلية
الصالحية للنواب السالليني ،ألنهم يعرفون الشخص
املنتمي للقبيلة وغير املنتمي ،مع عدم فسح املجال
أم ــام الجميع لكي يــدخــل فــي لــوائــح السالليني،
مشيرا إلى أن هناك من يقطن بعيدا لكنه مرتبط
بالجماعة ويقوم باستغالل أرضــه ويتواصل مع
عائلته ،كما يساهم في مصاريف الجماعة الساللية،
داعيا النواب للتسلح بــاإلرادة وإعطاء هذا الورش
امللكي الذي أوصى به امللك ،التركيز الكامل ،والتحلي
باملواطنة وروح التنمية وتحمل املسؤولية ،بهدف
جعل العقارات قوة رافعة للتنمية قصد تجاوز مفهوم
اإلقامة الذي تريد بعض الجهات استغالله إلقصاء
وحرمان سالليات وسالليني من أراضيهم.
ويظل بند اإلقامة ،العقبة التي تقف أمام السالليني
والسالليات لالستفادة من برنامج توزيع األراضي،
الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنوات املقبلة ،لكن
الطريقة التي تدبر بها وزارة الداخلية قطاع أراضي
الجموع ،يتطلب مراجعة للقانون ،وفسح املجال أمام
ذوي الحقوق الذي وجدوا أنفسهم بدون حق ،رغم
أن بعض األراضي تقع في مناطق بعيدة وال يقطن
بها أحد.
ويختم أحمد كنون قوله ،بأن تطبيق مسألة اإلقامة
بالشكل الحرفي واللغوي ،هي شرط لالختباء وراء
القانون وتهدف إلى اإلقصاء ،وأن الهيئة تقوم بحملة
تحسيسية لجميع الجهات من رئيس الحكومة،
ورئيس مجلس النواب ،ووزارتي الداخلية والفالحة،
ومــديــريــة الــشــؤون الــقــرويــة ،والــفــرق البرملانية،
حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها ،ألن السالليات
والسالليني متواجدين في املناطق داخــل املغرب
وخــارجــه ،ويشكلون أزيــد من  90باملائة من غير
القاطنني بعني املكان.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  24إلى  30دجنبر 2020
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«جلــبة»
اإلنقــاذ
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

لك بلد ل ــه تـعــريـفــه احمل ـلــي ل ـل ـقــاح ،ويف املـمـلـكــة
نسميه «اجللبة» التي صارت من طقوس االحتفال
بــأي مــولــود ويستحيل أن تنساها األم عند ازدي ــاد
ابنها أو إهـمــال اجل ــدول الزمني لتطعيم رضيعها
بها حماية له من هجوم الفيروسات الفتاكة على
الوافد اجلديد.
فـ«اجللبة» إذن ليست غريبة عن مجتمعنا ،فهي
كما «قرصتنا» شوكتها ونحن صغار ،جترع لدغتها
آب ــاؤن ــا أي ـضــا وه ــم يف ســن ال ـبــراعــم ويف زم ــن بــدايــة
االهتمام بتحصني املواليد من شتى أنواع األمراض
امل ـعــديــة أو ال ـتــي ت ـشــوه جـســم اإلنـ ـس ــان ،وق ــد كــانــت
متفشية بشكل رهيب بني الناس.
إال أن «ج ـل ـبــة» س ـنــة  ،2021امل ـبــرم ـجــة لـلـقـضــاء
أو احلــد مــن انـتـشــار «ك ــورون ــا» ،وإن كــانــت اختيارية
ومـجــانـيــة وخــاصــة بــالـبــالـغــن ف ـقــط ،فــإنـهــا مـصــدر
ح ـصــانــة أرواحـ ـه ــم م ــن اخـ ـت ــراق ال ـف ـي ــروس الـقــاتــل
الــذي فتك بــاآلالف وأصــاب مئات اآلالف بإصابات
بــالـغــة ومــوج ـعــة ،فـنـشــر اخل ــوف بينهم وزرع الفنت
فيهم وحتـكــم يف حركاتهم وسكناتهم ،ومـنــع نشوة
االحتفاالت كما فــرض التباعد وألغى املصافحات
والعناق ،وحــرم علينا واجــب الـعــزاء ...إلــخ ،هــذا يف
الشق االجتماعي ،أما من حيث الشق االقتصادي،
فإن خسائره لم حتدد بعد.
ونعود إلى «اجللبة» التي يشكك يف مفعولها بعض
الـنــاس كما سبق لهم أن «حــذرونــا» يف بــدايــة الوباء
بــأنــه مـجــرد أنـفـلــوانــزا عــاديــة مثل الــزكــام وال خوف
مـنــه ..وكــان هــذا التحذير مــن أعلى جهاز تنفيذي
وم ــن مــديــريــة مكلفة «ي ــا ح ـســرة» بــاملــوضــوع ،وقتها
أنقذ املنقذ اململكة من كارثة اجلائحة ،فأمر بتدخل
اجليش والصحة ،ورتب استراتيجية مستعجلة من
حجر صحي ومــا صاحبه مــن إج ــراءات واحـتــرازات
جنحت يف احلــد مــن انتشار الـفـيــروس ،هــذا الوباء
الذي قلل من خطورته بائعو الكالم ،الذين يجددون
نـفــس ال ـتــرهــات بــالـنـسـبــة ل ــ«اجل ـل ـبــة» ،وم ــرة أخ ــرى
يتدخل املنقذ ليطمئن املواطنني عن مفعول اللقاح
حتى كــدنــا نصفه بـ«اجللبة امللكية» الـتــي ال خوف
منها ،بل إنها هي املنقذة من الفيروس.

شهادات من

الرواد

شهادة من الدكتور السعيد بنفرحي،
أســتــاذ بــاحــث ،قــدمــهــا فــي الــنــدوة العلمية
بتاريخ  20يونيو  ،2019أثناء تقديم عرض
قيم حول «السير وتراجم الرجال عند الدكتور
مصطفى الجوهري» ،نقدم منه فقرة مختصرة
كاآلتي ..(( :والسيرة عند عبد العزيز شرف،
هي نوع أدبي يتناول بالتعريف حياة إنسان
ما تعريفا يطول أو يقصر ،وهي كما حددها
الباحثون نوعان :سيرة ذاتية وسيرة غيرية،
يمكن تلخيص الفروق بينهما كما يلي :األولى
ذاتــيــة مــع شــيء مــن املــوضــوعــيــة ،والثانية
بصيغة الغائب ،وكالهما فن ال علم ،األولــى
نقل مباشر والثانية نقل عن طريق الشواهد
والشهادات والوثائق ،في األولى يقف املترجم
موقف الشاهد ال القاضي ،وفي الثانية يجمع
بني الصفتني ،في الثانية من الواجب أن ينقل
املترجم كما كانت معروفة بني
املترجم صورة
َ
ِ
معاصريه ،بينما في األولــى ،ال يقيد املترجم
بهذا القيد ،فما يقوله يقبل على وجهه ،األولى
تنبع من الداخل في اتجاه الخارج ،والثانية
حقيقة فقط)) انتهى ( املصدر :كتاب «أبحاث
وشهادات» ص.)80 :
أطال هلل أعمار روادنا الذين يتحفوننا بإرث
ثقافي ال ينضب.

سؤال «الكفاءة والكوطا» ..مع اقتراب موعد
االنتخابات التشريعية
مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد
االستحقاقات االنتخابية ،تبدأ
اآللـــة الــدعــائــيــة فــي الترويج
لـــ«حــقــوق الــشــبــاب واملــــرأة»
وتربطها بتخصيص «كوطا»
لــهــم مــن املــقــاعــد املخصصة
للعملية ،فــا أحــد يــجــادل في
أحقية هذه الحقوق ،ولكن ليس
على حساب مصالح الشعب،
فاملعنيون يجب أن تتوفر فيهم
شروط تحمل املسؤولية لخدمة
املــواطــنــن ،مــن عــلــم وكــفــاءة
وأخــاق وتــدرج في املناصب
السياسية واإلدارية ،واحتكاك
يومي بالناس ملعرفة قضاياهم
ومشاكلهم مــن أج ــل جعلها
أولوية برامجهم عند تسلمهم
للمناصب ،كما يجب أن يكونوا
عــلــى اطـــاع واســـع بقوانني
الجماعات واملقاطعات وتحليل
ملاليتها والوضع العام للمملكة،
وهــذه الشروط يجب أن تلقن
بـــدروس مــن الــذيــن يطالبون
بـــ«الــكــوطــا» الــيــوم ويدعمون

طلبهم بلوائح املتخرجني من
مدارسهم التكوينية ،مقسمني
على :فــوج الجماعات وفــوج
الــبــرملــان وفــوج الجهة وفــوج
املهام الحكومية ،لكن أن يناموا
حتى يطل علينا أي استحقاق،
للدفع باملقترحني املحظوظني

نــحــو املــنــاصــب عــلــى أمــل أن
يــتــدربــوا ويتعلموا ممارسة
السياسة في املواطنني ويظلوا
طيلة مدة انتدابهم يجربوا في
البرامج ..فهذا ما ال يقبله العقل
وال املنطق ،فاملواطنون ليسوا
مختبرا للتجارب وال مركزا

للتداريب ،بل إنهم يؤدون لكم
ضرائبا ورسوما مقابل خدمات
مضبوطة من مدربني سلفا على
ممارستها.
فنحن مــع الشباب وامل ــرأة
في تحمل املسؤوليات وتقلد
املــنــاصــب ،وكـــل م ــن تــتــوفــر
فيه الــشــروط السالفة الذكر
لتحقيق االزدهــــار للساكنة،
لكن ال يكون هــذا االزدهــار إال
بالكفاءات من شباب وشيوخ
وليس بـ«وزيعة» املناصب ،وال
نعتقد أن مختلف البنايات ذات
التصاميم املعمارية الراقية
الــتــي تــزيــنــت بــهــا العاصمة
فــي السنني األخــيــرة ،أنشئت
مــن طــرف مهندسني اختيروا
عــن طــريــق «كــوطــا الشباب»،
ولكن من طرف ذوي الكفاءات
القادرة واملؤهلة علميا ومهنيا
وأخالقيا للنهوض بمستوى
رقـــي وطــنــهــم ،فــحــبــذا لــو تم
اعتماد «كــوطــا» لألكاديميني
واملهندسني املعماريني.

وفاء العاصمة للك أبنائها

الرباط لم تفرق بين المسلمين واليهود
لم يكن أجــدادنــا في الــربــاط ليهملوا
إخوتهم املنتمني إلى الديانة اليهودية،
ففي سنة  ،1808أمر السلطان بإسكانهم
في حي تتوفر فيه شروط ممارسة ديانتهم
بكل أمن وأمان ملمارسة طقوس العبادة،
فاشترى لهم رحمه هلل أراض من ماله
الخاص وحبسها عليهم ،ليصبح حي
املالح بهندسة راقية وتعمير بكل ما يلزم
حياتهم الدينية واالجتماعية ،وإذا كان
الرباطيون املسلمون من علماء وقضاة
ورؤساء البحرية قد تم تخليد أسمائهم
على أزقــة املدينة العتيقة ،فــإن نفس
التخليد كان لشخصيات يهودية رباطية
مثل :الــحــزان كوتيل ،والــحــزان كوهن،
وشالوم ال ــزاوي ،وبوحبوط ،وغيرهم،
وكانت أول إعــداديــة شيدت في الرباط
هي إعدادية «التوحيد» وقبالتها مدرسة
«التوحيد» سنة  ،1914داخل حي املالح،
وتمعنوا في «التوحيد» ،هذا الحي بسوقه
الخاص وطاحونته وسقايته وبيعته،

ازدهر ازدهارا حتى فاق عدد سكانه في
الخمسينات من القرن املاضي ،حوالي
 20ألف نسمة ،وهذا الحي يحمل اسمه
باب تاريخي هو «بــاب املــاح» وساحة
أمامه هي «ساحة املالح» بشارع الحسن
الثاني ،وبذلك تكون الرباط قد عملت على
معاملة أبنائها اليهود على قدم املساواة
مع أبنائها املسلمني ولم تفرق بينهم ،بل
حافظت على تــراث أوالدهــا من الديانة
اليهودية ،وزادت بيعة جديدة على مقربة
من الحي اليهودي وساحة املالح بشارع
موالي إسماعيل.
والــيــوم ،حــي املــاح فــارغ مــن سكانه
األصليني عامر بتراثهم وذكرياتهم ،ودون
شك سيجلب إليه أحفاد وأبناء الذين
غــادرونــا لــزيــارة أرض أجــدادهــم ،إننا
نعلم بأنه ليس كل يهودي إسرائيلي ،وال
كل إسرائيلي يهودي ،فاليهودية ديانة
واإلسرائيلية جنسية قد يحملها حتى
املسلمون.

أر شيف الربـاط
صورة مأخوذة يوم 10
شتنبر  ،1990وهي توثق
للتاريخ ،لقاء أخويا جمع
بــن وفــد مــديــنــة الــربــاط
املشارك في مراسيم توأمة
وتآخي العاصمة اليونانية
أثينا مع العاصمة الرباط،
ورئيس الحكومة التونسية
األســبــق املــرحــوم صالح
املزيلي وزوجــتــه اللذين
كــانــا فــي زيـــارة خاصة
لليونان.
ويضم الوفد الذي ترأسه الدكتور حمزة الكتاني (ال يظهر في الصورة) كال من
محمد بوالل التازي واملرحوم موالي إدريس البلغيثي واملرحوم عبد اإلله كديرة،
واألستاذ إبراهيم األفراني واألستاذ أمني بنو شعيب أطال هلل أعمارهم ،وترافقهم
مرافقة من بلدية أثينا.

أول تلقيح إجباري على الرباطيني كان سنة
 ،1923ومعروف بالتلقيح «الجينري» (نسبة إلى
مخترعه الطبيب البريطاني جينر إدوارد بعد قضائه
 8سنوات في البحث والتجارب) ،وذلك منذ ظهور
وباء قاتل في الرباط سنة  ،1915فتك باملئات وشوه
أجساد اآلالف قبل اكتشاف اللقاح املضاد للجذري،
وبعده اجتاحت موجات من األوبئة كانت خفيفة
على الذين استعملوا اللقاح ومدمرة لغير امللقحني.
في سنة  ،1924اعترض جــزارون على إنشاء
املجزرة الحالية بجوار ساحل البحر ،ألن ذلك لن يساعد في
حفظ اللحوم من جهة ،وسيؤثر على صحة شغاليها من جهة
أخرى ،وبعد قرن تقريبا على هذا االعتراض من أجدادنا،
لم يتغير أي شيء ،بل تم بناء سوق الجملة للخضر والفواكه
إلى جانبها ،وينطبق عليه ما الحظه أجدادنا ،والضحايا
هم العمال واملستخدمون في هذين املرفقني ،باإلضافة إلى
التجار الذين يتكبدون خسائر فادحة في سلعهم.
اكن على العاصمة الدبلوماسية تكريم كل
الــدول التي كانت سباقة لفتح قنصليات باإلقليم
الصحراوي ،بتخصيص شوارع «املدينة الثقافية»
على الضفة والــتــي هــي محدثة أخــيــرا ،لتحمل
أسماء تلك الدول التي دخلت قلوب كل الرباطيني،
بــدءا من تغيير زنقة «أمريكا» حاليا واملوجودة
في زقاق صغير بحي املحيط قرب املركب الثقافي
املهدي بنبركة ،إلى شارع كبير ،وهذه مهمة املجلس
الجماعي ،ونتمنى أن يبرمج دورة استثنائية ،نظرا
ألهمية الحدث.
بحي المالح ،يوجد شــارع يحمل اسم «سيدي
مخلوف» ،وأول مدار عند مدخل العاصمة من جهة مدينة
سال قبالة فندق ضخم ،هو «مدار سيدي مخلوف» على بعد
 100متر من مدار املالح بشارع الحسن الثاني ،وبحثنا
عن صاحب هذا االسم ،فوجدنا اإلشارة إليه في «موسوعة
الرباط» الجزء األول ص ،262 :لألكاديمي املرحوم عبد
العزيز بنعبد هلل كالتالي« :سيدي مخلوف يهودي أسلم
وقد ولد في حي املالح ،وكان الحجاج يبيتون في ضريحه
ليلة سفرهم».
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ما يجري ويدور يف المدن

سطات

تباين يف تطبيق �إجراءات احلجر ال�صحي يدفع التجار
�إىل االحتجاج �ضد ال�سلطات العمومية
نورالدين هراوي

اتسعت في اآلونة األخيرة رقعة
الــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة بسطات
وازداد عددها ،فال يكاد يمر أسبوع
دون تنظيم مظاهرة أو أكثر من
طــرف محتجني على قــرار إداري،
خاصة في ظرفية انتشار فيروس
«كورونا» ،إذ تحول فضاء البلدية
أو العمالة إلى مكان خاص ورسمي
تـــــزوره فــئــات شــعــبــيــة مختلفة
ومتضررة ،سعيا منهم إلى تحقيق
مطلب مــن املطالب التي يرونها
مشروعة ،وآخر هذه االحتجاجات،
نظمها تجار تمردوا على توقيف
الحظر الليلي ،إذ الحــظ بعض
الــتــجــار أن التمييز فــي ساعات

اإلغـــاق بــن األســـواق واملــحــات
الــتــجــاريــة مــع نظيرتها األخــرى
في نفس الحي ،هي التي دفعتهم
إلى لغة االحتجاجات والشكايات
املتكررة ،إذ تتغاضى السلطات
عــن بعض املــحــات وتسمح لها

عـــيــــن

عـــــــــــلى الشمال
إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات

شمالية

بعد شهور من الغياب ،وبعدما قتل سائق
دراجــة نارية بواسطة سيارته رباعية الدفع
بالطريق الساحلية الرابطة بني تطوان وواد
لو ،حيث تم إقبار هذا املوضوع وإغالق امللف،
هــا هــو رجــل األعــمــال والبرملاني عــن إقليم
شفشاون يخرج من جحره ويتقدم بسؤال
كتابي أمــام البرملان وكــأن ساكنة الشمال
نسيت هذا الحادثة املؤملة التي أودت بحياة
شاب في مقتبل العمر بعدما دهسه بسيارته
عندما كان عائدا من مكتب مقاولته املتواجد
بتطوان ويقود بسرعة جنونية ليال من أجل
االلتحاق بمسكنه بشفشاون.
بعد غياب ملــدة سنة وإســنــاد أمــر مراقبة
خطباء اجلمعة لوزارة الداخلية ،دشن وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية عودته للساحة
بعزل خطيب مسجد الرحمة بحي اجليراري
مبدينة طنجة ،بسبب تطرقه يف خطبة
اجلمعة األخيرة ملوضوع التطبيع مع إسرائيل،
وقد خلف هذا القرار استياء عارما يف صفوف
ساكنة احلــي ،وكــان من املــفــروض تنبيهه أو
حتذيره عوض قطع رزقه عبر توقيفه عن
تأدية مهام اخلطابة ،حيث صارت عادة وزارة
التوفيق توقيف وإعفاء الفقهاء واألئمة دون
تعويضهم ،سواء كانت لديهم أقدمية أم ال،
كما أن شكواهم غير مقبولة لدى مفتشية
الشغل وغيرها من املصالح كاحملاكم.
انتشرت مخلفات البناء العشوائي بشوارع
تطوان بشكل مخيف ،حيث تمتنع الشركة
املفوض لها تدبير قطاع النظافة عن إزالتها
وحملها إلى املطارح الخاصة بها ،مما ساهم
في انتشار هذه املخلفات باألحياء والطرق
والشوارع باملدينة دون تدخل الجهات املعنية.

بتمديد الوقت إلى منتصف الليل
وأكــثــر ،بينما تشريعات قانون
اإلغــــاق تطبق بــكــل حذافيرها
على تجار ال تربطهم عالقات مع
جهات حزبية أو سلطوية ،على حد
تعبيرهم ،مما أثار حالة من التذمر

واالستياء والسخط العام في ظل
خرق التدابير واإلجراءات املشددة
املــتــخــذة ســلــفــا ،ونــهــج السلطة
املعنية ألسلوب التمييز وسياسة
الــكــيــل بــمــكــيــالــن ،خــاصــة على
مستوى بعض املهن كالحمامات.
وفي هذا السياق ،يتساءل الرأي
الــعــام :كــيــف يسمح للحمامات
الــعــصــريــة أو «الــتــركــيــة» بفتح
أبوابها ومزاولة نشاطها ،والتي
بــدورهــا استغلت هــذه الظرفية
الخاصة وزادت من أرباحها برفع
أثمنتها املتراوحة بني  70و100
درهــم عموما ،بينما تركت قــرار
اإلغالق ساري املفعول وملدة أطول
على باقي الحمامات التقليدية
والشعبية ،هــذا الــقــرار املجحف
الـــذي اتــخــذ بــقــرار مــشــتــرك بني
العمالة والجماعة ،جعل أربابها
والــيــد العاملة والطبقة الهشة

املشتغلة بها والتي سلكت مهنة
التسول ،ينظمون وقفات متكررة
بــدون أن تلقى أذانــا صاغية في
غياب قنوات االتصال املغلقة في
وجوههم وسياسة البروج العالية
املتخذة فــي حقهم ،اللهم بعض
اللقاءات الشكلية من أجل تهدئة
األوضــــاع الــتــي كــان يتكلف بها
بعض رؤساء الدوائر والقياد ولم
تدعمهم األحزاب إال مؤخرا ،بعدما
تلقت انتقادات واسعة من نشطاء
«الفيسبوك».
وأمام حالة الكساد التي سببها
توقيف اإلغالق والديون املتراكمة
عــلــى مــجــمــوعــة مــن التنظيمات
املهنية ،يطالب املهنيون بمراجعة
فـــوريـــة لـــقـــرار اإلغــــــاق وفــتــح
الــحــمــامــات فــي وج ــه املــواطــنــن
السطاتيني ،مع احترامهم املطلق
لكل إجراءات البروتوكول الصحي.

ما ال�سبب وراء توقف امل�شاريع الكربى بتطوان
يستغرب العديد من املواطنني
كما يتساءل البعض اآلخــر عن
السبب الــذي أدى إلــى توقيف
مجموعة من املشاريع ،خصوصا
تلك التي تم توقيعها أمام امللك
محمد السادس في شهر أبريل
من سنة  ،2014كما عرفت بعض
املــشــاريــع تــأخــرا فــي اإلنــجــاز،
ألســبــاب الزال ــت مجهولة ،حيث
كان من املفروض إتمامها خالل
هــذه السنة الــتــي لــم يتبق من
عمرها سوى أيام معدودات.
ومـــن ضــمــن املــشــاريــع التي
تــوقــفــت أشــغــالــهــا ،تهيئة واد
مارتيل ،الذي أعطى امللك انطالقة
أشغاله في نفس السنة ،إذ تم
إنجاز حديقتني على بعد مسافة
قصيرة فقط مــن هــذا املــشــروع،
فــيــمــا تــوقــفــت بــاقــي األشــغــال،
حيث يهدف هذا املشروع ،الذي
يضم عددا من املتاجر واملطاعم
والفنادق واملرافق الترفيهية ،إلى
استقطاب جميع فئات املجتمع

املــغــربــي ،وكــذلــك الــعــمــل على
إنعاش مدينة تطوان اقتصاديا،
عــبــر اســتــقــطــاب ع ــدد كبير من
السياح من خــال توفير مواقع
لإلقامة ومــرافــق ترفيهية على
ضفاف هذا الوادي ،حيث ألن هذا
املشروع يعكس االهتمام الخاص
الذي يوليه امللك لحماية البيئة
والتنمية املستدامة ،وكذا حرص
جاللته على تعزيز الجاذبية
االقــتــصــاديــة لــتــطــوان وتحسني
ظ ــروف عيش ساكنتها ،وفتح
مناطق جــديــدة للتعمير كفيلة
باستيعاب التوسع املستقبلي
للمدينة ،واحــتــضــان فــضــاءات
لــلــســكــن والــثــقــافــة والــتــرفــيــه
والرياضة واألعــمــال والتجارة،
وذلــك من أجل إخــراج «الحمامة
البيضاء» من الضيق االقتصادي
الـــــذي ســبــبــه غ ــي ــاب املــعــامــل
واملصانع التي تساهم في توفير
فرص الشغل.
إضافة إلى هذه املشاريع التي

تحفها الــعــديــد مــن الشبهات،
سجل تأخير في إنجاز مستشفى
جــهــوي للتخصصات بمدينة
تطوان ،بميزانية تصل إلى 5.5
ماليير درهم على مساحة مغطاة
تصل إلى  31246متر مربع ،حيث
كان سيستوعب  380سريرا ،كما
بلغت تكلفة دراسات هذا املشروع
 20مليون دره ــم ،وح ــددت مدة
إنجازه في عامني ،أي أواخر سنة
 ،2020لكن وكما هو ظاهر في
الــصــورة الخاصة بـ»األسبوع»

وامللتقطة يوم الجمعة  18دجنبر،
يظهر بامللموس أن إنجاز هذا
املشروع يسير كالسلحفاة ،وأنه
لن يكون جاهزا خالل هذه السنة
الــتــي أوشــكــت عــلــى االنــتــهــاء،
مما يدعو جميع الجهات ،على
رأسها املجلس األعلى للحسابات
والــجــهــات الــوصــيــة واملــراقــبــة
للمشاريع امللكية للتدخل العاجل
وفتح تحقيق شامل في املشاريع
امللكية التي تعثرت بتطوان أو
تعرف خروقات وعدم االلتزام بها.

إجـراءات الحـجر الصـحي بين العـامل والبـاشا
بعدما قامت عدة عماالت بجهة الشمال،
بإصدار قرارات تتعلق بفرض الحجر الصحي
الــجــزئــي ،املتعلق بــإغــاق جميع األمــاكــن
العمومية كالحدائق واألمــاكــن الترفيهية
بشكل نهائي ،وفرض اإلغالق على املحالت
التجارية واملــقــاهــي واملــطــاعــم ابــتــداء من
الساعة العاشرة ليال وحظر التجول في نفس
الساعة ،حيث كانت هذه الــقــرارات عاملية
وبتوقيع من طرف العامل شخصيا ،ويتعلق
األمــر بكل من عمالة العرائش وشفشاون
ووزان واملضيق ـ الفنيدق ،وغيرها ،فضل
عامل إقليم تطوان تفويت هذه املهمة لباشا
املدينة ،الذي ترأس اجتماع اللجنة املحلية
لليقظة الوبائية ،بتاريخ  20أكتوبر ،2020
داخل مقر باشوية تطوان ،رفقة مجموعة من
نواب رؤساء بعض املصالح كالصحة واألمن

والقوات املساعدة دون حضور الرؤساء ،ما
يعني أن صحة وسالمة املواطنني بني يدي
أنــاس غير مختصني وغير معنيني باألمر
الوبائي ،حسب العديد من املتتبعني للوضع
الصحي املتعلق بفيروس «كوفيد  ،»19مما
يطرح العديد مــن الــتــســاؤالت حــول غياب
دور عامل إقليم تطوان في مناقشة واتخاذ
القرارات املتعلقة بصحة التطوانيني رغم أنه
هو املسؤول األول عنها.
ومنذ أن تم اإلعــان عن الحجر الصحي
الجزئي والذي شرع في تطبيقه ابتداء من
ليلة الثالثاء  20أكتوبر  ،2020حيث تم
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ،من بينها حظر
التجول ابتداء من الساعة العاشرة ليال وملدة
شهر واحــد ،ومنذ ذلــك التاريخ ،الزال هذا
اإلجراء ساري املفعول ألزيد من شهرين دون

تجديده أو عقد اجتماع ثان لدراسة الوضع
الوبائي باملدينة ،في خرق لقانون الحجر
الصحي الجزئي الذي صار غير قانوني إلى
أن يتم تجديده ما بني  20إلى  30يوما كحد
أقصى ،حسب العديد من املراقبني.
لهذا ،فإن العديد من املواطنني يالحظون
عدم مراقبة هذا القانون الذي فرضه باشا
تطوان ،ويتهاون العديد من القياد ورؤساء
الدوائر األمنية في السهر على تنفيذ هذا
اإلجــراء وعدم مراقبته ،ويسمح للمواطنني
بالتجول مــا بعد الساعة الــعــاشــرة ليال،
ويسمح لبعض املــحــات الــتــجــاريــة كذلك
بفتح أبوابها ملا بعد الساعة املذكورة ،فيما
يتم التشديد على البعض اآلخر ،وذلك تبعا
لتهاون السلطات املختصة في تجديد إجراء
الطوارئ.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  24إلى  30دجنبر 2020
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انت�شار ع�شوائي لأبراج «الريزو» يف �شوارع مدينة �سال
األسبوع

تــعــرف مــديــنــة ســا انــتــشــارا
عــشــوائــيــا وف ــوض ــوي ــا ألبــــراج
«الـــريـــزو» فــي جميع الــطــرقــات
والــــشــــوارع ،وقــــرب املــســاحــات
الخضراء والبقع األرضية الفارغة،
حــيــث نــهــجــت مــخــتــلــف شــركــات
االتصاالت سياسة نشر األبراج في
مختلف الشوارع دون تنظيم ،مما
أضر كثيرا بجمالية املدينة.
واســتــنــكــر مــواطــنــون انتشار
أبراج «الريزو» في الشوارع ،في
غياب أي رقابة من قبل السلطات
املنتخبة ،املــســؤولــة عــن تنظيم
الشأن املحلي ،محملني املنتخبني
مسؤولية منح التراخيص لشركات

االتصاالت بدون معايير وتنظيم،
مما جعل األرصــفــة تتحول إلى
سلسلة من األبراج العالية ،وهذا
ما اعتبره الناس تراميا على امللك
الــعــام ومــضــرا بصحة السكان
املجاورين لهذه األعمدة الشاهقة.

ومــا يثير االســتــغــراب ونظرة
الــنــاس ،هو تواجد ثالثة أبــراج
فــي مــكــان واحـــد ،تفصل بينها
بعض األمــتــار فقط ،بينما تقوم
بعض الشركات ببناء سياج على
مساحة تفوق  6أمتار مربع ،مما

أيت ملول

يقلص مساحة الرصيف الذي يمر
منه املواطنون ،ويؤثر على جمالية
الشارع الــذي يتحول إلى مجمع
لألبراج العالية.
ظــاهــرة أعــمــدة «ال ــري ــزو» هي
ظاهرة عشوائية بدأت منذ سنوات
في سال ،وحولت العدوة الثانية
للعاصمة الرباط إلى مدينة ألبراج
االتصاالت في مختلف الطرقات،
بسبب غياب رقابة ومتابعة من قبل
الجهات املسؤولة ،حيث أصبحت
الشركات تضع أبراجها في أي
مكان دون االهتمام بصحة وسالمة
املــواطــنــن ،مــمــا يتطلب تدخال
عاجال من قبل السلطات ووكالة
تقنني املــواصــات ،لتنظيم هذه
الظاهرة ووضع معايير وقوانني
تــحــد مــن االنــتــشــار الــعــشــوائــي
لـ«الريزو» ،والذي يسيء لصورة
املدينة.

موالي يعقوب

استقدام موظفين
بالتزامن مع االنتخابات
األسبوع

هل هي احل�سابات ال�سيا�سية وراء تهريب
م�ست�شفى من جماعة �إىل �أخرى؟
األسبوع

توافد عدد من املوظفني الجدد على جماعة
أيت ملول قادمني من جماعة طاطا ،الشيء
الــذي طرح تساؤالت كثيرة لدى فعاليات
جمعوية حول الهدف من استقطابهم بشكل
مفاجئ في الفترة الحالية وقبل االنتخابات
الجماعية املقبلة.
وما زاد من استغراب امللوليني ،تولي
هؤالء املوظفني الجدد ملسؤوليات ومناصب
داخــل الجماعة ،تحتاج للخبرة وملعرفة
شاملة بامللفات املــوجــودة فــي الجماعة
واملرتبطة بالتدبير والتسيير ،حيث تساءل
البعض عن جدوى استقطاب موظفني من
مدينة أخــرى خــال هــذه الفترة؟ ومــا هي
املعايير املعتمدة في جلب هذا العدد إلدارة
الجماعة الحضرية ومنحهم مسؤوليات،
رغم وجود موظفني لهم خبرة منذ سنوات
وعــلــى اطـــاع بجميع املــلــفــات ومصالح
املواطنني؟
وقد منح النائب األول لرئيس الجماعة،
املعزول ،الذي يعد الرئيس الحالي بالنيابة،
مسؤوليات مختلفة للموظفني امللتحقني الذين
تم استقدامهم من مدينة طاطا ،حيث أسند
لبعضهم منصب الكاتب الخاص ،ورئيس
قسم املوظفني ،ورؤساء ألقسام أخرى.

القنيطرة

احتجت بعض جمعيات املجتمع املدني في إقليم
موالي يعقوب ،على املجالس املنتخبة بعدما عمد
املجلس اإلقليمي إلى املصادقة على نقل مشروع
بناء مستشفى اإلقليم إلــى جماعة عني الشقف
عوض جماعة سبع الرواضي التي خصص فيها
الوعاء العقاري والتصميم الهندسي لهذه املؤسسة
الصحية ،في عهد العامل السابق.
ويرى متتبعون أن نقل املستشفى من جماعة إلى
تراب جماعة أخرى ،له أهداف انتخابية ،وحسابات
سياسية بــن املنتخبني ،بعدما أقـــدم املجلس
اإلقليمي على عقد دورة خاصة لتمرير نقطة نقل
مشروع املستشفى اإلقليمي إلرضاء بعض الجهات،
التي تسعى لكسب أصوات انتخابية لسكان منطقة
معينة على حساب مصلحة املواطنني.
وعبرت فعاليات املجتمع املدني عن استنكارها
إلزال ــة مــشــروع املستشفى اإلقليمي مــن جماعة
الرواضي ،التي تقع في وسط إقليم موالي يعقوب
وتربطها طرقات بجميع الجماعات الترابية ،مما
سيسهل على املواطنني الوصول إلى املستشفى
إلجراء االختبارات واالستفادة من الخدمات الطبية.
واعتبرت الجمعيات املحتجة في بيان لها ،أن
إقبار مشروع املستشفى اإلقليمي في هذه الجماعة،

يدل على وجود حسابات انتخابية ومصالح تسعى
بعض األطــراف لتحقيقها على حساب املصلحة
العامة للساكنة ،منددة بخطوة املجلس اإلقليمي
الذي يريد إرضاء بعض املنتخبني الذين يطمحون
للفوز باالنتخابات املحلية املقبلة.
ويعيش إقليم موالي يعقوب فراغا كبيرا بسبب
غياب عامل على اإلقليم ،مما فسح املجال أمام
املنتخبني لتوزيع املشاريع ونقلها من مكان إلى
آخــر ،وإبـــرام صفقات عمومية فــي غياب سلطة
الوصاية ،الشيء الذي جعل األوضــاع في موالي
يعقوب تتدهور في غياب أي سياسة تنموية من
قبل املجالس املنتخبة.

غياب النقل الحضري يكرس معاناة المواطنين

يضطرهم حاليا لقطع مسافات
طويلة للوصول إلى املحطة.
وبالرغم من الكثافة السكانية

علم من مصادر مطلعة ،أن مصالح
الدرك امللكي بأيت اعميرة ضواحي أكادير،
قامت باعتقال إطار بإحدى الوكاالت البنكية
على خلفية اتهامه باختالس مبالغ مالية
مهمة من مالية الوكالة التي كان يشتغل بها،
وقدرت بحوالي  96مليون سنتيم ،وذلك عقب
اختفاء مبالغ مالية كبيرة من أرصدة زبناء
الوكالة ،وقف عليها تقرير للجنة تفتيش
مركزية موفدة من قبل البنك الذي يشتغل
فيه ،وقد أسفرت التحريات واألبحاث التي
باشرتها عناصر الــدرك امللكي عن توقيف
اإلطار البنكي ووضعه رهن تدابير الحراسة
النظرية من أجل البحث والتحقيق.

تمكنت عناصر الـفــرقــة احمللية للشرطة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ب ــاملـ ـف ــوضـ ـي ــة اجل ـ ـهـ ــويـ ــة ل ــأم ــن
مبــدي ـنــة أي ــت م ـل ــول ،ي ــوم اخل ـم ـيــس امل ــاض ــي،
مــن إيـقــاف شخص يبلغ مــن العمر  33سنة،
وذل ــك لــاشـتـبــاه يف تــورطــه يف قـضـيــة تتعلق
بالتزوير واستعماله ،وكانت مصالح اليقظة
املعلوماتية لألمن الوطني قد تفاعلت بجدية
ك ـب ـيــرة م ــع إع ـ ــان م ـن ـشــور ب ــإح ــدى صـفـحــات
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي يـعــرض شواهد
دراسـيــة م ــزورة للبيع ،حيث أسـفــرت األبـحــاث
التقنية والتحريات امليدانية عن حتديد هوية
صاحب احلساب اإللكتروني وتوقيفه مبدينة
أيت ملول.
وق ــد أس ـفــر إج ــراء الـتـفـتـيــش املـنـجــز داخــل
منزل املشتبه فيه ،عن حجز  14شهادة دراسية
م ـ ــزورة وحت ـم ــل ب ـيــانــات األغـ ـي ــار ،عـ ــاوة على
إي ـصــاالت لـتـحــويــات مــالـيــة مـجـمــوع قيمتها
املالية  28ألفا و 500درهــم يشتبه يف كونها
من عائدات هذا النشاط اإلجرامي.
من غير المعقول ،ومن العيب والعار
أن يظل العشرات من املواطنات واملواطنني
بإقليم اشتوكة أيت باها وجماعات أخرى
بنفس اإلقليم ،يعانون الويالت من أجل
إيداع طلبات الحصول على بطاقة التعريف
الوطنية بسبب تصرفات أحــد املوظفني
بمصلحة التشخيص القضائي الذي يعامل
املواطنني بمدخل مصلحة األمــن معاملة
«القطيع» أم ــام صمت املــســؤول ال ــذي ال
يستطيع تغيير هذا املوظف ،وضخ دماء
جديدة قــادرة على القيام باملهام املسندة
إليهم بكل إخــاص ونــكــران ذات وبــدون
ابتزاز..

األسبوع

يعاني ســكــان القنيطرة من
مشكل التنقل داخـــل املــديــنــة،
بسبب انــعــدام حــافــات النقل
العمومي ،عقب تفويض تدبير
القطاع لشركة «فوغال بيس»،
التي تفرض على الركاب  4دراهم
ونصف للرحلة ،رغم تلقيها للدعم
من وزارة الداخلية ،باإلضافة إلى
غياب خطوط كانت تقل العديد
مــن الــعــمــال والــعــامــات ،مما

أصـــــداء

ســوسية

ال ــت ــي تــتــوفــر عــلــيــهــا مــديــنــة
الــقــنــيــطــرة ،إال أن املــجــلــس
الجماعي عجز عن حل معضلة

الــنــقــل ،بــعــدمــا أخــلــت الشركة
السابقة بالتزاماتها ،مما دفعه
إل ــى فــســخ الــعــقــد املــبــرم ،بعد
االحتجاجات الكثيرة للمواطنني
على ظروف التنقل وتدهور بنية
الحافالت.
وقد اختار املجلس البلدي شركة
جــديــدة لتدبير النقل الحضري
والحد من معاناة املواطنني ،إال أن
املشاكل مازالت مستمرة ،بسبب
الخصاص الــذي تعيشه املدينة،
وغـــيـــاب خ ــط ــوط ت ــرب ــط بعض
املــنــاطــق ،مــمــا يــدفــع املــواطــنــن
لركوب حافلتني قصد الوصول إلى
املنزل أو مقر العمل.

أسفرت االنتخابات امل ـه ـن ـيــة الن ـت ـخــاب
ال ـن ـق ـيــب اجل ــدي ــد لـهـيـئــة احمل ــام ــن ب ــأك ــادي ــر،
والتي انتهت يوم اجلمعة املاضية ،عن انتخاب
ذ .ن ــور ال ــدي ــن خـلـيــل نـقـيـبــا ج ــدي ــدا للهيئة
بعدما تنافس كل من احملامني بوجمعة عبد
الـعــاطــي ،احلـســن مـخــا ،إبــراهـيــم قـضــا ،نــور
الــديــن خليل واحل ـســن بــوفـيــم ،عـلــى منصب
الـنـقـيــب اجل ــدي ــد ،قـبــل أن يـحـســم ن ــور الــديــن
خليل املنافسة لصاحله ويكون نقيبا للهيئة
خلفا للنقيب حسن وهبي.
وبخصوص عضوية مجلس هيئة احملامني،
فقد شملت مترشحني اثنني يف فئة النقباء
السابقني ،و 28مترشحا يف فئة احملامني ذوي
األقدمية التي تفوق  20سنة ،و 28مترشحا
أيضا يف فئة احملامني ذوي األقدمية املتراوحة
بني  10إلى  20سنة.
علم من مصدر مــطــلــع ،أن فقيها
محسوبا على منطقة أكلو بإقليم تزنيت ،قام
بمحاولة انتحار بتناول سم الفئران صباح
الخميس املاضي ،وقالت مصادر محلية ،أن
الفقيه حاول وضع حد لحياته بعد توصله
بمراسلة من مندوبية األوقــاف والشؤون
اإلسالمية بتزنيت بخصوص توقيفه عن
مهامه ،على خلفية االشتباه في تورطه في
عالقة فساد أخالقي ،فضال عن الضغوطات
النفسية التي كان يعاني منها مؤخرا بعد
افتراقه عن زوجته ،وحسب نفس املصادر،
فإن الفقيه املذكور ما زال يتابع العالج تحت
العناية الطبية املركزة.
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مواطنون يحذرون من خطر بيئي
يهدد المنطقة الصناعية

الصويرة

األسبوع

احتالل م�ساكن الدولة يغني جيوب املحظوظني
حفيظ صادق

ال حـــديـــث هـــــذه األيـــــــام عــبــر
بعض الجرائد واملــواقــع الرقمية
والصفحات «الفايسبوكية» يعلو
عن ظاهرة جديدة أخذت تغزو مدينة
الصويرة ،ويتعلق األمر بموظفني
فــوق الــعــادة ببعض الجماعات،
يــســتــغــلــون الــســكــن الــوظــيــفــي
ويحولونه لدور الضيافة بالبوادي
الستقبال السياح األجانب بسومة
كرائية تفوق  5000درهم شهريا،
ومــوظــفــن ف ــوق ال ــع ــادة ب ــاإلدارة
األم أحيلوا على التقاعد وال زالوا
يستغلون السكن الوظيفي ويجعلون
منه شققا مفروشة بمدينة الصويرة
(شــارع املسيرة وتجزئة الفضيلة
وشارع املقاومة والتجزئة الرابعة
نموذجا) ،مع العلم أن هناك من
يتوفر على أكثر من خمسة منازل،
وثمن الكراء ال يتعدى  70درهما

تلكس
طالب فرع النقابة الوطنية
للتعليم بطاطا وزيــر التربية
الــوطــنــيــة ورئـــيـــس الــنــيــابــة
العامة ،بفتح تحقيق لتحديد
املـــســـؤولـــيـــات ومــحــاســبــة
املتورطني في نتائج االمتحان
الكتابي لــولــوج مركز تكوين
املــفــتــشــن ملــســتــوى التعليم
االبــتــدائــي ،وأكــد فــرع النقابة
على تضامنه مع رجال ونساء
التعليم ضحايا املحسوبية
والــعــبــث ،مــنــددا بالخروقات
التي تتالعب بمصالح الشغيلة
التعليمية وعموم املترشحني.

شهريا أو أقــل ،وهناك جماعات
الزالــت بعض املــنــازل بها تستغل
من موظفني أحيلوا على التقاعد
أو يمارسون مهنا حرة ومنهم من
تــم تعيينه بالصويرة منذ عقود
وال مــســؤول يجرؤ على فتح مثل
هذه امللفات التي تستفيد منها فئة
معينة منذ عشرين سنة وأكثر ..إنه
«الذهب األسود» املنتشر باإلقليم
دون حــســيــب وال رقـــيـــب ،فــأيــن
املسؤول األول من كل هذه الفوضى
التي تعم إقليم الصويرة؟
لــذلــك ،يجب الــوقــوف على هذه
الخروقات ووضــع حد لالستغالل
غير املشروع ألمــاك الــدولــة ،على
أمل أن تتم إعادة األمور إلى نصابها
ببعض الجماعات القروية.
جدير بالذكر ،أن سقوط الحق في
شغل السكن بصفة وجوبية في أي
من أمالك الدولة (األمالك املخزنية)
أو أمالك البلدية أو األمالك املكتراة
املعدة لفائدة مصلحة عمومية بصفة
رئيسية تبعا ملقتضيات عــدد من
املذكرات التأسيسية والتنظيمية،

خصوصا الفصل  13مــن الــقــرار
الوزاري الصادر بتاريخ  19شتنبر
 1951كما وقــع تغييره وتتميمه،
وكذا قرار الوزير األول عدد 3.89.77
الصادر بتاريخ  5ابريل 1977بشأن
النظام الخاص باملوظفني املسكنني،
كما أن منشور الوزير األول عدد:
/16/69د الصادر بتاريخ  21شتنبر
 1994املــتــعــلــق بــاالســتــمــرار في
شغل املساكن اإلداريــة والوظيفية
مــن طــرف موظفني أو أع ــوان بعد
االنقطاع عن العمل ،يحدد األسباب
املوجبة لإلفراغ في ست حاالت ،هي:
االستقالة ،اإلعفاء ،االنتقال للعمل
بمدينة أخــرى ،التوقف املؤقت عن
العمل ،واإللحاق ،ثم اإلحالة على
التقاعد ،وفي حالة املخالفة ،تطبق
في حقه اإلجـــراءات التأديبية أو
يلزم بالخضوع ملراجعة السومة
الكرائية بما يتوافق وحقيقة سومة
الكراء الحقيقية ،أو اتباع املسطرة
الــقــضــائــيــة ،كــمــا قــد تــطــبــق هــذه
اإلجــراءات مجتمعة أو منفردة في
حق املخالف لذلك.

طــالــبــت جــمــعــيــة املنطقة
الصناعية ببني مالل ،بتدخل
والي الجهة ،من أجل إحداث
محطة ملعالجة املياه العادمة
لــلــوحــدات الصناعية ،وذلــك
للحد من الخطر البيئي الذي
يهدد املنطقة ،وقد يؤدي إلى
فشل املشاريع االستثمارية
في الجهة ،بسبب غياب البنية
التحتية األساسية.
وأكدت الجمعية التي تضم
مجموعة من أصحاب البقع
املخصصة إلنــجــاز املشاريع
الــصــنــاعــيــة ،أن ال ــظ ــروف
الحالية والتكلفة الباهظة
إلنــجــاز مــحــطــة املــعــالــجــة ال
تسمح للمستثمرين بتمويل
املشروع ،مضيفة أن العملية
تتطلب مكتب دراسات وتنفيذ،
مما يتطلب تــدخــل الـــوزارة
الوصية والقطاعات الحكومية
األخرى لتمويل إنجاز املحطة.
وتفتقر املنطقة الصناعية

لــوعــاء عــقــاري كــافــي لبناء
محطة املــعــالــجــة ،مــمــا دفــع
بالجمعية للمطالبة بإنجازها
قرب محطة الوكالة الجماعية
لتوزيع املاء والكهرباء بتادلة،
خــاصــة وأن ه ــذه املؤسسة
تــتــوفــر عــلــى األطـــر املــؤهــلــة
لإلشراف عليها ،معتبرة أن
فــرض إنجاز محطة ملعالجة
املــيــاه فــي دفــتــر التحمالت،
ســيــؤدي إلـــى رفـــع رأســمــال
االستثمار ،مما سيكون عائقا
أمـــام امل ــق ــاوالت والــشــركــات
املتوسطة إلنجاز مشاريع في
املنطقة الصناعية.
وأوضـــحـــت الــجــمــعــيــة أن
استمرار غياب محطة للمعالجة
في املنطقة الصناعية ،سيخلق
ضــررا بيئيا كبيرا ،وسيدفع
عدة شركات صناعية للتوقف
عـــن ال ــع ــم ــل ،مــمــا سيخلق
مشاكل قانونية واجتماعية
لــلــعــمــال ،داعـــيـــة إلــــى فتح
شراكة مع املجلس الجماعي
واملجالس املنتخبة ،ومع جميع
القطاعات ،بما فيها مندوبية
وزارة الــتــجــارة والصناعة
وغرفة التجارة.

إنزكان

جزار يفجر فضيحة «تالعب مالي» في رسوم استخالص الذبائح
الجبايات رغم سوابقه القضائية.
وأضاف ذات املصدر ،أن عددا من العاملني في
مجزرة إنزكان ،الحظوا ظهور عالمات من البذخ
والثراء على أحد املستخدمني في اآلونة األخيرة،
في حني أنه كان قبل فترة قصيرة عامال مثله مثل
باقي العاملني في املجزرة من متوسطي الدخل،
األمــر الــذي يــطــرح عــدة تــســاؤالت حــول األمــوال
املتهاطلة على هذا الشخص في ظل التالعب املالي
الذي تعرفه العديد من امللفات ذات العالقة باملجزرة.
وأكد املصدر ،أن الجماعة تتجاهل ما يجري
بمجزرة إنزكان ،ولم تحاول التدخل لجعل حد
لهذه «الفضيحة».

األسبوع

فــجــر أحـــد الـــجـــزاريـــن ب ــإن ــزك ــان فضيحة
مدوية ،ويتعلق األمــر بما قاله إنها «خروقات
وتالعبات مالية تطال رسوم استخالص الذبائح
بمجزرة إنزكان ،إلى جانب تمرير ذبائح أخرى
دون أداء رسوم الجبايات الخاصة بها».
هــــذا ،وصــــرح الـــجـــزار املـــذكـــور بـــأن هــذه
«الفضيحة» تسبب فيها أحد املوظفني بمصلحة

أخـبار الــــــــــدارالبـيضـاء
تنامت وتيرة البناء العشوائي بشكل
كبير ومتسارع بمنطقة املكانسة الواقعة
تحت نفوذ مقاطعة عني الشق ،مما يشعل
فتيل األسئلة املقلقة لدى الساكنة وفعاليات
املجتمع املــدنــي ،حيث برهنت بامللموس
حــاالت االحتقان والغضب االجتماعي عن
انسداد آفــاق الحوار وعــدم تفعيل سياسة
القرب من املواطن ،وتسيد خطاب التيئيس
واملماطلة واإلقــصــاء والــركــود االقتصادي
والتردي األخالقي ،الذي يولد لدى شريحة
عريضة من الساكنة الوعي بخطورة البناء
العشوائي وعــدم تطبيق قــانــون التعمير
والبناء الجاري به العمل.
ومع اقتراب االنتخابات ،يستمر استفحال
الظاهرة في صفوف الساكنة الغير واعية

وجرم فعلها ،بدعم من
بخطورة ُ
منتخبني اغــتــنــوا مــن البناء
العشوائي.
تزداد معاناة املواطنني نتيجة
تعطل مصالحهم بــمــركــز تسجيل
السيارات في مقاطعة موالي رشيد
بــالــدار البيضاء ،علما أن املرفق
املذكور تتكدس فوق مكاتبه طلبات
تفوق وضعيته البشرية واإلداريــة،
وكل محتاج لخدماته ،ما عليه إال أن
يحشر نفسه
وســـــــط

ازدحام الوافدين أو االصطفاف في الطابور الطويل،
في انتظار وصول دوره بعد ساعات من الضغط
النفسي والجسدي قبل الوقوف بني يدي موظف
وحيد متعب ومنهك ،في ظل غياب أي تفسير
منطقي ملعنى تجاهل الجهات املسؤولة ،إقليميا
ومركزيا ،لوضعية املركز وما تحدثه هذه الوضعية
من إهانات للمواطنني ،ومن تشنجات تصدر عن
بعض حراس األمن ،وعن رئيس املركز الذي أدى
به الضغط إلى التعامل مع املواطنني بلغة التعنت
والتسويف وتعطيل مصالحهم.
يعد الغش الــتــجــاري فــي املــواد
الــغــذائــيــة أخــطــر
أنــــــواع الــغــش،
بــالــنــظــر

لكونه قد يتسبب في حدوث وفيات أو تسمم يجعل
الضحية يعيش بقية عمره يعاني من تبعاته
املدمرة ،والغش في املواد الغذائية ال يرتبط فقط
بالغش التجاري ،بل أيضا بطريقة الحفظ كما
هو الحال باملحالت املتواجدة بـ«القريعة» ،التي
تباع فيها بعض السلع املنتهية الصالحية،
إلخفاء النكهة والرائحة األصلية لهذه املنتجات
املتدنية أصال ملنع تلف املنتج الغذائي ،ومن
ثم تمديد فترة صالحيته ،حيث بإمكان املرء
مالحظة أن املنتج يــدوم فترة طويلة جدا إذا
تمت مقارنته باملنتج الطبيعي الذي يتلف خالل
بضعة أيام ،لتبقى صحة املغاربة تحت رحمة
املتالعبني بالجودة وبتاريخ انتهاء الصالحية
في غياب مراقبة الجهات املختصة بعمالة
مقاطعات الفداء مرس السلطان.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

2020
دجنبر
إلى 30
من 24
2020
نونبر
إلى 25
من 19

19

الـرأي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

المغرب بين الكسكس وحرب البسوس
تتسارع األح ــداث بشكل كبير ال يمكن معه
للمحلل السياسي أن يعتمد على تخمينه ،ألنه
سرعان ما يفاجأ بما لم يكن يتوقعه ،ففي كل يوم،
بل في كل ساعة ،يسجل التاريخ أحداثا إما تخلد
أمجاده ،أو تذكره باندحاره في معارك مختلفة..
فإذا كان الفرنسيون ودول املحور يحتفلون كل
سنة بذكرى معركة «لو فيردان» ()Le verdun
التي انهزم فيها جيش نابليون بسبب الثلوج
الكثيفة التي أقبرت املحاربني الفرنسيني ،فإن
لكل شعب محطات تاريخية منها ما يبعث على
الحزن واألسى ومنها ما يذكر باألمجاد ،واملغرب
أيضا لم ينج من تداعيات هذه القاعدة ،لنذكر
أن الجيش املغربي تكبد خسائر فادحة ،األولى
في معركة أمام الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال
شارل مارتل بمدينة «بواتيي» ( )Poitierسنة
 ،732وكــاد املغرب أن يكتسح أوروبــا لــوال أن
الجنود املغاربة انسحبوا بعد مقتل قائدهم
عبد الرحمان الغافقي ،أما الثانية ،فهي معركة
«إيسلي» سنة  ،1844التي كــان من املفروض
أن يــشــارك فيها اإلخـــوة الــجــزائــريــون ،حيث
كان مخططا أن يهاجم الجزائريون من الخلف
ويهاجم الجيش املغربي مــن الجهة املقابلة
ليصبح الجيش الفرنسي املستعمر بني فكني،
مما كان سيضمن النصر ،ومعلوم أن الجيش
الفرنسي كان يفوق الجيش املغربي عدة وعددا،
لكن انسحاب الجيش الجزائري عجل بانهزام
املغرب في هذه املعركة ،التي قامت أساسا ملنع
فرنسا مــن الــدخــول للتراب الــجــزائــري ،حيث
استشهد  800محارب من قبائل بني يزناسن،
أهمها قبيلة أنكاد وبني وكيل ،وفرضت فرنسا

الحسين الدراجي

غرامة كبيرة وشروطا قاسية على املغرب.
من خالل هذه املعطيات التاريخية ،يتضح أن
الخالف بني املغرب والجزائر ليس وليد اليوم،
والدليل على ذلك موقف مسؤولي الجزائر الذي
يتسم بالتعنت ورفــض جميع املــحــاوالت التي
قامت بها الدول الصديقة والشقيقة لطي الخالف
حول ملف الصحراء املغربية ،وقد علمنا أن لقاء
كان مقررا بني رؤساء الدول الخمس التي يتكون
منها املغرب العربي الكبير ،لــدراســة الحلول
املمكنة التي توافق عليها جميع األطراف املعنية
بهذا النزاع.
ويتساءل الرأي العام عن تأخير هذا امللتقى
الغير مبرر ،فهل يكمن السبب في احتالل مراكز
القرار من طرف تالميذ بوتفليقة؟ ويرجع ذلك إلى
غياب الرئيس الجزائري بسبب إصابته بفيروس
«كورونا» ،ومهما يكن من أمر ،فإن املغرب كان
ومازال وسيظل على استعداد للقاء أخوي يمكن
الشعوب املغاربية من العيش في أمن وأمان.

وقــد كــان التفاؤل واألمــل يحدو الجميع
بشأن عقد هذا اللقاء ،لجعل الحدود املغربية
الجزائرية منطقة خالية من املناورات ،غير أن
ما وقع في معبر «الكركرات» ،اضطر املغرب
إلى جعل حد ملناوشات الجزائر وصنيعتها
البوليساريو ،وقــد نفذ صبره ولجوئه إلى
ضبط النفس ،واعترفت األمم املتحدة والدول
املحبة للسالم بأن السيل بلغ الزبى ،وأن من
حق املغرب أن يدافع عن وحدته الترابية ،لكن
الغريب العجيب ،أنه في خضم هذه األحداث،
شاركت الــدول املغاربية في مباراة الختيار
«أحسن كسكس» ،وهــو حسب التاريخ من
أصل مغربي كما يعترف بذلك أمهر الطهاة
وكبريات املطاعم األوروبية ،أليس من املضحك أن
يجتمع مندوبو الدول الخمس وفي هذه الظرفية،
لتحضير الكسكس بمدينة أكادير بينما القضايا
الوطنية املهمة يطغى عليها النسيان؟ ومما ال
شك فيه ،أن أصحاب هذه املبادرة سيفكرون في
تنظيم مباراة أخرى حول الحريرة ،وستكون كما
يقول املثل املغربي« :حريرتهم حريرة».
وإذا كــانــت حــرب الــبــســوس سنة  ،494قد
دامت أكثر من أربعني سنة ،اقتتل خاللها مئات
املحاربني ،فإن نزاعنا مع مسؤولي الجزائر دام
أكثر من ذلك وطال أمده ،بحيث أخشى أن تصاب
الشعوب املغاربية بـ«كورونا سياسية» يبتلي
بها اإلخوة الجزائريون ،لذلك يجب أن نفكر في
الوسائل الناجعة للتصدي لهذه الجائحة ،ألن
الوقاية خير من العالج ،وهكذا  -ال قدر هلل -
سيكون مصيرنا إذا استمر هؤالء القادة في غيهم
يعمهون استجابة للرغبة في التوسع(.)..

نافذة للرأي

مفهوم أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني
يقصد بأسير الحرب ،كل مقاتل يقع في قبضة
العدو أثناء العمليات الحربية ،إال أن موضوع
حمايته مــن االعــتــداء على حياته وسالمته
الجسدية وشــرفــه ،عــرف اهتماما كبيرا منذ
القرن التاسع عشر ،وحــاول املجتمع الدولي
في العديد من املرات ،أن يضع قيودا وضوابطا
وأحكاما تنظم وضعية األسير ،لهذا سنعالج
في هــذه املقالة كيفية تناول القانون الدولي
ملوضوع حماية األسرى من خـالل سنه للمفاهيم
واملرجعيات القانونية عبر كل من اتفاقية الهاي
 ،1907واتفاقيات جنيف لسنة  1929وسنة
 ،1949والبروتوكول اإلضـافي األول والثاني
لسنة . 1977
لقد عرفت اتفاقية الهــاي سنة  1907أسرى
الحرب بأنهم األشــخــاص الذين يقعون تحت
سلطة العدو من الفئات التالية:
 )1أفــراد القوات املسلحة لطرف في النزاع
وأعضاء امليليشيات واملتطوعني املنتمني لهم.
 )2أفــراد امليليشيات واملتطوعني اآلخرين
بــمــن فيهم أعــضــاء حــركــة املــقــاومــة املنظمة
املنتمية لطرف في النزاع والعاملني داخــل أو
خارج أراضيهم حتى ولو كانت محتلة ،بشرط
استيفاء الشروط التالية :أن تكون تحت قيادة
شخص مسؤول عن مرؤوسيه ،وأن تكون لها
عالمة مميزة يمكن معرفتها عن بعد ،وأن تحمل
أسلحتها بشكل ظاهر ،وأن تقوم بعملياتها وفقا
لقوانني وتقاليد الحرب.

مفهوم أسرى الحرب وفق
اتفاقية جنيف 1929
أمام األهوال الخطيرة التي تعرض إليها أسرى
الحرب خالل الحرب العاملية األولى (دول املحور
والحلفاء) من سوء معاملة وتقتيل وتعذيب...
إلخ ،اضطر املجتمع الدولي من خالل ممثلي 48
دولة ،إلى عقد اتفاقية جنيف سنة  ،1929التي
احتوت على تنظيم دقيق لحالة أسرى الحرب
في ما يزيد عن  80مــادة ،ووسعت فيه مفهوم
أســرى الــحــرب ليشمل «جميع األشــخــاص في
القوات املسلحة لألطراف املتنازعة الذين يقعون
فــي قبضة الخصم أثــنــاء العمليات الحربية
البحرية أو الجوية» ،كما تضيف االتفاقية بأن
أسير الحرب هو «كل شخص من األعداء يؤخذ ال
لجريمة ارتكبها وإنما ألسباب عسكرية» ،والهدف
من هذه االتفاقية هو ضمان حسن معاملة أسرى

األراضـــي غير املحتلة الحاملون للسالح من
تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو ملقاومة القوات
الغازية شريطة حمل السالح جهرا ،ثم املعتقلون
من جديد بعد أن سبق اإلفــراج عنهم بينما ال
زالت الحرب قائمة.
عبد العالي وهاب

الــحــرب الــذيــن يقعون فــي قبضة أحــد أطــراف
الــنــزاع ،وواجــب الــدول في معاملتهم املعاملة
التي تليق بإنسانيتهم ،وحمايتهم من أي اعتداء
يمس حقهم في الحياة أو سالمتهم الجسدية أو
تعريضهم لفضول الجمهور وسخريته.
وقــد تمت مراجعة هــذه االتفاقية بــنــاء على
دعــوة من هيئة اللجنة الدولية للصليب األحمر
سنة  ،1949تمخضت عنها أربع اتفاقيات دولية
إنسانية لحماية ضحايا النزاعات املسلحة من
املرضى والجرحى في الحرب البرية (االتفاقية
األولى) ،وجرحى وغرقى الحرب البحرية (االتفاقية
الــثــانــيــة) ،ومعاملة أس ــرى الــحــرب (االتفاقية
الثالثة) ،وحماية املدنيني (االتفاقية الرابعة).

مفهوم أسرى الحرب وفق اتفاقية
جنيف الثالثة 1949
تعد اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى
الحرب ،هي املرجعية القانونية لحماية األسرى،
وهــي مكملة اللــتــزامــات ال ــدول باألحكام التي
تسري في زمن السلم ،وحاالت االحتالل الكلي
أو الجزئي إلقليم أحد األطراف املتعاقدة ،وتعد
قواعد االتفاقية آمرة وملزمة وال يجوز لألسير
نفسه التنازل عنها ،وقد سعت هاته االتفاقية
إلى توسيع مفهوم أسير الحرب لتشمل الفئات
التالية :أفــراد القوات املسلحة وامليليشيات،
أفراد امليليشيات والوحدات املتطوعة األخرى
وعناصر املقاومة املنظمة املنتمون ألطــراف
النزاع ،أفــراد القوات املسلحة النظامية الذين
يعلنون والءهــم لحكومة أو سلطة ال تعترف
بها الدولة الحاجزة ،مرافقو القوات املسلحة
كاملراسلني الحربيني ،أفــراد أطقم املالحة بمن
فيهم القادة واملــاحــون ومساعدوهم ،وسكان

مفهوم أسرى الحرب وفق
البروتوكول األول والثاني اإلضافيين
التفاقيات جنيف لسنة 1977
واستدراكا لبعض النقائص التي وردت في
االتفاقيات األرب ــع لجنيف ،صــدر سنة 1977
بروتوكوالن إضافيان ،نص األول على بعض
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني
والتي يكون أسير الحرب ضحية لها ،وإضافة
بعض الضمانات املمنوحة لألسرى عند املتابعة
واملحاكمة ،كما عرف أسير الحرب ليشمل «جميع
أفراد القوات املسلحة واملجموعات والوحدات
املسلحة التي تكون تحت قيادة مسؤولة» ،إال
أننا نسجل أنه رغم تجريمها لبعض السلوكات
الخطيرة التي يتعرض لها أســرى الحرب ،إال
أنها تبقى حماية جنائية ناقصة ،كونها لم
تحدد العقوبات التي تقابلها ،مكتفية بحث
الدول على سن التشريعات الداخلية التي تعاقب
على هذه االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى
(وفق البروتوكول الثاني) ،األمر الذي جعل هذه
الحماية تقترب من الحماية األخالقية أكثر من
الحماية القانونية.
وفــي سنة  ،1998صــدر الــنــظــام األســاســي
للمحكمة الجنائية الدولية الــذي تضمن بيان
الــجــرائــم الــدولــيــة التي تدخل فــي اختصاص
املحكمة ،وتحديد العقوبات التي يمكن لهذه
املحكمة أن تطبقها على كل مجرم دولــي يقدم
للمحاكمة أمامها ،وبموجب هذا النظام ،يمكن
القول بأننا أمام حماية جنائية حقيقية ألسرى
الحرب ،سواء كانوا ضحايا أو متهمني.
إن الحماية الجنائية ألســرى الــحــرب كما
هـي مقررة في مختلف صكوك القانون الدولي
اإلنساني ،مع ما فيها من قصور ونقص ،جديرة
بتفادي املآسي التي طاملا عانى منها األسرى
على مر العصور ،وأنه طاملا أن القانون الدولي
اإلنساني ،هو قانون قابل للتطور بتطور الفكر
اإلنساني ،فإن األمل يظل قائما في تحقيق حماية
جنائية أفضل ألسرى الحرب عما هي عليه اآلن.

بين القضية الوطنية
والروح القومية

محمد شقير

أثار إعالن القرار الرئاسي األمريكي باالعتراف ألول مرة بسيادة
املغرب على أقاليمه املسترجعة بعد أكثر من  45سنة ،مقابل استئناف
العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل ،جدال بني القوى السياسية التي
انتقد بعضها هــذا االتــفــاق واعتبره خيانة للقضية الفلسطينية،
ومقايضة سياسية بني مكاسب تدعيم الوحدة الوطنية وتطبيعا مع
سلطات الكيان الصهيوني ،في وقــت اعتبرته قــوى أخــرى ضــرورة
سياسية تقتضيها مصلحة الدولة والحفاظ على وحدتها وسيادتها.
وحتى ال ينغمس املرء في هذا الجدل السياسي واملذهبي ،سيكون
من املفيد الرجوع إلى إضاءة تاريخية عكست أن منطق الدولة هو الذي
ساهم في استمرارية الدولة باملغرب ،والحفاظ على كينونتها السيادية:
 )1املصلحة العليا للدولة:
إن ظهور الدولة فـي أي مـجتمع سـياسـي ال يرتبط فـقـط بـوجـود
العنصر املادي (أو الحدود السياسية) ،بل يـشـتـرط أيـضـا وجود
عـنـصـر مـعـنوي أو «ترسنتدالي» ( )Transcendentalيتمثل على
الخصوص في تبلور منطق للدولة ( ،)la logique de l’Etatويؤكد
هنري لوفيبر هذا الـمعطى من خالل الربط الجدلي الوثيق بني الدولة
ومنطقها ،فالدولة كما يقول «تحكم وتسير ،تحمي وتدافع ،وتعاقب
وتقتل باسم منطق للدولة» ،ويـتـمـثـل هـذا الـمـنـطـق الدولتي فـي ما
سماها ميكيافـيلي في ما بـعـد «املصلحة العليا للدولة» أو
« ،»la raison de l’Etatوقد اعتبر هذا األخير أن مصلحة الدولة
هي فوق كل مصلحة ،بل هي املصلحة األسمى واألعلى ،إذ أن شروطها
تعتبر شروطا قطعية ،ويرى ميكيافيلي أيضا أن هناك عالقة جد وثيقة
بني الدولة و«منطقها» ،فالدولة في نظره «تشكل التجسيد األسمى
للقوة ،وبالتالي فهي تجسد القيمة األعلى ،ونتيجة لذلك ،فهي تبحث
عن أهدافها الخاصة ،وتخلق قوانينها الخاصة ،وبالتالي فهي ال تقع
تحت طائلة األخالق العادية».
ورغـم ما يكتنف هذا املوضوع من غموض ،واختالف الباحثني حول
تحديد ماهيته ،يمكن أن نشير إلى أن منطق الدولة (أو املصلحة العليا
للدولة) ،يتجسد على الخصوص من خالل مبدأين أساسيني:
أ) مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
ب) ومبدأ الحفاظ على بقاء الدولة.
ووفـق هـذا املنظور ،يـمكن اإلشارة إلـى أن بـروز الـدولـة في املغرب
ارتبط أيضا بتبلور منطق لها ،ويتأكد ذلك على الخصـوص مـن خـالل
عـدة أحـداث سـيـاسـيـة طـبعت تاريخ املغرب القديم ،ومن أهمها تلك التي
جسدت تبلور منطق الدولة املغربية ،حادثة تحالف امللك بوكوس مع امللك
يوغرطة ،وتسليمه في ما بعد للرومان ،إذ من املعروف تاريخيا أن امللك
بوكوس كان حليفا ليوغرطة أثناء مواجهته لروما ،نتيجة القتناعه ،من
جهة ،بخطورة الهيمنة الرومانية على املنطقة ،وكذا لروابط املصاهرة
التي كانت بني العاهلني ،من جهة ثانية ،لكن بعد استفحال الخطر
الروماني وتغير ميزان القوى لصالح الجيوش الرومانية ،بل وتهديدها
للتراب املغربي ،اقتضى األمر أن يراجع امللك بقشيش حساباته ،وأن
يعيد النظر في تحالفه مع يوغرطة ،وأمام تـباعـد وجـهـات الـنـظـر بني
املفاوضني ،تم االتـفـاق على تأجيل هـذه املفاوضات للتشاور ،وبعد
انـفـضاض الجمع ،عاد امللك بقشيش وهو يفكر في العرض الروماني
ويوازن بني املصالح السياسية التي ستجنيها البالد من خالل التحالف
مع يوغرطة أو مع روما ،وقد عبر سالوست عن ذلك باإلشارة التالية:
((ترك بقـشيش ،بذكاء بونيقي ،الروماني والنوميدي ،معلقني ،وفي حيرة
من أمرهما يتساءالن عمن سيعقد معه حلفا ،في حني كان يوازن هذا
األخير في فكره بني من سيسلم من االثنني لآلخر ،فهل سيسلم يوغرطة
للرومان أو سيسلم سيال ليوغرطة ،فالعاطفة كانت تدفعه للحل الثاني،
في حني كان الخوف يدفعه للحل األول)).
وقد بقي امللك محتارا بني الحلني لفترة طويلة ،ومما يؤكد ذلك إشارة
سالوست إلى أن امللك استدعى خواصه ليلة اليوم املتفق عليه بينه
وبني سيال ،ثم غير رأيه فجأة ليصرفهم(( ،فقد كان هناك صراع داخلي
يعتمل في صدر امللك ويفصح عنه بريق عينيه وقسمات وجهه رغم
صمته املطبق ،وأخيرا رجح امللك كفة سيال ،واختار الـتحالف مع روما،
وذلك بتسليم يوغرطة ،نظرا ألن هذا القرار كانت تمليه مصلحة البالد
العليا ومنطق الدولة بعيدا عن كل العواطف الشخصية للملك بوكوس،
وقـد أشـار الـمؤرخان بلوخ وكاربـينو إلى أن امللك بوكوس كان يتمنى
عدم القيام بتسليم صهره وحليفه يوغرطة إلى الرومان ،وألح بـشـدة،
أثناء مفاوضته مع سيال ،على التزام الحياد ،لكن الرومان لم يقبلوا
بذلك وخيروا امللك بني التحالف معهم أو التحالف ضدهم ،وأمام هذا
الخيار ،كانت الضرورة السياسية تقتضي أن يتجاوز امللك مشاعره
الخاصة ويغلب منطق الدولة ..فبتسليم يوغرطة ،جنب امللك بقشيش
األول مملكته فظاعة حرب كانت نتيجتها ،بال شك ،ستؤول لصالح روما،
نظرا للتفوق العسكري الكبير للجيوش الرومانية ،الذي كان قد عاينه
عن قرب أثناء مواجهات عسكرية سابقة عندما كان حليفا ليوغرطة)).
 )2احلفاظ على بقاء الدولة:
يبدو أن اتخاذ امللك بوكوس قرار تسليم يوغرطة للرومان ،كان نتيجة
لحسابات سياسية دقيقة تهدف باألساس إلى حماية املصلحة العليا للدولة
املغربية ،فتفضيل امللك بوكوس االنحياز لروما كان ينم عن تقدير سياسي
للوضعية التي توجد عليها كافة األطراف ،من خالل هذه اإلضاءة التاريخية،
يبدو أن هناك تقاربا بني وضعيتني تعود أوالهــمــا إلــى زمــن االحتالل
الروماني بمنطقة شمال إفريقيا في فترة القرن األول قبل ميالد املسيح،
ومرحلة الهيمنة األمريكية في القرن  21بعد ميالد املسيح ،وجد فيها ساسة
الدولة باملغرب أنفسهم أمام خيارات صعبة مؤملة ،مالوا فيها إلى الحفاظ
على املصلحة العليا للدولة والدفاع عن سيادتها ،فسلم امللك بوكوس صهره
وحليفه يوغرطة لتجنيب مملكته احتالل روما ،في حني فضل امللك محمد
السادس استئناف العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل دعم سيادته
على أقاليمه املسترجعة من طرف روما القرن  20وبداية القرن .21
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أفاد بالغ لقطاع التعليم العالي
والبحث العلمي ،أن مؤسسة
«کالریفیت أنالیتیکس» أصدرت
تــقــريــرا حــول اإلنــتــاج العلمي
للجامعات ومؤسسات البحث
العلمي املغربية خــال الفترة
املمتدة مــن  2017إلــى ،2020
وذلــك حسب معطيات قاعدتها
للبيانات «ويب أوف ساينس»،
مبرزا أن هذه الدراسة أسفرت
عن خالصات تتمثل في احتالل
جامعة محمد الخامس بالرباط
املرتبة األولى ،في ما يخص العدد
اإلجمالي للمنشورات العلمية
املفهرسة ،بما مجموعه 5936
منشورا علميا ،تليها جامعتا
الحسن الثاني بالدار البيضاء
وال ــق ــاض ــي عــيــاض بــمــراكــش،
بمجموع يــفــوق  3000منشور
لكليهما.
وبالنسبة ملكانة املجالت التي
ت ــم الــنــشــر فــيــهــا ،حــســب نفس
الــبــاغ ،فــقــد اعــتــمــدت الــدراســة
على التصنيف األخير للمجالت
العلمية ،حسب أربعة أرباع ()Q1

و( )Q2و( )Q3و( )Q4الــذي
تقوم به «ويب أوف ساينس» ،حيث
أظهر توزيع املنشورات العلمية
للجامعات ومــؤســســات البحث
نسبة مهمة في الربع األول (،)Q1
أي املجالت ذات التأثير العالي،
ومن بني الجامعات التي سجلت
نسبا عالية في الربع األول (،)Q1
هناك جامعة محمد األول بوجدة،
وجامعة القاضي عياض بمراكش،

حكايات شهرزاد
في بني مالل

تنطلق خــال األسبوع األول من شهر يناير املقبل،
باملركب الثقافي «األشجار العالية» بمدينة بني مالل،
الحصة األولى من الدورة الثانية للورشات التكوينية في
فن الحكي التي تشرف على تنظيمها جمعية أكاديمية
التغيير ،بتنسيق مع مشروع أوبن شباب ،وتأطير منتدى
شهرزاد ،وبتعاون مع جمعية الشفاهية والحكي من أجل
الصداقة والحوار والتنمية ببني مالل.
وحسب الجهة املنظمة ،فــإن هــذه الــدورة تأتي بعد
نجاح الدورة األولى من مشروع حكايات شهرزاد ،والذي
استفادت منه  20مشاركة تتراوح أعمارهن ما بني 18
و 25سنة عبر ست ورشات مغلقة احتضنتها فضاءات
«األشــجــار العالية» ودار الثقافة ،مع االحــتــرام التام
للتدابير الوقائية واالحــتــرازيــة املعمول بها في هذه
الظروف التي تمر بها البالد.
وتعتمد فكرة املشروع على جلسات مغلقة يؤطرها
متخصصون ومتخصصات من منتدى شهرزاد ،راكموا
تجربة مهمة في مجال التأطير بفن الحكاية قصد تكوين
شابات قادرات على التأثير اإليجابي.

وجامعة الحسن الثاني بالدار
البيضاء ،وجامعة محمد الخامس
بالرباط ،وجامعة محمد السادس
متعددة التخصصات التقنية بنب
جرير ،وجامعة األخوين بإفران،
والجامعة الدولية بالرباط.
وفــــــي مـــــا يـــخـــص م ــع ــدل
االســتــشــهــادات ،الــذي يــدل على
مــدى أصــالــة املــنــشــور وقيمته
العلمية ،فقد تــراوح هذا العدد
بني حوالي  1و 4.9لكل منشور

المؤسس :مصطفى العلوي

أعلنت إدارة املهرجان الدولي لسينما
الــذاكــرة املشتركة بالناضور ،عــن نقل
املهرجان في دورته العاشرة إلى مدينة
الداخلة في «خطوة كبرى تؤكد التاريخ
التضامني الوحدوي ملنطقة الريف ،حيث
سيكون شعار الدورة :املغرب قنطرة بني
طريق الحرير وطريق اإلنكا ،وستوجه
دعوة الضيف الشرفي إلى كل من الصني
واألرجنتني».
وفــي بــاغ لها ،تم اإلعــان عن نتائج
جوائزها ،حيث عــادت الجائزة الكبرى
للفيلم الطويل ،التي يرأس لجنة تحكيمها
املخرج الفنزويلي ،أتوالبا ليشي ،إلى
فيلم «الــحــصــن» ملــخــرجــه الفنزويلي
خورخي تيلني أرماند ،كما حصل الفيلم

بعدما أكد عميد كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ابن مسيك بالدار البيضاء،
الدكتور عبد القادر كنكاي ،أن املهرجان
الدولي للمسرح الجامعي سيحافظ
على استمراريته ونشاطه اإلشعاعي
رغم انتشار فيروس «كورونا» املستجد
بانطالق دورته الثانية والثالثني في
املوعد املقترح ،انطلق املهرجان فعال

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

إعداد الملف :عب د الحمي د العوني

ربورتاج :خالد الغازي
الحسين الدراجي
بوشعيب اإلدريسي
نجمة الرفاعي
عبد الواحد بنمسعود

ذاتــه على جــائــزة أحسن دور رجالي،
عادت للممثل خورخي روكي تيلني ،أما
جائزة أحسن دور نسائي ،فقد فازت بها
املمثلة املكسيكية غابرييال كارطول ،عن
دورها في فيلم «منظفة الغرف» ملخرجته
ليال أبيليس ،فيما كان أحسن سيناريو
من نصيب الشريط السينمائي «صحوة
النمل» ملخرجته أنطونيال سدساسي
فورنيس من كوستاريكا ،بينما منحت
لجنة تحكيم الفيلم الــطــويــل ،تنويها
خــاصــا للشريط الــبــرازيــلــي «الــنــقــاء»
ملخرجه ريناطو باربيري.
وفيما يتعلق بالجائزة الكبرى للفيلم
القصير ،التي تــرأس لجنتها املخرج
والفنان التشكيلي املغربي أحمد سعيد

القادري ،فقد عادت هذه السنة إلى الشريط
الفرنسي القصير «وقت اآلخرين» ملخرجه
فييد كرمي ،فيما حصل الفيلم اإلسباني
القصير «متصلب» ملخرجيه فيرناندو
لوبيث كوميث وبابلو ميراليس ألباريث،
على تنويه خاص من قبل لجنة التحكيم.
أما بخصوص الجائزة الكبرى للفيلم
الوثائقي «إدريس بنزكري» ،التي ترأس
أشــغــال لجنتها هــذه الــســنــة ،الكاتب
اإلسباني سيرخيو بارسي كياردو ،فكانت
مــن نصيب «سمفونية جبال األنــديــز»
ملخرجته الكولومبية مارتا رودريــغــز،
بينما عادت جائزة البحث الوثائقي إلى
فيرونيكا هارو أبريل من اإلكــوادور ،عن
شريطها الوثائقي «عندما رحلوا».

مهرجان المسرح الجامعي الدولي بالدار البيضاء
يتحدى «كورونا»

القسم الرياضي :كريم إدبهي

كتاب الرأي:

تنظم شبكة املقاهي الثقافية باملغرب ،يومي 26
و 27دجنبر  ،2020بمدينة مشرع بلقصيري ،امللتقى
الجهوي الثالث للمقاهي الثقافية باملغرب لجهة
الرباط سال القنيطرة ،وذلــك بتنسيق مع املديرية
اإلقليمية لقطاع الثقافة بالقنيطرة.
وسيحط برنامج امللتقى الجهوي للمقاهي الثقافية
الرحال بمقر الجماعة ومقهى األخوين ،حيث سيقام
معرض للفنانة التشكيلية ســارة ظفر هلل ،والفنان
عبد الجبار بلشهب ،وسيعرف تنظيم جلستني لتقييم
حصيلة املقاهي الثقافية بالجهة خالل سنة ،2020
واالنــكــبــاب على وضــع الــخــطــوط الــكــبــرى ألنشطة
ومــبــادرات سنة  ،2021باإلضافة إلــى تنظيم سمر
شعري موسيقي يحييه عازف لوتار محمد النفنيف،
بمشاركة الــشــعــراء :املصطفى الــصــوفــي ،رضــوان
بوودينة وسعيد زهاني.

«الذاكرة المشتركة» من الناضور إلى الداخلة

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

علمي ،وأكثر من  2.8بالنسبة
ألكثر من  50باملائة من الجامعات
ومــؤســســات البحث الوطنية،
يقول البالغ.
وبــالــنــســبــة لــعــامــل التأثير
(موحد حسب السنة واملوضوع
ونوع املنشور) ،تشير املعطيات
إلى أنه تراوح بني  0.31و،1.27
حيث حصلت أغلبية الجامعات
ومؤسسات البحث الوطنية على
عامل التأثير يفوق .0.8
أمــــا فـــي مـــا يــخــص مــعــدل
املنشورات العلمية املنجزة في
إطار التعاون الدولي أو في إطار
الــشــراكــة مــع القطاع الــخــاص،
تشير املعطيات إلى أن النسبة
املــائــويــة للمنشورات العلمية
الــتــي يــشــارك فيها على األقــل
باحث مقيم بالخارج ،تتراوح بني
حوالي  40باملائة و 72باملائة
بالنسبة ألغلب الجامعات ،ومن
بني الــدول األولــى املعنية بهذا
اإلنــتــاج املشترك ،هناك فرنسا
وإســبــانــيــا والــواليــات املتحدة
األمريكية وإيطاليا وأملانيا.

مشرع بلقصيري يستقبل
الملتقى الجهوي للمقاهي
الثقافية

في الفترة املتراوحة ما بني  21و27
دجنبر  ،2020معتمدا على تقنية
«عن بعد» لتقديم عروضه املسرحية،
وذلك إيمانا باستمرارية مشروع فني
وثقافي وتواصلي بني شبيبة العالم،
ويخلق هذا الحدث بذلك ،مؤتمرا فوق
العادة تناقش وتتصاهر وتتالقى فيه
الثقافات.

كاريكاتير :حميد مولكي
التصفيف :خديجة حلبي
األرشيف :حسن سرين
مراجعة النصوص :جميلة حلبي
المراسلون:
زهير البوحاطي
عبد الله جداد
نور الدين هراوي
محمد شجيع
عزيز الفاطمي

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

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  24إلى  30دجنبر 2020
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المنبر الحر

المغرب :من دبلوماسية التفاوض إلى دبلوماسية
تكسير عظام األعداء
املــهــتــم بــالــتــوجــهــات االســتــراتــيــجــيــة
للدول لن يفاجئه رد فعل خصوم الوحدة
الترابية للمغرب وأعــداء تقدمه ،ومناوئو
فكره املتسامح ،املتطرفون واملنتفعون من
إطالة أمد النزاع حول األقاليم الجنوبية
املغربية ،بعد انتصار شرعية السيادة
الكاملة للمغرب على صحرائه باالعتراف
الكبير للواليات املتحدة األمريكية ودعم
الدبلوماسية املغربية من طــرف املنتظم
الــدولــي بــإحــداث قنصليات وتمثيليات
دبلوماسية بمدينتي العيون والداخلة،
فتوق أعداء اململكة املغربية الشديد لكبح
جماح الثورة الدبلوماسية امللكية ،خلط
أوراقهم وأنساهم قواعد الرد املناسب أو
الفعل الدبلوماسي الرصني.
صحيح أن اآللــة الدبلوماسية املغربية
التي انتقلت مــن دبلوماسية التفاوض
إلــى دبــلــومــاســيــة تكسير عــظــام األعـــداء
بانتصارات متتالية ونوعية ،قد استفادت
من عمقها التاريخي في ظل دولة تضرب
جــذورهــا في أعماق التاريخ ملا يزيد عن
 12قرنا ،وصحيح أنها استطاعت ،بفضل
حــكــمــة وتــبــصــر املــلــك مــحــمــد الــســادس،
توفير آليات ووسائل دبلوماسية مبتكرة
بــاالســتــثــمــار األمــثــل للموقع الجغرافي
ولــعــاقــتــه وتـــواجـــده بـــدول الــعــمــل بما
فيها الــقــوى الكبرى املــؤثــرة فــي النظام
العاملي ،لدعم مصالح بلده الحيوية ،على
رأسها قضية الوحدة الترابية ،باإلضافة
إلــى التوجه نحو بناء وتطوير عالقات

عماد بنحيون

وشراكات استراتيجية جديدة على جميع
املستويات ومع كل الدول ،مع الحفاظ على
دور املغرب الريادي في إفريقيا ،خصوصا
بعدما أدرك أن مجال التوسع الحيوي يكمن
في التوجه دبلوماسيا واقتصاديا نحو
إفريقيا جنوب الصحراء ،في ظل الجمود
أو «التجميد» الذي عرفه التعاون املغاربي،
وكذا التوجه الجديد لهذه اآللية السيادية
من خــال االشتغال على تكريس وضمان
حق مغاربة العالم بكل أطيافهم ودياناتهم
في خدمة دولتهم األم ،بــدأت بخلق نظام
للتتبع واملراقبة ،من ضمنه إحــداث رقم
أخضر لتلقي شكاياتهم ،وانتهى بإعادة
فتح مكتب االتــصــال الــخــاص بالجالية
اليهودية ،مما يرسخ االستثمار األمثل
للطاقات املغربية في كل بقاع العالم عبر
التوجه نحو دعم دبلوماسية املواطن بدل
االقتصار على دبلوماسية املؤسسات ،وهو

وعي تشكل بعد اقتناعها بضرورة استثمار
التواجد املغربي القوي ،عبر مواطنيه ،في
دول املهجر على جميع املستويات ،الذي من
شأنه أن يدعم املواقف املغربية في ما يتعلق
بكافة القضايا االستراتيجية ،إقليميا
ودوليا ،خاصة في ظل ما عرفه ملف قضية
الصحراء املغربية من تطورات متسارعة في
اآلونة األخيرة في ظل مساعي وجهود األمم
املتحدة لوضع حد لهذا الــنــزاع املفتعل،
لصد البلبلة التي طاملا حاول بثها اللوبي
ال ــج ــزائ ــري وصــنــيــعــتــه الــبــولــيــســاريــو
عبر مــؤســســات غير رسمية ،واستغالل
انفصاليي الداخل ومحتجزي املخيمات
بتندوف ،للترويج لألطروحة االنفصالية،
والتشكيك في موقف املغرب الثابت بالرغم
من إبــداء حسن نيته عبر تقديمه ملقترح
الجهوية املوسعة ،مستمرا عبر مبادراته
السلمية الرصينة فــي هــذا السياق ،في
حشد التأييد والدعم الدوليني.
لــذا ،فاملطلوب اآلن من الجارة الجزائر
بصفة خاصة ،ومن أعداء التقدم ،وخصوم
الــعــمــل الــجــمــاعــي ،ومــنــاهــضــي الــســام،
بصفة عامة ،اللحاق بركب الدول الشقيقة
والصديقة واالنخراط بجدية وبحسن نية
في الدينامية الجديدة التي فرضها املغرب
فــي املنطقة ،هــذه الدينامية التي تدعو
إلــى التوافق والتجميع ،والجنوح إلى
السلم والسالم ال إلى التسابق واالنتصار
والتسلح ،وإلــى منطق الــربــح الجماعي
(رابح  -رابح) ال إلى الربح الفردي األناني.

مأساة اللغة العربية في وطنها
فقبل أشهر ،تجرأ وزيــر اإلدارة على اعتبار
مرة أخرى تغيب الدولة عن يوم اللغة العربية،
إذ يحتفي العالم يوم الثامن عشر من دجنبر
اللغة العربية لغة ميتة ،وآخر قبله فاخر بإصابته
باليوم العاملي للغة العربية ،وهو يوم حددته
بالحمى حني الحديث بها ،دون أن ننسى أخطاء
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة
الوزير املسؤول على قطاع التربية التي غدت
(اليونسكو) ،لالحتفاء باللغة العربية على
ميسم كلماته ،هذا مع إصــرار العديد من وزراء
االحتفاء
غرار اللغات الرسمية األخرى ،ويدخل
الحكومة الحالية واملسؤولني عن استعمال اللغة
إلى
الرامية
بها ضمن أنشطة وجهود املنظمة
الفرنسية في لقاءاتهم ومذكراتهم ومنشوراتهم،
وتقدير
املادي
صون التراث الثقافي العاملي غير
حتى لــو كــان األجنبي يتحدث اللغة العربية
وتوج
تنوعه،
في
العربية كأداة للتعبير الثقافي
بوعلي
فؤاد
بطالقة ..فلم االحتفاء إذن؟
موضوع
حول
افتراضية
االحتفال بحلقة نقاش
وبالرغم من املنشور «اليتيم» الذي وجهه رئيس
«مجامع اللغة العربية» ،وباملوازاة مع االحتفال
الحكومة إلى الــوزراء وكتاب الدولة واملندوبني
األممي ،يشهد العالم العربي ،شرقا وغربا،
السامني بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو
العديد من األنشطة الرسمية واملدنية التي تخلد
هذا اليوم ،بفعاليات ومبادرات متعددة ،غير أن الصورة تأخذ منحى اللغة األمازيغية في جميع اإلدارات العمومية والجماعات الترابية
آخر عندنا ،فإذا كان املغرب من الدول التي نافحت عن إدخال العربية واملؤسسات العمومية بجميع مرافقها ،فقد بقي حبرا على ورق،
في أروقة األمم املتحدة واالحتفاء السنوي بها ،فإن املتابع يتأسف ولم نشهد له تطبيقا في الواقع اإلجرائي ،فلم االحتفاء إذن؟ وقد
حني يجد الدولة قد تخلت عن دورها في حماية اللغة الرسمية ،يكون هذا اعتقاد وزير التربية الوطنية ،حني استغنى عن املراسلة
التي كان يصدرها أسالفه ،والتي تدعو املؤسسات التعليمية
بل وحتى االهتمام بوجودها ،فحني نتابع
لــاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــاملــي للغة
أخبار االحتفال في جل دول العالم العربي
العربية ،منذ ولوجه بناية الوزارة،
نجدها تخص هذا اليوم بحديث عن دور
بعد «جــهــاده» املستميت مــن أجل
كل دولة في النهوض باللغة العربية وما
الف ْر َن َسة االرتجالية للتعليم املغربي،
تقدمه من مبادرات ومشاريع داخل الوطن
وخارجه ،فالعديد من الحكومات العربية
فيما سمي عنوة «القانون اإلطــار»،
تتبنى مبادرات تروم تعزيز مكانة اللغة
فباستثناء الفعاليات التي تنظمها
العربية مثل مبادرة «لغتي» و»تحدي
جمعيات املجتمع املدني طيلة هذا
العربية»
القراءة العربي» و»جائزة اللغة
الشهر ،فإن املؤسسات الرسمية غائبة
تؤتي
ـدأت
وغيرها من الجهود التي بـ
عن الساحة.
غدت
حتى
أكلها في العديد من الــدول
فاالحتفال مغربيا ،إن صح تسميته
قوانني تحمي اللغة الرسمية (األردن،
احتفاال ،ينبغي أن ينطلق من مساءلة
قطر ،السعودية ،)...وتجاوزت حدودها
الذات الوطنية عما قدمته للغة اعتبرت
لــتــغــدو عــنــصــرا مــن قــوتــهــا الناعمة،
على الدوام عنصرا من عناصر تثبيت
والعديد منها خلق مؤسسات أكاديمية
املشترك الجمعي املغربي ،ولــو رمنا
بغية التحكم فــي السياسة اللغوية
رص ــد األحــــداث الــتــي تثبت الــواقــع
ورسم معاملها وتجاوز حالة الفوضى
املأساوي للغة الضاد ،لوجدنا نماذج
(املجامع اللغوية ،واملجالس العليا
كثيرة ،من غياب املؤسسة املرجعية
للعربية ،ومراكز اللغة املختلفة) ،لكن املغرب يأبى إال أن يبقى على
هامش الفعل اللغوي العربي ويستمر في تحجيم وجود العربية للغة العربية (مازالت أكاديمية اللغة العربية حلما ينبغي تخليد
في الفضاء العام ،فالسلطة في املغرب اختارت االنزواء بعيدا عن ذكــراه في املناسبات الوطنية) ،وعــدم تفعيل قــرارات مؤتمرات
لغة الوطن واملواطنني لتبحث لنفسها عن هوية جديدة مستوردة ،وزراء الثقافة العرب(في جل الــدول العربية تجد لجنة وطنية
أبرز تجلياتها غياب املؤسسات الرسمية عن االحتفالية بالعربية ..للنهوض باللغة العربية) ،إلى غياب الدولة عن الشأن اللغوي،
فهل الغياب استحياء من واقــع مرير يشهد على مسؤوليتها؟ وإصــرار املسؤولني عن االنتقاص من اللغة الرسمية واالنتصار
وكيف يمكنها أصال أن تحتفي بلغة وهي تعمل بكل الوسائل على للغة املستعمر القديم ...هي نماذج كثيرة ومتكررة ملأساة اللغة
العربية في وطنها.
حصارها وإنهاء وجودها؟

فصل المقال في
ما بين الدولة
والدعوة من اتصال
فتح الله رمضاني

لقد شكل دستور  2011منعطفا حقيقيا ولبنة أساسية في
بناء دولــة الحق والقانون ،ودولــة احترام حقوق اإلنسان،
كما كان حلقة جديدة انضافت إلى مسلسل ترسيخ الحريات
باملغرب ،هذا املسلسل الذي دفع الشعب املغربي وقواه الحية
ثمنا له من حرياتهم وأرواحهم ،ليتوج بدستور تضمن العديد
من املقتضيات ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،حيث أفرد بابا
كامال للحريات والحقوق األساسية.
ومــن بني هــذه الحريات ،نص دستور فاتح يوليوز ،في
الفصل  25من الباب الثاني على حرية الفكر والرأي والتعبير
بكل أشكال هذه الحرية ،كما أقر في الفصل  ،28أن للجميع
الحق في التعبير ،ونشر األخبار واألفكار واآلراء بكل حرية،
ومن غير قيد ،عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
وهكذا ،فإن حرية إبداء الرأي والتعبير مكفولة في املغرب
بمقتضى النص الدستوري ،ولكل مواطن مغربي الحق في
إبداء آرائه ومواقفه تجاه كل القضايا املطروحة على النقاش
العمومي ،وليس ألي مواطن آخر وال ألي مؤسسة أو سلطة،
الحق في مصادرة هذا الحق أو تأطير هذه الحرية إال في إطار
ما ينص عليه القانون وبصراحة ،هكذا سنكون متفقني على
أن الحق في إبداء الرأي وفي التعبير في مغرب اليوم حق
مكفول للجميع.
بــالــعــودة إلــى الــنــقــاش العمومي ال ــذي تعرفه الساحة
السياسية باملغرب في هــذه األيــام ،والــذي يتصدره إعالن
اإلدارة األمريكية القاضي باعتراف الواليات املتحدة األمريكية
بسيادة اململكة املغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء
املغربية ،وباستحضار النقاش املغلوط الــذي صاحب هذا
اإلعالن ،والذي يحاول الواقفون وراءه ربطه بتغير في مواقف
املغرب تجاه عدالة القضية الفلسطينية ،مؤسسني مواقفهم
على تغريدات الرئيس األمريكي ،وعلى طبيعة العالقات ذات
الخصوصية بني دول الشرق األوسط وإسرائيل ،ومتجاوزين
لبالغني للديوان امللكي ،تعلق األول باتصال ملك البالد
بالرئيس األمريكي ،بينما تعلق الثاني باتصال مع رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.
ما يهمنا هنا ،ليس غرابة هذه املواقف التي تلغي معطى
التاريخ ومعطى الجغرافيا وشرط السياسة ،وتضع املغرب
في ميزان واحد مع باقي دول الشرق األوسط ،وهو امليزان
الذي لم تزن به حتى السلطة الوطنية الفلسطينية ما استجد
من معطيات بخصوص قضيتنا الوطنية ،ما يهمنا ليس
فقط ربــط البعض غير املفهوم وغير املنطقي لحدث يمكن
اعتباره ثورة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء ،بمساءلة
املغرب بخصوص مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية،
وهي ذاتها مواقف الفلسطينيني أنفسهم ،لكن ما يهمنا ،هو
مواقف بعض املسؤولني املحسوبني على حزب يقود الحكومة
املغربية ،حيث يتضح أن هؤالء املسؤولني لم يستطيعوا بعد
وضع مسافة بني ما هو مؤسساتي وما هو إيديولوجي ،وبني
ما يعنيه التشبع بثقافة الدولة ،وما يفرضه الخضوع ألدبيات
الدعوة.
إنه من العادي جدا ،بل من املفروض ،تقبل كل اآلراء التي
تعبر عن مواقف مختلفة بخصوص كل القضايا ،بالرغم من
أنه يصعب جدا تبرير مواقف تعارض مصالح الوطن وسيادة
الوطن حتى وإن بررها أصحابها بكل املبررات املوضوعية،
فال شيء يسبق الوطن ومصالح الوطن ،عموما ،وكما قلنا
في بداية هذا املقال ،فإن احترام اآلراء مضمون دستوريا
ولكل الحق في التعبير ،لكن يحق لنا مؤاخذة بعض الفاعلني
السياسيني واملسؤولني على مواقفهم ،كما هو الحال مع وزير
الشغل الذي أدلى بتصريحات غير مسؤولة لقناة أجنبية،
يحق لنا ذلك ،أوال ألنه وزير في حكومة صاحب الجاللة ،وثانيا
ألنه ترك كل القنوات واملنابر واختار قناة معروفة أجندتها
السياسية والعقائدية ،بل معروف عداؤها الواضح والصريح
ملصالح املغرب وبنصرتها لعصابة البوليساريو ،وفي هذا
السياق ،أستحضر موقف القيادي االتــحــادي عبد الواحد
الراضي ،الذي رفض املزايدة على شؤون املغرب الداخلية،
وفي املصالح الكبرى للوطن على شاشة قناة أجنبية ،معروف
عنها كذلك محاولة توجيه النقاش العمومي باملغرب في اتجاه
مصالح من يوظفونها خدمة ألجندتهم باملنطقة.
كما يحق لنا مؤاخذة من يصدرون مواقفهم باسم الشعب
املغربي ،فالتاريخ يبني أن الحركات النازية والفاشية هي
الحركات التي تعطي لنفسها الحق في الحديث باسم الشعب،
والحقيقة أن الفاعل السياسي ال يجب أن يتحدث إال باسم
من يمثلهم من هذا الشعب ،بمعنى أنه ال حق له في الحديث
إال باسم ناخبيه ،وإال كنا أمام انزالق خطير نحو الشمولية
الشعبوية وادعاء تمثيلية الشعب خارج صناديق االقتراع،
فهل آن األوان إلقرار فصل صريح بني السياسي والدعوي؟
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المنبر الحر

المنايا وال الدنايا!
أحمد الجابري

فوائد زلزال «كورونا»
عثمان محمود

حقا إن الزلزال الذي نجم عن وباء «كورونا» ال تقيسه مقاييس!
فقد كانت أثاره قوية ،وهزاته االرتدادية عنيفة ،أصابت بالدرجة
األولى الجانب االقتصادي والجانب االجتماعي ،ومعهما طبعا
الجانب النفسي ،وكل ذلك في فترة وجيزة ال تتعدى
أشهرا بعينها ،غير أن هذه الجائحة ،كغيرها من
الكوارث واملشاق ،ال تفتأ تقدم العبر ملن
اكتوى بجمرها ،وهــا هي تسدي لنا
دروســا قيمة ،يمكن عدها مكاسب
ومــغــانــم ،مــا أحوجنا إلــى حسن
رعايتها والتعهد بها بما فيه
الكفاية ،كي تبقى دائمة التأثير
اإليجابي ،من ذلك هذا االهتمام
الذي أبداه املرء بالنظافة على
اعتبار أنها في طليعة سبل
الوقاية من هذا الداء الوبيل،
وغــيــره مــن األمــــراض على
اختالف أنواعها ،وحبذا لو
تعدى ذلك الحرص اليوم ما
هو فردي إلى ما هو اجتماعي،
وبيئي ككل ،ففي النظافة حماية
فعالة ،وتقليل أكيد من انتشار ما
ال يرى من الجراثيم والفيروسات،
التي يكون لها التأثير الخطير على
صحة األبــدان .ومن هاتيك املكاسب الهامة،
نجد االلتزام بالنظام الــذي فرضته الجائحة
بشكل إلزامي ،فحضر حينها التباعد بني األفراد
وغاب االزدحام ،حيث أضحى املنتظرون داخل محالت التسوق
ينتظرون أدوارهم متباعدين ،والتزم الصاعدون إلى وسائل النقل
العمومي والنازلون منها بالنظام الذي كان حلما في سالف األيام،
كما بات تحديد املوعد في املصحات والعيادات من املستلزمات
التي ال نقاش فيها ،وعلى ذكر تحديد املوعد قبل الزيارة ،فإن
ما اعتمدته مصالح األمن في شأن البطاقة الوطنية اإللكترونية،

يبقى خير شاهد على أهمية هذا املكسب الذي تم اكتسابه في ظل
الجائحة السيئة الذكر ،فقد صار املوعد هناك محددا بالدقيقة،
والعملية ككل منظمة بشكل سلس من منطلقها إلى منتهاها ،وهو
ما يرجى استثماره االستثمار الفعلي في باقي اإلدارات ،وفي
معيتها املستشفيات واملصحات ،حتى ال يتحول االنتظار إلى
منغص يفاقم املرض في هذا املستشفى ،ويزيد من حدة التوتر
في تلك اإلدارة ،أما على املستوى التعليمي ،فإن املكسب الذي
غنمه القطاع في ظل هذه الجائحة العاملية ،تمثل في كسر شوكة
االكتظاظ داخل الفصول الدراسية ،وكذا ساحات
املؤسسات ،بعد اعتماد نظام التفويج ،مما هيأ
األجواء املالئمة للتحصيل الهادئ ،فقلت على
إثر ذلك بشكل الفــت ،أعمال الشغب
والعنف ،كما عمل تفويج التالميذ
على الحد مــن سطوة الكم على
الكيف داخل املقررات الدراسية،
وشجع فــي اآلن نفسه على
التعلم الذاتي في املنازل،
واستدعى االستغالل األمثل
لوسائل التواصل الحديثة
فــي مــا أصــبــح يطلق عليه
«التعلم عن بعد» ،فليستثمر
املسؤولون عن القطاع هذا
املــكــســب امل ــه ــم ،ولــيــقــومــوه
تقويما جديا ،من أجل العمل
على تطويره نظريا وتطبيقيا،
وتكييفه مع األوضاع في اآلتي من
األعـــوام ،بــدل أن يكون مجرد طارئ
فرضته الجائحة املمقوتة.
إن الدروس التي قدمتها لنا جائحة ،2020
ال شك أنها عميقة ،فلنعمل إذن على تلقيها بتأن
وتروي ،ومن تم تحويل أبعادها إلى واقع ملموس ،تنتفي
في أجوائه مسببات أمراض أخرى قد ال تكون بالضرورة في
مصاف «كورونا» البغيضة ،ولكنها تبقى أمراضا مضنية ،فقد
آن األوان إذن للخروج بشعار «الوقاية خير من العالج» من خانة
الكالم الذي ينطق به اللسان بعفوية متى دعا املقام إلى ذلك ،إلى
خانة التطبيق الفعلي في كل مكان وحني.

مصلحة مغربنا فوق كل اعتبار
لشعب فلسطني ،وعقب
الحق كل الحق أن قضية
نهاية املــحــاضــرة ،فتح
فلسطني ليست قضيتنا
بـــاب الــنــقــاش ،فطلبت
الوطنية ،فمصلحة بلدنا
من سعادته وجهة نظره
هـــي قــضــيــنــا الــوطــنــيــة
حول الصحراء املغربية،
الوحيدة واألولــى ،لدرجة
فأجابني بكل صراحة
أنــهــا فـــوق كـــل اعــتــبــار
أن دولــــة فــلــســطــن في
عمال بمقولة الزعيم شيخ
الــحــيــاد ،وفـــورا قلت له
اإلســـام مـــوالي العربي
علي العلوي
نحن كذلك فــي الحياد،
العلوي الشريف «اإلسالم
وكـــان جــالــســا بجانبي
ديــنــنــا والــعــربــيــة لغتنا
املرحوم بكرم هلل ،موالي
واملــغــرب وطننا» ،وأكيد
مصطفى العلوي ،مدير
أنــنــي أقـــدس الــقــدس كل
تقديس ،وأكن للقدس الشريف كل مهجتي جــريــدة «األس ــب ــوع» ،ال ــذي نطق جهرا:
وأدافــع بكل شجاعة ضد تهويد البقاع «سعادة السفير ،ما تقوله خطر» ،وبعد
املــقــدســة ،علما أن فلسطني مقدسة في أيام معدودة ،التقى الرئيس ياسر عرفات
اإلسالم مصداقا لقوله تعالى(( :سبحان برئيس املنظمة الصحراوية املزعومة
الذي أسرى بعبده ليال من املسجد الحرام محمد عبد العزيز املراكشي ،بالجزائر،
إلى املسجد األقصى الــذي باركنا حوله وقــال لــه« :قضيتكم هي قضيتنا» ،مما
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير)) جعل الحسن الثاني ينفعل ويتوتر ،وبعد
سنة ،حل ياسر عرفات باملغرب قصد تقديم
صدق هلل العظيم وبه نستعني.
طبعا ،أعتبر أن حل القضية الفلسطينية اعتذاره للملك ،وال بد من اإلشارة إلى أن
اإلسرائيلية مكانه تحت قبة األمم املتحدة ناصر بوريطة ،وزيــر الخارجية ،صرح
ولــن يكون على حساب املــغــرب ،وحــول أثناء خطابه في البرملان يوم  4فبراير
تصريح خالد السفياني ،الــذي ذكــر «ال  ،2020أنه «يجب على املغاربة أن ال يكونوا
يمكن بتاتا مقايضة الصحراء بالقدس» ،فلسطينيني أكثر من الفلسطينيني» ،وهذا
هذا تصور األستاذ السفياني ،وهو تصور صحيح ،والغريب ،أنني التقيت بمناسبة
يحترم ،بيد أني ال أشاطره الــرأي جملة عيد الفطر سنة  ،2010بالسفير السابق
وتفصيال ،وال بد من التذكير أني كتبت لدولة فلسطني الذي استوطن باملغرب في
مقاال في «األسبوع» عدد  1337بتاريخ  28إقامة األخ األعــز محمد الشرقاوي ،زوج
فبراير  ،2020حيث أن السفير السابق األمــيــرة لال مليكة بالصخيرات ،وخالل
لــدولــة فلسطني ألقى محاضرة بمكتبه حــوار معه قــال لــي« :إن دولــة فلسطني
بالرباط سنة  ،1992شكر خاللها امللك تساند املغرب في الصحراء ،بيد أنــه ال
الحسن الــثــانــي واملــغــرب شــكــرا جزيال يريد أن يقولها عالنية ،خشية قلق حكومة
على دعمهما ومساندتهما الالمحدودة الجزائر».

لكم حسبانكم ليوثا تهتز لزئيرها السهوب والبيداء
ليرتعد الغضنفر هلعا ومن به وهن ومن به خيالء
لكم حسبناكم رعــدا تهتز لزمجرته كــل األرجــاء
ليجفل الثقالن والبهائم حتى الصخرة الصماء
فتلقي كــل ذات حمل حملها ومــا حــوت األحــشــاء
فــكــت طالسمكم بــقــدرة مــن لــه الــعــزة والــكــبــريــاء
فما أفلح سيء مكركم وما كنتم قط لألمانة أكفاء
طــبــول ج ــوف أنــتــم ســئــم مــن قــرعــهــا بــلــه النبالء
ب ــي ــادق شــطــرجن حتــركــهــا أن ــام ــل جــرمــهــا شيماء
دمى من قش تنفخ فيها من روحها اخلبيثة الغوغاء
نــواعــق الــهــراء باللغو تنعق وبالكلمات اجلــوفــاء
فــكــانــت كــمــن أصــابــه ملــم أو طـــارت بلبه الصهباء
ليسخر من سخافته العاقل ويخجل منه الندماء
كنتم للحرباء ندا تقلبتم واتخذمت رديء النفاق رداء
فما أغنت عنكم حنكتكم ومــا أغنى عنكم الدهاء
بار سعيكم لم يكن مشكورا وغثت سياستكم اخلرقاء
أال تعسا ملــن ال خــاق لهم أال إنــهــم حقا أشقياء
تكالبتم على قصعة من كان ليلقن الطائي السخاء
سال لعابكم من اجلشع وأقسمتم طوعا على الوالء
جحظت أعينكم طمعا فجادت قرائحكم بجزيل الثناء
أبدعتم ومتاديتم يف الدعاء حتى خلناكم من الفضالء
فركنا ظهورنا إلى حائطكم ليتفتت توا طوبه أشالء
ما كنا لنأمتن اجلبناء ما كنا لنكلف أنفسنا العناء
زرعــتــم ب ــذور الــغــل فلتجنوا الــيــوم ثــمــار االزدراء
جتــرعــوا مــــرارة الــهــوان والــــذل وذانــــك شــر الــبــاء
دنيتم أنفسكم أال بئس ما استبدلتم به أشقاء أوفياء
نهلتم من النذالة حتى ارتويتم فكنتم بأمورها علماء
فتطاولتم على من مكارم األخــاق لهم دومــا جالء
شتان بني الثرى والثريا وبــن زهــرة اجلثة والغراء
فإن توارينا عن السخفاء من أنفة فال تظنونا ضعفاء
حتى إذا ينعت رؤوس األخساء ودنا قطافها لبينا النداء
فأذقناكم من شديد بأسنا ما ينسيكم وطأة أبشع وباء
أجالء نحن أباة إذا بطشنا بلغ بطشنا عنان السماء
على دين األخالء نحن ما وفوا ما من شيمنا العداء
شفعاء رحماء تلك نحلتنا لكن على من عادانا أشداء
املنايا وال الدنايا شعارنا نحن له ما بقي الدهر أوفياء

مفاتيح مسروقة
مصطفى منيغ

يغيبه ما يصيب األنوف املمدودة لشم أخبار
الفساد من عدوى املزكوم ،لتضاف الثالثة لعدم
السمع وغض النظر عن أي شيء ،فالجلوس
أرضا كاملعدوم ،املنتظر استقبال ذاك القادم
ال َقدُوم ،لفك عزلة دونه في البالد قد تدوم ،ويغمر
الفرج كما يبغي العموم ،في عراق أرهقه ترميم
من هد على ذا الحال أركانه التقادم ،بنفس
النمط املتالطم فيه اليائس باملصدوم ،متى الح
قبس من نور تصدى له صدر جمهرة ملوحا
بحسام مسموم فــي مواجهة زحــف مــا كان
جيشا مستكمِ ل االرتباط ،بل حالة شرود عن
القاعدة العامة بتص ّرف مذموم ،ترقبا لقعقعة
حــزب العمائم الــســود امللفوفة بها رؤوس
الباحثني عن نصيبهم من الكنز ذاك املعلوم،
حبذا لو أن االلتحام بينهم جرى لضبط سالم
العراق من شراسة خصوم أذاقــوه من جرم
الفنت ما بحبل الخراب قيدوه ليبدل انتفاضته
املباركة باالنزواء وطول صوم ،ليتهم قاوموا
الخارج عن التفاهم بالعقل الوطني السليم
وليس باالنحياز املشؤوم.
لقد طفح على السطح ما ظل مستترا بني
املؤسسات السيادية معرق ً
ال بدهاء محموم
لكل اتجاه صوب التخفيف بنية القضاء املبرم
على خلل الخلل بغير خلل ،بل بحل آخره
لصالح وحــدة وطنية محسوم ،يبدأ بغربلة
املتحركني على الساحة السياسية للتمكن من
إبعاد املعربدين بإشاعة الفوضى في أمكنة من
جلس على أرضيتها تطبيقا للحق والقانون ال
يقوم ،تابعا مهامه باملتعصبني في الدين يثير
حب الوطن من اإليمان والحب
انتباههم بأن ّ

رحمة والرحمة شيمة العفو عند املــقــدرة،
العفو الصريح الخالي من أسباب ال يحق
في شأنها ما يجعل الخبر مقرونا بالتكتم،
فالشيعة فروع والدولة العراقية واحدة على
كاأليوم ،م ّلة عديدة
طول األيام القصير منها
ُّ
إرشادات تجمع عقيدة معتنقيها في العراق
على األخــذ بالحسنى ونبذ الكراهية وعدم
تخريب مصالح األفراد كالعموم ،والدولة في
العراق حاضنة ملثل الصالح العام بأصدق
حياء وليس املحشوم ،تراعي املؤمن بإيمانها
الراسخ أن لكل حريته في اختيار ما يناسب
عقليته وميوالته العقائدية املزداد في بيئتها
األسرية دون حسبان مكظوم ،بل دولة عراقية
قائمة بواجب كنف الك ّيال للتحقق من صدقية
وتوصل صاحب املَــوزون بما يستحق
الوزن
ّ
كامال غير منقوص للعدل مضموم.
تركيا مندمجة مع مشاكلها االقتصادية في
الداخل ،وما ساهمت في وضعه على امتداد
البحر األبيض املتوسط جاذبا اهتمامات أكثر
من دولة كبرى عبر العالم لقلق مستجدات ما
يترتب عنها من اصطدامات غير محسومة
العواقب خالل السنة املقبلة ،وما يأتي بعدها،
فمصر واليونان واالتحاد األوروبي املتعاطف
معهما ،لن يلقوا بالورود على موقفها الثابت
في شــرق املتوسط ،مما يلحق االضطراب
حتى باملنكوبة ليبيا ،ليتضخم االشتعال
لدرجة من العسير إخماده دون إلحاق الضرر
البالغ على طول وعرض املنطقة ،لذا ،فتركيا
غير املجامالت لن تقدم للعراق ما يناسب
وضعيته الــحــرجــة ،عــكــس مــا ع ــول عليه
رئيس الحكومة الحالية في عراق سدت على
تحركاته كل األبواب بمفاتيح سرقها من سرق
وال يمكن مالحقته اآلن ،لضبابية ما ستصبح
عليه الواليات املتحدة تجاه إيران بعد رحيل
ترامب وقدوم جو بايدن.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  24إلى  30دجنبر 2020
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منـوعـات
الموسيقار نعمان لحلو يصرح:

لنور الدين الرياحي

جبهة البوليساريو غير موجودة والجزائر تحشر
نفسها في قضية الحدود
أوضح املوسيقار املغربي نعمان لحلو ،خالل
حلوله ضيفا على برنامج «بال قيود» الذي يعرض
على قناة «بي بي سي» ،أن جبهة البوليساريو
غير موجودة ،وأنها ال تنازع املغرب ،بل القيادات
الجزائرية هي التي تقوم
بذلك ،مؤكدا أن الجزائر
«تــحــشــر» نفسها في
قضية الحدود التي هي
بني املغرب وموريتانيا.
وق ــال لحلو إنه
تــربــطــه عــاقــة

رثاء الوكيل العام املرحوم
الأ�ستاذ جمال الزنوري

جيدة بالشعب الجزائري ،كما أنه تغنى
بــهــم فــي أحــد أعــمــالــه ،وتــابــع« :الشعب
الجزائري نحبه واملشكل في السياسة التي
تؤثر في مجموعة من القطاعات».
للتذكير ،فإن نعمان لحلو
انــتــهــى مــن كــتــابــة أغنية
بــعــنــوان« :غــــدا تفتح
الــحــدود» تتحدث عن
قصة حب بني مغربي
وجــزائــريــة تفصل
بينهما الحدود.

سعد لمجرد يتفوق على الفنانين المغاربة خالل 2020
حصدت القناة الرسمية
لــلــفــنــان املــغــربــي سعد
ملــجــرد عــلــى «يــوتــيــوب»،
أزيـــد مــن  220مليون
مشاهدة خالل  12شهرا
املاضية ،متفوقا بذلك
عــلــى بــاقــي الــفــنــانــن
املغاربة الذين تنافسوا

على املشاهدات بفيديو كليبات
أغانيهم.
ولم تمنع األزمة واملشاكل التي
تخبط فيها سعد ملــجــرد ،طيلة
السنوات األخــيــرة ،من مواصلة
نجاحه فــي الساحة الفنية ،إذ
عزز رصيده الفني بأعمال حطمت
أرقــامــا قياسية مــن حيث نسب

املــشــاهــدات ،كما أحــيــى حفالت
ناجحة بــدول الخليج مباشرة
بعد حصوله على الترخيص من
السلطات الفرنسية.
وإلــــى جــانــب إن ــج ــازات ــه في
الساحة الفنية ،يسعى «املعلم»،
إلـــى إطـــاق عــامــتــه الــتــجــاريــة
الخاصة باملالبس الشبابية.

أول ألبوم غنائي لعزيزة جالل
بعد غياب  34عاما
تستعد الفنانة املغربية عزيزة جالل ،إلصدار ألبوم
غنائي لها بعد غياب دام  34سنة عن الساحة الفنية.
وصــرحــت عــزيــزة جــال لبرنامج
« ETبــالــعــربــي» ،أنــهــا ستطرح
األلبوم خــال سنة  ،2021وهو
ألبوم خليجي يتضمن أغاني
باللهجة اإلمــاراتــيــة وأخــرى
شهيرة ستعيد غناءها بصوتها.
ولــإشــارة ،ستشارك صاحبة
أغنية «مستنياك» في أوبريت عن
دولــة اإلمـــارات إلــى جانب
النجمة العاملية ريهانا
وثــلــة مـــن الــنــجــوم
العرب.

رزئت عائلة األخ حسن سرين يف وفاة
والــدتــه املـشـمــولــة بــرحـمــة اهلل ،فاظمة
مــازيــن ،التي وافتها املنية بعد خمسة
ع ـشــر ي ــوم ــا م ــن وف ـ ــاة زوجـ ـه ــا الـفـقـيــد
بناصر بن إبراهيم.
وعلى إثر هذا املصاب األليم ،تتقدم
«األس ـب ــوع» بــأحــر وأص ــدق الـتـعــازي إلــى
ح ـســن س ــري ــن وأخـ ـت ــه ال ـس ـي ــدة فــاطـمــة
وإخ ــوان ــه مـحـمــد وس ـع ـيــد ،وإل ــى جميع
أفراد العائلة ،داعني لهم جميعا بالصبر
والسلوان ،وللفقيدة باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

للراغبين في التوصل بـ
األسبوعية
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س ـب ـوع» ،أن
ـ«األ
ســي كـبــر أن ص ــرح ل ـ ـرى ،أفضل
أخ ـ
مــا
سـبــق مل ـصــدر دبـلــو ــب عــن امل ـغــرب بــأمــور ـلــى هــامــش
تــرام
ـك ع
«انـشـغــال دونــالــد ـه ب ــامل ـغ ـرب» ،وكـ ــان ذل ـ باط ،خالل
بالر
غــالـ
ب ـك ـثــر م ــن ان ـش ـ تعيني سفر ألمريكا هنايتها ،ما
على
تأخر
تعليقه عن هي واليته قد أشرفت( ،)..لن تنفذ
ترامب ،وها
مشال إفريقيا
ئيس
رشح املنافس
والية الر شاريع دونالد ترامب إزاء مواجهة امل
إن املبادالت
الية أخــرى يف
أن م
ـال
يعين حالة فــوزه بو
جاء إىل مراكش وقـ تفاق التبادل
إال يف
سبق أن
بعد توقيع ا
جو بايدن ،الــذي  350يف املائة،
رب..
ارية ارتفعت بـ
خلاسر األك
هو السؤال
كان هو ا
التج
هذا
حلر ،غر أن املغرب بايدن ،أم مع ترامب؟ ألمريكية،
الرئاسية ا
ا
هل سربح املغرب مع النتخابات
ـه ــر نــونــرب
عنه ا
ـ ــا خ ـ ــالل ش
جيب
ــع إج ـ ــراؤه
ـخ ـم ـي ـن ــات
ال ــذي ست
املـ ــزمـ
ل ـت
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ت ـ ـع
ت ـ ـ ــرج ـ ـ ــح أن ال ـ ـ يــة مــرتـبــط
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ياسة «الــدولـ
حيث ال تعترف
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يف أمريكا»،
خلـ ــارج ـ ـيـ ــة
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 1في المغرب

منذ 1965

فبينما اشتكى
أغلبية وال هم يحزنون ،العثماني ،من
ال
الحكومة سعد الدين دريس لشكر،
إ
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،

رقم  1في المغرب

منذ 1965

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.

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!
نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي ( 48عدد)
 190درهم
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ما أحوجنا إلى ذلك الشاب القادم من محكمة بن سليمان
وهو يدخل علي في أوج عنفوانه ويسألني وأنا ال أعرفه:
ملاذا اخترتني رفقة مجموعة من القضاة سنة  1993ألكون
من نوابك من أجل إصالح النيابة العامة بالدار البيضاء
فاخترتنا دون أن تعرفنا؟ فأجبتك :إنني أعرفكم ،فقد بعثت
إلى جميع املحاكم بلوائح إلى مسؤولني يخافون هلل من
أجــل ترشيح قضاة للعمل في النيابة العامة التي كان
يتسابق على مناصبها مئات القضاة ،وخفت هلل تعالى
في اختيارهم نظرا للمسؤوليات الجسيمة التي سوف
ينتدبون إليها بصفة عاجلة ،وطلب مني مسؤولون
وأصدقاء ترشيح أقاربهم ،لكنني أبيت وقلت لهم بأن الئحة
قضاة الدار البيضاء ستكون حسب كفاءتهم ونزاهتهم.
ويكفيني فخرا بأن تلك الالئحة التي نقص اسمك منها
كمثل تلك اللوحة املكونة من الفسيفساء التي تكلم عنها
أستاذنا إدريس الضحاك والتي كلما نقصت منها صورة
قاض بواسطة املوت أو التقاعد ،كلما اختلت جماليتها،
وها هو رونق صورتنا يهتز برحيلكم ،ويكفيني عزاء فيك
أن زمالءنا القضاة قاموا بتعزيتي جميعا ،فكان ذلك ما
ألهمني في عز الحزن وألــم الفراق ألخط هذه السطور
الصادقة علها تكون معينا ومغفرة لروحك الطاهرة التي
تالقي ربها راضية مرضية في هذه الظروف التي ال نملك
منها إال هذه الشهادات وال تملك منها يا جمال إال عملك
الصالح وتقواك.
آه يا جمال ،كم يلزمنا من الوقت لننسى دعاءك وأنت
تصلي في زاويتك باألحباس وتذكر هلل فيها رفقة مريدي
الطريقة التيجانية وتختبئ في محرابها ونحن نسأل عن
سبب عدم ردك في الهاتف فتجيبنا :كنت أدعو هلل لكم
عوض الجواب.
كم كانت دموع أبنائك حارة ..دموع زميلي األستاذ طه
الذي يتلمس خطى مهنة النبالء في درب عسير شاق علي
اليوم ،في الهاتف ،وقد اختلطت بدموعي وقد كنت أمني
النفس بأن تكون دموع فرح بتحسن حالك ،فإذا هي دموع
وداع ..وأي وداع يا جمال!
آه يا جمال ،إن ابنتك األستاذة فاطمة الزهراء ،تذرف
دموعا حارة يوم استقبلتها ببذلتها وهي تسألني :أي
كفاءة قانونية عند هذا الوكيل العام؟
آه يا جمال ،تموت دون أن نمشي وراء نعشك وترحل
في صمت رحيل الزهاد والنساك..
حزينة هي اليوم مثل قلوبنا ،منصات النيابة العامة
وحيطان غرف الجنايات ومكاتب املسؤولني ،حزينة هي
اليوم بذل القضاء وقد ودعها خير من كان يرتديها من
فرسانها من قضاة وقاضيات أعزاء ،تعانقها عناق املعزي
واملنتحب بذل املحاماة ،وبذل كتاب الضبط..
رحماك ربي ،ارفع عن عبادك هذا الوباء وعجل بفرجك
وافرغ علينا صبرا على فراق األحبة..
رحماك ربي ،يا مجيب املضطر إذا دعاك ،لقد فررنا إلى
رحمتك فال تردنا خائبني واغفر لنا وادخلنا في رحمتك
أنت أرحم الراحمني.

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  24إلى  30دجنبر 2020

حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية

الحلقة

17

الحقيقة الضائعة

24

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

النمل يقتات على دماء �ضحايا جمزرة ال�صخريات

بقلـم :

مصطفى العلوي
كانت حشود النمل قد فوجئت
بــهــذا الــهــجــوم الــبــشــري ،الغير
عـــادي ،على ســامــة أعشاشها
وهدوء حياتها ،فخرجت أسراب
مــن الــنــمــل لــتــزيــد مــن خــطــورة
أوضــاع املمتدين على بطونهم
والغارسني أنوفهم في األرض،
وفوجئت حشود النمل بأنوف
الـــرجـــال كــمــا فــوجــئــت أيــضــا
بالوليمة الغير منتظرة ،فقد
أصبحت الــدمــاء املــراقــة مرتعا
خصبا لحشود النمل ،لكنها كانت
في غالب األحيان تتخطى وجوه
املمددين وأرجلهم ورؤوســهــم،
ولكن الناس كانوا يفضلون قرس
النمل وحشوده تجتاز كل نقطة
حساسة في أجسامهم على أن
يعرضوا أنفسهم للموت الزؤام.
ولقد تعب األســتــاذ «أمبير»،
وهو طبيب اختصاصي فرنسي
قضى خمسني عاما من عمره في
التخصص الطبي ،فتحدى املوت
وأخـــرج ورقـــة تعريفه وصــاح:
أنــا أجنبي ،أنــا عجوز ..ال ناقة
لــي وال جمل فيما يحصل ،لقد
تعبت ..فامتدت إليه فوهة رشاش
سريعة الطلقات لتريحه وكــان
واح ــدا مــن بــن الــذيــن لــم يبقوا
مضطرين لوضع أيديهم خلف
رؤوسهم ،وكان الناس املمددون
هناك شهودا على هذا االختيار،
فاختاروا البقاء بأيديهم خلف
رؤوسهم على البقاء بأيديهم في
وضع مريح ..لكن جثة هامدة.
وكــان جنود املــوت يصيحون
بـــــدون انـــقـــطـــاع ،وأصــواتــهــم
كالصاعقة فــي آذان الخائفني
وقد أصبحت أحذيتهم السوداء
الــبــراقــة املــحــشــوة باملسامير،
شيئا معهودا ومألوفا بالنسبة
للمتمددين ،وانفتحت أسارير
السماء عن خيوط شمس العشية
الذهبية ،وكانت العيون عاجزة
عن التطلع إليها ..وزادت حدة
الشمس وزاد حرها ..ولكن أحدا

لم يكن يدري أهي ملسات الشمس
املحرقة تالمس أطرافهم أم هي
مــجــرد دمـــاء حـــارة تــتــدفــق على
تلك األطــراف؟ لم يكن أحد يدري
هل مرت ساعة أو يوم أو شهر،
لقد تحولت الثواني إلى ساعات
والدقائق إلى أعمار ،لكنهم فهموا
جميعا وهم متمددون على أعشاب
حدائق مصيف الصخيرات ،أن
الساعة السابعة لــم تصل بعد،
فقد كانوا يسمعون جنود املوت
يــــــرددون فـــي أســـلـــوب ســاخــر،
سنعشيكم في الساعة السابعة،
وسترتاحون بعد العشاء ..وكان
بديهيا حتى بالنسبة لبعض الذين
ينقصهم الذكاء من الحاضرين ،أن
الجنود يقصدون بالعشاء إفناءهم
بطريقة خاصة ،هي اآلن بصدد
الدرس ،وكثير منهم تمنوا أن لو
وصلت الساعة السابعة ليرتاحوا
مرة واحدة ،أو لو قرر جند املوت
أن يريحوهم من هذا العذاب حتى
قبل السابعة.
إن ف ــي الــحــيــاة أصــنــافــا من
الــتــعــذيــب أصــعــب وأق ــس ــى من
مدلول التعذيب كما نفهمه أو كما

اإلنسان حيا بني األموات ،وأقسى
من ذلك ،أن يتمنى اإلنسان املوت
دون أن يموت.
وهــكــذا كانت ظــروف منتظري
امل ــوت فــي حــدائــق الصخيرات،
وحـــيـــث كـــانـــت الــحــمــى تلهب
األدمغة وتزيد في دقات القلوب،
كــانــت الــحــســابــات تــتــســارع في
األذهان وكأنها تتسربل داخل آلة
إلكترونية ،كان كل واحد يرى بني
األعشاب زوجته وأوالده ،ووالديه
وإخــوتــه ،كانوا يــرون املشاريع
واملــعــامــل واملــصــانــع واألبــنــاك
واألمــــوال والــعــمــارات تتساقط
بني عيونهم وتتحول إلى حبات
رمال ،سرعان ما تمر عليها أحذية
الجنود السوداء اللماعة ،وكانوا
جميعا يعرفون أن ساعتهم آتية
ال ري ــب فــيــهــا ،فلعل الــرصــاص
نفذ وقد ذهبوا إلحضار ما يكفي
إلعدام هذه البقية الباقية ،ولعلهم
ينظفون داخل املصطاف ويزيلون
األشــاء ليفرغوا لهؤالء الباقني
مسرح اإلعدام.
لم يكن حد للتفكير ،وال مجال
للتخمني ،لقد كانت عروق األكتاف

يــرفــرف بأجنحته فــي السماء،
وكانوا يسمعون السيارات املارة
في الطريق ويتخيلونها محملة
بالسعداء املتوجهني إلى بيوتهم،
كــانــوا يسمعون أنــن الجرحى
وذبذبة الرياح فوق جثث املوتى،
وكانوا أيضا يسمعون رسل املوت
ينكتون عليهم ويسبونهم بكلمات
أدنى من السقوط ،ثم جاءت أوامر
جديدة بإزاحتهم من الوضع الذي
هــم فــيــه ،وحسبوا جميعا أنها
ساعة املــوت دقــت ،وأمرهم رسل
املوت بأن يتمددوا على ظهورهم
ويرفعوا أيديهم إلى األمام ،وسرت
حركة غريبة بني رهائن املوت ،لقد
حسبوا من خالل صوت حركتهم
وهم مئات ،أن ذلك صوت رصاص
مــن نـــوع جــديــد ودار الـــدم في
رؤوسهم وهم ينقلبون وحسبوه
دوران املـــوت ،ورأوا مصطاف
الصخيرات ينقلب رأسا على عقب،
وتحول سواد الثرى في عيونهم
إل ــى زرقـــة الــســمــاء وإشــعــاعــات
الــشــمــس ،وأخـــذ أغلبهم يتمتم
بالشهادة ،فقد حسبوا أن رسل
املــوت جعلوهم في وضع يسمح

سرت بين جموع رهائن الموت داخل المصطاف الملكي وخالل حدائقه
وهم مئات ،نسمات باردة أنعشت في أجسامهم شيئا لم يعرفوا مدلوله وال
مغزاه ،وسكتت أصوات الرشاشات ،وتعب رسل الموت من الصياح ،ونزفت من
بعض األجسام المجروحة ما بقي فيها من دماء ،فأمسكت عن الصياح واأللم
وأسلمت أنفاسها األخيرة
نــتــصــوره ،أن ال يموت اإلنسان
وهـــو يــعــرف أنـــه ســيــمــوت ،أو
يموت اإلنسان دون أن يعرف أنه
يموت ،أو أن يموت اإلنسان ثم
يفتح عينيه ليكتشف أنه لم يمت
بعد ،أو أن يموت اإلنــســان دون
أن يعرف ملاذا يموت ،أو أن يبقى

تتقطع من األلم ،واألوداج تنتفخ
من ثقل األكتاف ،والشمس تلهب
الــرؤوس والحمى تذيب األدمغة،
وتــضــاعــفــت حــســاســيــة السمع
بشكل لم يكن باملعهود عند جموع
املمدودين على األرض تحت رحمة
الرشاشات ،كانوا يسمعون الطير

لهم بإعدامهم وهم متمددون على
ظهورهم حتى يسهل عليهم نقل
جثثهم دون أن يحتاجوا لقلبها،
ولـــم تــنــطــلــق رص ــاص ــة واحـــدة
وبقي كل املتمددين على ظهورهم
ينتظرون.
ســرت بني جموع رهائن املوت
داخـــل املــصــطــاف امللكي وخــال
حدائقه وهم مئات ،نسمات باردة
أنعشت فــي أجسامهم شيئا لم
يعرفوا مدلوله وال مغزاه ،وسكتت
أصــوات الرشاشات ،وتعب رسل
امل ــوت مــن الــصــيــاح ،ونــزفــت من
بــعــض األج ــس ــام املــجــروحــة ما
بقي فيها من دمــاء ،فأمسكت عن
الصياح واأللم وأسلمت أنفاسها
األخيرة ،وخيم الصمت والهدوء،
وتفتحت عيون رهائن املوت على
السماء الصافية األديم ،ومن خالل
أجسام جنود املــوت التي كانت
تبدو طويلة عالية كالصوامع،
بــدت خــيــوط اإليــمــان واصــلــة ما
بني األرض والسماء ،وخفت دقات
القلوب وقلت سرعتها ،وانطلقت

مــن الجموع دع ــوة صامتة إلى
الــواحــد القهار ،وقــالــت األلسنة
دون أن تــتــحــرك الــشــفــاه« :لــن
يصيبنا إال ما كتب هلل لنا» ،وأعاد
هــذا االستسالم ملشيئة هلل إلى
النفوس بعض روعــهــا ،وأخــذت
خيوط األفكار تتفكك داخل األدمغة
لتعيد لها بعض اتزانها ،وراود
رهــائــن امل ــوت شــعــور وإحــســاس
بــخــطــورة الـــوضـــع ،وبــقــســاوة
األرض ،وبعنف الكارثة ،وفكت
القلوب ذلك الحصار الذي ضربته
منذ مــدة طويلة على الحناجر،
وأخـــذ االتــــزان يــــراود الــعــقــول،
فــتــســاءلــت فــي صــمــت واأليــــدي
الزالـــت مــرفــوعــة إلــى األمـــام في
اتجاه السماء ،وكأنها تستغيث أو
تدعو ،وأخذ كل واحد يحاول أن
يجد مبررا لهذا املصير ،وتفسيرا
لهذا التعذيب.
هذا قصر امللك ،وهــؤالء جنود
تابعون للقوات املسلحة ،وهذه
خوذاتهم التي يراها الناس في
االستعراضات ،وهذه الرشاشات
في أيـ ٍـد تحسن استعمالها ،فما
هو السر ،أهو انقالب عسكري؟ ال
شك في ذلك ..لكن هل االنقالبات
تكون على هذا الشكل؟ ربما ..إنما
ما ذنــب هــؤالء الذين كانوا منذ
مدة يسيرة يضحكون ويسبحون
ويأكلون ،وقد جندلهم الرصاص
وحولهم جثثا هــامــدة ،وأخــذت
األجــوبــة املــتــواردة على العقول
في صمت ،تعيد للقلوب الخوف
والفزع ،وعــادت العيون لتجحظ
في زرقة السماء ،ففوجئت بالغيوم
تحجب زرقتها ،وبأجسام جنود
املـــوت وبــالــرشــاشــات املــمــدودة
تعكر ما بقي من صفوها ،واخترق
صمت االتــزان كما يخترق الرعد
كبد الــظــام فــي ليالي الشتاء،
أزي ــز ســيــارات عسكرية تتحرك
في اتجاه األجساد املمدودة ،ولم
يقدر السيد األزرق ،وزير السياحة
وقد رأى الشاحنات تسرع نحو
جسمه املمدود ،أن يحتمل املوت
على هــذه الطريقة ،فقام هاربا
من عجالت الشاحنة ،لكن أفواه
الرشاشات كانت أسرع من عجالت
الشاحنات ،ومــات دون أن يدري
هل مــات بعجالت الشاحنات أم
بشريط الرصاص.
وعادت القلوب لتخنق الحناجر،
والــدمــاء لتتسارع إلــى العروق،
وســـرت فــي األجــســام مــن جديد
رعشة املوت ،وعادت الشفاه لتتمتم
الشهادة ،واستقام املمدودون على
األرض في وضعهم حتى يموتوا
فــي وض ــع مستقيم كــمــا يموت
جميع الناس.

الحسن الثاني يودع ضحايا أحداث الصخيرات
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