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اإن مل منت جميعا.. �سينال ترامب 
جائزة »نوبل« لل�سالم

بعد البروفيسور راوول بابتكاره الشافي، والغير عافي)...(، دونالد ترامب 
برغبته في قطع مساهماته تجاه املنظمة العاملية للصحة، في وقٍت فيه الجميع، 
في أمِسّ الحاجة للصحة، والخفاش بطعمه املجهول)...(، جاءنا هذا األسبوع 
هذه  خالل  أصداؤها  ترددت  التي  البارزة  األسماء  لالئحة  لينضم  رابع  اسم 
البروفيسور لوك مونتانيي. فبكل صراحة، سمعت عنه ألول  الفترة، أال وهو 
مرة بالصدفة، مؤخرا خالل أول استجواب له عبر إحدى القنوات الفرنسية، 

قبل أن يخرج إلى أضواء أكثر جاذبية، وفي ظرف وجيز.
االحتمال  »كوفيد«،  مسلسل  من   19 الحلقة  فيه  عرفت  الــذي  الوقت  بعد 
ووهــان،  ملدينة  الشعبي  السوق  من  جاءنا  الوباء  كون  املفترض  الصيني 
البراهني)...(،  والناقصة  السيناريوهات،  املختلفة  املؤامرة  بنظريات  متبوعا 
نوع جديد،  من  بفرضية  لإلدالء  الخشبة،  على  بدوره  مونتانيي  األستاذ  طلع 
أَخذُتها في أول املطاف بكل استخفاف، متسائال مع نفسي ما إذا كانت حتى 
التفاهات،  النوع من  في تسريب هذا  األخرى  املحترمة ستشرع هي  القنوات 
مصحوبا  الدور،  هذا  ليلعب  الكفاية،  فيه  وبما  كاف،  وحده  »يوتيوب«  التي 

طبعا بالجيوش املناضلة في النشر واملشاركة التطوعية.
لكن ما أثار انتباهي، هو الوقت الذي خصصه الصحفي الفرنسي املضيف، 
لسرد نبذة عن السيرة الذاتية لضيفه، قبل أن يمرر له امليكروفون، وهذا الضيف، 
استنتاجاته  بفضل   ،2008 لسنة  للطب  »نوبل«  جائزة  عن  الحائز  إال  هو  ما 
»السيدا«،  فيروس  على  للتغلب  العلمي  البحث  مجال  في  الناجحة  الطبية 
وبعد أن تعمقت أكثر في املوضوع، وجدت أن األستاذ مونتانيي، زيادة على 
مدير  »السيدا«،  من  والوقاية  للبحث  العاملية  املنظمة  فهو مؤسس  »النوبل«، 
هذا  في  التابعة  نيويورك،  لجامعة  والخلوية  الجزيئية  البيولوجيا  مركز 
العلوم  أكاديمية  »كوينز كوليج«، عضو في  العريقة  لندن  التخصص لجامعة 
بباريس، وباحث معترف به في معهد باستور الغني عن التعريف. إذن، فحتى 
من لم يكن يعرف عن الطب سوى مصطلح »دوليبران«، فطريقة اإلصغاء بما 

سُيدلى به ستشتد.
فرضية مونتانيي تتصدى بكل وضوح للرواية الرسمية التي صرحت بها 
املهتمني  لدى  معروف  أنه  مذكرا  »كورونا«،  أصول  عن  الصينية  السلطات 
بالقطاع، أن مختبر ووهان مختص في ساللة الفيروسات الحاملة للجزيئات 
لديهم  فهم  إذن،   ،2000 بداية سنوات  منذ  وذلك  فيروس«،  »كورونا  نوع  من 
والولوج،  الصدفة،  هذه  عن  للتساؤل  دفعه  مما  املجال،  هذا  في  غنية  خبرة 
الحيوية«، بمعنى: تطبيق علم  »الرياضيات  لتقنية  الباحثني،  فريقه من  رفقة 
الرياضيات في عالم البيولوجيا، مما أدى إلى االستنتاج أن هذه الساللة من 
الجراثيم تجمعها تشابهات كثيرة مع فيروس فقدان املناعة املكتسبة »السيدا«، 
عن  نفسه،  مع  تلقائيا  يتساءل  قد  املجال،  بهذا  القليل  ولو  والعارف منكم، 
احتمال وقوع طفرة طبيعية في الجرثومة أدت إلى هذا التشابه: فمونتانيي 
يرّد عليكم، أن كل الطفرات التي وقعت فوق هذه البسيطة، منذ ماليني السنني، 
حدثت دائما بصفة متناسقة »سبحان هلل«، وال وجود ألي تناسق بني خاليا كل 
من »السيدا« و»كورونا«، مضيفا، أنه إلدخال جزيئات »السيدا« داخل »جينوم 
مختبر،  في  إال  إدخالها  يمكن  وال  جزيئية،  أدوات  استعمال  يجب  كورونا«، 
إذن عن طريق البشر)...(، وكان هذا من جانب التوضيح فقط، لرفع احتمال 
ليست  جريدتنا  ألن  حيثياته،  في  ندخل  ولن  طبيعية«،  »طفرة  وقوع  إمكانية 

بمجلة علمية.
كيفما كان الحال، فإن كل هذه املعطيات إن لم تثبت، تنزع على األقل طرفا 
الرسمية  »النسخة  الــبــرق)...(  وبسرعة  به  جاءتنا  ما  مصداقية  من  كبيرا 
عبر  نراها  كنا  التي  الخيالية  الروايات  تشبه  صورة  لها  ويرسم  الصينية«، 
ترمي  تحّضر حسوة،  الشريرة  الساحرة  في صغرنا، حيث  املتحركة  الرسوم 
القرية،  على  كعشاء  لتعرضها  بمكنستها،  الكل  وتحرك  الخفافيش،  فيها 

ليصبحوا غداتها جميعا مرضى طريحي الفراش)...(.
أخرى  مرة  تفاجأ  تقريره،  نشر  مونتانيي  فريق  أراد  ملا  أنه  بالذكر،  يجدر 
تقرير  بتحرير  وقام  الخالصة،  لنفس  آخر وصل  أن مختبرا هنديا  باكتشاف 
مشابه، لكنه سرعان ما ُقوِبل بالرفض من ِقبل اللجان املختصة)...(، وعرفت 

فرقته ضغوطات قوية ملحو »الفكرة«، وإيقاف انتشارها.
ربما قد يتساءل البعض، إلى حد اآلن، عن املغزى من طرح كل هذه التفاصيل، 
وما هي عالقتنا بها: عالقتنا بها وطيدة، ألننا متضررين، خصوصا في هذه 
األيام، حيث يتساءل الجميع ما إذا كانت هناك فعال »ذروة«، أم ال)...(؟ فال بد 
إذن من البحث، وبعمق عن أسباب ما يضرنا، سواء كانت صفة الضرر مباِشرة 

أم ال، واستخالص درس على األقل، كيفما كان نوعه، ننتفع به.
خالصة هذه التفاصيل إذن، تنقسم إلى احتماالت ثالث: إما أن البروفيسور 
املذكور على حق، وأن الفيروس مصطنع، ومفعوله القاتل غير مستعد للتوقف 
عن حصد األرواح، إما أن نفس البروفيسور البالغ من العمر 88 سنة، كان من 
كان، لكنه أصبح يتقن فن »الخرافة«، وإما أن معهد باستور الذي يأتينا بكل 
اللقاحات التي تخترق جلدنا منذ الصغر، يعني على رأسه كل من هّب ودب، 
الطب بني قوسني، في نفس  ثقته في  الغير مختص، يضع  البشر  مما يجعل 
تعيينها  في  أخطأت  قد  »نوبل«  جائزة  تحكيم  لجنة  فيه  تكون  الذي  الوقت 
التي  املضحكة  االحتماالت  من  يقّوي  قد  مما  الطب،  في  درجة  بأعلى  للحائز 
»مي  قّلد مؤخرا  الذي  ترامب،  دونالد  أن  إلى  املشيرة  قبل أشهر،  بها  سمعنا 
نعيمة« في تشجيع محتجي الحجر الصحي، قد ينال بدوره هو اآلخر، جائزة 

»نوبل«... للسالم!

بقلــم:

الطيب العلوي

حجة علماء المغرب ضد دعاة اإلفطار 

 الرباط. األسبوع

ــع انــتــشــار فــيــروس  بــالــتــزامــن م
وسائل  بعض  تحركت  »كـــورونـــا، 
الدعاية لترويج دعوات غير مسبوقة 
منع  أو  رمـــضـــان،  شــهــر  لــتــأجــيــل 
انتشار  من  الخوف  بسبب  الصوم، 
أصحاب  ويبني  »كورونا«،  فيروس 
هذا املوقف توجهاتهم على اعتبار أن 
»الصوم يضعف املناعة« حيث يجب 
اليوم  طيلة  مبلال  الحلق  يبقى  أن 
 »19 »كوفيد  فيروس  تسرب  لتجنب 
عبر الجهاز التنفسي، وهي الدعوات 
حولها  الــجــدل  بخلق  تكلف  الــتــي 
ناشطون مغاربة في مواقع التواصل 

االجتماعي)..(.
العلمي  املجلس  وجــه  جهته،  من 
قوية  ضربة  الدعوات،  لهذه  املغربي 
بيانه  في  أكد  بعدما  تجاهلها،  عبر 
إمارة  العظمى  »اإلمامة  أن  األخير، 
املؤمنني رفيقة بنا في حماية حياتنا 
ثانيا،  بديننا  قيامنا  وفــي  أوال، 
الصحي  الــوضــع  على  رقيبة  وهــي 
تكون  ما  أحــرص  وهــي  اململكة،  في 
العودة  من ضمن  املساجد  فتح  على 
توفرت  متى  الــعــاديــة  الحياة  ــى  إل

الشروط«.

مع  »األدب  أن  أكــد  املصدر،  نفس 
االمــتــثــال  يقتضي  ــشــرع  ال ــام  أحــك
والعمل  ونصيحته  األمــة  إمــام  ألمــر 
مع  العمل  أن  مــبــرزا  بتوجيهاته، 
ال  العمل،  هــذا  نــوع  كــان  مهما  هلل، 
حتى  االستطاعة  بعدم  أجره  يسقط 
الحج،  مثل  فرضا،  العمل  كــان  ولــو 
الشرع،  رخــص  مختلف  في  وكذلك 
ما  فــي  األجــر  يسقط  أال  فــبــاألحــرى 
انعقدت عليه النوايا وتعذر عمليا من 

أعمال السنة، ومنها صالة التراويح 
وصالة العيد«.

كـــمـــا حـــســـم املـــجـــلـــس الـــجـــدل 
التراويح،  »الفيسبوكي« حول صالة 
ــخــروج إلى  ــدم ال ــى أن ع ــار إل وأشـ
صلوات التراويح قد تعوضه إقامتها 
في املنازل فرادى أو جماعة مع األهل 
االختالط  عــواقــب  تخشى  ال  الــذيــن 
في  الجماعة  أن  شرعا  ومعلوم  بهم، 

الصالة، هي ما زاد على الواحد.

 الرباط. األسبوع

كوريا  رئيس  نقاهة  فترة  فــي 
غرف   7 مــن  فيال  فــي  الشمالية 
على  »هيانجسانغ«  مقاطعة  في 
تسربت  للبالد،  الشرقي  الساحل 
في  النشر  عن  محجوبة  ــورة،  ص
لـ»خميسة  إن. كيه«،  »ديلي.  موقع 
فضي،  بتقويس  محاطة  ذهبية« 
ــم إيــل  ــس »كــي ــؤس ــى امل تــعــود إلـ
املغاربة  األسرى  أحد  من  سونج« 
لـــزوجـــتـــه، حسب  ــهــا  ب ــظ  ــف احــت
جعل  ما  وهو  »األسبوع«،  مصدر 
قيمة  ضمن  يضعها  اإلمــبــراطــور 
مسمى  تحت  »الجيوشي«  الوفاء 
عبارة  في  كما  الجدة،  »سينلوي« 
الزعيم الحفيد، املاركسي التوجه.

تعرض  الجاري،  أبريل   12 وفي 
إثر  طبي،  لتدخل  أون  جونغ  كيم 
انقباض حاد لعضلة القلب، بسبب 
الكحول  فــي  ــراط  ــ واإلف الــتــدخــني 
مكتبه  من  أخذ  إذ  العمل،  وإجهاد 
إلى اإلنعاش، ولم يحضر الرئيس 
احتفاالت ذكرى عيد ميالد مؤسس 
كوريا الشمالية في 15 أبريل، كما 
ترقيات  على  اآلن  ــى  إل يــوقــع  لــم 

باملناسبة.

�سيام رم�سان بدون �سالة الرتاويح يف امل�ساجد

 الرباط. األسبوع

واململكة   ،2020 ــارس  مـ  28 فــي 
تحت الطوارئ الصحية بسبب تفشي 
أربع  املغرب  أطلق  ــا«،  »كــورون ــاء  وب
ميناء  أشغال  إلتمام  عــروض  طلبات 
ضمن  ملهيريز،  فــي  البحري  الصيد 
جــوار  معركة  لــربــح  استراتيجيته 

حرب  واجــهــات  وباقي  »الــكــركــرات«، 
املياه، وذلك فور ترسيم حدوده البحرية 

في مقابل إسبانيا وموريتانيا.
التمدين  الرباط  العاصمة  وتحاول 
اعتبرها  التي  املناطق  لهذه  السريع 
ظهير 2ـ08ـ 736 الصادر في 30 دجنبر 
تندلع  أن  قبل  »بداوة«،  مناطق   2008
البوليساريو  مــع  العسكرية  األزمـــة 

عبر  والتجاري  الترابي  املمر  حــول 
»الكركرات« إلى موريتانيا.

ــوع«،  ــ ــبـ ــ ــدر »األسـ ــصـ ــب مـ ــسـ وحـ
ــا من  ــن يــوقــف أيـ ــإن »كـــورونـــا« ل فـ
األمن  إطــار  في  تدخل  التي  املشاريع 
هذه  فمثل  لــذلــك،  للمملكة،  القومي 
األجندة  دقيق  بشكل  تحترم  األوراش 

الوطنية)..(.

املغرب يتجنب توقيف م�ساريعه يف ال�سحراء حل�سم معركة »الكركرات«

»خمي�سة مغربية« فوق 
فرا�ش زعيم كوريا 

ال�سمالية 

األسبوعكاريكاتور 

أقوى تحدي لـ»كورونا«
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رافقت  التي  السلبية  الظاهرة  عادت 
في  العمومية  ا�ؤسسات  أنشطة 
عودتها  لتسجل  األخــيــرة  السن� 
بـــ«ظــاهــرة  األمـــر  ويتعلق  ــوة،  ــق ب
الــدراســات»  مكاتب  على  االستناد 
لصناعة مخططات �واجهة تداعيات 
ومعلوم  «كورونا»،  فيروس  انتشار 
العناوين  رغم  الدراسات،  بعض  أن 
سوى  األصــل  في  تكون  ال  الكبرى، 
تجميعا وتركيبا �عطيات توجد عند 

«ا�قدم» و«الشيخ».

الحزبية  الــجــرائــد  بعض  ضــربــت 
الصحفي�  كرامة  احترام  في  ا�ثل 
وأداء  ــور،  ـــ األجـ أداء  بـــاحـــتـــرام 
�ستخدميها  رمــضــان  شهر  منحة 
جريدة  رأسها  وعلى  وصحافييها، 
ــة  ــي» و«رســال ــراك «االتـــحـــاد االشــت
ــخــالف شـــركـــات أخـــرى  األمـــــة»، ب
اقترضت مئات ا�الي� وامتنعت عن 

أداء األجور.

الــوطــنــي  الــعــلــم  ــرق  أحــ مستهتر 
رئيس  مع  صورته  أظهروا  مؤخرا، 
يقدم  أن  قبل  كــيــران  بــن  الحكومة 
على فعلته الشنيعة، قبل أن تتسرب 
صوره أيضا مع زعماء حزب التجمع 
اإلســاءة  لتبقى  لــألحــرار،  الوطني 
التصنيف  ــارج  خـ جريمة  للوطن 
على  القضاء  انتظار  في  الحزبي، 
مــثــل هـــذه الــظــواهــر الــتــي تسيء 

لصورة ا�غاربة في الخارج(..).

للمملكة  العامة  الخزينة  فضحت 
الــكــبــار  ا�ــتــبــرعــ�  بــعــض  حقيقة 
حيث  ــا»،  ــورون «ك صندوق  لصالح 
تقديمه  تم  عما  بعيدة  األرقام  كانت 
ملياردير  من  والنموذج  للصحافة، 
إنه  قال  الذي  واألبـــراج(..)  األبناك 
تبرع بمليار درهم �واجهة الجائحة، 
تتعد  لم  تبرعاته  أن  الواقع  بينما 
قيمة الـ 50 مليون سنتيم، واألرجح 
ــه ســيــقــتــطــعــهــا مـــن الــضــريــبــة  ــ أن

السنوية، كما سيفعل آخرون(..).

ــال فــائــدة، هـــذا هــو عــنــوان  عــلــم ب
الفايد  الدكتور  أنصار  ب�  الصراع 
خصومه  جمع  فبينما  وخصومه، 
جمع  �ــحــاكــمــتــه،  تــوقــيــع   2000
أنصار الفايد 25 ألف توقيع للدفاع 
محامون،  الطرف�  كال  ولــدى  عنه، 
من  القرنفل  مادة  اختفاء  والنتيجة: 

األسواق(..).

مهنة  احــتــرام  فــي  الحل  يكون  هــل 
ضبط  فقد  البوليس؟  بيد  اإلعـــالم 
األخيرة،  األيام  الشرطة خالل  رجال 
النقل  يــمــارس  مـــزورا»  «صحافيا 
السري بعربته غير بعيد عن العاصمة 
بالبند  عليها  كتب  وقــد  الــربــاط، 
الصحافة  يــمــارس  ــه  أن الــعــريــض، 
ينوي  كان  ربما  والدولية!؟  الوطنية 
النقل  للقارات:  عابرة  مهنة  ممارسة 

السري وليس الصحافة.
 

وحكاية  البوليساريو  حكاية  ب� 
ا�ختار  خــرج  ا�ــغــاربــة،  ا�واطن� 
الجماني باسم غرفة الصيد البحري 
صيد  لينفي  الجنوبية،  األطلسية 
حالة  بخرق  الصيد  �راكب  األسماك 
أنشطة  ــودة  وعـ الــصــحــي،  الحجر 

الصيادين.

ما خفي
كان  أعظم

تحت ا�ضواء

ثمن برميل بترول 
أرخص من ثمن 

«دالحة»

 Q’hO ¿ƒ«∏e 400 ô°ùîj ¢TƒæNCG
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 الرباط. األسبوع

الوزير  ــروة  ث كانت   ،2020 يناير   20 في 
«فــوربــس»  مجلة  حسب  وعائلته  أخــنــوش 
مليون  و700  مليار  العالم،  ألثرياء  األمريكية 
دوالر، وفي الساعة الخامسة من يوم 20 أبريل 
مليون   400 بـ  تراجعا  ثروته  سجلت   ،2020
مع  درهما)،   4.028.720.000.00 (أي  دوالر 
ا�ائة،  في   0.14 حــدود  في  ألسهمه  استقرار 
دوالر  مليوني  لخسارة  مرتفعة  ومــخــاطــرة 

إضافي�، حسب آخر تقرير للبورصة.
مجال  فــي  األول  ا�غربي  الفاعل  أخــنــوش 
تكبده  وما  «ا�قاطعة»  أزمة  وبعد  ا�حروقات، 
من خسائر جراءها، تلقى ضربات أخرى بسبب 
الفاعل�  كافة  شأن  شأنه  «كورونا»،  فيروس 
العا�ي� في مجال ا�حروقات، وقد بدأ ا�غاربة 
يسخرون على مواقع التواصل االجتماعي بعد 
أن أصبح ثمن برميل البترول أرخص من ثمن 

دالحة، في األسواق ا�غربية.
وقد كتبت ا�واقع العا�ية عن يوم 20 أبريل 
الذي سيظل موشوما في التاريخ، مثل فيروس 
«كورونا»، فهذا يوم يبلغ فيه سعر نفط أمريكا 
تكساس»  غرب  «خام  باسم  ا�عروف  الشمالية 
الذين  هــم  ا�نتج�  أن  (أي  سلبيا  ســعــرا 
أنتجوه)،  مما  للتخلص  األمـــوال  سيدفعون 
البترولية أوجها، بعد أن وصل  النكبة  وبلغت 
مع  الصفر  تحت  دوالرا   37.63 البرميل  سعر 

إغالق التعامالت يوم اإلثن� ا�اضي(..).
وحسب وكاالت األنباء العا�ية، فانهيار سعر 
األولى  الصورة  صورتان،  سببه  كان  البترول 
وغير  ا�سبوق  غير  باالنخفاض  ترتبط  عامة: 
«كــورونــا»  فيروس  تداعيات  بسبب  ا�توقع 
ا�ستجد، الذي أجبر عدة ماليير من األشخاص 
على البقاء في منازلهم، وأوقف قيادة السيارات 
ــوب الــطــائــرات، وخــفــض االســتــيــراد من  وركـ

والهند  واليابان  كالص�  كبار،  مستهلك� 
وكوريا الجنوبية، أما الصورة الثانية التي 
ا�ؤقت،  األمريكي  النفط  النهيار سوق  أدت 

الخوف  وحــســابــات  بسياسة  فترتبط 
بالسوق،  ا�ضارب�  كبار  من  والطمع 

ومصرف  أميركا»  أوف  «بنك  أمثال 
«تــشــيــس مــانــهــاتــن» و«مــورغــان 
وغيرها  بنك»،  و«سيتي  ستانلي» 

ا�الية  ا�ؤسسات  كبريات  من 
فـ«ا�ضاربون  األمــريــكــيــة،  

الكبير  االنخفاض  أغراهم 
خالل األشهر واألسابيع 
يوقعوا  كــي  ــرة،  األخــي

على تعاقدات كبيرة عندما انخفض سعر خام 
هبطت  دنيا  �ستويات  ووصــل  تكساس  غرب 
دوالرات،  لعشرة  ووصلت  دوالرا  عشرين  عن 

كبيرة  كميات  واشتروا 
األسعار  ارتفاع  في  أمال 
وتحقيق  بيعها  وإعــادة 
السوق  أن  إال  مكاسب» 
البترولية انهارت بسبب 
نقلت  كما  العقود،  هــذه 
الدولية  األنباء  وكــاالت 

على لسان ا�حلل�.
ا�طروح  السؤال  أمــا 
في ا�غرب، فهو كيف لم 
االستفادة  باإلمكان  يكن 
لشراء  االنهيار  هذا  من 
لسنوات،  يكفي  مخزون 
استغالل  األقــل  على  أو 
احتياطي  لخلق  الفرصة 
النفط؟  من  استراتيجي 
ا�ؤسف:  الجواب  ليكون 
على  قــضــى  ا�ــغــرب  أن 
البترول  تكرير  صناعة 
بعد «ا�ؤامرة على شركة  

سامير».
ا�تحسرين  من  واحــد 

عــلــى هـــذه الــلــحــظــة، هو 
االستقاللي  الــقــيــادي 

وقد  بنحمزة،  عــادل 
صفحته  على  كتب 
ما  «الفيسبوكية» 
بإمكان  «كان  يلي: 
ا�غرب أن يستفيد 
ــن انــهــيــار  حــقــا م

النفط  أسعار 

أنه حافظ  لو  الروسي،  السعودي  الخالف  منذ 
بقدرة  سامير،  النفط،  تكرير  جــوهــرة  على 
تخزينها وقدرة تكريرها، وذلك بصفتها قطاعا 

صناعة  تدمير  وبعد  اليوم،  أما  استراتيجيا، 
تكرير النفط بشكل غريب وغير مسؤول، وبعد 
لسوق  تنظر  التي  التجارية  ا�قاربة  تفوق 
جني  وفضلت  قاصرة،  تجارية  نظرة  النفط 
األربـــاح مــن رفــع الــدعــم ومــن أســعــار النفط 
البنزين  وشراء  الدولية  السوق  في  ا�قبولة 
لالستهالك،  جاهزين  والكيروزين  والديزيل 
استثمار  على  القدرة  نفتقد  اليوم  نحن  ها 
ألننا  النفط،  أسعار  في  الكبير  التراجع  هذا 
نفتقد لصناعة نفطية حقيقية كنا نملكها منذ 
عقود، وهكذا تضيع علينا فرصة تخزين 
ــخــام،  مــاليــ� بــرامــيــل الــنــفــط ال
الشهور  خــالل  ــه  أن فا�ؤكد 
الحياة  عودة  ومع  القادمة، 
سوف  العا�ي،  لالقتصاد 
بشكل  النفط  أسعار  ترتفع 
ساعتها  وســنــكــون  كبير 
غاليا  غاليا..  الثمن  نؤدي 
فترة  ــي  ف ونــحــن  جـــدا، 
نكون  أن  ا�فروض  من 
البحث  بصدد  فيها 
عن تدارك ما أفسده 

كورونا». أخنوش

«الفيسبوكيون» يسخرون من ثمن برميل النفط
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نقابيون ينتقدون التملص من »إيواء المشردين« 

»�شرطـي الأبنـاك« يتدخـل لدعم �شحايـا اجل�شـع
 الرباط. األسبوع 

»األسبوع« حول  لجريدة  القوي  املقال  بعد 
»جشع األبناك« في تعاملها مع جائحة »كورونا«، 
واملقاولني  املهنيني  احتجاجات  وتيرة  وارتفاع 
تطبيق  ــي  ف األبــنــاك  تعنت  ــن  م ــني  ــواطــن وامل
كما  القروض  أقساط  اقتطاع  بشأن  التسهيالت 
أوصت بذلك لجنة اليقظة، وبعد وصول القضية 
إلى البرملان وتوجيه أسئلة عاجلة للحكومة، بل 
دعوتها لعقد اجتماع عاجل للجنة املالية ملدارسة 
هذا املوضوع، مرة أخرى يجد »شرطي األبناك« 
)بنك املغرب( نفسه في حرج كبير أمام الغضب 

األبناك  على  واملؤسساتي  والرأسمالي  الشعبي 
فيتدخل.

التدخل  على  مجبرا  نفسه  وجد  املغرب،  بنك 
األبناك، وذلك  أزمة وجمود  في محاولة لحلحلة 
بعد تدخله األول من أجل نزع الفتيل بني األبناك 
املاضي،  األسبوع  تدخل،  حيث  و»الباطرونا«، 
لألبناك  جــديــدة  وتحفيزات  ــراءات  إجـ بحزمة 
الشيء  بعض  ــو  ول للتنازل  دفعها  أجــل  مــن 
للمواطنني  املالية  املساعدات  »صنبور«  وتطلق 

املتضررين واملقاوالت املفلسة على السواء.
تحفيزات  تقديم  اقــتــرح  ــاك«  ــن األب »شــرطــي 
وتسهيالت إلى املؤسسات البنكية، من خالل الرفع 

بثالثة أضعاف القدرة على إعادة تمويل البنوك 
لدى بنك املغرب، أي تمويلها بالشكل الكافي، كي 
تنقله إلى املواطنني واملقاوالت املتضررة، بل أكد 
شرطي األبناك أنه سيواكب البنوك على الصعيد 
السيولة،  مــن  املتطلبات  لتشمل  ــرازي،  االحــت
ما  وكل  الديون  ومخصصات  الذاتية،  واألموال 
بذلك  املغرب  بنك  ويكون  البنوك،  هذه  تحتاجه 
قد وفر جميع اإلمكانيات املالية لألبناك، وضمن 
فهل  املخاطر،  جميع  في  مسؤوليته  تحمل  لها 
تستجيب األبناك ألنني املواطنني واملقاوالت، أم 
»نعم للربح املضمون..  أنها ستستمر في شعار 

ال للمغامرة«؟

جميلة امل�شلي.. وزيرة التنمية ال�شفوية والت�شامن الفرتا�شي
 الرباط. األسبوع

تمر  التي  الصعبة  الظروف  من  »بالرغم 
»كورونا«،  جائحة  تواجه  وهي  البالد  منها 
وتصفية  القديمة  صراعاته  البعض  يواصل 
حساباته »النقابية« حتى في عز األزمة«.. هذا 
ما ينطبق حرفيا على الصراع الذي تخوضه 
التنمية  وكالة  داخــل  تمثيلية«  »أكثر  نقابة 
والتنمية  التضامن  وزيــرة  مع  االجتماعية، 

االجتماعية، يقول مصدر من الوزارة.
وأوضح املصدر ذاته، أنه إذا كان الخالف 
نقابي  مطلبي  ملف  حول  الطرفني  بني  دائما 
مما  موظف  لكل  العادية  املطالب  يتضمن 
كثيرة  تــكــون  االحتجاجية  الــوقــفــات  جعل 
ودائمة من طرف موظفي الوكالة ضد الوزيرة 
الحرب  فإن  حاليا،  واملصلي  سابقا  الحقاوي 
وباء  مواجهة  بسبب  وباتت  تطورت  اليوم 
»كورونا«، والتي نشبت مباشرة بعد مطالبة 
في  املهملني  األشــخــاص  بــإيــواء  املــصــلــي 
بفيروس  للعدوى  حملهم  مخافة  الــشــوارع 
الوزيرة  بني  الخالف  وقع  حيث  »كــورونــا«، 
االختصاص،  بهذا  يقوم  من  حول  والوكالة 
إذ راسلت الوزارة الوكالة لتقوم بهذه املهمة، 
نطاق  في  تدخال  املعنية  النقابة  اعتبرته  مما 
عملها  وجوهر  الوصية  ــوزارة  ال »مسؤولية 
الذي لم تنجز منه شيئا يذكر على مدار عقود 

من الزمن«.
النقابة التي تمثل موظفي الوكالة، استغربت 

عن  املهمة  لتلك  الــوزارة  إبعاد  ألسباب  كذلك 
ضــرورة  إلــى  منبهة  الخاصة«،  »مصالحها 
»اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة والضرورية 
»سوء  بسبب  والغير«،  النفس  على  حفاظا 
مع  ووسائله«،  آلياته  وانعدام  العمل  ظروف 
دعوة النقابة لكل أطر الوكالة إلى »رفض كل 
كان  مهما  باآلخرين  االختالط  تتطلب  مهمة 
مخاطر  من  تحتويه  ما  نظير  وذلــك  السبب، 
تهديدها  ونظير  اآلخرين،  وعلى  النفس  على 
املباشر لكل املجهودات التي بذلتها السلطات 

العمومية في مجال محاربة هذه الجائحة«.
الــوزارة  بني  الواقعة  وهذه  الجائحة  هذه 
والوكالة، كشفت للعموم، أن وزارة التضامن 
باألشخاص  والتكفل  االجتماعية  والتنمية 
ــرأة  الــشــوارع وامل املسنني وأطــفــال ونــســاء 
ترفعها  شعارات  مجرد  ذلــك،  وغير  املعنفة 
قوة وال أجهزة  لها وال  التي ال حول  الوزارة 
لها كي تنفذها على أرض الواقع، فهل تتخلى 
وتلحقها  مستقبال  الــوزارة  هذه  على  بالدنا 

بالصحة كما يقع في فرنسا مثال؟

 الرباط. األسبوع

عاثر،  العثماني  حظ  أن  يبدو 
ــا«  ــورون »ك جائحة  يــواجــه  فهو 
وسط موجة من السخرية وأحيانا 
تثير  قراراته  جل  أن  ذلك  السب، 
والساخنة  الفعل  ردود  من  الكثير 
أحيانا لم تعد حبيسة السياسيني 
ــل ســــارت كـــذلـــك محط  فـــقـــط، بـ
انتقادات حتى من املوظفني، وهذه 
ثالثة  اقتطاع  ــرار  ق بسبب  ــرة  امل
عن  يوما  املوظفني  أجرة  من  أيام 

كل شهر.
ــرار الـــذي لــم يغضب  ــق هــذا ال
قطاع  موظفي  يهم  فيما  النقابات 
ــذيــن انــتــفــضــوا ضد  الــصــحــة، ال

االقتطاع،  قرار  شملهم  بعدما  العثماني 
ضريبة  أصال  يدفعون  أنفسهم  معتبرين 
املــواجــهــة املــبــاشــرة مــع الــفــيــروس بكل 
مخاطره، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرار 
على  دخل  بل  هــؤالء،  أجــرة  من  االقتطاع 
الذين  القانونيون  الباحثون  حتى  الخط 
مؤسس  غير  العثماني  اقتطاع  »اعتبروا 
أجور  أن  اعتبار  على  قانوني،  سند  على 
وبالتالي،  بالقانون،  محصنة  املوظفني 

بناء  إال  منها  االقتطاع  جهة  ألي  يحق  ال 
قضائي  حكم  على  أو  واضح  قانون  على 
نهائي«، مما جعل قياديا في حزب العدالة 
شنه  الــذي  للهجوم  يستغرب  والتنمية، 
في  للمساهمة  »رمــزي«  قــرار  على  هــؤالء 
ومن  »كورونا«،  جائحة  مواجهة  صندوق 
العامة  امليزانية  عن  كذلك  التخفيف  أجل 
نفقاتها،  له  تتعرض  ــذي  ال الضغط  من 

والسيما في مجال نفقات املوظفني.
أما على املستوى القانوني والدستوري 

للقرار من عدمه، فقد أكد 
قرار  أن  نفسه،  القيادي 
قانونيا  ليس  العثماني 
دستوري  هو  بل  فقط، 
على  مبني  ألنــه  كذلك، 
مضمون الفصل 40 من 
تحدث  الــذي  الدستور، 
الجميع  مساهمة  عــن 
ــة  ــي ــن ــضــام ــة ت ــفـ بـــصـ
مع  يتناسب  وبــشــكــل 
الوسائل التي يتوفرون 
عــلــيــهــا فــــي تــحــمــل 
عن  الناتجة  التكاليف 
الطبيعية،  ــكـــوارث  الـ
فرئيس الحكومة احترم 
الدستوري  الفصل  هذا 
عمل  يوم  مبلغ  اقتطاع  فإن  لذلك،  بدقة، 
عن كل شهر، يتناسب جدا مع اإلمكانيات 
وبالتالي،  املوظفون،  عليها  يتوفر  التي 
باعتباره  القرار  فعل  من  هو  فالعثماني 
يشترط  ال  الدستور  ألن  للحكومة،  رئيسا 
طريقة أو نصا قانونيا أو مسطرة أخرى 
العيب  فأين  ــرار،  ــق ال هــذا  مثل  لتفعيل 
نفسه،  املصدر  يتساءل  ذلك،  في  والخطأ 

دفاعا عن العثماني؟

العثمانـي ي�شـع نف�شه يف زوبعـة قـانونية 

بعد القتطاع من اأجور املوظفني

 الرباط. األسبوع 

احتمال  من  للحكومة  تحذيرا  اقتصاديون  وجه خبراء 
تسبب فيروس »كورونا« في احتمال احتكار بعض املواد 

األساسية من قبل الشركات الكبرى املتعددة الجنسيات.
الصحف  في  تصريحات  عبر  الخبراء،  هــؤالء  ودق 
في  مستقبال  احتكار  وقوع  خطر  ناقوس  الفرنكفونية، 
واملحروقات  األدوية  مثل  واستراتيجية،  دقيقة  مجاالت 
لفروع  وشيك  انهيار  من  وحــذروا  وغيرها،  واالتصاالت 
بيعها  قرار  سيكون  تم  ومن  باملغرب،  الدولية  الشركات 
بأثمنة رخيصة جاهزا، مما سيمكن املنافسني من شرائها، 
وهذا  املغرب،  داخل  املواد  هذه  سوق  احتكار  وبالتالي، 
طبعا دون الحديث عن مخاطر تقلص اإلنتاج داخل البالد، 
مما سيجعل تلك املواد قليلة ونادرة، وهذا موضوع آخر، 
الدولة  عودة  إلى  االقتصاديني  الخبراء  بعض  دعا  لذلك، 
الخاص،  القطاع  مع  بشراكة  وشرائها،  االستثمار  ملجال 
في  واالســتــمــرار  الــبــالد،  فــي  االستراتيجية  للشركات 
تدبيرها لسنوات حتى يتعافى املغرب والعالم من جائحة 
»كورونا«، ثم يمكن انسحاب الدولة منها، أي خوصصتها 

من جديد.

خرباء يدعون الدولة 
اإىل �شراء ال�شركات ال�شرتاتيجية

رسالة »األسبوع« وصلت

املصلي

العثماني

 الرباط. األسبوع

كشف الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب، أن موضوع مراجعة 
النظام الداخلي للمجلس، أصبح ورشا ضروريا ومفتوحا للنقاش 

بني النواب أكثر من أي وقت مضى.
النواب، فرضته جائحة  األساسي ملجلس  النظام  تغيير  نقاشات 
»كورونا« املستجد، التي حلت باملغرب ألول مرة في التاريخ، ودفعت 
النظام  في  موجودة  غير  للعمل  طرق  عن  البحث  إلى  البرملانيني 
الداخلي للمؤسسة التشريعية، مما رفع النقاش حول دستورية ما 
يقوم به البرملان حاليا في زمن »كورونا« من عدم دستورية جلساته، 
تسطيرها  يجب  قانونية  أجوبة  في  يفكر  املالكي  جعل  الذي  األمر 

داخل القانون األساسي للبرملان.
قبل  دعا  قد  كان  الذي  املالكي،  الحبيب  أن  ذاته،  املصدر  وكشف 
جائحة »كورونا« إلى تعديل ضروري للنظام األساسي للبرملان من 
من  باملزيد  املتغيبني،  أي  »الساليتية«  البرملانيني  محاصرة  أجل 
الشروط واإلجراءات الصارمة التي قد تدفعهم للحضور أو طردهم 
من البرملان، وجد نفسه اليوم مطالبا كذلك بتعديل النظام الداخلي 
للبرملان، من أجل تبرير غياب هؤالء، الغياب القسري هذه املرة الذي 
الذي  اإلرادي  الغياب  عكس  على  الصحية،  الطوارئ  حالة  فرضته 
آخر  في  بذلك  واعترف  فيه  فشل  لكنه  يحاربه  املالكي  الحبيب  ظل 
اليوم  وجد  فاملالكي  لذا،  أكتوبر،  دورة  اختتام  عقب  صحفي  لقاء 
نفسه مضطرا لوضع قواعد جديدة لعمل البرملان في حالة الجائحة، 
تمكنه من أن يبعد عن البرملان تهمة خرق القانون أو الدستور، وهو 
ما جعله يكشف في آخر اجتماع له مع رؤساء الفرق البرملانية، أنه 
سيقوم بإعداد اإلطار املالئم ملراجعة هذا النظام، أي شرعنة غياب 

البرملانيني بسبب »كورونا«.

»كـورونـا« ي�شرعن ظاهـرة 
الغياب الربملاين
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هل حتاكم الدولة م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص على التالعب 
يف ملفات ال�سمان االجتماعي؟

 الرباط. األسبوع 

شيئا  العثماني  حكومة  تغلق  وأخيرا، 
الكثير  استغلها  التي  الكبيرة  الثغرة  ما 
في  حتى  املآسي  وتجار  االنتهازيني  من 
زمن »كورونا«، هذه الثغرة التي وجدت في 
في  املسجلني  املستخدمني  تعويض  عملية 
التوقف  من  االجتماعي  الضمان  صندوق 
»كورونا«،  وباء  انتشار  بسبب  العمل  عن 
مصراعيه  على  مفتوحا  الباب  كان  حيث 
بالشرف«  »تصريح  مجرد  على  ومتوقفا 
هؤالء  أن  على  املقاوالت  أربــاب  طرف  من 
املستخدمني قد توقفوا عن العمل، فتصرف 
لجنة  مــن  املخصصة  التعويضات  لهم 
يوم  الحكومة،  تــصــادق  أن  قبل  اليقظة، 
الجمعة املاضية، على مرسوم جديد يشترط 
أن يكون رقم معامالت املقاولة قد انخفض 
الفترة  نفس  مع  مقارنة  باملائة   50 بنسبة 

من السنة املاضية.
صدمة  بعد  املواطنون  تساءل  ذلك،  إلى 
املدارس الخصوصية: أين شعارات محاربة 
كل من  بيد من حديد على  الغش والضرب 
باملوارد  للتالعب  »كورونا«  يستغل جائحة 
من  الشعار  هذا  أين  للدولة؟  العامة  املالية 
فضيحة املدارس الخصوصية التي كشفها 
هذه  بــأن  صــرح  نفسه، حني  الشغل  وزيــر 
أجور شهر  من  استفادتها  ورغم  املــدارس، 
طلبات  بتقديم  بالتالعب  قامت  مـــارس، 
»كورونا«  محاربة  صندوق  من  االستفادة 

على شهر مارس؟
وزير الشغل محمد أمكراز، كشف فضيحة 
لبسطاء  الخصوصية  ــدارس  املـ مزاحمة 
للحصول  يسعون  وهــم  وفقرائه  الشعب 
حيث  »كورونا«،  صندوق  من  املعونة  على 
الخصوصية،  ــدارس  املـ أربـــاب  أن  كشف 
الضمان  صندوق  لدى  تصريحات  قدموا 
ألف   42 حــوالــي  بتوقيف  االجــتــمــاعــي، 
نهاية  خالل  العمل  عن  ومستخدم  أستاذ 
ــا«،  ــورون »ك جائحة  بسبب  مـــارس  شهر 
وذلك بالرغم من استمرار هذه املدارس في 

التالميذ  أسر  من  مستحقاتها  استخالص 
عن واجبات شهر مارس.

هذه الفضيحة التي كشفها وزير الشغل 
لجنة  كانت  كما  تحقيق  فتح  تستوجب 
اليقظة قد أوصت بأن أي تالعب من طرف 
وأي  لهم،  املعلنة  املساعدات  في  املقاوالت 
يتضمن  أو  حقيقي  غير  بالشرف  تصريح 
صاحبه  سيعرض  تغليطية،  معطيات 
ملعاقبة  الحكومة  تتدخل  فمتى  للعقاب، 
هذا الغول املتخصص في امتصاص دماء 

األسر؟

 الرباط. األسبوع

فرضت  قــد  ــا«  ــورون »ك جائحة  أن  يبدو 
العمل  إلى  مباشرة  االنتقال  الحكومة  على 
بالرقمنة، أي رقمنة الخدمات اإلدارية وعمل 
املوظفني عن بعد، والتعلم عن بعد، مما جعل 
قانون  عن  الغبار  تنفض  العثماني  حكومة 
خاص بالرقمنة كان جاهزا، غير أنه لم تعط 

له األولوية من قبل.
ــان، كشف  ــرمل ــب ــال ــدر جـــد مــطــلــع ب ــص م
املغاربة  يدفعه  الذي  الثمن  أن  لـ»األسبوع«، 
اليوم بسبب افتقار اإلدارة لرقمنة الخدمات، 
مرده إلى تعنت الحكومة وتشددها في قرار 
رقمنة اإلدارة الذي كان يطالب به الكثيرون، 
منهم فرق املعارضة وباقي الفرق بقوة خالل 
فقط،  أشهر  ستة  قبل  أي  املاضية،  السنة 
لرقمنة  الفرصة  الحكومة  أمام  كانت  حيث 
هامني:  قانونني  للبرملان  قدمت  حني  العمل 
واإلجــراءات  املساطر  بتبسيط  يتعلق  األول 

املرافق  بميثاق  يتعلق  والثاني  ــة،  اإلداريـ
العمومية، حيث كان هذان القانونان ينصان 
املغربية ملختلف  اإلدارة  على ضرورة رقمنة 
تعامالتها مع املواطنني، كما كانا يتضمنان 
فصال يتحدث عن رقمنة املعامالت اإلدارية، 
غير أن الحكومة أصرت على التنصيص فيه 
تنفيذ  قبل  أخــرى  سنوات  خمس  مدة  على 
حيز  داخــل  القانون  أن  رغم  الرقمنة،  هذه 

التنفيذ.
أمــام  نفسها  الحكومة  وجــدت  والــيــوم، 
ضرورة رقمنة تعامالت اإلدارة مع املواطنني، 
فما كان منها سوى نفض الغبار عن قانون 
والذي  الرقمنة،  بعملية  مباشرة  يعنى  آخر 
املجلس  خــالل  بــه  تعجل  أن  املنتظر  مــن 

الحكومي املقبل.
حكومة  املغرب  بــات  وعمليا،  ــك،  ذل إلــى 
بالرقمنة  بالتعامل  ملزما  وإدارة،  وبرملانا 
من  ــكــتــرونــيــة،  اإلل ــل  ــوســائ ال وبمختلف 
نفسها  الحكومة  بعد ملجلس  اجتماعات عن 

وعمل  ــان،  ــرمل ــب ال مجلسي  واجــتــمــاعــات 
املوظفني، مما بدأ يطرح معه إشكاالت قانونية 
عن  بالتصويت  أحيانا  تتعلق  املغرب  داخل 
بضرورة  أخرى  وتــارة  القرارات،  على  بعد 
وهي  املكتوبة«،  »الورقة  على حجية  التوفر 
العملية التي وجد املغرب نفسه أمامها بقوة 
رغم أن قوانينه ومساطره عتيقة جدا كانت 
والحضور  املباشر  التصويت  على  تعتمد 
أنه  الصدف،  غريب  من  بل  الورقي،  والكم 
فيها  كــان  التي  الــحــاالت  بعض  فــي  حتى 
كان  مطلوبا،  خيارا  اإللكتروني  التعامل 
التعامل الورقي مطلوبا أيضا، كما يقع حني 
منحت للبرملانيني لوحات إلكترونية، وإحالة 
رقمي،  بشكل  سنة  كل  عليهم  املالية  قانون 
ومع ذلك، تطبع وزارة املالية أطنان األوراق 
من هذا القانون وتحيلها في شاحنات على 
الرقمنة  عصر  املغرب  يدخل  فهل  البرملان، 
عادتها  إلى  »حليمة ستعود  أن  أم  مضطرا، 

القديمة« مباشرة بعد نهاية الجائحة؟

الثغرة القانونية التي دخل منها انتهازيو »كورونا«

هل تدخل االإدارة ع�سر الرقمنة اأم �سـ»تع�د حليمة اإىل عادتها القدمية«؟

اإهدار املال العام.. �سركة 
فرن�سية تبيع ال�ق�د 

للربملانيني وال ي�ستهلك�نه
 الرباط. األسبوع

ــيــس الــفــريــق  ــن رئ ــد مــقــرب م ــال مــصــدر ج قـ
مضيان،  الدين  نور  النواب،  بمجلس  االستقاللي 
أن دافع هذا األخير في مطالبته بتحويل األموال 
األمة  نــواب  لفائدة  والتنقل  لإليواء  املخصصة 
امليزانية  تحويل  أي  للمجلس،  العامة  بامليزانية 
أثناء  النواب  فيها  ينام  التي  للفنادق  املخصصة 
فترة الجلسات، وكذا قيمة بطاقات القطار والوقود 
الشهرية املجانية، إلى الصندوق الذي أحدثه ملك 
البالد ملواجهة جائحة »كورونا«، نابع من ترشيد 

بعض النفقات وعدم ضياعها هباء منثورا.
االستقاللي  القيادي  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
كبير  تبذير  وقف  إلى ضرورة  التنبيه  يهدف  كان 
قرار  فيه  ساهم  املجلس،  ميزانية  في  يقع  كــان 
على  أنه  ذلك  الــطــوارئ،  وحالة  الصحي  الحجر 
من  شهريا  املخصصة  الضخمة  املاليني  مستوى 
في  شهرية  »انخراطات«  لفائدة  املجلس  ميزانية 
النواب،  فــإن  مجانا،  بالوقود  التعبئة  بطاقات 
اليوم  يستهلكون  ال  الصحي،  الحجر  وبسبب 
لعدم  الوقود،  من  الشهري  ورصيدهم  تعبئتهم 
فالباقي من حجم  وبالتالي،  الرباط،  سفرهم نحو 
في  كل شهر  يذهب  الشهرية  البطائق  هذه  تعبئة 
ميزانية الشركة الفرنسية لتوزيع املحروقات التي 
االشتراك  أن  اعتبار  على  املجلس،  معها  تعاقد 
املتبقي،  بالرصيد  االحتفاظ  دون  شهريا  يتجدد 
الفرنسية  الشركة  تستفيد  أن  فـ»عوض  تم،  ومن 
من هذا الباقي، فصندوق مواجهة كورونا ببالدنا 

في حاجة ماسة إليه«، يضيف املصدر ذاته.
رسالة  في  طالب  قد  مضيان  الدين  نور  وكــان 
رسمية من الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب، 
بضرورة تحويل بعض مصاريف النواب، كنفقات 
لفائدة  املوازية،  والدبلوماسية  والتنقل  اإليــواء 
الفعل  ردود  جعل  ما  وهــو  ــا«،  »كــورون صندوق 
بالفكرة  مرحب  بني  النواب  صفوف  في  تختلف 

وبني من اعتبرها مجرد مزايدات سياسية.

على هامش اقتراحات نور الدين مضيان

أمكراز

مضيان
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●  العيون. األسبوع    

تسببت عملية سطو مجهول� على كابالت 
نحاسية تابعة إلحدى شركات االتصاالت، في 
تجزئة  ساكنة  على  األنترنيت  صبيب  قطع 

الخير شرق مدينة العيون.
فوجئوا  أنهم  مــتــضــررون  سكان  وكشف 
بانقطاع خدمة األنترنيت من منازلهم، ما جعل 
عددا منهم يتصل بالشركة ا�عنية لالستفسار 

عن األمر.
الجناة  أن  ــهــم،  ذات ا�ــتــحــدثــون  ــاف  وأضـ
استغلوا فترة حالة الطوارئ الصحية ا�علنة، 
وقاموا بسرقة ما يقارب 1200 متر من أسالك 
انتقل تقنيو  الربط الخاصة باألنترنيت، فيما 
مكان  إلى  ا�اضي،  الثالثاء  يوم  االتصاالت، 
إصالح  في  وشرعوا  األســالك،  سرقة  وقــوع 
مجراها،  إلى  األمــور  تعود  أن  قبل  األضــرار 
العيون،  ــن  أم واليـــة  مصالح  بــاشــرت  فيما 
في  ا�تورط�  على  للقبض  عملياتها  تكثيف 
النحاسية  الشبكات  وتخريب  سرقة  عمليات 

لالتصاالت. 
وجهوا  أنهم  الحي،  سكان  أحــد  وأضــاف 
عدة مراسالت للجهات ا�عنية، مطالب� ببناء 

مركز أمني على مستوى نفوذ الحي ا�ذكور.

 »ë°üdG ôé◊G π¨à°ùJ áHÉ°üY
¿ƒØ∏àdG ∑Ó°SCG ábô°ùd

 ó©H Ú≤«≤°T ∫É≤àYG
 óFÉb ≈∏Y AGóàY’G
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● طانطان. األسبوع 

    
حــادث  وقــع  على  طانطان  مدينة  اهــتــزت 
اإلداريـــة  ا�لحقة  قائد  على  شنيع  اعــتــداء 
الثانية بمدينة طانطان، الذي تعرض لهجوم 
بــذات  الــصــحــراء  بحي  شقيق�  طــرف  مــن 
نتج  حديدي  منزلي  إنــاء  بواسطة  ا�دينة، 
والعين�،  الــرأس  مستوى  على  جــرح  عنه 
إلى  السرعة  وجــه  على  نقله  استدعى  مما 

ا�ستشفى العسكري بكلميم.
بعد  ا�ستشفى،  السلطة  رجـــل  ــادر  ــ وغ
للعالجات  وتلقيه  طبية  لفحوصات  إخضاعه 
انتظار  فــي  للشفاء،  وتماثله  الــضــروريــة، 
شبكة  مستوى  على  أخرى  فحوصات  إجراء 
بعد  صحية  مضاعفات  ظهور  مخافة  الع� 
هذا االعتداء الذي وصفته مصادرنا بالشنيع. 
العامة أمرت  النيابة  وأفادت مصادرنا، أن 
السلطة  رجل  على  باالعتداء  ا�تهم�  بوضع 
النظرية،  الــحــراســة  تدابير  رهــن  ا�ــذكــور، 
على  واالعــتــداء  اإلهانة  بتهمة  ومتابعتهما 
قانون  وخــرق  عمله  مــزاولــة  أثــنــاء  موظف 

الطوارئ الصحية. 

●  الداخلة. األسبوع   

ــي أســـبـــوعـــ� من  ــوالـ ــد حـ ــع ب
وقــوع  مخافة  الحقيقية  ا�عاناة 
السلطات  تمكنت  بيئية،  كــارثــة 
شيفرة  فك  من  بالداخلة،  ا�ينائية 
 AZIZ العمالقة  ا�حروقات  ناقلة 
عالقة  ظلت  الــتــي   ،TORLAK
الذهب،  واد  خليج  ميناء  بمدخل 
لقبطان  خاطئة  ــاورة  ــن م نتيجة 
السفينة، مما تسبب في انغراسها 
ومن  البحر،  بــقــاع  رمــلــي  تــل  فــي 
ا�رجح أن تصل السفينة البترولية 
من  حمولتها  إلفــراغ  ا�يناء  إلــى 

ا�حروقات. 
ناقلة  أن  ــد  أكـ مــهــنــي،  مــصــدر 
ــورة،  ــذك ا� العمالقة  ا�ــحــروقــات 
ــادت �ــســارهــا بــعــد جــهــد كبير  عـ

للمرشدين البحري�، ومساعدة من 
 ،«Remorqueur» القطر  سفينة 
السفينة  زحزحة  من  تمكنت  التي 
الظروف  ساهمت  كما  مكانها،  من 
سواحل  تشهدها  التي  ا�ناخية 
البحرية  والـــتـــيـــارات  ــة  ــداخــل ال
التي  ا�ناورة  إنجاح  في  العالية، 

وصفت بالدقيقة.
في  ا�ينائية،  السلطات  وكانت 
ــت نقص  ــد حــاول ــق، ق وقـــت ســاب
حمولة السفينة من ا�واد البترولية 
سفينة  ــى  إل تحملها  كانت  التي 
«مسافنة»،  أخرى عن طريق عملية 
توجس  محط  ظل  الذي  األمر  وهو 
ا�دني  ا�جتمع  فعاليات  طرف  من 
يخفوا  لــم  الــذيــن  ــطــات،  ــســل وال
تخوفهم من أن يتحول الحادث إلى 

خطر بيئي على السواحل.

●  األسبوع

بالقيادي  «كورونا»  أزمــة  دفعت 
البشير  الــبــولــيــســاريــو،  بجبهة 
صمته  عن  الخروج  إلى  مصطفى، 
بــمــقــال دعـــا فــيــه إلـــى اســتــقــالــة 
جماعية للقيادة في حال فشلها في 
ب�  رابطا  العام،  االنضباط  فرض 
وارتهانه  «كورونا»  فيروس  تفشي 
لتفكيرهم  وابتزازه  الناس  لنشاط 
الخامس  ا�ؤتمر  وأيــام  بالخوف، 
التحدي  بمثابة  اعتبره  الذي  عشر 
األكبر للخروج من التقوقع الداخلي 
التسيير  ــال  ــ أوح ــارج  خـ والــقــفــز 
ا�فلس واستعصاء التأم�، معتبرا 
وهما  سيبقى  السياسي  الحل  أن 
فهل  السياسية،  اللعبة  أوهــام  من 
ا�شروع  يهدد  ــا»  ــورون «ك أصبح 

للجبهة(..)؟ السياسي 
السيد،  مصطفى  البشير  وكشف 
أن حقيقة ظواهر الصعلكة والسيبة 
عن  بغريبة  ليست  الــطــرق  وقطع 
فقد  ــل،  األصــ الــبــدوي  مجتمعنا 
وانعدام  الفوضى  من  أزمانا  عرف 
نظام  أو  القانون  وفــقــدان  النظام 
تتخللها  القبلية  والحروب  الغاب 
ضــرورة  على  اإلجــمــاع  من  فترات 
إعمال جملة أعراف وعقوبات سنها 
تتبعها  األربع�،  مجالس  حكماء 
استتباب  قبل  ومصالحات  هدنات 

األمور.
بـ:  قوله  مصطفى  البشير  ليختم 
تثبيت  تستطيع  أن  القيادة  «على 
الجبهة  مــبــادئ  عــلــى  األصـــابـــع 
الــشــعــبــيــة وتــطــويــع الــذهــنــيــات، 
لتقديس القانون واحترام النظام أو 

الخروج  لهذا  يكون  وقد  تستقيل»، 
اإلعالمي ما بعده مع مرور األيام.

خطاب  قوبل  السياق،  ذات  وفي 
إبراهيم غالي زعيم الجبهة مؤخرا، 
لدن  من  كبيرة  وانتقادات  ببرودة 
«جافا»  كان  أنه  معتبرين  متتبعيه، 
وغلبت عليه لغة الخشب والسياسة 
ما  الصحي،  الــواقــع  أهمية  رغــم 
يعيش  ا�ــزعــوم  الرئيس  أن  يؤكد 
الحكومة  من  أكثر  واقعيا  حجرا 
جديد  الخطاب  يراع  لم  إذ  نفسها، 
يتطرق  فلم  با�خيمات،  األحـــداث 
تحولت  التي  الحكومة  �عونات 
إلى سلع تباع للمحتجزين ا�عدمي 
ألي  يتطرق  ولم  الشرائية،  القدرة 
خطوات عملية من شأنها التخفيف 
من تخوف الصحراوي� واالحتقان 

ا�عبر عنه.

 ƒ`jQÉ°ù«dƒÑdG á`¡ÑL ´hô`°ûe Oó`¡j zÉfhQƒ`c{

●  كلميم. األسبوع
  

أعلن ا�دير الجهوي للصحة بجهة كلميم 
حالة  أي  تسجيل  يتم  لــم  أنــه  ــون،  ن واد 
إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 19»، وبذلك 
مصاب  حالة  أي  من  خالية  الجهة  تصبح 
بهذا الوباء، بعد أن تماثل ا�صاب الوحيد 
للشفاء التام، وتأكد ذلك بعد ظهور نتيجة 
سلبية للتحليل� ا�خبري� األول والثاني، 
ا�ستشفى  مختبر  من  بها  التوصل  بعد 

الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
 «19 «كـــوفـــيـــد  ــاح  ــنـ ــم جـ ــاقـ وكـــــان طـ

با�ستشفى الجهوي بكلميم ينتظر بشغف 
الثانية،  ا�خبرية  التحاليل  نتائج  كبير 
ا�تقاعد  السبعيني  بالرجل  وا�تعلقة 
بالديار األوروبية قبل أن يتم تأكيد شفائه 
جهة  وإعالن  «كورونا»،  فيروس  من  التام 
كلميم وادنون بدون َأي حالة، وأن الشيخ 
ا�تعافى من هذا ا�رض، قد غادر ا�ستشفى 
الشديد  الفرح  من  حالة  مخلفا  بيته،  نحو 
من  ضاعف  مما  ككل،  با�دينة  واالرتياح 
تطبيق  في  ا�حلية  السلطات  مجهودات 
الجهة  تحافظ  حتى  الوقائية  االحترازات 

على صفر حالة.

 zÉfhQƒc{ ¿hóH º«ª∏c á¡L ..áæcÉ°ù∏d ∑hÈe

وفاة  نبأ  واألسى،  الحزن  تلقينا ببالغ 
فاضل  ــاذ  األســت هللا،  برحمة  ا�ــشــمــول 

حجيرة.
أسرة  تتقدم  األليمة،  ا�ناسبة  وبهذه 
القشاني بأحر التعازي وا�واساة لجميع 
نوفل  البروفيسور  ا�رحوم،  عائلة  أفراد 
وإلى  حجيرة،  محمد  الدكتور  حجيرة، 
أن  القدير  العلي  راج� من  بناته،  جميع 
وأن يسكنه  بواسع رحمته  الفقيد  يتغمد 

فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون. 

É«fÉàjQƒe ‘ Ú≤dÉ©dG áHQÉ¨ŸÉH πØµàJ Üô¨ŸG IQÉØ°S
 عبد اهللا جداد. العيون 

فيروس  انتشار  تداعيات  بسبب 
سفارة  اتخذت  ا�ستجد،  «كورونا» 
إجــراءات،  عدة  بنواكشوط  ا�غرب 
للتواصل  خليت�  إنشاء  بينها  من 
السفارة  مستوى  على  والتتبع 
للمملكة  الــعــامــة  ــيــة  والــقــنــصــل
أرقـــام  تخصيص  مــع  بــنــواذيــبــو، 
واإلجابة  االتصاالت  لتلقي  هاتفية 
حيث  ا�واطن�،  استفسارات  عن 
ا�كا�ات  من  العشرات  استقبال  تم 
السفارة  أبـــواب  أن  علما  يوميا، 
العامة  والقنصلية  بــنــواكــشــوط 
وجه  في  مفتوحة  ظلت  بنواذيبو 
منهم  العالق�  ا�غاربة  ا�واطن� 

وا�قيم�.
تكفلت  أنــهــا  الــســفــارة،  وأكـــدت 
بإيواء ست� مواطنا مغربيا عالق� 
 32 منهم  ــانــي،  ــت ا�ــوري ــتــراب  بــال
بنواذيبو و28 بنواكشوط، باإلضافة 

مواطن  استشفاء  بمصاريف  للتكفل 
بما  مزمن  مرض  من  يعاني  مغربي 
لعملية  إخضاعه  مصاريف  ذلك  في 
بمصحة  بالنجاح  كللت  جراحية 

خاصة.

السفير  ــار،  شــب حميد  ــدخــل  وت
مصالح  لدى  بنواكشوط،  ا�غربي 
ا�ــوريــتــانــيــة  ــة  ــخــارجــي ال وزارة 
مدة  لتمديد  ا�ختصة  والسلطات 
ــة الـــتـــأشـــيـــرات لــصــالــح  صــالحــي

توفر  انتظار  في  ا�غاربة  ا�واطن� 
ــوطــن،  ال ألرض  عــودتــهــم  ــروف  ــ ظ
ضــرورة  على  السفارة  شــددت  كما 
ــشــاحــنــات  ــي ال ــق تــحــســيــس ســائ
ا�غاربة بضرورة احترام اإلجراءات 
السلطات  اتخذتها  التي  االحترازية 
في  وا�تمثلة  مشكورة،  ا�وريتانية 
إنشاء فضاء خاص تتوفر فيه جميع 
الشمالي  با�دخل  الــراحــة  ظــروف 
ــة نـــواكـــشـــوط وا�ــخــصــص  ــن ــدي �
ــغ الــشــاحــنــات  ــري ــف الســتــقــبــال وت
تساهم  التي  ا�ــغــرب،  من  القادمة 
ــســوق ا�ــوريــتــانــيــة  ــد ال ــزوي ــي ت ف
بالخضر والفواكه وغيرها من ا�واد 

الغذائية.
وتم التأكيد على أنه لم تسجل أي 
 «19 «كوفيد  بفيروس  إصابة  حالة 
وال  ا�غربية،  الجالية  أوســاط  في 
في  العالق�  ا�واطن�  أوســاط  في 
اإلسالمية  ا�وريتانية  الجمهورية 

الشقيقة.

يــــــة تعز



بتسليمه  ا�غرب  ماكرون  الرئيس  وعــد 
مصابي  لكشف  متنقلة  جديدة  تكنولوجيا 
وهي  دقيقة،   30 من  أقــل  في   «19 «كوفيد 
ربع  حـــدود  فــي  لتكون  التصنيع،  تحت 
التقنية  هــذه  وستتوسع  تحديدا،  ساعة 
لتشمل حماية ا�ستشفيات التي يوجد بها 

مصابون.
أجهزة  الــربــاط  العاصمة  تسلمت  وإن 
كشف كورية جنوبية وصينية، فإن الرئيس 
بتسليمه  ا�غربية  القيادة  وعد  الفرنسي 
«نوروميكوف» �هام مدنية وأخرى عسكرية، 
ومناطق  الــثــكــنــات  لحماية  ســيــكــون  إذ 
االنتشار في القوات ا�سلحة ا�لكية، حسب 
مصدر «األسبوع»، إذ قال معلقا: لن يتخطى 
حكرا  يكون  ولن  فقط،  دقيقة   12 الفحص 
على القطاع ا�دني والعسكري بعد العملية 

ا�شتركة ضد وباء «كورونا» ا�ستجد.
وجاء وعد الرئيس ماكرون علنا في لقاء 
تفاصيله  الجريدة  نقلت  أفارقة،  زعماء  مع 

في العدد ا�اضي.
طرف  من  «نوروميكوف»  تصنيع  وبــدأ 

شركة صغيرة للبيوتكنولوجيا.

إلى  والدنماركي�،  البريطاني�  بمشاركة 
جانب الفرنسي� ا�تحكم� في استخبارات 
في  «األطلسي»  فرقة  توسعت  ــارخــان»،  «ب
فرقة  مقابل  في  مالي،  بشمال  غــاو  مدينة 
«الشرق»، خصوصا على مسرح «كوم مسرح 

شرق» و«كوم قطاع رقم 1».
ضابطا  فإن  «األســبــوع»،  مصدر  وحسب 
دانماركيا قريبا من وجهة نظر البوليساريو، 
العمليات،  «كونفريري»  من  إبــعــاده  جــرى 
بشأن  للتحقيق  ا�وضوع  في  تقرير  ورفــع 

اتصاالت محتملة له مع التنظيم ا�سلح.
في  «بارخان»  قيادة  ممثل  الكولونيل  ورد 
شمال مالي، بأن القوات ا�شتركة البريطانية 
وتعمل  متجاوبة،  والدنماركية  واإلستونية 
في فريق واحد جاعال «األمر معزوال ال يؤثر 

با�طلق على قناعة العامل�».
مسارات  «بارخان»  استخبارات  وتراقب 
التنظيمات  وكـــل  واألشـــخـــاص،  ــســالح  ال
بالبوليساريو  ا�لتحق  فيها  بما  ا�سلحة، 
لحركة  ضبطا  مخيماتها،  من  الــخــارج  أو 

وخارطة ا�تطرف�.
عن  الفرنسية  للمخابرات  تقرير  وتحدث 
الــجــزائــري في  بــه الجيش  ــام  ق ــان  ث طــوق 
الذي  الجزائر  وغــرب  مالي  شمال  تواصل 

يضم مخيمات تندوف.
العناصر  فــإن  ا�تابعة،  لخارطة  وطبقا 
ا�تطرفة من جنوب وغرب الجزائر في منطقة 
الساحل، أصبحت في حدود 17 عنصرا فقط.
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القناص
في حدود 12 دقيقة فقط
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بعد تمرير  رسالته عبر  رئيس الغابون 

منذ التحفظ على ضمه إلى المجموعة 

ب�  مكثفة  اتــصــاالت  تــجــري 
الحكومة  ورئــيــس  بانغو  علي 
بلير،  طوني  األسبق،  البريطانية 
لندن  عــالقــات  هندسة  أجــل  مــن 
بريطانيا  خــروج  بعد  وإفريقيا 
واقتراح  األوروبـــي،  االتحاد  من 
هندسة شراكة  الغابوني  الرئيس 
وا�ــغــرب  بريطانيا  بــ�  ثالثية 
بــأن  بلير  ــاب  ــ وأج والــغــابــون، 
ا�ملكت�  ب�  العالقات  «مسألة 
أن  يجب  والبريطانية  ا�غربية 
كما  الصحراء،  جنوب  من  تبدأ 
يجب أن يبدأ تعاون واسع وجدي 
حسب  والكومنولث»  ا�غرب  ب� 

تعبيره.
وعبر علي بانغو عن الرغبة في 

البريطاني  األمني  التنسيق  دعم 
كما  ضعف  نقطة  وهي  وا�غربي، 
يتجاوزها  أن  ويجب  بلير،  يراها 

الطرفان.
الرئيس  ــوان  دي رئيس  ويقوم 
ــمــجــهــود واســـع  الـــغـــابـــونـــي ب
بريطانيا  بــ�  ا�صالح  لــتــوازن 
داعما  ا�ــغــرب  ويــريــد  وفــرنــســا، 
تخفض  التي  االستراتيجية  لهذه 
على  واإلقليمي  الداخلي  التوتر 

حد سواء.
صعوبة  إلى  بلير  طوني  ونبه 
الضيقة  ــرة  ــدائ ال مــع  الــجــلــوس 
ــرب، وهـــو وعــد  ــغ ــي ا� لــلــقــرار ف
الوقت  في  بتجاوزه  بانغو  علي 

ا�ناسب.
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وسط   «19 لـ«كوفيد  التصدي  إطــار  في 
إفريقيا،  غرب  دول  إلى  ا�نتم�  ا�هاجرين 
لغرب  الصحية  ا�نظمة  «واهـــو»،  أشــارت 
إفريقيا، إلى «الروح اإليجابية» للمغرب في 
التوصل إلى «بروتوكول صحي» مع ا�ملكة.
وسبق للمغرب أن طلب عضوية مجموعة 
«اإليكـــواس»، وبقي الوضع معلقا إلى  أن 
جانب  إلى  مؤخرا،  الرباط  العاصمة  أبدت 
إفريقيــــا  لغرب  االقتصادية  ا�جموعة 
�حاصرة  الــــعمل  في  الرغـــــبة  كامــــل 

«كــورونا» ا�ستجد.
ــال أن  ــائ ــوع» ق ــ ــب ــدر «األســ ــص ــق م ــل وع
«الدبلوماسية الصحية» ستعيد في الخريف 
القادم إحياء االقتراح ا�غربي، ونقل ا�صدر 
السنغالي�  عن  لـ«األسبوع»  الدبلوماسي 
تــجــاه ضم  أبـــدوه  الــذي  تحفظهم  تــجــاوز 
استثمرته   ما  وهو  ا�جموعة،  إلى  ا�ملكة 
العاصمة الرباط مؤخرا وبشكل واسع، رغم 
الظروف التي فرضها الحجر الصحي العام 

لعدة دول ضمنها ا�غرب.
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مناسبت�  فــي  الــجــزائــري  الــرئــيــس  عبر 
الجندي  «تمثال  في  رغبته  عن  شخصيت� 
ساحات  إحدى  في  يكون  ا�جهول»  ا�غاربي 
البروتوكول  مــن  جــزء  وسيكون  الــجــزائــر، 
إلى  العالم  وقادة  رؤساء  زيارة  في  الرسمي 

بالده.
والهدف حسب تعبير عبد ا�جيد تبون، هو 
وقد  االستعمار،  ضد  ا�شترك  التراث  إحياء 
مائدة  في  استقبلهم  لباحث�  مكتبه  في  عبر 
غير رسمية، عن قدرة الجزائري� على إدهاش 

أنفسهم، وهو ما قرروه ضد االستعمار.
وحسب مصدر «األسبوع»، فالتمثال يجمع 
أساسا ب� صورتي األمير عبد القادر واألمير 
فكرة  الرئاسة  الخطابي، وجمدت  الكريم  عبد 
التمثال في ظروف «كورونا» ا�ستجد، حسب 

تعبير ا�صدر دائما.
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تدخلت الرئاسة الفرنسية بشكل مباشر، 
إلعادة التفاوض مع شركة فرنسية واحدة 
في  وتفكر  ا�ــغــرب،  في  تعمل  األقــل  على 
في  عملها  بنية  عن  واالستغناء  مغادرته 

ا�ملكة.
بعض  انسحاب  في  باريس  ترغب  وال 
غرب  مــن  وأيــضــا  ا�ــغــرب،  مــن  شركاتها 

إفريقيا.
ــقــرار،  ال هــذا  تشجيع  على  وشجعت 

دعم  من  بدءا  األوروبــي،  االتحاد  عطاءات 
 ،«19 «كوفيد  اللقاح ضد  ا�ختبرات إلنتاج 
لتأهيل  دوالر  مليار   2.7 تخصيص  مــع 
للحفاظ  دوالر  مليون  و380  ا�ستعجالت 

على البنية التحتية للطب في االتحاد.
الثالثة  تجاوزت  ميزانية  االتحاد  وقرر 
ماليير دوالر لدعم الصحة، وحسب مصدر 
ثني  في  تفشل  قد  باريس  فإن  «األسبوع»، 

شركات عن العودة إلى االتحاد األوروبي.
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لبيان بينيتا ديوب،  النهائية  قبل الصياغة 
واألمــن  والــســالم  للمرأة  الخاصة  ا�بعوثة 
وفي  شخصيا،  عليه  أشرفت  التي  اإلفريقي، 
استشارة مع موسى فكيه، أكد لها عن التزام 
 ،2020 في  السالح  رفع  بعدم  البوليساريو 
وقال: «أبلغتني قيادة الجبهة عن عدم إعطاء 
و«سيكون  ــرار»،  ــق ال لهذا  دعــائــي  وجــه  أي 
على  االستفزازات  إبعاد  على  قائما  الوضع 
مصدر  يقول  الصحراء»،  في  النزاع  طرفي 

«األسبوع».
األم�  اإلفريقية،  ا�فوضية  رئيس  وأبلغ 
العام لألمم ا�تحدة، بأن البوليساريو لن ترفع 
االتحاد  لطلب  استجابة   2020 في  السالح 

اإلفريقي واألمم ا�تحدة.
وفعال، أبعدت ديوب فقرة عن الصحراء في 
بيانها الصادر في منتصف أبريل 2020، دون 

ذكر هذه التفاصيل الخاصة.

 GóYh »£©J ƒjQÉ°ù«dƒÑdG
 ™e ÜôM ’ :¬«µa ≈°SƒŸ

 2020  ‘ Üô¨ŸG

موسى فكيه



 تمويل توقعي ألزمة المقاولة 
في حدود 131 مليار درهم 

حــســب ا�ــعــطــيــات الــرســمــيــة، فــإن 
في  للمقاوالت  ا�وجهة  االقــتــراضــات 
ضمانة  وتحت  شهور،  الثالثة  حــدود 
الصندوق ا�ركزي، في حدود 2 مليون 
خط  معه  يكون  بما  مقاول،  لكل  درهم 
 262 حـــدود  فــي  التوقعي  التمويل 
التوقف  أعلنوا  �ن  درهــم  مليون  ألف 
أجل  من  العمل،  عن  والكلي  الجزئي 
دينامية شركاتهم مجددا  إطالق  إعادة 
األدنى  ا�عدل  يصل  فيما  السوق،  في 
لدفع  ا�وجهة  «أوكسج�»  القتراضات 
األجور والكراء وا�شتريات الضرورية 
حسب  ــم،  درهـ مليون  ــف  أل  168 ــى  إل
دائما،  ا�ــركــزي  الصندوق  ضمانات 
وهذه األرقام مؤهلة �ن يسعى لتحقيق 
التعديل  قبل   2020 ميزانية  أهــداف 

ا�رتقب.
ــي حدها  ــون حــزمــة اإلنــقــاذ ف ــك وت
األدنى للغاية، في حدود 48 ألف مليون 
درهم، إلنقاذ نسيج ا�قاوالت الصغيرة 
وا�توسطة، فيما قد تصل إلى ثلث هذا 
الرئيسية  الحزمة  إلى  مضافا  ا�بلغ 

لتحس� عمل ا�قاوالت الكبرى.
تــصــريــف حزمة  ــاك  ــن األب ــحــاول  وت
الكبرى،  الشركات  لصالح  «أوكسج�» 
باسم  ا�قاول�  باقي  ملفات  بتعقيد 
السيولة  مشكل  حل  ألن  الضمانات، 

الطلبات  وقد وصلت  سيكون مسقوفا، 
مليار درهم،   480 إلى  الدنيا  التوقعية 
وفي مستوى التمويل ا�وجه للمقاوالت 
الكبرى إلى هامش الثلث اإلضافي من 
أزمة  أمام  ا�غرب  يكون  الحزمة،  هذه 
حدود  في  ا�قاوالتي  نسيجه  لتمويل 

ضعفي ميزانيته العامة.
التمويل  إحصائيات  على  وبــنــاء 
ما  إلى  األزمة يصل  فإن حل  التوقعي، 
ب� ميزانية الدولة في 2020 والبالغة 
ألف  و343  مليونا  و585  مليارا   221
300 في ا�ائة من هذه  درهم، وما ب� 
ا�غربي  االقتصاد  إعــادة  قصد  ا�بالغ 
ا�عطيات،  هذه  على  وبناء  سكته،  إلى 
فإن ا�غرب سيعيش انكماشا في حدود 
جائحة  أثــار  �واجهة  ســنــوات  أربــع 

«كورونا».
مليارين  سوى  الحكومة  تحدد  ولم 
الطارئة  للنفقات  درهم  مليون  و400 
أقل  أي  االحتياطية،  وا�خصصات 
بـ 200 مرة (أو 2000 في ا�ائة) مما 

هو مطلوب إلنقاذ السوق.

 المغرب يدخل حالة االستثناء 
لمواجهة األزمة االقتصادية

حكامتها،  وضعف  الدولة  فقر  أمام 
تقرر إنقاذ ثلث النسيج ا�قاوالتي الذي 
وابتعدت  الصدمة،  هذه  جزئيا  تحمل 
ا�قاهي  تــمــويــل  إعـــادة  عــن  ــاك  ــن األب

لن  التي  الــرفــاه،  ومشاريع  وا�طاعم 
تكون لها مردودية إال في نهاية 2021، 
قانون  واإلدماج  الشغل  وزارة  وقدمت 
25.20 لصالح ا�شغل� ا�نخرط� في 
صندوق الضمان االجتماعي والعامل� 
تداعيات  من  وا�تضررين  بهم  ا�صرح 
الجائحة، وذلك بصرف تعويض لفائدة 
30 يونيو  15 مارس وإلى  األجراء من 
مؤقتا  ا�توقف�  حكم  في  وهم   ،2020
من   32 ــادة  ــ ا� بمنطوق  الــعــمــل  عــن 

القانون 65 لعام 1999.
باعتبار  كأيام  التوقف  مدة  وتحسب 
الشهر 26 يوما، طبقا للظهير الشريف 
االجتماعي  الضمان  قــانــون  بمثابة 
الصادر في 27 يوليوز 1972 والقانون 
رقم 65.00 الخاص بالتغطية الصحية.
في  لوحظ  مــا  وهــو  معقدة،  األزمـــة 
لتوصله   2020 أبــريــل   14 اجــتــمــاع 

للخالصات التالية:
القطاعات  نشاط  تجانس  عــدم   (1
ــروع  ــك، فــهــنــاك ف ــذل االقــتــصــاديــة، ول
حافظت على مناصب الشغل، الستمرار 

الطلب الخارجي.
على  الــضــريــبــة  مـــن  ــاء  ــفـ اإلعـ  (2
لفائدة  تكميلي  تعويض  كل  عن  الدخل 
بالصندوق  ا�ــنــخــرطــ�  ــن  ــأجــوري ا�
طرف  من  االجتماعي  للضمان  الوطني 
من  ا�ائة  في   50 حدود  في  مشغليهم 

الراتب الشهري الصافي ا�توسط.
3) وقف غرامات التأخر في اإلنجاز 

بالنسبة للصفقات العمومية.
ــي حــصــر حــســابــات  4) ا�ـــرونـــة ف
عبر  ــم  ــ االسـ ــة  ــول ــجــه ا� الـــشـــركـــات 

«الكونفراس فيديو». 
ــتــي تــطــلــب من  ــاءت الــفــقــرة ال ــ وج
«هامش  سمي  مما  الخروج  الشركات 
حقيقي  حس  على  والبرهنة  الغموض 

با�سؤولية».
لصالح  موجهة  مساعدات  وهناك 
صعوبات،  تواجهها  التي  ا�ــقــاوالت 
�نح  جــديــدة  شــروط  هــنــاك  وستكون 
رسميا  جاء  كما  ا�ذكورة،  ا�ساعدات 

في اجتماع 14 أبريل الجاري.
السيولة  خــط  ــشــاء  إن ا�ــهــم  ومـــن 
القصيرة ا�دى، تستفيد منه ا�قاوالت، 
بها  جاء  التي  ا�ساعدات  جانب  إلى 
بــيــان أبــريــل إلطـــالق ا�ــقــاولــة، فيما 
السيولة  نفس  مــن  ــة  ــدول ال تستفيد 
إلى  الوصول  أجل  من  ا�دى  القصيرة 
لذلك،  الحصص،  مــن  ا�ــائــة  فــي   145
الهدف  هو  السيولة  إدارة ضغوط  فإن 
ا�ركزي ألي دولة، وأي مقاولة  سيكون 
بحثها بالبداهة عن ا�وارد بشكل أكثر 

كفاءة.
ــورة قصوى  ــات ف ــاوالت  ــق ا� وتــدفــع 
من  انطالقا   «19 «كوفيد  أزمــة  بفعل 
لم  إن  الــبــورصــة،  عبر  التمويل  شــح 
اقتصاد  ــدى  ل ولــيــس  انــعــدامــه،  نقل 
الشركات ا�غربية القدرة على مواجهة 
ميزانية  عن ضعف  يزيد  بما  خصاص 

بالقوة  اإلفـــالس  ــإن  ف لــذلــك،  ا�ملكة، 
ا�ــقــاوالت  لــه  تتعرض  ــذي  ال القاهرة 
يأتي من عدم القدرة على الوصول إلى 
التمويل، وبدأ من األسواق البورصوية 
الحتياطات  استثمارات  على  ا�عتمدة 
وقد  وللمدخرات،  التقاعد  صناديق 
يكن  ولــم  ــا،  اضــطــراري توقفا  عــرفــت 
بشأن  سلسا  األبناك  عبر  الدول  تدخل 
باقي  يلحق  ألنه  «أوكسج�»،  برنامج 
ا�ـــقـــاوالت إلـــى بــرنــامــج «انــطــالقــة» 
ا�قاوالت  إلى   «19 «كوفيد  قبل  ا�وجه 
في  فائدة  بمعدل  وا�توسطة  الصغيرة 
باقي  أزمة  وبفعل  ا�ائة،  في   2 حدود 
كعادتها،  األبناك  تربح  لن  ا�قاوالت، 
شديد  تخفيض  تحت  ا�قاوالت  كل  ألن 

أو  «أوكسج�»  عبر  إما  للفائدة، 
«انطالقة».

وتعودت األبناك على سقف 

أوقف ثلثا الشركات املغربية أجور املستخدمين وحولتهم إلعانات الحكومة عبر صندوق «كورونا»، ليبلغ عدد األجراء املتوقفين 
808.000 عامل، والثلث الناجي من هذه الشركات (84 ألفا و45 شركة) ال يصل بشكل سلس إلى اقتراض «أوكسجين» الذي يضمنه 
صندوق الضمان املركزي، يف بعض القطاعات، سوى 5 يف املائة، أي حوالي خمس طلبات يف األلف كما جاء يف سؤال موجه 

إلى وزير االقتصاد واملالية من طرف النائب املعارض، رشيد العبدي، ومن أصل 10 آالف طلب ملقاوالت املطاعم واملقاهي املتصلة 
بسلسلة السياحة، تكون االستجابة يف حدود 4.9 يف األلف، وأكد نائب آخر من نفس الحزب ىلع ارتفاع مصاريف طلب االقتراض 

بـ 200 يف املائة.
وتكشف هذه اإلحصائيات عن معدالت ضعيفة تصل فيها طلبات تمويل العجز سقفا قياسيا يؤكد ىلع الشعور العام بحالة اإلفالس، 

رغم وجود قرارات بالحصول ىلع موارد استثنائية بمبلغ يصل إلى 20 مليون درهم، وقد تصل املقاولة، حسب لجنة اليقظة، إلى 
قرض استثنائي بمبلغ 5 ماليين درهم للمقاوالت التي ال تتوفر ىلع خطوط تمويل ىلع املدى القصير، لكن توسيع هذه الحزمة 

املالية ملقاوالت تتراوح معامالتها ما بين 200 و500 مليون درهم، جعل األوراق تختلط، وال يهم اآلن، عند الكثيرين، معرفة القاع. 
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بنشعبون 

الشركات والعمال: الكل إلى القاع

توقع صرف 200 في المائة من ميزانية المغرب إلنقاذ المقاوالت خيال اقتصادي

ليست هناك � املغرب 
بنوك استثمار أو تأمني على 
اخملاطر مبا يكفي لتطويق 

أزمة «كوفيد 19»، وسينتهي 
ا�مر إ� حالة طوارئ اقتصادية 
تؤخر أرباح الشركات املغربية 

بني سنتني وثالثة، فيما لن 
يتأثر الثلث الباقي من هذه 

الشركات، بفعل مواصلة 
العمل لوجود طلب خارجي.

وصمت القبور يضرب االحتاد 
العام ملقاوالت املغرب، 

وخرج أخنوش لطمأنة 
املقاوالت املرتبطة بسالسل 

التوريد، لكن من ميول هذه 
العودة، هو ما يشكل اخلالف 

العميق بني بنك املغرب 
واملقاولني الكبار.
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لكن  بنيتها،  لألرباح وتعده ضمن  عال 
«كورونا» غير قواعد اللعبة ا�الية.

ليس الخيار بين ربح األبناك أو 
المقاوالت في مسار الخروج من األزمة، 
وال بد من سياسة دقيقة تجمع وتدير 

تضارب المصالح 

األرباح  على  ا�غربية  األبناك  عاشت 
ــات كبرى  إلـــى جــانــب شــرك الــعــالــيــة 
وأثــرت  االقتصادية  ا�رحلة  احتكرت 
للمملكة، وحاليا،  ا�الية  السياسة  على 
الحل  أي  األبناك،  أربــاح  تنزل  أن  إما 
الفائدة،  نسبة  خفض  عبر  البريطاني 
ــالس  الــشــركــات،  ــى إفـ ــذهــاب إل أو ال
(فــي األربــاح  ــادة حكم األبــنــاك  ألن إع
واألفراد  فالشركات  انتهى،  الخيالية) 
بتكرار  تسمح  لن  االقتصادية  والدورة 
البنكي  السلوك  يــزال  وال  سبق،  مــا 
ما  إنتاج  إعــادة  يريد  عموما،  وا�الي 

قبل «كورونا».
معدل  هبط  «انطالقة»،  مشروع  منذ 
أن  وعــوض  ا�ائة،  في   2 إلى  الفائدة 
ــه  أرادت كما  مــحــدود  غــالف  فــي  يبقى 
إلى  ــا»  «كــورون بفعل  انتقل  األبــنــاك، 
هبوط  وســيــكــون  ــالت،  ــام ــع ا� بــاقــي 
األزمة،  إدارة  من  جزء  البنكية  األرباح 
ومتنفسا للدولة وا�جتمع والشركات.

ــورة  ــات ف فـــي  ــول  ــدخـ الـ يــمــكــن  وال 
مفتوحة كالتي أقرتها الواليات ا�تحدة 
جنيه  مليار   1.7) دوالر  مليار  بألفي 
ا�ركزي  البنك  ألن  أســتــرلــيــنــي)(1)، 
الصعبة  العملة  على  بالحفاظ  ملزم 
وبنفس تكتيك حل مشكل السيولة، كما 
ويدفع   ،2008 أزمة  مواجهة  في  حدث 
عاليا،  ثمنها  دائما  ا�قترض  الطرف 
استعادة  فإن  الحالي،  وضعنا  في  أما 
قدرة وتوازن السوق الداخلية والقدرة 
إلنضاج  مهمان  عصبان  الشرائية، 
الدورة االقتصادية واستقامتها مجددا.

إلى  قياسي  بشكل  ا�ؤشرات  ونزلت 
الشهر  هذا  بداية  ا�ائة  في   28 ناقص 
مؤشر  سجل  فيما   ،(2020 (أبــريــل 
«نيكاي» ناقص 22.2 في ا�ائة، ويعود 
أي   ،1987 سنة  إلى  الهبوط  هذا  مثل 
حكمت  التي  العجاف  السنوات  إلــى 
وهذا  الهيكلي،  بالتقويم  ا�غرب  على 
الشبح يراود الوزير بنشعبون، ولذلك، 
االقتراض،  من  ا�زيد  عن  يدافع  فهو 
إلبقاء ما يسميه السيادة ا�الية لبالده.

فإن  ا�تشائمة،  التوقعات  وحسب 
األمر متعلق بكارثة متعددة الجوانب:

1) نهاية معدل النمو إلى الصفر أو 
أقل.

الحكومية  اإلجــراءات  قدرة  عدم   (2
من منع وصول البالد إلى القاع.

من جهة أخرى، فإن األبناك آلفت أن 
تتجاوز وتدير بطريقتها قرارات البنك 
فتحكم  ولذلك،  ا�غرب)،  (بنك  ا�ركزي 
الدولة واضح في ا�قاولة بفعل إدارتها 
للصفقات العمومية وليس األبناك، وإن 
حاولت العاصمة الرباط إدارة مشروع 
لدعم ا�قاولة الصغرى بخفض الفائدة.

ــســمــاح بــأي  ــا، ال يــمــكــن ال ــي وحــال
إلى  توزيعها  ويجب  لألزمة،  استثمار 

سنوات (4 إلى 5 سنوات).

الشركات والعمال: الكل إلى جهنم 

«نيويورك  فضلت  الــعــنــوان،  بهذا 
لب�  مقال  تقديم  األمريكية  تايمز» 
زمالء  و6  كوه�  وباتريسيا  كاسلمان 
إلى  ذهبت  األعــمــال  فكل  آخــريــن(2)، 
الجحيم، وال يمكن االعتماد على الدولة 
ألن  ا�حنة،  لتجاوز  قروضها  على  أو 
التكلفة في األزمة إلعادة إطالق ا�قاولة 
لكل  قد يتحدد في معدل مليوني درهم 
الخزينة  تطيقه  ال  مبلغ  وهو  مقاولة، 
العامة، أو يصبح الحل عبر ا�زيد من 
من  با�زيد  التضخم  حل  أي  التضخم، 

التضخم.
ا�غاربة  بعض  الوضع  هــذا  ويذكر 
بأعوام الجوع، أو على األقل فترات من 
الجفاف والحروب،  فيها  يتزايد  الحكم 
تنتهي  األزمــة  هذه  وفي  الطاعون،  أو 

ثنائية العمل والغنى بشكل متزامن.
االقتصاد،  قلب  أصاب  حدث،  ما  إن 
وأصاب جميع جوانبه، فلم تترك جانبا 
فالكل  مــحــددة،  ساكنة  أو  إقليما  أو 
اخــتــار ا�ــزيــد مــن اإلغـــالق وهــو ثمن 
باهظ، ألن «الكل توقف بكبسة زر، وهو 

االقتصادي  يقول  مسبوق،  غير  شيء 
لذلك،  األمريكية،  للجريدة  سونك  ديان 
عن  الناتج  االقــتــصــادي  فاالنكماش 
األنظمة  على  خطيرا  سيكون  ــة  األزم
أن  لإلنتاج  يمكن  (بينما  الجماعية، 
ستزيد  فيما  أخــرى)،  بصيغ  يتواصل 
خسارة  صناعة الترفيه بشكل واسع.

لــم يــكــن الـــوبـــاء هــو الــســبــب في 
البورصة  خسارة  أيضا  بل  الخسائر، 
وطمع األبناك في البقاء عند مستويات 
السوق  واضطراب  ا�رتفعة،  أرباحها 

ا�الي الدولي.
قتلت  ــورصــة  ــب وال فــاألبــنــاك  إذن، 
ــن األزمــــة، ألن  الــخــروج ا�ـــتـــوازن م
ــى  ــراض تــعــود إل ــ ــت ــ ــات االق ــس ــؤس م
«الضمانات»، أي إلى االقتصاد الواقعي 
لالقتراض وتسليم ا�ال، وبالتالي، فقد 
عودة  في  أخــرى،  وبــدأت  لعبة  انتهت 
إلى  والقروض  األسهم،  إلى  الرساميل 

مستوى السيولة واستقرار الفائدة.
ــم تــتــوقــف عن  ــات ل ــشــرك بــعــض ال
هبط  معامالتها  رقــم  لكن  اإلنــتــاج، 
بعضها  عند  تصل  قــد  عالية  بنسب 
إلى 90 في ا�ائة، فالتقديرات تزيد عن 
خصوصا  الطبيعية،  الكارثة  توقعات 

في خارطة السياحة العا�ية.
في  هشة  استثمارات  ا�غرب  وفقد 
الضربات  زلزلتها  أن  سبق  السياحة 
أزمــة  ثــم  شتنبر،   11 منذ  اإلرهــابــيــة 
2008، وأخيرا فيروس «كورونا»، مما 
جعل ا�ملكة في مواجهة مصير غامض 
في إدارة مخزون العملة الصعبة، وفي 
السياحة  قطاع  في  ا�هيكلة  غير  ا�هن 

والصيد البحري.
الوضع دقيق حسب «ماكينزي»(3)، 
ضمنها  ديناميات،  خمس  من  ــد  والب
أو  األزمــات  في  بقوة  االندفاع  فعالية 
األوضاع الصعبة، لذلك، فالحل مؤسس 

على قوة تشكيل األفكار واألبعاد.
اإلجــابــة  ــإن  ف للمغرب،  وبالنسبة 
«ماكينزي»،  ورقــة  وحسب  الوطنية، 
ما  ليس  ا�ستقبل  أن  مقولة  من  تبدأ 
إلى  العودة  وأن  «كــورونــا»،  قبل  كان 
بعدما  حلما  أصبح  العادية  الحالة 

كانت حالة منتقدة. 
مـــن جــهــتــهــا، حـــاولـــت الــســيــاســة 
«كــــورونــــا» نحو  ــة  ــ أزمـ ــار  ــم ــث اســت
ا�قاولة  على  لذلك  الدولة،  ديكتاتورية 

أن تفكر في إعادة اإلقالع، فالكل عاش 
وا�قاولة  الفيروس،  مع  الحياة  تحدي 
أيضا،  بطريقتها  الحياة  عاشت تحدي 
حياتنا  على  «لنحافظ  تقرير:  ويقول 
األمر  هو  هذا  استمراريتنا:  ووسائل 

في  حاضرنا»(4).
منذ  يحدث  لم  الــذي  الفيروس  هــذا 
يفرض  العالم،  حياة  يحول  سنة  مائة 
الصيني،  الدولة  نمط  الرأسمالية  على 
الخارجية  وزيــر  علنا  رفضه  ما  وهو 

األمريكي.
فالتنمية  الثالثية،  للدولة  وبالنسبة 
لكن  واحـــدة،  جدلية  والديمقراطية 
ثقافي  واقع  إلى  أقرب  اليوم  فصلهما 
جــديــد فــي عــالــم مــا بعد «كــورونــا»، 
اليوم  ثقله  بكل  ينزل  فا�غرب  ولذلك، 
وعلى  الليبرالية  وعلى  ا�قاولة  على 

والديمقراطية. الديمقراطي� 
الــتــمــويــل تحت  يــعــيــش  ــا،  ــي وحــال
ــوارد  قــاعــدتــي الــتــمــركــز وتــوجــيــه ا�ـ
الشركات  يناسب حسابات  بما  ا�الية، 
دولي  تحالف  من  جزء  ألنها  ا�جهولة، 
الــدولــة  تمويل  على  للحفاظ  يــرمــي 
ا�حلي  والتصنيع  التوريد،  لسالسل 
ليس  ذاتــيــة  إنتاجية  مــقــدرات  وبــنــاء 
جزء من برنامج حزب األحرار، الشريك 
القوي في حكومة يرأسها ا�حافظ سعد 
الدين العثماني، الذي يرى ضرورة دعم 
بأي  السماح  دون  ا�لك  استراتيجية 

تأثير عليها.
وخرج رئيس حزب األحرار في مقال 
لعودة  ــة  الــدول تمويل  عــن  يــدافــع  لــه 
عليه،  كانت  ما  إلــى  التوريد  سالسل 
التوريد  سالسل  عن  يدافع  من  فتمايز 
بالصناعة  ــم  ــدائ ال ا�ــغــرب  ــحــاق  وإل
سالسل  عــن  يــدافــع  ومــن  الخارجية، 

اإلنتاج الوطني.
التوجه�،  ب�  فعال  انقسام  وحدث 
الحجر  تحت  رأيــه  الشعب  حسم  وقد 
إنتاجية  بنية  إطــالق  بضرورة  العام 
مــحــلــيــة ســتــكــون الــســنــد الــرئــيــســي 

القتصاد الحرب أو اقتصاد األزمات.
من غير الصائب أن يفكر مغربي في 
تمويل سالسل التوريد، بل على الغرب 
سلعته  استهالك  من  سيستفيد  الــذي 
بعد  «مارشال»  مع  فعل  كما  يمول،  أن 
الص�  وعلى  الثانية،  العا�ية  الحرب 
إلى  الحرير  طريق  تمويل  تتجاوز  أن 

الــشــراكــات االقــتــصــاديــة مــع الـــدول، 
سيكون  ودائما  الكبرى،  األقاليم  ومع 
السلعة  تمويل  على  مؤسسا  الوضع 
االستهالك  دائرة  إلى  لتعود  األجنبية 

ا�غربي.

 تمويل المقاوالت لفحص العمال جزء 
من عقيدة «عودة اإلنتاج»

تعميم  ــن  م الــدولــة  تتمكن  ــم  ل إن 
الــفــحــص الكــتــشــاف ا�ــصــابــ�، فــإن 
ميزانية  من  كجزء  الفحوصات  تمويل 
ــاج،  ــت اإلن عـــودة  سيفيد  ــاوالت،  ــقـ ا�ـ
ضمان  ــة  ــدول ال على  ــإن  ف وبــالــتــالــي، 

أمرين:
1) السيولة، مع تذويب البيروقراطية 
البنكية التي شكلت العائق مع ا�قاولة 

الصغيرة وا�توسطة.
واإلداري  الضريبي  التسهيل   (2

حسب انعكاسات األزمة.
ا�قاوالتي  النسيج  على  ويصعب 
 8 أو   6 بعد  الضرائب  بدفع  االلــتــزام 
ما  فإن  لذلك،  الحجر،  رفع  من  أسابيع 
تقرره الحكومة بعيد عن منطقها الذي 
شيء  كل  بتجاوز  لنفسها  فيه  سمحت 
تضع  وهي  مخططها،  إنجاح  أجل  من 
إلدارة  ا�قاولة،  أمــام  بقسوة  القانون 

هذه ا�رحلة الحرجة.
عن  الــتــوقــف  فــي  ا�شكلة  وليست 
السالسل  العمل ألسابيع، بل في وقف 
وإنتاجا  توريدا  جميعا،  االقتصادية 
الشهرين،  ــى  إل تصل  ــدة  � وتخزينا 
على  االقتصاد  ــدرة  ق فــإن  وبالتالي، 
بإعادته  انتهت  ا�ضافة  القيمة  صنع 
فــإن  ــتــالــي،  وبــال األول،  ــع  ــرب ا� إلـــى 
التجارية  األبناك  وضع  على  الحرص 
ــزي، كــان  ــركـ تــحــت رقــابــة الــبــنــك ا�ـ

وال يزال هو الحل.
استحقاقات  وصلته  طــرف  وآخـــر 
ا�ؤسسة  وهي  األبناك،  هي  اإلصــالح 
األولى لدعم اإلصالح أو عرقلته، لذلك، 
في  بل  ثانويا،  خيارا  تعد  لم  فالرقمنة 

قلب التعليم واإلدارة والتدبير.
ــل تــكــنــولــوجــيــا  ــائـ و«وجــــــود وسـ
تفصيل  هو  الحقيقي»،  الزمن  �شاركة 
استراتيجي في زمن ما بعد «كورونا»، 
بالقول:  «ماكينزي»  ورقة  عنه  وتعبر 
البعد  لــه  الــيــوم  الرقمي  ا�عنى  «إن 

اإلنتاجي واللوجستيكي والعملي على 
ا�قاولة،  ضد  تشدد  فأي  ســواء»،  حد 
قد يرمي األمور إلى تعقيدات إضافية، 
ب�  لحرب  حاليا  السماح  يمكن  وال 
البنك وا�قاولة، أو نزاع ا�قاول ورجل 
اإلدارة، وقد سبقت تواطئات في عالقة 
هذا الثالوث: اإلدارة - البنك ـ ا�قاولة.

أن  يتضح  سبق،  ما  على  وتأسيسا 
الدولة من خالل مواردها:

ــون  ــدي 1) لــن تــمــكــن مــن إعــــادة ال
الداخلية كاملة إلى الشركات.

ليست  الــدولــة  ميزانية  كــل  أن   (2
كافية لتسهيل التمويل الكمي في هذه 
ا�رحلة، وحاليا، فإن أموال خط الوقاية 
عن البنك الدولي، ال تشكل سوى 20 في 
ا�قاولة من تسهيل  ا�ائة مما تحتاجه 
يمكن  وال  النقدي،  الصعيد  على  كمي 
التي طبقها  االستراتيجية  نفس  تكرار 
بنك ا�غرب عام 2008، ألنها ستزيد من 
خدمة  على  يؤثر  بما  التضخم،  نسب 

الدين، وغيرها من الواجهات األخرى.
تقترح  اليابانية  فا�قاولة  ولــذلــك، 
«كورونا»، عبر  خطوات �رحلة ما بعد 
تحقيق وصل إلى 10 آالف مقاولة(5)، 

تتخلص مؤشراته كالتالي:
الشركات  هذه  من  ا�ائة  في   63  (1
على  سلبيا  ــرا  أث  «19 لـ«كوفيد  تــرى 
إنتاجيتها  وليس  ا�ــقــاولــة»  «جـــودة 
حدود  وفــي  ا�غربية،  الحال  في  كما 
هو  الفيروس  مسه  فما  ا�ائة،  في   61
الغرب  في  األداء  في  «الجودة»  معيار 
والشرق، وليس توقف األداء بما يجعل 

األزمة ا�غربية أكثر تعقيدا.
فرصا  فتح  بعد،  عن  العمل  أن   (2
العمل  ثقافة  وغرس  ا�قاوالت،  لبعض 

بمدد واسعة في اليابان.
العائلية  الحياة  أدوار  استعادة   (3
والعائلة  العمل  ربح  فيكون  التقليدية، 

ألول مرة، وقد اجتمع في هذه الفترة.
في  الشفافية  أن  القول  ا�هم،  ومن 
تساوي  ا�قاولة  طرف  من  الحاجيات 
ألن  التمويل،  تجاه  الــدولــة  شفافية 
إعادة  إلى  يصل  قد  الرقمي  االقتصاد 
بالتحول  يشي  بما  للحالة  تطويره 
ــول بــكــمــيــات الــتــمــويــل إلــى  ــوصـ والـ
وتمويل  األهـــداف،  تمويل  تفصيل�: 
اإلنتاجية  الجديدة،  ا�سارات  تطوير 
ا�ملكة  تمويل  فيما  تــحــديــدا،  منها 
مرتبط بسالسل التوريد، ووقع ا�غرب 
التي  الشراكة  اتفاقيات  عشرات  على 
الرؤية  لكن  رئيسيا،  مـــوردا  تجعله 

اختلفت حاليا.
غير  ا�ــغــرب  بنك  إجـــراءات  وتــبــدو 
يرغب  ألنه  الكارثة،  هول  مع  متناسبة 
ــة ا�ـــــوردة، وإن  ــاول ــق ــي تــمــويــل ا� ف
تمويل  الدولي فرض  ا�جتمع  استطاع 
سالسل التوريد على العاصمة الرباط، 
تبعية  على  اإلبــقــاء  فــي  يرغب  فألنه 

ا�ستهلك ا�غربي أساسا.
ويحاول من جهة أخرى إطالق إعادة 
ا�دفوعة  الــجــديــدة  الــقــروض  تمويل 
�دة  جــدا  الصغيرة  ا�ــقــاوالت  لفائدة 
إعــادة  مــن  تستفد  لــم  والــتــي  سنت�، 
برنامج  إطار  ا�ركزي في  البنك  تمويل 
الــقــروض  حــجــم  بسقف  ــة»  ــطــالق «ان
أي  السابق،  الشهر  خــالل  ا�دفوعة 
العام،  الصحي  الحجر  سقف  تحت 
إلى  «انطالقة»  تمويل  وصول  عدم  مع 

الذروة.
ا�وجهة  ــقــروض  ال تسقيف  ويــعــد 
معامالتها  رقم  يساوي  التي  للشركات 
 30 مــقــابــل  ــي  ف درهـــم  مــلــيــون   200
التوريد  سالسل  لعودة  درهــم  مليار 
كارثة، خصوصا وأن نسبة إعادة هذا 
شكل  على  سنة  �دة  ا�منوح  التمويل 
ا�توسط  تــســاوي  مضمونة،  ــروض  ق
خالل  الرئيسي  الفائدة  لسعر  ا�رجح 
فترة إعادة التمويل، بما يسمح لألبناك 

با�ناورة.
بنك  فــإن  اإلجــــراءات،  لهذه  وتبعا 
هذه  في  ا�غربية  األبناك  سلم  ا�غرب 
أربــاحــهــا  لتستمر  تــريــد  ــا  م ــة  ــ األزم
وتشترط  الكارثة،  هــذه  في  ا�رتفعة 
القروض الضمانات، �ا حددته الدورية 

8 لعام 2020(6).
دعم  من  ا�قاوالت  عنه  تتحدث  وما 
بنسبة  سوى  يساهم  ال  القروض،  عبر 
ال تتجاوز 10 في ا�ائة من قدرة النظام 

البنكي على االقتراض، وتحت 
بفعل  ا�تشددة  الضمانات 

األزمة.

العلمي

إننا أمام أزمة ثقة بين الشركات المغربية واألبناك، ومن ثم البنك المركزي، ألن 
المبلغ الذي يحتاجه المغرب إلعادة إطالق الشركات المتضررة لمقايسة ميزانية 
2020 قبل التعديل، قد يصل إلى 50 مليار درهم، وهي تكلفة عالية المخاطر، 

فيما يستثمر البعض اآلخر للخروج من األزمة في:
١) توسيع أثر «كورونا» في دفاتر حسابات المقاولة، العتمادها على مصادر تمويل 

غير بنكية يطلبها كضمانات لمنح القروض، وهذا الرجوع إلى ثمانينات القرن 
الماضي، سينتهي بتقويم هيكلي جديد.

٢) الموارد الضائعة، هو بند جديد يؤطر انطالق المقاولة، النغالق األبناك بسبب تراجع 
البنك المركزي (بنك المغرب) عن مذكرة 5 لسنة 2015 التي كانت ستدخل حيز 

التنفيذ في أبريل 2020.

ليس هناك غالف مالي كاف إلنقاذ الشركات المغربية



ويفضل بنك ا�غرب، في هذه الحالة، 
ــالق ا�ـــقـــاوالت عــلــى عـــدم ارتــفــاع  إغـ
«القروض السامة» التي ال يمكن الوفاء 
ا�ــقــاول  أو  ا�ستهلك  طــرف  مــن  بها 

الصغير.
التسهيالت  بعض  فإن  العلة،  ولهذه 
هي مجرد دعاية، ويوجب بنك ا�غرب، 
على  ا�غربي،  ا�ركزي  البنك  بصفته 
تــجــاري،  بنك  ألي  الــقــانــونــي  ا�مثل 
عملية  أي  تسوية  قبل  عليه  يحيل  أن 
التزاما  «ا�ضمون»،  ا�سمى  للقرض 
الضمانة،  تأكيد  ــة  ورســال معنويا، 
إضـــافـــة إلـــى ســنــد الــطــلــب والئــحــة 

ا�ستحقات ا�قدمة كضمانة؟
عن  تشددا  ا�غرب  بنك  زاد  وبهذا 
ثمانينات القرن ا�اضي، وبالتالي، فإن 
احتساب  مع  يكون  االستحقاق  إلــزام 
تحديد  أي  ودون  بها،  ا�تعلقة  الفوائد 
الشهر  في  عليه  كانت  ما  إال  للفائدة 
الشهر  مــن   1 مــن  (ا�حتسب  ا�ــالــي 

ا�اضي إلى 15 من الشهر الحالي).
كما  القوقعة،  ا�ركزي  البنك  ودخل 
ا�الية  األزمة  تاركا  دورياته،  يظهر في 
يدعيه  منسوب  أي  دون   «19 لـ«كوفيد 
الكمي  والتسهيل  الدعم  مستويات  في 

وخفض الفائدة.
ينتهي  األخــيــرة،  الخطوات  وبهذه 
التجارية  واألبناك  ا�ركزي  البنك  دور 
ا�واطن  وسيدفع  األزمــة،  تجاوز  في 
وحده الثمن في ظرف عصيب استدعى 
تقشفها  لــكــن  الــدولــة،  الجميع  فــيــه 

الشديد سيقتل الدينامية االقتصادية.

 سحب بنك المغرب للدورية رقم 
2015/5 والتي تدخل حيز التنفيذ، 

ابتداء من 15 أبريل 2020 

برفع تمويل األبناك لدى بنك ا�غرب 
بـ 300 في ا�ائة، سيكون البنك ا�غربي 
مضطرا إلى استخدام كل وسائل إعادة 
ا�غربي  البنك  قــرر  ولذلك،  التمويل، 
ــي مــوضــوع  مــواكــبــة هـــذه األبــنــاك ف
السيولة،  لتشمل  االحــتــرازي  الطابع 
التقشفي  الــطــابــع  ــإن  فـ ــي،  ــال ــت ــال وب
من  السيولة  في  واالحترازي  للحكومة 
مخاطر البنك ا�ركزي، سيحدان بشكل 
على  وا�قاول  ا�واطن  قــدرة  من  كبير 

الوصول إلى تمويل عبر القروض.
 ،2015 لسنة   5 ــة  ــدوري ال وقــف  إن 
ــرازي،  ــت والــتــطــرف فــي الــجــانــب االح
واسع،  بشكل  التمويل  لفقر  سيؤسس 
دينامية  ــالق  ــ إط ــدم  عـ اســتــمــر  وإن 
التمويل  إعـــادة  ستكون  اقتصادية، 
دعاية إعالمية ال غير، ألن ما حدث هو 
لالقتراض  ا�تشددة  الضمانات  عودة 
الداخلي، كما حدث في ثمانينات القرن 
األفــراد  أمــالك  تداخلت  وقــد  ا�ــاضــي، 

وا�قاولة في خط ائتماني واحد من:
1) عدم تطور حجم القروض، فتكون 
الحجر  حدود شهر  في  التمويل  إعادة 
الصحي العام، وال يمكن تجاوزه حسب 
وما  الحجر»  «شهر  معيار  ألن  ا�ذكرة، 
من  ضعيف  بمستوى  األخذ  هو  قبله، 

إعادة التمويل.

سنة،  �دة  ا�منوح  التمويل  أن   (2
أو  الفرد  يقدمها  ضمانات  تحت  هو 

الشركة.
ب�  عليها  متفق  فائدة  نسبة  أن   (3

البنك وا�قترض.
ــقـــاول إلــى  ولــحــاجــة ا�ـــواطـــن وا�ـ
ستكون  الــجــائــحــة،  بفعل  الــتــمــويــل، 
ضمانة  بدون  ا�ستهلك  ضد  الشروط 
سعر  تدبير  �راقبة  ا�ركزي  البنك  من 

الفائدة ب� الطرف�.
السياسة  بــأدوات  الحرفي  االلتزام 
ضعيفا  ا�ناورة  هامش  يجعل  النقدية 
ا�عطى  هــذا  وينسحب  ا�ــقــاول،  أمــام 
على تمويل ا�قاولة في باقي العالم، ألن 
الدولة تضحي با�قاولة لبقائها تماما، 
االقتصاد  مناحي  بباقي  كتضحيتها 
«فايننشال  وعنونت  الغاية،  لنفس 
تايمز» هذا التحدي بـ«بند كورونا» في 

دفاتر الحسابات(7).
بطلب  وحــده  ينفرد  ا�ــغــرب  ويــكــاد 
عن  ــعــودة  وال الضمانات،  مــن  ا�ــزيــد 
االقــتــراض،  تجاه  انفتاحه  ــراءات  إجـ
2015، وما  نهاية سنة  في  ألغاها  وقد 
ا�رونة  من  ا�زيد  هو  حاليا،  يحتاجه 
ولذلك،  الضمانات،  من  ا�زيد  وليس 
لتكون  االقتصادي  االنكماش  سيزيد 
أمــام  ألننا  أطـــول،  منه  الــخــروج  مــدة 

ترتيب�:
دفاتر  في  «كــورونــا»  أثــر  توسيع  ـ 
ا�قاولة، العتمادها على مصادر تمويل 

غير بنكية.
جديد  بند  هو  الضائعة،  ا�ـــوارد  ـ 
األبناك  ا�قاولة، النغالق  انغالق  يؤطر 
الديون  فجدولة  ولذلك،  نفسها،  على 
300 في  بـ  الصغرى، ستزيد  فيها  بما 

ا�ائة عما قبل «كورونا».
عدم  في  يتمثل  مالي  تقدير  وهناك 
طبعا  محدد،  اقتراضي  سقف  تجاوز 
لـ«ستاندار آند بورز»، فيما عدم ا�رونة 

في اقتراضات األزمة يزيد من صعوبة 
تحريك الدورة االقتصادية.

ألزمة  قناع  «إعطاء  هو  يحدث،  وما 
كما  بها»  أحد  يهتم  ال  كي   ،19 كوفيد 
وولكر  إيــفــان  األ�ــانــي  ا�حلل  يعلق 
فا�غرب  لذلك،  تايمز»،  لـ«الفايننشال 

يواجه:
 61 ضــيــاع  ألن  استثمار،  أزمــة   (1
خطأ،  مقاوالته  نسيج  مــن  ا�ــائــة  فــي 

خصوصا وأن األضرار كبيرة.
«خسارة  لتمويل  اقتراض،  أزمة   (2
غير  أو  استثنائي  إنفاق  أو  تكلفة  أو 
عادي أو ليس واردا أو غير متكرر»، وإن 
يناسب  تكييف  إعــادة  في  الغرب  سار 
ا�قاولة، فإن ا�غرب أطر ما يناسب قوة 
الدولة وليس بالضرورة «قوة» الشركة 

(وفي الحقيقة وجودها).
شــراء  بــشــأن  صعبا  محيطا   (3  
يزيد  بما  ا�ستويات،  كل  على  الديون 
والبنك  األبناك  ب�  السيولة  أزمة  من 

ا�ركزي، وأيضا ب� ا�قاولة والبنك.
قدرة  بــأن  تايمز»  «نيويورك  تقول 
من  االستفادة  على  ا�قاولة  أو  الشركة 
تدفع  قد  التمويل(8)  مساطر  مرونة 
إلى غالف مالي أكبر من محاولة الحل، 
تفلس  أو  تغرق،  ا�قاوالت  بعض  بترك 

على األصح.
ألبناك  يسمح  ما  ا�غرب  في  وليس 
ــة أو خــط ديـــون،  ــاي بــإعــطــاء خــط وق
ــى الــبــنــك ا�ــركــزي،  ــعــود إلـ فــالــكــل ي
وحدود االستثمار ا�الي تحت الضبط، 
ب�  التحالف  قـــدرة  ــإن  ف وبــالــتــالــي، 
من  ا�غرب  في  أضعف  والبنك  ا�قاولة 

أي دولة أخرى.
يكون  بــأن  ا�الية  الــدوائــر  وتنصح 
هامش ا�ناورة ب� البنك وا�قاولة في 
حدود 10 و35 في ا�ائة، وهو الهامش 
تأم�  مقابل  البنك  يمتلكه  ال  الــذي 
كي  أكبر،  ربحي  لهامش  ا�غرب  بنك 

البنك  ب�  التقليدي  االصطفاف  يبقى 
ا�ركزي واألبناك التجارية في مواجهة 

ا�قترض (شخصا أو هيئة).
ا�غربي  ا�الي  النظام  يسمح  ولــم 
هامشا  تضمن  اســتــثــمــاريــة  بــبــنــوك 
وا�قاولة،  البنك  ب�  للمناورة  أوسع 
والبنك  التجاري  البنك  ب�  الفارق  ألن 
التجارة  ب�  الفارق  هو  االستثماري 
ــاس،  ــثــمــار، وعــلــى هـــذا األسـ واالســت
الــتــجــارة وال  ــإن بنك ا�ــغــرب يــدعــم  ف
األثار  مع  تعامله  في  االستثمار  يدعم 

االقتصادية �رض «كوفيد 19».
حال،  بــأي  مستعدا،  ا�غرب  وليس 
لالنغماس في الرؤية االستثمارية، ألنه 
يقدس:  فيما  مغامرة،  أي  من  يتخوف 
وتحرير  ا�اكرواقتصادية،  التوازنات 
تلبية  مــن  يتمكن  كــي  ــدرهــم،  ال سعر 
شروط البنك الدولي وباقي ا�ؤسسات 

العا�ية.
على  دائما  التقليدي  الحرص  وهذا 
به  يــعــود  لالقتصاد  تقليدية  نــظــرة 
إلى  أدت  التي  الثمانينية  النظرة  إلى 
إلى  يذهب  وا�غرب  الهيكلي،  التقويم 

تقويم آخر، إنما ببطء كبير.
الهيكلي  التقويم  يكون  قد  وحاليا، 
ا�ملكة  سيدفع  ألنــه  للمغرب،  أصلح 
اليوم كالسيكية  إلى تغيير ثوابت هي 

حسب مؤسسات االقتراض الدولي.
إنقاذ  إلــى  دائــمــا  ا�غاربة  ويــذهــب 
الفاتورة،  كل  الصغار  ويتحمل  الكبار، 
من  أكثر  ليست  توازنات  على  للحفاظ 
استقالل  منذ  تكرست  فــوارق  خارطة 

البالد وإلى اليوم.
«كوفيد  وبــاء  الرباط  تجاوزت  وإن 
سيستمر  ا�ــالــي  نظامها  فــإن   ،«19
قفزة،  دون  لسنوات  األزمــة  تمديد  مع 
بــاالســتــعــمــار،  ــا»  ــورونـ «كـ وستلحق 

لتبرير التخلف لعقد كامل.
ومن الطبيعي أن يدعم ويؤطر البنك 

ا�ركزي مساعدة الدولة للمقاولة وليس 
ا�الي  القرار  فصناعة  األبناك،  لباقي 
الهام من  الجزء  السياسي هو  والقرار 
الوطني  البنك  يقول  كما  ا�عادلة،  هذه 

السويسري في هذه األزمة(9).
ــاء أصــبــحــت  ــيـ ــاك ثــالثــة أشـ ــنـ وهـ

واضحة، حسب «الفايننشال تايمز»:
التجارة االستثنائية  1) منطق دورة 
خاطئ،  مشكل  ألنها  «النموذجية»،  أو 
ويحاول ا�غرب حاليا الدفاع عن صالبة 
نظامه البنكي ومنطق شركاته الكبرى، 
لصغار  ا�وجهة  ا�الية  الحزمة  وتبقى 
فال  الشهري،  التسقيف  تحت  ا�قاول� 
في  سبقه  ما  الشهر  اقتراض  يتجاوز 
سوى  تفيد  ال  محدودة  اقتراض  دورة 
الحد األدنى من رقم معامالت الشركات 

العاملة.
ــة من  ــائ ــي ا� 31 ف الــيــوم،  ــاك  وهــن
في   61 في  العمل  عن  توقفوا  األجــراء 
وضعية  في  وهي  ا�قاوالت،  من  ا�ائة 
صعبة أمام الصندوق الوطني للضمان 
آخر  ثلث  تجميد  ويمكن  االجتماعي، 
ا�الية  الحزمة  فإن  لذلك،  األجــراء،  من 
ا�وجهة ضعيفة ومسقوفة، وال تخضع 
االستثمار  أو  اإلنتاج  ــي  دورت لعودة 

الستعادة الوضع السابق.
يحاول  ا�غرب  أن  هو  ا�خيف،   (2
استقرار حركته االقتصادية في القطاع 
حدث  كما  نــقــدا،  الــدفــع  عبر  الــخــاص 
األجير  لكن  الخاص،  القطاع  ألجــراء 
ليس لديه الحق في طلب ا�ساعدة، بل 
رب العمل بعد إعالن صعوبة مقاولته، 
على  والعمال  العمل  أرباب  كل  وليس 
يكون  أن  يجب  فالعامل  لذلك،  وفــاق، 

لديه هذا الحق.
كل  مشاكل  معالجة  الصعب  ومــن 
الــقــطــاع الــخــاص بــالــدفــع نــقــدا، وقد 
شددت الدولة إجراءاتها تجاه ا�قاولة، 
ألن األخيرة لم تتحمل مسؤوليتها أمام 
ا�قاولة  خسرت  وبالتالي،  ــراء،  األجـ
دفع  من  يتمكنا  لم  ثلثيها  ألن  الرهان، 
وأجــره  عــشــر؟  الثالث  الشهر  أجـــور 

يساوي أجر الحجر الصحي.
ــرى  ــة «هـــشـــة»، وأخـ ــاول ــق ــاك م ــن ه
ديونها،  بدفع  تسمح  ال  قد  «أنانية» 
بفعل  جــــاءت  ــات  ــضــمــان ــال ف لـــذلـــك، 
«األنانية» و«الهشاشة» على حد سواء، 
العامل�،  تمييز  يمكن  فــال  ــك،  ــذل ول

والهشاشة تسبق ا�قاولة ا�غربية.
ا�غرب)  (بنك  ا�ركزي  البنك  أن   (3
تسهيل  في  بسهولة  يساعد  أن  يمكن 
وتسييل السيولة، لكنه لن يكون بنفس 
سعر  ألن   ،2008 أزمـــة  فــي  فعاليته 
السياسة  تتجمد  وقد  مرتفع،  الفائدة 
ا�غرب  بنك  طالب  ولــذلــك،  النقدية، 

بتعزيز معاييره في هذه ا�رحلة.
ويتخوف البنك ا�ركزي من انعكاس 
البالد  العمومي والخارجي على  الدين 
الــنــقــديــة»  «ا�ـــرونـــة  تبني  حـــال  ــي  ف
فالكل يخسر  ا�قاولة،  ا�طلوبة لصالح 
حاليا، ألن النشاط االقتصادي يتراجع 
لها  وليس  متصلة،  النقدية  والــدورة 
سوى ا�زيد من االقتراض، إلبقاء الحد 

األدنى للتوازنات ا�اكرواقتصادية.
ــة الـــقـــاع فـــي هــذه  ــ وال يــمــكــن رؤي
على  تحافظ  التي  النقدية  السياسة 
الشركات  تجاه  مرونة  دون  من  نفسها 
أجواء  في  االستهالكية  واالقتراضات 
الوباء، لذلك، البد في هذه الظرفية، التي 
«إنتاجية»  وبالتالي  «عمالة»،  تسحق 
لها  ليس  التي  ا�غربية  الشركات  ثلثي 
ماال طارئا أو أجرا للشهر الثالث عشر 
من هذه السنة وغيرها، أن تحافظ على 
اإلجراءات ا�تبعة في دول تحافظ بقوة 
محدوديته   رغم  التدبيري،  نمطها  على 
نموذج  ظل  في  ودائــمــا  ــات،  األزمـ في 
وشعبا  عرشا  ا�غاربة  يجمع  تنموي 
على ضرورة التخلي عنه واالنتقال إلى 

نموذج تنموي جديد.

هوامش
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هناك ثالثة أشياء أصبحت واضحة:
١) منطق دورة التجارة النموذجية الذي أصبح شكله خاطئا، ويحاول المغرب الدفاع عن صالبة نظامه 

البنكي، وشركاته الكبرى، وتبقى الحزمة المالية الموجهة للمقاولين الصغار، تحت التسقيف 
الشهري، فال يتجاوز البنك التجاري اقتراض الشهر الذي سبقه في دورة اقتراض محدودة ال تفيد سوى 

الحد األدنى من الحفاظ على رقم الشركات العاملة، وهناك اليوم 31 في المائة من األجراء توقفوا عن 
العمل في 61 في المائة من مقاوالت دفعت بمسطرة وجودها في وضعية صعبة أمام الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي.
٢) المغرب دفع نقدا ألجراء القطاع الخاص بغية استقرار حركته االقتصادية، وهو ما كشف أن المقاوالت 

بدون محفة أمان لشغيلتها، أو الشهر الثالث عشر الذي استهلكه شهر الحجر الصحي، لذلك، فإن تشديد 
االقتراض بالنسبة لهذه الشركات، له ما يبرره، ألن الدولة تحملت مسؤولية األجراء؟

فأنانية الشركة وهشاشتها جزء خطير من المستقبل.
٣) أن البنك المركزي قد يسهل أزمة السيولة ال غير، لكن دوره كسائر البنوك المركزية سيكون 

محددا، عكس ما كان عليه الحال في 2008، ولذلك، فإن تمويل عجز المقاوالت انتهى إلى النفق.
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ال ال: األفارقة ليسوا فئران تجارب

الليلية  حاريث  أم�  مغامرات  مازالت 
متواصلة، ومازال انعدام ا�سؤولية يسيطر 
على سلوك هذا الالعب الشاب الذي تنبأ له 

الجميع بمستقبل كبير في كرة القدم.
عاشها  الــتــي  الكبيرة  ا�ــشــاكــل  فبعد 
الوطني  ا�نتخب  مع  عودته  بعد  مباشرة 
حادثة  جراء  روسيا،  مونديال  من  ا�غربي 
وذهب  فيها  تسبب  التي  ا�روعة  السير 
ضحيتها أحد ا�واطن� الذي فارق الحياة 
بمدينة مراكش، والتي عانى بعدها الشيء 
الحراسة  فــي  وضــعــه  تــم  حيث  الكثير، 
آخر  فــي  لينجو  طويلة،  أليـــام  النظرية 

ا�طاف من السجن الذي كان ينتظره.
هذه  بسبب  كثيرا  عانى  حاريث  أمــ� 
رسميته  وفقد  مستواه،  وتراجع  الحادثة، 
ا�دير  أن  إال  ا�نتخب،  ــع  وم فريقه  مــع 
يوشن  شــالــك،  لفريق  الجديد  الرياضي 
شنايدر، نجح في إخراجه من عزلته، ليعود 
إلى سابق مستواه وتألقه، لكنه عاد مجددا 
والتجوال  السهر  وهــي  القديمة،  لعادته 

داخل العلب الليلية.
ــذي  ــت ال ــوق يــــواجــــه فــيــه فــفــي ال
الــعــالــم بــأســره وبــاء 
}كـــورونـــاz الــقــاتــل، 
على  فــــرض  الـــــذي 
في  البقاء  الجميع 
التوقف  بعد  ا�نزل، 
لكل  ــراري  ــ ــط االضــ
فيها  بما  األنشطة 
الرياضية، أبى هذا 
الــفــتــى ا�ــشــاكــس 
ــرب  ــض ي أن  إال 
الحائط  بــعــرض 
اإلجــراءات  جميع 
الــــــصــــــارمــــــة 
على  ا�ــفــروضــة 
ــه  جــمــيــع زمــالئ
فــــــــي فــــريــــق 
األ�اني،  شالك 
رفقة  لــيــتــوجــه 
أصدقاء  بعض 
الـــــــــســـــــــوء 
إلـــــى إحــــدى 

ــات  ــ ــ ــان ــ ــ ــح ــ ــ ال

وتدخ�  للسهر  ا�ــديــنــة،  ضــواحــي 
أجج  مما  الشيشة، 
غــضــب ا�ــســؤولــ� 
عــــــن الــــفــــريــــق، 
الـــــذيـــــن ضـــاقـــوا 
تصرفات  مــن  ذرعـــا 
الصبيانية  حــاريــث 
خاصة  والــطــائــشــة، 
طرف  من  توقيفه  بعد 
ــالق  ــ الـــشـــرطـــة، وإط
إياه  محذرة  ســراحــه، 
هذه  مثل  تكرار  بعدم 

األفعال.
ــر الـــريـــاضـــي  ــ ــدي ــ ا�
الذي  شنايدر،  للفريق 
ا�غربي  الالعب  يشمل 
ــعــطــف كــبــيــر، صــرح  ب
حاريث  بــأن  للصحافة 
ــى تــصــرفــاتــه،  نــــادم عــل
باالستقامة  الجميع  ووعد 

والتركيز على عمله.
األ�انية  الصحافة 

الرياضي،  ا�دير  تصريحات  تقنعها  لم 
الذي خرق  انتقادات الذعة لالعب  ووجهت 
بشكل  تطبيقه  الــواجــب  الصحي  الحجر 

دقيق لتفادي هذا الوباء الفتاك.
ــشــاب إلــى  ــرى، مــتــى ســيــعــود هـــذا ال تـ
وحيد  الوطني  الناخب  بأن  علما  صوابه؟ 
مناسبة  من  أكثر  خالل  أكد  خاليلوزيتش، 
الداخلية  لــلــقــوانــ�  احــتــرامــه  عـــدم  عــن 
للمنتخب، مما دفعه إلبعاده خالل ا�باريات 

األخيرة.
يبتعد  أن  ا�وهوب،  الالعب  لهذا  نتمنى 
عن كل ما يؤثر على مستقبله الكروي، ألنه 
مازال في ريعان شبابه، وينتظره مستقبل 

كبير.
للتذكير، فإن أم� حاريث انضم مشكورا 
في  ساهموا  الـــذي  الالعب�  قائمة  ــى  إل
الصندوق الذي أحدثه ا�لك محمد السادس 
صورة  وننشر   ،zكــورونــا{ جائحة  لتدبير 
تخص وصل التبرع لفائدة هذا الصندوق، 
خصصه  الــذي  ا�بلغ  عن  يكشف  أن  دون 

للتضامن مع إخوانه ا�غاربة.
.zشكرا حاريث و}هللا يرد بيك
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انتقل إلى عفو هللا، في 
ا�اضي،  األسبوع  منتصف 
عزيز  السابق،  الرجاء  مدافع 
مرعبة  مــأســاة  بعد  مــونــتــاري، 

عاشها قرابة ربع قرن.
لفريق  الصلب  األيــمــن  ا�ــدافــع 
مختلفة  بكسور  أصيب  ــرجــاء،  ال
إثر حادثة سير مروعة سنة 1995 
وهو في ريعان شبابه، وفي بدايته 

ــذاك،  آن الصاروخية  الكروية 
 22 العمر  من  يبلغ  كان  حيث 
كبير  بشكل  وتألق  فقط،  سنة 
مع مجموعة من أقرانه، سيكون 
لهم باع كبير في ا�ستقبل، بعد 
فريق  عن  ا�سؤولون  قــرر  أن 
الــرجــاء آنـــذاك االعــتــمــاد على 
شبان الفريق، وتأسيس مرحلة 
بكأس  الــفــوز  بعد  مــا  جــديــدة 
سنة  البطلة  لألندية  إفريقيا 

.1989
ــت  ــان هـــــذه ا�ـــجـــمـــوعـــة ك
توتية،  ــحــارس  ال مــن  تتكون 
عمر  اعنيبة،  مونتاري،  ريمي، 

الــديــن بصير،  ــالح  الــنــجــاري، ص
الــجــزائــري الــشــريــف الـــوزانـــي، 
ــزراف، أســتــاذ، ميري،  األخـــوان الـ
وبعدهم مصطفى مستودع، والبقية 

تعرفونها.

الوقت  يضيع  لم  مونتاري  عزيز 
آنذاك  الرجاء  مدرب  أن  كما  كثيرا، 
فيه  وضع  إيغيل،  مزيان  الجزائري 
خلف  خير  فيه  ورأى  الــثــقــة،  كــل 

للمدافع األيمن الكبير التيجاني.
ا�ستوى،  في  كان  عزيز  ا�رحوم 
في  خاصة  كعبه،  علو  عــن  وأبـــان 
الـــوداد،  ضــد  الكبيرة  ا�ــبــاريــات 
الفاسي،  وا�غرب  ا�لكي،  والجيش 

ــاداة  ــن ــا تــمــت ا� ــان م حــيــث ســرع
األو�بي،  الوطني  للمنتخب  عليه 
غير  رســمــيــا،  العــبــا  أصــبــح  حيث 
لم  أخــرى،  ألشياء  خطط  القدر  أن 
الحادثة  فبعد  الحسبان،  في  تكن 

للتهميش  تعرض  األليمة، 
كل  وضــاعــت  والنسيان، 
آمـــالـــه وأحـــالمـــه، وهــو 
الــقــادم كــكــل العــبــي كــرة 
فقيرة،  عائلة  مــن  الــقــدم، 
تنتظر  األخــرى  هي  كانت 

منه الشيء الكثير.
فـــبـــعـــد الـــعـــديـــد مــن 
الفاشلة،  الــجــراحــيــة  العمليات 
ولم  لــقــدره،  الــشــاب  هــذا  استسلم 
يبرح منزله في حي مارتيني بدرب 
صمت،  في  يعاني  وظل  السلطان، 

ــاء،  واألصــدق الــزمــن  ــدر  غ ويتأمل 
بعض  ضمير  لحظة،  في  ليستيقظ 
طبيب  بأن  أخبرونا  الذين  الناس، 
عملية  بــإجــراء  بــشــرهــم  الــرجــاء 
جراحية للمرحوم، وبتر ساقه بدون 
إلى  الــروح  سلم  أنه  إال  مقدمات... 
الباري تعالى بعد أيام قليلة من هذه 
الحسبان  في  تكن  لم  التي  العملية 

بدون أن ندخل في التفاصيل.
فسيح  وأسكنه  الفقيد  هللا  رحم 
جناته ورزق ذويه الصبر والسلوان.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

هذا الخبر

نقولقالوا

و
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حاريث

جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)

zا�درب الخلفي }زيدان الفتح الرباطي 
المنتخب

 بشحال طلع عليه هاذ اللقب؟

في  يعانون  طنجة  اتحاد  والعبو  وأطر  مستخدمو   
صمت

جرائد
غير  نــاشــطــني  وّال  ــو،  ــاب ــح وص الــرئــيــس  ــو  ه ــني  ف  

فالبالغات.

zالوداد يفوز في مباراته ضد }كورونا 
الرجاء  مباراة  يمدد  التذاكر  على  الضعيف  اإلقبال   

zضد }كورونا
األخبار

 مالكم على هاذ الفتنة، نعلو الشيطان..

 ا�درب فاخر يطرق باب }الكافz ضد الرجاء
جرائد

 طرق جميع األبواب، باقي ليه غير مجلس األمن!!

للوداد  إما  الخامس  محمد  بمركب  اللعب  في  أرغب   
أو الرجاء

فجر، العب المنتخب المغربي 
 مال الوداد والرجاء دار  العجزة؟

غوارديوال  للمدرب�  الذعة  انتقادات  يوجه  بنعطية   
وأليغري

وكاالت
 حيث هما اللي عاقوا بيه!

 باييرن ميونيخ يقدم 7 مالي� أورو سنويا من أجل 
ضم ا�غربي حكيمي

قصاصات
 ياخذها ويشوف مع عمامو فوادي زم...

 جمهور جمعية سال يحرج العمدة
الصباح
واإلحسان،  العدل  غير  الكرة  وبني  بينو  ما  العمدة   

عفوا اخلير واإلحسان!!

 ا�درب فاخر يطالب الرجاء بمستحقاته
صحف

 قلنا ليه ميشي ملجلس األمن.

تلقينا ببالغ األسى والحزن، نبأ وفاة ا�شمول 
الحاجة  أخ  بالهنيد،  محمد  السي  هللا،  برحمة 
فوزية بالهنيد زوجة الحاج فتاح الديلمي، وأمام 
أسرة  أفــراد  لجميع  نتقدم  الجلل،  ا�صاب  هذا 
من خالل  وبالدارالبيضاء  مراكش  بمدينة  الفقيد 

صديقنا الحاج فتاح، بأحر التعازي.
لـله ما أخذ ولـله ما أعطى وال حول وال قوة إال 

بالـله العلي القدير. 

تعزية

اِّـرحوم يحمل 
آالمه وهمومه 
على كرسي 
متحرك قبل 

وفاته

مونتاري َّـ مواجهة الودادي الداودي 
خالل الديربي البيضاوي



عن  يتحدثون  املغاربة  بعض 
دول الخليج، ولكنهم لم يزوروها 
الخليجيني  وبــعــض  قــبــل،  ــن  م
لم  لكنهم  املغرب،  عن  يتحدثون 
الصورة  لتبقى  قبل،  من  يزوروه 
هي  إعالميا  املخدومة  النمطية 
الطرفني)..(،  كال  عند  السائدة 
مع  أوجــه  الفهم  ســوء  يبلغ  وقــد 
للنفخ  الرقمية،  املنصات  تسليط 
في بعض األحداث هنا أو هناك.

ــاب  ــ ــذب ــ داخــــــل مـــصـــانـــع »ال
اإللكتروني« )هذا املصطلح الذي 
في  كبير  بشكل  مــتــداوال  أصبح 
تغريدات  تــدويــر  يتم  املــغــرب(، 
ويتم  بعينها،  ومــقــاالت  بعينها 
إغراق الفضاء املشترك افتراضيا 
عمالقة  حــاويــات  تتضمنه  بما 
ــدف هو  ــهـ ــدول، والـ ــلـ عـــابـــرة لـ
الوصول لدرجة التأثير في الرأي 
معينة،  ألجــنــدات  خدمة  الــعــام، 
مع  دائما  الهدف  هذا  يلتقي  وال 
أو  الرسمية  الوطنية  التوجهات 

الشعبية.. في هذا اإلطار، فرضت 
االجتماعي  الــتــواصــل  منصات 
األسبوعني  طيلة  كبيرا،  ضغطا 
عالقة  عــن  للحديث  األخــيــريــن، 
الخليجية،  الدول  ببعض  املغرب 
ــتــورط حــزب الــعــدالــة  قــبــل أن ي
والتنمية الذي يفترض فيه قيادة 
افتراضي  صــراع  في  الحكومة، 

بناء على »طنني الذباب«.
ــزب الــعــدالــة  ــع حـ ــوق ــول م ــق ي
صــادرة  قصاصة  في  والتنمية، 
بتاريخ: 14 أبريل 2020: ))احتل، 
ــرا الــعــثــمــانــي«،  هــاشــتــاغ »شــك
على  الترند  فــي  األولـــى  الرتبة 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواص ــت ــع ال ــوق م
الهاشتاغ  ــذا  ه وجـــاء  تــويــتــر.. 
على  نشطاء  قادها  حملة  ضمن 
مستوى تويتر، ضدا على حمالت 
للتشويش  أطــلــقــت  مــشــبــوهــة 
اململكة  حكومة  به  تقوم  ما  على 
املغربية من تدابير، وما تبنته من 
مقاربات ملواجهة فيروس كورونا، 

وتقدير  تنويه  محط  كانت  والتي 
حسابات  ظهرت  حيث  دولــيــني، 
الذباب  ضمن  أنها  يرجح  وهمية 
أمس  منذ  تتقاسم  اإللكتروني، 
نفس العبارات وتفوح منها رائحة 
نجاح  يضايقها  لجهات  العمالة 
في  العثماني  الدين  حكومة سعد 
باقتدار((..  املرحلة  هذه  تدبير 
العدالة  حزب  موقع  تحدث  هكذا 
مع  مفترض  صراع  عن  والتنمية 
يحاول  عميل«،  إلكتروني  »ذباب 
والذي  الحكومة،  لرئيس  اإلساءة 
أن  يمكنه  ال  »الــذبــاب«  يتابع  ال 
الرجوع  دون  الــكــالم  هــذا  يفهم 
ردد  التي  اإللكترونية  للمواقع 
))شنت  التالية:  الفقرة  بعضها 
موقع  على  إمــاراتــيــة  حسابات 
تويتر،  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
املغربية  الحكومة  على  هجوما 
العثماني،  الدين  سعد  ورئيسها 
إهمال  في  بالتسبب  إياه  متهمني 
توفير  ــدم  وعـ املــغــربــي  الشعب 

عرضة  وتركه  له،  والغذاء  املؤن 
نشطاء  رد  فيما  كــورونــا،  لوباء 
العثماني  مع  بالتضامن  مغاربة 
العثماني«،  »شكرا  هاشتاغ  عبر 
الرتبة األولى في  ما جعله يحتل 
)املصدر:  تويتر((  على  الترند 
ــرر فــي بعض  ــك نــفــس الــكــالم ت

املواقع(.
الشكر  كــون  عــن  النظر  بغض 
الــدولــة،  لقائد  يــوجــه  أن  يجب 
يقود  الذي  السادس،  محمد  امللك 
شخصيا الحملة املغربية ملواجهة 
»كورونا«، وحيث الزال العثماني 
ــة)..(،  ــام ــم ــك ــع ال مــتــخــاصــمــا م
»تويتر«،  كون  عن  النظر  وبغض 
املغاربة،  من  لكثير  قبلة  يشكل  ال 
لكن هذا الكالم ال يمكن أن يصب 
إال في اتجاه تأزيم العالقات بني 
سيما  ال  خليجية،  ودولة  املغرب 
بحكاية  املوضوع  تغليف  تم  إذا 
على  وتــرويــجــهــا  رســمــيــة،  غير 
نطاق واسع بني صفحات مواقع 

التواصل االجتماعي.
تــقــول الــحــكــايــة املــروجــة في 
ــارات،  ــ إســرائــيــل واملــغــرب واإلم
رفضت  املغربية  ))الحكومة  أن 
 - إسرائيلي  جهد  على  املوافقة 
سياح  إلعـــادة  مشترك  إمــاراتــي 
عالقني في البلد الواقع في شمال 
إفريقيا بسبب وباء كورونا، وفقا 
لتقرير في إذاعة الجيش )الجيش 
وال  إعالمية  ظاهرة  اإلسرائيلي 
التقليدية(،  بالجيوش  له  عالقة 
يزال  وال  املاضي..  الخميس  يوم 
اإلسرائيليني  السياح  عــشــرات 
ــروج مـــن األزمـــة  ــخـ ــون الـ ــل ــأم ي
الدبلوماسية الغريبة، حيث يبدو 
في  عالقة  اليهودية  الــدولــة  أن 
خالف بني بلدين عربيني، ال تربط 
دبلوماسية  عــالقــات  منهما  أي 
صــداقــة  لفتة  ــي  ف بــإســرائــيــل.. 
العربية  اإلمارات  عرضت  نادرة، 

طائرة  إرســـال  املتحدة 
إلـــى املـــغـــرب إلخـــراج 

إعداد
سعيد الريحاني
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»العصابات اإللكترونية« آفة العصر الحديث

حتريك »الذباب الإلكرتوين« لنقل عدوى 
اخلالفات اخلليجية اإىل املغرب

إخباريتحليل 



هذا  في  العالقني  اإلسرائيليني 
مواطنيها،  ــن  م  74 ــع  م الــبــلــد 
الــطــائــرة  عليهم  ــوا  ــوت ف ــن  ــذي ال
الــتــي نقلت  ــى  األولـ ــة  ــي اإلمــارات
قبل بضعة  إماراتيا  مواطنا   180
الديار.. وفقا  أيام، وإعادتهم إلى 
حتى  اإلمارات  وعرضت  للتقرير، 
املشتركة((  الرحلة  تكاليف  دفع 
إسرائيل  أوف  تايمز  )املــصــدر: 
رفائيل  الــكــاتــب  ــعــربــي(/  ــال )ب

أهرين(.
الذي  هو  الحكاية  هذه  نموذج 
انتشر على نطاق واسع، واألصل 
هي  الــنــوع  هــذا  مــن  حكاية  أن 
»مشكلة إسرائيلية«، بينما نالحظ 
اللتني  هما  عربيتني  دولتني  أن 
مجموعة  تــأخــر  وزر  تتحمالن 
بغض  ــغــرب،  امل فــي  إسرائيلية 
النظر عن املكان الذي جاؤوا منه 
ومــاذا  وهوياتهم،  املــغــرب،  إلــى 

يفعلون في املغرب)..(؟
تفاصيلها  نشرت  الحكاية  هذه 
مغربية«،  »ذبــابــة  صفحة  على 
ونــــظــــرا ألخـــــــالق »الــــذبــــاب 
اإللكتروني«، فقد تم مسح الحكاية 
»الفيسبوكية«  الــصــفــحــة  ــن  م
مباشرة بعد أن نجحت صاحبتها 
في خلق سوء الفهم، ال سيما بعد 
التطبيع  »عــدم  أنصار  ابتلع  أن 
وصــاروا  الطعم،  إسرائيل«  مع 
كون  وهمي،  بانتصار  يحتفلون 
لإلمارات«  ضربة  وجــه  »املغرب 
مع  التنسيق  رفـــض  خـــالل  مــن 

إسرائيل)..(.
دولــة  على  املحسوبة  املــواقــع 
بدورها  ساهمت  أخــرى،  عربية 
تدويرها  وتم  الحكاية،  نفخ  في 
ووضــعــهــا فــي قــوالــب جــاهــزة 
صبها  ــن  مـ ــني  بـ لــالســتــهــالك، 
ــرب من  ــغ ــجــاه مــوقــف امل ــي ات ف
أطلقتها  التي  »الحزم«،  عاصفة 
في  الحوثيني  ضــد  الــســعــوديــة 
أو  محاصرة  »قالب«  أو  اليمن، 
والهدف  قــطــر«،  ــة  دول »مقاطعة 
طويل  تــاريــخ  على  اإلجــهــاز  هــو 
اإلماراتية،  املغربية  العالقات  من 
الشيخ  الــراحــالن  أسسها  التي 
الذي  الثاني،  الحسن  زايد وامللك 
على  اإلبــقــاء  على  حريصا  كــان 
الخليجيني..  إزاء  مفتوحا  الباب 
يعمل  التي  القاعدة  نفس  وهي 
ففي  السادس،  محمد  امللك  بها 
عــز األزمــــة الــخــلــيــجــيــة، ركــب 
اإلمارات نحو قطر،  الطائرة من 
وفي  الحصار«،  »كاسر  وه  وَسمَّ
صورته  نشرت  االدعـــاءات،  عز 
نشرت  كما  تميم)..(،  األمير  مع 
محمد  ــك  ــل امل ــورة  ــ ص مـــؤخـــرا 
زايد  بن  محمد  رفقة  الــســادس 
في  خلوية  بعني  إقامته  مقر  في 

الرباط)..(.
بــالــنــســبــة  الــخــلــيــج  دول 
صــديــقــة،  دول  هـــي  لــلــمــغــرب 
سيحسم  الخليجي  والــخــالف 
البيت  داخـــل  الخليجيني  بــني 
آليات  لفهم  لكن  الخليجي)..(، 
اإللكتروني«،  »الذباب  اشتغال 
»البصمات  إلى  الرجوع  يمكن 
اإللــكــتــرونــيــة«، والــنــمــوذج من 

تقول  التي  القديمة  الحكاية  هذه 
حاكم  يستعمر  ))أن  صاحبتها: 
بــالــربــاط..  هيلتون  غــابــة  دبــي 
تيساع  اســيــدي  مشكل  مــاشــي 
أن  معنى  مــا  ولــكــن  فــلــخــاطــر.. 
توقف وأفراد حاشيتك سياراتكم 

يأمر  ذلــك  ومــع  الغابة،  بموقف 
سائق  الشخصيني  حراسك  أحد 
مجيء  قبل  متوقفة  كانت  سيارة 

إلى  السيارة  بتحريك  سيادتكم، 
مكان آخر.. من سوء حظ الحارس 
أن السيارة املعنية سيارتي، ومن 
رفض  الــســائــق  أن  حظه  حسن 
إلى  مكانها  من  السيارة  ململة 
أن آتي بنفسي وأطلب منه األمر، 

ــم ينبس  ل ــت،  ــي أت وطــبــعــا حــني 
الـــحـــارس الــشــخــصــي لــســيــارة 
من  وهـــذا  شــفــة،  ببنت  الشيخ، 

سوء حظي، فلعمري كم اشتهيت 
أن أمارس عليه رياضة ستربتيز، 
الحاكم  يتباهى  أن  يعقل  ال  ألنه 
بأنه في إمارته يمشي بني الناس 
متواضعا، ويأتي مواطن مغربي، 
وفي بلدي، يريد أن يحولني إلى 

فقط  الثانية،  الدرجة  من  مواطنة 
ألنه يشتغل عند الشيخ((.

ــن مــالبــســات  بــغــض الــنــظــر ع

الحكاية،  وحسب  ــحــادث)..(،  ال
املغربي،  املــواطــن  فــي  فاملشكلة 
مغربية  مواطنة  لوم  حاول  الذي 
مغربية  مواقع  ثالثة  لكن  أخرى، 
الحكاية،  هذه  نشرت  األقل  على 
مع  بالتزامن  تدويرها  تم  التي 

يقضيها  كـــان  الــتــي  العطلة 
الشيخ زايد في املغرب، لتكتب 
التيار  لنفس  التابعة  املواقع 
ــرى)..(،  أخـ دول  مــن  انطالقا 
املقربة  املغربية  املــواقــع  أن 
محمد  هاجمت  السلطة،  مــن 
عطلته  يقضي  الذي  راشد،  بن 
وذلــك  ــاط،  ــرب ال العاصمة  فــي 
لبنانية  ناشطة  انتقدت  بعدما 
ــي،  ــارات تــصــرفــات األمــيــر اإلم
كتاب  ارتباك  درجة  بلغت  وقد 
املقال درجة كبيرة وهم يعلنون 
املصدر  أن  املــقــال،  نفس  فــي 
مقيمة  لبنانية«  »ناشطة  هو 
تصف  هي  بينما  املغرب،  في 
أن  علما  باملغربية،  نفسها 
هو  بما  لها  عالقة  ال  الحكاية 

رسمي أصال )..(.
الحكايات  تدوير  يتم  هكذا 
بـــاســـتـــعـــمـــال »الـــــذبـــــاب 
آليات  أحد  وهو  اإللكتروني«، 
الحروب الجديدة، وملن ال يعرف 
يمكنه  اإللكتروني«،  »الذباب 
أحد  من  التالية،  الفقرة  قراءة 
تعريف  تحاول  التي  املقاالت 
بـ:  الخطيرة  الــظــاهــرة  هــذه 
األشخاص  من  مجموعة  ))هو 
على  للتأثير  تجنيدهم  يتم 
كبير  عــدد  عبر  الــعــام،  الـــرأي 
يتم  الوهمية،  الحسابات  من 
هذا عن طريق كتابة عدد كبير 
واملــنــشــورات  التغريدات  مــن 
لتصبح  مكثف  بشكل  الوسوم 
ذات شهرة، أي القليل من املال 
البرمجية،  الخطوات  وبعض 
أي  تتحول  أن  يمكن  وهــكــذا 
قــضــيــة إلـــى حــديــث الــســاعــة 
ومواقع  خــاصــة،  تويتر  على 
عامة،  االجتماعي  التواصل 
)الهاشتاغ(  الوسم  بتصدير 
تداوال  األكثر  لقائمة  املطلوب 
ــي املــنــطــقــة  ــصــة فـ ــن ــى امل ــل ع
هي  هنا  السر  كلمة  املعينة.. 
»الــلــجــان اإللــكــتــرونــيــة«، حيث 
يقوم األمر على إنشاء عدد كبير 
والتي  الوهمية  الحسابات  من 
ــاآلالف أو الــتــي ال  ــ ــد تــكــون ب ق
يملكها أشخاص حقيقيون فعال، 
تبرمج هذه الحسابات عن طريق 
سكريبتات برمجية منشأة للقيام 

التغريد  كــإعــادة  معينة،  بمهام 
بتغريدة  اإلعجاب  أو  اإلبــالغ  أو 
حقيقية، أو تتم برمجتها للتغريد 
رأي معني،  أو  أو وسم  بأي كالم 
رأي  وكأنه  ليضر  تصديره،  ليتم 

عام حقا((.
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حقيقة حترك »اخلاليا الإلكرتونية« بني اإ�سرائيل وقطر والإمارات خللق �سوء فهم كبري

»الذباب اإللكتروني«: ))هو مجموعة من األشخاص يتم تجنيدهم للتأثير على 
الرأي العام، عبر عدد كبير من الحسابات الوهمية، يتم هذا عن طريق كتابة 

عدد كبير من التغريدات والمنشورات الوسوم بشكل مكثف لتصبح ذات 
شهرة، أي القليل من المال وبعض الخطوات البرمجية، وهكذا يمكن أن تتحول 

أي قضية إلى حديث الساعة على تويتر خاصة، ومواقع التواصل االجتماعي 
عامة، بتصدير الوسم )الهاشتاغ( المطلوب لقائمة األكثر تداوال على المنصة 

في المنطقة المعينة.. كلمة السر هنا هي »اللجان اإللكترونية«((

صورتان تكذبان »الذباب اإللكرتوني«: 
رغم االدعاء بوجود أزمة بني املغرب واإلمارات، اإلعالم اإلماراتي يتحدث عن زيارة امللك محمد السادس ألخيه 
محمد بن زايد عندما زار املغرب مؤخرا، وقبلها قيل أن هناك أزمة بني املغرب وقطر، فزار امللك محمد السادس 

انطالقا من اإلمارات، ووصفه اإلعالم القطري بـ»كاسر الحصار«.  
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الدولة تحارب «كوفيد 19» والسياسيون يبحثون عن مواقع أخرى

●  الرباط. األسبوع

السياسية  نخبتنا  أن  يتضح 
تفكر  وكأنها  باتت  واالقتصادية 
واستراتيجي  مستقبلي  بشكل 
ما  وهو  نفسها،  الدولة  من  أكثر 
وضع  في  اآلن  من  تنطلق  جعلها 
بعد  �ـــا  ــات  ــخــطــط وا� ــخــطــط  ال
الدولة  أن  رغم  «كورونا»،  جائحة 
بمؤسساتها وكل السلطات ال زالت 
إمكانياتها  كــل  وتعبئ  تــصــارع 
الفيروس  �حاصرة  فقط  وطاقاتها 
ــاره  والــحــد مــن انــتــشــاره ومــن أث
على  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
تــحــارب  الــدولــة  أن  أي  الــبــالد، 
بعد  �ا  تفكر  والنخب  «كــورونــا» 

«كورونا».
بعد  مــا  فــي  التفكير  كــان  وإذا 
قرارا  اللحظة  هذه  في  «كورونا» 
أوال  يتطلب  كبيرا  استراتيجيا 
ما  الوضع  عن  حقيقية  معطيات 
امتالك  وثــانــيــا،  الــجــائــحــة،  بعد 
الحد األدنى من مقومات الدراسات 
االستراتيجية،  أو  ا�ستقبلية 
السياسية  نخبنا  تفكير  ــإن  فـ
«كــورونــا»،  بعد  فيما  الشعبوية 
ا�نطق  عن  يختلف  بمنطق  يعمل 
لرجال  االستباقي  االستراتيجي 
انتخابوي  إما  بمنطق  أي  الدولة، 
على  اآلن  مــن  (الــتــســابــق  ضــيــق 
أو   ،(2021 استحقاقات  كعكة 
مصلحي  سياسي  تحالف  بمنطق 
بالتحالف  له  عالقة  ال  ذاتي  نفعي 
الــذي  االســتــراتــيــجــي  السياسي 
والــرؤيــة  الفكر  نفس  مــن  ينهل 

االشتراكي  االتحاد  ب�  يقع  (كما 
أو  لــألحــرار)،  الوطني  والتجمع 
حتى التفكير بطريقة عدائية تجاه 
لعرقلة  الحالي  السياسي  الحليف 
حاليا  يقع  (كما  ا�مكنة  نجاحاته 
لــألحــرار  الــوطــنــي  التجمع  بــ� 

والعدالة والتنمية).
األحزاب  ب�  السياسية  الحرب 

«كــورونــا»،  بــعــد  مكانتها  حــول 
مختلفة،  بخلفيات  انطلقت  قــد 
على  االنتصار  قبل  أي  اآلن،  ومن 
الوباء الفتاك الذي يضرب بالدنا، 
وسياسية  اقتصادية  حــرب  فــي 
ب�  الوطيس  حامية  واجتماعية 
الــدولــة،  دوالــيــب  داخــل  ا�عني� 
حول من يجب أن يستأسد وتعطى 
الخروج  بعد  مستقبال  األولوية  له 
بمنطق  وذلــك  الجائحة،  هــذه  من 
أي  ــة؟»،  ــاجـ الـــدجـ أم  «الــبــيــضــة 
الطبقات  أم  وا�قاوالت،  الشركات 

ا�سحوقة؟
ا�غلفة  السياسية  الحرب  هذه 
تجري  االقتصادية،  بالشعارات 
ســــرا وعـــالنـــيـــة بـــ� األطـــــراف 
ــد  ــالد، وق ــ ــب ــ ــي ال ــة فـ ــاســي ــســي ال
أعمدة  و«كتاب»  محلل�  أصبحوا 
لألوضاع،  سياسي  وتحليل  رأي 
كما حصل مع مقال صحافي ألول 
مرة، مثل حالة عزيز أخنوش زعيم 
لــألحــرار،  لوطني  التجمع  حــزب 
ا�يزانية  ــر  وزي األزمــي  وإدريـــس 
بحزب  الحالي  والقيادي  السابق 
كتبا  اللذين  والتنمية،  العدالة 
مقاالت رأي كانت مليئة بصواريخ 
القصف ا�تبادل أكثر منها تحليال 
الراهنة  االقــتــصــاديــة  للوضعية 

للبالد. وا�ستقبلية 

العثماني البوهالي ورد أخنوش 
القاسي

الــقــالقــل األولـــى لــهــذه الــحــرب 
«ربما  شرارتها  أعطى  ا�ستقبلية، 
الحكومة  رئــيــس  قــصــد»،  ــدون  بـ

منشور  في  دعــا  الــذي  العثماني، 
واإلدارات  الـــوزارات  مختلف  لــه، 
ــعــمــومــيــة، إلــى  وا�ـــؤســـســـات ال
التقشف في النفقات، بل دعاهم إلى 
للضرورة  إال  األمــوال  صرف  عدم 
استراتيجية  كــرؤيــة  الــقــصــوى، 
الجائحة  انعكاسات  �واجهة  منه 
عــلــى تــــوازن ا�ــيــزانــيــة الــعــامــة 
للتقشف  دعوته  وبالتالي،  للبالد، 
قطاعات  باستثناء  شــيء  كل  في 
النفقات  وبعض  وا�وظف�  األمن 

الضرورية.
هذا التحليل من رئيس الحكومة 
والتنمية،  العدالة  حزب  ورئيس 
مباشر  وانتقاد  تهكم  من  يسلم  لن 
األحرار  وزعيم  الفالحة  وزير  من 
مقال  في  رد  الذي  أخنوش،  عزيز 
على  وعنيف  واضــح  بشكل  رأي 
في  وخصمه  الحكومة  في  رئيسه 
السياسة، بطريقة رأى فيها إخوان 
العثماني نوعا من التعالي وإعطاء 
و«األستاذية»  والتعليمات  األوامر 
فـــي حـــق الــعــثــمــانــي، حـــ� قــال 
ذلك  يتوقف  أن  «يجب  أخــنــوش: 
األسبقية  يــولــي  الـــذي  الــخــطــاب 
كف  على  ويضع  الدولة،  �داخيل 
الدولة  إنقاذ  ب�  االختيار  ا�عادلة 
ذلك،  من  أكثر  بل  ا�ــقــاوالت»،  أو 
فعزيز أخنوش بات ينقط لسياسة 
على  ويحكم  الحكومة،  في  رئيسه 
أخطاء  ليست  بأنها  تصريحاته 
بسيطة أو مجرد قصر في الرؤية، 
بل هي أخطاء جسيمة، ح� اعتبر 
تقشفية  لسياسة  ــج  ــروي ــت أن «ال
والجميع  جسيما»،  خطئا  يعتبر 
الذي  الجسيم  الخطأ  تبعات  يعلم 

يستحق صاحبه أو مرتكبه الطرد، 
ضــرورة  إلــى  أخنوش  يلمح  فهل 
طرد العثماني من رئاسة الحكومة؟

الرد  حد  عند  يقف  لم  أخنوش 
الحكومة  في  رئيسه  وبقسوة على 
معالم  يرسم  ســار  بل  العثماني، 
ويتطرق  األزمـــة،  بعد  ما  حكومة 
وسياستها  ونــهــجــهــا  لسبلها 
بــدون  بها  تعمل  أن  يجب  الــتــي 
ا�قبلة،  الحكومة  أن  أي  خــطــأ، 
تختار  أن  يــجــب  ــظــوره،  ــن م ــن  م
بصراحة «الدجاجة»، أي الشركات 
على  لدعمها  الكبرى،  وا�ــقــاوالت 
حساب الفقراء، حيث دعا الحكومة 
من  «الــرفــع  ــرورة  ضـ ــى  إل ا�قبلة 
مستوى ا�ديونية وتحمل ا�خاطر، 
يتمكنوا  حتى  الفاعل�  ومواكبة 
الفاعل�  ألن  ا�رحلة،  تخطي  من 
بدورهم  سيحتاجون  االقتصادي� 

إلى دعم ومواكبة الدولة».
رتب  واضــح،  وبشكل  أخنوش، 
في  السياسي  برنامجه  أولويات 
االقتصادية  للشركات  ا�الي  الدعم 
االجتماعية،  الطبقات  حساب  على 
االقتصادية  األولــويــات  جعل  كما 
بل  الـــدولـــة،  ــداف  ــ أه رأس  عــلــى 
األول  «الهدف  هي  تبقى  أن  يجب 
ا�دى  وعلى  الــدولــة،  تدخل  وراء 
ــع أســس  ــ ــجــب وض ــر، ي ــصــي ــق ال
لذا،  ا�نشود،  االقتصادي  اإلقــالع 
للفاعل�  توفير دعم عمومي  وجب 
على  الحفاظ  قصد  االقتصادي� 
ــالع،  ــ ــم عــلــى إعــــادة اإلق ــه ــدرات ق
االختناق  خطر  مــن  وحمايتهم 
من  الــدعــم  هــذا  وسيمكن  ا�ــالــي، 
أمــام  ا�ــتــاحــة  الــفــرص  استثمار 

لة لحكومة العثماني األغلبية السياسية اِّـشكِّ

مـع الحـدث

القالقل األولى لهذه 
الحرب المستقبلية، أعطى 

شرارتها «ربما بدون قصد»، 
رئيس الحكومة العثماني، 
الذي دعا في منشور له، 

مختلف الوزارات واإلدارات 
والمؤسسات العمومية، 

إلى التقشف في النفقات، 
بل دعاهم إلى عدم صرف 

األموال إال للضرورة 
القصوى، كرؤية استراتيجية 

منه لمواجهة انعكاسات 
الجائحة على توازن الميزانية 
العامة للبالد، وبالتالي، دعوته 

للتقشف في كل شيء 
باستثناء قطاعات األمن 

والموظفين وبعض النفقات 
الضرورية
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الوفاء  ــذا  وك نموها،  �واصلة  ا�ــقــاوالت، 
بالتزاماتها، بما في ذلك إزاء ا�ستخدم�».. 
إذن، ال مجال للخطأ في نظر أخنوش، وكي 
ال تخطئ الدولة والحكومة ا�قبلة، عليها أن 

تدعم بشكل أولي، ا�قاوالت والباطرونا.

غضب يف صفوف «اإلخوان»

«ا�نسوب»  ا�قال  هــذا  حسب  الهجوم، 
الحكومة  في  رئيسه  على  أخنوش،  لعزيز 
العثماني، أغضب بشدة وزراء وقادة العدالة 
على  تطاوال  ليس  اعتبروه  الذين  والتنمية، 
مناقشة  وعدم  الحكومة  رئيس  اختصاص 
ا�طلوب�،  واالحترام»  بـ«الصواب  أفكاره 
ا�ــال  رجـــال  تعالي  طياته  فــي  يخفي  بــل 
والباطرونا على مصالح البالد والعباد، وال 
تهمهم سوى أولوية مصالحهم على مصالح 
البعض  انــبــرى  ا�ــغــربــي، حــيــث  الــشــعــب 
يمثل  معتبرينه  أخنوش  على  للرد  منهم 
بأنه  واتهموه  والصناعة،  ا�ال  رجال  لوبي 
«لوبي» يريد أن يسترجع ما خسره في هذه 
لصندوق  به  تبرع  ما  حتى  وربما  ــة،  األزم
كورونا مباشرة بعد نهاية األزمة، حيث بدأ 
تعطي  أن  بضرورة  الدولة  يطالب  اآلن  من 
األولوية  االقتصادي�  وللفاعل�  للمقاوالت 
في عملية الدعم القادمة على حساب تعزيز 
من  االجتماعي  ا�جال  في  لتدخلها  الدولة 
الصحة  مجاالت  في  بقوة  االستثمار  خالل 

والتعليم.
من  وا�تنوعة  الكثيرة  الردود  عن  وبعيدا 
العدالة  لحزب  اإللكتروني  «الجيش»  طرف 
قيادات  من  لعدد  الرأي  ومقاالت  والتنمية، 
الــصــف الــثــانــي داخـــل حــزب «ا�ــصــبــاح»، 
وعالنية  به،  تكفل  الذي  الرد  عند  سنتوقف 
بصفته  األزمي  إدريس  القيادي  ا�رة،  هذه 
لـ«البيجيدي»  الوطني  للمجلس  رئيسا 
حكومة  في  للميزانية  وزيرا  كذلك  وبصفته 
االختيار  هــذا  أن  اعتبر  حيث  كــيــران،  بن 
«خطرا  يعتبر  أخــنــوش،  عنه  يدافع  الــذي 
«التطبيع  هو  منه،  واألخطر  البالد»،  على 
الفالحة  وزير  إليه  دعا  الذي  ا�ديونية»  مع 

والصيد البحري.
الــذي  بالدستور،  أخــنــوش  ذكــر  األزمـــي 
التوازن  على  الحفاظ  «ضــرورة  على  ينص 
ذكره  كما  للدولة»،  العامة  للميزانية  ا�الي 
للحكومة  التي ال تسمح  «القوان�  بمختلف 
نفقات  في  به  ا�سموح  االقتراض  بتجاوز 
اعتبر  بل  الدين»،  أصل  وســداد  االستثمار 
ما  كــل  يهدم  «أن  يمكنه  التوجه  هــذا  أن 
ا�الية  التوازنات  مستوى  على  بالدنا  بنته 
تم  التي  الجريئة  السياسية  واإلصالحات 
 2012 سنوات  ب�  ما  السيما  اعتمادها، 

و2016، أي خالل حكومة بن كيران».
وفي إطار توجيه األزمي للمزيد من الدروس 
بأن  قال  ألخنوش،  والقانونية  االقتصادية 
ا�قاولة  بها  ندعم  أن  نريد  التي  «الديون 
تضخم  أو  ضرائب  إلى  تتحول  قد  اليوم، 
غدا»، وللمزيد من اإلمعان في تقطير الشمع 
من  ا�رة  هذه  السياسية  الرسائل  وتوجيه 
أن  األزمي،  أضاف  ألخنوش،  الطاولة  تحت 
الصندوق  بإحداث  التعليمات  أعطى  «ا�لك 
وليس  التضامن،  بطريقة  األضرار  لتجاوز 
بطريقة إغراق البالد في الديون الخارجية»، 
لزعيم  صريحة  سياسية  رســالــة  وفــي  بــل 
األحرار، على تجاوزه لرئيسه في الحكومة، 

«إدارة مواردنا بشكل  إنه يجب  قال األزمي 
يشتغل  الحكومي  الفريق  وجعل  جماعي، 
واحد  كل  وليس  جماعي،  وبذكاء  بتضامن 

يدافع عن قطاعه».

أوجار السياسي يصلح ما أفسده أوجار 
الرأسمالي

نــشــبــت ب�  ــي  ــت ال الــحــرب  أن  يــتــضــح 
حزب  تكلف  قــد  ــوش،  وأخــن «البيجيدي» 
األحرار الشيء الكثير، سياسيا وانتخابيا، 
ــي رســم  ــران ف ــي ــن ك ــا نــجــح رفـــاق ب إذا م
األحرار  حزب  عن  الشركات»  «حزب  صورة 
والبسطاء  للفقراء  ا�عادي»  «الحزب  وكأنه 
العدالة  حــزب  يمثلهم  الــذيــن  الشعب  مــن 
يكون  قد  أخنوش  تحليل  أن  أي  والتنمية، 
أنه  غير  االقتصادية،  الناحية  من  سليما 
مكلف من الناحية السياسية، وهو ما جعل 
حزب  في  السياسي  القيادي  أوجار،  محمد 
األحرار ووزير العدل السابق، ابن الطبقات 
ا�عركة،  هــذه  خــط  على  يدخل  الشعبية، 
إلعادة نوع من التوازن لتصريحات أخنوش 
إنقاذ الحزب برمته من تداعياتها  ومحاولة 
الذي  ا�خضرم  السياسي  وهو  السياسية، 
يعرف جيدا وقع الضرائب السياسية األكثر 

كلفة أحيانا من الضرائب االقتصادية.

السياسية،  بحنكته  أوجــار،  حــاول  فقد 
�قال  االقــتــصــاديــة  الــحــدة  مــن  التخفيف 
ح�  تسييسه،  عــلــى  والــعــمــل  ــوش،  ــن أخ
األحــرار،  بحزب  كقيادي  رؤيته  بأن  حسم 
التجمع،  حزب  داخل  واسعة  شريحة  تمثل 
«كــورونــا»  بعد  مما  للمغرب  رؤيتهم  وأن 
يكون  أن  يجب  �ا  الجماعي  التفكير  بعد 
باحترام  قوية  «دولة  هو  غدا،  ا�غرب  عليه 
في  جــادة  دولــة  اإلنسان،  وحقوق  القانون 
الفقر  ومحاربة  االجتماعي  العجز  معالجة 
وكل أشكال الفساد، وآلة حريصة على دعم 
في  مجتمعنا  وتــالحــم  الداخلية  جبهتنا 
اإلنسان،  كرامة  يستهدف  جماعي،  مشروع 
الوطني،  االقتصاد  ومناعة  البالد،  ونهضة 
والواجبات  الحقوق  في  الجميع  وتساوي 
محاولة  في  والقانون»  الحق  دولة  ظل  في 
فقراء  بــ�  الــوســط  مــن  العصا  �سك  منه 

ا�غرب وأغنيائه.

للمعارضة نصيب..

ا�مكنة  والــخــيــارات  ــا»  ــورون «ك بعد  مــا 
تبق  ــم  ل ــي،  ــوطــن ال لــالقــتــصــاد  بالنسبة 
واألحـــرار  «البيجيدي»  بــ�  سجال  محط 
الخط،  على  دخلت  ا�عارضة  إن  بل  فقط، 
وهبي،  اللطيف  عبد  لسان  على  وجـــاءت 
ا�رة،  هذه  وا�عاصرة  األصالة  حزب  زعيم 
الوزيرين،  «كال  أن  له  مقال  في  اعتبر  الذي 
أخنوش واألزمي، وكال الحزب�، البيجيدي 
واألحرار، مسؤول� عن األزمة الحالية التي 
نعيشها، وأنهما بمقاليهما، لم يقوما سوى 

بتبادل األدوار».
في  يشيدان  الطرف�  بــأن  وهبي  ــال  وق
كمدخل  اقتصادنا  بـــ«قــوة  غــريــب،  مشهد 
ح�  في  الوباء»،  أضــرار  لتحمله  أساسي 
أن الحقيقة هي خالف ذلك، ويرى وهبي أن 
حقيقة «ضعف اقتصادنا في وضعه الحالي 
واضحا،  كــان  كــورونــا،  أزمــة  يواجه  وهــو 
الدائم  استجدائه  في  أخرى  مرة  ويتجسد 
عجز  وطأة  من  للحد  الخارجية  با�ديونية 

ا�يزانية».

باالختباء  الطرف�  اتهم  وبعدما  وهبي، 
اختار  (أخنوش  الدستورية  الثوابت  وراء 
واألزمي  الدستورية،  ا�لكية  وراء  االختباء 
ــت ا�ـــقـــدس الـــديـــنـــي)، حمل  ــاب اخـــتـــار ث
أزمة  مسؤولية  معا  والحزب�  الوزيرين 
قامت  التي  «كــورونــا»،  جائحة  مواجهة 
االخــتــيــارات  حقيقة  نــظــره بـــ«تــعــريــة  فــي 
ــت، بل  ــة لــعــشــر ســنــوات خــل ــصــادي ــت االق
الوزيران  يسعى  كيف  األزمة  هذه  أوضحت 
الحكومية  ا�سؤولية  من  التنصل  إلى  كذلك 

والتاريخية لحزبيهما» يقول وهبي.

بني حزب األغنياء وحزب الفقراء

السجال وتبادل القصف ب� حزب أخنوش 
وحزب العثماني، هناك من الباحث� من بدأ 
تخفي  وشجرة  مصيرية،  معركة  يعتبره 
ب�  القوى  حول ميزان  حقيقية  حرب  غابة 
البالد  فقراء  ب�  أي  االجتماعية،  الطبقات 
السياسية،  األحــزاب  تجسدها  وأغنيائه، 
الباطرونا  حزب  وكأنه  األحرار  حزب  حيث 
الذي يمجد رأس ا�ال ويدافع عن مصالحه 
خدمته،  في  الدولة  تكون  وأن  االقتصادية، 
اليد  نجاح  من  ا�قاوالت  ونجاح  تطور  ألن 
االستقرار  أدوات  ومــن  الفقيرة  العاملة 
حزب  وب�  بالبالد،  والسياسي  االجتماعي 
العدالة والتنمية، حزب «الفقراء» وا�ساك� 
ودعــم  إلنــصــاف  يتطلع  ــذي  ال وا�همش�، 
الهشة  االجتماعية  الفئات  لهذه  الدولة  من 
تأخذ نصيبها من خيرات  أن  التي تستحق 
من  اإلنــصــاف  وتستحق  بــالدهــا،  وثـــروات 
الفقراء  ب�  تعدل  أن  عليها  التي  الــدولــة 
يعي  أن  األغنياء  على حزب  وأن  واألغنياء، 
الفئات  في  واستثمار  دعــم  أي  أن  جيدا، 
الفقيرة والهشة، هو استثمار في االستقرار 
�واصلة  الغني  يحتاجه  الــذي  االجتماعي 

استثماره وجنيه لألرباح.
لـــذا، فــا�ــعــركــة ا�ــقــبــلــة داخـــل دوالــيــب 
ا�ال  الدولة، ستكون تحديا قويا ب� رجال 
ا�يزانية  من  نصيبا أكبر  يــريــدون  الذين 
وتحريك  االقــتــصــادي  وضعهم  لتحس� 
الــثــانــي،  الــتــحــدي  أمــا  االقــتــصــاد،  عجلة 
أكبر،  وبطريقة  دعــم،  في  االستمرار  فهو 
ا�يزانية  ضعف  رغم  االجتماعية  القطاعات 
من  الخارجية  ــوارد  ا� شح  بسبب  العامة 
أجنبية وعملة صعبة من قطاع  استثمارات 
السياحة وعائدات مغاربة العالم، فرغم هذا 
على  مجبرة  الدولة  ستكون  ا�الي،  اإلكــراه 
ضمانا  والبسطاء  للفقراء  الدعم  من  ا�زيد 
للتوازنات االجتماعية التي ستشكل أساس 

استقرار البالد.
وفي هذا السياق، تردد الحكومة من اآلن: 
من  الحد  على  والعمل  النفقات  من  «كفى 
ال  ألنه  وا�هرجانات»،  السفريات  مصاريف 
دخل لنا بعد اليوم، أما لوبي ا�ال واألعمال، 
فيقول لها «اقترضي من الخارج وضخي في 
ميزانية شركاتنا ومصانعنا، ألنها هي التي 
العثماني  فبات  االقتصاد»،  عجلة  ستحرك 
أمام السؤال اإلشكالية: من يسبق: الدجاجة 

أم البيضة؟ أي هل الباطرونا أم الفقراء؟
أحيانا،  ــاردة  ــب ال الــحــرب  ــذه  ه ظــل  فــي 
نخبنا  بــ�  ــرى  أخــ ــانــا  أحــي والــســاخــنــة 
والسياسات  «ا�يزانيات  حول  السياسية 
ا�الية ا�ستقبلية للدولة»، يعتبر الكثير من 
الفاعل� ا�الي�، أن من سيغذيها ويشعلها 
الدولة  عن  ا�خفف  الــدور  غياب  هو  بقوة، 
الذي يمكن أن يلعبه قطاع األبناك في تمويل 
األبناك  أن  غير  الدولة،  عن  بدال  ا�قاوالت 
أقسمت بأغلظ اإليمان أال تغامر في ظل هذه 
الجائحة، ولم تقم بإعطاء ا�ال للمتضررين 
حتى تدخل بنك ا�غرب مرارا، وحصلت منه 
تنطلق  أن  قبل  جــدا  كبرى  ضمانات  على 
وباألحرى  ا�ساعدات،  «تقطار»  عملية  في 
الكبرى،  ا�قاوالت والشركات  تدخلها إلنقاذ 
وخلفيات  حجم  مــن  الــوطــن  إنــقــاذ  ومعها 
يبدو  التي  القادمة،  ا�عركة  هذه  ومخاطر 
على  كثيرا  فيها  معول  العثماني وحزبه  أن 
سيظالن  وحزبه  العثماني  ألن  ا�لك،  تدخل 
لوبيات  قــرش  ــام  أم جــدا  صغيرة  حيتانا 

األبناك ورجال ا�ال واالقتصاد.

مـع الحـدث

ما بعد «كورونا» والخيارات الممكنة بالنسبة لالقتصاد الوطني، 
لم تبق محط سجال بين «البيجيدي» واألحرار فقط، بل إن 

المعارضة دخلت على الخط، وجاءت على لسان عبد اللطيف 
وهبي، زعيم حزب األصالة والمعاصرة هذه المرة، الذي اعتبر 

في مقال له أن «كال الوزيرين، أخنوش واألزمي، وكال الحزبين، 
البيجيدي واألحرار، مسؤولين عن األزمة الحالية التي نعيشها، 

وأنهما بمقاليهما، لم يقوما سوى بتبادل األدوار».



 نور الدين هراوي

الجمعيات  مــن  ــعــديــد  ال أوضــحــت 
املحلية والنشيطة بسطات، أن االنحراف 
عمليات  من  مجموعة  مع  التعاطي  في  
الدعم واإلحسان واملساعدات واملبادرات 
مؤخرا  فيها  انخرطت  التي  اإلنسانية 
مقاوالت ومؤسسات صناعية، وفعاليات 
في  ومنتخبة  ترابية  وسلطات  جمعوية، 
استهداف  أجل  »كورونا«، من  وباء  زمن 
السطاتي  املجتمع  من  واسعة  شريحة 
هشاشة  األكــثــر  الفئات  وكــذا  الفقير، 
واملعاقني،  واليتامى  األرامــل  أســر  من 
النبيلة في إطار  خرج عن سياق أهدافه 
تطبيق البرامج االجتماعية، التي تعاون 
املعنية  الجهات  وكل  الجميع  أجلها  من 
قــصــوى شــارك  تعبئة  إطـــار  فــي  بــذلــك 
اإلطعام  إيصال  أجل  من  الجميع  فيها 
ــن املـــواد  ــغــذائــي وقــفــف مــتــنــوعــة م ال
الفقراء  منازل  إلى  األساسية  الغذائية 
الصحي  الحجر  بــإجــراءات  املتقيدين 
والظروف  التحديات  مواجهة  أجل  من 
على  والتغلب  واالجتماعية  االقتصادية 
لجائحة  الــخــاصــة  الصعبة  الظرفية 

»كورونا«.

لم  الــتــي  وعــلــى غـــرار قفة رمــضــان، 
قبل  مــن  ســيــاســي  تــوظــيــف  مــن  تسلم 
املصادر  نفس  ــدت  أك األحـــزاب،  بعض 
بسطات  األحــزاب  بعض  أن  الجمعوية، 

املستجد،  »كورونا«  وباء  قفة  استغلت 
لحمالت  استقطاب  كورقة  واستعملتها 
يطرح  مما  ألوانــهــا،  سابقة  انتخابية 
حول  االستفهام  عالمات  من  مجموعة 

الــدولــة في  املــوضــوع، مــن أجــل تدخل 
ملنع  وأعوانها،  الداخلية  وزارة  شخص 
هذا النوع من الدعم االجتماعي املشتبه 
فيه، وتأطيره من طرف السلطة الترابية 
ــادات  ــق ــت ــن االن املــحــلــيــة، بــعــد ســيــل م
مواقع  على  انتشرت  الــتــي  الــواســعــة 
نشطاء  طرف  من  االجتماعي  التواصل 
يضغطون  كــانــوا  الــذيــن  »الفيسبوك« 
تحريك  أجــل  من  تدويناتهم  عبر  بقوة 
كثيرا  تــأخــر  الـــذي  اإلحــســانــي  العمل 
ترسيخ  أجل  من  أخرى  مدن  مع  مقارنة 
ثقافة التضامن ومساعدة األسر املعوزة 
هؤالء  صب  كما  املحدود،  الدخل  وذوي 
املؤسسات  بعض  على  غضبهم  جــام 
بعض  توظفها  التي  بسطات  الصناعية 
الستمالة  والسياسية  الحزبية  الجهات 
املساعدات  توزيع  أجــل  من  املواطنني 
وتكسير  الفوضى  خلق  مما  الخيرية، 
الصحي  للحجر  االحترازية  اإلجــراءات 
عنه  املعلن  القانوني  املرسوم  وضــرب 
في  الحائط،  بعرض  الــدولــة  طــرف  من 
اإلحسانية  العملية  بجوهر  خطير  مس 
فــي ملف  ــســيــاســوي  ال واســتــغــاللــهــا 
مجموعة  كذلك  وعاب  الفقراء،  مساعدة 
تدوينات  عبر  واملــغــردون  النشطاء  من 

إخراج  في  الدولة  تأخر  عن  وتغريدات، 
السجل االجتماعي املوحد من أجل إنهاء 
السياسوي  أو  االنتخابوي  االستغالل 
في  البالد  عاهل  عنه  أعلن  قد  كان  الذي 
من  والــذي  الرسمية،  خطاباته  إحــدى 
شأنه أن يحصي العدد الحقيقي للفقراء 
تحديدهم  في  املعتمدة  املعايير  ويضبط 
الحماية  برامج  من  االستفادة  أجل  من 
وديمقراطية  شفافية  بكل  االجتماعية 
والتوسل  التسول  بدل  إنسانية  وكرامة 

وتصوير الفقراء والتشهير بهم.
وأضافت نفس املصادر، أن ما يؤسف، 
ــراط بــعــض املــســؤولــني من  ــخـ هـــو انـ
هذا  في  بعمالة سطات  الترابية  السلطة 
مثل  عن  الطرف  وغض  السافر،  الخرق 
هؤالء  يتساءل  حيث  التجاوزات،  هذه 
بعضهم  استفاد  هل  بحسرة:  النشطاء 
للفقراء  املخصصة  القفف  وزيــعــة  مــن 
والذين  يجري،  عما  سكوتهم  أجــل  من 
بهذه  لهم  علم  ال  أنه  يقول  بعضهم  كان 
املقاوالت املشبوهة التي تفرق مساعدات 
طوال وعرضا باآلالف من القفف اليومية 
طريق  عــن  املدينة  أرجـــاء  مختلف  فــي 
مواقع  روجت  كما  االنتخابات  سماسرة 

محلية وبعض املنصات اإللكترونية؟
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عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
من  املــتــعــافــون  ــى  ــرض امل يتلقى   ■
فــيــروس »كــورونــا« بــتــطــوان، دروســا 
سانية  بمستشفى  مــســؤول  طــرف  مــن 
لبعض  به  سيصرحون  ما  حول  الرمل، 
من  استدعاؤهم  يتم  الذين  الصحفيني 
من  املتعافني  خروج  لحظة  تغطية  أجل 
»األسبوع«،  مصدر  وحسب  املستشفى، 
فإن الطريقة التي تتم بها تعبئة املرضى 
من  اإلعالم  لوسائل  تصريحات  لتقديم 
الــذي  املــســؤول  هــذا  على  الثناء  أجــل 
أمام  ظهورهم  خــالل  املتعافني  يرافق 
الكاميرات، تؤثر بشكل سلبي على باقي 
املتعبئة  والعالجية  الطبية  الطواقم 
باملستشفى، سواء املدنية أو العسكرية، 
لجائحة  والتصدي  مكافحة  أجــل  مــن 

»كوفيد 19«.

تعود  الصحية  الــطــوارئ  »حــالــة   ■
ما  وهــذا  بالنفع«،  طنجة  ساكنة  على 
باألحياء  األمنية سواء  التدخالت  أكدته 
واملـــدارات  الطرقات  عبر  أو  الشعبية 
تم  حيث  الصحي،  الحجر  فترة  خــالل 
من  عنهم  املبحوث  مــن  العديد  ضبط 
مختلفة  جرائم  الرتكابهم  العدالة  طرف 
كالسرقة وترويج املخدرات وغيرها، كما 
عرفت املدينة في هذه الفترة تراجع عدد 
الجرائم وكذا حوادث السير التي كانت 

تعرف في وقت سابق ارتفاعا قياسيا.

بعض  إلى  االنتحار  ظاهرة  عودة   ■
ــا«،  ــورون »ك ــن  زم فــي  الشمالية  املـــدن 
وخــاصــة بــتــطــوان وشــفــشــاون، حيث 
األخيرة،  ــة  اآلون في  املدينتان  شهدت 
مجموعة من حاالت االنتحار التي يقدم 
من  معظمهم  األشــخــاص  بعض  عليها 
ذوي الدخل املحدود، مما يطرح السؤال 
حول سبب اإلقدام على االنتحار في هذا 

التوقيت بالذات)..(.

املواطنني  مــن  العديد  استنكر 
التي  الطريقة  شفشاون،  بمدينة 
ــتــرابــيــة  تــنــهــجــهــا جــمــاعــتــهــم ال
ــي مــواجــهــة جــائــحــة »كــورونــا«  ف
املتاحة،  بالوسائل  لها  والتصدي 
للتدابير  التام  الغياب  يالحظ  حيث 
الدولة  وضعتها  التي  االحترازية 
ولم  الــعــدوى،  تفشي  مواجهة  في 

تأخذ املوضوع بجدية.
أي  تسجل  لــم  املدينة  أن  ــم  ورغ
بفيروس  اآلن  لحد  إصــابــة  حــالــة 
يعني  ال  هــذا  أن  إال   ،»19 »كوفيد 
إعـــفـــاء الــجــمــاعــة وعــدولــهــا عن 
من  الالزمة  االحترازية  اإلجــراءات 
والشوارع  السكنية  األحياء  تعقيم 
خصوصا  الــعــمــومــيــة،  واملـــرافـــق 
املواطنون بشكل  يتردد عليها  التي 

يومي.
تعامل  عـــدم  عــلــى  دلــيــل  وخــيــر 
املوضوع،  هذا  مع  بجدية  الجماعة 
يوم  النظافة،  لعمال  السماح  هو 
داخــل  بالعمل  املــاضــي،  الــســبــت 
ارتـــداء  دون  والـــشـــوارع  ــاء  األحــي

املـــواد  اســتــعــمــال  الــكــمــامــات وال 
املعقمة، كما هو ظاهر في الصورة، 
وهذا ما اعتبره العديد من املواطنني 
العمال،  هـــؤالء  حــق  فــي  تقصيرا 

وتبخيسا  بحياتهم،  واستخفافا 
للروح اإلنسانية.

بعض  ــحــات  ــصــري ت وحـــســـب   
الساكنة الشفشاونية، فإن مسؤولي 

ــم يــعــيــروا أدنــى  هـــذه الــجــمــاعــة ل
البشرية  الروح  تساويه  ملا  اهتمام 
من تعظيم، ألنها أسمى ما يمكن أن 
فأين  ــروءة..  وم عقل  ذي  كل  يقدره 
كل هذا من هذا التصرف الإلنساني 
واملعاملة القاسية التي تتعامل بها 
مع  لشفشاون  الترابية  الجماعة 

عمال النظافة؟
ورغم تدخل عمالة شفشاون خالل 
من  وقــوة  بحزم  املاضية  األسابيع 
باملدينة  الطوارئ  حالة  فرض  أجل 
بني  مشاحنة  إلــى  ذلــك  أدى  حتى 
فيلق  عن  واملــســؤول  اإلقليم  عامل 
حتى  باملنطقة  املساعدة  الــقــوات 
وصل األمر إلى العاصمة، وهذا كله 
كما يقول العديد من املواطنني، من 
على  وحفاظا  العام،  الصالح  أجل 
خالل  من  الساكنة  وسالمة  صحة 
على  وحثهم  الطوارئ  حالة  فرض 
التقيد بها، إال أن الجماعة لم تبادر 
إلى توفير الكمامات لعمال النظافة، 
لخطر  وأســرهــم  حياتهم  معرضة 
اإلصابة بهذه العدوى في أي لحظة.

جماعة �شف�شاون تفر�ض العمل على عمال النظافة دون 
�شروط الوقاية من  »كورونا« 

سيدي  لزاوية  الترابية  الجماعة  غابت 
كل  وغابت  تطوان  لعمالة  التابعة  قاسم 
املعدات  كل  على  تتوفر  كانت  إذ  معداتها، 
يتعلق  فيما  »كــورونــا«  فيروس  ملواجهة 
الطرقية  ــك  ــســال وامل املـــرافـــق  بتنظيف 

واألحياء والشوارع.
وحــســب مــصــادر مــن عــني املــكــان، فإن 
منذ  األنظار  عن  اختفى  الجماعة  رئيس 
أعلنت  والتي  املنصرم،  مــارس   20 يــوم 
الــطــوارئ  حالة  املعنية  السلطات  فيها 
املواطنني،  على  الصحي  الحجر  وفرضت 
الذي  الجماعة لشقيقه  وترك تدبير شؤون 
فيها  ليتصرف  ــروي  ق كـ»شيخ«  يشتغل 

كيفما يشاء.
وتضيف نفس املصادر، أن هذه الجماعة 
كما  الجائحة،  هذه  مع  للتعامل  تستعد  لم 
بجهة  جماعات  عدة  واستنفرت  استعدت 
الشمال، منها جماعة واد لو القريبة منها، 
بل فضل االختفاء وترك املواطنني يقومون 

أبواب  وتنظيف  تعقيم  في  الجماعة  مقام 
منازلهم واملسالك الطرقية املؤدية إليها.

جماعة  ســخــرت  الــســيــاق،  نفس  وفــي 
أمسا »جرافة« كما هي ظاهرة في الصورة 
املعدات،  وبعض  بـ»األسبوع«،  الخاصة 
املؤدية  الطرقية  املسالك  فتح  أجــل  مــن 
الصيفي،  للموسم  استعدادا  للشواطئ، 
مما جعل ساكنة املنطقة تتذمر من سياسة 
القائمني على الجماعة التي لم تساهم ولو 
العدوى  هــذه  مواجهة  في  معقم  بقنينة 

الفيروسية.
خــالل  املنطقة  ســاكــنــة  بــعــض  ــقــول  وت
تدخالت  لــوال  أنــه  لـــ»األســبــوع«،  حديثها 
الدرك  السلطة املحلية وإلى جانبهم رجال 
مراقبة  أجــل  مــن  تعبئوا  الــذيــن  امللكي 
لساكنة  املــســاعــدات  وتــقــديــم  ــاع  ــ األوض
بمخاطر  وتحسيسهم  والــقــرى،  الــبــوادي 
وصلت  قد  املنطقة  لكانت  الجائحة،  هذه 

إلى مرحلة من العدوى ال تحمد عقباها.

جماعة ت�شتعد للمو�شم ال�شيفي وتتجاهل اأعرا�ض »كورونا«

سطات ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

مواطنون يحذرون من ا�شتغالل »قفة كورونا« لأغرا�ض انتخابية 
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  األسبوع

 2009 سـنة  أحـدث  الـذي  اإلقليـم  ميدلـت 
مـن  كل  باسـتئصال  أمنيـة  مقاربـة  علـى  بنـاءا 
أنفكـو مـن إقليـم خنيفـرة بعـد وصـول عدسـات 
قنـاة «الجزيـرة» إليهـا، ممـا تسـبب فـي إعفـاء 
مـن  إميلشـيل  وكـذا  آنـذاك،  اإلقليـم  عامـل 
اإلقليـم،  هـذا  إحـداث  ومنـذ  الراشـيدية،  إقليـم 
سـطح  علـى  بـه  طفـت  أحـداث  تناسـل  عـرف 
أحيانـا  والدوليـة  أحيانـا  الوطنيـة  األخبـار 
أخـرى، خصوصـا بعـد مـا بـات يعـرف بقضيـة 
«السـويرتي»، حيـث تـم تصويـر  رئيس ا�جلس 
الجماعـي مـن حـزب العدالـة والتنميـة فـي حالة 
تلبـس بالرشـوة، ليتـم تعيـ� النسـخة األولـى 
لحكومـة بـن كيران من مدينـة «باريز الصغيرة»: 
ميدلـت، لتعـود هـذه ا�دينـة الهادئـة لتطفو على 
بعـد حلـول مواطنـة  الوطنيـة،  الجرائـد  سـطح 
التابعـة  الريـش  بمدينـة  اإليطاليـة  الديـار  مـن 
إلقليـم ميدلـت حيـث تـم تأبـ� زوجهـا ا�توفـى 
التابعـة  تكنـدوزت  وقريـة  الريـش  مـن  بـكل 
لدائـرة إميلشـيل، ليتـم بعد فحوصـات مخبرية، 
اكتشـاف حاالت إصابة بفيروس «كورونا» تمت 
إعفـاء  مـع  تزامنـا  الوضـع  لتطويـق  محـاوالت 
ا�ديـرة اإلقليميـة للصحـة، حيـث تـم تعويضهـا 
بمديـر آخـر مـن أبنـاء ا�دينـة، فـي إشـارة إلـى 
ضـرورة االقتـراب مـن ا�واطنـ� ورد االعتبـار 

للمواطـن ا�قهـور، غير أن الظنون سـتخيب مرة 
أخـرى، لتعقـد اآلمـال علـى السـلطات اإلقليميـة، 
الفيـروس  انتشـار  مـن  والحـد  الوضـع  إلنقـاذ 
بمناطـق أخـرى باإلقليـم، وذلـك بتشـديد تطبيق 
العقوبـات علـى مخالفـي حالـة الطـوارئ، حيـث 
تـم اعتقـال نائب بر�اني لخرقـه حالة الطوارىء 
الصحيـة والسـياقة بـدون وثيقـة التأمـ�، كمـا 
تـم اعتقـال شـرطي فـي حالـة سـكر طافـح ليـال، 
لألمـن  العامـة  اإلدارة  طـرف  مـن  توقيفـه  ليتـم 
الوطنـي، غيـر أن وقـوف عامـل اإلقليـم بصفـة 

شـخصية على هذه األوضاع، جعل بعض رجال 
السـلطة يسـتغلون الوضـع مـن خـالل التغافـل 
عـن البنـاء الغيـر القانونـي، لتبقـى جهـود عامل 
اإلقليـم موزعـة بـ� محاصـرة انتشـار فيـروس 
«كورونـا»، وتصحيـح الوضـع الصحـي لإلقليـم 
التـي  وا�وظفـات  ا�وظفـ�  تركـة  ومحاربـة 
ورثهـا عـن سـلفه، حيـث أن أحـد رؤسـاء بعـض 
األقسـام، منشـغل بزراعـة شـعره فـي تركيـا أكثر 
مـن اهتمامـه بالعمـل الوطنـي والضميـر ا�هنـي 

وأهميـة ا�رحلـة التـي تمـر منهـا البـالد.

ا�لكية  الـــقـــرارات  مــع  تــفــاعــال 
ــداث  ــ ــخــصــوص إح ــة ب ــي ــســام ال
الصندوق الخاص �واجهة جائحة 
فيروس «كورونا» ا�ستجد (كوفيد 
الشريفة،  ا�غربية  با�ملكة   (19
ــة الــريــســونــيــة  ــ ــزاوي ــ ــت ال ــن أعــل
مساهمتها في هذا الصندوق، من 
خالل تخصيص جزء من ا�داخيل 
ا�حبسة  أراضــيــهــا  مــن  ــة  ــادي ا�
ا�خازن  وادي  معركة  بقعة  مــن 
السلطان  لفائدتها  أوقفها  التي 
ا�نصور  أحمد  ا�ــولــى  السعدي 
الذهبي بعد الدعم الحاسم لجهاد 
القبائل الجبلية تحت لواء الزاوية 
تلك  في  ا�غربي  النظامي  للجيش 

ا�عركة.
الريسونية  الزاوية  وانخرطت 
األطياف  كل  مساهمات  سياق  في 
وا�ؤسسات  والهيئات  ا�غربية 
ــال  ــاب ا�ـ ــحــ ــات وأصــ ــركـ ــشـ والـ

ــجــة األثــــار  ــال ــع ــارة، � ــ ــج ــ ــت ــ وال
وتعزيز  واالجتماعية  االقتصادية 

الخدمات الطبية با�ملكة.

ا�غربية  ــا  ــزواي ال أن  ومعلوم 
معالجة  فــي  كبير  دور  لها  ــان  ك
ا�جاعات  ظهور  وعند  ــات  األزمـ

وانــتــشــار األوبــئــة وعــنــد حــدوث 
الطبيعية،  ــكـــوارث  والـ الــــزالزل 
الجهادية  أدوارهــا  إلى  باإلضافة 
من  واالجــتــمــاعــيــة  والتعليمية 
الفقراء  وإطعام  الصدقات  إخراج 
ا�تشردين  ــواء  وإيـ وا�حتاج� 
عنهم  ا�تخلى  األطفال  واحتضان 
والــنــســاء  باليتامى  ــاء  ــن واالعــت
ا�طلقات، وغير ذلك من أنواع البر 
لروح  تجسيدا  وذلــك  واإلحسان، 
لقيم  وإبرازا  والتضامن،  التعاون 
ديننا اإلسالمي الحنيف وروابطه 
بذلك  أخبر  كما  ا�تينة،  الروحية 
عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سيدنا 
وعلى آله وسلم في الحديث: ((مثل 
وتراحمهم  توادهم  في  ا�ؤمن� 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)).. تقول الزاوية 

الريسونية في بالغها.

  

www.alousboue.com
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  محمد الحنصالي

ــكــرت الــتــنــســيــقــيــة ا�ــحــلــيــة  ــن اســت
ونواحيها،  بدمنات  ا�جازين  للمعطل� 
مناضيلها  أحد  تعرض  لها،  بيان  في 
ا�اضية،  الجمعة  يــوم  صباح  أ)  (أ. 
إداريــة  ملحقة  قائد  طرف  من  العتداء 
مرافقة  أثناء  باشا)،  (خليفة  بدمنات 
استالم  بغية  ا�دينة  لباشوية  والدته 
نظافة  عاملة  لكونها  الشهرية،  أجرتها 

با�قاطعة .
فــإن ا�سؤول  ا�ــصــدر ذاتـــه،  ــق  ووف
بالضرب والصفع على  «انهال  ا�ذكور، 
أن يغمى عليه،  ا�عتدى عليه حتى كاد 
ونضاله  مواقفه  من  انتقامية  كخطوة 

ا�ستميت من داخل إطار التنسيقية».
ما  بيانها،  في  التنسيقية  وأدانـــت 
اعتبرته «انتهاكا لحق مناضلها ا�جاز 
في شعبة الدراسات اإلسبانية منذ سنة 
2016، في سالمته الجسدية وا�عنوية»، 
الحقوقية  الفعاليات  كل  ناشدت  كما 
با�دينة، وعلى رأسها الجمعية ا�غربية 
لحقوق اإلنسان / فرع دمنات، من أجل 
على  والوقوف  عليه،  ا�عتدى  مــؤازرة 
ا�ادية  لحقوقه  الجسيم  االنتهاك  هذا 
في  تحقيق  بفتح  مطالبة  وا�عنوية، 
من   22 للفصل  الواضح  الخرق  «هــذا 
الدستور ا�غربي، ودائما حسب ما جاء 

في البيان.

مشاهد من مدينة ميدلت في زمن «كورونا»

مشهد من الزمن الغابر..
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الذي  النباوي،  عبد  الدكتور  مؤلف  يأتي 
شغل منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو 
رئيسا  اليوم  يصبح  أن  قبل  العدل،  بــوزارة 
علوم  طلبة  تعطش  ليروي  العامة،  للنيابة 
القوان� الداخلية والدولية لفيض ا�علومات 
حفل  التي  الكبرى،  الراهنية  وذات  الدقيقة 
ستساعد  شــك  بـــدون  والــتــي  ــف،  ا�ــؤل بها 
للمعلومات  الوصول  في  والطلبة  الباحث� 
ب�  ا�جرم�  تسليم  مجال  فــي  ا�طلوبة 
ــرى، وإضــافــة لغزارة  ــدول األخـ ا�ــغــرب والـ
الجزئ�  دفتا  تضمنتها  التي  ا�علومات 
فقد  القيم،  ا�ؤلف  هذا  منهما  تكون  اللذين 
تميزت األبحاث ا�عروضة ب� صفحاته بدقة 
سلسة،  عربية  ولغة  تام  وتفصيل  متناهية 
مجال  فــي  والــبــاحــث  العلم  طــالــب  تجعل 
القانون ينكب على استشفاف كل احتياجاته 

الفكرية بكل سهولة ويسر.
وقد تطرق الدكتور عبد النباوي في مطلع 
مؤلفه للتعريف بمغزى كلمة تسليم، ثم عرف 
في  ا�جرم�  تسليم  بعبارة  قانونية  بأسس 
وباقي  ا�غرب  ب�  القضائي  التعاون  إطار 
الدول، حيث ذكر الدكتور محمد عبد النباوي 
الجنائي  ا�يدان  التعاون يشمل في  بأن هذا 
التي  القضائية  كاإلنابة  للتعاون،  آليات  عدة 
بإجراءات  بالقيام  الوطني  للقضاء  تسمح 
االستماع  قبيل  من  الحدود  خارج  قضائية 
حسب  متنوعة  خبرات  إجراء  أو  للمتهم�، 
من  أشياء  أو  متعلقات،  حجز  أو  الحاالت، 
قرائن  على  الحصول  في  ا�ساعدة  شأنها 
االســتــدعــاءات  لتبليغ  إضــافــة  الــجــريــمــة، 

القضائية  ــات  ــي ــط وال ــات  ــ ــالن ــ واإلع
ألشخاص يقطنون خارج الحدود. 

وذكر الدكتور عبد النباوي بأن فكرة 
تسليم ا�جرم� ليست وليدة اليوم، بل 
تبادل  كان  حيث  قديمة،  لعصور  تعود 
الستعمال  اللجوء  يتطلب  التسليم 
ــر بــأن هــذا اإلجـــراء الذي  الــقــوة، وذك
يعزز الحد من ظاهرة الجريمة، ويجعل 
ا�جرم� يستحضرون بأنهم لن يفلتوا 
من العقاب حتى لو غادروا البلد الذي 
اإلجــراء  فــإن  جنايتهم،  فيه  ارتكبوا 
الرومانية  للعصور  يــعــود  ــور  ــذك ا�
القديمة ولحضارة الفنيقي�، بل هناك 
ــراء لعصر  ــ كــتــابــات تــرجــع هــذا اإلج

رمسيس األول.
النباوي  عبد  محمد  الدكتور  وذكــر 
هذا  فيه  جــاء  الــذي  الحديبية  بصلح 
اإلجراء، رغم تعرض ا�سلم� فيه لغ� 
الدكتور  لذلك  وثق  كما  وواضح،  كبير 

محمد عبد النباوي.
عبد  الدكتور  وبدقة وسالسة، عرض 
التي  القضائية  التطورات  النباوي 
والتي   ،2001 شتنبر   11 أحــداث  تلت 
غيرت عدة مفاهيم، حيث نصت اتفاقية 
اإلرهــاب،  تمويل  لقمع  ا�تحدة  األمــم 

الجرائم  مــن  جريمة  أي  اعتبار  عــدم  على 
االتفاقية  من   2 ا�ــادة  في  عليها  ا�نصوص 
بجريمة  متعلقة  جريمة  أو  سياسية،  جريمة 

جريمة  أو  سياسية، 
ــع  ــ ــدواف ــ ارتـــكـــبـــت ب

سياسية.
إلى  اإلشارة  وتجدر 
ا�جرم�  تسليم  أن 
غير  حقبة  إلـــى  كـــان 
بـــعـــيـــدة مـــن الـــزمـــن 
وإرادة  �ــزاج  يخضع 
ــاب الــســلــطــة  ــ ــح أصــ
أن  دون  الــحــاكــمــة 
شأن  للقانون  يــكــون 
ا�جال،  هذا  في  يذكر 
ا�هم  التطور  أن  غير 
الحقوق  عرفته  الــذي 
ــة لــألفــراد،  األســاســي
معترفا  يكن  لم  والتي 
بــهــا فــي الــكــثــيــر من 
بلدان العالم، أصبحت 
شيئا  نفسها  تفرض 
ــا فـــي جــمــيــع  ــئ فــشــي
الــخــاصــة بعد  ــدول  الـ
العا�ي  ا�يثاق  صدور 
لحقوق اإلنسان في 10 
والــذي   ،1948 دجنبر 
ــوب  ــ ــص عـــلـــى وج ــ ن
احــــتــــرام الــحــقــوق 
والسياسية  ا�ــدنــيــة 

لألشخاص فكان ال بد أن يكون لذلك انعكاس 
على التشاريع الداخلية للدول..

ــور كــنــتــيــجــة بــديــهــيــة  ــط ــت ــذا ال ــ ــاء ه جــ

وسائل  في  الحاصل  التكنولوجي  للتطور 
والتنقل  العبور  طــرق  وفتح  ــواصــالت،  ا�
التجارية  وا�ــبــادالت  األشــخــاص  وجــه  فــي 

العو�ة  �تطلبات  نــظــرا 
ــو األمــر  وأنــظــمــتــهــا، وهـ
الذي لم يفلت من استغالل 
ا�جرم، حيث أصبح هروبه 
يسيرا  العقاب  من  وإفالته 
في  ا�راقبة  ضعف  بسبب 
تسود  التي  الفوضى  ظل 

العالم. 
ضرورة  برزت  هنا  ومن 
القضائي  التعاون  تفعيل 
ــة الــعــد  ــواجــه ــي � ــدولـ الـ
لــإلجــرام، وقد  ا�ــتــســارع 
تأكدت حتمية هذا التعاون 
مع ازدياد ضراوة اإلجرام، 
ــة  ــى صــــارت كـــل دولـ حــت
ــا ال  ــه ــوت مــهــمــا بــلــغــت ق
دون  له،  التصدي  يمكنها 
الدخول في عالقات تعاون 
ــع غــيــرهــا من  مــتــبــادلــة م
اتساع  مع  خاصة  ــدول،  ال
ــرح الــجــريــمــة الـــذي  ــس م
بدل  ــارات  ق يشمل  أصبح 
تحرك  لسهولة  نظرا  دول، 
التي  اإلجرامية  العناصر 
التسهيالت  استغالل  تتقن 
والعراقيل  التكنولوجية 
مالحقتهم  تعترض  التي 
ومحدودية  ا�طلقة  الوطنية  كالسيادة  عا�يا 

تطبيق قواعد االختصاص الجنائي.
أن نظام تسليم ا�جرم�  القول  وغني عن 

فال  ــدول،  ال سيادة  على  االعــتــداء  �نع  جــاء 
ومركزها  ثقلها  كــان  مهما  ــة  دول ألي  يحق 
الدوافع  كانت  ومهما  الدولية،  الساحة  على 

الختطاف  رجالها  تستعمل  أن  لديها  التي 
ذلك  فــي  �ــا  ترابها  فــوق  يوجد  ال  شخص 
هذا  أن  غير  الــدول،  سيادة  على  اعتداء  من 
كثيرة،  اختطاف  عمليات  من حدوث  يمنع  ال 
التي  األمريكية  ا�تحدة  الواليات  أن  ذلك  من 
نصبت نفسها بوليسا دوليا �كافحة اإلرهاب 
وا�خدرات، قامت باختطاف الرئيس البنمي 
من  بالدها  في  وحاكمته  بلده  من  «نوريغا» 
إسرائيل  عمدت  كما  ا�خدرات،  ترويج  أجل 
كان  الذي  ايتشمان»،  «أدولف  اختطاف  إلى 
مجرم حرب نازي ساهم في إحراق عدد كبير 
بعملية  وقــام  هتلر،  حكم  خالل  اليهود  من 
االختطاف جهاز ا�وساد، ألن الدولة التي كان 
تسليمه،  رفضت  األرجنت�،  وهي  بها،  يقيم 
وحاكمته  بلدها  إلى  إسرائيل  هربته  وهكذا 
بها وقضى عليه باإلعدام، ونفذ فيه الحكم. 

وسائل  أهــم  من  ا�جرم�  تسليم  ونظام 
التعاون الدولي في ميدان محاربة الجريمة، 
ا�جرم�  يحرم  كونه  في  مكانته  تبرز  حيث 
من العثور على مأوى لهم يعفيهم من اإلفالت 

من العقاب.
وقد شهد هذا النظام تطورا مستمرا متأثرا 
في ذلك بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية 
وثيقا  ارتباطا  مرتبط  فــبــروزه  الـــدول،  في 
حيث  والــســيــادة،  الــحــدود  مفهومي  ببروز 
تماشيا مع تطور  وإبعاده  تغير في مفهومه 
الحياة االجتماعية، وهو أمر ليس بالغريب، 
زجر  هدف  يحكمها  قانونية  آلية  باعتباره 
العقاب،  من  ا�جرم  إفــالت  ومنع  الجريمة 
ا�عطيات  تطوره ضروريا حسب  كان  وبذلك 

الراهنة.
تسليم  نظام  طــال  ــذي  ال التطور  هــذا 
بـــوادره األولـــى،  ا�ــجــرمــ� منذ ظــهــور 
تسليم  فمصطلح  تعريفه،  على  انعكس 
لكلمة  العربية  الترجمة  يعتبر  ا�جرم� 
extradition  الفرنسية، التي استعملت 
ألول مرة في مرسوم 19 فبراير 1791 في 
فرنسا، ولكلمة extradition اإلنجليزية، 
واستعملت  الفرنسية  من  اشتقت  التي 
ألول مرة في بريطانيا في قانون التسليم 

سنة 1870.
الدكتور  يقدم  ا�تميز،  ا�ؤلف  وبهذا 
محمد عبد النباوي �حة أخرى عن طاقاته 
بعد  والفكر،  التأليف  مجال  في  الهائلة 
األشعار  بأجمل  األدب  خزانات  عزز  أن 
«وطني  ا�تميز  الــشــعــري  ــه  ــوان دي فــي 
عشرين  على  احــتــوى  ــذي  ال األخــضــر»، 
ومنها  مختلفة،  مواضيع  فــي  قصيدة 
قصيدة «الوطن في انتظارك» و«الرجاء» 
ا�غربية»  ــا  و«أن صغيرا»  كنت  و«حــ� 
و«قريتي»، كما قدم �جال الثقافة رصيدا 
سيذكره  التي  القيمة  الكتابات  من  جيدا 
ستليه  التي  واألجيال  القادم  الجيل  بها 

بمداد التقدير واالحترام.
مجال  في  الباحث�  كل  ننصح  لهذا 
القانونية  الشعب  وطلبة  القضاء  عــلــوم 
والقضائية بأن ينهلوا من ا�علومات ا�فيدة 

من هذا ا�ؤلف.
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قراءة في كتاب رئيس النيابة العامة عبد النباوي

إن فكرة تسليم 
المجرمين حسب الدكتور 
عبد النباوي ليست وليدة 
اليوم بل تعود لعصور 
قديمة، حيث كان تبادل 
التسليم يتطلب اللجوء 
الستعمال القوة، وذكر 
بأن هذا اإلجراء الذي 
يعزز الحد من ظاهرة 

الجريمة، ويجعل 
المجرمين يستحضرون 

بأنهم لن يفلتوا من 
العقاب حتى لو غادروا 
البلد الذي ارتكبوا فيه 

جنايتهم

كثيرون لم يقرؤوا الكتاب الذي أغنى به رئيس النيابة العامة عبد النباوي الخزانة القانونية يف املغرب، وهو الصادر 
تحت عنوان: «تسليم املجرمين بين القانون الداخلي املغربي وبين االتفاقيات الدولية»، وهذا املؤلف هو أطروحة 

نال بها األستاذ محمد عبد النباوي شهادة الدكتوراه يف القانون الخاص (قبل تعيينه رئيسا للنيابة العامة) بميزة 
مشرف جدا، مع التوصية بنشر املؤلف الفائق القيمة القانونية والفكرية من كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية بجامعة القاضي عياض يف مراكش، وفيما يلي قراءة وتفاعل مع نصوص هذا الكتاب الصادر سنة 2016.

عبد النباوي



»كــورونــا«  بعد  مــا  شمس  ننتظر  جميعنا 
االنتخابية  االستحقاقات  شمس  علينا  لتشرق 
2021، حدث وتاريخ لم ُأعرهما يوما اهتماما، 

لكن اليوم ينتابني فضول ملعرفة شكلها.
فقراته  وكـــل  مــوســمــي،  طــابــع  لــلــمــوضــوع 
التكرار،  تفادي  حاولنا  إن  وحتى  مستهلكة، 

سنسقط في االجترار.
الشيخوخة،  من  السياسي  الجسم  يعاني 
أخطرها  مزمنة،  أمــراض  عــدة  من  ويشتكي 
توالي  مــع  تحول  الــذي  السياسي  الــعــزوف 
السنني إلى إلحاد سياسي، وخاصة في صفوف 
لـ»كورونا«  وهل  هذا؟  حصل  فكيف  الشباب.. 

كلمة في املوضوع؟
في  املشاركة  عن  الشباب  عزوف  يقتصر  لم 
الحزبي فقط، بل شمل  أو االنتماء  االنتخابات 
أيضا اعتزال االهتمام بالشأن السياسي، وهذا 
مباشر،  هو  ما  منها  أســبــاب،  عــدة  عن  ناتج 
التأطير  غياب  أبرزها  مباشر،  غير  هو  ومــا 
الشباب،  في صفوف  السياسية  الثقافة  ونشر 
السياسية،  الحمالت  موسمية  عن  ناجم  وذلك 
في  االســتــثــمــار  غــيــاب  نلمس  يجعلنا  مــمــا 
الحزبي  االستقطاب  والزال  السياسي،  الفعل 
جميع  توفر  رغم  التقليدي  الطابع  عليه  يغلب 
 40 الوسائل الحديثة: إقصاء الشباب أقل من 
سنة من املكاتب السياسية واملجالس الوطنية 
وحصرها في شبيبات حزبية غالبا ما ترأسها 
»الــخــبــرة«،  شــعــار  تحت  شــابــة  غير  قــيــادات 
ألعاب  وهاته الشبيبات نفسها شبيهة بمنتزه 
موسمية  بطريقة  استخدامها  يتم  للبالغني، 
ال  مسألة  االنــتــخــابــات..  اقــتــراب  عند  أيضا 
التي  األسس  هي  ما  سبيال،  املنطق  لها  يجد 
أن  العلم  مع  السن  هذا  لتحديد  اعتمادها  تم 
طرف  من  عليها  اإلمضاء  تم  االستقالل  وثيقة 
شّبان يافعني، وحتى أن أشهر ديكتاتور عرفه 
بممارسة  »كفاحي«،  كتابه  في  نصح  العالم، 
السياسة عند وصول سن الثالثني، وربما خلو 
الساحة السياسية من الشباب هو أحد عوامل 
إهمالهم لها، حيث تجدر اإلشارة إلى أن رواد 
على  حساباتهم  وتزخر  شباب  جلهم  التفاهة 
من  مهمة  بأعداد  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لكنهم  ومعارض،  مؤيد  بني  يختلفون  الشباب 
أي  في  رأيهم  وإبداء  املشاركة  عن  يتوانون  ال 

موضوع. 
الشباب  تهم  مواضيع  تعالج  برامج  غياب 
للمغرب،  السكاني  الهرم  قاعدة  يمثلون  الذين 
وتــوالــي  مــة،  ــَدّ ــق املُ تلك  تطبيق  عــن  والعجز 
اإللحاد،  لهذا  يقودنا  أن  اإلحباطات، من شأنه 
فاملواطن املغربي ال يطالب بتحقيق كلي للبرامج 
على  اطالعه  مع  منها،  جزء  وإنما  االنتخابية، 
من  كــنــوع  تحقيقها  فــي  املــواجــهــة  املــشــاكــل 
ملموسة،  نتائج  على  وحصوله  الشفافية، 
كفيل لتعزيز إيمانه بالحقل السياسي، ونتذكر 
غير  نجاحا  لقيت  التي  املقاطعة  حملة  جميعا 
أنها  حيث  الحمالت،  من  النوع  لهذا  معهود 
بدأت كسابقاتها عبر املواقع االجتماعية، ليتم 
للمنشور  ومشاركات  بتعاليق  معها  التفاعل 
كأقصى أنواع االنخراط، ليتوقف هذا االنخراط 
واالســتــمــرار  للجيب  الــهــاتــف  ــاع  ــ إرج عــنــد 
الحملة  هاته  تؤخذ  ولم  الشرائية،  بالعادات 
إطالقها،  من  أيام  بعد بضعة  إال  الجد  بمحمل 
التي  الخسائر  ــام  أرق عن  ــالن  اإلع بعد  وذلــك 
األرقام  هاته  لتمثل  املعنية،  الشركات  تكبدتها 
نتائج ملموسة جعلت املقاطعة تخرج من سجن 
ويتزايد  الواقع  أرض  إلى  االفتراضي  العالم 
يطلبه  ما  ببساطة  فهذا  فيها،  املنخرطني  عدد 

املواطن املغربي: »نتائج ملموسة«.
كلها إشكاليات نابعة من سلوكيات األحزاب 

نفسها.
عن  نتوقف  لم  بيننا،  »كورونا«  حل  أن  منذ 
إحصاء املعجزات، وسطوع نجم الشباب، فهل 

في انتظارنا معجزة أخرى؟

19 العدد:  1072الخميس 23 أبريل 2020 الرأيالرأي

»كورونا«  وال�سيا�سة.. 

بني العـزوف والإحلـاد

نجمة الرفاعي 
عن  للدفاع  الوقت  حــان  أوال:   
مع  وتشجيعه،  املحلي  املنتوج 
املالئمة  الظروف  توفير  ضــرورة 
تنظيمية  قوانني  وسن  للمقاوالت 
محفزة  ليونة  أكثر  وضرائبية 
للعمل  أكثر  فرص  خلق  أجل  من 
البطالة،  ونقص  الشركات  داخل 
مما سيؤدي بطريقة غير مباشرة 
إلى تشجيع القطاع الخاص على 
للمستخدمني مع  الكلي  التصريح 

تجاوز الحد األدنى لألجور. 
الثقة  ــاد  أع ــا«  ــورون »ك ثانيا: 
ــجــاه املــســؤولــني  لــلــمــواطــنــني ت
وأعاد  القطاعات،  كل  في  املغاربة 
املغاربة،  لبيوت  روح الوطنية 
في  التفكير  وجب  ذلك،  رغم  لكن 
تفادي  أجل  من  البعيد  املستقبل 

عبر  الوعي،  وقلة  الجهل  أبرزها  معيقات،  عدة 
العمومي ومعه  التعليم  إلنقاذ  برامج مستعجلة 
إنقاذ الشباب، جيل املستقبل، من كل ما يمكن أن 
يغير مساره من مواطن سلبي إلى مواطن صالح 
عبر إرجاع قيم األخالق والتربية، وإعادة تقاليد 

مجتمعنا املبنية على االحترام والحشمة.
ثالثا: مراجعة شاملة، وبدون استثناء، لإلعالم 
صارمة  مراقبة  ووضــع  فــروعــه،  بكل  املغربي 
من  التفاهة  وإلغاء  للمواطن  املوجهة  للبرامج 

سلسلة البرمجة.

خاصة  الصحي،  بالقطاع  االهتمام  رابــعــا: 
لخدمة  املجال  أجل فسح  األطر، وتشجيعهم من 
للخدمات،  ولوجه  عملية  تسهيل  مع  املواطن 
منح  أساليب  في  فــوري  بشكل  النظر  وإعــادة 
أنــاس  منها  يستفيد  التي  »الــرامــيــد«  بطائق 
إحالة  أقترح  وهنا  حق،  وجه  بغير  ميسورون 
النيابة  على  والتدقيق  للبحث  السابقة  امللفات 
أن  أظن  كما  املخالفني،  ضبط  أجل  من  العامة، 
لجنة  عبر  يمر  أن  يجب  الجديدة  البطائق  منح 
وبنك  الضرائب  وإدارة  العمالة  من  مختلطة 
املمتلكات  في  البحث  تعميق  أجل  من  املغرب، 

استغالل  ومنع  الخاصة 
دون  أشخاص  من  البطاقة 
ــا، وجــب  ــضـ ضــمــيــر، وأيـ
إحصاء  إعادة  في  التفكير 
الغير  القطاعات  وتدبير 
من  نتمكن  حتى  املهيكلة 
تدارك أي جائحة مستقبال. 
على  الــعــمــل  ــســا:  خــام
مخططات  في  النظر  إعادة 
عـــــدد مــــن الــــــــــوزارات، 
كــالــشــبــاب والـــريـــاضـــة 
ووزارة األسرة والتضامن، 
تسعى  أن  عليها  ــى  األولـ
عبر وضع  الشباب  لتأهيل 
مخطط استعجالي ملحاربة 
ــراغ الـــذي  ــ ــف ــ ــجــهــل وال ال
بعد  يــومــا  شبابنا  يقتل 
والنوادي  الشباب  دور  هيكلة  إعادة  عبر  يوم، 
القرب، ومنح املجانية لجميع األنشطة  ومالعب 
بواسطة  تكونهم  التي  باملؤسسات  والتسجيل 

حرف مؤهلة. 
عليها  فوجب  والتضامن،  األســرة  وزارة  أما 
إلى  أطرها  جميع  توجيه  عبر  الفقر،  محاربة 
العمل امليداني وإلى ساحة املعركة وليس العمل 
وفي  ملكنا  في  كبير  أملنا  مكيفة.  مكاتب  عبر 

مسؤولي وطننا الغالي.. وبالتوفيق.
* فاعل جمعوي

عادل بنرشيـد *

 مقتـرحـات  موجهة لأع�ضاء 
اللجنة اخلا�ضة بالنموذج التنموي

نافذة للرأي

الأخبار الـمازحة يف زمن اجلائحة.. 
ولـمحة عن العالج بال�ضحـك  

ــدى الــســمــات  ــ ــة إح ــســخــري يــعــد املــــزاح وال
ما  ظل  في  التعبيرية  األشكال  وأحد  الرئيسية، 
تعيشه اإلنسانية في أوقات األزمات االجتماعية، 
السياسي  أو  االجتماعي  املستوى  على  ســواء 
اإليجابية،  تأثيراتها  أهم  من  ألن  الصحي،  أو 
الشعور  من  الجماعة  داخل  الفرد  تخلص  أنها 
من  للتخلص  األسهل  املتنفس  وتعد  بالخوف، 
التي  األزمــات،  هذه  عليه  تمارسه  الذي  الضغط 
أو  استيعابها  على  قدرته  من  أكبر  غالبا  تكون 
اإلحاطة بها، وذلك نظرا إما لحجمها وضخامتها 
أو  عنها،  تترتب  أن  يمكن  التي  الخفية  واألثــار 
كثرة  وسط  املتلقي  به  يشعر  الــذي  للتيه  نظرا 
األقاويل والدراسات والتكهنات واإلشاعات التي 
وسائل  خــالل  من  والساعة  اليوم  في  يتلقاها 
التكنولوجيا الحديثة، ال سيما وسائل التواصل 

االجتماعي، ووسائل اإلعالم الدولية.
وضع  في  املتلقي  لإلنسان  تشخيص  أدق  إن 
التيه ذاك، هو أن كثرة التفاعل مع ما يتلقاه من 
وتركيزه  أفكاره  وتشتت  أوراقــه  تبعثر  أخبار، 
بر  نحو  وجهته  يفقد  بحيث  بوصلته،  وتربك 
يجب  ما  بني  التمييز  على  القدرة  ويفقد  األمان، 
كذلك  تعد  أنها  غير  تكذيبه،  يجب  وما  تصديقه 
بحيث  املخيف،  املجهول  الغيب:  ملقاومة  وسيلة 
يسعى من خاللها إلى خلق توازن نفسي رمزي، 
أجل  من  يتقمصها  التي  الدعابة  روح  وتعتبر 
ووسط  الجد  معاقل  داخــل  ــزاح،  وامل املــرح  خلق 
أمواج األزمات واألخطار، من أهم أشكال املقاومة 
إمكانيات  ضمن  يعيش  مجتمع  فــي  الثقافية 
محدودة، يؤدي التفكير فيها بجد وعقالنية، إلى 
سرعة االستسالم ومن تم االنهزام، لذلك، يفضل 
الفرد عموما أن يلجأ إلى استعمال سالح املزاح 
ضغوطاته  تخفيف  في  أمال  والدعابة،  والهزل 
علم  في  عنه  يعبر  ما  وهو  والعصبية،  النفسية 
باعتبارها  النكتة«،  بـ»سوسيولوجيا  االجتماع 
أو  أزمة  في  يتخبط  مجتمع  لواقع  عاكسة  مرآة 
تشعره  معينة،  طبيعية  أو  اجتماعية  ضائقة 
الوسائل  عن  البحث  إلى  يضطره  الذي  بالقهر 
والسبل الكفيلة بتخليصه، أو على األقل تخفيف 
يسميه  ما  هو  ذلك  ولعل  عنه،  القهر  ذلك  حدة 
بـ»محاولة  برغسون  هنري  الفرنسي  الفيلسوف 
لقهر القهر«، فقد نصادف نوعا من الضحك نابعا 
من حاالت نفسية مختلفة كالخوف والحزن واأللم 
الفيلسوف  عنه  عبر  ما  وهو  وغيرها،  والقلق، 
ألعرف  »إنني  بقوله:  نيتشه  فريدريك  األملاني 
تماما ملاذا كان اإلنسان هو الحيوان الوحيد الذي 

يضحك، فإنه ملا كان هو أعمق املوجودات شعورا 
الضحك«.  يخترع  أن  من  له  بد  ال  كــان  بــاأللــم، 
لذلك، تبقى النكتة متنفسا في قناع ساخر لواقع 
اجتماعي متأزم يخفي الجانب املظلم فيه، ويظهر 

الجانب الهزلي للتخفيف من حدته.
عموما، يأخذ التعامل مع آالم الواقع وأوجاعه 
ومعاناته أحد الوجهني، إما توجها نحو الالمباالة 
بالقضايا الجوهرية للعالم في مثل هذه الظروف، 
إما  حوله،  من  يجري  ما  بكل  االهتمام  عدم  أي 
األمور  بأن  لـله  الفرد وتفويضا ألمره  من  إيمانا 
بيده وحده يصرفها كيف يشاء، أو تجنبا لتلقي 
أخبار مخيفة، أو عبر املزاح والفكاهة التي تعني 
حقيقة  من  النابعة  التوتر  حــدة  من  التخفيف 
نوع  في  وذلك  تغييره،  في  أمال  الخفية  الوضع 
من التضامن بني األفراد الذين يتداولون الدعابة 
التضامن  هذا  أن  أي  األزمة،  أوقات  في  والنكتة 
ترسيخ  يعني  والتنكيت،  املزاح  أمد  واستطالة 
ما  هناك  ليس  وأنه  بخير،  األمــور  بأن  االقتناع 
في  االستمرار  يصبح  حيث  القلق،  إلــى  يدعو 
األمور  تطور  لنبض  جس  بمثابة  النكت  تــداول 
مبعثا  تلقيها  استمرار  ويصبح  لها،  ومقياسا 
يعتبر  اإلطار،  هذا  وفي  بالطمأنينة،  لإلحساس 
أن  الــضــحــك،  سوسيولوجية  ضمن  لــورنــتــس 
باألمن  يتسم  موقف  على  دالة  إشــارة  »الضحك 

بالنسبة إلى أعضاء الجماعة اآلخرين«.
من  واقعنا  أعباء  لنخفف  نضحك  فنحن  لذلك، 
من  النفس  وإراحة  الحياة،  جدية  تخفيف  خالل 
أسر  من  الــذات  وإطــالق  اليومية  املشاكل  كثافة 
الحكم  إحدى  فحسب  والعميق،  الجاد  التفكير 
أقل  تكلف  »االبتسامة  فإن  الرائعة،  األسكتلندية 
من الكهرباء، لكنها تؤّمن املزيد من النور«، فإذا 
هي  اللــو،  شــارل  تعبير  حد  على  الحياة  كانت 
الفردوس  هو  الضحك  فإن  املفقود«،  »الفردوس 
املحورية  الفكرة  كانت هذه هي  املستعاد، وربما 
في  فرويد  سيغموند  نظرية  حولها  تــدور  التي 
مؤلفه الشهير »سيكولوجية الضحك« عندما قال 
الذي  اإلرادي  الفعل  من  »نوع  بأنها  النكتة  عن 
يلجأ إليه اإلنسان ليتحرر من جدية الواقع، فهي 
أشبه ما تكون باألحالم التي يهرب فيها اإلنسان 
النكتة أو  إلى  اليقظة،  من وعي الصحو ومنطق 
الحلم عندما تصادفه صعوبات يحاول تذليلها«، 
وهو نفس ما يذهب إليه عالم النفس اإلنجليزي 
هربرت سبنسر، عندما يرى على أن »الضحك في 
البالغة  العصبية  للطاقة  التفريغ  يشبه  جوهره 
القوة التي ال تجد متنفسا آخر لها«، وبهذا تتحرر 

حيث  واملعاناة،  العناء  مظاهر  شتى  من  النفس 
تجد لها منفذا في املواقف املازحة والساخرة.

وفي هذا الصدد ال يخفى أن العالج بالضحك 
يعد أحد أحدث تقنيات القرن الحادي والعشرين 
في الطب النفسي كما أشرنا، إذ من فضائل هلل 
من  غيره  عن  ميزه  أنه  اإلنسان،  على  وجل  عز 
الضحك  فضيلة  إحداها  عديدة،  بفضائل  الخلق 
يمكنه  خــالــصــة،  إنسانية  فضيلة  تعد  الــتــي 
الحياة  صــعــاب  مــواجــهــة  أحــيــانــا  خاللها  مــن 
أنه  للضحك،  اإليجابية  األثــار  فمن  وتقلباتها. 
عالج فعال ألوجاع وآالم اإلنسان منذ القدم، حيث 
عرف أن للضحك فوائد جمة على مستوى ضغط 
الدم والتنفس واالسترخاء، حيث يكون للضحك 
داخل  العضوية  البناء  عمليات  في  فعال  دور 
جسم اإلنسان في زمن الخوف، مما يساعده على 
االستسالم  يكون  فقد  ذلك،  مقابل  عليه،  التغلب 
العقل  تشل  التي  الــهــدم  مــعــاول  أحــد  للخوف 
التنفسي،  الجهاز  وتضعف  القلب  صحة  وتذيب 
إذ ال تخفى فائدة الضحك في تقوية جهاز املناعة 
وزيادة استرخاء الجهاز العصبي، وزيادة إفراز 
هرمونات األندروفني في املخ، هاته األخيرة التي 
جسم  عن  املدافع  الطبيعي  الحرس  دور  تلعب 

اإلنسان ضد األلم والتوتر.
أن  الحديثة،  الــدراســات  إحــدى  أظهرت  فلقد 
لألحاسيس  معدالن  عامالن  والفكاهة  الضحك 
والبدنية،  النفسية  بالضغوط  املرتبطة  السلبية 
مناسب،  بشكل  اإلنــســان  يستخدمها  وعندما 
ويقلل  الضغوط  هــذه  تقليص  على  يعمل  فإنه 
من تأثيــراتها السلبية التي تقود إلى احتماالت 
االنفعالية،  االضــطــرابــات  شــبكة  في  وقــوعه 
فالضحك  وغيرها،  واليأس  واالكتئاب  كالقلق 
إلى  يؤدي  خالله،  التنفس  وتيرة  تزايد  وبسبب 
يساعد  الذي  التنفسي  الجهاز  نشاط  في  زيادة 
ــادة األنــدروفــيــنــات فــي املــخ ذات  على إنــتــاج م
الشعور  مستوى  تخفيض  في  الفعال  التأثير 
بــالــراحــة،  اإلحــســاس  مستوى  وتــرفــع  ــم،  ــاألل ب
عكس  املــنــاعــة،  جــهــاز  تقوية  فــي  يساعد  مما 
حالة  خلق  في  النفسية  الضغوط  تتسبب  ذلك، 
التوتر  زيادة  على  تعمل  مرتبكة،  فيسيولوجية 
األساسي  املتسبب  الدم،  ضغط  وزيادة  العضلي 
هذا  أن  غير  للجسم،  املناعي  الجهاز  ضعف  في 
النفسية  الدراسات  أثبتت  وإن  والضحك،  املزاح 
أنهما  إال  وفعاليتهما،  جدارتهما  واالجتماعية 
التي  والقيود  الضوابط  ببعض  مقيدين  يظالن 

تهذب ممارستهما كعالج.

مروان اليعقوبي
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فازت إنصاف أجعنيط، تلميذة 
بتذكرة  الباكالوريا،  مستوى  في 
الفضاء  إلــى  رحلة  في  الــذهــاب 
األمريكية،  «نــاســا»  وكــالــة  مــع 
نهائيات  فــي  مشاركتها  بــعــد 
«الرايس  الفضاء  نحو  السباق 
 ،(Race2space) سبايس»  تو 
الفضاء  بمركز  سينظم  والــذي 
ا�تحدة  بالواليات  والصواريخ 
واشنطن  إلى  ورحلة  األمريكية، 

تستغرق 10 أيام.
تالميذ  رفقة  إنصاف  وشاركت 
ــة ســجــلــمــاســة نــواحــي  ــوي ــان ث
الراشيدية،  بإقليم  الريصاني 
في  لسجلماسة،  القراءة  ونــادي 
الفضاء  نــحــو  الــســبــاق  مخيم 
للسنة الثالثة على التوالي، وهو 

مؤسسة  أي  تحققه  لــم  إنــجــاز 
تعليمية مغربية من قبل، ولقبت 
دراستها  تتابع  التي  إنصاف 
بــالــســنــة الــثــانــيــة بــاكــالــوريــا 
(ب)،  رياضية  علوم  تخصص 
في  الشرقي  الجنوب  بسفيرة 
برنامج وكالة الفضاء األمريكية، 
كل  تنظم  عا�ية  تظاهرة  وهــو 

سنة.
ونافست التلميذة إنصاف في 
مسابقة «التحدي نحو الفضاء»، 
ومــتــرشــحــة،  مــتــرشــحــا   1560
ا�رحلة  إلى  التأهل  واستطاعت 
على  العلمية  للمسابقة  الثانية 
رأس 24 مشاركا ومشاركة، قبل 
وتلميذة  تلميذا   12 على  تفوقها 

في ا�رحلة األخيرة.
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كتبها  التي  الستينيات،  أغاني  أشهر  إحــدى  كلمات  حطمت 
بوب ديالن بخط يده، رقما قياسيا في مجال ا�قتنيات ا�وسيقية 

الخاصة، عند طرحها للبيع، مقابل 2.2 مليون دوالر.
تايم»  إن  «مومنتس  مؤسسة  صــاحــب  زيــمــت،  جـــاري  وقـــال 
إن  أنجلوس:  لوس  في  ا�قتنيات  من  النوع  هذا  في  ا�تخصصة 
تتغير)  (األوقــات  إيه-تشنج�»  آر  ذاي  تايمز  «ذا  أغنية  كلمات 
مدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة، وبها تعديالت ومالحظات، 
مشيرا إلى أنها كانت مملوكة في األصل لجيف روزن، مدير أعمال 
ا�قتنيات  هواة جمع  أحد  اآلن  ببيعها  يقوم  بينما  الحالي،  ديالن 

الخاصة الذي لم يذكر اسمه.
يد  ا�دونة بخط  إيه رولينغ ستون»  «اليك  أغنية  وحققت كلمات 
علني  مزاد  في  بيعها  عند  دوالر  مليوني  بلغ  قياسيا  رقما  ديالن، 

لـ«دار سوذبي» في نيويورك سنة 2014.
ديالن  كتبها  التي  إيه-تشنج�»  آر  ذاي  تايمز  «ذا  أغنية  وتعد 
سنة 1963 وطرحت في 1964 ضمن األلبوم الذي حمل االسم ذاته، 
أبرز أغاني االحتجاج في حقبة الستينيات، وأصبح ديالن  إحدى 
في  «نوبل»  بجائزة  يفوز  أغنيات  ومؤلف  مغني  أول  عاما)   78)

األدب لسنة 2016.

إلى جانب مساهمتها في صندوق 
جائحة  مكافحة  أجل  من  التضامن 
عشاق  جمعية  اتــخــذت  ــا»،  ــورون «ك
ــرارا بــإجــمــاع  ــ الـــطـــرب األصـــيـــل قـ
يقضي  ومنخرطيها،  مكتبها  أعضاء 
محدودي  الفنان�  إلــى  بااللتفات 
دخول  بفعل  تضرروا  الذين  الدخل 
الصحية  الــطــوارئ  حالة  مملكتنا 
التي ضربت  «كورونا»  جراء جائحة 
الــعــالــم بـــأســـره، مــمــا حـــرم بعض 
بعدما  مالية  مداخيل  من  الفنان� 
الصحي،  الحجر  لقرار  انضبطوا 
بيوتهم  فــي  ا�ــكــوث  ألزمهم  الـــذي 

وفقدانهم �ناصب شغلهم اليومية.
بنمنصور،  خالد  أكد  كما  الخطوة 
رئيس جمعية عشاق الطرب األصيل، 

تدخل في إطار التضامن الالمشروط 
من  حرموا  ــذي  ال الفنان�  فئة  مع 
حالة  ا�غرب  دخــول  جــراء  أرزاقــهــم 

ماي   20 غاية  إلى  ا�متدة  الطوارئ 
اتخذت  الجمعية  أن  مضيفا  القادم، 
وتضامني،  عــفــوي  بشكل  قــرارهــا 

تضم  مختصة  لجنة  عينت  حيث 
مهمة  لها  أعطيت  األعــضــاء،  بعض 
الفنان�،  وتسجيل  القيام بالتحري 
ــذيــن  ــ�، ال ــي ــق ــوســي ــ� وا� ــرب ــط ا�
يوجدون في وضعية هشاشة، بحيث 
هو  درهــم  ألــف   126 مبلغ  رصــد  تم 
الجمعية  أعضاء  مساهمة  حصيلة 
مصرحا  موضوعي،  بشكل  ستوزع 
في  ســاهــمــت  بــعــدمــا  الجمعية  أن 
الجائحة،  ضد  التضامني  الصندوق 
ستكون لها خطوات أخرى تضامنية 
القرار  هــذا  يدخل  إذ  الفنان�،  مع 
وكذا  التضامنية،  الحملة  إطــار  في 
األســاســي  الــقــانــون  لبنود  تنفيذا 
للجمعية الذي صودق عليه باإلجماع 

خالل الجمع العام األخير.
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�ياء  التشكيلية  الفنانة  نــشــرت 
عبر  الــخــاص  حسابها  عبر  منهل، 
فنية  لــوحــة  «إنــســتــغــرام»،  تطبيق 
تنام»،  ال  «ع�  عنوان:  تحت  جديدة 
ا�ائية  األلــوان  فيها  استخدمت  وقد 
ــة إلـــى رمــزيــة  ــيــة، بــاإلضــاف والــرمــل
يمر  التي  الجائحة  هذه  في  الكمامة 
عن  خاللها  من  معبرة  العالم،  منها 
الــوبــاء  رغــم  الحياة  وشــغــف  األمـــل 
والظرف الذي وضعنا فيه هذا العدو 

بدائرة  �ياء  الفنانة  مثلتها  ا�خيف، 
تجمع  التي  الكون  دائــرة  إلــى  ترمز 
الحزن الذي يخلفه هذا الوباء، لتظهر 
فيها الع� التي ال تنام: ع� الواحد 

األحد.
وعلقت الفنانة على اللوحة بوصفها 
بعد  الحياة،  مجرى  تدور  دائرة  أنها 
النور،  سيأتي  واإلصابات  الوفيات 
طاقة  إلى  يتحول  وابتالء  وباء  فهو 

إيجابية تعيد للعالم حساباته.

جائـزة تلميذة مغربيـة
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ا�غاربة  يستخدمها  الشعبية  ــال  ــث األم
بينها  ومــن  الحياتية،  ا�واقف  مختلف  في 
هذا  يتردد  حيث  نافعة»،  ضارة  «رب  قولهم 
الشخصية  عن  الحديث  عند  باستمرار  ا�ثل 
قدرها  أن  وتعتقد  الخير  أين  تعرف  ال  التي 
على  تماما  ا�ثل  هذا  وينطبق  للغاية،  سيء 
جــائــحــة «كـــورونـــا» والــحــجــر الــصــحــي في 
فليس  التاجي.  الفيروس  من  تحوطا  البيوت 
وفي  «كورونا» سيء،  زمن  في  به  نمر  ما  كل 
من  وبالرغم  يــقــال،  كما  ا�نح  تظهر  ا�حن 
فقد  الــوبــاء،  النتشار  السلبية  التداعيات 
العامة  ا�ديرية  نشرتها  إحصائيات  كشفت 
لألمن الوطني با�غرب، يوم األربعاء 15 أبريل 
ا�رض،  النتشار  إيجابي  جانب  عن   ،2020
تجلى في محاصرة فيروس آخر غير مستجد 
ا�غربي،  با�جتمع  تفشيه  معدالت  وخفض 
خالل  للجريمة  العام  ا�ظهر  تراجع  حيث 
الشهر  نفس  مع  مقارنة   2020 مارس  شهر 
أو  با�ائة   20 بنسبة  ا�اضية،  السنة  من 
حيث  قضية،   10.867 بـ  متراجعا  يعادل،  ما 
أشارت اإلحصائيات إلى أن نسبة السرقــــات 
 ،%  24 بـــ  انخفضت  والخطـــف  بالنشل 
 ،%  23 بـ  وا�الية  االقتصادية  الجرائم  وكذا 
تراجعت  بالعنف  ا�قرونة  الجرائم  أن  كما 
الجنسية  كـــاالعـــتـــداءات  ــضــا،  أي نسبتها 
بنسبة  ا�وصوفة  والسرقات   ،%  41 بنسبة 
ناقص 28 %، والسرقات تحت التهديد بالسالح 
الجرائم  وانخفضت   ،%  52 بنسبة  األبيض 
للموت  ا�فضي  والجرح  بالضرب  ا�تعلقة 
إلى ناقص 250 %، وكذا جرائم القتل العمد 
إلى ناقص 67 %، ومحاوالت القتل العمد إلى 

ناقص 175 %. 
وإغالق  منازلهم  في  ا�غاربة  انعزال  ومع 
«كـــورونـــا»،  بسبب  التنقل  ــة  وحــرك ــدن  ا�ـ
من  ا�ــال  كسب  في  صعوبة  ا�جرمون  يجد 
يلجؤون  جعلهم  ما  التقليدية»،  «نشاطاتهم 
ــة،  إلــى حــيــل جــديــدة لــالســتــفــادة مــن األزمـ
الطبية  للمتطلبات  الناس  احتياج  ظل  في 
لالهتمام  واتجاههم  وغــيــرهــا،  والوقائية 
اتخاذ  على  والــحــرص  الطبية  بالنصائح 
استخدام  من  الــالزمــة  الوقائية  ــراءات  اإلجـ
الحظنا  حيث  كحولية،  ومعقمات  مطهرات 
ظهور نوع جديد من اإلجرام، كان وليدا لتلك 
وإخفائها  السلع  احتكار  قبيل  من  الظروف، 
ورفع األسعار والغش في جودتها، إذ أشارت 
ا�ديرية العامة لألمن الوطني إلى بروز أنماط 
إجرامية مستجدة، مثل النصب بدعوى جمع 
الكمامات  أثمان  في  وا�ضاربة  التبرعات، 

الوقائية، وصناعة مواد التعقيم.
حالة  أول  تسجيل  ا�ــغــرب  إعـــالن  ومــنــذ 
إصابة بفيروس «كوفيد 19»، ظهر أيضا نوع 

آخر من الجريمة، ال يحتاج إلى مغادرة ا�نزل، 
كما  األنترنيت،  عبر  االحتيال  عمليات  مثل 
شكل الفيروس القاتل مصدر سيل من األخبار 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الزائفة 
الهاتف  على  الــفــوري  التراسل  وتطبيقات 
ا�حمول، حيث جرى اعتقال بعض ا�تورط� 
قبل  من  قانونيا  مدن مختلفة ومالحقتهم  في 
العامة، بعد أن أصبحت اإلشاعات ال  النيابة 
تسرب من لسان ألذن، بل من «الكيبورد» إلى 

العالم.
الرسمية  اإلحصائيات  إلــى  وباالستناد 
معدل  فــإن  «كوفيد»،  قبل  الداخلية  لــوزارة 
مستوى  على  يتجاوز  ال  البالد  في  الجريمة 
مواطن  ألــف  لكل  قضية   21 أشكالها  جميع 
موقع  يــورد  ــه،  ذات الوقت  في  لكن،  سنويا، 
ا�غرب  أن  لإلحصاءات،  العا�ي  «نومبيو» 
مؤشر  على  الــعــالــم  فــي   43 ا�ــرتــبــة  يحتل 
الست  الدول  ب�  ويتواجد  العا�ي،  الجرائم 
حتى  الجرائم،  من  معدالت  أعلى  تشهد  التي 
وا�جرم�  الطرق  قطاع  من  الخوف  أصبح 
أن شكل  بعد  «داعــش»،  من  الخوف  من  أكثر 
فتحت  قلقة،  إجرامية  شبابية  ظاهرة  هؤالء 
إجــرامــيــة غير  أشــكــال  ا�ــغــاربــة على  ــ�  أع
الصحافة،  تتناقلها  التي  واألخبار  مألوفة. 
وا�لفات  االجتماعي،  الــتــواصــل  وشبكات 
الستار  لكشف  كافية  ا�حاكم،  في  الرائجة 
اتخذه  الذي  الخطير  التصاعدي  ا�نحى  عن 
ارتفعت  لــذلــك،  ونتيجة  بــا�ــغــرب،  ــرام  اإلجـ
الحمالت الداعية �حاربة االعتداءات ا�سلحة 
بسرعة على مواقع التواصل االجتماعي، كما 
تطالب  كريساج»  «زيرو  حملة  نشطاء  أطلق 
أن  بعد  اإلجرامية،  الظاهرة  لوقف  بالتدخل 
أو متحدثا  صار تجول مواطن حامال حقيبة 
تسربت  أن  بعد  بطوليا،  تصرفا  هاتفه  في 

تظهر  االجتماعي صور  التواصل  مواقع  إلى 
بيضاء  أسلحة  يستعرضون  «مشرميلن» 
ويتباهون  وبــخــاخــات،  كهربائية  وعــصــي 
سرقة  عمليات  من  عليها  تحصلوا  بغنائم 
وسطو، وكشفت صفحات «التشرميل» صورا 
الخمر،  قنينات  يستعرضون  وهم  ألشخاص 
ومخدرات وأموال، وأسلحة  بيضاء وخناجر 
بــالــدمــاء،  تقطر  الــحــجــم  كــبــيــرة  وســكــاكــ� 
يحيل  بعضها  األحــجــام،  مختلفة  وسيوف 
على تلك ا�ستعملة باألفالم التاريخية وأفالم 

«األكشن».
االنخفاض  أن  من  ا�حلل�  بعض  وحــذر 
وا�رتبط  عام،  بشكل  با�غرب،  الجريمة  في 
بتداعيات الوباء، ال يتعدى كونه أمرا مؤقتا، 
معدل  تراجع  أن  األجنبية  الصحافة  وذكرت 
الوباء، هو اتجاه عا�ي،  الجرائم بعد تفشي 
أغلب  عن  الصادرة  اإلحصاءات  تظهر  حيث 
معدالت  في  الهائل  االنخفاض  العالم،  مدن 
التي شهدت  األسابيع  الجرائم خالل  ارتكاب 
ب�  وحتى  الفيروس،  انتشار  وقــف  فــرض 
ا�ناطق التي تشهد أعلى مستويات من العنف 
الالتينية،  أمريكا  الحرب، وفي  خارج مناطق 
مستويات  إلى  الجريمة  معدالت  انخفضت 
غير مسبوقة لم تشهدها منذ عقود، وا�كسيك 
أخطر  من  تعد  التي  والسلفادور،  وكولومبيا 
ا�ناطق ا�وبوءة بالجريمة في العالم، والتي 
تعاني من معدالت قتل مرتفعة للغاية، شهدت 
اثن�  إلى  القتل  عمليات  بمتوسط  انخفاضا 
شكل  ما  وهو  ا�اضي،  الشهر  خالل  يوميا 
يوميا  قتيل   600 مع  مقارنة  هائال  انخفاضا 
البلدان  من  العديد  وفي  أعــوام،  بضعة  قبل 
األوروبية، أبلغت الشرطة عن انخفاض كبير 

في السلوك اإلجرامي الشائع. 
* كاتب وباحث

 عبد اهللا النملي *
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فيروس  أزمــة  تــداعــيــات  أن  هــو  الــيــوم  نالحظه  مــا 
بنفسها  الكبرى  فالدول  باالعتيادية،  ليست  «كورونا» 
التداعيات  هذه  ومواجهة  التعاطي  في  صعوبة  تجد 
األمور  تتوضح  أن  ح�  إلى  ا�ؤقتة  الحلول  وتحديد 
له  يسبق  لم  العالم  ألن  متعددة،  أســرارا  يحمل  لوباء 
بضربها  تتميز  والتي  القبيل  هذا  من  أزمــة  واجــه  أن 
عليها  ا�ــتــعــارف  االقــتــصــاديــة  النظريات  لبديهيات 

وا�تمثلة في اإلنتاج ا�ستمر والتبادل الحر.
هل  األزمة،  هذه  من  موقعنا  نعرف  ال  اليوم،  ولحدود 
نحن في البداية، أم في وسطها أم في النهاية؟ كما أن 
على  إال  تكون  أن  يمكن  ال  تقديمها  يمكن  التي  الحلول 
الحلول  كلفة  أن  نعلم  أن  بد  وال  جــدا،  القصير  ا�ــدى 
وكل  الصحي  للحجر  ا�واطن  احترام  بمدى  مرتبطة 
يمكنها  الدولة  تدخالت  فكلفة  به،  ا�رتبطة  التحذيرات 
أن ترتفع بشكل كبير جدا في حالة عدم احترام مختلف 
أن  يجب  وا�واطن  الوضع،  يفرضها  التي  التوجيهات 
والدولة  النهائية،  الكلفة  سيتحمل  من  هو  أنه  يعرف 
من  هو  واالســتــقــرار  الوطن  أمــن  أن  تعرف  أن  عليها 
لوحدها،  تتخذها  التي  القرارات  خالل  من  مسؤوليتها 
وبشكل  مرن  جد  يبقى  أن  بد  ال  األزمــة  مع  فالتعاطي 
يتم  وأن  أسبوعي،  تقدير  أقصى  وعلى  يومي  شبه 
تقييم الوضع وصياغة الحلول الذكية التي تتماشى مع 
ا�عطيات الجديدة بشكل دوري، وهذا يعني أنه ال يجب 
الدخول في حلول جذرية اليوم، ألنها ستكون جد مكلفة، 
ويمكن أن تؤدي إلى انهيارات القتصادات بعض الدول.

الدول  من  مجموعات  خمس  ب�  هنا  التمييز  يمكن 
وقدرتها على مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، 
على  قدرة  لها  عا�يا  الرائدة  العمالت  ذات  الدول  وهي 
تحمل الصدمة، لكن خالل مدى ال يتعدى ستة إلى تسعة 
على  تتوفر  التي  األمريكية  ا�تحدة  فالواليات  أشهر، 
تعرف  قوي،  باقتصاد  مدعومة  العالم  في  عملة  أقوى 
هذه  تداعيات  مع  التعاطي  في  كبيرا  ارتباكا  اليوم 
تمويل  في  صعوبة  يجد  لن  البلد  هذا  أن  فرغم  األزمة، 
على  السلبية  األثــار  من  للحد  ترمي  التي  الحلول  كل 
الزمن،  في  محدودة  تبقى  القدرة  هذه  أن  إال  االقتصاد، 
والدولي�  ا�حلي�  ا�تعامل�  ثقة  باستمرار  ومرتبطة 
في هذا االقتصاد وفي عملته، فنظامه البنكي سيستمر 
في تمويل الحلول التي تطرحها الدولة شريطة أن ال تقع 
انهيارات كبيرة على مستوى ا�قاوالت الكبرى الداعمة 
لدول  بالنسبة  الشيء  نفس  الثروة،  وخلق  لالقتصاد 
عملة  على  اليوم  لحدود  يتوفر  الذي  األوروبي  االتحاد 
يمكنه  التي  العملة  قوي، وهي  باقتصاد  مدعومة  رائدة 
األوروات  من  ا�اليير  لضخ  �دة محددة  عليها  االعتماد 
من  كل  في  نفسه  األمر  ونجد  أعضائه،  اقتصاد  إلنقاذ 

اليابان وكندا وإنجلترا وكوريا الجنوبية.
على  تتوفر  الدول التي  فتضم  الثانية،  ا�جموعة  أما 
فهذه  وبالتالي،  الرائدة،  العمالت  من  مدخرات كبيرة 
عقالني  بشكل  األوضــاع  تدبير  استطاعتها  في  الــدول 
في حدود ما تتوفر عليه من هذه ا�دخرات وا�دة التي 
لباقي  وبالنسبة  األزمة،  هذه  من  العالم  منها  سيخرج 
الحلول.  من  عدد  وأمامها  بالسهل  ليس  فاألمر  الدول، 
فتدبير ا�دخرات القليلة من العملة الصعبة أمر أساسي 
غير  االستيرادات  أي  الخارجية،  النفقات  من  بالحد 
من  الحد  أو  االقتراض  إلى  اللجوء  أن  كما  الضرورية، 
هنا  لها  الترويج  يتم  أخرى  وأفكار  الداخلية  النفقات 
وهناك، البد لها من أن تدرس جيدا قبل تنفيذها، فيما 
مجموعة الدول الفقيرة، فستجد نفسها أمام ا�ساعدات 
الدولية مباشرة لكي تستمر، أو أنها يمكن أن تسقط في 

رقعة فقدان السيادة بكل أشكالها.
هذه  توجد  مستوى  أي  في  نعرف  ال  اليوم،  فلحدود 
ا�راحل  في  أم  الوسط  أم  البداية،  في  نحن  هل  األزمة: 
أن  ورغــم  سهال،  ليس  والــجــواب  عمرها؟  من  األخيرة 
على  القدرة  له  أحــد  فال  تراجع،  في  االنتشار  وتيرة 
بأنها  االنطباع  تعطي  أنها  رغــم  فالص�  الــجــواب، 
خرجت من األزمة، فهذا األمر يبقى صحيحا نسبيا، ألن 
جزء هاما من ا�صانع الزال متوقفا، إما بسبب الحجر 
البلد  فهذا  العا�ية،  الطلبيات  فقدان  بسبب  أو  الجزئي 
الخارجي،  الطلب  على  منه  كبير  جزء  في  نموه  يعتمد 
يمكن  فال  أزمــة،  في  العالم  دول  باقي  دامت  فما  لذلك، 
لالقتصاد الصيني أن يتحرك، بل يمكن أن ينهار في أي 

وقت إذا استمرت هذه األزمة عكس ما يعتقده البعض.
العالم  فــي  جــديــدا  وضعا  خلق  «كــورونــا»  فــيــروس 
ا�ستوى  مستويات:  ثالث  على  كبير  الجتهاد  يحتاج 
الثاني  وا�ستوى  لألزمة،  اآلني  بالتدبير  مرتب  األول، 
أما  ا�يدان،  على  األزمة  مع  التعاطي  باحتمال  مرتبط 

ا�ستوى الثالث، فمرتبط بالتحضير �ا بعد األزمة.

 ¢ShÒa áeRCG äÉ«YGóJ
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 د. إدريس الفينة

يقول مصطفى صادق الرافعي في «أوراق 
قلب،  في  والحب  األذى  اجتمع  «إذا  الورد»: 

وجب أن ينصرف الحب مطرودا مدحورا».
مــن أكــثــر الــثــنــائــيــات تــنــافــرا وتــبــاعــدا 
الحب  ثنائية  واالجتماع،  للتساكن  ومعاندة 
العنصران  هــذان  يجتمع  فال  والكراهية، 
بأي  يتعايشا  أن  يمكن  وال  واحــد،  قلب  في 
العنان  نطلق  أن  فإما  ــوال،  األحـ مــن  حــال 
كل  من  الحب  بوابل  وتثمر  لتحب،  لقلوبنا 
عطاء بهيج، وتنثر بذور حبها في كل مكان، 
وتنشر أريجها حيثما ولت واتجهت، وتنبت 
والعطاء  اإليجابية  بلبنات  شامخة  قصورا 
ليعم  لآلخرين،  حبها  وتحقن  الذات،  وإنكار 
رداء الحب الجميع، وليّدثر به كل من سلب 
طول  على  أو  ــات،  األوق من  وقت  في  نعيمه 
األوقات وعرضها، وحينئذ سيغنم ا�جتمع، 

وستولي الخيبة دبرها إلى غير رجعة.
الحقد  ومـــأل  ــوب،  ــل ــق ال كــرهــت  إذا  أمـــا 
الخراب،  ستنتج  أنها  شك  فال  سويداءها، 
وال شك أن عدوى أذاها ستتناسل وتتكاثر، 
ــاة ويــابــســهــا  ــحــي لــتــأتــي عــلــى أخــضــر ال

ستعم  وحينئذ  هــشــيــم،  إلــى  وتحولهما 
لتقتل  قاتل،  فيروس  انتقال  وتنتقل  العدوى 
كل جميل، وتئده في ا�هد، وويل �جتمع هذا 

واقعه الجحيمي القاتل.
واحــد،  قلب  في  وكراهية  حب  يجتمع  ال 
مواربة،  ودون  العبارة،  بصريح  هنا  أقولها 
الجالس�  من  الوطن  بحب  يتاجرون  �ن 
واإلقليمية  ا�حلية  ا�جالس  عــروش  على 
هؤالء  من  الساحقة  األغلبية  والجهوية، 
خالل  السنتيمات  مالي�  عشرات  صرفوا 
واليتهم في اشتراء األعالم الوطنية، وملؤوا 
بها مكاتبهم وكل زوايا جماعاتهم ومقراتهم، 
ينطق  وباطن  الوطن،  حب  عنوانه  بظاهر 
وسرقته،  ونهبه  الــوطــن  بــإذايــة  صــارخــا 
الباطن  ليخفي  الكاذب  بالظاهر  متوسل� 
نفسه  له  سولت  من  كل  وليفحم  الــصــادق، 
سند  طلبات  عن  واستنطاقهم  مساءلتهم 
تذهب أدراج االختالس وهم يعرفون معرفة 
كيف  وا�غالطة  التأليب  علم  في  الــراســخ 
بسياط  وتعذيب  َجلد  إلى  ا�ساءلة  يحولون 

معاداة الوطن وتبخيس علمه الوطني.
فما تحمله األغلبية الساحقة من منتخبينا 
الصادقة،  والكراهية  الكاذب  الحب  توأم  من 
كشفته هذه الجائحة التي أتت رياحها لتزيل 

الكاذب، وتترك الصادق عاريا مكشوفا، وفي 
انزواء الكثير من الرؤساء في منازلهم اآلن، 
وتخلفهم عن ركب اإلنقاذ في هذه اللحظات 
باسم  ســرقــوا  مــن  لحقيقة  كشف  الحرجة 
الوطن، ومن تاجروا في خيبات أبنائه، ومن 
كانوا في صورة ذئاب وراء ثياب بفٍم يسبح 
وبقيت  الحق،  حصحص  فاآلن  تذبح..  ويد 
على  ممسكة  ا�نتخب�  من  جدا  قليلة  فئة 
األغلبية  من  خالفهم  من  يهمهم  ال  الزناد، 
الوطن،  وخــدعــت  خدعتنا  التي  الساحقة 
وآن األوان لتأخذ نصيبها من اللعنة بعدما 
الوطن  خيرات  من  وافــرا  نصيبها  أخــذت 
بدون وجه حق، وبعدما ضحكت علينا بحب 
كاذب يخفي وراءه نوايا كراهية عمياء وأذى 

بال حدود.
الثنائية  زالت  العصيب،  الوقت  هذا  في 
الكاذبة، فإما أن تكون محبا صادقا، وإما أن 
تكون كارها سافرا، وال توجد منطقة وسطى 
عدمهما  أو  وا�مارسة  والفعل  االثن�،  ب� 
فالحب  ونــبــضــه،  الــقــلــب  تيرمومتر  هــمــا 
تلتقي  والكراهية  والتضحية،  العمل  يوافقه 

باألنانية والنكوص إلى الوراء.
لو كان حبك صادقا ألطعته

إن احملب ملن يحب مطيع
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بيئة  في  ال صحة  وأن  نملك،  ما  أغلى  هي  الصحة  بأن  »كورونا«  ذكرنا 
أوساخنا  بسبب  تعاني  التي  األرض  هي  جميعا  وبيئتنا  صالحة،  غير 

وأنشطتنا.
شططنا،  من  والكائنات  الطبيعة  وأراح  ونظفنا  فنظمنا  »كورونا«  جاء 
املاء  لنا  تقدم  وهي  عليها  وجدنا  أن  فمنذ  األرض،  تخريب  في  بالغنا  لقد 
جاريا على سطحها أو تحت قشرتها، وتمنحنا الغذاء سائغا من أشجارها 
أننا تمادينا وخربناها لنخرج بترولها ومعادنها، ليس بقدر  إال  وتربتها، 
ما ينفعنا وما نحتاج لعيشنا، بل بالغنا وحفرنا عميقا في باطنها لنمون 
أرواح  لنزهق  والسالح  الحربي  العتاد  ونشغل  ولنصنع  حروبنا،  أسواق 
بعضنا، فاستهلكنا أكثر من حاجتنا في ما ال ينفعنا، وتاجرنا في مقدرات 

ليست كلها لنا، فهناك أجيال قادمة ستحتاجها بعدنا.
وها هي الطبيعة قد أنتجت ما يشل حركتنا.. جاء فيروس »كورونا« وهو 
كائن ال يرى، ولكنه أمر ونهى وكأنما هو يقول لنا: »كفى! أطفئوا آالتكم..

مهرجاناتكم  من  كفى  ومقاهيكم..  مالهيكم  اهجروا  مداخنكم..  أوقفوا 

ما  خذوا  يلزم..  مما  أكثر  فيها  وبذرتم  ابتدعتم  التي  ومآتمكم  وأعراسكم 
ينفعكم واتركوا ما يضركم.. نظفوا أنفسكم ودروبكم وامكثوا في بيوتكم 

وراجعوا أنفسكم..«.
حتى  سجننا  يطول  أن  وتتمنى  أمــان  في  اآلن  تتناسل  الكائنات  لعل 
تعوض خسائرها، وحتى نراجع حساباتنا.. ولعل األرانب والغزالن وسائر 
تحلق  الطيور  لعل  لغيابنا..  فرحا  الخالء  في  ترقص  البرية  الحيوانات 
والبنادق  الحجر  تحت  فالصيادون  بسجننا،  محتفلة  الفضاء  في  وتغني 
معلقة بال نفع أمام كائن متناهي الصغر.. لعل الشجيرات تنمو في الغابات 
أن  وبعد  القاطعني،  هروب  بعد  الحياة  وتدعم  األكسجني،  لتصنع  بهدوء 
توقفت املناشير وآليات التقطيع ليأكلها الصدأ، أما صناعة البترول التي 
أسرف فيها املسرفون وتبجح بها املتبجحون، فهي اآلن تحتضر، وال شك 
أن بعضها سيتوقف عندما ال يكفي سعر البرميل لشراء صندوق بطاطس 

أو كيس طحني.
أحد  وال  البشر صنعك؟  أم  أرسلك،  الخالق  »كورونا« هل  يا  ندري  لسنا 
ادعائنا  أفتك منك.. نحن بعد  قبلك  رأينا  اكتسبت مناعتك، وما  يعلم كيف 
العلم جاهلون، وبعد ظلمنا خائفون، وبعد طيشنا عاجزون، ولكننا ممتنون 
لك، ونشهد أنك غيرت وعلمت، ونهيت وأدبت، وال نحسبك إال نقمة في طيها 
نعمة.. فاحكم يا »كورونا«، فالحكم بعد هلل لك، وأنت أيها البشري املعتدي، 

الزم منزلك! ودع الطبيعة تتجدد من أجلك.                              

عاملية  شخصيات  عــدة  تنبأت 
بينهم  من  »كورونا«،  وباء  بحلول 
بيل غيتس، الذي حذر غير ما مرة 
الصحة  يهدد  فيروسي  خطر  من 
في  وذلــك  ســنــوات،  منذ  العاملية 
»فايننشال  صحيفة  مــع  مقابلة 
»فــيــروس  أن  ــال  ق بعدما  تايمز« 
كل  األرجــح  على  سيحدث  كورونا 

20 سنة أو نحو ذلك«.
كما حذر خبراء اإلنفلونزا وبعض 
املسؤولني الحكوميني في الواليات 
مــن جائحة  األمــريــكــيــة،  املــتــحــدة 
هناك  ــوات،  ســن ــدة  ع منذ  قــادمــة 
العديد  في  ظهرت  تكهنات  أيضا 
من الكتب واألفالم تنبأت بفيروس 
أن  حني  في  املستجد،  »كــورونــا« 
فقط  تندرج  التنبؤات  هذه  بعض 
بـ»نظريات  عليه  يصطلح  ما  في 
اآلخــر  البعض  أن  إال  ــرة«،  ــؤام امل
ــرارا  أكــثــر جــديــة وإصـ ــان  ك منها 
بشكل  مستعد  غير  العالم  أن  على 

صحيح للوباء القادم.
ــع صــحــيــفــة  ــ ــة م ــل ــاب ــق ــي م ــ وفـ
»فايننشال تايمز«، قال بيل غيتس: 
»إن تفشي جائحة فيروس كورونا 
املستقبل  في  بالحكومات  سيدفع 
التشخيص  إلـــى  ــجــوء  ــل ال إلـــى 
مضادات  واستعمال  االحتياطي 
مبكر«،  إنذار  وأنظمة  للفيروسات 
وأضاف: »إن تكلفة القيام بكل هذه 
األشياء بشكل جيد، ضعيفة للغاية 
مقارنة بما تمر الدولة به اليوم من 
هناك  عصيبة.  اقتصادية  ظــروف 
ذلك  يــحــدث  أن  احــتــمــال  بالفعل 
بسبب  ذلك،  نحو  أو  عاما   20 كل 
ــار  واألســف ــالت  ــرح ال مــن  الكثير 
العالم،  حول  األشخاص  وتنقالت 
الفيروسات  هــذه  ألحــد  البــد  لذلك 
أن يظهر في املستقبل القريب، لذا 
حكوماتهم،  من  املواطنون  يتطلع 
على  الفيروسات  هــذه  تجعل  ألن 

رأس أولوياتها«.
 2018 عـــام  نظمت  ــدوة  نـ وفـــي 
جمعية  استضافتها  األوبئة  حول 
ومجلة  الطبية  »ماساتشوستس« 
في  املتخصصة  إنــغــالنــد«  »نــيــو 
غيتس  بيل  قــال  العامة،  الصحة 
تحدث  أن  يمكن  مــا  جــائــحــة  أن 
محاكاة  وقدم  املقبل،  العقد  خالل 

األمــراض  نمذجة  معهد  قبل  مــن 
الجديدة  األنفلونزا  أن  وجد  الذي 
مليون   50 قتلت  التي  تلك  تشبه 
املرجح  ومــن   ،1918 سنة  شخص 
شخص  مليون   30 تقتل  أن  اليوم 
وأضــاف  أشهر،  ستة  غضون  في 
أن احتمال ظهور مثل هذا املرض، 
االرتفاع  في  وارد جدا، وسيستمر 
حدث  ســواء  املتشابك،  عاملنا  في 
اختراعه  تم  أو  بشكل طبيعي  ذلك 
كمرض فيروسي مسلح، وقال: »في 
هذا  البيولوجية  التهديدات  حالة 
موجود،  غير  بالعجلة  اإلحساس 
االستعداد  ــى  إل يحتاج  والــعــالــم 
الخطيرة  الطريقة  بنفس  لألوبئة 

التي يستعد بها للحرب«.
املعدية،  ــراض  األم خبير  وحــذر 
العقد  خــالل  أوسترهولم  مايكل 
ــفــشــي جــائــحــة  ــن ت ــي، مـ ــاضــ ــ امل
»الشؤون  مجلة  في  وكتب  عاملية، 
»إنــهــا   :2005 عــام  الــخــارجــيــة« 
في  حــاســمــة  نقطة  تــكــون  ســـوف 
ينفذ  ــت  ــوق ال الــبــشــريــة.  ــخ  ــاري ت
القادم.  للوباء  لالستعداد  بسرعة 
اآلن  نــتــصــرف  أن  عــلــيــنــا  يــجــب 

»إن  أيضا:  وقــال  وهـــدف«،  بحزم 
غير  األمريكية  املتحدة  الــواليــات 
في  للوباء«  مالئم  بشكل  مستعدة 
املوسوم   2017 عام  الصادر  كتابه 
بـ»العدو األكثر دموية: حربنا ضد 
عالم  توقع  كما  القاتلة«،  الجراثيم 
األنفلونزا،  وخبير  الفيروسات 
جائحة  حدوث  وبستر،  ج.  روبرت 
شهر  في  نشره  كتاب  في  إنفلونزا 
»فلو  كتاب  ففي  املــاضــي،  دجنبر 
الفيروس«،  أســرار  كشف  هانتر: 
من  كــان  إذا  عما  وبستر  تــســاءل 
املمكن حدوث جائحة قاتلة ومدمرة 
إنه  »نــعــم،  جــوابــه:  فكان  أخـــرى، 
ليس محتمال، بل إنها مسألة وقت 
الناس  ماليني  أن  وأضــاف  فقط«، 
على  السيطرة  قبل  يموتون  قــد 
تتحدى  »سوف  قائال:  الوباء،  هذا 
مرة  البشرية  النهاية  في  الطبيعة 
فيروس  يــعــادل  بــفــيــروس  أخـــرى 
نحتاج  فنحن   ،1918 أنفلونزا سنة 
ألن نكون جاهزين«، كما حذر فريق 
احتمال  من  األمريكية  املخابرات 
ــدوث جــائــحــة فـــي الــســنــوات  ــ ح

األخيرة.

�سخ�سيـات عالـمية تنبـاأت بوباء »كورونـا«»كورونا« وا�سرتاحة الطبيعة
 رحال هرموزي

ــاع  ــ ــام واألوج ــقـ ــراض واألسـ ــ األمـ
والضر، والكوارث واملصائب، وجدت 
كلها منذ أن خلق هلل هذه البسيطة، 
كما خلق اإلنسان والنبات والحيوان 
وهو  يراها،  لحكمة  خلقها  والجماد، 
خلق  ملا  مخلوق  كل  يسخر  بقدرته 
له، ولم يخلق أي شيء عبثا، وجميع 
يلحق  مــا  ذكــرت  السماوية  الكتب 
ومنهم  األمـــراض،  تلك  من  اإلنــســان 
وعامة  والصحابة  والرسل  األنبياء 
هو  وأخــيــرا  أوال  والشافي  الــنــاس، 
فهو  ))وإذا مرضت  الخالق سبحانه 

يشفني((.
ترى،  ال  املوجعة،  املخلوقات  تلك 
جنود  إنــهــا  ــار،  ــص األب تــدركــهــا  وال 
عندما  عنيفا  هجومها  تشن  مدربة 
الهجوم  ذلــك  بشن  األمــر  لها  يصدر 
ضــرورة  ودعــت  أسبابه  توفرت  إذا 
لجادة  والــرجــوع  والعبرة  اإلذعـــان 
الجنود  تلك  تحريك  إلــى  الــصــواب 
الصادر  األمر  وتنفيذ  مهمتها  لتنفيذ 

إليها.
وليس بالضرورة أن يكون من بني 
أو  بالفيروسات  نسميه  ما  الجنود، 

املختبرات  تنكب  التي  امليكروبات 
إيــجــاد  عــلــى  ونــهــارا  لــيــال  الطبية 
بل  انتشارها،  ومنع  لصدها  اللقاح 
مجرد  هلل  جنود  فيالق  بــني  مــن  إن 
أن  يمكن  ال  جندي  وهي  »الصيحة«، 
يرى أبدا حتى يمكن القول أن لقاحا 

سيصده ويمنعه من أداء مهمته.

الكريم،  كتابه  في  تعالى  هلل  قال 
))وما   :27 اآلية  ياسني  سورة  وفي 
جند  من  بعده  من  قومه  على  أنزلنا 
من السماء وما كنا منزلني، إن كانت 
إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون((، 
))لــم  قيل:  اآليــة  هــذه  تفسير  وفــي 
بها،  يقاتلهم  جنودا  هلل  لهم  يبعث 

أنزلها  أهلكهم بصيحة واحدة  ولكنه 
ـ فإذا هم  عليهم فلم يبق منهم باقية 
مخمدون ـ هالكون((، وقد نزلت هذه 
اآلية في قوم القرية التي حاول أهلها 
املؤمن  الرجل  وقتلوا  رسولني،  قتل 
يسعى  املدينة  أقصى  من  جاء  الذي 
القرية  أهــل  يعظ  »حبيب«،  واسمه 
ويدعوهم  وجل،  عز  بالـله  ويذكرهم 
يطلبا  لم  اللذين  املرسلني  اتباع  إلى 

أجرا، فقتله أهل تلك القرية.
بالشجاعة،  نتحلى  أن  علينا  يجب 
حق  في  اإلنــســان  ارتكبه  ما  ونذكر 
من  عليه  سلط  ومــا  اإلنــســان،  أخيه 
بالقنابل  ــاده  ــ وأبـ ــذاب،  ــعـ الـ ــوء  سـ
ونهب  ــالده،  بـ واستعمر  املــحــرقــة، 
الذي  األمــان،  حرمة  وهتك  خيراتها، 
نصت عليه جميع األديان، بل وصلت 
املنزلة  هلل  كتب  حــرق  إلــى  الوقاحة 

وتمزيق صحفها املطهرة.
هلل سبحانه وتعالى خلقنا شعوبا 
ليهلك  يخلقنا  ولم  لنتعارف،  وقبائل 
األرض،  لنعمر  خلقنا  بعضا،  بعضنا 
خلقنا  ــغــض،  ــب وال لــلــتــآمــر  ــيــس  ول
للعنف  وليس  والتفكير،  للإلبداع 

والتدمير.
فتيلها  أشعل  شعواء  حروب  فهذه 
وهذه  اللغة،  وفــي  الدين  في  إخــوة 

خوفا  املهاجرين  على  تقفل  حــدود 
وقطع  والدبابات  املدافع  نيران  من 
تفتح  محرمة   أمكنة  وهــذه  الرقاب، 
هلل  وبــيــوت  مقدسة  أمــاكــن  بجانب 
وتهفو  الشعائر،  فيها  تــقــام  الــتــي 
نتحلى  أن  علينا  الــقــلــوب،  إلــيــهــا 
الطريق  إلــى  ونــرجــع  بالشجاعة، 
وما  بذنوبنا،  نعترف  وأن  املستقيم، 
هلل  من  ونطلب  جوارحنا،  اقترفته 
يغير  ال  هلل  فــإن  والــغــفــران،  التوبة 
بأنفسهم،  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما 
سيستجيب  ــه  ــإن ف ــاه  ــونـ دعـ وإذا 
لدعائنا، وهو ال يخيب من طرق بابه، 
واعتصم بحبله وقد كتب على نفسه: 

))أدعوني أستجب لكم((.
وأعــداء  الطغاة  مصير  ولنتذكر 
اإلســالم،  بدين  تربص  ومن  السالم، 
نظم  من  شعرية  أبيات  لقراءة  نعود 

أبو البقاء الرندي:
لكل شيء إذا ما مت نقصـان

فال يغر بطيب العيش إنســان 
هي أمور كمــا شاهدتها دول

من سره زمن ساءته أزمــــان
وهذه الدار ال تبقي على أحد

وال يدوم على حال لها شــــــان

*من هيئة احملامني بالرباط

»اعت�صمـــوا بحبــل اهلل جميعـــا«

 عبده حقي

 ذ. عبد الواحد بنمسعود*
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إن كبار الكتاب وا�فكرين واألدباء والسياسي� استغلوا األوقات العصيبة 
ليخرجوا إلى الوجود إبداعات قل نظيرها في الحكم واألقوال واألفعال في 
الفرنسي  الرئيس  قال  نعيشها، ولقد  التي  «كورونا»  أيام  مثل  أيام صعبة 
لإلنجليز:  قبله  تشرشل  ونستون  وقال  حرب،  حالة  في  بالده  بأن  مؤخرا 
((ليس لدي ما أعدكم به سوى الدم وا�حن والعرق والدموع))، وقبله في 
سنة 1849، قال نفس العبارة، جاريبالدي في 2 يوليوز في روما بإيطاليا، 
التي تشهد اليوم استنفارا ال مثيل له ضد وباء «كورونا»، بعد قرن� من 
الزمن لم ينفع معه تقدم وال تقنيات وال جيوش.. وكم يشبه يوم جاريبالدي 
إيطاليا  لم يجد حكام  2020، عندما  15 مارس  1849 يوم  في روما سنة 
عسكرية  سيارات  في  ا�وتى  وثوابيت  وا�حن  ا�وت  إال  لها  يهدونه  ما 
جميل  صوت  صرخة  منها  انطلقت  والتي  رهبان،  وال  جنازات  دون  تدفن 
تناقلته  بعتاب شديد  واإلنجليز  وفرنسا  أمريكا  تذكر  أجمل،  ربما  إليطالية 
وسائل التواصل االجتماعي يكاد يبكي من استمع إليها وهي تذكر شعوب 
أمريكا وأوروبا بمجد إيطاليا الضارب في جذور الحضارة اإلنسانية.. كيف 
الذي  اللوفر  متحف  من  وحضارية  تاريخية  بشواهد  معززة  وصرختها  ال 
ابنة  لصرخة  استمعت  �ا  عيناها  دمعت  ربما  التي  «الجوكاندا»  يحتضن 
بلدتها وهي تلوم الفرنسي� واألمريكي� واإلنجليز عن عدم نجدة شعبها، 
في  اللوحة  على  دمعة  بريشته  لرسم  حيا،  رسمها  الذي  الرسام  بقي  ولو 
على  هوغو  فيكتور  هداها  التي  الدمعة  مثل  تكون  ولربما  اللوفر،  متحف 
شكل قالب مذهب إلى سارة بيرنار وهو يحضر إحدى مسرحياتها إعجابا 
قائال :((اسمحي سيدتي لفيكتور هوغو أن يهدي إليك هذه الدمعة ا�سكوبة 

ويخلدها لك كهدية)).
ولو عاشت سارة بيرنار اليوم لبكت هي األخرى �ا نزلت في محطة القطار 
بمدريد يوما وهي على كرسي متحرك، فإذا باإلسبان يخرجون في استقبالها 
عربة  عليه  لتسير  لباسهم  وأجمل  بمعاطفهم  ويرمون  والفندق  ا�حطة  ب� 
لذرفت هي  مدريد  في  الشارع  نفس  على  اليوم  مرت  لو  التي  بيرنار  سارة 
خاوية  مدريد  شوارع  إلى  تنظر  وهي  هوجو  دمعة  من  أكبر  دمعة  األخرى 
على عروشها بسبب «كورونا» ا�لعون، ولربما لم تجد أحدا في استقبالها.

ولو بعث إبراهيم عليه السالم لبكى على الكعبة التي دعا هللا يوما: ((ربنا 
ليقيموا  ربنا  ا�حرِم  بيتك  عند  زرٍع  ذي  غير  بواد  ذريتي  من  َأسكنت  إني 
لعلهم  الثمرات  من  وارزقهم  إليهم  تهوي  الناس  من  َأفئدة  فاجعل  الصالة 
يشكرون))، ولتعجب من خلوها من ا�صل�، ولتساءل فيما كان ذلك جزاء 

عن عدم شكر ذريته لربهم بعدما قرن دعاءه بضرورة الشكر له!
الكراهية،  ونبذ  هللا،  به  أمر  الــذي  الصالح  بالعمل  يكون  تعالى  وشكره 
واقتسام ا�اء والخيرات، والتواضع للبشر، ألن في التواضع إليهم تواضعا 
األموال  وتطهير  التضامن  ثقافة  هو  الحقيقي  اإلسالم  بأن  واإليمان  لـله 
ا�سومة  والخيل  والفضة  الذهب  امتالك  وما  وتزكيهم،  تطهرهم  بصدقة 
واألنعام والحرث والنساء إال شهوة من الشهوات الزائلة التي تزول بمجرد 
االنتهاء منها، والرجوع إلى أصل العمل الصالح هو أن إيماننا ال يكتمل إال 
إذا أحببنا لغيرنا ما أحببنا ألنفسنا، وأن يكون هذا ا�عيار هو الذي يضعه 

الحاكم أو القاضي أمامه وهو يبت في قضايا الناس.
وفي يوم من األيام، وال زال قضاة النيابة العامة الذين عملوا معي يذكرون 
ذلك، وقد كانت الدولة قد شق عليها عمليا إيجاد حل، ولربما ال زالت، �شكلة 
العلمي  ا�شيشي  الفقيه  األستاذ  آنذاك  مني  وطلب  االحتياطي،  االعتقال 
السحرية  الوصفة  البيضاء،  بالدار  مكتبي  في  الجميع  أمام  العدل،  وزير 
التي وفقني هللا فيها آنذاك وقضيت بها على االعتقال االحتياطي في أكبر 
محكمة في ا�غرب، وأطلعته على التقنيات التي ابتكرتها في وقت لم يظهر 
فيه نظام ا�علوميات بعد، وكان ينفذها آنذاك الوكيل العام األستاذ أنيس 
ا�تمرس� بوسائل بسيطة  الضبط  كتاب  ثلة من  بمعية  الزنوري  واألستاذ 
في  وأم�  واإلبراهيمي  والــوراث  �ريبط  األساتذة  منهم  أبسط،  وسجالت 
العدل بأن تعمم طريقة تنظيم مصلحة االعتقال  مكتب صغير، وطلب وزير 

االحتياطي في الدار البيضاء على جميع محاكم ا�ملكة.
يتبع
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مذكرات ساخنة تحويل أموال العمرة للتضامن
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ا�غربية  الفنانة  كشفت 
مرة،  ألول  فكري،  سعيدة 
ضيفة  ــهــا  ــول حــل ــالل  ــ خ
ياس�»  «بيت  ببرنامج 
قناة  على  يــعــرض  الــذي 
أنها  الــعــربــيــة،  «الــغــد» 
ــت تــشــتــغــل خــادمــة  ــان ك
بالبيوت لتتمكن من توفير 
مصاريف دراستها، قائلة: 
«هذا شيء أفتخر به، ألن 
طفولتي  ــي  ف عشته  ــا  م
ومــراهــقــتــي، وبــاألخــص 
في الطفولة، ساهم في أن 
التي  فكري  سعيدة  أكون 

تراها اآلن».
وقالت سعيدة بأن طالق والديها جعلها تعيش مشكلة مادية، 
الدراسية  العطلة  خالل  البيوت  في  للعمل  اضطرها  الذي  األمر 
لتتمكن من كسب ا�ال وتوفير مستلزمات الدراسة، وتابعت: «ال 
أخجل من هذه األمور، ألنها هي التي تخلق اإلنسان والتوازن».

وجدير بالذكر، أن الفنانة سعيدة فكري من مواليد مدينة الدار 
1971، بدأت الغناء في الثامنة من عمرها، وألفت  البيضاء سنة 
الفني  مشوارها  لينطلق  عشر،  الثانية  سن  في  لها  أغنية  أول 
االحترافي سنة 1994، بإصدارها ألول ألبوم غنائي بعنوان «كية 
ا�تحدة األمريكية في  الواليات  إلى  الغايب»، وهاجرت بعد ذلك 

سنة 1997، ثم عادت إلى ا�غرب عام 2008.
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أعلن االتحاد ا�غربي �هن الدراما عن توصله بأخبار رسمية 
من مديرية الفنون بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع 
الخاصة  العالقة،  ا�الية  الدفعات  عن  اإلفراج  تؤكد  الثقافة، 
والجوالت  ا�سرحي  التوط�  ودعم  والترويج  اإلنتاج  بدعم 
للجوالت  ــى  األولـ الدفعة  وكـــذا   ،2019 �ــوســم  ا�سرحية 

ا�سرحية برسم الدورة الثانية لنفس ا�وسم.
عن  الفنون،  مدير  أكد  االتحاد، فقد  بالغ  ذكره  ما  وحسب 
جميع  ستتوصل  وبذلك  الصرف،  حيز  الدفعات  هذه  دخول 
في  بمستحقاتها  الــوزارة،  مع  التزاماتها  أنهت  التي  الفرق 

غضون األسبوع ا�قبل.
الوزارة  من  بتأكيدات  االتحاد  توصل  السياق،  نفس  وفي 
بأن صرف  تفيد  بالخارج،  ا�قيم�  با�غاربة  ا�كلفة  ا�نتدبة 
ا�ستحقات سيتم ابتداء من 25 أبريل 2020، وستشمل هذه 
ا�ستحقات الدفعة األولى الخاصة بالفرق التي لم تشرع بعد 
للفرقة  بالنسبة  الثانية  والدفعة  جوالتها،  برامج  تنفيذ  في 
التي أنهت الجوالت وقدمت تقاريرها للوزارة، ودائما حسب 

البالغ.
غرفة  لواء  ا�نضوية تحت  ا�سرحية  الفرق  االتحاد  وأبلغ 
الفرق ا�سرحية التابعة له، عن تقديم دفعات في شكل رواتب 
في  وذلك  تنفذ،  لم  التي  ا�شاريع  في  العامل�  لكل  مسبقة 
التي  ا�الية  الضائقة  لتجاوز  الالزم�  والتكافل  التآزر  إطار 
الشغل  من  الحرمان  جــراء  ا�سرح  شغيلة  معظم  تعيشها 

بسبب الجائحة.

اشتركوا في األسبوعية رقم ١ في المغرب
تصدر منذ 1965

جريدة التحليالت السياسية - األخبار السرية - واملعلومات اخلاصة
مستقلة - محايدة - تسبق األحداث - متخصصة يف األخبار

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي (48 عدد)

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

250 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 150 درهما 
 «DOUNIA PRESSE»  لصالح شركة

للعنوان التالي:
األسبوع الصحفي 12 شارع األمير موالي عبد اهللا،

 ص. ب 439 - الرباط

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

«DOUNIA PRESSE» بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.19.210.01.16263.83

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)150 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميلللراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميلللراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com

تآزر فني في زمن «كورونا»

ا�غربية  الفنانة  أعلنت 
عبر  �ـــنـــور،  أســـمـــاء 
ــا بــمــوقــع  ــه حــســاب
«إنــســتــغــرام»، عن 
رحلة  عن  تخليها 
الـــعـــمـــرة الــتــي 
القيام  كانت تنوي 
السنة،  هــذه  بها 
با�بلغ  والــتــبــرع 
لذلك  ا�ــخــصــص 
ــح  ــ ــال ــصــ ــ ل
صــنــدوق 
مواجهة 
ئحة  جا

«كورونا».
اقتنعت  أنها  �نور  وأكـــدت 
القزابري،  عمر  الشيخ  بكالم 
إلى  العمرة  تأجيل  وقـــررت 
والــتــصــدق  ا�قبلة  الــســنــة 

بمبلغها لفائدة الصندوق، 
وأن  خـــــاصـــــة 

ا�غرب في أمس 
حاليا  الحاجة 

لكل درهم.
لـــــــإلشـــــــارة، 
ــخ  ــي ــش فــــــإن ال
الــقــزابــري  عمر 

ــه  ــ كـــــــان قـــــد وج
ــمــغــاربــة من  ــل ل دعــــوة 

با�بالغ  الــتــصــدق  أجــل 
بها  ــوا ســـيـــؤدون  ــانـ كـ الـــتـــي 
لفائدة  ســواء  العمرة،  مناسك 
أو  «كورونا»،  مواجهة  صندوق 

ج�  للمحتا
ــن مــن  ــرريـ ــضـ ــتـ ا�ـ
ــة  ــلـ ــعـــجـ تـــــوقـــــف الـ

االقتصادية منذ حوالي شهر.
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

فإن ا�شتكي يستأنف رفع عقيرة 
ليرد  الفرنسية،  باللغة  شكواه 

عليه صاحبنا: وي.. وي..
ارتفع شأن  وبوي.. وي.. هاته، 
الرجل، وأصبح في ا�رتبة الثالثة 
السلطوي،  السلم  في  الرابعة  أو 
بينما هو ال يحل مشكال، وال يلبي 
طلبا، وإنما كلما تكاثر ا�شتكون 
على  وتزاحم  الطالبون  وتهافت 
بابه الراغبون، كلما زاد علما بما 

يخفى عنه من أسرار وجزئيات.
إطــارا  عــز شبابي  فــي  وعــرفــت 
شارك  الشجاعة،  الدولة  أطر  من 

الخارجية  وزارة  ــراب  إضــ فــي 
من  بــذلــك  فــكــان  الستينات،  فــي 
الفترة  وهـــي  الــرفــض،  ــطــاب  أق
الطلبة  ــد  أحـ فــيــهــا  ــان  كـ ــي  ــت ال
ــة فــي بـــاريـــس، يــدوس  ــارب ــغ ا�
مغربية،  ومــقــدســات  صــور  على 
في  ا�غربي،  السفير  فاستدعاه 
أن  منه  وطلب  التصالح،  إطــار 
أنا  يقدم االعتذار.. فرفض، وقال: 

لكن،  للمغرب..  عــاد  وقــد  أعتذر؟ 
وزيرا من كبار الوزراء.

صديقه الذي شارك في إضراب 
مصابا  ــان  ك الــخــارجــيــة،  وزارة 
«عاهة  إلى  إضافة  أخرى،  بعاهة 
في  عاهة  وا�عارضة  ا�عارضة»، 
الحديث  يكثر  ممن  الكثير  نظر 
عنهم في هذا ا�وضوع.. صاحبنا 
الــخــارجــيــة، كانت  فــي  ا�ــغــربــي 
كل موضوع،  على  يرد  أنه  عاهته 
بكلمة:  اقتراح،  وكل  وكل شكوى، 

ما كاين مشكل..
الرافض،  ا�ــعــارض  هــذا  وكــان 

مرة  كــل  فــي  شفتيه  أن  يــرفــض 
كاين  ــا  «م بتعبير  فيها  نطقت 
سلسبيل  من  وقربته  إال  مشكل»، 

النفوذ ومجد الحكم.
فعال، وبفضل «ما كاين مشكل» 
ــارض الــرافــض  ــع هــاتــه، أخــذ ا�
أدرك  أن  إلى  ا�ناصب  في  يترقى 
كبير،  مستشار  مــرتــبــة  بـــدوره 
ــت عــلــيــه فـــي مــكــتــبــه سنة  دخــل

1974، بعد رجوعي من جولة في 
محتلة،  الزالت  وكانت  الصحراء 
جماعات  تشكيل  عــن  وحــدثــتــه 
ضد  يحضر  ومــا  البوليساريو، 
كاين  «مـــا  فــأجــابــنــي:  ا�ـــغـــرب، 
أصبح  بأيام..  ذلك  وبعد  مشكل». 

وزيرا.
«ما  وبــ�  وي..»  «وي..  وبــ� 
أنفسنا  نــجــد  ــل»،  ــشــك م ــن  ــاي ك
بكلمات  الحكمة»  «قاموس  أمــام 
للتنصيب  األبـــواب  تفتح  كهاته 

والترشيح.
للمناصب  يرشح  تــرى  يا  فمن 

الــعــلــيــا؟ ومــــا هـــي مــقــايــيــس 
الترشيح؟

كاين  «مــا  سياسة  كانت  وإذا 
علينا  ــرت  ج الــتــي  هــي  مشكل» 
مآسي عانينا منها وأزمات أفلتنا 
كله  ا�غرب  كــاد  وظــروف  منها.. 
في  ــان هللا  وكـ فــيــهــا،  يــذهــب  أن 
استمرار  فلماذا  يسلم..  مرة  كل 
خريجي «جامعات كل شي مزيان» 

وا�تخصصون في إدراج كل حدث 
مسلسل  في  خطورته  كانت  مهما 

«العام زين»؟
أن  لنا  تؤكد  األحــداث  هي  وها 
ا�غرب الزال يسير بنفس العقلية 
«على  إلى  مرات  عليها  سار  التي 

شفا الهاوية».
أكيد أن هناك أياد خفية، تكمن 
وراء كل قرار وكل حدث.. وإن كان 
من الصعب اكتشاف هذه األيادي 
فإن  أصحابها،  على  التعرف  أو 
انــصــبــاب كــل الــحــلــول فــي قناة 
القابع�،  مــن  معينة  مجموعة 
األيــادي  تلك  أصحاب  إلى  يشير 
ويحولهم  با�رموز،  تعمل  التي 
الحلقة  إلى  الغموض  دائــرة  من 

ا�ضيئة بالوضوح.
يوم  ا�لك  جاللة  نصب  عندما 
األول  الوزير   1977 أكتوبر  عاشر 
له  قــال  عصمان،  أحمد  الجديد، 
اجتاح  ما  ((إن  العبارة:  بصريح 
القرون  طوال  مشاكل  من  ا�غرب 
شيء  ــى  إل يــرجــع  عاشها،  الــتــي 
بمؤامرة  أسميه  مــا  هــو  واحـــد، 
الكتمان..  مــؤامــرة  أو  الصمت، 
كانت  التي  والبطانة  الدائرة  إن 
تخفي  كانت  ا�غرب،  بملك  تحيط 
عليه إما الكل وإما البعض، وهذا 

ما أسميه مؤامرة الكتمان)).
فهل خرجت الدائرة أو البطانة، 
قاعدة  عن  اإلدارة،  أو  الحكومة 
أو  الحقيقة،  ــول  ق عــن  الصمت 

تبليغ الصيغة؟
لقد عرف ا�غرب على مدى قرابة 
ــعــ� عــامــا مــن االســتــقــالل،  األرب
أحـــداثـــا يــشــيــب لــهــا الـــولـــدان، 
ووقائع ذهبت بالعشرات من أبناء 
ا�غرب إلى مصيرهم الحتمي دون 
أن يعرف الكثير منهم سبب موته، 
وا�وت  متعددة  األسباب  أن  رغم 

واحد.
ــام مــلــفــات كــان  ــ وطــمــســت األي
أسرار  عن  بالكشف  كفيال  فتحها 
وخبايا تفتح العيون، وتنفس عن 

الخاليا..
واختفى رجال - فيهم من الزال 
مختفيا - �جرد أنهم أرادوا الغور 
اآلخــرون..  يغور  مما  أكثر  قليال 
بمحض  مختفيا  الزال  من  وفيهم 
قد  مما  نفسه  على  حفاظا  إرادته 

يجره عليه الظهور.
رواد  ــن  م الــكــثــيــرون  ــى  وأخــف
للبطانة،  وا�نتسب�  الــدائــرة 
أخطاء في حجم الصوامع، حفروا 
تحت  وواروها  عميقة،  أبيارا  لها 

ترابها.
ــرة  ــت ــف تــــــرى.. وقــــد مــــرت ال
وثائق  تحمي  الــتــي  القانونية 
الدولة وأسرارها، ومضت سنوات 
هناك  يبق  لم  أحداث  على  طويلة 
مانع للكشف عنها، فهل جاء وقت 
التعرف على خبايا أحداث عرفها 
أبناؤه..  ارتكبها  وأخطاء  ا�غرب 
نتفادى  أو  منها  نستفيد  علنا 

إعادتها؟

ــة  ــدول ــب ال ــيـ ــاك فـــي دوالـ ــن ه
وكواليسها،  دوربها  وهياكلها.. 
ــرجــال، ال يحول  ال مــن  أصــنــاف 
بالياهم،  افتضاح  وبــ�  بينهم 
ببابهم،  الــشــاوش  وقـــوف  إال 
والكاتبة  بسيارتهم،  والسواق 

بديوانهم.
تجربتي  لــي  ســمــحــت  ــد  ــق ول
الكثير  مــعــرفــة  ــي  ف الــطــويــلــة، 
مــن «األقـــطـــاب»، وأضــعــهــم ب� 
منهم،  الكثير  أعرف  أن  قوس�، 
تعادل  برتبة  ــان  ك الـــذي  كــذلــك 
تعطيه  لحية  له  وكانت  وزيــرا، 
وخطورته  منصبه  يزيدها  هبة، 
في الركب رعدة، فكان يدخل عليه 
هلع�  الكبرى  ا�شاكل  أصحاب 
يشتكون،  أو  يحكون  مضطرب�، 
الكبار..  الدولة  رجال  من  وفيهم 
ليأتي  الــزمــن  ــره  ج مــن  وفيهم 
حقه،  يستجدي  كي  سيادته  عند 
صاحبنا  فكان  حظه،  يندب  أو 
أمام محدثه كالتمثال في  يجلس 
برودة رمسيس، وهدوء ا�سيح.. 
ولكنه ال يتوقف عن مشط لحيته 
شعرها،  أطراف  وجر  بأصابعه، 
عصبية  إليه  ا�شتكي  يزيد  مما 
إنما  صاحبنا  فكان  وارتعاشا، 
بهز  مفيدة  جملة  كــل  على  يــرد 

رأسه، وهو يقول: وي.. وي..
إلى  ا�تحدث  يفطن  ما  وكثيرا 
إال  يفهم  ال  إلــيــه  ا�شتكى  أن 
الفرنسية، والحقيقة هي العكس، 

يواصل الراحل مصطفى العلوي التزامه مع قرائه رغم وفاته، فقد كان الراحل حريصا على ترتيب مواعيده مع قرائه من خالل كتابة ما يجب أن يكتب، في انتظار نشره، 
بل إن طاقم «األسبوع»، بعد التنقيب في خزانة الفقيد، عثر على مقاالت وروايات واقعية مكتوبة بخط يده، ولم تنشر من قبل، سنعمل على االستمرار في نشرها وفاء 

لروح أستاذنا مصطفى العلوي في ركن «الحقيقة الضائعة».

مخاطر «مؤامرة الصمت» على الوطن

عندما نصب جاللة الملك يوم عاشر أكتوبر 1977 الوزير األول الجديد، أحمد 
عصمان، قال له بصريح العبارة: ((إن ما اجتاح المغرب من مشاكل طوال 

القرون التي عاشها، يرجع إلى شيء واحد، هو ما أسميه بمؤامرة الصمت، 
أو مؤامرة الكتمان.. إن الدائرة والبطانة التي كانت تحيط بملك المغرب، كانت 

تخفي عليه إما الكل وإما البعض، وهذا ما أسميه مؤامرة الكتمان)).
فهل خرجت الدائرة أو البطانة، الحكومة أو اإلدارة، عن قاعدة الصمت عن قول 

الحقيقة، أو تبليغ الصيغة؟

بقلــــم:
قطب األحرار عصمان رفقة الحسن الثاني:مصطفى العلوي

عندما قال اِّـلك بأن عدو اِّـغرب هو
 «مؤامرة الصمت»


