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الطيب العلوي

انعكس انتشار فيروس «كورونا» على 
وتيرة اشتغال لجنة النموذج التنموي 
الجديد، وفرض تأجيل اللقاءات 
التشاورية التي كانت تعقدها على 
مستوى بعض ا�دن، ليكتفي الرئيس 
بنموسى وبعض أعضاء اللجنة، بإنجاز 
شريط فيديو يدعو ا�واطن� إلى البقاء في 
منازلهم، و«االعتزال» كما نطقه أحد األعضاء، 
الذي بالغ في تصور مهمته كعضو إلى درجة تصوره 
بأن اللجنة مكلفة بصياغة «عقد اجتماعي جديد»، واتفق 
الجميع على ترديد الشعارات الفضفاضة، التي سبق أن 
رددتها األحزاب والنقابات، األمر الذي يعطي االنطباع بأن 

التزام مصطفى 
العلوي مع قرائه 

مستمر 

تعالوا نتحدث عن اإلرهاب 24 الحقيقة الضائعة

مصطفى العلوي

الحقيقة
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سري

منذ إخضاع وزير التجهيز واِّـاء َّـ الحكومة 
إصابته  تأكيد  بعد  الصحي  الحجر  لتدابري 
بفريوس «كورونا» يوم 15 مارس اِّـنصرم، 
لم يعد يظهر أي أثر لبعض الوزراء، ومنهم 
من استبد به الخوف لدرجة غري متوقعة، وعلى رأسهم 
وزير الصحة خالد أيت الطالب، الذي ابتعد عن األضواء 
أرقام  على  بالتعليق  يتكلفون  الوزارة  مسؤولي  وترك 
التي  البالغات  ونشر  اِّـغرب،  َّـ  الفريوس  انتشار 
العالم  دول  باقي  عن  اِّـغرب  لينفرد  الغليل،  تشفي  ال 
بتكليف «اِّـوظفني» باإلجابة عن أسئلة الصحافة، ونفس 
األمر ينطبق على وزير الرتبية الوطنية والتعليم العالي 
سعيد أمزازي، الذي بات يؤشر من بعيد على البالغات 
الوزارية التي تصدر مساء يوم األحد، علما أن األمر يتعلق 
كذلك،  اِّـختفني  إُّـ  وينضاف  التالميذ..  آالف  بمصري 
انتشار  أن  علما  الواَّـ،  نزهة  بالجالية  اِّـكلفة  الوزيرة 
فريوس من هذا النوع يحتم مقاربة تواصلية جديدة مع 
مغاربة العالم َّـ هذا الظرف الحرج، الذي لم يعد يظهر 
فيه حتى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.. لحسن 
كفيلة  اِّـلكية  والتدابري  الوزراء  بعض  مجهود  أن  الحظ، 

بتجاوز اِّـحنة(..). 
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ملف العدد

تحت األضواء

10-9-8

5

تكلفة الوباء تصل إلى 5 ماليير و 300 مليون دوالر

حتى إشعار آخر 
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إذا كانت الحكومة خائفة.. فماذا بقي للشعب؟
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ألول مرة.. إغالق المسجد والكنيسة 
والمعبد اليهودي 
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عمل اللجنة الزال يراوح مكانه(..).
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العدد: 1069 
الخميس

 2 أبريل 2020
كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع

والزمان،  ا�كان  عن  النظر  بغض 
ا�غربي  لالستهتار  نــمــوذج  أكبر 
في  بها  ا�عمول  السالمة  بتعاليم 
حالة الطوارئ الصحية، وقع بداية 
هذا األسبوع، بعد أن أعلنت وزارة 
األوبئة،  مدير  لسان  على  الصحة 
وفاة طفلة «رضيعة» جراء إصابتها 
أن  علمنا  فإذا  «كورونا»،  بفيروس 
الحفاظ  ينبغي  «أمــانــة»  األطــفــال 
أن مخالطة شخص  فا�ؤكد  عليهم، 
نقل  فــي  تسببت  مــن  هــي  مــصــاب 

الداء لهذه الرضيعة.
هذه  توفيت  فقد  ــك،  ذل من  أكثر 
ا�ختصون  يعلم  ــم  ول الرضيعة، 
الذين تأكدوا من إصابة أمها بالوباء 
إال بعد وفاتها، لينضاف لألم جرح 
بالفيروس،  إصابتها  من  أكثر  آخر 
ــاة ابــنــتــهــا جــراء  ــ ــرح وف ــو جـ وهـ
أن  إعالمية  مصادر  وتقول  ا�رض، 
بعد  إال  تصلهم  لم  البنت  «تحاليل 
قبل  وضعت  أمها  أن  رغم  وفاتها، 

ذلك في الحجر الصحي».

ب�  مــن  يعد  ا�ــغــرب  أن  يــذكــر 
عدد  ارتفاع  تسجل  التي  البلدان 
حــاالت  عــدد  مــع  مقارنة  الوفيات 
الشفاء حتى إشعار آخر(..)، وفي 
اليوبي،  محمد  أكــد  ــار،  اإلطـ هــذا 
مدير مديرية علم األوبئة ومحاربة 
األمراض بوزارة الصحة، أن «نسبة 
وفاة ا�صاب� بفيروس كورونا في 
وهي  ا�ائة،  في   6 بـ  تقدر  ا�غرب 
نفس النسبة إن لم تكن أكثر نجدها 

في دول الجوار».
فــي تصريح  الــيــوبــي  وأضـــاف 
ــاضــي،  ــوم اإلثـــنـــ� ا� صــحــفــي يـ
أساسا  تفسر  النسبة  «هـــذه  أن 
بالشفافية في التعاطي مع األرقام، 
الــوفــيــات  ــب  ــى جــانــب أن أغــل إلـ
ــي صــفــوف األشــخــاص  تــســجــل ف
بــأمــراض  ا�ــصــابــ�  أو  ا�ــســنــ� 
وأمراض  السكري  كالربو،  مزمنة، 
«متوسط  وأن  والشراي�»،  القلب 
يقدر ا�توفية  الحاالت  لدى  السن 
بـ 66 سنة»، وأن 82 في ا�ائة من 
ا�توف� كانوا يعانون من أمراض 

مزمنة.
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الوضعية الحالية التي نعيشها (والتي يعيشها العالم برمته على 
كل حال)، تبدو بال شك لكل واحد منا، كالنفق الغامض، الذي وقعنا 
الظالم،  لشدة  جميعا،  جدرانه  بلمس  نكتفي  والجتيازه،  حاليا،  فيه 
الرسائل  كل  بنقل  اليم�،  نحو  بالتوجه  صائحا  ينصح  من  فمنا 
والفيديوهات النابغة(...) التي توصلوا بها بطريقة عشوائية، وهللا 
يعلم إذا كانوا قد اطلعوا عليها أم ال قبل نقلها، أو اطلعوا ولو على 
الئحة أسماء الذين أرسلوها لهم، ومنا من يدعو إلى االستمرار قدما، 
معتبرين هذا غضب هللا وسيرفع، ومنا من يصرخ وسط نفس الظالم، 
بتغيير االتجاه نحو اليسار، محذرين الجميع بأن كل هذا ما هو إال 
مؤامرة، مؤكدين ذلك وكأنهم كانوا حاضرين مع صانعي الفيروس في 
نفس ا�ختبر، واألكيد من كل هذا، هو أن كل واحد من هؤالء «األبطال 
يجعل  «هللا  منهم:  الكثير  يقول  وكما  بيته..  في  جالسا  كان  الجدد»، 

البركة فالواتساب».
أنا كذلك.. ومن كان يتصور أن صحافيا أو كاتب مقال، ستتاح له 
الفرصة يوما، ألن يعترف لقرائه وبدون أي خجل، أن ا�قال الذي تحت 
أعينهم، لم يحرر في خزانة وال في مكتب، وإنما في مطبخ البيت، ب� 
ضجيج آلة غسيل األواني وآلة غسيل ا�البس، وفي مكان صالح لكل 
شيء إال للكتابة، والكاتب يرتدي منامة، وكل معطياته لم يتم التقاطها 
ال في ندوة، وال في «ع� ا�كان»، وال في اجتماع، وال في حفل استقبال، 
وال هم يحزنون، وإنما تحت نفس السقف الذي تم فيه التحرير، ب� 
البهو وغرفة النوم.. الكل، مع احترام كل القوان� الداخلية للمؤسسة، 

وقواعد العمل عن بعد، فمرحبا بكم في العالم الجديد!!
إن لم يكن هذا كله بداية النهاية، فهذه الفترة ستمر، تاركة بعدها، 
الحجر  رفع  من  األول  اليوم  أن  تتوقعوا  ال  عدة..  عقابيل  وبالتأكيد، 
الصحي سيكون كليلة لزومه.. ففي علم النفس، معروف أن رد الحرية 
لكن  البشر،  لطبيعة  بالنسبة  سهال  امتحانا  أبدا  يمكن  لم  للشخص 
ولـله الحمد، مغربنا ُيقيم تشكيلة كافية من أمثال القايدة حورية(...)، 
نعم إنها فترة وستمر، ونتمنى للجميع أدنى ما يمكن من الخسائر.. 
بـ«الحاالت  مؤخرا  نسميه  ما  عامة،  وبصفة  معنوية،  مادية،  صحية، 

ا�ؤكدة»، وطبعا، أقل عدد ممكن من الوفيات.
وكما  ا�تقدمة،  الدول  حتى  األول،  بالشوط  فائزون  أننا  أبشركم 
تعلمون، تنوه بتوقعاتنا، وبكيفية معاملتنا للتحكم في الوضع، نفس 
«الدول  التجربة بمصطلح جديد:  التي تدعو لنفسها بعد هذه  الدول 
القادمة في التخلف»، وهذا كاف لنأخذ العبرة، ونتوقف عن تقليد كل 
إيماءات الغرب، ألننا اآلن نضجنا، وأصبحنا قادرين على التفريق ب� 

الصواب والخطأ.
بعد  سنكون  كيف  سرا،  هذا  عن  يتساءل  والكثير  بصراحة،  لكن 
األزمة؟ فالعديد كان يظن أننا - وأخيرا - «ضبطنا الوتيرة شيئا ما» 
للتمتع  ربما  الوقت  الجدية و«الشقاء»، وجاء  بعد حوالي عقدين من 
بوقفة تأمل، ولو لوقت وجيز، لكن ال، «جات فينا الدّقة» من حيث لم 

نكن نحتسب.
ففي حالة إذا ما جاء الفرج.. يجب أن ننسى االستراحة القصيرة 
التي كنا ننتظر.. «عاودو التفريقة» لكي نخرج وبسرعة من هذا النفق، 
سيلزمنا إذن مرة أخرى االنضباط الكامل، و«شد الحزام»، خصوصا 
«جاي رمضان، وجاي موراه الصيف»، فإذا تراخينا في هات�  وأنه 

الفترت� كعادتنا.. «مشينا فيها».
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ــن  ــر األمـ ــاص ــن كــشــفــت ع
بالنقطة  املرابطة  واجلــمــارك 
عملية  «الكركرات»  احلدودية 
من  كــيــلــوغــرامــا   854 تــهــريــب 
اكتشاف  بعد  الــشــيــرا،  مــخــدر 
املدربة  والكالب  السكانير  جهاز 
وسط  مخبأة  املــخــدرات  لكمية 
ــي  دولـ ــم  ــي ــرق ت ذات  ــة  ــن ــاح ش
من  متوجهة  بالليمون  محملة 
مالي،  دولــة  إلى  أكادير  مدينة 
يحمل  الذي  السائق  إيقاف  ومت 
أجــل  ــن  م املــغــربــيــة،  اجلنسية 
طرف  مــن  معه  البحث  تعميق 

السلطات املختصة.

ــر األمـــن  ــاص ــن كــشــفــت ع

بالزربةبالزربة

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل

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 

بنكي  لصالح شركة دنيا بريس
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 

بقلــم:

الطيب العلوي
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ــحــمــزة، عضو  ــن ب ــال مــصــطــفــى  ــ ق
ا�جلس العلمي األعلى، في تعليقه على 
الدعوة إلى تسبيق الزكاة قبل موعدها 
�واجهة تداعيات فيروس «كورونا»، أن 

«األصل في الزكاة، أنها تجب بعد 
لألموال،  بالنسبة  الحول  مــرور 
أن  اعتبر  اإلســالمــي  الفقه  لكن 
ُتقدم  أن  تستدعي  حاجات  هناك 
الزكاة، وانتهى الفقه ا�الكي بعد 
بنحو  تقديمها  جواز  إلى  نقاش 

شهرين»، وأضاف أن «هناك 
أبي  فقه  هــو  آخــر،  فقها 

حنيفة وقول ألحمد ابن 
حنبل بأن الزكاة يمكن 
لسنت�»،  ــدم  ــق ت أن 
النبي  قدم  «لقد  وقال: 

صلى هللا عليه وسلم زكاة عمه العباس 
قبل إبانها بسنت�».

العلمي  ا�ــجــلــس  عــضــو  ــح  وأوضــ
اآلن  نعيش  «ال  بــقــولــه:  ــك  ذل األعــلــى 
خاصا  ظرفا  نعيش  بل  عاديا،  ظرفا 
وفقه  ضــرورة،  وحالة  استثنائيا، 
الضرورة هو غير الفقه العادي، 
الناس  نسعف  أن  ونحتاج 
ويجدوا أن اإلسالم هو الذي 
يقدم لهم يد العون، ولذلك 
ال بد أن نصير إلى األقوال 
التي تقول بتقديم الزكاة، 
فقهاء  أقـــوال  وهــي 
كــبــار،  مسلم� 
يجوز  ولهذا 
ــا  ــه ــراج إخ

اآلن».
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اليوبي مدير 
مديرية علم األوبئة 

بوزارة الصحة

 في المغرب

contact@alousboue.com

بنحمزة



www.ocpgroup.ma

لالتصال
السيدة غيثة العرايق

OCP مسؤولة التواصل املايل والعالقات مع املستمثرين مبجموعة
اهلاتف : 83 41 92 22 5 (212+) 

G.laraki@ocpgroup.ma : الربيد اإللكرتوين

مجموعة OCP تصدر النتائج المالية السنوية 2019 ي
صــــحــــفـــــ

بــــــــالغ 
الدار البيضاء – 31 مارس 2020 – أصدرت اليوم مجموعة OCP ش.م ("OCP"، أو "املجموعة")، الرائدة عامليا يف صناعة األمسدة نتاجئها املالية 

لسنة 2019.

تعليق مسيري المجموعة 
"سنة 2019، حققت مجموعة OCP نتاجئ تشغيلية قوية رمغ ظروف السوق غري املواتية مقارنة بالسنة املاضية، حيث جسلت املجموعة نتاجئ مالية تعترب 
األعىل يف القطاع، مدعومة بمنو قدرات إنتاجها وكذا كفاءهتا التشغيلية. ومكا اكن متوقعا، سامه تصحيح األسعار سنة 2019 يف اخنفاض أمه 
املؤرشات املالية، مكا اخنفضت كذلك أسعار األمسدة بنسبة ٪35، وهو أقل بكثري من التوقعات يف هذه الصناعة. ويف هذا السياق، متكنت مجموعة 
OCP من احلفاظ عىل أداء متوازن يف القطاعات الثالث لسلسلة اإلنتاج، وهو ما مكن من تجسيل هامش EBITDA يف حدود ٪28 وهو أعىل بكثري من 

النسبة املتوسطة املجسلة يف هذا القطاع.
سنة 2019، واصلت مجموعة OCP تلبية االحتياجات املرتبطة باملنتجات لتشكيلة من الزبناء متنوعة جغرافيا، وخاصة يف أمرياك الالتينية وأوروبا، مع 

تطوير الطلب عىل األمسدة يف األسواق الناشئة للقارة اإلفريقية اليت عرفت ارتفاعات بنسبة ٪11 مقارنة بسنة 2018.
باإلضافة إىل ذلك، مقنا بتعزيز ماكنتنا يف املنتجات املتخصصة اليت حققت ٪34 من جحم مبيعات األمسدة سنة 2019، وتواصل هذه املنتجات املسامهة 
يف حصة كبرية من صادراتنا بفضل تطوير حلول جديدة للتمسيد مالمئة للزراعات والرتبة وتستجيب لالحتياجات اخلاصة للفالحني عرب العامل"  يرصح 

.OCP السيد مصطىف الرتاب، الرئيس املدير العام ملجموعة

المؤشرات الرئيسية
املؤرشات الرئيسية عند ممت دجنرب 2019

• بلغ رمق املعامالت 092 54 مليون درمه مقابل 906 55 درمه سنة 2018.
• بلغ هامش الرحب 225 34 مليون درمه مقابل 236 35 مليون درمه سنة 2018 مع استقرار نسبة هامش الرحب عند 63٪.

مليون   17  076 مقابل  درمه  مليون   15  333  (EBITDA) القمية  ونقص  واالسهتالك  والرضيبة  الفوائد  احتساب  قبل  املجموعة  أرباح  بلغت   •
   درمه سنة 2018.

• بلغ تسبة هامش أرباح املجموعة قبل احتساب الفوائد والرضيبة واالسهتالك ونقص القمية ٪28 مقابل ٪31 سنة 2018.
• بلغت تاكليف االستمثار 964 13 مليون درمه مقابل 801 10 مليون درمه سنة 2018.

النتائج التشغيلية والمالية عند متم دجنبر 2019 
القدرات  تعزيز  بفضل  وذلك  األسعار،  يف  العام  االخنفاض  رمغ  الرحبية،  من  عايل  مستوى  عىل  وحافظت  جيدا  أداء   OCP مجموعة جسلت  سنة 2019، 

والتحمك يف التاكليف.
طوال السنة، تراجعت أسعار األمسدة من ربع السنة إىل آخر واخنفضت بشلك عام بنسبة ٪35، ويرجع ذلك أساسا إىل التأثري املشرتك لوفرة العرض، 

اخنفاض أسعار املواد األولية وخاصة الكربيت، الظروف املناخية غري املالمئة وكذا الخنفاض قمية معلة الرمنينيب.
ارتفعت واردات األمسدة يف مجيع اجلهات، ولكهنا جتسدت خاصة من خالل ترامك املخزون، وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية واهلند. ويف الواقع، 
ترضر السوق األمرييك مبومسني زراعيني ضعيفني ومتواليني، بيمنا قامت اهلند بأغلب مشرتياهتا خالل النصف األول من سنة 2019 بفعل األمطار املومسية.

ويف هذا السياق، اخنفض رمق املعامالت بشلك طفيف وبنسبة ٪3 مقارنة بالسنة املاضية حيث بلغ 092 54 مليون درمه. سنة 2019، اخنفض رمق معامالت 
قطاع الصخور بنسبة ٪4 مقارنة بالسنة املاضية وشلك ٪18 من رمق املعامالت اإلمجايل. تأثر هذا القطاع باخنفاض األجحام ويرجع ذلك بشلك رئييس 
إىل اخنفاض الطلب يف أمرياك المشالية بسبب إغالق القدرات الصناعية وتراجع املبيعات يف أمرياك الالتينية، يف حني عرف سعر الصخور ارتفاعا طفيفا 

مقارنة بالسنة املاضية مستفيدا من التأثري اإلجيايب لتشكيلة املنتجات.
شلكت مبيعات احلامض الفوسفوري ٪17 من إمجايل رمق املعامالت واخنفضت بنسبة ٪4 مقارنة بالسنة املاضية حتت تأثري اخنفاض األسعار مقارنة بسنة 
احمليل  اإلنتاج  خالل  من  الطلب  حتفزي  مت  حيث  اهلند،  إىل  املصدرة  األجحام  بارتفاع  أساسا  مدعومة  واسع  نطاق  عىل  مستقرة  األجحام  طلت   .2018

لألمسدة.
يف هناية 2019، اخنفض رمق معامالت األمسدة بنسبة ٪4 مقارنة بالسنة املاضية وشلكت ٪54 من رمق املعامالت اإلمجايل. مت تعويض االخنفاض امللحوظ 
لألسعار بارتفاع أجحام التصدير جزئيا، وخاصة يف أمرياك الالتينية وأوروبا. ويف الواقع، ارتفع الطلب يف الربازيل بفعل املستويات املنخفضة لملخزون 

األويل، وكذا يف األرجنتني اليت استفادت من اإلعانات العمومية. يف أوروبا، أدى حتسن الظروف املناخية إىل حصول طلب قوي مقارنة بالسنة املاضية.
اخنفضت أسعار املواد األولية عىل مدار السنة ووصلت إىل مستويات منخفضة تارخييا يف الربع الرابع، وخاصة بالنسبة للكربيت الذي استفاد من زيادة 
القدرات اجلديدة لإلنتاج. جسل األمونياك نفس االجتاه حيث عرفت األسعار اخنفاضا كبريا مقارنة بالسنة املاضية بسبب اخنفاض الطلب يف الواليات 

املتحدة األمريكية مقرونا بارتفاع قدرات اإلنتاج يف السوق.
أسعار  اخنفاض  تعويض  يف  األولية  املواد  اخنفاض  سامه  وقد  املاضية،  السنة  يف  درمه  مليون  مقابل 236 35  درمه  مليون  الرحب 335 43  هامش  بلغ 

األمسدة، فميا ظلت نسبة اهلامش مستقرة من سنة ألخرى يف حدود 63٪.
بلغت أرباح املجموعة قبل احتساب الفوائد والرضيبة واالسهتالك ونقص القمية (EBITDA) 333 15 مليون درمه مقابل 076 17 مليون درمه سنة 2018، 
وعرفت اخنفاضا بنسبة ٪10 ويرجع ذلك بشلك رئييس الخنفاض رمق املعامالت. ومع ذلك، حافظت مجموعة OCP عىل مستوى هامش الرحب يف حدود

٪28، بفضل اسرتاتيجية التحمك يف التاكليف وكذا الكفاءة التشغيلية الناجتة عن برناجمها االستمثاري.
تاكليف  ارتفاع  رئييس  بشلك  يعكس  ما  وهو  سنة 2018،  درمه  مليون  مقابل 006 10  درمه  مليون  إىل 6 362  سنة 2019  التشغيلية  النتيجة  ارتفعت 

االسهتالك املرتبطة باالستمثارات اجلديدة اليت مت إجنازها.
بلغت املديونية املالية 499 45 مليون درمه مع نسبة الرافعة املالية يف حدود 2،93 ( خارج تأثري IFRS16) يف 31 دجنرب 2019.
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تداولها  تم  التي  األخبار  عكس  على 
في حق وزير التجهيز والنقل في حكومة 
كون  من  اعمارة،  القادر  عبد  العثماني، 
تدهور  نتيجة  جاء  ا�ستشفى  إلى  نقله 
وضعه الصحي، فقد أكد مصدر جد مقرب 
من اعمارة، أنه هو من انتقل للمستشفى 
من  استشارة  على  بناء  عادية  حالة  في 

األطباء.
وأوضح ا�صدر ذاته، أن انتقال اعمارة 
إلى ا�ستشفى، جاء بغرض استفادته من 
وزارة  أصــدرت  الذي  الكلوروك�،  دواء 
العالج  في  باستخدامه  قرارها  الصحة 
الوزير  جعل  مما  «كورونا»،  فيروس  من 

ــى  ــ ــل إل ــقـ ــتـ ــنـ لتلقي يـ ا�ستشفى 
ــعـــالج  هـــــذا الـ
تحت  وا�ــكــوث 
الطاقم  أنــظــار 
ــذي  الــطــبــي ال
حالة  سيراقب 
اســـتـــجـــابـــة 
لهذا  ا�ريض 
أو  ــعـــالج  الـ
أي تداعيات 
قد  جانبية 
مع  تـــطـــرأ 
اســتــعــمــال 

ــدواء، وهو  ــ ال ــذا  ه

ــي  الــــــيــــــوم ف
مستقرة  حــالــة 
بمنزله،  وعادية 
نجاح  يكون  وقد 
ــر اعــمــارة  ــوزي ال
فــــي الـــتـــعـــافـــي 
ــال  ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــاســ ــ ب
ــ�،  ــ ــوروك ــ ــل ــ ــك ــ ال
ــيـــدا لــنــجــاح  تـــأكـ
ا�ثير  ــدواء  الـ هــذا 

للجدل، رغم إقراره عا�يا(..).
أسبوع�،  قبل  أعلن،  قد  اعمارة  وكان 
إصابته  عن  بـ«الفايسبوك»،  على حائطه 
ــه من  ــا» بــعــد عــودت ــورونـ بــفــيــروس «كـ
ا�شاركة في نشاط مهني رسمي بأوروبا، 
الصحي  الحجر  فــي  يدخل  جعله  مما 
ببيته رفقة ابنه وزوجته اللذين لم يكونا 
أن  قبل  الفيروس،  بهذا  إطالقا  مصاب� 
تروج أخبار عن نقله إلى ا�ستشفى في 

حالة حرجة.
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من  كــل  اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجـ بعد 
بخصوص  جنوبا،  وموريتانيا  شماال  فرنسا 

الدولت�  هات�  مواطني  إعفاء 
وا�اء  الكهرباء  فواتير  أداء  من 
«كورونا»،  جائحة  شهور  لجميع 
العديد  صفوف  في  الحديث  بدأ 
اتخاذ  احتمال  حول  ا�غاربة  من 

خطوة مماثلة في ا�غرب.
التي  ــدول  الـ تلك  كــانــت  وإذا 
ستعوضه  اإلجــراء  هذا  اعتمدت 

الحكومة  رصدتها  التي  العامة  ا�يزانية  من 
موريتانيا  فإن  الجائحة،  �واجهة  الفرنسية 
«كورونا»  جائحة  صندوق  من  ستخصصها 
في  بينما  ا�وريتاني،  الرئيس  أحدثه  الــذي 

ــه،  ألوان ا�ــوضــوع سابقا  ــزال  ي فال  ا�ــغــرب، 
االقتصاد  بـــوزارة  مطلع  جــد  مــصــدر  يــقــول 
وا�الية، ألن الخطوات التي شرعت فيها لجنة 
الجائحة،  صندوق  أموال  بخصوص  اليقظة 

القتناء  الصحة  لــوزارة  درهــم  ملياري  كمنح 
التجهيزات الضرورية، وقرار منح تعويضات 
للضمان  الوطني  الصندوق  �نخرطي  مالية 
ا�عوزة  لألسر  مباشر  دعــم  ثم  االجتماعي، 

هذا  سيكلف  «الراميد»،  بطائق  على  ا�توفرة 
الصندوق ا�اليير، أضف إلى ذلك االنخفاض 
الحاد في موارد الدولة الضريبية من الشركات 
بسبب األزمة، مما سيجعل «من الصعب على 
ا�كتب  تــعــويــض  الــصــنــدوق  هـــذا 
خسارة  والكهرباء  للماء  الوطني 
الفواتير  أداء  من  ا�واطن�  إعفائه 
الــديــون  ماليير  فــي  ــارق  ــغ ال وهــو 

أصال» يوضح ا�صدر.
ــى ذلـــك، وعــلــى خطى ا�ــغــرب،  إل
إحداث  عن  موريتانيا  رئيس  أعلن 
«صندوق التضامن �واجهة فيروس 
كورونا» خصصت له الحكومة ا�وريتانية 25 
مليار أوقية (ما يعني 6 ماليير درهم مغربية)، 
وفتح في وجه ا�تبرع� وا�ساهم� كما فعل 

ا�غرب.

 الرباط. األسبوع

في  الداخلية  وزارة  كبير من طرف  تردد  بعد 
السياسوي  االستغالل  من  خوفا  بها  السماح 
لألمر  الداخلية  وزارة  رضخت  االنتخابي،  أو 
بتوزيع  السياسية  لألحزاب  أخيرا  وسمحت 
والضرر  الحاجة  ضغط  تحت  كــورونــا»  «قفة 
في  األســر  من  العديد  بلغته  الــذي  االجتماعي 

ا�دن كما القرى.
الضوء األخضر أعطاه رسميا وزير الداخلية 
ا�اضي،  اإلثن�  يوم  لقاء  خالل  األمــة،  �مثلي 
للمصادقة  خصص  والــذي  بغرفتيه،  بالبر�ان 
الطوارئ الصحية،  ا�تعلق بحالة  القانون  على 
شريطة  ا�ساعدات،  بتوزيع  لفتيت  سمح  حيث 
كافة  واتخاذ  ا�حلية  السلطات  مع  التنسيق 
ا�ساعدات  تتحول  ال  كي  الصحية  االحتياطات 
إلى فوضى تخرق الحجر الصحي وتهدد صحة 

ا�واطن�.
جد  مصادر  من  «األسبوع»  علمت  ذلــك،  إلى 
مطلعة من حزب األصالة وا�عاصرة، أن أعيان 
القياسي  الرقم  حطموا  قد  «الجرار»  وقيادات 
العام  األم�  من  بدء  كورونا»،  «قفة  توزيع  في 
بإقليم  قفة   800 من  ــد  أزي وزع  ــذي  ال للحزب 
والحموتي  بطنجة،  واإلدريــســي  ــت،  ــارودان ت
فضال  يعقوب،  بموالي  وبلمقدم  بالحسيمة، 
عن العشرات من األعيان الذين خصصوا آالف 
«القفف» للمعوزين، وآخرين خصصوا فنادقهم 
بأسفي،  وكريم  بفاس  اللبار  مثل  للسلطات، 
بالتحليالت  الخاص  مختبره  ترك  من  ومنهم 
كالبر�اني  الصحة،  وزارة  إشارة  رهن  الطبية 
لوجستيك  ــركــوا  ت مــمــن  وغــيــرهــم  بــنــجــلــون، 
شركاتهم تحت تصرف السلطات في هذا الزمن 

العصيب.  
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مــعــركــة شــهــداء  لــكــل  كـــان   إذا 
ومــســتــفــيــدون، فــإن ا�ــعــركــة ضد 
فيروس «كورونا» لها ضحايا كثر، 
بل  فقط،  واالقتصاد  ا�ال  في  ليس 
كذلك في األرواح، ولها مستفيدون 
من  اغتنوا  الذين  «ا�آسي»  وتجار 

وراء هذه األزمة.
ومن هؤالء ا�ستفيدين، الوسطاء 
في ا�جال الفالحي، الذين يقومون 
الفالح� وب� نقط  بالوساطة ب� 
حيث  ا�ـــدن،  مختلف  فــي  الــبــيــع 
يعاني الفالحون اليوم في مختلف 
السهول  فــي  وبخاصة  الجهات، 
الفالحية الخصبة كسايس والغرب 
واللوكوس، من وفرة غير مسبوقة 
عـــرض كثير  ــاج ومـــن  ــتـ اإلنـ فـــي 
الخضر  مــن  متنوعة  ومحاصيل 
يعرضها  جاهزة  باتت  والفواكه 
غير  مباشرة،  للوسطاء  الفالحون 
جعل  مما  جـــدا،  قليل  الطلب  أن 
وبسبب  بخسة،  تصبح  األثمنة 

غير  الجملة،  أســواق  إغــالق  كذلك 
تقتني  ــذه،  هـ الــوســطــاء  فــئــة  أن 
ا�واد الفالحية مباشرة من الفالح 
كثرة  بسبب  منخفضة  جد  بأثمنة 
البائع�  ــى  إل وتنقلها  الــعــرض، 
مما  مرتفعة،  جد  بأثمنة  ا�دن  في 

مستغل�  طائلة  أربــاحــا  أكسبها 
وأزمة  «كــورونــا»  فيروس  جائحة 
الحديث  دون  طبعا  هذا  الفالح�، 
العديد  تكبدها  التي  الخسارة  عن 
العرض  كثرة  بسبب  الفالح�  من 
مع قلة الطلب، مما جعلهم يتلفون 

ــخــضــر وبــعــض  ــض مـــن ال ــائ ــف ال
الـــذي ال  كــتــوت األرض  الــفــواكــه، 
كبدهم  مــمــا  الــتــخــزيــن،  يتحمل 

خسارة با�اليير. 
كما انتعش آخرون في ظل أزمة 
«كورونا»، ويتعلق األمر بالوسطاء 
(الــصــابــون،  التنظيف  مـــواد  فــي 
السيما  وغيرها)  الورقية  ا�ناديل 
تركيا،  ومن  الص�  من  ا�ستوردة 
مخازن  فــي  قابعة  كــانــت  والــتــي 
ــود الــحــركــة  ــ ــرة بــســبــب ركـ ــي ــث ك
االقتصادية والتجارية خالل األيام 
«ا�سرطنة»  السلع  وهي  العادية، 
التي كانت قد أغرقت ا�دن ا�غربية 
في محالت تجارية تحت اسم «الكل 
بـ 5 دراهم» والتي انتشرت كالفطر 
بمختلف  الشعبية  ــاء  األحــي فــي 
ا�ــواد  هــذه  تتحول  أن  قبل  ا�ــدن، 
إلى أثمنة مرتفعة عوض 5 دراهم، 
فهل  والوسطاء..  الشناقة  بسبب 
لوضع  ا�عنية  السلطات  تتدخل 
ا�جال�  هذين  في  للخروقات  حد 

تحديدا؟
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طالب محامو ا�غرب من وزير العدل في حكومة العثماني، بإطالق 
والحركات  ــرأي  ال ومعتقلي  السياسي�  السجناء  جميع  ســراح 

االجتماعية، بمن فيهم معتقلو حراك الريف وجرادة.
ا�حام�  باسم جمعية هيئات  لهم  بيان  ا�غرب في  ودعا محامو 
من  العام  الحق  سجناء  عن  كذلك  ــراج  اإلف ضــرورة  إلــى  با�غرب، 
الفئات االجتماعية الهشة كا�سن� وا�رضى والنساء اللواتي لهن 
أطفال خارج السجن، وكذلك عن ا�عتقل� ا�وضوع� رهن االعتقال 

االحتياطي في قضايا جنحية.
النقيب  البيان ا�وقع من رئيس ا�حام� با�غرب،  وجاء في هذا 

الوبائية ودرا، أن هذا ا�طلب  الوضعية  بسبب  يأتي 
تعيشها  ولها الـــتـــي  بأسره،  والعالم  بالدنا 
ــات  ــاســ ــ ــك ــ ــع ــ خطيرة على عدد من الفضاءات ان
ــون مــن والـــقـــطـــاعـــات،  ــجـ ــسـ و«تـــعـــتـــبـــر الـ
التي  هذه الفضاءات  في  كبيرا  خطرا  تشكل 
يقول  بيان ا�حام�. الظرفية» 
ــك،  ــ ا�غرب إلــــــى ذلـ محامي  طلب  استند 
ــلـــى دعـــــوات  مــنــظــمــات دولـــيـــة فـــي هــذا عـ
مباشرة  ــور فــيــروس االتجاه  ــهـ بــعــد ظـ

ــص قــانــون «كورونا»،  وعــلــى ن
الــــطــــوارئ الـــذي 
ــا،  وضــعــتــه بــالدن
والـــــــذي يــســمــح 
ا�غربية  للحكومة 
جميع  بـــاتـــخـــاذ 
الالزمة  التدابير 
تقتضيها  ــي  ــت ال
ــة هـــذا  ــ ــه ــ ــواج ــ م

الوباء.
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الرئيس  حظ  حسن  من  يكون  قد 
تزامن  كلميم(..)،  في  اإلمبراطور 
انتشار فيديو يفضح طرق السمسرة 
اإلجـــراءات  تعليق  مع  ا�حاكم  في 
القصوى  للضرورة  إال  القضائية 
بانتشار  ا�رتبطة  ا�رحلة  هذه  في 
تضمنه  ما  ألن  «كــورونــا»،  فيروس 
الــشــريــط عــن «ســمــســار الــرئــيــس»، 
على  العامة  النيابة  دخــول  يفرض 

الخط(..).

«كــورونــا»  فيروس  انتشار  حتم 
مدرعات  ب�  جديدا  ميدانيا  تنسيقا 
ــن  الــجــيــش ا�ــلــكــي وســـيـــارات األم
الناجحة  التجربة  وكانت  الوطني، 
تعي�  مع  جربت  قد  التنسيق،  لهذا 
الجيش  تجمع  التي  ــذر»  «ح ــوات  ق
نفس  في  ا�ساعدة  والقوات  واألمن 
االحتماالت  �واجهة  «التأهب»  خانة 

الخطيرة(..).

ا�خزني  بتاريخه  ا�غرب  استنجد 
«كورونا»  فيروس  �واجهة  القديم 
بــعــث سلطة  ــم  ت ا�ــســتــجــد، حــيــث 
أصبح  بينما  و«الــقــايــد»،  «ا�ــقــدم» 
أكبر  مرتبة  في  الداخلية  في  العامل 
التدخالت  أن  غير  ــر(..)،  ــوزي ال من 
تفرض  والصورة  بالصوت  ا�وثقة 
و«ا�ــقــدمــ�»  القياد  هـــؤالء  تــزويــد 
ــوان بــوســائــل الــحــمــايــة من  ــ واألعـ

الفيروس ا�عدي والفتاك.

لصالح صندوق  للتبرع  معنى  أي 
ــا» بــعــد تــبــرع «األغــنــيــاء  ــورونـ «كـ
الكبار» لصالح هذا الصندوق باسم 
الخاص،  باسمهم  وليس  شركاتهم، 
أن  وتعلن  الضرائب  إدارة  لتأتي 
إطار  في  تدخل  بها  ا�تبرع  ا�بالغ 
القابلة  ا�حاسباتية  ا�ــصــاريــف 
الجبائية،  الحصيلة  مــن  للخصم 
حسب ا�صادر اإلعالمية، التي أكدت 
انتفاضة 75 جمعية و220 شخصية 

عمومية ضد ا�وضوع.

كذب السائق الشخصي ل� كيران، 
من  واسع،  نطاق  على  تداوله  تم  ما 
تبرع  السابق  الحكومة  رئيس  كون 
«كورونا»،  صندوق  لصالح  بمعاشه 
فرصة  البعض  فيه  وجــد  مــا  وهــو 
النتقاد الزعيم السابق حزب العدالة 
والتنمية الذي يقلد زعماء آخرين في 

ظاهرة التبرع(..).

نــصــح «الــفــيــســبــوكــيــون» أربــاب 
ــدؤوا  ا�ــصــحــات الــخــاصــة الــذيــن ب
من  بحقهم  مطالب�  «التباكي»  في 
بإرسال  «كورونا»،  جائحة  صندوق 
الخاص  الحساب  رقــم  إلــى  رســالــة 
وانتظار  «الراميد»  بطاقة  بأصحاب 
ا�ساعدات  تصلهم  ربما  الجواب.. 
الظرفية  هذه  في  للفقراء  ا�خصصة 

الحرجة.

األم�  وهبي،  اللطيف  عبد  قــال 
وا�عاصرة،  األصــالــة  لحزب  العام 
ستنتهي  الفيروس  مع  ا�عركة  أن 
«يجعلنا  ما  وهــو  صحي،  بانفراج 
صحي  ــراج  ــف ان ــى  إل أيــضــا  نتطلع 
تعزز  ملكية  التفاتة  خالل  من  أكبر، 
مكتسبات  مــن  بــالدنــا  راكــمــتــه  مــا 
والحريات،  الحقوق  مجال  في  هامة 
وتطوي أيضا ملفات لسنا اليوم في 
إليها»، حسب قوله.. والفاهم  حاجة 

يفهم(..).
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جائحة  لوصول  األولية  اإلرهاصات  بدأت  إن  ما 
ا�ــغــرب، حتى  أبــواب وحــدود  «كــورونــا»  فيروس 
و«التقشاب»  النكت  مــن  كاسحة  موجة  انطلقت 
أنواعها على تطبيق  الفكاهية بمختلف  والوصالت 
قضية  حــول  ا�ــغــاربــة  مختلف  بــ�  «الــواتــســاب» 

فيروس «كورونا».
من  التحذير  وسائل  ومختلف  الــوبــاء  انتشار 
استثناءات  باتت  منه،  الوقاية  وشــروط  مخاطره 
وقوة  حجم  مع  با�قارنة  ــرواج  ال وقليلة  محدودة 
«تسونامي» السخرية من هذا الفيروس، ومن الحياة 
العامة ا�رتبطة به سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

الحجر  بــدايــة  منذ  عشناها  الــتــي  السخرية 
الصحي وبكثافة، ظلت ترتفع وتتسابق مع  ارتفاع 
كل  وتتداولها  بالدنا،  في  بالفيروس  ا�صاب�  عدد 
الفئات العمرية، من شباب ونساء وشيوخ وأطفال، 
من  والجهات،  ا�ناطق  بمختلف  مستهلكة  وأمست 
النكتة  في  غرق  فالكل  ا�دن،  إلى  والقرى  البوادي 
فيها،  بالجديد  واالفتخار  الساخرة  ا�ــواد  وتبادل 
حتى أصبحت مواضيع السخرية، بعد «ديمقراطية» 
الوباء الذي ال يميز ب� الغني والفقير وب� ا�واطن 
من  تسخر  «ديمقراطية»  أكثر  والــوزيــر،  الــعــادي 

الوزير كما ا�واطن البسيط.

إبداع دقيق وتوزيع غزير 
إذا كانت مواد السخرية ا�ختلفة قد باتت واقعا 
السؤال  فإن  نفسه،  ا�ــرض  واقــع  من  أكثر  معاشا 
ا�حير، يطرح حول من يصنعها قبل أن تصل إلينا 

بتلك الكليشيهات الجاهزة؟
ــي مجال  ف الــســخــريــة  أن  ا�ــعــروف  كـــان  فـــإذا 
وللحكومة،  للنظام  ا�عارضون  يصنعها  السياسة 
بعضهم  حـــق  فـــي  الــســيــاســيــون  ــخــصــوم  ال أو 

سخرية  يصنع  فمن  م البعض،  ليو ا
ا�رتبطة بمرض «كورونا»؟ 

السؤال  هــذا  عن  الجواب 
وإن  عموميته،  فــي  صعب 
جزئيات  ــي  ف ــرا  ــاه ظ كـــان 
بسيطة محددة في عدد من 
فيديوهات ا�قالب بالصوت 
من  ا�سجلة  والـــصـــورة 
فيما  ــ�  ــواطــن ا� بــعــض 
عالقتهم  فــي  أو  بينهم، 
عادية  أسرهم، وهي  مع 
ــة ا�ـــصـــدر،  ــوم ــه ــف وم
ــكـــس ا�ـــنـــتـــوجـــات  عـ

توضيبا  تتطلب  التي  الغزيرة 
للفيديو  مقاطع  تقطيع  من  رفيعا  تكنولوجيا 

تكنولوجيا  وسائل  تتطلب  والتي  ترتيبها  وإعادة 
الوصالت  تلك  وكذلك  ــداع،  اإلب على  خارقة  وقــدرة 
أن  يمكن  ال  التي  والتنكيت  التعبير  في  الدقيقة 
فنيا  حــســا  تتطلب  ــل  ب ــادي،  ــ ع مــواطــن  يبدعها 
بعمق  الساخرة  الالفتات  فهذه  لذلك،  كبيرا،  ونقديا 
الذي  ا�ختبر  أو  ا�صدر  مجهولة  تبقى  واحترافية 

يصنعها.

مواضيع مختلفة للسخرية «الوبائية» 
قوية  كانت  السخرية،  مجال  في  البداية  نقطة 
خلفته  الــذي  الضحك  حجم  بمفهوم  «وكــارثــيــة» 
في  قوية  جد  وحصيلة  ببداية  توحي  كانت  والتي 

هذا ا�جال، حيث كانت االنطالقة، مع إعالن ا�غرب 
رسميا عن بروز أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»، 
حامال  ا�رض  سرير  فوق  لشخص  مفبركة  بصورة 
باألمر،  ا�عني  ا�ريض  هو  بأنه  قيل  النصر  شارة 
قبيل:  من  عليه  الساخرة  التعليقات  انهالت  حيث 
«جايب معاك ا�رض للمغرب وتحمل شارة النصر، 
فريق  مع  الفحوصات  وقعتي  لي  بحال  طفرتيه 

األولى  الشرارة  هي  هذه  كانت  وقد  البارصا»، 
مــــــن التي أعطت هذه ا�وجة العارمة 
لجميع  لتنتقل  الــســخــريــة، 
ا�ــواضــيــع مــثــل الـــنـــار في 
من  يتضح  لــذلــك،  الهشيم، 
خـــالل حــجــم الــفــيــديــوهــات 
والـــصـــور و«الــفــيــشــيــات» 
ــروج ب�  الــهــائــلــة الــتــي تـ
مواضيعها  أن  ا�ــغــاربــة، 
من  ومــتــنــوعــة،  مختلفة 
ــة بــالــحــكــومــة  ــســخــري ال
إلى السخرية  وقراراتها، 
ــات الـــرجـــال  ــالقـ ــن عـ مـ
الحجر  ــي  ف بــالــنــســاء 
طبعا  مــرورا  ا�نزلي، 
بعالقة الحجر بالسمنة 

وبـ«ماكياج» النساء، وبالتعليم 
كل  في  الساخرة  ا�واد  من  وغيرها  بعد،  عن 

ا�جاالت وفي كل الجوانب.
سعد  الحكومة  برئيس  كانت  كالعادة،  البداية 
الدين العثماني، من خالل نشر مقاطع فيديو تقارن 
�واجهة  تجهيزات  من  العالم  زعماء  أعــده  ما  ب� 
على  «بــرك  يقول  الــذي  العثماني  وبــ�  «كــورونــا» 
يتطلق  الروبيني  على  برك  الضو،  يشعل  النكاصة 
ا�ا»، وغيره من ا�قاطع الساخرة من الحكومة ومن 

وزارة الصحة.
اإلجباري  التجنيد  وصلت  السلطة  من  السخرية 
اخترنا  ــو  «ل قبيل  مــن  بتعليقات  كــذلــك، 
نصرفقو  اليوم  لكنا  اإلجباري  التجنيد 
إلى  ووصــلــت حتى  ا�ــواطــنــ�»،  فــي 
ــدم» الــحــومــة الــذي  ــق «م
ــة  ــ ــارب ــ ــغ ــ وصــــفــــه ا�
الحقيقي  ـــ«الــحــاكــم  ب
ــن الـــكـــورونـــا،  ــ ــي زم فـ
أهم  باتت  زوجته  وبــأن 
الــوزيــر، حيث  من زوجــة 
ــتــي قد  ــدة ال ــوحــي ــي ال ه
ترخيص»،  ــدون  بـ تــخــرج 
الحديث  دون  طبعا  هـــذا 
الصحة  وزارة  انتقادات  عن 
وأبــرزهــا  ومستشفياتها، 
ــذا  ــ «ه أن  ــول  ــقـ يـ ــق  ــي ــعــل ت
يقينا،  يؤذينا  لن  الفيروس 

ــه ســيــرأف  من حالنا ح� سيرى وضعية ألنـ
التي  األوروبية  الدول  نحو  وسيرحل  مستشفياتنا 

تملك ا�ستشفيات والتجهيزات العالية جدا». 
استهترت  التي  وا�واضيع  القضايا  أبــرز  أمــا 
فقد  «كورونا»،  زمن  في  للمغاربة  اليومية  بالحياة 
حيث  والرجل،  ا�ــرأة  ب�  ا�توترة  العالقات  كانت 
جدا،  كبير  بشكل  ا�وضوع  هذا  في  ا�غاربة  أبدع 
زوجها  من  طلبت  «زوجــة  أن  تقول  الفتات  منها 
في  جلوسه  بــأن  عليها  فــرد  البيت،  مــن  الــخــروج 
البيت اليوم بمرسوم قانون»، وآخر علق: «ارحموا 
قال  بينما  حــرب»،  أسرى  فهم  البيوت  في  األزواج 
من  طرد  إذا  الراجل  هو  الحقيقي  «الفيروس  آخر: 

العمل وجلس في البيت»، أو تعليق رجل: «جلست 
قائلة:  اليوم  زوجتي  خاطبتني  البيت  في  يوم� 
فيك  جاو  لي  تقول  وغذا  التسياق،  في  النوبة  فيك 
أيام  أربعة  «جلست  يقول  آخر  وتعليق  الخطاب»، 
الطالن  على  الزوجة  مع  كنتسابق  وليت  البيت  في 
ا�لل  «بقوة  قائال:  سخر  من  ومنهم  النافذة»،  من 
والنقاش ب� زوج�، اكتشفت الزوجة أن راجلها لم 
40 عام»، وغيرها  لها صداقها هاذي  يكمل 
من  جدا  الساخرة  وا�واقف  التعليقات  من 

الحياة الزوجية في زمن «كورونا».
أخذ  فقد  بعد،  عن  التعليم  أمــا 
نــصــيــبــه مـــن الــســخــريــة 
التعليم  ســواء  ــالذعــة،  ال
ونشرع  الخاص،  أو  العام 
بالخاص الذي تلقى صفعة 
بالغ  بعد  كبيرة  وانتقادات 
يرغب  الذي  الشهير،  رابطته 
فــي االســتــفــادة مــن صندوق 
ا�غاربة  «كورونا»، حيث علق 
عليه بالقول: «ا�افيا اإليطالية 
ــيــ�، وا�ــافــيــا  ــطــال ــدعــم اإلي ت
ــروســيــ�،  ــم ال ــدع ــة ت ــروســي ال
ــا ا�ــغــربــيــة تــطــمــع في  ــي ــاف وا�
التعليم  أمــا  كــورونــا»،  صندوق 
حـــرج،  وال  ــدث  ــح ف ــي،  ــوم ــم ــع ال
والبداية بتعليق على لسان تلميذ 
عن  نتعلمو  عــاد  بقا  قــرب  عن  «متعلمناش  يقول: 
يخاطب  لطفل صغير  تسجيل صوتي  ومنها  بعد»، 
بالقول:  الهاتف  عبر  دراسية  حصة  خالل  أستاذه 
انتهى  إنه  الشارج  في  التيلفون  سأخشي  «أستاذ 
الشارج فقط بقيت خمسة».. هذا طبعا دون الحديث 
عن السخرية من مظهر النساء والرجال بعد نهاية 
ا�غرب  والشعر  اللحي  «بكثرة  أنه  وقالوا  الحجر، 
سيتحول بعد الحجر إلى ناس الغيوان»، ولم تنس 
ا�طاعم  في  األكــل  موضوع  الساخرة  التعليقات 
صوت  «توحشت  يقول:  ساخر  بتعليق  بالخارج 
وغيرها  بالش»،  وال  بالفريت  يناديني  وهو  النادل 
تناولتها  التي  والخاصة  العامة  ا�واضيع  مــن 

سخرية الشعب ا�غربي.

السخرية من الضحك إلى السجن
جوانبه  وعــن  السخرية  مــوضــوع  عــن  بعيدا 
النفسية واالجتماعية بعيون الدارس� وا�ختص�، 
والتنفيس  الشعب  إضحاك  في  دورهــا  عن  وحتى 
عنه، فيبقى كذلك ألذان وعيون رجال األمن الوطني 
«اسخر  إطــار  في  ا�وضوع،  في  ورأي  نظر  وجهة 
األخالق  وحدود  القانون  إطار  في  لكن  تشاء»،  كما 
التالعب  أو  القانون  حساب  على  وليس  العامة، 
قاد  الذي  األمر  البالد، وهو  الرسمية في  بالقرارات 
إلى  الساخرين  من  العديد  ويقود  يسقط  زال  وال 
السجن والذين بدؤوا ا�وضوع بنكتة وانتهوا اليوم 
التالعب  خــالل  من  وذلــك  وا�حاكمات،  بالتحقيق 
«كورونا»  بوباء  خاصة  معطيات  وحقيقة  بأرقام 
فيديوهات  بتسجيل  أو  الزائفة،  األخــبــار  ونشر 
تسخر في وقت الجد كما حصل يوم السبت ا�اضي، 
حيث تم اعتقال فتات� من مدينة طنجة بثتا شريط 
يقظة»  ــو  «أل الــرقــم  مــن  سخريتهما  يوثق  فيديو 
بـ«كورونا»،  اإلصابة  حاالت  عن  للتبليغ  ا�خصص 
فكانت لحظة سخرية طائشة كلفتهما حريتهما، لذا 
فالسخرية محدودة بالقانون والنظام العام، وليست 

هي ذلك ا�جال ا�فتوح على كل االحتماالت.

تحت ا�ضواء

 zÉfhQƒc{ ¢ShÒa ¿ƒ¡LGƒj áHQÉ¨ª`dG
zÜÉ°û≤àdG{h âµædÉH

حتى إشعار آخر 

كيف أصبحت زوجة «المقدم» أهم من زوجة الوزير
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 عبد اهللا جداد. العيون 

بمدينة  ا�حلية  السلطات  نهجت 
في  األمني»  «الحزام  خطط  العيون 
إلى  تــؤدي  التي  ا�نافذ  كل  إغــالق 
وتهريب  الــســري  النقل  تشجيع 
العيون  ا�واطن� من طانطان نحو 
للفرد  درهم   800 إلى  تصل  بمبالغ 
الواحد، ووقف عبد السالم بيكرات 
والي الجهة، والقائد الجهوي للدرك 
القوات  وقائد  العيون  أمن  ووالــي 

ميدانية  معاينة  على  ا�ــســاعــدة، 
للمدينة،  الــبــريــة  ا�ــنــافــذ  لجميع 
بجرافات  االستعانة  تمت  حيث 
أمني  جدار  لبناء  واألتربة  الرمال 
النقل  ممتهني  على  الطريق  لقطع 
السري ب� ا�دن في حالة الطوارئ 
وجهويا  مركزيا  ا�تخذة  الصحية 

في جميع ربوع الوطن. 
الجميع  أن  على  الــوالــي  وشــدد 
ا�سؤولية،  بروح  يتحلى  أن  يجب 
في هذه الظرفية االستثنائية، وذلك 

ــع خــارقــي  بــعــدم الــتــســاهــل م
تشديد  وكذا  الطوارئ،  قانون 
أجل  مــن  كله  وهــذا  ا�ــراقــبــة، 
سكان  صحة  على  ا�حافظة 
وباء  تفشي  من  والحد  الجهة 
االنتهازي�  و�نع  «كــورونــا»، 
في  األزمـــة  هــذه  استغالل  مــن 
قانوني،  الغير  السري  النقل 
الــتــي لقيت  ــراءات  ــ وهــي اإلج
من  كبيرا  واستحسانا  تجاوبا 

طرف ا�واطن�.

 ≥HÉ°ùàdG á¡µæH »°SÉ«°S ´Gô°U
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●  الداخلة. األسبوع    

ــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة لــهــا مــدلــوالتــهــا  ف
مع  تسابق  فــي  واالجتماعية  السياسية 
رئيس  الجماني،  صــلــوح  الجهة  منافس 
الشعبية،  الحركة  حزب  عن  الداخلة،  بلدية 
الجهوي  ا�جلس  رئيس  ينجا  الخطاط  أقدم 
لحزب  ا�نتمي  الــذهــب،  وادي  لــلــداخــلــة 
االستقالل، يوم اإلثن� ا�اضي، على تسجيل 
نقطة هامة في مشواره السياسي كمنتخب، 
وذلك بإصداره قرارا تاريخيا با�صادقة على 
تخصيص مليار و500 مليون لتوفير 25 ألف 
«قفة» من ا�ساعدات الغذائية لفائدة ساكنة 
إقليمي الداخلة وأوسرد، وذلك بتنسيق تام 
مع السلطات الترابية بإقليمي وادي الذهب 
وأوسرد، وتوفير الدعم للمستشفى الجهوي 
بها  تواجه  حديثة  آليات  من  الجهة  وتمك� 
تفشي فيروس «كورونا ا�ستجد كوفيد 19». 
أن  دورة  آخر  في  له  سبق  الذي  الخطاط 
ا�عطل�،  لفائدة  هامة  ميزانية  خصص 
نـــجـــاح خطته  ــأكــيــد  ــت ل زحـــفـــه  ــل  ــواصـ يـ
سيشمل  ــدعــم  «ال أن  مــبــرزا  االجتماعية، 
ا�حلية»،  السلطات  مراقبة  تحت  الجميع 
بالقفة  يتعلق  ال  «األمــــر  ــأن  بـ مــوضــحــا 
التقليدية، وإنما بحصة يبلغ إجمالي وزنها 
 9 وبها  الغذائية،  ا�واد  من  كليوغراما   50

مواد غذائية أساسية».
ا�واطن�  الجهوي  ا�جلس  رئيس  ودعا 
ــزام  ــت واالل بــالــوعــي  التحلي  ــرورة  ضـ ــى  إل

بتدابير الحجر الصحي ا�نزلي.
معدات  تسليم  كــذلــك،  الجهة  بمقر  وتــم 
للحماية الشخصية لفائدة العامل� بالقطاع 
سيارت�  وضــع  تم  كما  بالجهة،  الصحي 
تحت  الجهوي  للمجلس  تابعت�  لإلسعاف 

ــرف ا�ــديــريــة  ــص الــــجــــهــــويــــة ت
ظل  في  ــة للصحة  ــيـ ــرفـ ــظـ الـ

التي  تـــعـــرفـــهـــا الحالية 
�تمثلة بـــــــالدنـــــــا،  ا و
انتشار  ــي  وبــــــــــــــاء ف
«كوفيد 19».

●  األسبوع   

لحالة  يوثق  فيديو  مقطع  تسرب 
اعتداء وحشي على أسرة مغربية تقيم 
يوم  مساء  بإسبانيا،  بيلباو  بمدينة 
التواصل  مواقع  على  األخير،  األحــد 
ا�جتمع  ــكــر  ــن واســت االجــتــمــاعــي، 
مقاطع  من  ما شاهده  برمته  اإلسباني 
يدع  ال  بما  تؤكد  الوصف،  عن  غنية 
تعمدت  األمن  دوريــة  أن  للشك،  مجاال 
ا�فرط  العنف  استعمال  في  ا�بالغة 
والغير ا�برر ضد مهاجر مغربي شاب 
اشترى  تجاري  محل  من  خروجه  فور 
على  الضرورية،  الــلــوازم  بعض  منه 

مقربة من مقر سكناه.
بإسبانيا  ا�غربية  الجالية  وسجلت 
التفاعل  ارتياح،  بكل  عموما،  وأوروبا 
لسفيرة  السريع  والتدخل  اإليجابي 
بنيعيش،  كــريــمــة  بــمــدريــد،  ــغــرب  ا�
بنعيش  فاضل  الدبلوماسي  شقيقة 
طانطان»،  «أمــوكــار  مؤسسة  رئيس 
وموقف ابنة الصحراء ا�غربية فتيحة 
بيلباو،  العام بمدينة  القنصل  قموري، 
والذي أفضى إلى إطالق سراحهما في 
حدود الساعة الواحدة صباحا تقريبا 
على  اتــصــاالت  بعد  األحـــد،  ليلة  مــن 
ا�عنية،  الجهات  مــع  مستوى  أعلى 
الديبلوماسيتان  ا�سؤولتان  وطالبت 
بمدينة  األمنية  السلطات  ا�غربيتان، 

على  مــوســع  تحقيق  بفتح  بيلباو، 
تظهر  الـــذي  ا�ــوثــق،  الفيديو  ضــوء 
خالله عملية االعتداء على األم واالبن، 
الذي  الإلنساني  الفعل  بهذا  منددت� 
واستنكرتا  اإلنسان،  وحقوق  يتنافى 
أبناء  حــق  فــي  ا�ــمــارســات  هــذه  مثل 
والدة  تعرضت  إذ  ا�غربية،  الجالية 
منزلها  مــن  خــرجــت  الــتــي  الضحية 
ابنها  تعرض  سبب  عن  لالستفسار 
واضح،  مبرر  دون  واعتقاله  للضرب 
وحشية  بطريقة  الجميع  اعتقال  ليتم 
عنها  نقول  أن  يمكن  ما  أقل  وهمجية 

تتبجح  التي  للديمقراطية  تسيء  أنها 
كان  الذي  األمن  ولجهاز  إسبانيا  بها 
القيتارة  نغمات  على  أيام  منذ  يرقص 

في أحد البلدات اإلسبانية.
أنها  عليها،  ا�عتدى  األم  وأكـــدت 
تعاني من جروح وكدمات على مستوى 
ــفــخــذ بــســبــب تــعــرضــهــا لــلــضــرب  ال
طرف  من  للقوة  ا�فرط  واالستعمال 
العناصر األمنية، كما لم تفوت الفرصة 
القنصلة  إلى  الجزيل  الشكر  لتقديم 
العامة التي لم تدخر جهدا في الدفاع 
عنها وعن ابنها �ا تعرضا له من إهانة 

واعتداء وسلوك حاط بكرامة اإلنسان، 
الناس  لعموم  أيضا  بالشكر  وتوجهت 
رجــال  تصرف  يستسيغوا  لــم  الــذيــن 
بــذلــك مــن شرفات  ــددوا  ــ الــشــرطــة ون

ونوافد منازلهم.
ــن سلمان  االبـ كــشــف  جــانــبــه،  ــن  م
الحادث  هــذا  وأســبــاب  مالبسات  عن 
بعد  إذ  الفيديو،  في  يظهر  لم  والــذي 
يوثق  ما  كل  للشرطة  قدم  استفساره، 
ــه خــرج لــلــضــرورة، رافــضــ� ذلــك،  أن
غــرامــة  بتحرير  تدخلهما  ليتوجا 
ظلما  ا�غربي  الشاب  اعتبرها  مالية 
و«حكرة»، وأضاف أن والدته لم تعامل 
أسباب  عن  تستفسر  بامرأة  يليق  بما 
بعنف  لتواجه  ابنها،  واعتقال  ضرب 

خلف أضرارا وكدمات في ساقها.
ا�غربية بكل تقدير  وسجلت األسرة 
تضامن ا�واطن� اإلسبان الذين وثقوا 
خلق  مما  نــشــره،  وعمموا  لالعتداء 
اإلسبانية،  الشرطة  يشرف  ال  موقفا 
وينتظر الرأي العام بإسبانيا وا�غرب 
تشرف  الذي  التمهيدي  البحث  نتائج 
بيلباو  بمدينة  األمنية  السلطات  عليه 
وقنصليتها  ا�غرب  سفارة  من  بطلب 
ــة الــكــامــلــة  ــعــالم ــح ال ــن الــعــامــة، وم
اللت�  الدبلوماسيت�  للمغربيت� 
أثبتتا قدرتهما على مواجهة مثل هذه 
برد  وا�غاربة  ا�غرب  ا�واقف وشرفتا 

االعتبار لسلمان ووالدته فاطمة.

●  السمارة. األسبوع
  

للسمارة  اإلقليمي  ا�جلس  سجل 
با�غرب  إقليمي  مجلس  كأول  نفسه 
يصادق على تخصيص مليار سنتيم 
ــاء  ــات جــائــحــة وب ــداعــي �ــواجــهــة ت
«كـــورونـــا» ا�ــســتــجــد، حــيــث كشف 
خالل  لبيهي  سالم  محمد  ذلــك  عــن 
اإلقليمي  ا�جلس  اجتماع  تــرأســه 

الصحة  قطاعي  واقــع  تــدارس  الــذي 
اإلقليم  عامل  حضره  الذي  والتعليم، 
ومدير  ا�نتخبة  ا�جالس  ورؤســاء 
للسمارة،  اإلقليمي  ا�ستشفى  وأطر 
حيث رصدت الحاجيات وا�ستلزمات 

الضرورية لقطاع الصحة باإلقليم.
تقتضي  األمانة  أن  لبيهي،  وأكــد 
با�سؤولية  الشعور  شــيء  كل  قبل 
تــجــاه ســالمــة وصحة  الــتــاريــخــيــة 

التابعة  ا�جالس  بمختلف  ا�واطن� 
التجھیزات  كــل  وتــوفــیــر  لإلقليم، 
الطبیة استعدادا �واجھة أي طارئ، 
استحسانا  القـــت  ــخــطــوة  ال ھـــذه 
وتنویھا كبیرین من مختلف مكونات 

وفعالیات إقلیم السمارة.
على  لبيهي  ســالــم  محمد  ــز  وركـ
الصحة  لقطاع  الدعم  هذا  تخصيص 
لشراء  وأيضا  االجتماعي،  وا�جال 

ــواد  وم النظافة  مـــواد  مستلزمات 
التعقيم، وأضاف أن ا�جلس اإلقليمي 
ا�ستشفى  ــرف  ــص ت تــحــت  وضـــع 
الطبية،  األطقم  لنقل  حافلة  اإلقليمي 
كــراء  فــي  مساهمته  إلــى  بــاإلضــافــة 
جناح في فندق «آم�» لفائدة األطباء، 
مسجال انخراط كافة جماعات اإلقليم 
لتأهيل  الــقــاضــي  ــورش  الـ ــذا  ه فــي 

القطاع الصحي.
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●  العيون. األسبوع

بات  وما  وما يشكله من خطر،  «كورونا»  وباء 
القطب  تعي�  حدث  جعل  متابعة،  من  به  يحظى 
للمجلس  رئيسا  الرشيد  ولد  خليهن  الصحراوي 
الصحراء،  بشؤون  الخاص  االستشاري  ا�لكي 
عاما  أمينا  العين�  ماء  خليهن  بن  العين�  وماء 
حدث  جعل  ما  وهو   ،141 الـ  وأعضائه  للمجلس 
كقطعة  ــذوب  وي صمت  في  يمر  ــارس،  م  25 يــوم 
ا�لك  ألقى  اليوم،  هذا  مثل  في  الحر،  عز  في  ثلج 
بساحة   2006 سنة  خطابا  ــســادس  ال محمد 
ا�جلس  خالله  أحــدث  العيون،  بمدينة  ا�شور 
في  الصحراوية،  للشؤون  االســتــشــاري  ا�لكي 
قضية  لتدبير  وجريئة  جديدة  استراتيجية  أفق 
الصحراء، «ليساهم ا�جلس إلى جانب السلطات 
الدفاع  فــي  ا�نتخبة،  وا�ــؤســســات  العمومية، 
التطلعات  عن  والتعبير  الصحراء،  مغربية  عن 
مشروع  عبر  وذلك  األعــزاء»،  �واطنينا  ا�شروعة 
حل أعلن عنه جاللته في الذكرى الثالث� للمسيرة 
يكون  للمنطقة  ذاتي  حكم  نظام  إلقامة  الخضراء 

بمثابة الحل النهائي للنزاع ا�فتعل.
اليوم، وبعد مرور سنوات على إحداث ا�جلس 
في  وفشل  ثقيلة،  وطنية  مهمات  في  نجح  الــذي 
أخرى أكثر سهولة، قال ا�هتم بشؤون الصحراء، 
عن  نبحث  أن  كمجتمع  حقنا  «من  سالم:  محمد 
ا�جلس  بمكونات  يتعلق  فيما  ا�رحلة  ســؤال 
ودالالته ومن يقف وراء توقيف نشاطه والحد من 
بالسمارة،  اجتماعه  آخرها  كانت  التي  تدخالته 
الصحراء،  مغربية  عن  الدفاع  إلى  تؤدي  وكلها 
بوضع تصورات الصحراوي� �شروع نظام الحكم 
الذاتي في إطار سيادة ا�ملكة ووحدتها الوطنية 
استقباالت  في  اآلن  دوره  لينحصر  والترابية، 
السؤال  ويبقى  أجنبية،  سياسية  شخصيات 
العريض عن سر غياب رئيس وأم� عام ا�جلس 
القنصليات اإلفريقية إلى جانب وزير  عن تدش� 
الخارجية بالعيون والداخلة، وخاصة خليهن ولد 
الرجل  الركيبات، وهو  قبائل  أقطاب  أحد  الرشيد 
السياسي الذي يحظى بإجماع الصحراوي� هنا 
في  السياسي  الــدور  لعب  على  والقادر  وهناك، 
كسب ورقة الحكم الذاتي تحت السيادة ا�غربية».
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الخطاط والجماني..

وتعليقصورة

الخطاط

الجماني
بيكرات

لقطة من فيديو يوثق للعنف ضد أسرة مغربية

صورة حديثة لنساء صحراويات عالقات على الحدود 
بني الجزائر والبوليساريو، بسبب قرارات منع 

التنقل بسبب «كورونا»(..)

نساء ضحايا «كورونا»



من مدينة ليسل األمريكية، وافقت واشنطن 
على تزويد الجزائر بناقالت دفاعية مصفحة 
من طراز «5000 ـ إم ـ إف»، وهو أول سالح 

قد يصل إلى جبهة البوليساريو.
أن  بالقول،  «األســبــوع»  مصدر  ويفصل 
أنتلجنس»  لـ«أفريكان  الفرنسي�  اختيار 
من أجل تسريب خبر الصفقة، هو تأكيد من 
باريس، بعد لقاءات لودريان مع الجزائري�، 
في  التسليحي  السباق  تعارض  فرنسا  بأن 
ا�جيد  عبد  الرئيس  لكن  ا�غاربية،  ا�نطقة 
فرنسي  تسليح  أي  يكون  «أن  اختار  تبون 
للبوليساريو  مواجهة  أي  في  ا�غرب  يقوي 
يقابله تسليح أمريكي من الطرف الجزائري، 
دفاعي  امتياز  بأي  الجزائريون  يقبل  ولن 
للمغرب يموله الغرب دون أن يكون للجزائر 
نفسها»،  الغربية  الدائرة  ومن  الحق  نفس 
الفرنسي،  الخارجية  وزير  استقبله  ما  وهو 
وتــرك  بابتسامة،  السابق  الــدفــاع  ووزيـــر 

�رافقه التعليق.

»Hô¨ŸG …ôFGõ÷G ìÓ°ùdG ¥ÉÑ°S ∞bƒj ’ zÉfhQƒc{

قائد  حفتر،  خليفة  الجنرال  رفــض  رغــم 
الشرق الليبي، الذي يحاصر حاليا العاصمة 
مع  فيديو»  «كونفرانس  عبر  للقاء  طرابلس، 
ناصر  بوساطة  ــســراج،  ال حكومة  رئــيــس 
بوريطة وزير الخارجية ا�غربي، التزاما بما 
ديوان  الطرفان، جاء كالم مدير  عليه  توافق 
حفتر الفتا، إذ أكد ا�تحدث عن شروط امتياز 

ستكون للمغرب في توريد نفط ليبيا.
ا�عارضة  أن  ــوع»،  ــب «األس مصدر  ــال  وق
طرابلس،  ــى  إل حفتر  لــدخــول  الــجــزائــريــة 
بقرار  عجلت  أحمر»،  «خطا  األمــر  معتبرة 
مغاربي  سوق  في  ا�غربية  ا�صلحة  حفظ 

نفطي يضمن مصالح الجميع، كما قال مدير 
ديوان حفتر.

الجزائر  تهديد  الليبي  للجنرال  وسبق 
كيلومترا  و30   20 ب�  لدخولها  مباشرة 
أسابيع،  ثالثة  وقبل  الليبي،  التراب  داخل 
 90 فأوقف  النفطي،  الهالل  قواته  هاجمت 
في ا�ائة من قدرات تصدير بالده لتنزل من 
1.2 مليون برميل يوميا إلى 110 آالف برميل 

فقط.
أجلت  الالفتة،  العسكرية  الحركة  وهــذه 
الوساطة ا�غربية التي كشفت عنها العاصمة 

الرباط في وقت سابق.
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من  قتالية  خطوط  تلغيم  من  تخوفها  في 
وردا على  الــصــحــراء،  فــي  الــصــراع  طــرفــي 
على  ا�ــغــرب  مارسها  ســيــاديــة»  «أســالــيــب 
ا�وريتاني  الجيش  فضل  جنوبا،  ا�نافذ 
التكتيكية،  األركــان  قيادة  من  نسخة  إطالق 
في  «الكركرات»  معبر  خارطتها  في  شملت 
يعد  ما  وهو  للتدخل،  فرق  ثالث  مع  تنسيق 
نسخة مصغرة من نفس التدريبات الفرنسية 

في منطقة الساحل.
ا�وريتاني، حسب مصدر  التصعيد  ويأتي 
«األسبوع»، من تدريب ثان ومتألف من فريق 
أو  قنابل  مع  التعامل  على  ميكانيكي،  عمل 
لرئاسة  تخصيصها  مــع  متفجرة،  أجــســام 
األركان، وليس ألي قيادة جهوية، وقد سلمها 
الرئيس السابق ولد عبد العزيز مهمة «إدارة 
هذه  في  ا�وريتاني  الجيش  عناصر  تحركات 

ا�نطقة».
وإن أعطى الرئيس ا�وريتاني السابق جهاز 
الدرك دورا مركزيا في قضية «الكركرات»، فإن 
الرئيس الحالي شملها بقيادة رئاسة األركان.

ــد الــغــزوانــي جيشه  ويــؤهــل الــرئــيــس ول
�شاركة  مستعد  هو  كما  تماما  للمواجهة، 
حل  إليــجــاد  إقليمية  مــفــاوضــات  فــي  بــالده 

لقضية الصحراء.
وجــزء  البوليساريو،  جبهة  تعيش  وال 
ألن  «كورونا»،  شبح  ا�وريتاني�،  من  كبير 
ا�ناورات،  صعيد  على  العسكرية  أجندتهم 

دون أي تعديل أو تغيير يذكر.

ا�غرب لم يحرك من طاقمه الطبي العسكري 
سوى ما يوجهه لفيلق واحد، كي ال يعطي أي 
الرئيس  وأشار  الدفاعية،  حالته  عن  انطباع 
«محدود جدا»  انتشار  إلى  ماكرون  الفرنسي 
مع  العملياتي  التنسيق  لتحس�  للقوات، 

باقي األجهزة الحاملة للسالح في ا�ملكة.
ا�هم  من  فإن  «األسبوع»،  مصدر  وحسب   
الــدولــي،  للمجتمع  إقليمية  رســالــة  إرســـال 
للحرب،  ليست  ا�لكية  ا�سلحة  القوات  بأن 
وقرارات  الشعب  لخدمة  موجهة  قوتها  وأن 
لدى  مختلفة  الرسالة  جــاءت  فيما  الــدولــة، 
الذين أكدوا أن اصطفاف الطاقم  الجزائري� 
في  العسكري�  جانب  ــى  إل الطبي  ا�ــدنــي 
مواجهة «كورونا»، تأكيد على القرار ا�يداني 

الواحد في حاالت األزمة.
واختارت العاصمة الرباط استدعاء أجهزة 
لألطباء،  موجهة  وطــواقــم  صناعي  تنفس 
تعزيزا  سرير   3000 إلى  األســرة  عدد  ورفع 
لقدرات مشتركة ب� الطب العسكري وا�دني، 
«قــدرة  بتأهيل  جزائري  تقرير  في  وانتهت 
العصيب،  الظرف  هذا  في  للمملكة  جديدة» 
من  ا�غاربة  إرجاع  الجزائري  الرئيس  فقرر 

اآلن إلى بالدهم، لكن الجيش رفض القرار.
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القناص

«كــورونــا»،  لــوبــاء  ا�واكبة  الــظــروف  رغــم 
عدم  لليورانيوم،  الصينية  الشركة  فضلت 
 68.82 شراء  من  إفريقيا  في  مخططها  تغيير 
حقل  في  تينتو»  «ريو  األسترالية  الشركة  من 
استخراج  وأيــضــا  الناميبي،  «روســيــنــغ» 
وهي  ا�ــغــربــي،  الفوسفاط  مــن  الــيــورانــيــوم 
ا�حاولة التي أجهضت ثالث مرات، آخرها مع 

الفرنسي�.
ــإن الــقــرار  وحــســب مــصــدر «األســـبـــوع»، ف
ــا بــخــصــوص  ــي ــاب يـــــزال ضــب ا�ـــغـــربـــي ال 
االستثمارات الصينية في شمال ا�ملكة والتي 
وتسابق  طنجة،  جهة  رئيس  بسببها  أقيل 
الصيني�  العرض�  �حاصرة  الزمن  فرنسا 
وأكادير،  مراكش  ب�  السككي  الخط  لبناء 
وأخيرا تعويض فرنسا في مخطط استخراج 

اليوارنيوم من الفوسفاط.
عرضها  تقديم  الصينية  الشركة  وقــررت 
للحكومة ا�غربية، في بداية أبريل 2020، لكن 
ا�ملكة، أجلت مناقشة  بها  التي تمر  الظروف 

مشاريع استراتيجية جديدة.
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في رد على إجراءات المغرب بسبب «كورونا»

خوفا من انتشار حاد للفيروس

7العدد:  1069الخميس 2 أبريل 2020 كواليس األخبار

مهمة  ا�غربية  األجواء  إغالق  عرقل  لقد 
من  ا�كونة  الثانية  الخاصة  الفرقة  انتقال 
العسكرية  للشركة  ينتمون  عنصرا   36
األمريكية،  أرلينغتون  مدينة  من  «كاسي» 

إلى السنغال. 
القيادة  فإن  «األسبوع»،  مصدر  وحسب 
(أفريكوم)،  األمريكية  للقوات  اإلفريقية 
بفعل  «كــاســي»،  شركة  بعناصر  تستع� 
إلنجاز  وأيضا  «كورونا»،  من  االحتياطات 

إي»  آي.  «السي.  عناصر  ترغب  ال  مهمات 
بالتورط فيها.

من  ا�ذكورة  الشركة  من  وحــدة  وقــادت 
الصف  مــن  عناصر   7 تحييد  ــردا،  فـ  12
من  انتقلوا  «القاعدة»  تنظيم  في  الثاني 
لسماح  الكبرى،  الصحراء  إلى  وزيرستان 
بمغادرتهم،  الباكستانية  االستخبارات 
التابع�  االتصال  ضابطي  صدم  ما  وهو 

للمخابرات األمريكية في كراتشي.

 zÉfhQƒc{ ÖÑ°ùH á«Hô¨ŸG AGƒLC’G ¥ÓZEG
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في  صوماليالند  ممثل  غوت،  بشير  حاول 
الواليات ا�تحدة منذ سنة 2018، السعي إلى 
ربط اتصاالت مع تمثيلية ا�غرب في واشنطن 

دون فائدة، حسب مصدر «األسبوع».
ا�ملكة  ــدرة  ــ ق أن  ــوت،  ــ غ بــشــيــر  ــرى  ــ وي
تعبيره،  حــد  عــلــى  ــارة،  ــب ج الــدبــلــومــاســيــة 
األمــن  تفيد  حلول  حزمة  إلــى  الــوصــول  فــي 
ذات  مناطق  ب�  الخالفات  وتطوي  اإلفريقي، 
«أقاليم  استقاللية جغرافية أو تاريخية وب� 
الدول» في إفريقيا، وأن صوماليالند لم ترغب 
كذلك،  تزال  وال  البوليساريو،  في حوار  يوما 
ألن االعتبارات التي تراها صوماليالند تهدف 
جديد  منظور  من  إفريقية  كيانات  بناء  إلى 
التي  اإلدارة  السمراء  القارة  لساكنة  يضمن 
تخدم تنميتهم، ويمكن للحل في الصحراء أن 
ضرورية  نراها  التي  ا�عايير  لهذه  يستجيب 
التي  الجيوترابية»  «ا�شاكل  سماها  فيما 

تعانيها القارة، حسب تعبير ا�سؤول.
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رغم الموقف المساند للرباط في الصحراء

الجنرال حفرت



قروض تأهيل المنظومة الصحية 
للمغرب هي وحدها التي يمكن أن 

تكون لها شعبية بعد أزمة »كورونا«

البنية الصحية والتخفيف  إن تأهيل 
الحكومة  الجائحة، فرض على  أثار  من 
واألمــن،  الصحة  في  التوظيف  حصر 
امليزانية  من  دوالر  مليار  وتخصيص 
املخصص  ــدوق  ــن ــص ال ــى  إلـ ــة  ــعــام ال

لـ»كورونا«.
املغاربة  أن  على  الــخــبــراء  ويجمع 
الذعر  مشتريات  متاهة  فــي  سقطوا 
الحكومة  قننت  لذلك  بايني(،  بنيك  )أو 
بيع  وراقبت  الطبية،  الكحول  مرسوم 
وبــدأت  املطهرة،  واملغاسيل  املحاليل 
ارتفعت  التي  الكمامات  املوجة مع  هذه 
أن  قبل  القفازات،  ثم  املائة،  300 في  بـ 

ينشر أن فعاليتها محدودة.
وزادت أثمنة الثوم بـ 300 في املائة، 
وكذلك الشأن مع البصليات وغيرها من 
عدم  مع  التخزين  تزامن  وقد  الخضر، 
تحديد أفق زمني للحجر الصحي الذي 
أربعة  أسابيع،  لخمسة  املغرب  قــرره 
من   81 الفصل  على ضوء  رسمية  منها 
عليه،  البرملان  مصادقة  دون  الدستور، 
انطالق  ظروف  عن  املتتبعون  ليتساءل 

الدورة الربيعية.

عن  املغرب  في  طــرأ  ما  يختلف  وال 
باقي العالم، فتشابه األداء مع ما حدث 
في فنزويال في داكازو عام 2013، تحت 
الرفوف«)1(،  في  يبقى  »ال شيء  عبارة 
حيث  ــدول  ال إلــى  الوضع  هــذا  وانتقل 
إلى  موجهة  سفينة  إيطاليا  قرصنت 
موجهة  مواد  وقرصنت  وكينيا،  تونس 
لفترة  الغاب  فكر  ليسود  أملانيا،  إلــى 
كشفت صعوبة تعامل اإلنسان بقيم مع 

األزمات الشديدة. 
مع   2013 في  األمريكي  يختلف  ولم 
الشخصي(  )للسالح  الذخيرة  نقص 
ــة »داكـــــازو« الــغــذائــيــة في  وبـــني أزمـ
صعبا،  ــق  األف أصبح  فكلما  فنزويال، 

انتهى الناس إلى مشتريات الذعر.
أثمان  ارتفعت  ثانية،  موجة  وفــي 
الخضر، وبعدها استقر الغالء في حده 
األقصى، وفي تكاتف العسكري واملدني 
ملراقبة حالة الطوارئ الصحية، لم تكن 
هناك محاسبة في املستويات القيادية.

إدارة  بسبب  االحتجاج  من  وخوفا 
األطــراف  فضلت  املـــرض،  انعكاسات 
امــتــصــاص الــغــضــب بــالــخــالف حــول 
صندوق  تعويضات  صــرف  ترتيبات 
إلى  املناورة  هامش  فتقلص  »كورونا«، 

حد بعيد بالنسبة لدوائر الحكم.
ومن املتوقع أن يكون الحجر الصحي 

إلى  نقطة  بنصف  االنكماش  إلى  دافعا 
لعام  العام  الوطني  الناتج  في  نقطة 
ستكون  التذبذب،  هذا  وبسبب   ،2020
األرقام منشورة ابتداء من نهاية الفصل 
يونيو  )شهر  السنة  هــذه  من  الثاني 

القادم(.
سلسلة  في  عاملية  أزمــة  داخــل  ومــن 
ملدة  تستمر  والــتــي  العاملية  التوريد 
الهامش  التقشف  سيقلص  عــامــني، 
حدود  إلى  الصحي  الحجر  بدأه  الذي 
النفط  ثمن  وبخفض  درهــم،  مليار   45
ستكون  استهالكه،  وخفض  األصل  من 
درهم،  مليار   35 حدود  في  التوريدات 
يتزامن  التوريدات  خفض  فــإن  لذلك، 
التكنولوجيا،  صناعة  تحذير  مع  دوليا 
ــخــصــوص، مـــن  خفض  عــلــى وجـــه ال

شحنات البضائع اإللكترونية)2(.
استقرارا  أن  االعــتــقــاد  الخطأ  مــن 
داخليا تنتجه أزمة »كورونا«، سيساعد 
على امتصاص تقلب السوق الدولية، ألن 
بعض املحللني يعطون أهمية لتداعيات 
هذا الوباء، ألنها تتجاوز وتتفوق على 

تداعيات فيروس »سارس«)3(.
وباتجاه املغرب لالقتراض على األقل 
املغرب،  لقرار  دوالر،  ملياري  حدود  في 
في  دوالر  مليار  اقتراض  ــة،  األزم قبل 
آخــر  دوالر  ومــلــيــار   ،2020 يــونــيــو 

صندوق  في  الدولة  مساهمة  لتغطية 
فيما  العامة،  امليزانية  من  »كــورونــا« 
النفط  ثمن  استهالك  انخفاض  سيكون 
وتــراجــع الـــواردات فــي حــدود 14 في 
املــائــة مــن الــحــاجــات األســاســيــة، لكن 
االجتماعية،  والحاجة  العمل  توقف 
املخصص،  املالي  الغالف  سيتجاوزان 
وتسعى الحكومة إلى وصول التبرعات 
حكومة  قدمته  مما  املائة  في   200 إلى 
العثماني، خصوصا أمام الضرر الكبير 
ال  منوا بخسائر  الذين  األسهم  لحاملي 
تختلف عن انهيار األسواق املالية لعام 

.)4(2008
وضمنها  الخيارات،  انحصار  وفي 
املغرب،  في  املعتمد  الكالسيكي  الخيار 
لحل  النقدية  األوراق  في طبع  واملتمثل 
املالية  األزمة  في  كما  السيولة،  مشكل 
رؤيــة  أمـــام  فنحن  ــرة،  األخــي العاملية 
حقيقة  يتمثل  ال  املشكل  ألن  معاكسة، 
ظاهرة  وهي  السيولة،  إلى  الحاجة  في 
عاملية، كما أشارت رئيسة البنك املركزي 
األوروبي، كريستني الغارد، لقولها: »إن 
انتشار املرض لم يتسبب بعد في تأثير 
فإن  لذلك،  التضخم«،  على  األجل  طويل 
حالة  قبيل  األسعار  ارتفاع  من  جاء  ما 
حالة  وليد  يكن  لم  الصحية،  الطوارئ 
الذعر،  مشتريات  وليد  بل  الــطــوارئ، 

التضخم،  معدل  على  أثر  فال  وبالتالي، 
املزيد  في  والرغبة  االستهالك  لضعف 
حالة  تمديد  مــن  خــوفــا  التقشف  مــن 

الطوارئ، كما حدث في دول أخرى.
السياحة  عــلــى  اململكة  والعــتــمــاد 
واملغاربة املقيمني بالخارج، فإن املغرب 
العجز  تغطية  ــى  إل مضطرا  سيكون 
قد  فالعجز  لذلك،  آخــر،  دوالر  بمليار 

يصل إلى 3 ماليير دوالر.
أحد  يناقش  لــن  الــفــيــروس،  وبــاســم 
وعلى  اململكة،  القتراض  الحكومة  رفع 
الصعيد الصناعي، فإن الركود في قطاع 
الطلبيات،  آالف  إلغاء  بعد  السيارات 
التي  وحساباته  املغربي  املخطط  يربك 
مستقرة، وسعت  غير  البداية  من  كانت 
بناء صناعة  للبطالة وليس  إلى خفض 

وطنية تصمد أمام التحديات.
كبار  املغربية  الحكومة  وتفاوض 

مشاريعهم  إلبقاء  املستثمرين، 
ــي املـــغـــرب، رغــم  مــفــتــوحــة ف
ظروف األزمة العاملية والحجر 

خصص املغرب مليار دوالر من ميزانيته العامة ملحاربة »كورونا«، وسبق لوالي بنكه املركزي، قبل اجتياح الفيروس لبالدنا، تأكيده ىلع رغبة 
العاصمة الرباط يف اقتراض مليار دوالر قبل شهر يونيو القادم من السوق الدولي، بما يجعل حاجته إلى ملياري دوالر مسألة حسابية بحتة دون 
قياس التداعيات التي تجعل تحفيز االقتصاد مرة أخرى يتعدى الثالثة مليارات دوالر يف السقف املنظور، وهو نفسه السقف املقترح من البنك 

الدولي لخط السيولة والوقاية.
وحسب آخر اإلحصائيات الرسمية، فإن صايف النقد األجنبي بالعملة املحلية هو 245 مليار درهم، أي خمسة أشهر و12 يوما من واردات اململكة، 

بمعدل مليار ونصف درهم يوميا.
وبتراجع االستيراد والحركة التجارية بسبب إغالق األجواء، وانخفاض برميل البترول إلى النصف )30 دوالرا( وقلة حركة الناقالت الداخلية إال 

للضرورة، فإن الخمسة شهور من االحتياطات، ستكون بهامش كامل.
وسيكون شهر يونيو 2020 صعبا، لذلك، قرر املغرب العودة إلى حياته املالية بشكل كامل يف هذا الشهر، ولم تستخدم اململكة، يف وقت 

سابق، خط الوقاية لسنتين مع البنك الدولي )2018 و2019(، بمعدل خط ائتماني سنوي لالقتراض يف حدود املليار ونصف مليار دوالر للسنة، 
ويقترض املغرب مليار دوالر يف صيف كل سنة من السوق الدولي بفوائد منخفضة، وهو ما ال يمكن التكهن به يف سنة 2020 رغم محاولة 
تنشيط االقتصاد األمريكي، ومن ثم العاملي بألفي مليار دوالر، للخروج من أزمة »كورونا«، وال تتوقع دوائر القرار مواصلة الضغوط »الشديدة« 

ىلع االحتياطي إال يف حدود 30 يوما، لذلك، قررت حالة الطوارئ الصحية إلى 20 أبريل الجاري.
وتعاني اململكة من حزمتي إجراءات مزدوجة، تجاه تحرير سعر الدرهم، والضبابية التي أحاطت باالنتقال إلى تحريرالعملة بما يزيد عن 5 يف 

املائة، وأيضا حزمة اإلجراءات املوجهة ضد انتشار وباء »كورونا«.
وبتعديل أجندة تحرير الدرهم والخفض املفروض ىلع الواردات، لن يغير املغرب من أجندته املالية، ولذلك، جعلت الحكومة إجراءاتها ضد 

»كورونا« بعيدة عن برنامجها املالي، ومن خالل صندوق خيري يساهم فيه الجميع، لذلك، فإن استدانة اململكة لخطة الحكومة بشأن صندوق 
»كورونا« يرفع فاتورة الدين املتوقع بـ 100 يف املائة، وقد يزيد كلما زاد تأزم النشاط االقتصادي، رغم التحقيق الذي خلقه التقشف العام الذي 

ضرب اململكة من أقصاها إلى أقصاها بفعل هذه الجائحة.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

قرو�ض 
املغرب 

يف اأزمة 
»كورونا«

زيادة جنونية في معدالت الفقر بعد نفاذ المدخرات الصغيرة
جورجيفا رئيسة البنك الدولي تتوسط بنشعبون والجواهري

تكلفة الوباء تصل إلى 5 ماليير و300 مليون دوالر

»حالة طوارئ صحية« مع 
دفع املواطن حتت الطوارئ 
ألثمنة كل األدوية، مبا فيها 

خوافض احلرارة باجتاه 
األطفال املشتغلني يف 

القطاع غري املهيكل، مما 
جعل الشعب بني املوت 

باجلوع أو املوت بـ»كورونا«.
ونقل احلالة الصينية 

االشرتاكية واملتقدمة 
للمغرب الفقري، وبفوارق 

ليربالية واسعة، خطيئة إن مل 
تكن هناك إجراءات املواكبة 

كافية وناجعة، فالدولة 
تقرتض يف الظروف العادية 

ألجل الشركات واألغنياء 
باسم التنمية االقتصادية، وال 

تسمح لنفسها باالقرتاض 
هذه املرة من أجل إنقاذ 

فقرائها.
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في  العمال  منه  استثني  الذي  الصحي 
هذه املصانع.

ــرب عن  ــغ ــراءات امل ــ ولـــم تــخــرج إجـ
جانب  إلى  النقدية  السياسة  استخدام 
السياسة األمنية لتغطية العجز الفادح 
اكتشف  وقــد  املــواطــن،  يعرفه  الـــذي 
في  أساسا  املتمثلة  األساسية  حاجاته 
تتعلق  ال  فاملسألة  الصحية،  البنية 
الخوف  بل  االقتضاء،  حسب  بالعمل 

على أساسيات املغرب االقتصادية.
ــزي )بنك  ــرك وقـــد يــخــتــار الــبــنــك امل
تقديم  عبر  السهلة  الطريقة  املــغــرب( 
سيولة كافية من خالل عمليات السوق، 
الدينامية  استعادوا  الغربيون  فيما 
عبر شراء األصول)5(، أي شراء البنك 
وبالتالي،  الحكومية،  للسندات  املركزي 
الدولة  مالية  على  ضغوط  أمــام  فإننا 
التي  الصغيرة  املدخرات  تأمني  وعلى 

استهدفتها حالة الطوارئ الصحية.
وفيما تراجعت الصني بـ 3.5 في املائة 
املغرب  فإن  لفصل واحد)6(،  النمو  من 
بهذه اإلجراءات، يريد أن يبقى التراجع 
نفس  وعلى  املائة،  في   1.5 حــدود  في 
اقتصاديني،  لفصلني  النمو  على  األثر 
القادم،  يونيو  شهر  إلــى  وبالوصول 

سيتعافى االقتصاد.
الخروج  الظروف  هذه  في  ويصعب 
عن بعض املؤشرات واملعايير في قياس 
الخروج  وأيــضــا  االقتصادية،  األزمــة 
السياسي  ــراره  ق وحــد  فاملغرب  منها، 
يحدث  لم  كما  والصحي  واالقتصادي 
ومواطنون  أطباء  انتقد  إذ  بلد،  أي  في 
ــصــني، وأقــيــل  ــي ال ــحــزب الــحــاكــم ف ال
وانتقد  ــان،  ووهـ مدينة  مسؤولي  كــل 
الغربية  الحكومات  بشراسة  املواطنون 
بدون استثناء، لكن املعارضة في املغرب 
وقفت بجانب النظام في تفاصيل خطته 

ملواجهة جائحة »كورونا«.
في  فاتورتهم  الصينيون  حــدد  وإن 
هذا الفيروس وأنهوا هذه الصفحة، فإن 
مفتوحة،  تظل  البلدان  باقي  حسابات 

حسب تقرير »مورغان ستانلي«.
الدول  كل  في  البنك  خبراء  وحسب 
باإلضافة  قــويــة،  حكامة  تعرف  التي 
لن  الخسائر  فإن  الواحد،  القرار  إلى 
تكون  قد  نقط،  بأربع  انخفاضا  تتجاوز 
النتيجة  تكون  وقــد  النمو،  معدل  من 
سلبية بناقص 4 في املائة إن كان النمو 
املغرب  وتوقع  املائة،  في   0 حــدود  في 
في   4.2 حــدود  في   2020 لسنة  نموه 
بمعيار  سيسجل  أنه  يؤكد  بما  املائة، 

»مورغان« نسبة 0.2 في املائة.
إلى  املغربي  االقــتــصــاد  يــعــود  ــن  ول
املهيكل  غير  القطاع  في  حركته  سابق 
سنة،  بعد  إال  جدا  الصغيرة  واملقاولة 
ألن بعض الرساميل صرفت في األزمة، 
األعمال  ذات  الشركات  تتعافى  ال  وقد 
النسبة  وهـــذه  املــنــاولــة،  أو  الفرعية 
الدولة  تقدم  لم  إن  »سامة«  تصبح  قد 
إعــانــات مــبــاشــرة، مــا دامـــت لــم تقدم 
على  للحفاظ  املتضررين  لكل  مساعدات 

املدخرات.
»من  أن  الدوليون،  الخبراء  ويتوقع 
املــهــم اإلبــقــاء على خــطــوط اإلنــتــاج«، 
آالف  عــشــرات  إلــغــاء  فــي  املشكلة  لكن 

الطلبيات، تقول شركة »رونو«.
الشركات  عمل  على  املغرب  وحافظ 
من  وسيكون  الصحي،  الحجر  هذا  في 
املردودية  تراجع  على  التأكيد  املنطقي 
في حدود 80 في املائة في شهر مارس، 

و60 في املائة في شهر أبريل 2020.
وليس  ــن،  ــورديـ املـ الــدولــة  ومــســت 
القيمة  صانعي  أو  والتجار  املنتجني 

املضافة في حالة الطوارئ الصحية.
متقدمة  النتائج  جاءت  الصني،  وفي 
واقــع  مــن  األثـــر،  قياس  مستوى  على 

ثالثة عوامل:
تشارك  ولم  النفقات،  تغطية  عدم   )1
بل  املعركة،  هذه  في  مواطنيها  الدولة 
يمنع  بما  األمنية،  قبضتها  أحكمت 
ظروف  في  مهيكل  غير  حر  نشاط  أي 

الطوارئ.
2( تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

إنسانية  تدخالت  أي  تفعيل  عدم   )3
إال في حدود دنيا للغاية.

مالية  فــاتــورة  أي  الــدولــة  تدفع  ولــم 
رغم  الصحية،  الطوارئ  لحالة  كبيرة 
ممارسة  مــن  الــنــاس  منع  قــررت  أنها 
نشاطاتهم، لذلك، فإن املستوى املعياري 
يكن  لم  الفيروس،  تقاوم  التي  للتغذية 
األمنية  اإلدارة  فيما  للجميع،  متاحا 

بصرامة،  السياسي  ــرار  ــق ال واكــبــت 
الفادح  البنيوي  الخلل  يظهر  ال  كــي 
التدبير  من  سنوات  فيه  تسببت  الذي 
»امليزانيات  يسمى  ما  رفع  رفض  الذي 

االجتماعية«.
السياسية،  التقديرات  لهذه  وتبعا 
التي تخاف على النظام الذي قرر إنهاء 
سبب  الذي  الفاشل  التنموي  النموذج 
الصحية  التحتية  البنية  تراجع  في 
فقد  جما،  تحديا  الــيــوم  تــواجــه  التي 
لصرف  مــرات  السياسي  القرار  تدخل 
أسلوب  املغرب  واتبع  عنه،  االنتقادات 
»كورونا«،  فيروس  مكافحة  في  الصني 
مصادر  من  املائة  في   80 أغلقت  وقــد 
الناتج الداخلي اإلجمالي و90 في املائة 

من الصادرات إلنهاء الوباء.
هذه  مــن  الــربــاط  العاصمة  وخففت 
لكنها  ــة،  ــق ــي دق ــروف  ــ ظ فـــي  الــنــســب 
نسبة  أن  الحظنا  وبالتالي،  استباقية، 
ــام  األرق خــالل  مــن  تكون  لــن  الخسائر 
بنفس فداحة الصني، ألن قدرة االقتصاد 
على الصمود غير التي لدى الصينيني، 
املغربي  االقــتــصــاد  سيسجل  ــك،  ــذل ل

صعوبات في هذا الصدد.

 ألول مرة يجرب المغرب أن يكون 
بالتجربة الحية تحت حالة الطوارئ 

وأضاف  الطوارئ،  حالة  بكني  أعلنت 
حالة  إلــى  »الــصــحــيــة«  صفة  املــغــرب 
مختلف  ــة  ــدول ال وجــربــت  الـــطـــوارئ، 
الورق،  على  كانت  التي  السيناريوهات 
األرض،  على  عملية  خططا  وأصبحت 
أن  املنطقي  غير  من  سيكون  وبالتالي، 
معدات  ألن  القاتلة«،  ــة  »األزمـ تحدث 
مائة  إلى  وصلت  الشخصية  الحماية 
ضعف، وبدأت التراجعات بنسب عالية 
القطاعات، وهي مسألة طبيعية  كل  في 
حالة  تكون  التي  طــوارئ  حالة  كل  في 

حرب.
عن  الصادرة  الدراسات  إحدى  تقول 
لويس)7(:  سان  في  واشنطن  جامعة 
ضعيفة  للدول  االقتصادية  القدرة  إن 
عند  أو  االحتجاجي،  الشلل  حــال  في 
الشلل عبر  الدول ممارسته بنفس  قرار 
حالة الطوارئ، وحسب قول جني يونغ 

ميلر: ستكون األثار بخسارة تصل إلى 
كما  تماما  لسنتني،  دوالر  مليار   300
لسنتني،  األثــار  العثماني  ورقــة  مــددت 
أداء  لتحسني  قاسية  أجــرأة  بدون  لكن 
حكامتها  منسوب  ورفع  الدولة،  أجهزة 

بما يناسب تحقيق األهداف.
مع  الصني  في   2002 عام  وما حدث 
فيروس »سارس«، تراه مماثال لفيروس 
»كورونا« املستجد، غير أن توجه العالم 
مع  التجاري  والتبادل  الصناعة  نحو 
الصني  تعطس  أن  دفع  الذي  هو  بكني، 

فيصل الرذاذ باقي العالم.
أقفل  الــذي  املغرب  فإن  عليه،  وبناء 
الذي  هو  »إيبوال«،  فيروس  مع  حدوده 
الصحية  الــطــوارئ  نفسه  على  فــرض 

ملواجهة »كورونا« املستجد.
الــرد  فــي  األســـلـــوب  ذات  ــكــرر  ــت وي
اآلفة  هــذه  فمواجهة  ولذلك،  املغربي، 
الطوارئ  حالة  إلنجاح  الجيش  بإنزال 
الشعب،  يتفهمها  مسألة  الصحية، 
شمال  في  سياسية  ألسباب  ويعرفها 
انتفاضات  ــع  وم الــريــف،  مــع  اململكة 
بعض املدن، فالقرار ال يتغير، بل يخلق 

هامشا جديدا للمناورة.
الغاية  على  العمل  ببساطة،  ويمكن 
مع  تــتــعــارض  أال  عــلــى  االقــتــصــاديــة 

يسبق  فاألمني  القومي،  األمــن  قضايا 
ــادي واالقـــتـــصـــادي يــرســم  ــصـ ــتـ االقـ

السياسي.
للكوارث  هــاوس«  »وافــل  مؤشر  ففي 
تدقيقه مع مركز  الطبيعية والذي جرى 
االقتصادية  املؤشرات  لضبط  »بوينغ« 
على  خصوصا  »كـــورونـــا«،  لــفــيــروس 
بنيات الدول الثالثية، أشارت  الدراسة 
واألجواء  الحدود  إغالق  تأثير  أن  إلى 
ــرض الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، أكــثــر  ــ وف
مأساوية على االقتصاد من أي إجراءات 

أخرى.
ــار الــعــالــم مــواجــهــة فــيــروس  ــت واخ
باستراتيجيات  املستجد  ــا«  ــورون »ك
بـ»عزل  محلية للعزل االجتماعي انتهت 
ــحــدود بني  ال اقــتــصــادي«، ألن إغـــالق 
أزمة  في  تسبب  والدول  واملدن  البيوت 
الــتــجــارة،  حجم  فــي  شــك  وال  ستؤثر 
نموذجها،  على  ومن  الصني  وستكون 
قررت  لذلك  اقتصاديا،  الخاسرين  أول 
بألفي  مالية  حزمة  املتحدة  الــواليــات 
مليار دوالر، وستسعى إدارة ترامب إلى 

تسهيل وتسييل الديون لتمرير األزمة.

 قد تكون هناك »أزمة اقتراض 
عميقة« لسنتين، لذلك، فالحكومة 
تحتاج في الحد األدنى، إلى 3 ماليير 

دوالر فورا ولسنتين، ودائما وبشكل 
اعتيادي مليار دوالر كل سنة، وهو 

تدبير تكون الحاجة فيه 
إلى 5 مليارات دوالر 

الخام  الــداخــلــي  الناتج  سيتضرر 
لم  إن  نموه  وينكمش  بنيوي،  بشكل 
حيوية  اقتراضات  إلى  املغرب  يسابق 
إنشاء  إلــى  العودة  تحديني:  ملواجهة 
منظومات وبنيات تحتية فاعلة، صحية 
وأيضا  التحديد،  وجه  على  وتعليمية 
ــطــوارئ  ــة بــعــد حــالــة ال ــدول تــمــويــل ال
سمحت  وإن  االستيراد،  أوقفت  التي 
التوقعات  وجــاءت  اإلنتاج،  بمواصلة 
ترتيبني:  خــالل  مــن  الــوقــع«  »شــديــدة 
حدود  في  الــدوري  السنوي  االقتراض 
لتمويل  االقتراض  وأيضا  دوالر،  مليار 

للطوارئ ومواجهة العجز.
مع  ــقــول  ال النجاعة  مــن  وســيــكــون 
إليوت سميث، بأن احتياط الدولة ليس 
مهما في هذه املرحلة، بل تجويد التدبير 
مجرد  الــطــوارئ  ألن  الحوكمة،  ــع  ورف

بشكل  القانون  لسلطة  إنــتــاج  إعـــادة 
سلطة  تتحول  أن  املخيف  ومن  صــارم، 
وبالتالي،  السلطة،  قانون  إلى  القانون 
املالية،  املساءلة  استعادة  األجدى  فمن 
الــحــرج، بوضع  الــظــرف  فــي هــذا  وإن 
ـــ»كــورونــا« تحت  الــصــنــدوق املــوجــه ل

رقابة املجلس األعلى للحسابات.
هذه  تفاصيل  لكل  الداخلية  وتأطير 
ضحايا  عن  العاجل  للتخفيف  الخطوة 
يكون  لــن  الصحية،  ــوارئ  ــط ال حــالــة 
بـــاألداء املــرغــوب فــيــه، إال فــي حــاالت 

محددة.
إن ما سمي »لجنة اليقظة االقتصادية« 
ضعيفة  معدالت  تعمم  أن  تستطع  لم 
إلــى  وتــحــولــت  الــخــســائــر،  لتعويض 
أفق  في  شيء  ألي  تكفي  ال  تعويضات 

تعميمها على األفقر واألشد فقرا.
العميقة  األزمــة  فــإن حل  ــك،  ذل ومــع 
لالقتراض سيكون باملزيد من االقتراض، 
فيما يكرر العالم أزمة 2008)8(، ويكرر 

املغرب نفس اإلجراءات.
كحد  دوالر  مليارات   5 وبــاقــتــراض 
سيدخل   ،2022 سنة  نهاية  إلى  أدنى 

املــغــرب فــي صــعــوبــات تــبــدأ مــن خط 
وإعــادة  ــي،  ــدول ال البنك  مــع  اإلئــتــمــان 
االستقرار إلى بورصة البيضاء، وأيضا 
إعادة هيكلة التدخالت املالية لصندوق 
ال  كــي  ــا«،  ــورون »ك وصــنــدوق  املقاصة 
النشاط  ألن  فقرا،  الفقيرة  الفئة  تزداد 
غير  القطاع  في  والخدماتي  التجاري 
املــســاعــدة  بــاألســاس  يــخــدم  املهيكل 

العائلية.
تسوية  إحداث  يوم  كل  في  ويصعب 
يطلب  الــذي  القطاع  هــذا  مــع  للدولة 
صــنــدوق  مــن  ــفــادة  االســت مــا  بطريقة 
إلى  يتمكن  لم  ــذي  ال وهــو  ــا«،  »كــورون
الشركات  اآلن من تقدير خسائره، فيما 
املندرجة في البورصة سجلت مؤشرات 

خسارتها.
في  الشريك  األحـــرار،  حــزب  ويطلب 
الحكومة، تعويض الشركات املتضررة، 
لصالح  إجراءات  تسطير  األقل  على  أو 
ــى الــنــشــاط  ــعــود إلـ ــي ت املـــقـــاوالت، ك
هذا  متجاوزة  سليم  بشكل  االقتصادي 

التوقف االضطراري.
وعــلــى الــحــكــومــة املــغــربــيــة، حسب 

املنتدى االقتصادي العاملي، أن:
هذه  في  االقتصادي  الــدور  تقود   )1
املرحلة، وال تعمل على لجن أو صندوق 

لجنة  املغرب  واختار  باألزمة،  مرتبط 
خيريا  وصندوقا  االقتصادية  اليقظة 
ملواجهة الجائحة، فيما األقدر أن تكون 
صلب  في  االقتصادية  ــار  األث مكافحة 

البرنامج الحكومي.
ضمن  الصحة  نفقات  تكون  أن   )2
نتيجة  وليس  الــوزاريــة  العمل  خطط 
مهمة  ألن  خــاصــة،  حكومية  عــطــاءات 
مستوى  على  الحفاظ  هــي  الحكومة 

العيش الذي آلفه املواطن.
الدولية  املالية  املؤسسات  ووضعت 
50 مليار دوالر للتمويل السريع لحاجة 
الدول، وليس لدى املغرب سوى هامش 
الحكومة  مساهمة  نصف  يساوي  مالي 

تجاه صندوق »كورونا«.
مدينة  تظهر  أن  ــاط  ــرب ال تــريــد  وال 
مليون   500 حدود  وفي  سريع،  بشكل 
الطبيعي  لكن  »كورونا«،  بسبب  دوالر، 
لتمويل  موجهة  االســتــدانــة  تكون  أن 
التحتية  البنية  مشاريع قطاعية تخص 
الصحية تحديدا، فيما توجه التمويالت 
لفاقدي  املباشرة  للمساعدة  اإلحسانية 

الوظائف وغير القادرين على األداء.
املغرب  لدى  ليس  وحاليا، 
هامش املناورة املالية الكافي 
لتغطية حاجاته من القروض 
صندوق  رئيسة  تأكيد  رغــم 
كريستالينا  الــدولــي،  النقد 
لن  ــاس  ــن ال أن  جــورجــيــفــا، 
يموتوا بسبب نقص األموال، 
وجود  على  ينبني  فالتحدي 
ــم الــخــدمــة  ــدي ــق الـــغـــذاء وت
الوقت  في  للمواطن  الصحية 
الــظــرف  فــي  وإن  املــنــاســب، 
الحرج، ويوصي الصندوق:

1( بتقديم دعم على األجور 
املساعدة  أجل  والشركات من 
والتمييز  العدوى،  كبح  على 
املنتجني  بــني  يــحــدث  ــذي  الـ
ظرفية  في  والعاملني  للعمل 
ذكيا،  إجــراء  ليس  حساسة، 
واليابان  فرنسا  قدمت  لذلك، 
عن  واألفــراد  للمؤسسات  دعما  وكوريا 
خاللها  يمكثون  التي  ــازات  اإلجـ ــام  أي
ــي مــنــازلــهــم، لــرعــايــة أبــنــائــهــم في  ف
فرنسا  وتمنح  املــدارس،  إغالق  فترات 
بالفيروس  للمتأثرين  مرضية  إجــازة 
في  أنفسهم  يضعون  والذين  مباشرة، 
ورقة  دراســة  تقول  ذاتــي،  حجر صحي 

»غاسبار وماور«.
النقدية  التحويالت  في  التوسع   )2
والسيما  مــدتــهــا،  ــة  ــال وإط والعينية 

للفئات املعرضة للخطر.
3( تقديم تخفيف ضريبي للمؤسسات 

واألفراد الذين يعجزون عن سدادها.
وهـــذه الــحــزمــة، تــرفــع وال شــك من 
حدود  في  املغربي  االقتراض  احتماالت 
وبالتالي،  أخــرى،  دوالر  مليون   300
من  لــلــخــروج  املــالــي  الــغــالف  سيكون 
5 مليارات و300  جائحة »كورونا« هو 
مليون دوالر إلى سنة 2023، ولصعوبة 
العاصمة  فإن  املبلغ،  هذا  إلى  الوصول 
مليارين  حدود  في  أزمتها  تدير  الرباط 
ونصف املليار دوالر، مع برمجة النقص 
عبر سنتني ماليتني قادمتني على األقل.

األداء،  في  باملرونة  املغرب  وأقر 
ما  وهــو   ،2020 يونيو  إلــى 
متعددة،  دول  عليه  أجمعت 

التعويضات الموجهة لـ 3 ماليين نشيط في القطاع غير المهيكل
 وفي القطاع المهيكل بالمقاوالت الصغيرة المتوقفة، هي تحت 

المعيار األممي لحالة »الالجئ والنازح« للمساعدة اإلنسانية.
وقدمت الدولة في حدود 30 في المائة فقط من الحد األدنى لألجور لصالح 

معيلي أسر، أي أقل من دوالر في اليوم، وهو ما يعني أنها مساعدات 
تحت خط الفقر، وفي الشهر الموالي، ستكون المساعدة بـ 16 في المائة 

من األجر الشهري، وهو ما يجعل الشعب تحت سقوف الفقر الشديد، 
وتتخوف الدولة من االقتراض لتجاوز هذه الجائحة.

فقراء المملكة بين الموت 
بالجوع والموت بـ»كورونا«، 
وهو تحدي للدولة، وعليها 
التفكير في إدارة التداعيات، 
فالفقراء يعيشون اليوم بين 
المطرقة والسندان، في ظل 
ضرورة العمل على تأمين 
شبكات »األمن المالي« 
و»األمن االجتماعي«.



لكن املهم هو:
العمل،  الســتــمــرار  خــطــة  وضـــع  أ( 
يسمح  اإلنــتــاج  مــن  مستوى  ثــم  ومــن 
للمجتمع،  الحامية  الدولة  باستمرار 
وقف  عــن  القانونية  املــســؤولــة  ألنــهــا 
أو  الجماعي،  الحجر  إلنجاح  النشاط 

حالة الطوارئ الصحية.
ب( أن وضع ميزانية الطوارئ بعيدة 
عن الحكومة، وإن بتمويل منها، يكشف 
بما  وتوجيهها  لإلجراءات  تحديد  عن 

يناسب أهداف وفئات محددة.
الــدولــيــة  اللجنة  تــوصــيــة  وحــســب 
»أدوات  فإن  واملالية،  التقنية  للشؤون 
انــخــفــاض  أي  ــقــائــي«،  ــتــل ال الــضــبــط 
البطالة،  إعــانــات  وارتــفــاع  الضرائب 
ــن الــحــاالت االجــتــمــاعــيــة،  وغــيــرهــا م
اإلجـــراءات  لــهــذه  تبعا  الصعب  ومــن 
ــودة، عـــدم اعــتــمــاد اإلجــــراءات  ــه ــع امل
لتوصيات  طبقا  االستثنائية،  املالية 
املغرب  ألن  الدولية،  املالية  املؤسسات 
دورة  اكتمال  منها  تحديات،  يــواجــه 
محليا  يسمى  فيما  متمثل  إئــتــمــان 
بجائحة  املنتهي  التنموي«  بـ»النموذج 
إطــار  إطــاق  محاولة  مــع  »كــورونــا«، 
نجد  االنتقالة،  هذه  وفي  آخر،  تنموي 
باالستقرار،  ال تسمح  بنيوية  صعوبات 
نجاح  عــدم  ألن  البطيء،  بالتعافي  بل 
ألموال  وصــارم  جيد  تدبير  في  اململكة 
من  االقــتــراض،  من  يزيد  االقتراضات 
تمويل  ــإن  ف ثــانــيــة،  جهة  ــن  وم جــهــة، 
واحــدة،  معايير  له  الــكــوارث  مواجهة 
الدخل  مع  مقارنة  مرتفعة  فهي  ولذلك، 
الفردي ومعدل النمو املحقق، وبالتالي، 
إلى  الطارئة  الــقــروض  من  املزيد  فــإن 
الدورة  في  حاليا  تدخل  التي  القروض 
غير  ــة  أزم تشكل  لاقتصاد  السنوية 

معلنة.
إلى  مضطرا  املغرب  سيكون  وهكذا 
دوريا  دينا  دوالر  مليون   350 إضافة 
في شهر يونيو من كل سنة إلى جانب 
الــدولــة  عمل  لتسهيل  دوالر،  املــلــيــار 
ظهر  الذي  األمني  وضبطها  وأجهزتها 
الصحية،  الــطــوارئ  حــالــة  فــي  قــويــا 
وظهر معه »التدخل االجتماعي للدولة« 

أضعف مما اعتقده كل املغاربة.

 المعالجة العالمية النعكاسات 
»كورونا« على االقتصاد المغربي تكلف 

العاصمة الرباط 5 ماليير 
و300 مليون دوالر 

أن  واسعة،  جماهير  عند  األكيد  من 
انعكاسات  ملواجهة  املغربية  اإلجراءات 
املغرب،  في  الصحية  الــطــوارئ  حالة 
التي  للمعايير  مستجيبة  تــكــون  لــن 
اعتمدتها الصناديق واملؤسسات املالية 
الدولية، رغم وجود صندوق يصل حاليا 
لكن  دوالر،  املليار  ونصف  مليارين  إلى 
قديمة  تخوفات  تثير  املستحقات  الئحة 
على  ــوال  األم هذه  توزيع  إدارة  بشأن 
السلبية  املفاجآت  ظل  في  املتضررين، 
ونجد  والــخــارج،  الداخل  طبعت  التي 
حدث  ملا  دوليا  تباطئا  »كــورونــا«  قبل 
إعادة تقييم موجهة  الهند، وحدثت  في 
للساسة، إثر زيادة القاقل االجتماعية، 

وتعمق ظرفية الوباء هذا التباطؤ.
ــحــادة في  وفــي ظــل الــتــراجــعــات ال
اإلنفاق االستهاكي، وأيضا في اإلنفاق 
أخرى  حزمة  تمويل  سيكون  التجاري، 
من »التيسير املالي« تعزيزا للصعوبات 
التي لم تتمكن اململكة من تجاوزها إلى 

اآلن.
دوالر  مايير   3 تخصيص  وسيكون 
تخفيفا  »كورونا«،  انعكاسات  ملواجهة 
ملحوظا لألزمة، إن لم يتردد املسؤولون 
في صرف املبالغ على مستحقيها، كي ال 

يموت االستهاك وتموت معه املقاولة.
ــة الــطــوارئ  واخـــتـــار املــغــرب حــال
ــى مــواصــلــة الــنــشــاط  الــصــحــيــة عــل
ضريبة  دفــع  أنــه  يــدرك  ألنــه  التجاري، 

يمكن  وال  الصحي،  القطاع  في  تأخره 
»طفيفة«  عاجات  تقديم  في  االستمرار 
عبر مستوصفات معزولة وغير مجهزة 
التحتية  فالبنية  الــكــافــي،  بالشكل 
الصحية ستكون عنوان مرحلة النهضة 
السياسات  واســتــمــرار  االجتماعية، 
إضافي  بدعم  »النيوليبرالية«  املالية 
لذلك،  أخـــرى،  خــســارة  هــو  للشركات، 
فالحزمة املوجهة يجب أن تكون متعلقة 
مع  جزئية  تأجيات  مع  العمال،  بملف 

مراجعة الضرائب.
يجري كل هذا في ظل ضعف توقعات 
العاملي  املحيط  بسبب  األساسية  النمو 
الجفاف  يتقدمها  داخلية،  وألســبــاب 
املالي،  األداء  نجاعة  وعدم  و»كورونا«، 
خسارة  الجفاف  يكلفه  الــذي  فاملغرب 
مباشرة بنصف مليار دوالر، في الحاالت 
فإن  لسنوات،  املتتابعة  وغير  املعتدلة، 
في  تتمثل  للمملكة  املالية  الصعوبة 
و»كورونا«،  الجفاف  املزدوجة:  األزمة 
والريع،  الفساد  املعروفة:  املتازمة  مع 
قد  املعاكسة  املخاطر  تجنب  ومحاولة 
إضافيتني  لسنتني  االقــتــراض  توقف 
بمبلغ 350 مليون دوالر على االقتراض 

الدوري بمليار دوالر كل سنة.
وتقليل  االقتصادي  النشاط  ولتقوية 
انعكاسات األزمة، يتعني دمج السياسة 
الجفاف  انعكاسات  ملواجهة  الوطنية 
و»كورونا«، مع درجة أكبر من التوازن، 
املتاح،  واملالي  النقدي  الحيز  في ضوء 
دوالر،  مليارات   3 حدود  في  يكون  وقد 
مع استمرار االقتراض الدوري لكل سنة 

بمليار دوالر.
املالي  التحفيز  سياسة  تكون  وقــد 
التيسير  جانب  إلــى  الحالة،  هــذه  في 
البنك  لــدى  كعقيدة  املعروف  النقدي، 
املركزي، وهما أمران رئيسيان في بناء 

ظل  في  املالية«  بـ»الصابة  يسمى  ما 
مرحلة أخرى من تحرير الدرهم.

ولم يطالب أي مسؤول مغربي بتأجيل 
ألن  اململكة،  لظروف  نظرا  القرار،  هذا 
املسألة لم تعد مسألة »نمو«، بل مسألة 
توثيق  وينبغي  االستقرار«،  »تصليب 
الداخلي  التجاري  والنظام  التاحم 
عليها  املتعارف  القواعد  على  القائم 

واملنسجمة مع القانون.
املحتمل،  االقــتــراض  وتيرة  رفــع  إن 
أن  الدولة  تريد  التي  ــراءات  اإلجـ رغــم 
تدخلها  عــن  بديا  املــواطــن  يتحملها 
أكثر  ألن  واسعا  يكون  لن  االجتماعي، 
الحساب  في  املالية  الحزمة  نصف  من 
الخاص أو صندوق »كورونا«، والباقي 
مؤهل لتحويله إلى السنتني القادمتني، 
وأصبح مهما دعم الطلب الداخلي بعد 
املالية  باستخدام  وذلك  الجائحة،  هذه 
الحيز  في  النقدية  والسياسة  العامة 

املتاح.
القادمة  اإلجراءات  تخرج  أال  ويمكن 
الحساب  أو  الــصــنــدوق  ــره  وفـ عــمــا 
ــاســات  ــك ــع الـــخـــاص بــمــواجــهــة ان
املحدد  هو  املالي  فالغاف  »كورونا«، 
بغية  التدخل  استراتيجيات  إلقــرار 

إنقاذ جزء واسع من الشعب.

رغم االقتراضات.. سيكون النمو أبطأ 
قادمتين  لسنتين 

إن ضعف الطلب سيزيد، ليس بفعل 
التباطؤ  نتيجة  بــل  فقط،  ــا«  »كــورون
والطاقة،  املعادن  أسعار  خفض  الذي 
املؤقتة  العوامل  فإن  مبدئي،  وبشكل 
»كورونا«،  جائحة  جانب  إلى  جمدت، 
هذا  فتسبب  االقــتــصــاد،  مفاصل  كــل 

الوضع في خلق معدل نمو بطيء.
سياسته  مواصلة  املغرب  واخــتــار 
املــقــاوالت  تجاه  التيسيرية  النقدية 
فيما  ــطــاق(،  ان )مــشــروع  الصغرى 
تستفيد بعض الشركات الكبرى املحلية 
إلى جانب باقي املؤسسات واملقاوالت 
عليه  درجت  مالي  تيسير  من  العامة، 
وزير  وعززه   ،2008 أزمة  منذ  اململكة 

املالية بنشعبون بإجراءات أخرى.

أجرتها  التي  املسوح  مع  وباالتساق 
مؤسسات االقتراض الدولي، فإن:

حدث  الذي  الطلبات  في  التحسن   )1
قبل »كورونا« انتهى إلى إلغاء عشرات 
في  الشركات  رغبة  مع  الطلبيات،  آالف 

إقفال نشاطها في اململكة.
الصناعة  نــشــاط  ــي  ف بـــطء  ــدث  وحـ
تكييف  في  أساسا  وتتمثل  التحويلية، 
االنبعاثات  معايير  مع  السيارات  قطاع 
في  السكون  حالة  جانب  إلى  الجديدة، 
تكنولوجية  منتجات  ــاق  إط أنشطة 

حديثة.
ــة  ــي ــدوائ ــاعــة ال وســتــهــيــمــن الــصــن
املدى  على  موجة  أي  على  والغذائية 
الحسابات  هــذه  ــت  ــك وأرب املــتــوســط، 

دوائر القرار املغربي.
2( ضعف نشاط قطاع الخدمات قبل 
منه  الواسع  الجزء  وتوقف  »كورونا«، 
مع حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لذلك، 
اإلنساني في حدود مائتي  التدخل  فإن 
دوالر، منها 100 دوالر لـ 5 أسابيع من 
الطوارئ  حالة  إطــار  في  النشاط  منع 
الصحية، أي أن هؤالء املستفيدين تحت 
الجيدة  التغذية  يجدوا  لن  الفقر،  خط 
املكافحة للفيروس، لذلك، فقدرة املواطن 
أضعف  أصبحت  املرض  مواجهة  على 
»كورونا«،  قبل جائحة  مرات عما  ثاث 
وسيكون الدعم في الشهر القادم لألسر 
 50 حــدود  فــي  معيلني  مــن  املــتــضــررة 

دوالرا فقط.
ورغم تمكن الدولة من صندوق خيري 
فإن  تقريبا،  دوالر  مليارات   3 بمعدل 
التي  االقتصادية  العجلة  إطاق  إعادة 
أوقفت عمل 3 مايني نشيط في القطاع 
الشركات  باقي  ألن  املهيكل صعب،  غير 
لتسريح  وتــســتــعــد  تــعــمــل  املــنــتــجــة 
يعني  مما  القاهرة،  القوة  باسم  عمالها 
انعكاساتها  ستتضاعف  األزمـــة  أن 
الدولة،  فيها  تفكر  لم  أزمــة  بهوامش 
»كورونا« عوضت خسائر  فيما خسائر 
االحتكاكات والحروب التجارية، ولذلك، 
تجد األوساط الدولية أن الوضع املالي 
املغرب،  النقدي في  التيسير  يعمل على 
أجورا،  تسلم  لن  ألنها  املقاولة،  ويفيد 
الشهر  في  املائة  في   30 الدولة  وقدمت 
األول من الحد األدنى لألجور، و16 في 
األسر  باتجاه  الثاني،  الشهر  في  املائة 
من  أقل  وهو  املهيكل،  غير  القطاع  في 
األمم  عبر  املوجهة  اإلنسانية  املعايير 

املتحدة للنازحني الاجئني.
3( رجال األعمال املغاربة يدخلون في 
خانة »أضعف مزاج« للمستثمرين، رغم 
التسهيل الكمي الذي جعل االقتراضات 
وإن  األعمال  توسيع  لصالح  إيجابية 

بضمانات عقارية باألساس.
بفضل  ــجــاوزت،  ت الــتــي  الــصــني   )4
في  اجتماعية  احتجاجات  »كــورونــا«، 
الريف  في  ما حدث  تشبه  كونغ،  هونغ 
شمال اململكة، وتحت سقف مالي يسمح 
وسيكون  املــقــاوالت،  عمل  من  باملزيد 
إقفال أغلب الشركات الصغرى، حصيلة 
عمالها  لــصــالــح  عــمــل«  ــاج  ــت إن ــدم  »عـ
الصعوبة وقف  الطلبات، ومن  وتوقيف 
ألنها  الــصــغــر«،  املنتهية  »املــقــاوالت 

تساوي املعيش.
الشعب  وطبقات  الفقراء  حق  ومــن 
الدنيا على الدولة، أن تضمن جزء جيدا 
من معيشتهم في ظروف قاهرة فرضتها 
تحديدا،  املــرض  يفرضها  ولــم  الــدولــة 
شديد  نقص  عــن  الــوبــاء  كشف  حيث 
تجاوزها  وفــي  الصحية،  البنية  فــي 
الطوارئ  حالة  أو  العام  الحجر  عبر 
الصحية، رأينا نقصا فادحا في التنمية 
البشرية، ألن الشعب وقع تحت الحصار 

بفعل اإلجراءات األخيرة.
األزمــة  هــذه  يتجاوز  لن  الشعب  إن 
بتدخل  إال  ــاء،  ــوب وال للفقر  املــزدوجــة 
لحل  االقــتــراض  يخشى  قــوي  حكومي 
الديون  رفــع  مــن  خوفا  املشكلة،  هــذه 

الخارجية إلى سقوف استثنائية.
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من اخلطورة أن يعتقد 
البعض أن سحق 

واستهالك االدخارات أو 
املدخرات الصغرى يف 

مواجهة الظروف الصعبة 
حلالة الطوارئ الصحية، 
قد يؤدي إىل حل بقدر ما 

سيشكل تغوال اقتصاديا 
لألبناك، لذلك، البد من 

سياسة اقرتاضية 
جديدة تسمح بخفض 

الفوائد ملواجهة تداعيات 
اجلائحة.

قدرة املغرب على تجاوز األزمة باستهالك 
املدخرات الصغرى، هي فرصة لهيمنة 

األبناك على املستقبل املنظور

في ظروف الوباء، يمكن للمغرب أن ينقذ فقراءه من الظروف الصعبة 
لحالة الطوارئ الصحية، التي نزلت بالمستوى المعيشي إلى مستوى صعب 

للغاية، وجاز لهذه الفئات التساؤل، ألول مرة: هل يجوز للدولة اقتراض 
الماليير لالستثمار، وال تسمح الحكومة باالقتراض للتدخل من أجل إنقاذ 

حياة الفقراء؟
وأعد صندوق النقد الدولي حزمة مساهمات بـ 50 مليار دوالر لمكافحة 

»كورونا« موجهة باألساس للحفاظ على المستوى المعيشي، كي ال يكون 
»فقر الدم« بالنسبة لألطفال، أو تعميق أمراض أخرى لباقي الفئات.

بعد أن اقرتضت اململكة املاليري الستثمار األغنياء.. ألول مرة يجوز االقرتاض
يف هذه الظروف االستثنائية إلنقاذ الفقراء تحت وطاة الوباء؟
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تامغربيـت ديـال أبنـاء المهجـر
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فيه  الحــظــنــا  الـــذي  ــت  ــوق ال ــي  ف  ...
الــدولــيــ�  الــالعــبــ�  معظم   zــاء ــف }اخــت
في  وانــزواءهــم  السابق�،  ا�حترف� 

القيام  بــدل  الصمت  مفضل�  بيوتهم، 
الــذي  بلدهم  إزاء  الــوطــنــي  بواجبهم 
منحهم الجاه والثروة، وفي الوقت الذي 

فيديوهات  بنشر  البعض  فيه  اكتفى 
عبد  السابق  الدولي  فاجأنا  للتوعية.. 
رائــع،  إنساني  بفيديو  وادو،  الــســالم 

من  بالرغم  القحة،  األمازيغية  وباللغة 
ذهابه إلى فرنسا وعمره ال يتجاوز أربع 

سنوات.
منهم  وطــلــب  ا�ــغــاربــة  نــاشــد  وادو 
ــي مــنــازلــهــم وعـــدم ا�ــغــامــرة  الــبــقــاء ف
بأن  مؤكدا  ذويهم،  وبحياة  بأرواحهم، 
فرنسا، وبالرغم من إمكانياتها الضخمة 
التغلب  اآلن  لحد  لم تستطع  وجبروتها، 
عــلــى هـــذا الــفــيــروس الــقــاتــل، كــمــا أن 
مستشفياتها }العصريةz تعرف اكتظاظا 

كبيرا، بسبب تفاقم هذا الوباء.
 zعبد السالم وادو لم يكتف بـ}الشفوي
على غرار جل الالعب� الذين شاهدناهم، 
قدم شيكا محترما لصندوق محاربة  بل 
القدر  هذا  بأن  موضحا  الفيروس،  هذا 
لفائدة  كذلك  تخصيصه  سيتم  ا�ــالــي 
على  قــادريــن  الغير  ا�عوزين  األطــفــال 
حيث  منازلهم،  مــن  دروســهــم  متابعة 
اللوازم  من  العديد  على  كذلك  سيسهر 
�تابعة  سيحتاجونها  التي  ا�علوماتية 

دراستهم.
على  يستحق  رائعة،  من  أكثر  بــادرة 
والتقدير  االحــتــرام  الرجل  هــذا  إثرها 
في  تجري  شهم  مغربي  رجل  والتنويه، 

دمائه روح ا�واطنة وحب اآلخر.
ــل  األصـ ذو  وادو،  ــالم  ــسـ الـ ــد  ــب ع
ــصــحــراوي، وبــالــضــبــط مــن نــواحــي  ال
زاكورة، انتقل رفقة والدته وإخوته وهم 
في  بفرنسا  بوالدهم  لاللتحاق  صغار 
نهاية السبعينات، حيث كان األب يشتغل 
كعامل مثل اآلالف من ا�هاجرين ا�غاربة 
الذين يرجع لهم الفضل في بناء فرنسا 
الثانية،  العا�ية  الحرب  بعد  الجديدة، 

وفي  ا�ناجم،  فــي  اشتغلوا  والــذيــن 
بناء الطرق السيارة، وفي كل األعمال 
الفرنسيون  يستطيع  ال  التي  الشاقة 

القيام بها.
البلد  هذا  إلى  ذهابه  من  فبالرغم 
لغة  يتحدث  فهو  مبكرة،  ســن  فــي 
وهي  عليها،  يحسد  بطالقة  أجداده 
كل  أدهش  حيث  األمازيغية،  اللغة 
الفيديو  عبر  حديثه  خالل  ا�غاربة 

تهم  شد ــرة �نا ــ ــام ــ ــغ ــ ــدم ا� ــ ــعـ ــ بـ

أحد  عكس  على  الشارع،  إلى  والخروج 
الالعب� الذي احترف لسنوات بفرنسا، 
جميع  لدى  عارمة  سخرية  أثــار  والــذي 
متتبعيه، بفرنسية ركيكة وكأنه يخاطب 
كانوا  الذين  ا�غاربة  وليس  الفرنسي� 
أبناء  بمساعدة  يقوم  أن  منه  ينتظرون 

وطنه على غرار زمالئه.
وادو  السالم  عبد  فالالعب  للتذكير، 
نانسي  األول  فريقه  مع  بدايته  كانت 
التجارب  مــن  العديد  يخوض  أن  قبل 
الكروية، حيث حمل قميص أو�بياكوس 
كما  الفرنسي،  وفاالنسيان  اليوناني، 
نادي  مع  الخليج  في  تجربتان  له  كانت 

لخويا ونادي قطر القطري�.
وادو حمل القميص الوطني �دة تفوق 
األو�بي  ا�نتخب  بــ�  ســنــوات،  عشر 
كأس  نهاية  نجوم  من  كان  كما  والكبار، 
إفريقيا لألمم سنة 2004 التي دارت ب� 

ا�نتخب ا�غربي ونظيره التونسي.

خالل  ورحــمــتــه،  هللا  بعفو  التحق 
األسبوع ا�اضي، جناح الوداد السريع 
بعمر  ا�عروف  الحداوي،  عمر  وا�تألق 

كوميرا.
قميص  حمل  الخلوق،  الالعب  هــذا 
وجــاور  الستينات،  فــي  الـــوداد  فريق 
غادرونا  وكلهم  ــذاك،  آن الالعب�  كبار 
إلى دار البقاء، كالحارس بكار، مسعود، 
بوزامبو، الصحراوي، الخلفي، التيازي، 
ــصــحــراوي،  ــي، ال ــردانـ الــهــجــامــي، الـ
(الضهسيس)،  الكبير  عبد  البطاش، 
عبد الرحمان بلمحجوب بعد عودته من 

فرنسا كالعب ومدرب، وآخرون.
ــوم عــمــر كـــان مـــن بـــ� أ�ــع  ــرحـ ا�ـ
ابن  الوطنية،  البطولة  في  ا�هاجم� 
حي نجم الرجاء، سعيد غاندي، كما فاز 
بالبطولة مع الوداد الرياضي في موسم 
1965 و1966 تحت قيادة ا�رحوم عبد 
في  بلمحجوب كالعب ومدرب  الرحمان 

نفس الوقت.
وبعد  ــة،  األم ــوداد  ل الرسمي  ا�وقع 
نعيه لهذا الالعب الكبير، أشار بأنه فاز 
 1970 سنة  العرش  بكأس  ــوداد  ال مع 
صحيح  غير  وهذا  سطات،  نهضة  ضد 
نهاية  فــي  اعــتــزل  ا�ــرحــوم  ألن  بتاتا، 
ا�شرف�  بإمكان  كان  فقد  الستينات، 
على هــذا ا�ــوقــع ا�ــتــواضــع جــدا، أن 

ليسألوا  مكتبهم،  شــرفــة  مــن  يطلوا 
بعض الالعب� القدامى، كا�دافع باعني 
والذي  الفريق  مع  يشتغل  مــازال  الذي 
السبعينات،  بعد  األحمر  القميص  حمل 
مدرسة  مدير  اسحيتة  ا�جيد  عبد  أو 
مجاهد  أحمد  الكبير  ا�دافع  أو  الوداد، 
الذي كان احتياطيا في مباراة النهاية، 
ال  الشيء  فاقد  الشديد،  ولألسف  لكن 
غير  إلــى  األمــور  أسندت  وإذا  يعطيه، 

أهلها فانتظر الساعة.
الشباب  هـــؤالء  لتنوير  منا  سعيا 
}الفاهمz، سنذكرهم بالتشكيلة الرسمية 

لكأس  لقب  بـــأول  فـــازت  الــتــي  ــلــوداد  ل
العرش سنة 1970.

الحارس: عبد القادر.
الـــدفـــاع: عــبــد الـــحـــق، حــمــوصــة، 

أحرضان، عبد العزيز أنيني
الــزغــراري، عباس،  ــدان:  ــي ا� وســط 

باكيلي.
الهجوم: زهيد، ا�هدي، بديدا.

ا�درب: كبور.
وبه اإلعالم والسالم.

ال  كنتم  إن  الــذكــر  أهــل  ((فــاســألــوا 
تعلمون)) (صدق هللا العظيم).

نقولقالوا

و

 زكاة الالعب�
جرائد

 ما كرهتيهاش لراسك!؟

 جامعة الكـــراطي تطالب وزارة 
باالستفادة  والرياضة  الشــباب 

zمن صندوق }كورونا
هسبريس

 سير اهللا يعطينا وجوهكم..

 الشرطة األ�انية توقف الالعب 
ا�غربي حاريث بعد خرقه للحجر 

الصحي
صحيفة بيلد األلمانية

تابعاه  مشى  ما  فني  الولد  هاذ   
الشرطة واملشاكل..

 الـــكـــوكـــب ا�ـــراكـــشـــي يــدفــع 
مستحقات العبيه

مواقع
وجــه  عــلــى  دازوا  وأخـــيـــرا...   

«كورونا».

 ســالمــة الــالعــبــ� أفــضــل من 
شغف الكرة

أحمد أحمد، رئيس «الكاف»

 على سالمتك، عاد عرفتيها.

 األلعاب األو�بية تستسلم لوباء 
zكورونا{

وكاالت

 راه العالم بأسره استسلم ماشي 
غير األلعاب األوملبية.

100 مليون سنتيم من جامعة   
zالكراطي لصندوق }كورونا

جرائد

 وأين اجلامعات األخرى؟

تصفيات  إلنقاذ  جديدة  خطة   
zالكان{

األحداث المغربية

 واش حنا دابا غير فـ«الكان»؟

هذا الخبر

الــكــرويــة  مسيرته  ــوال  طـ كـــان   ...
سنة،   16 من  أكثر  دامت  التي  الرائعة 
الوطني  للمنتخب  العبا خلوقا وعميدا 
ا�دافع  هذا  ومــازال  نموذجيا،  وقائدا 
ا�رجعي يعطي ا�ثل في األخالق وحبه 

للمغرب وا�غاربة.
على غرار زميله السابق في ا�نتخب 
الوطني، عبد السالم وادو، الذي يعتبر 
النيبت نموذجا له، لم يتأخر نور الدين 
وبــاء  تدبير  صــنــدوق  فــي  با�ساهمة 

}كوروناz بمبلغ 60 مليون سنتيم.
محبيه،  تفاجئ  لــم  النيبت  بـــادرة 
خاصة ا�قرب� إليه، ألنه يقوم بالعديد 
ــة، ويــقــدم  ــي ــســان ــادرات اإلن ــ ــب ــ مـــن ا�
ا�ساعدات للمحتاج�، ولكل من يطرق 

في  ذلــك  فعل  يفضل  أنــه  إال  بــابــه، 
تظل  حتى  بهرجة  ــدون  وبـ صمت 

أعماله الخيرية صدقة جارية.
العميد السابق التزم كذلك، ومن 

تلقاء نفسه، بإعالة عدد كبير من 
والكتاتيب  ا�حتاجة،  األسر 
من  مجموعة  فــي  القرآنية 

البوادي والقرى النائية.
الطيبة  ــادرة  ــ ــب ــ ال

والـــنـــبـــيـــلـــة 
لقيت  للعميد 
ــا  ــ ــابـ ــ ــرحـ ــ تـ
كبيرا من لدن 

ا�ــغــاربــة،  جميع 
الظروف  هــذه  فــي  خاصة 
منها  تمر  التي  الصعبة 
أدخـــل  أن  بــعــد  ــبـــالد،  الـ
ــان  ــن ــئ ــم الـــفـــرحـــة واالط
التي  األســـر  مــن  للعديد 
ماسة  حاجة  في  كانت 
إلى مثل هذه ا�بادرات 

اإلنسانية.

هو  وكــمــا  النيبت،  الــديــن  ــور  ن
معلوم، كانت بدايته الكروية مع 
فريقه األم الوداد الرياضي، 
فــي جميع  ــدرج  ــ ت ــذي  ــ ال
فئاته قبل أن يلتحق في 
(18 سنة)  مبكرة  سن 
وسبق  األول،  بالفريق 
له أن فاز معه بالعديد 
مـــــن الـــبـــطـــوالت 
العرش،  وكــؤوس 
إفريقيا  وكــأس 
لـــــألنـــــديـــــة 
ــة،  ــ ــل ــ ــط ــ ــب ــ ال

العرب، وكأس وكــــــأس 
هذا  بعد  ليلتحق  الــســوبــر، 
الفرنسي،  التألق بأندية نانط 
وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، 
وديــبــورتــيــفــو الكـــورونـــيـــا 
ــاش معه  اإلســبــانــي، الـــذي ع
بجانب  ولــعــب  ذهبية  فــتــرة 

العا�ية  الكرة  نجوم  كبار  أقوى  وضد 
وزيــدان،  رونالدو،  كالبرازيلي  ــذاك،  آن
ورونالدينهو،  وريــفــالــدو،  وراؤول، 
ينهي  أن  قبل  جــدا،  طويلة  والقائمة 
نــادي  مــع  ا�تميز  ــروي  ــك ال ــشــواره  م

توتنهام اإلنجليزي العريق.
فقد  ا�ــغــربــي،  للمنتخب  بالنسبة 
الوطني  ا�نتخب  مع  البداية  في  فــاز 
الغني  عبد  ا�درب  قيادة  تحت  للشبان 
ولعب  فلسط�،  بــكــأس  الــنــاصــيــري 
خاض  كما   ،1992 برشلونة  أو�بياد 
من  أكثر  للكبار  الوطني  ا�نتخب  مع 
العديد  في  وشارك  دولية،  مباراة   150
من نهائيات كأس إفريقيا لألمم، وحظي 
العالم  كأس  في  ا�غرب  تمثيل  بشرف 
األمريكية  ا�تحدة  الواليات  في  مرت�، 
 ،1998 سنة  فرنسا  وفي   ،1994 سنة 
ويشغل حاليا عضوا فعاال داخل ا�كتب 
ا�غربية  ا�لكـية  للجـامعة  ا�ــــديري 

لكرة القدم.

العميد السابق لألسود نور الدين النيبت نموذجا:60 مليون سنتيم

العميد النيبت بقميص 
ديبورتيفو َّـ صراع 
قوي مع نجم ريال 

مدريد زيدان

وادو
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وهو  املــغــامــســي،  صــالــح  علق 
في  قــبــاء  مسجد  وخطيب  إمـــام 
العربية  باململكة  املنورة  املدينة 
التي  اإلجــراءات  على  السعودية، 
تــقــوم بــهــا الــســلــطــات عــلــى إثــر 
انتشار فيروس »كوفيد 19« قائال: 
كورونا،  بفيروس  الناس  ))ابتلي 
يستطيع  ال  عامليا  وبــاء  وأصبح 
إلى  يبدو  فيما  يصادمه  أن  أحد 
اآلن، وانتشر في أكثر من 84 دولة 
في العالم، فكان حقا على والة أمر 
هذه البالد أن ينظروا إلى مصلحة 
ــاد، فــجــاء الــقــرار  ــب ــع ــالد وال ــب ال
الطائفني  من  الصحن  يخلى  بأن 
تعقيم  يكون هناك  واملصلني، وأن 
عشرات  يلمسه  البيت  ألن  للبيت 
ويلمسون  الواحد  باليوم  اآلالف 
ــمــســون الــحــجــر  ــل ــه، ي ــولـ ــا حـ مـ

ومقام  الكعبة  ستار  ويلمسون 
إبراهيم والحجر.. يلمسون كل ما 
يتعلق بتلك األماكن.. لو ترك هذا 
الباب )ملس الكعبة( مفتوحا على 
الناس  من  كثير  لهلك  مصراعيه، 
من حيث النظر إلى األسباب التي 
والتي  وتعالى  تبارك  هلل  شرعها 
ال ينكرها العقل، والنقل الصحيح 
ال يمكن أن يصادم العقل الصريح، 

على هذا جاء هذا املنظر..((.
كالم إمام مسجد قباء، هو تبرير 
نطاق  على  انتشرت  التي  للصور 
صحن  فيها  يظهر  والتي  واســع، 
الكعبة املشرفة خاليا من الحجاج 
الذي  املشهد  وهــو  واملعتمرين، 
البلدان  أن  لوال  ليتحقق  يكن  لم 
 »19 »كوفيد  بفيروس  املصابة 
حركة  وجــه  فــي  أبوابها  أغلقت 

وكذلك  الكعبة،  ومن  نحو  التنقل، 
الشأن بالنسبة للسعودية نفسها.. 
يتزامن  أن  مصادفة  من  لها  ويا 
»مقاطعة«  ــرار  قـ مــن  التخفيف 
من  مجموعة  طرف  من  قطر  دولة 
أعظم  قرار  مع  الخليجية،  الــدول 
قرار  وهو  أحد،  يتصوره  يكن  لم 
حتى  للجميع«  الجميع  »مقاطعة 
املرة  هي  فـــ))هــذه  آخــر،  إشعار 
دولة  كل  فيها  تعلن  التي  األولــى 
في  بنفسها  نفسها  مــحــاصــرة 
الــذي   19 كوفيد  وبـــاء  مــواجــهــة 
تجاوز  على  الخارقة  قدرته  أثبت 
واملوانئ  املــطــارات  عبر  الحدود 

والطرق البرية((.
الكعبة  أغلقت  أن  يسبق  ــم  ول
ــادرة  ن محطات  فــي  إال  قبل  مــن 
حيث  املسلمني،  تاريخ  في  جــدا 

هجوم  بعد  مــرة  أول  إغالقها  تم 
خالل  مكة،  على  الحبشي  أبرهة 
الذي  العام  نفس  الفيل، وهو  عام 
الرسول محمد صلى هلل  فيه  ولد 
أبرهة  جيش  وكــان  وسلم،  عليه 
الحبشي يحاول إرغام الناس على 
ولكن  »كنيسته«،  نحو  التوجه 
بـ»الطير  وجيشه  فاجأته  األقــدار 
بمثابة  نهايته  لتكون  األبابيل« 
أن  غير  للحج)..(،  جديدة  بداية 
تاريخ  في  دموية  الفصول  أكثر 
عن  التاريخ  ذكره  ما  هي  الكعبة، 
طرف  من  »املنجنيق«  بـ  ضربها 
الثقفي،  ــوســف  ي بــن  الــحــجــاج 
وبإيعاز من الخليفة عبد امللك بن 
إلى  يصل  ال  ذلــك  ولكن  مـــروان.. 
األكثر دموية والذي وقعه  الفصل 
الحجاج،  على  القرامطة  هجوم 

رجال   2200 حوالي  قتلوا  عندما 
و500 امرأة، عندما عجزت الدولة 
املسلمني،  حماية  عن  العباسية 
األخير  الهجوم  ننسى  أن  دون 
1979م،  عـــام  ــي  ف الــكــعــبــة  عــلــى 
رجل   200 نحو  اقتحم  عندما 
العتيبي  جهيمان  قــيــادة  تحت 
املنتميني  الــقــحــطــانــي  ومــحــمــد 
املحتسبة،  السلفية  للجماعة 
بقوة  عليه  وسيطروا  مكة،  حرم 
السالح، وأعلن العتيبي أن صهره 

القحطاني هو »املهدي املنتظر«.
الكعبة  إغــالق  مشهد  أن  املهم، 
مشاريع  تطبيق  مع  إال  يتكرر  ال 
الـــكـــوارث،  مــع  أو  »الــهــيــمــنــة« 

هي  املــرة  هــذه  والكارثة 
 ،»19 »كــوفــيــد  فــيــروس 
ــى  ــ ــكــون املــــرة األول ــت ل

إعداد
سعيد الريحاني

العدد:  1069الخميس 2 أبريل 2020 تحليل إخباري12

ألول مرة.. إغالق المسجد والكنيسة والمعبد اليهودي

الفيـرو�س الـذي ال مييـز بيـن الـم�سلم 
والن�سراين واليهـودي

صورة غري مألوفة للكعبة 
دون حجاج وال معتمرين 

يف زمن »كورونا«

إخباريتحليل 



التي  السعودية،  فيها  تلمح  التي 
كانت تستقبل أزيد من 2.5 مليون 
موسم  إلغاء  إمكانية  إلــى  حــاج، 
الحج هذه السنة، حيث قال وزير 
صالح  محمد  ــعــمــرة،  وال الــحــج 
تصريحات  فــي  بننت  طــاهــر  بــن 
العربية  ))اململكة  أن  إعالمية، 

استعدادها  كامل  على  السعودية 
في  واملعتمرين  الحجاج  لخدمة 
الظروف  في  لكن  األحــوال،  جميع 
نتحدث عن جائحة  الحالية، نحن 
عاملية، جائحة نسأل هلل السالمة 
في  ))اململكة  وأضــاف:  منها((، 
صحة  لحفظ  استعداداتها  كامل 
نحن  لذلك  واملواطنني،  املسلمني 
في  املسلمني  اإلخــوة  من  طلبنا 
في  التريث  العالم،  دول  جميع 
ــود حــتــى تتضح  عــق ــة  أيـ عــمــل 
سبحانه  هلل  ونــســأل  الـــرؤيـــة، 

وتعالى أن يذهب هذا البالء((.
للمسلمني،  بــالــنــســبــة  ــذا  ــ ه
أعلن  فقد  الــنــصــارى،  عند  ــا  أم
عيد  صلوات  كافة  أن  الفاتيكان، 
في  ستجری  السنة  هذه  الفصح 
ــدون  ســاحــة الــقــديــس بــطــرس ب
املكتب  وقــال  املصلني،  مشاركة 
))على  ــه:  ل بــيــان  الــبــابــوي فــي 
الدولي  الصحي  الوضع  خلفية 
ــيــا، ســتــجــرى كل  الـــطـــارئ حــال
الخاصة  الليتورجية  االحتفاالت 
حضور  دون  املقدس  باألسبوع 
وأوضــح  شخصيا((،  املصلني 

متداول  هو  ما  حسب  الفاتيكان 
أبريل،   12 ))حتى  أنــه  إعالميا، 
كــل الــلــقــاءات الــعــامــة وصــلــوات 
الحبر  يجريها  الــتــي  التبشير 
عبر  فقط  متوفرة  ستكون  األعظم، 
أخبار  موقع  على  املباشر  البث 

الفاتيكان الرسمي((.
كتبت  قد  اإلعالم  وكانت وسائل 
السابقة  عن  مسبوق،  غير  بشكل 
البابا  ))ظهر  حيث  التاريخية، 
ملواجهة  عاملية  صالة  في  وحيدا 
كورونا((، وتناقلت وكاالت األنباء 
الفاتيكان  بابا  ظهور  عن  تعليقا 
األولى  ))للمرة  يلي:  كما  وحيدا 
في التاريخ، ترأس البابا فرنسيس 

)األسبوع املاضي(  اليوم الجمعة 
وحيدا، صالة في مواجهة عاصفة 
في  وذلك  املستجد،  كورونا  وباء 
بطرس  القديس  كاتدرائية  ساحة 
داعيا  الــفــاتــيــكــان،  فــي  الخالية 
إلى  والضائع«،  »الخائف  العالم 
ــه((،  ــات ــوي أول فــي  النظر  إعـــادة 
قد  كثيفة  ))ظلمة  البابا:  ــال  وق
ومدننا،  ودروبنا  ساحاتنا  غطت 
واستولت على حياتنا، ومألت كل 
كئيب  وفراغ  رهيب  بصمت  شيء 

يشل كل شيء لدى عبوره((.

ــســة  ــي ــن ــك وقــــــــال رئــــيــــس ال
مليار   1.3 تقود  التي  الكاثوليكية 
صالة  فــي  الــعــالــم،  عبر  شخص 
عاملنا  ))فـــي  األنــتــرنــيــت:  عــبــر 
عالية  بسرعة  قدما  سرنا  ــذا،  ه
وقادرين  أقوياء  أنفسنا  معتبرين 
الجشع  فامتلكنا  شيء..  كل  على 
األشــيــاء  وأغرقتنا  ــربــح،  ال ــى  إل
))لم  التسرع((، مضيفا:  وأبهرنا 
والظلم  الــحــروب  إزاء  نستيقظ 
الذي مأل األرض، ولم نستمع إلى 
كوكبنا  وصرخة  الفقراء  صرخة 
األعظم:  الحبر  وتابع  املريض((، 
معتقدين  رادع،  دون  ))استمرينا 
صحة  على  دومــا  سنحافظ  أننا 

جيدة في عالٍم مريض((، وخلص 
االختيار  وقت  ))إنــه  القول:  إلى 
عابر،  هــو  ــا  وم هــو مهم  مــا  بــني 
ضروري  هو  ما  بني  الفصل  وقت 
وما ليس ضروريا.. إنه زمن إعادة 
على  ورد  كما  دربــنــا((،  تصويب 
عدة  )املــصــدر:  الفاتيكان  موقع 

وكاالت(.
بني  حوله  خالف  ال  البابا  كالم 
األولــى  املــرة  وربما هي  األديـــان، 
التي تجمع فيها مختلف الهيئات 
الدينية على كلمة واحدة، بل حتى 

الصالة في زمن »كورونا« أصبحت 
أن تتصوروا دهشة  واحدة، ولكم 
ــم  ــعــال ــم االفـــتـــراضـــي وال ــال ــع ال
انــتــشــار صــورة  بعد  ــواقــعــي،  ال
ويظهر  إســرائــيــل  ــي  ف التقطت 
اإلسعاف  سلك  موظفون في  فيها 
جنوبي  السبع  بئر  مدينة  فــي 
والثاني  مسلم،  إســرائــيــل: األول 
إلى  جنبا  يصليان  وهما  يهودي 
)انظر  اعتقاده  حسب  كل  جنب، 

الصورة رفقته(.
فعل  املـــســـلـــمـــون،  ــل  ــع ف ــا  ــم ك
سار  منوالهم  وعلى  النصارى، 
العليا  الحاخامية  إن  بل  اليهود، 
في إسرائيل، دعت يهود العالم إلى 

والصالة،  للصوم  يوم  تخصيص 
وقالت:  »كورونا«،  فيروس  بسبب 
ــدن  ــل حـــاخـــامـــات املـ ــى كـ ــلـ ))عـ
والعالم،  إسرائيل،  في  واألحياء 
إقامة الصالة في املعابد واألماكن 
وطالبت  للعبادة((،  املخصصة 
مجموعات  في  بالصالة  اليهود 
ــد  ــح ــاص )ال ــخـ ــن عـــشـــرة أشـ مـ
مع  للصالة(  به  املسموح  األدنــى 
الحفاظ على مسافة مترين بني كل 
شخص وآخر، ملنع تفشي فيروس 

»كورونا«.

انظروا كيف تفشت االحتياطات 
في  »كـــورونـــا«  بــوبــاء  املرتبطة 
إلى  ــك  ذل امــتــد  وطبعا  الــصــالة، 
أصدرت  املغرب، حيث  في  اليهود 
اململكة  فــي  الــيــهــوديــة  الطائفة 
جميع  بإلغاء  ألتباعها  تعليمات 
األنشطة التي يشارك فيها قادمون 
من  أكثر  ويحضرها  الخارج،  من 
ألف شخص في أماكن مغلقة، كما 
اليهودية  الطوائف  مجلس  أعلن 
باملغرب عن تأجيل املوسم الديني 
السنوي »الهيلولة«، الذي كان من 
مكناس  بمدينة  إقامته  املتوقع 
أمني  وقــال  املقبل،  ماي  شهر  في 
اليهودية  الطوائف  مجلس  عــام 

باملغرب، سيرج بيرديغو، أنه ))لم 
يتم اتخاذ أي قرار بوقف األنشطة 
مضيفا  الساعة((،  حتى  الدينية 
تأجيله  تم  الهيلولة  ))موسم  أن 
إلى وقت الحق حتى يتبني الوضع 
»الهيلولة«  وتــدخــل  الــعــاملــي((، 
التي  الــديــنــيــة  املـــواســـم  ضــمــن 
أصدرت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املغربية قرارا بتوقيفها 
حاليا ضمن اإلجراءات االحترازية 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس »كـــورونـــا« 

)املصدر: هسبريس(.

ــراءات  اإلجـ وحــدت  إذن،  هكذا 
فيروس  مواجهة  في  االحترازية 
ليصبح  األديـــان،  كــل  ــا«  ــورون »ك
الدين واحــدا)..( وهلل واحــد)..( 
ليبقى  واحــــدة)..(،  واإلنسانية 
ــاريــخــي بني  ــت ــن ال ــزام ــت ــذا ال هـ
واملعبد  والكنيسة  املسجد  إغالق 
معنى  ــي  فـ ــا  ــ درسـ ــودي،  ــهـ ــيـ الـ
ملن  ورسالة  الكوني«،  »التواجد 
آخــر،  إشــعــار  حتى  األمـــر  يهمه 
فــيــروس  حقيقة  تــظــهــر  ــى  وحــت
في  الزال مستمرا  الذي  »كورونا« 
عن  الكشف  دون  الضحايا  حصد 
من  ولصالح  الحقيقية،  هويته 

يعمل)..(.
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كالم البابا ال خالف حوله بني 
األديان، ورمبا هي املرة 

األوىل التي جتمع فيها 
خمتلف الهيئات الدينية على 
كلمة واحدة، بل حتى الصالة 

يف زمن »كورونا« أصبحت 
واحدة، ولكم أن تتصوروا 

دهشة العامل االفرتاضي 
والعامل الواقعي، بعد انتشار 
صورة التقطت يف إسرائيل 
ويظهر فيها موظفون يف 

سلك اإلسعاف يف 
مدينة بئر السبع جنوبي 
إسرائيل: األول مسلم، 

والثاين يهودي وهما يصليان 
جنبا إىل جنب، كل حسب 

اعتقاده

فريو�ض »كورونا« يفر�ض »�صالة الأنرتنيت« على خمتلف الأديان يف العامل

وحدت اإلجراءات االحترازية في مواجهة فيروس »كورونا« كل 
األديان، ليصبح الدين واحدا)..( ولله واحد)..( واإلنسانية واحدة)..(، 

ليبقى هذا التزامن التاريخي بين إغالق المسجد والكنيسة والمعبد 
اليهودي، درسا في معنى »التواجد الكوني«، ورسالة لمن يهمه 

األمر حتى إشعار آخر، وحتى تظهر حقيقة فيروس »كورونا« 
الذي الزال مستمرا في حصد الضحايا دون الكشف عن هويته 

الحقيقية، ولصالح من يعمل)..(

الدين يف زمن »كورونا«: يهودي ومسلم يصليان يف نفس التوقيت.. كل على طريقته وقبلته.
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دخول »كورونا« اإىل الربملان بني 
االحتياطات والواجبات الد�ستورية

 الرباط. األسبوع

املالكي  الحبيب  أن  مــطــلــع،  جــد  بــرملــانــي  مــصــدر  قـــال 
إجراء  يواصالن  البرملان،  غرفتي  رئيسا  بنشماس،  وحكيم 
مشاوراتهما املاراطونية مع القيادات البرملانية والحزبية من 

أجل معالجة إشكالية الدخول البرملاني الربيعي املقبل.
في  نفسه  وجد  املغربي  البرملان  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
الدستور  ينص  حيث  املغرب،  تاريخ  في  مسبوقة  غير  نازلة 
على ضرورة افتتاح الدورة الربيعية للبرملان كل يوم الجمعة 
أبريل   10 يوافق  الذي  سنة،  كل  من  أبريل  شهر  من  الثانية 
2020، غير أن هناك قانونا جديدا قرر دخول البالد في حالة 

الطوارئ الصحية حتى 20 من أبريل الجاري، فما العمل؟
وأضاف املصدر ذاته، أن املشاورات األولية بهذا الخصوص 
الدستور  الحترام  يدعو  األول  مختلفني،  رأيــني  عن  أسفرت 
مع  الظروف  كانت  مهما  القانوني  وقته  في  البرملان  وافتتاح 
أننا  يؤكد  آخر  ورأي  الالزمة،  الصحية  االحتياطات  اتخاذ 
في حالة طوارئ، ومن تم وجب تعطيل تفعيل الدستور، غير 
بعد  يسير  نفسه،  املصدر  حسب  التوجه،  وأغلب  املالكي  أن 
حالة  أن  على  التأكيد  إلى  متخصصني،  دستوريني  استشارة 
تعطيل  يمكنها  ال  اليوم،  نعيشها  التي  الصحية  الطوارئ 
البرملان في وقته بشروط  بالدستور، ومن ثم سيفتتح  العمل 
جد احترازية وجد صارمة تتجلى في حضور الحد األدنى من 
البرملانيني رمزيا، ومن تم تعليق جميع األنشطة حتى نهاية 
الشفوية  لألسئلة  العامة  الجلسة  باستثناء  الطوارئ  حالة 
الدستورية كذلك، والتي قد تعقد بسؤال واحد من طرف جميع 
فمن  البرملانيني..  من  عدد  وبأقل  »كورونا«  وباء  حول  الفرق 
سينتصر: الوقاية من »كورونا«، أم تفعيل الدستور، أم الجمع 

بينهما؟

كيف اأ�سبح لفتيت واحلمو�سي حقوقيان اأكرث من اأمينة بوعيا�ش
 الرباط. األسبوع 

يبدو أن الذعر من فيروس »كورونا« قد 
أربك عقول كثيرين، مما جعلهم ينقلبون 
على أدوارهم ومهامهم األساسية، ليست 
التي خلقوا من أجلها، بل التي يتقاضون 
القيام  أجـــل  مــن  ــزارة  ــغ ب ــعــام  ال ــال  املـ
أحد  على  بالضبط  ينطبق  ما  هذا  بها.. 
أعضاء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
باعتباره أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
)باملقابل)..(، 
ــالل  ــ ــن خ ــ ــ م
تــعــويــضــات 
مــــن مــجــلــس 
أمــــــيــــــنــــــة 
بوعياش(، وقد 
تم تعيينه ليكون 

الخروقات  لجميع  التصدي  طليعة  في 
القوات  من  تصدر  قد  التي  واالنزالقات 
يطبقون  وهم  واألمن  والقياد  العمومية 
قانون حالة الطوارئ، غير أن املعني قد 
ومعركة  السياسية،  الحسابات  أعمته 
ضمان عضوية املكتب السياسي، فنسي 
نفسه كحقوقي »رسمي« ممثل في مجلس 
لحقوق اإلنسان، وصار ينتقد الخطابات 
التي تدعو إلى احترام القانون من طرف 
الــطــوارئ،  حالة  تطبق  وهــي  السلطة 

ــدا  ــديـ ــحـ بــدل وتـ الــغــرامــات  تفعيل 
»الـــتـــصـــرفـــيـــق« 
والرفس  والركل 
في حق املواطنني 
كــمــا وثــقــت ذلــك 
ــن  ــد م ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
إذ  الـــكـــامـــيـــرات، 
أن  عـــــــوض 

يتبناها هذا الحقوقي، اعتبرها خطابات 
حقوق  مجال  فــي  الــدولــة  على  مــزايــدة 

اإلنسان. 
أن  هــو  الــواقــعــة،  هــذه  فــي  والغريب 
األمن  مدير  الحموشي  اللطيف  عبد  كال 
الوافي  عبد  الداخلية  ووزيــر  الوطني، 
من  أكــثــر  حقوقيني  أصــبــحــا  لفتيت، 
املجلس  في  بوعياش  أمينة  »ولــيــدات« 
ما  فبمجرد  اإلنــســان،  لحقوق  الوطني 
ــذي  ال العنف  بحالة  الحموشي  علم 
أمر  حتى  امللحة،  جرف  شرطي  مارسه 
لفتيت  علم  ما  وبمجرد  تحقيق،  بفتح 
»املقنع«،  السلطة  رجل  بخروقات  كذلك 
تحقيق  بــفــتــح  ــر  أمـ حــتــى 
الــنــوازل  مختلف  فــي 
والـــفـــيـــديـــوهـــات 
الجزاءات  وترتيب 
الذي  هــذا  حق  في 
ــي شــريــط  ــر فـ ــه ظ
ــو يــركــل  ــديـ ــيـ فـ
ويــــــرفــــــس 
املــواطــنــني، 
ــي واقــعــة  ف
ذكـــرتـــنـــا 
بزمن قياد 
البصري.

 الرباط. األسبوع

االحتياطات  مع  املغاربة  تعامل 
االحترازية وحالة الطوارئ الصحية 
وحملة »اجلس في دارك تحمي الغير 
وتحمي راسك«، جد متباين وصعب 
لعوامل  مثالية،  بصورة  التطبيق 

ذاتية وأخرى موضوعية.
تتجسد  السلبية  الذاتية  العوامل 
االمتثال  ترفض  التي  الحاالت  في 
للحجر الصحي وتخرج إلى الشوارع 
حاجة  وال  مــبــررات  ــدون  ب للتسكع 
أسباب  هناك  بينما  لذلك،  ضرورية 

موضوعية كبيرة ومعقدة في املغرب 
الصحي،  الحجر  خــرق  في  تساهم 
االجتماعية  الطبقات  حــاالت  وهــي 
املياومني  فئة  مــن  جــدا  املــتــضــررة 
ــراشــة«، فهذه  ــف فــي »املــوقــف« و»ال
يخرقون  أصحابها  جعلت  الحاالت 
الحجر وسيزيد عددهم كلما تمددت 
ــراءات  ــ اإلج وغــابــت  الحجر  فــتــرة 
وعلى  الهشة،  الفئة  لهذه  املصاحبة 
تابع  كما  »املــوقــف«  عمال  رأســهــم 
مصدر »األسبوع« في عدد من املدن، 
تام  غــيــاب  فــي  الــعــدد  ازداد  حيث 
بالنسبة  ال  صحية،  احتياطات  ألي 

الـــذي اكتظ  الــنــســوي  ـــ»املــوقــف«  ل
بسبب  العادية،  ــام  األي مع  مقارنة 
النساء  جعل  مما  األزواج  عطالة 
الوضع،  إلنقاذ  »املــوقــف«  يقصدن 
ازداد  الذين  للرجال  بالنسبة  وحتى 
والحرفيني  املهنيني  مــن  الــعــرض 
جلوسهم  ــادة  ــعـ الـ جـــرت  الـــذيـــن 
إليهم  انــضــاف  حيث  بـــ»املــوقــف«، 
والحرفيني  املهنيني  من  آخر  جيش 
بات عاطال بسبب األزمة وإجراءات 
حالة الطوارئ الصحية، مما جعلهم 
»املوقف« وسط  على  بكثافة  يقبلون 

تداعيات صحية خطيرة جدا. 

العمل الحقوقي في زمن »كورونا« 

في انتظار تفعيل اإلجراءات المصاحبة

خطيـر.. مهـن الفقراء تفـر�ش خرق احتياطـات احلجـر ال�سحـي 

تربعات �سندوق »كـورونــا« حتطـم االأرقـام
 القيا�سية وتوقعات باملزيد

 الرباط. األسبوع 

أمــر ملك  الــذي  ــا«  ــورون »ك أن دخــل صــنــدوق  يبدو 
للوضع،  املتتبعني  فقط  ليس  فاجأ،  قد  بإحداثه  البالد 
اإلقبال  هذا  تتوقع  تكن  لم  والتي  نفسها  الحكومة  بل 
هذا  مللء  والعام  الخاص  املال  من  السخي  الدعم  وهذا 

الصندوق بشكل كبير جدا.
الصندوق  لهذا  حدد  الذي  العالي  السقف  كان  وإذا 
 300 من  بأكثر  تــجــاوزه  تم  قد  سنتيم(  مليار  ــف  )أل
العام والخاص، فإن خبراء  القطاع  باملائة نتيجة تبرع 
يتوقعون مداخيل جد باهظة ستضخ في هذا الصندوق، 
بسبب نهج مؤسسات عمومية، خاصة مجالس البلديات 
والجهات، لطريقة جديدة في التحويالت، وهي الطريقة 
املوارد، وعلى رأسها  التي قد تغرق هذا الصندوق في 
في  القروية  والجماعات  البلديات  من  العديد  شــروع 
الفنية  للمهرجانات  املــرصــودة  االعــتــمــادات  تحويل 
رياضيا  املــدنــي،  املجتمع  جمعيات  ودعــم  والغنائية 
هذا  لفائدة  السنة  هــذه  بميزانية  املــدرجــة  وثقافيا، 

الصندوق، مما سيمكنه من موارد إضافية كبرى.
ــرى، تــوقــعــت نــفــس الــجــهــات تــطــورا  مــن جــهــة أخــ

الجماعات  طرف  من  الصندوق  هذا  مداخيل  في  كبيرا 
والجهات، حني ستشرع هذه املجالس في تحويل جميع 
الفصول واألبواب بميزانياتها الغير مبرمجة من طرف 
لفائدة  باملاليير،  وتعد  اآلن،  حدود  إلى  املجالس  هذه 

الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس »كورونا«.

بعد التبرع بأموال المهرجانات لصالح صندوق الجائحة

بوعياش

الـدول التـي لـم ي�سلـها 
فريو�ش »كوفيد - 19« 

 الرباط. األسبوع

فيروس   انتشار  استمرار  مــع 
اتخذت  العالم،  حــول  »كــورونــا« 
بعض الدول تدابير احترازية قبل 
داخل حدودها  إصابة أي شخص 

بمرض »كوفيد - 19«.
نيوز«  »ســكــاي  شبكة  ــرت  وذكـ
ستار  »ديــلــي  صحيفة  عــن  نقال 
جميع  أن  البريطانية،  أونــاليــن« 
البلدان التي لم تسجل فيها حاالت 
إفريقيا  إصابة بالفيروس تقع في 

أو آسيا أو أوقيانوسيا.
تسجل  لم  التي  الدول  هذه  أول 
اليمن،  بالفيروس،  إصابات  فيها 
التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 
مليون نسمة، ويعد أكبر دولة من 
فيها  لم تسجل  السكان  حيث عدد 

أي إصابة بـ»كورونا«.
تسجل  لم  دولــة  أكبر  ثاني  أما 
كوريا  فهي  ــات،  إصــاب أي  فيها 
عدد سكانها  يقدر  التي  الشمالية، 
وقد  نسمة،  مليون   25 بحوالي 

 10 حوالي  يانغ  بيونغ  أخضعت 
الصحي،  للحجر  شخص  آالف 
منظمة  فــيــه  ــالـــت  قـ وقــــت  فـــي 
في  تشتبه  أنها  العاملية  الصحة 
كوريا  في  إصابات  حاالت  وجود 

الشمالية.
التي  مــاالوي،  دولة  وبإفريقيا، 
يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، 
لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس 
»كورونا« بعد، ورغم  ذلك، أغلقت 
السلطات جميع املدارس والكليات 
منذ  والعامة  الخاصة  والجامعات 
قيدت  فيما  املنصرم،  مــارس   23
ألقل  العامة  التجمعات  الحكومة 

من 100 شخص.
لم  الــتــي  ــدول  ــ ال الئــحــة  تبقى 
حتى  ممثلة  »كـــورونـــا«  يصلها 
ــدي،  ــورونـ بـ ــاالوي،  ــ ــ م فـــي  اآلن 
ــودان، ســيــرالــيــون،  ــسـ جــنــوب الـ
القمر،  جزر  ليسوتو،  بوتسوانا، 
اليمن،  وبرينسيبي،  ساوتومي 
طاجيكستان،  الشمالية،  كوريا 

وتركمنستان.

لفتيتالحموشي
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ا�حاكم  لدى  العامة  النيابة  دور  إن 
األستاذ  أشــار  ولقد  مهم،  دور  ا�الية 
في  «الوجيز  كتابه،  في  بــراو  محمد 
دور  إلى  �الية»،  ا�حاكم  قانون  شرح 
بها  تقوم  التي  وا�هام  العامة  النيابة 
لدى ا�جلس األعلى للحسابات، من ذلك 
مسطرة  في  دورها  ا�ثال،  سبيل  على 
التدقيق والتحقيق والبت في حسابات 
في  ومهامها  العمومي�،  ا�حاسب� 
والبت  والتحقيق  التدقيق  مسطرة 
الواقع،  بحكم  ا�سيرين  حسابات  في 
تــتــدخــل فيها  ــرى  ولــهــا مــجــاالت أخـ
الجهوية  ا�جالس  لدى  العامة  النيابة 

للحسابات.
للملك  العام  الوكيل  يتوصل  وعندما 
أن  يمكن  التي  وا�علومات  بالوثائق 
يتخذ  ا�ختصة،  الجهات  من  يطلبها 

أحد ا�وقف�:

الوكيل  يقرر  أن  األول:  املــوقــف   -
ويلتمس  ا�تابعة،  فتح  للملك  العام 
تعي�  الرئيس،  من  الحالة  هــذه  في 
كما  بالتحقيق،  يكلف  مقرر  مستشار 
األشخاص  للملك  العام  الوكيل  يخبر 
ا�نصوص  الكيفيات  حسب  ا�عني�، 
 39 ــى  إل  37 مــن  الفصول  فــي  عليها 
بأنهم  ا�ــدنــيــة،  ا�سطرة  قــانــون  مــن 
مــأذون  وأنــه  ا�جلس،  أمــام  متابعون 
لدى  مقبول  بمحامي  باالستعانة  لهم 
ا�جلس األعلى سابقا (محكمة النقض 

حاليا).
ــي هــذه  ــالحــظ مــمــا ذكـــر، أنـــه ف وي
قانون  على  اإلحــالــة  وقــعــت  الــحــالــة، 
تبليغ  موضوع  في  ا�دنية  ا�سطرة 
ا�حكمة  عــلــى  إحــالــتــهــم  ــقــررت  ت مــن 
ا�الية، وبذلك، يجب احترام اإلجراءات 
ذات  ألنها  التبليغ،  بمسطرة  ا�تعلقة 
صلة بالنظام العام، كما أن هذه الفقرة 
57 من قانون ا�حاكم ا�الية  من ا�ادة 
باالستعانة  ا�تابع  حقوق  على  نصت 
يكون  أن  شريطة  ــيــؤازره  ل بمحامي 
محكمة  أمام  للترافع  مقبوال  ا�حامي 

النقض.
الحالة أيضا، يتم اإلخبار  وفي هذه 
السلطة  أو  الوزير  من  كل  با�تابعة، 
إليها  ينتمي  كــان  أو  ينتمي  الــتــي 
والوزير  ا�تابع،  العون  أو  ا�وظف 
ا�كلف با�الية، وعند االقتضاء، الوزير 

ا�عهود إليه بالوصاية.

يتب�  عــنــدمــا  ــي:  ــان ــث ال ــف  ــوق امل  -
دراسة  خالل  من  للملك،  العام  للوكيل 
وا�علومات  ووثائقها  القضية  ملف 
إلى  تدعو  ال  أنها  بها،  توصل  التي 
حفظها  يقرر  ذلك،  عند  ا�تابعة،  فتح 
يبلغ  معلال  مقررا  الشأن  بهذا  ويتخذ 
إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

يكون  ال  ا�تابعة  عدم  قــرار  أن  غير 
عنه  التراجع  يمكن  إذ  نهائيا،  قــرارا 
للملك من خالل  العام  للوكيل  إذا ظهر 
التي  اإلضافية  وا�علومات  الوثائق 
توصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود 
في  عليها  ا�نصوص  ا�خالفات  إحدى 
ا�واد من 54 إلى 56 من قانون ا�حاكم 

ا�الية.
ومــســألــة الــتــراجــع عــن قـــرار حفظ 
العامة،  النيابة  طــرف  من  الشكايات 
ا�سطرة  قــانــون  فــي  عليه  منصوص 
أدلة جديدة  إذا ظهرت  الجنائية أيضا 
فتح  وبالتالي  الــتــراجــع،  ــك  ذل تــبــرر 

ا�تابعة.
تنظم   ،65 إلــى   59 مــن  ا�ـــواد  إن 
ا�الية  ا�حاكم  أمـــام  ا�سطرة  سير 
عنه  عبر  كما  أو  ا�تابعة  فتح  عند 
دقيقة  ا�تابعة»، وهي مسطرة  بـ«حالة 
وسنحاول  ا�الية  ا�حاكم  بها  تنفرد 

تلخيصها كما يلي: 
عندما  للملك  العام  الوكيل  أن  قلنا 
الرئيس  مــن  يلتمس  ا�تابعة،  يقرر 
يكلف  مــقــرر  مستشار  تعي�  األول 

بالتحقيق.
قاضي  بمثابة  يعتبر  ا�ستشار  هذا 
التحقيق، وتقع عليه مسؤولية جسيمة، 
ويكلف  ا�قرر  ا�ستشار  ذلك  يؤهل  إذ 
التحقيقات  بجميع  والقيام  بالتحقيق 
ــدى جــمــيــع األجــهــزة  ــات لـ ــحــري ــت وال
على  ــالع  واالط والخاصة،  العمومية 
جميع  إلى  واالستماع  الوثائق  جميع 
األشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم 
أداء  بعد  الشهود  جميع  وإلى  قائمة، 
ــشــروط  وال للكيفيات  طبقا  الــيــمــ� 
ا�سطرة  قانون  في  عليها  ا�نصوص 
الجنائية، وقانون ا�حاكم ا�الية أحال 
في  الجنائية  ا�سطرة  قــانــون  على 
موضوع أداء اليم�، وذلك كما ورد في 
ا�ادة 59 وا�ادة 64 من قانون ا�حالكم 

ا�الية. 
جميع  تدون  أن  على  القانون  ونص 
محاضر  فـــي  االســـتـــمـــاع،  جــلــســات 
رفض  وإذا  الضبط،  كاتب  يضبطها 
من طلب االستماع إليه وكذلك الشهود 

يرفع  االســتــمــاع،  لجلسة  الــحــضــور 
ا�ستشار ا�قرر لرئيس ا�حكمة تقريرا 
للمادة  طبقا  األمــر  في  للبت  ذلــك،  في 
وا�ادة  ا�الية،  ا�حاكم  قانون  من   69
ا�عني  ((يتعرض  أنه  على  تنص   69
يجيبون  ال  الــذيــن  والشهود  بــاألمــر، 
تقديم  طلبات  عــن  ا�ــحــدد  األجــل  فــي 
الوثائق وا�ستندات أو ال يستجيبون 
طرف  من  إليهم  ا�وجة  لالستدعاءات 
أو  اليم�  أداء  يرفضون  أو  ا�جلس 
يرفضون اإلدالء بشهادتهم لغرامة من 
ألفي درهم، وذلك  خمسمائة درهم إلى 

بموجب أمر الرئيس األول)).
التحقيق  وأعــمــال  جلسات  وتكون 
سرية، بينما يتابع الوكيل العام للملك 
التحقيق  وأعمال  الجلسات  تلك  سير 

الذي يطلعه عليه ا�ستشار ا�قرر.
يوجه  التحقيق  من  االنتهاء  وعند 
مرفقا  القضية  ملف  ا�قرر  ا�ستشار 
إلــى  بالتحقيق،  ا�تعلق  بالتقرير 
يضع  ــذي  ــ ال للملك  الــعــام  ــوكــيــل  ال
يوما  عشر  خمسة  أجل  في  ملتمساته 

تبتدئ من تاريخ هذا التوصل.
عليها،  اطلعنا  التي  التقارير  ومن 
في  التحقيق  بنتائج  يتعلق  تقرير 
.... بصفته...../  إلى  ا�نسوبة  األفعال 
........، حيث  .... ا�تعلق بـ  ا�لف عدد 
انــتــهــى ذلـــك الــتــقــريــرا�ــكــون مــن 19 
صفحة إلى أن ..... قد ارتكب مخالفت� 
من   54 ــادة  ا� في  عليهما  منصوص 
وتتعلقان  ا�ــالــيــة،  ا�ــحــاكــم  مــدونــة 
النفقات  تصفية  ــد  ــواع ق بمخالفة 
ا�الية  ا�حكمة  إلى  واإلدالء  العمومية 
بأوراق  للحسابات)  األعلى  (ا�جلس 

غير صحيحة. 
العام  الوكيل  السيد  ملتمسات  أما 
للملك في تلك القضية، فقد إنتهت في 
الصفحة الثامنة إلى أنه: ((بخصوص 
لثبوت  نظرا  العامة،  النيابة  مطالب 
هو  كما   ..... إلــى  ا�نسوبة  ا�خالفة 
مب� أعاله، فإن النيابة العامة تطالب 
بالغرامة  عليه  بالحكم  ا�وقر  ا�جلس 
وذلك  ا�خالفة،  هذه  لحجم  ا�ناسبة 
عمال بمقتضيات ا�ادة 66 من القانون 
ا�حاكم  بمدونة  ا�تعلق  99ـ62  رقــم 

ا�الية.
 

من الضمانات املمنوحة للمعني 
باألمر:

بأنه يجوز  باألمر،  ا�عني  يبلغ  أن  ـ 
له داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ 
من تاريخ تسليم هذا التبليغ، االطالع 
لدى كتابة الضبط با�جلس على ا�لف 

بواسطة  أو  شخصيا  إما  يهمه،  الذي 
محاميه.

وثائق  من  نسخ  على  يحصل  أن  ـ 
نفقته،  على  فيها  يرغب  التي  ا�لف 
بكتابة  ا�ــلــف  على  ــالع  االطـ ويــكــون 

الضبط.
أن يطلع  باألمر  ا�عني  أن من حق  ـ 
على ا�لف اطالعا تاما، أي على جميع 
على  خــاصــة  يطلع  وأن  محتوياته، 

مستنتجات النيابة العامة.
يوما  ثالث�  خالل  باألمر،  للمعني  ـ 
يقدم  أن  ا�لف،  على  الطالعه  ا�والية 
بواسطة  وإما  شخصيا  إما  للمحكمة، 
له  ما  ويبدي  كتابية  مذكرة  محامي، 
وملتمسات،  ودفوعات  مالحظات  من 
منها ا�لتمس ا�تعلق بطلب االستماع 
ا�عني  يختارهم  الذين  الشهود  إلى 
ا�دة  داخل  الطلب  يقدم  ولكن  باألمر، 

ا�نصوص عليها سابقا (30 يوما).
أو  بــاألمــر  ا�عني  مــذكــرة  تبيلغ  ـ 

محاميه لوكيل العام للملك.
وبــعــد إتــمــام هــذه ا�ــســطــرة، يرفع 
ا�لف للرئيس األول للمحكمة، إذ يقوم 
قد  ا�ــلــف  ــون  ك مــن  ويــتــأكــد  بفحصه 
ا�سطرة،  اإلجـــراءات  جميع  استكمل 
جاهزة  أصبحت  القضية  أن  ويــقــرر 
جدول  في  بإدراجها  يأمر  ثم  للبت، 
بقضايا  ا�ختصة  الــغــرفــة  جلسات 
والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق  التأديب 
قبل  باألمر  ا�عني  ويستدعى  ا�الية، 
عشر  بخمسة  الجلسة  انعقاد  تاريخ 

يوما على األقل.

äÉHÉ°ùë∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG iód áeÉ©dG áHÉ«ædG QhO
  ذ. عبد الواحد بن مسعود*   

قانون المحاكم المالية

تلعب النيابة العامة دورا 
مهما لدى المحاكم 

المالية، يتعلق بمسطرة 
التدقيق والتحقيق والبت 
في حسابات المحاسبين 
العموميين، ومهامها 
في مسطرة التدقيق 
والتحقيق والبت في 
حسابات المسيرين 

بحكم الواقع، كما لها 
مجاالت أخرى تتدخل 

فيها النيابة العامة لدى 
المجالس الجهوية 

للحسابات

من نماذج اإلشعار باالطالع على الملف، نذكر اإلشعار التالي، 
ليطلع على محتواه من يهتم بالموضوع:

أما االستدعاء لحضور جلسة الحكم، فيكون بالصيغة التالية:

يتبع
* من هيئة احملامني بالرباط

وجهة نظر
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 نور الدين هراوي

على  ــو  ــدي ــي ف ــاطــع  ــق م أثـــــارت 
املنصات اإللكترونية توثق لحاالت 
باستعمال  مــفــرط  وشــطــط  عــنــف 
الجهات  بعض  طرف  من  السلطة 
ــا في  ــعـ ــدال واسـ ــ ــة، ج ــؤولـ ــسـ املـ
ــان مــديــنــة ســطــات،  ــوف ســك صــف
املدنية  للجمعيات  بالنسبة  وأيضا 
املحلي  العام  ــرأي  وال والحقوقية 

املنقسم إلى فريقني.
أن  اعتبر  املتتبعني  من  ففريق 
املرسوم االستثنائي الخاص بحالة 
الطوارئ الصحية ملحاصرة جائحة 
 21 الفصلني  مع  ينسجم  »كورونا« 
ومن  املغربي،  الدستور  من  و81 
والضرب  لــه  املخالفني  ردع  أجــل 

على  القانون  وبقوة  حديد  من  بيد 
مستدلني  واملتهورين،  املارقني  كل 
تبيح  »الضرورة  العامة  بالقاعدة 
السياق،  هــذا  وفــي  املــحــظــورات«، 
ــســكــان  الحــــظ مــجــمــوعــة مـــن ال
املقاطعات  بعض  لنفوذ  التابعون 
الترابية،  للسلطة  التابعة  اإلدارية 
السلطة  رجـــال  بعض  استعمال 
ومساعديهم،  أعــوانــهــم  وبــعــض 
ــن سب  ــوب ســلــطــوي فـــظ، م ألســل
من طرف  في حقهم، خاصة  وقذف 
أقصتهم  عندما  الــدوائــر  رؤســـاء 
االستثنائية  الرخص  من  السلطات 
بدعوى  بها  التوصل  وعدم  للتنقل 
أو  الحركية  من  املواطنني  تقييد 
انتشار  لعدم  كوسيلة  منها  الحد 
الذي  الشيء   ،»19 »كوفيد  فيروس 

واملقصيون  املــتــضــررون  اعتبره 
ــن طــرف  تـــجـــاوزات وخـــروقـــات م
على  بالحجز  قامت  التي  السلطة 
مكتسباتهم الحقوقية، وكذا بلسان 
انتقدوا  الذين  الحقوقيني  بعض 
بأنهم  السلطة  رجال  بعض  بشدة 
حساباتهم  يصفون  فعال  ــدأوا  بـ
املواطنني  بعض  مــع  الشخصية 
سابقا  مــعــارضــني  ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال
بينما  املحلي،  للشأن  لتدبيرهم 
املواطنني،  مــن  آخــر  فــريــق  أشـــاد 
يقومون  بــأنــهــم  ــوا  ــال وق ــهــؤالء  ب
ــم مــن أجـــل الــحــفــاظ على  ــدوره ب
الفوضى  ومحاصرة  العام  األمــن 
والتسيب. وفي سياق متصل، أشاد 
األحياء  بعض  سكان  من  مجموعة 
و»ميمونة«  ـــ»دالس«  ــ ك الشعبية 

التي  اإلنسانية  باألدوار  و»البام«، 
اختصاصات  عن  أصــال  تخرج  لم 
ــن الــبــعــديــن  ــطــة عـ ــســل ــال ال ــ رجـ
تدبير  فــي  والــقــانــونــي  العقالني 
منوهني  الصحية،  الطوارئ  حالة 
املحلية في فرض احترام  بالسلطة 
املرسوم  في  ــواردة  الـ التعليمات 
بكل إنسانية دون انتهاك أو تجريم 
عبر  السطاتي  اإلنــســان  لحقوق 
األزقة  كل  حركية  ومراقبة  تأطير 
الترابي  لنفوذه  التابعة  والشوارع 
العشوائية  األســـواق  كل  ــالء  وإخ
بكل احترافية ومهنية، بتعاون مع 
الضوابط  وفــق  األحياء  جمعيات 
وزارة  قبل  من  عليها  املنصوص 
الفيروس  إبقاء  أجل  من  الداخلية، 

القاتل تحت السيطرة. 

العدد: 1069 16
الخميس

 2 أبريل 2020

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
بإغالق  الصحة  وزير  قرار  بعد   ■
خلفية  على  بتطوان  خاصة  مصحة 
يشتغل  كــان  ــذي  ال الطبيب  إصــابــة 
من  قــدومــه  بعد  بـــ»كــورونــا«،  بها 
التي  باألماكن  واحتكاكه  إسبانيا 
العديد  الحظ  الفيروس،  فيها  يتنشر 
املصحة  تعقيم  لعملية  املتتبعني  من 
زي  بــدون  شخصا  أن  إغالقها،  قبل 
املواد  برش  يقوم  كمامة،  وال  وقائي 
املعقمة شماال وجنوبا وعلى األبواب 
املستعملة  املــواد  ومعظم  والنوافذ 
كما  وجهه،  على  تتطاير  التعقيم  في 
يظهر في أحد الفيديوهات املنشورة، 
التعليمات  يعطيه  آخــر  شخصا  أن 
ارتدائه  دون  معينة  أماكن  لتعقيم 

ملعدات الوقاية.

■ بمجرد ما أعلنت وزارة الداخلية 
الصحية،  الطوارئ  حالة  فرض  عن 
ــن املــواطــنــني  ــدأ الــعــديــد م حــتــى بـ
السلطة  أعــــوان  ــاب  ــي غ يــشــتــكــون 
املتعلقة  الوثيقة  منحهم  أجــل  مــن 
املــصــادر  وتــقــول بعض  بــالــخــروج، 
أعوان  بعض  أن  تطوان،  مدينة  من 
الوثيقة  هذه  بتوزيع  بدؤوا  السلطة 
على  تعميمها  دون  املقاس)..(،  على 
بعضهم  قام  حيث  املواطنني،  باقي 
أقربائهم  على  الوثيقة  هذه  بتوزيع 
من  حــاالت  خلق  مما  وأصدقائهم، 
الذعر والخوف لدى العديد من سكان 

املنطقة.

ــاء حـــزب  ــضــ ــ أع بـــعـــض  ــام  ــ قـ  ■
ــالل ومــنــخــرطــوه بــتــوزيــع  ــق االســت
أرض  حي  سكان  على  غذائية  مــواد 
التابع  املــأمــون  ــارع  شـ املصطفى 
طلحة  ســيــدي  اإلداريـــــة  للملحقة 
بتطوان، مساء يوم السبت 21 مارس 
املقدمة  الجهة  تزال  ال  بينما   ،2021
حزبية  هي  هل  مجهولة،  الدعم  لهذا 
أن  أم  الــظــرفــيــة)..(،  هــذه  استغلت 
أعضاء  كلفوا  الخير  فاعلي  بعض 
املساعدات  هذه  بتوزيع  الحزب  هذا 

على سكان هذا الحي دون غيره؟

اجتاحت الفيضانات مؤخرا العديد 
التابعة  الساحلية  الجماعات  مــن 
لعمالتي شفشاون وتطوان، فاألمطار 
التي تساقطت على املنطقة، من ظهر 
يوم اإلثنني إلى ظهر يوم الثالثاء من 
بأن  كافية  كانت  املاضي،  األسبوع 
التي  التحتية  البنية  ضعف  تظهر 
تعاني منها كل من الجماعة الترابية 
للسطيحات والجماعة الترابية ملتيوة 
قيادة الجبهة، وكذا بعض الجماعات 
حيث  لشفشاون،  التابعة  القريبة 
ــرة أحــيــاء  ــزي ــغ ــت األمـــطـــار ال ــرق أغ
وتسببت  الجماعات  هــذه  وشــوارع 
كما  باملمتلكات،  وأضرار  خسائر  في 
بشكل  املــرور  حركة  شل  في  تسببت 
العديد  عن  الكهرباء  وانقطاع  كامل 
من الدواوير واألحياء، وغمرت املياه 
وكذلك  الــثــالثــاء،  يــوم  فجر  املــنــازل 
تعرضت  الــتــي  الــتــجــاريــة  املــحــالت 
املـــواد  ــن  م الــعــديــد  لتلف  بــدورهــا 

الغذائية.
العديد  أثار مخاوف  أكثر ما  ولعل 

املسؤولني،  غياب  هو  املواطنني،  من 
املعنية،  السلطة  أو  املنتخبني  سواء 
كانت  الــذي  الوقت  في  الساحة،  عن 
أجل  من  الوقت  تسابق  الساكنة  فيه 
املمتلكات  من  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ 
وإخـــراج املــيــاه مــن داخـــل املــنــازل، 
أغلقت في وجه حركة  الطرق  أن  كما 
األوحــال  بسبب  كامل  بشكل  ــرور  امل
األمــطــار،  جرفتها  التي  والــحــجــارة 
أن  التساقطات  ــذه  ه أبــانــت  حيث 
قنوات  على  حتى  تتوفر  ال  الجماعة 

تصريف املياه بشكل سليم.
ــجــدر اإلشــــارة إلـــى أنـــه سبق  وت
ــتــرابــيــة لــلــجــبــهــة، أن  لــلــجــمــاعــة ال
بعد  تنموية  مشاريع  من  استفادت 
خــالل  لشاطئها  املــلــكــيــة  ــارة  ــزيـ الـ
ــي، حــيــث صـــدرت  ــاضـ الــصــيــف املـ
أجل  من  عليا  جهات  من  التعليمات 
الجماعة  فسارعت  املنطقة،  تنمية 
إلى إنجاز قنطرة وادي مسيابة التي 
اكتملت األشغال بها خالل 24 ساعة، 
إال أن مياه األمطار جرفتها كاشفة عن 

جماعة  قامت  كما  البناء،  في  الغش 
مجموعة  بترقيع  بالجبهة،  متيوة 
بدون  عشوائيا  واألزقة  الشوارع  من 
حماية  بــإمــكــانــهــا  مسبقة  ــة  دراســ

املنطقة مستقبال من الفيضانات. 
زخات  بعد  اآلن،  املنطقة  هي  وها 

التي  الفيضانات  في  تغرق  مطرية، 
إليها  نبهت  أن  لـــ»ألســبــوع«  سبق 
)انظر األسبوع عدد 11 أبريل 2019(، 
التي  العشوائية  الترقيعات  بسبب 
بأنها  املنطقة  املسؤولون عن  يصفها 

مشاريع تنموية.

 اجلماعات ال�ضاحلية بال�ضمال حتت رحمة الفي�ضانات

الحدودي  املعبر  إغــالق  قــرار  بعد 
الذي فرضه املغرب ليلة الخميس 12 
ومدينة  املغرب  بني  املنصرم،  مارس 
سبتة املحتلة، بسبب انتشار فيروس 
املغاربة،  من  العديد  ظل  »كورونا«، 
الذين ال يتوفرون على وثائق اإلقامة 
طلب  مــن  تمكنهم  شغل  وثــائــق  أو 
الثغر  بــهــذا  اإلنــســانــيــة  املــســاعــدة 
املحتل، عالقني داخل املدينة املحتلة، 
دون أي مبادرة مغربية إلعادتهم إلى 
داخل تراب اململكة، حيث اتخذوا من 
ملجئا   )23 )خـــوان  البحر  شاطئ 
الــظــروف  ــذه  ه فــي  لــهــم، خصوصا 
بعيدين  والصعبة،  املتقلبة  املناخية 
زاد  ما  وهذا  وأسرهم،  عائالتهم  عن 

من معاناتهم.
املسلمة  األسر  بعض  تطوع  ورغم 
الوجبات  لتوفير  باملدينة،  القاطنة 
لهم،  الحاجيات  وبعض  الغذائية 
من  العديد  يقول  يكفي،  ال  هذا  لكن 
املواطنني املتتبعني لحالتهم، والذين 
لرفع  الــعــاجــل  بالتدخل  يطالبون 
إلى  وإعادتهم  هــؤالء  على  الحصار 
حضن أسرهم بمدن الشمال املغربي.
ويقول بعض املراقبني، أن الطريقة 

بها  اإلعــالن  تم  التي  االستعجالية 
العابرين،  وجه  في  املعبر  إغالق  عن 
أجل  من  لالستعداد  كافية  غير  كانت 
الرحيل، كما أن العديد من املغاربة لم 
يصلهم خبر إغالق املعبر، خصوصا 
وسائل  غياب  وكــذلــك  الــســن،  كبار 
التغطية  ضعف  بسبب  الــتــواصــل 
اآلخــر،  البعض  رأى  فيما  باملدينة، 
عالقني  املغاربة  هؤالء  بقاء  أن سبب 

لعدم  يرجع  املحتلة،  سبتة  بمدينة 
البالغات  أخذهم األمور بجدية حول 
الــوزارة  أصدرتها  التي  والبيانات 
بشأن  وتهاونهم  املعنية  والسلطات 
انــتــشــار فــيــروس »كـــورونـــا« الــذي 
وظلوا  الحدود،  جميع  إغالق  فرض 
البالغ  رغم  املدينة،  داخل  يشتغلون 
املغربية  السلطات  قيام  حول  األخير 
بإغالق املعبر الحدودي على الساعة 

12.00 ليال. 
ــت بــعــض الــجــمــعــيــات  ــ ــل ــ وراس
الحقوقية الجهات املسؤولة، من أجل 
السماح لهؤالء املغاربة بالدخول إلى 
وطنهم في إطار الترخيص اإلنساني، 
نظرا ملا يعانونه داخل سبتة املحتلة، 
لكونهم متواجدين في املدينة بطريقة 
غير شرعية ولم يتمكنوا من الحصول 
على املساعدات، ال من طرف مندوبة 
بل  املدينة،  عمدة  من  وال  الحكومة 
املــعــروفــة  الــخــيــريــة  املنظمة  حــتــى 
بالصليب األحمر، تخلت عنهم، لهذا، 
النظر  بــإعــادة  مطالب  املــغــرب  فــإن 
العالقني  املغاربة  لحماية  قراره،  في 
إذ  تذكر،  مساعدة  أي  دون  بسبتة 
بـ»األسبوع«،  خاصة  مصادر  حسب 
الرياضية  القاعة  إلى  نقلهم  تم  فقد 

املتواجدة بسبتة.
أن  املــــصــــادر،  ذات  وتــضــيــف 
ــن يــتــوفــرون على  ــذي ــاص ال ــخ األش
نحو  ترحيلهم  سيتم  اإلقامة  وثائق 
ــاص الــذيــن ال  ــخـ إســبــانــيــا، واألشـ
شواهد  أو  الوثائق  على  يتوفرون 
في  بهم  سيحتفظ  بإسبانيا،  اإلقامة 

القاعة الرياضية املذكورة.

تفاقم اأزمة املغاربة العالقني يف �ضبتة املحتلة بعد اإغالق الأبواب عليهم

سطات ما يجري  ويدور يف المدن

بعد »كوفيد 19«..

كواليس جهوية
بين المؤيدين والمعارضين

حتركــات رجــال ال�ضلطــة تثري اجلدل يف �ضطات
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خصـص  الـذي  الوقـت  فـي 
ماليـ�  عشـرة  مبلـغ  ا�غـرب  فيـه 
مواجهـة  صنـدوق  إلحـداث  درهـم 
والـذي  ا�سـتجد،  «كورونـا»  وبـاء 
منـه  كبيـرة  نسـبة  سـتخصص 
القطاعـات  ودعـم  الطبـي  للقطـاع 
وفـي  تضـررا،  األكثـر  االقتصاديـة 
إطـار التعليمـات ا�لكية الراميـة إلـى 
إحـداث هـذا الصنـدوق، وكـذا توفيـر 
البنيـات التحتيـة ا�الئمـة والوسـائل 
وا�عـدات الطبيـة والتقنيـات الالزمـة 
للوبـاء  الواسـع  االنتشـار  ظـل  فـي 
خلفـه  ومـا  العالـم  مناطـق  بمختلـف 
لجميـع  سـبق  حيـث  ضحايـا،  مـن 
جميـع  وكـذا  الوزاريـة  القطاعـات 
ا�تدخلـ� علـى الصعيديـن اإلقليمـي 
والجهـوي، أن اتخـذوا عـدة إجراءات 
طارئـة،  اجتماعـات  وعقـدوا  وقائيـة 
مـن  الفيـروس  هـذا  يخلفـه  �ـا  نظـرا 
الـذي  الوقـت  وفـي  سـلبية،  أثـار 
الجماعـات  غالبيـة  فيـه  اتخـذت 
تعقيـم  مـن  التدابيـر  كافـة  الترابيـة 

واهتمـام بجـل قضايـا ا�واطن� بهذا 
الخصـوص، ومـن هـذا ا�نبـر، نحيـي 
عامـل عمالـة إقليم إفـران، الذي يعتبر 
الرجـل ا�ناسـب فـي ا�ـكان ا�ناسـب، 
صارمـة  تعليمـات  أعطـى  حيـث 
علـى  اإلداريـة  القطاعـات  لجميـع 
مسـتوى اإلقليـم بخصـوص تداعيـات 
الوبـاء، فـي ظـل كل هـذه اإلجـراءات 
فـي  الحظنـا  الجميـع،  مـن  ا�تخـذة 
وكأن  تامـا  جمـودا  مريـرت  مدينـة 
غيـر  والصحيـة  اإلداريـة  القطاعـات 
سـبيله،  حـال  فـي  كل  بتاتـا،  معنيـة 
الظرفيـة  هـذه  اسـتغالل  تـم  حيـث 
مـن طـرف بعـض الصيادلـة والتجـار 
للفـح  الوقـود،  محطـات  وأربـاب 
الغيـاب  ظـل  فـي  ا�واطنـ�،  جيـوب 
التـام للجـان ا�راقبـة التـي كان لزامـا 
عليهـا القيـام بالواجـب الوطنـي فـي 
والتقيـد  العصيبـة  الظـروف  هـذه 

ا�تخـذة. االحترازيـة  باإلجـراءات 
وا�تأمـل للوضـع، يتضـح لـه غياب 
فيـه  كان  الـذي  الوقـت  فـي  الجديـة 
توفيـر  ا�ستشـفيات  كل  علـى  لزامـا 
ا�عقمـات واألقنعـة والكمامات بشـكل 

مجانـي،  بشـكل  وتوزيعهـا  واسـع 
تـم  لكـن  طارئـة،  ظرفيـة  فـي  ألننـا 
االكتفـاء بدور ا�تفـرج على ما يجري، 
الترابية �ريـرت  لتبقى الجماعـة 
مكتوفـي  فلكهـا،  فـي  يـدور  ومـن 
الوضـع  مـع  التعامـل  وتـم  األيـدي، 
وكأننـا فـي جزيـرة ال يحكمها دسـتور 

البـالد.

الطارئـة،  الظرفيـة  هـذه  وأمـام 
يسـتفيقوا  أن  ا�سـؤول�  مـن  نرجـو 
يسـيروا  وأن  العميـق  سـباتهم  مـن 
قصـارى  أسـرع، ويبذلوا  بوتيـرة 
الجهـود كباقـي ا�سـؤول� فـي باقـي 
سـتبقى  مريـرت  مدينـة  أن  أم  ا�ـدن، 
األزمات كعادتهـا  وقـع  علـى  تعيـش 

آخـر؟ إشـعار  إلـى 

  سعيد الهوداني

بمدينـة  ا�حليـة  تمكنت السـلطات 
خريبكـة، صبـاح يـوم السـبت ا�اضـي، من 
ا�ـواد  مـن  با�همـة،  وصفـت  كميـة  حجـز 
الغذائيـة منتهيـة الصالحيـة موزعـة علـى 

النهضـة. بحـي  تجاريـة  محـالت  ثـالث 
فـي  أنـه  «األسـبوع»،  مصـادر  وتفيـد 
للمحـالت  الروتينيـة  ا�راقبـة  إطـار 
التجاريـة ومراقبـة األسـعار، ضبـط رجـال 
ا�لحقـة  قائـد  رأسـهم  وعلـى  السـلطة 
اإلداريـة الرابعـة، وعميـد الدائـرة األمنيـة 
الخامسـة، إلـى جانـب لجنـة عـن مصلحـة 
خريبكـة،  بعمالـة  االقتصاديـة  الشـؤون 
وممثـل عـن مندوبيـة التجـارة والصناعـة، 
ثـالث محـالت تجاريـة علـى مسـتوى حـي 
الرابعـة،  ا�قاطعـة  نفـوذ  داخـل  النهضـة 

الصالحيـة،  منتهيـة  غذائيـة  مـواد  تبيـع 
وأكيـاس  لإلتـالف  معرضـة  وأخـرى 
وتحريـر  بحجزهـا  فقامـوا  بالسـتيكية، 
محاضـر فـي حق أصحاب هاتـه الدكاك�، 
بعـدم إشـهار أسـعار ا�ـواد الغذائيـة، كما 

التجاريـة. ا�حـالت  إغـالق  تـم 
السـلطات  أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 
ا�حليـة بعاصمـة الفوسـفاط، إلـى جانـب 
دورهـا التوعـوي والحـرص علـى تطبيـق 
الحجـر الصحـي كإجـراء احتياطـي للحـد 
تعمـل  «كورونـا»،  فيـروس  انتشـار  مـن 
التجاريـة،  ا�حـالت  مراقبـة  علـى  كذلـك 
حرصـا منهـا علـى احتـرام توقيـت عملهـا 
ا�ـواد  بجـودة  التالعـب  عـدم  وضمـان 
الغذائيـة، وإشـهار األسـعار فـي اسـتغالل 
بانتشـار  ا�رتبطـة  الطـوارئ  لحالـة 

«كورونـا». فيـروس 

خريبكة  القنيطرة

  األسبوع

فـي بـادرة غيـر مسـبوقة، أقدمـت كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية، 
«خليـة  إحـداث  علـى  بالقنيطـرة،  طفيـل  ابـن  لجامعـة  التابعـة 
لالسـتماع والدعـم النفسـي»، تضم أسـاتذة ودكاتـرة متخصص� في 

ا�ذكـورة. بالكليـة  النفـس  علـم 
تأسـيس هذه الخلية، جاء للتماشـي مع ما فرضه انتشـار فيروس 
«كورونـا» مـن نمـط جديـد للحيـاة، بعـد وضعيـة الحجـر وااللتـزام 
با�نـازل والحـد مـن حريـة التنقـل والتجمـع، والوضعيـات الوقائيـة 
التـي تتطلـب الكثيـر مـن الحـذر وااللتـزام بشـروط النظافـة، وتجنـب 

بعـض السـلوكات االجتماعيـة التواصليـة، كا�صافحـة وغيرهـا.
وتتمثـل الخدمـات ا�قدمـة، التـي تقدمها الخلية، في االسـتماع إلى 
معانـاة ا�واطنـ� وا�واطنـات فـي مختلـف األعمـار، �سـاعدتهم على 
تحريـر انفعاالتهـم السـلبية، بتقديـم نصائـح وتوجيهـات وإرشـادات 
حـول السـلوك الصحـي لألسـر والعائـالت واألطفـال والشـباب وكبار 
بتقنيـات  إمدادهـم  وكـذا  إعاقـة،  وضعيـة  فـي  واألشـخاص  السـن 
مـع مسـاعدتهم  قلقهـم ومعاناتهـم،  مـن حـدة  للتخفيـف  االسـترخاء 
علـى تدبيـر انفعاالتهـم السـلبية وتوجيههـم نحـو سـبل التكيـف مـع 

وضـع الحجـر، حسـب مصـادر إعالميـة.
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  شكيب جالل

فـي زمـن الطـوارئ، وفـي الوقـت الـذي 
تدعـو فيـه السـلطات ا�ركزيـة إلـى حظـر 
إال  والخـروج  البيـت  ومالزمـة  التجـول 
للضـرورة القصـوى، مـازال بعـض رجال 
الزبونيـة  بمنطـق  يتعاملـون  السـلطة 
القيـاد  أحـد  أن  نـرى  إذ  وا�حسـوبية، 
ا�ئـات  شـخصيا  يـوزع  أزمـور  بمدينـة 
مـن شـهادات التنقـل االسـتثنائية لألسـر 
الواحـد  للفـرد  وليـس  أفرادهـا  بجميـع 
مـن األسـرة، حيـث أصبـح كل فـرد منهـا 
طـرف  مـن  موقعـة  شـهادة  علـى  يتوفـر 
ينهجـه  األسـلوب  وهـذا  القائـد،  هـذا 
حتـى بعـض أعـوان السـلطة (ا�قدمـ�) 
أن هـذه  مـادام  إمرتـه،  الذيـن هـم تحـت 
الشـهادة تسـلم للمواطـن دون أن يبقـى 
أو  مثـال  العـام  بالسـجل  نظيـر  لهـا 
با�لحقـة اإلداريـة، ا�ئـات مـن الشـهادات 
تـوزع علـى كامـل األسـر حتـى أصبحـت 
شـوارع وأحيـاء أزمـور غاصـة بسـكانها 
وكأن  يكـن،  لـم  شـيئا  وكأن  كا�عتـاد 
فـي حالـة طـوارئ، وهـذا  البـالد ليسـت 
التالعـب قـد يسـري مسـتقبال حتـى فـي 
أي  أن  علمـا  وغيرهـا،  اإلعانـات  عمليـة 
قائـد مفـروض فيـه السـهر علـى التطبيق 
الـواردة  والتعليمـات  للقانـون  الحرفـي 
عليـه، ال أن يكـون هـو أول مـن يتالعـب 
بهـا وفـي زمـن الطـوارئ الصحيـة التـي 

بالدنـا.   تعيشـها 

  

www.alousboue.com
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تحلي  السياسية،  ا�مارسة  تقتضي 
التصرف،  وحسن  بالحكمة  السياسي 
على  السياسية  ا�سؤولية  وتــفــرض 
من  كبير  قــدر  على  التوفر  صاحبها، 
األلفاظ  اختيار  فــي  ــذكــاء  وال الحنكة 
ا�واطن�،  مخاطبة  أثناء  والعبارات 
مع�،  قرار  استصدار  في  الرغبة  وعند 
فنا  الحكم  فيه  صــار  عصر  «فــي  ألننا 
آخر»،  شيئا  يكون  أن  قبل  القول،  في 
وامتطاء صهوة  اللغة،  ناصية  فامتالك 
رفـــع شعبية  شــأنــهــمــا  ــن  م ــالغــة،  ــب ال
شؤون  تدبير  من  وتمكينه  السياسي 
تكون  ال  قــد  قـــرارات  وتنزيل  الحكم، 
وبريق  الكلمة  سحر  ولــكــن  شعبية، 
طابع  يمنحها  الوصف،  ودقة  العبارة 

القبول واالنسيابية.
مــن أهــم الــعــنــاصــر الــبــالغــيــة التي 
على  الــحــرص  السياسة  برجل  يجدر 
على  يقدم  أن  قبل  دائما  استحضارها 
مراعاة  الــقــرارات،  من  قــرار  أي  اتخاذ 
مقتضى الحال، وهو «االعتبار ا�ناسب 
على  الــكــالم  اشتمال  يستدعي  الـــذي 
تناسب  أسلوبية  وخصائص  سمات 
بما  فيه»،  يلقى  الــذي  الحال  أو  ا�قام 
يعني وجوب استحضار السياق وحال 
ا�تلقي قبل اإلقدام على اتخاذ أي قرار، 
عراه،  وتقطعت  التواصل،  تالشى  وإال 
ا�تكلم  وصار  لغوا،  اللغة  واستحالت 
الغيا فاشال في مسعاه اإلقناعي بسبب 
يقول  ا�تلق�،  مشاعر  إثارة  في  الفشل 
يتم  أن  يمكن  االقــتــنــاع  «إن  أرســطــو: 
الخطبة  كانت  إذا  السامع�  بواسطة 
نكون  ح�  فأحكامنا  �شاعرهم،  مثيرة 
أحكامنا  هي  ليست  ودودين  مسرورين 
لذلك،  معادين»،  مغمورين  نكون  ح� 
في  حاسما  دورا  يــؤدي  ا�تلقي  فحال 

قبول الرسالة أو رفضها.
وفي هذا السياق، نتساءل: هل راعى 
يصدر  وهــو  السياق  الحكومة  رئيس 
من  عريضة  فئة  ترقية  توقيف  منشور 
اختيار  في  موفقا  كان  وهل  ا�وظف�؟ 
القرار؟  هذا  لتمرير  ا�ناسبة  اللحظة 
وهل كان حال ا�تلقي وظروفه حاضرين 

في مخيلته وهو يهم بإصدار بالغه؟
ا�نشور  إصــدار  أن  إلى  بداية  نشير 

أملتها  اســتــثــنــائــيــة  لــحــظــة  ــادف  صــ
بالخوف  ا�شوبة  العا�ية  ــاع  األوضـ
انتشار  جــراء  األســوإ  وترقب  والهلع 
سياسة  واتــخــاذ   ،«19 «كــوفــيــد  وبـــاء 
فهذه  الجائحة،  هذه  �واجهة  تقشفية 
التي  النزول  أسباب  تمثل  الحيثيات 
تمنح  قــوي  أمــان  صمام  ا�ــنــّزُل  خالها 
الشرعية، وتعطيه جواز  منشوره صفة 
ا�ستهدفة  الفئة  نفوس  في  االستقرار 
دون مقاومة أو رفض، في ظل جو سائد 
واقع  وأمــام  الوطنية،  ا�صلحة  يغّلب 
ا�غاربة عن روح وطنية عالية  فيه  عبر 
وطنهم  خدمة  في  اإليجابي  بانخراطهم 
جهة  ومــن  جهة،  من  الكارثة  لتجنيبه 
ثانية، إلنقاذ أبنائه من الهدر ا�درسي، 
دروسهم  تلقي  من  با�قابل،  وتمكينهم، 
عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.

هذه  فــي  والسطحي  الظاهر  يشي 
على  لكن  والفطنة،  بالذكاء  ا�حاولة، 
خطوة  الفعل  يعري  العميق،  ا�ستوى 
التصرف،  صاحبها  يحسن  لــم  غبية 
مقتضى  ــف  وخــال الــســيــاق،  وعــاكــس 
مجريات  ضــد  جــاء  فا�نشور  الــحــال، 
ــزل فــي وقـــت كـــان فيه  ــ األحــــداث، وأن
ا�ستهَدفون منخرط� بحماس كبير في 
الوباء،  فرضها  التي  الجديدة  مهامهم 
تلقي رسالة شكر  إلى  وكانوا يتطلعون 
أحد  يكن  ولم  لهم بتضحياتهم،  تعترف 
منهم يفكر في ترقية أو ما شابهها، ألن 
تفكير الجميع، وبدون استثناء، منصب 
كيف  الحظنا  وقــد  الــوطــن،  إنقاذ  على 
الشهادات  حاملي  تنسيقية  سارعت 
التنسيقيات  أعند  من  تعد  التي  العليا، 
بالغ  إصدار  إلى  وأشرسها،  التعليمية 
مكتبها  أعضاء  تطوع  عن  فيه  أعلنت 
ذكر  على  تأت  ولم  عمل،  يومي  بأجرة 
ا�دلول،  حيث  من  يعني  مما  مطالبها، 
تجميد ملفها ا�طلبي تفاعال مع الظرف 
بالترقية،  طالب  إذن  أحد  فال  العصيب، 
البالغة  هو  كان  الصمت  أن  يعني  مما 
وأن  ا�طلوب،  ستحقق  التي  ا�ناسبة 
ترقية،  دون  سيمر  ــان  ك ا�ــوســم  هــذا 
إلى مشرط  وبتفهم الجميع، دون لجوء 
النفوس،  في  عميقا  جرحا  حفر  قــرار 
وذكر ا�رابط� على خطوط التماس، أن 
رئيس حكومتهم يفكر بمنطق آخر بعيد 
عن انتظاراتهم، وال يشاركهم انخراطهم 
الوطن،  إنــقــاذ  مــشــروع  فــي  اإليجابي 

تزرع  بغيضة  براغماتية  بطريقة  ويفكر 
االندفاع،  وتفرمل  النفس،  في  اإلحباط 
آلتوسير:  لويس  الفرنسي  ا�فكر  يقول 
البتة،  لم يطرح  الجواب عن سؤال  «إن 
أو عن سؤال مكبوت، ال يمكن أن يكون 
رئيس  فمنشور  خــاطــئــا»،  جــوابــا  إال 
ســؤال  عــن  ــواب  جـ بمثابة  الــحــكــومــة 
ترقية لم يطرحه أحد، ولم يفكر أحد في 
طرحه، وبالتالي، فهو قرار خاطئ ينطق 
بحس بالغي في درجة ما تحت الصفر 
القدرة  وبغياب  الحكومة،  رئيس  لدى 
على إثارة مشاعر ا�واطن�، وا�وظف� 
على الخصوص، لتحفيزهم على العطاء 
أكثر، وليس إحباطهم وزرع الالثقة في 
نفوسهم تجاه الحكومة وقراراتها بلغة 
جافة هي أقرب ما تكون إلى لغة الحرب، 
كالم  لكل  «إن  أنــيــس:  إبــراهــيــم  يقول 
كما  ا�تكلم  ويعرف  ومناسبات،  ظروفا 
يعرف السامع ما تتطلبه هذه األمور من 
مفردات  اللغات  فليست  لغوية،  تعابير 
ترد في ا�عاجم، وال جمال منفصلة تدون 
لغة  كل  في  األصل  وإنما  الصحف،  في 
أن تكون في صورة كالم يتصل اتصاال 
فجسر  والسامع�»،  با�تكلم�  وثيقا 
االتصال الذي يقتضيه ا�قام التواصلي 
ا�نشور  اتسم  لذلك  تماما،  مغيبا  كان 
مطابق  غير  ناشزا  يبدو  الذي  بالجفاء 
العاطفة  لغة  استخدام  يستدعي  �قام 
الباتوسية  االستراتيجية  على  واالتكاء 
تدندن  شفافة  رقيقة  بعبارات  ا�توسلة 
حول الشكر واالمتنان، ويبقي صاحبها 
على موضوع الترقية في دائرة ا�سكوت 
عنه، ولن يطالبه أحد بإخراجه منه في 

هذه اللحظة.
الحس  الحكومة  رئيس  افتقد  لقد 
البالغي، مما جعله يسقط في مطب عدم 
إدراك بالغة الصمت، ودورها اإليجابي 
مثل  جسيمة  مهمة  أداء  في  والحاسم 
بتصور  نذكر  السياق،  هذا  وفي  هذه، 
«منها  أن  يرى  التي  للبالغة  ا�قفع  ابن 
يكون  ما  ومنها  السكوت،  في  يكون  ما 
في  يــكــون  مــا  ومنها  االســتــمــتــاع،  فــي 
الحالة  هــذه  فــي  فالصمت  ــارة»،  اإلشــ
الجهل  لكن  بليغا،  فعال  سيعد  ــان  ك
السقوط  إلى  بصاحبه  أدى  بالبالغة، 
بفجاجته،  ونطق  ا�كشوف،  دائــرة  في 
وأظهر ضمور حسه البالغي و«بالدته» 

التواصلية.

 نور الدين الطويليع
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تعيش  صغيرة  قرية  توجد  هنالك.. 
واأللوان  األجناس  متفرقة  قبائل  فيها 
منذ  دائمة  تفرقة  يعيشون  ــان،  واألدي
ب�  مناوشات  بينهم  وتنشب  قــرون، 
بخسائر  تنتهي  ــرى،  ــ واألخ الفينة 
بــشــريــة ومـــاديـــة ال تــحــصــى، وظــل 
يتسيد  مــن  حــول  محتدما  الــصــراع 
نحو  السباق ضاريا  ظل  كما  القبيلة، 
من يكسب.. ومن يفرض سيطرته على 
الكون يحكمه  دام  ما  اآلخرين، وطبعا 
قبضته  يحكم  فالقوي  الغاب،  قانون 
التحكم  خـــالل  مــن  الــضــعــيــف،  عــلــى 
ومداخيله  وتــجــارتــه  اقــتــصــاده  فــي 
الضعيف  هــذا  بــات  حتى  ــه،  ــروات وث
الــقــريــة إال  يظن أنــه وجــد فــي هــذه 
ليكون عبدا عند من نصب نفسه سيدا 
ا�عادلة  هذه  ظلت  وقد  اآلخرين،  على 
من  عقود  بل  عديدة،  لسنوات  سائدة 
أن  إلى  ذواليك،  وهكذا  طالت،  الزمن 
عدو  وجود  على  القرية  أهل  استفاق 
النفوذ قبل  بسط نفوذه على أصحاب 
على  سيطرته  وأحكم  ا�ستضعف�، 
أصحاب الثروات الطائلة قبل الفقراء، 

وال  والضعيف،  القوي  ب�  يميز  ولم 
ا�سيحي  ب�  وال  واألمي،  ا�ثقف  ب� 
مستتر  عــدو  ا�سلم..  وال  واليهودي 
يضرب  أخــذ   ،«19  – «كوفيد  تقديره 
كل مكونات العالم دون رحمة.. والزال 

مستمرا في هجومه؟
تكنولوجيا  من  إليه  وصلنا  ما  بعد 
وتصنيع وعو�ة رغم ما لها من دور في 
تقدم البشر، وبعدما استبدت الحروب 
السباق  نتيجة  العالم،  بمعظم شعوب 
نحو التسلح، ألن األسباب التي تشعل 
اإلنسان  من صنع  هي  والقالقل  الف� 
الطرف  هذا  لتحطيم  ذريعة  تكون  كي 
حيل  كــل  استنفذت  وبعدما  لــآلخــر، 
وأالعيب الدول اإلمبريالية ذات النزعة 
دول  احــتــالل  أجــل  مــن  االستعمارية 
الدافع  وطبعا  أخــرى،  دويــالت  وخلق 
العالم  هذا  هو  ها  محض،  اقتصادي 
بالع�  يــرى  ال  خفي  بــوبــاء  يبتلي 
يأتيك،  أيــن  مــن  تعرف  وال  ا�ــجــردة، 
هو  وها  وهناك،  هنا  الضربات  يوجه 
قد وحد العالم وأصبح الكل سواسية 
ــي مــواجــهــة عـــدو مــشــتــرك، ووحــد  ف
الوقاية  وسائل  نفس  حــول  الجميع 
قادة  جهود  وحد  كما  العالج،  وأدوية 
الــدول مــن أجــل إيــجــاد حــل للخروج 

األقــل..  على  البشرية  الخسائر  بأقل 
الجميع،  ب�  يدور  الذي  السؤال  لكن 

هو ماذا بعد «كورونا»؟ 
حتما ستعرف الخريطة االقتصادية 

مستوى  على  إن  كبيرا،  تغيرا  للعالم 
الريادة التي كانت تضطلع بها الدول 
مستوى  على  أو  الكبرى،  الصناعية 
للدول  بالنسبة  النفطية، وحتى  الدول 

الفالحة  على  اقتصادها  يعتمد  التي 
الخبراء  بــدأ  وقــد  السياحة،  على  أو 
الوضع  إليه  ســيــؤول  بما  يتنبؤون 
بينما  الوباء،  من  العالم  خالص  بعد 
غــذاء  أزمـــة  ــى  إل تشير  اإلرهـــاصـــات 
نقل  لــم  إن  البلدان  معظم  ستجتاح 
الجفاف  االعتبار  بع�  أخــذا  كلها، 
ــذي خــيــم عــلــى عــدد مــن ا�ــنــاطــق،  الـ
ــار  وأث تبعات  اعــتــبــار  على  وأيــضــا 
التي  القوية  واالحتجاجات  الحروب 
الــدول،  من  العديد  في  سائدة  كانت 
األسر  ولهفة  االحتكار  بعد  وباألخص 
مــواد  مــن  يلزمها  مــا  تــكــديــس  عــلــى 
الصحي،  الحجر  مــدة  فــي  ضــروريــة 
وما واكب هذه العملية من زيادات في 

أثمنة كل ا�واد االستهالكية.
من  التحالفات  حتما  ستبدأ  وهنا 
جديد، من أجل بناء تكتالت اقتصادية 
على  طبعا  تنبني  جديدة،  وسياسية 
تنبني  التي  ا�صالح  هــذه  ا�صالح، 
من  ا�قدمة  ا�ساعدات  على  بدورها 
أن  تفسير  فما  وإال  أخــرى،  إلى  دولــة 
مساعدات  بتقديم  معينة  دولــة  تقوم 
منها  تضررا  أكثر  وهي  أخرى  لدولة 

جراء هذا الوباء الفتاك؟  
لنرى ما ستسفر عنه األيام القادمة..  

 جميلة حلبي

الدولة مسؤولة عن حماية ا�واطن�، خاصة في األزمات 
(الدستور)،  االجتماعي  العقد  بمقتضى  وذلــك  الصعبة، 
في  يساهمون  العقد،  هذا  بمقتضى  محكومون  وا�واطنون 
وااللتزامات  الواجبات  من  مجموعة  بــأداء  العادية  األيــام 
ا�تعددة ا�باشرة وغير ا�باشرة، منها الضرائب على اختالف 
وعمليات  وا�نازل،  السيارات  على  الرسوم  وأداء  أنواعها 
التقاضي،  وواجبات  ا�الية  والغرامات  والــشــراء،  البيع 
وحتى جواز السفر يؤدى عنه، كما أن الدولة تستحوذ على 
الهائلة،  الباطنية والسطحية  البالد  جميع خيرات وثروات 
والطيران  وا�وانئ  والبري  البحري  والصيد  ا�ناجم  مثل 
واالتصال السمعي البصري، وتسيطر على كل شيء متحرك 
هذه  على  تحافظ  أن  عليها  والواجب  ا�فروض  من  وثابت، 
الثروات واستخدامها في مصلحة ا�واطن�، وعدم تبذيرها 
والقحط  الجفاف  مثل  الصعبة،  واألزمات  للطوارئ  تحسبا 
ا�عدية  الفتاكة  واألمراض  وا�جاعة  والزالزل  والفيضانات 
وفيروس  و«الطاعون»  «الكوليرا»  مثل  القاتلة،  واألوبئة 

«كورونا»...  
الدولة  ميزانية  على  ا�راقبة  تشديد  يجب  كان  ولهذا، 
والهيئات الخاصة، وذلك من أجل تحس� البنية التحية في 
البالد، وتوفير ا�ستشفيات ومستلزماتها والعالج والطرق 
من  بدال  العلمي  البحث  وتشجيع  الالئق  والسكن  والتعليم 
تبذير أموال الشعب في مهرجانات الرقص والغناء وإقامة 
الحفالت والرحالت الباهظة الثمن، هذا إضافة إلى السرقة 
والنهب والسلب التي تتعرض لها صناديق الدولة وتهريب 
وعندما  ا�فسدين،  طرف  من  الخارج  إلى  الطائلة  األمــوال 
تقع األزمات الصعبة، تلجأ الدولة إلى ا�واطن� الضعفاء، 
ا�هلوك� أصال، للمساهمة في «صندوق الكوارث»، فيصبح 
وبعدها  بأنفسهم،  أنفسهم  يساعدون  بال حماية  ا�واطنون 
العجينة  من  الشعرة  تخرج  كما  األزمة  من  الحكومة  تخرج 
العبرة  الحكومة  تأخذ  ال  ا�حنة،  هذه  ورغم  سليمة،  سا�ة 
ويستمر  منها  مرت  التي  الصعبة  األزمــات  من  ــدروس  وال
و  والقمع  والتعاسة  والحرمان  الفقر  معه  ويستمر  الفساد 
الفقر  في  الغارقة  العربية  الدول  حال  هو  هذا  االضطهاد، 
والبطالة والحروب واالقتتال على كراسي الحكم بال فائدة. 
أما الدول األوروبية، فقد عرفت أزمات وبائية واقتصادية 
«جورج  خطة  طريق  عن  منها  الخروج  فاستطاعت  ومالية، 
بعد  أوروبــا  أنعشت  التي   (1947) االقتصادية  مارشال» 
الحرب العا�ية الثانية فأصبحت قوة اقتصادية هائلة خالل 
الدول  أما  ا�يادين،  فقط، وتوحدت في جميع  عشر سنوات 
فال  قرنا،   14 يفوق  ما  وجودها  على  مضى  التي  العربية 
سياسيا  العالم  بلدان  مؤخرة  في  أي  الحضيض،  في  تزال 
ومنتوجات  أدوات  حتى  توفير  تستطع  ولم  واقتصاديا، 

التطهير �واطنيها في هذه الظروف الصعبة..
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 حسوني قدور بنموسى

مقارنة بيننا وبينهم 
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وبــاء  أصابها  الــتــي  العالم  دول  كــانــت  إذا 
الصحي  الحجر  نجاعة  على  تجمع  »كــورونــا« 
كما  الفيروس  انتشار  من  الحد  في  للمواطنني 
لألخبار  الكبير  االنتشار  فإن  الصني،  في  ثبت 
الزائفة واملعطيات املضللة أو املشككة في حقيقة 
الفيروس، يعد من بني األسباب التي أثرت سلبا 
على سلوك الناس وخلقت حالة من الهلع ونوعا 
الوقائية  للتدابير  االمتثال  من االستسهال وعدم 
فــي عــدة بــلــدان. فمنذ إعــان املــغــرب عــن أول 
والقطاع  الدولة  مؤسسات  وتعبئة  إصابة  حالة 
الصحي،  الحجر  إلنجاح  واملواطنني  الخاص 
الزائفة  األخبار  كم هائل من  الوباء مصدر  شكل 
على مواقع التواصل االجتماعي ذات االستقطاب 
الفوري  التراسل  وتطبيقات  املفتوح  الجماهيري 
على الهاتف املحمول، وبذلك تحولت األنظار إلى 
الوباء  عن  وضــررا  خطورة  تقل  ال  أخرى  جبهة 
املغربية  السلطات  تصدي  معركة  فــي  نفسه، 

لفيروس »كوفيد - 19« املستجد.
وابتدأت حمات األخبار الزائفة على مستوى 
تقديم اإلحصاءات أو عرض البيانات واملعطيات، 
و»فبركة« بيانات رسمية تخص مؤسسات الدولة 
الحساسية،  من  عالية  درجــة  على  واجتماعات 
للتعقيم  وادعاء أن طائرات تستعد لرش سوائل 
لحاالت  والترويج  املغربية،  املدن  على  والتطهير 
إلى  األمر  وتطور  بـ»كورونا«،  بإصابتها  مشتبه 
ألسماء  والترويج  صحيحة  غير  صور  استعمال 
أن  مفادها  قصاصة  وانتشار  بها،  التشهير  تم 
نزالت  مثل  الواقع  في  ضار  غير   »19  - »كوفيد 
البرد، ولكن يتم استخدامه للتغطية على أمراض 
أخرى، كما تناسلت أخبار أخرى كاذبة في مواقع 
في  وطمعا  واإلثــارة،  »البوز«  عن  بحثا  مختلفة 
أكبر قدر من املشاهدات والتداول، تتعلق  حصد 
استهاك  فواتير  متأخرات  على  غرامات  بفرض 
املاء والكهرباء، ومقاطع فيديو تتضمن معطيات 
مفترضة  إصابات  تسجيل  عن  وكاذبة  مغلوطة 
في مناطق خالية من الوباء، وبث صور ومقاطع 
باطلة  إشاعات  أغلبها  الهوية  مجهولة  فيديو 
األساس  من  مختلقة  بعضها  زائفة،  أخبار  أو 
أخبار  أو  أفــام،  من  مأخوذة  أو  »مفبركة«،  أو 
ملواطنني  فيديوهات  ونشر  سياقها،  من  مجتزئة 
في  الشوارع،  في  يتساقطون  أو  عليهم  مغمى 
توظيف سيء ملقاطع من أفام أو صور وأحداث 

ال عاقة لها بالواقع وال بالفيروس.
الطب  مــجــال  ــدجــل  ال محترفو  اقــتــحــم  كــمــا 

العاجية  الوصفات  إيجاد  معتقدين  والصيدلة، 
خال  مــن  ــداء،  ــ ال لــهــذا  املناسبة  والــلــقــاحــات 
هذه  أن  أصحابها  يدعي  وفيديوهات  منشورات 
سبيل  الوصفة  هــذه  أو  النبتة  تلك  أو  املـــادة 
عاج  وجود  عدم  ظل  وفي  الوباء.  على  للقضاء 
وسائل  ترويج  املحتالني  بعض  يحاول  طبي، 
لسلبهم  الــنــاس  بــني  خاطئة  وعــاجــات  وقــايــة 
في  السمسم  زيت  استخدام  ذلك  ومن  أموالهم، 
جميع أنحاء الجسد، أو تناول املخدرات، فضا 
األسنان  معجون  بــأن  القائلة  ــاءات  ــ االدع عــن 
وتعالج  ستمنع  والكريمات  الغذائية  واملكمات 
أن  يعتقد  من  وهناك   ،»19  - »كوفيد  فيروس 
غسل  طريق  عن  أنفسهم  حماية  يمكنهم  الناس 

أيديهم ببول األطفال!
التي  الوطنية  للجهود  تبخيسها  عن  وفضا 
قانون  خال  من  الوباء  لتطويق  الدولة  تبذلها 
يتم  الزائفة  األخــبــار  فــإن  الصحية،  الــطــوارئ 
والتمييز  والكراهية  التعصب  لنشر  توظيفها 
كان  ما عكسته حوادث  على أساس عرقي، وهو 
غربي  أو  آسيوي  أصل  من  أشخاص  ضحيتها 
ينحدرون من منطقة ظهر فيها الفيروس أوال، ما 
النفي  بباغات  تنشغل  املسؤولة  الجهات  جعل 

تطمينات  من  الرغم  وعلى  الحقيقة،  وبيانات 
املسؤولني من أن هذه األخبار عارية من الصحة، 
والغموض  والخوف  بالقلق  الشعور  تنامي  فإن 
الزمني  الفيروس واملدى  املرتبط بسرعة انتشار 
مما  لإلشاعة  أخرى  عليه، شكل حاضنة  للقضاء 
ساهم في خلق املزيد من التوجس والهلع تجسد 
الغذائية  املــواد  على  املبرر  غير  التهافت  في 
ومواد التطهير، وغيرها من املواد والذي لم تحد 
منه تأكيدات الحكومة بأن لديها ما يكفي لتموين 

األسواق ملا يزيد عن أربعة أشهر.
وفي ظل التنامي املطرد لألخبار الزائفة، أفادت 
في  املتخذة  اإلجــراءات  أن  الحكومية  السلطات 
هذا اإلطار، يتم اإلعان عنها من طرف املؤسسات 
القنوات  عبر  باغات  إصدار  من خال  املختصة 
املواطنات  داعــيــة  لــذلــك،  املخصصة  الرسمية 
واملواطنني إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج 
رسمية  لجهات  منسوبة  ووهمية  كاذبة  أخبار 
بواسطة تقنيات التواصل الحديثة، كما سارعت 
األخبار  تلك  يجرم  قانون  تمرير  إلى  الحكومة 
بالشرف  املاسة  اإلجرامية  السلوكات  وبعض 
التواصل  شبكات  على  والقاصرين  واألشخاص 

االجتماعي. 

العديد  لي  صــرح  هكذا  مغربيا..  كنت  ليثني 
وهم  األوروبيون  واألصدقاء  العرب  األشقاء  من 
يتابعون موجة التاحم والتضامن التي اكتسحت 
الشارع املغربي وغطت صفحات منصات التواصل 
الرقمية.. هكذا دونوا وغردوا وهم يتحسرون على 
عليهم،  ونقمة  وباء  صار  بل  به،  ينتفعوا  لم  علم 
وعلى مال وجاه لم يقيهم زحف هذا الكائن القاتل 
أو  قصد  عن  مختبراتهم  أنجبته  الذي  والغادر، 
وفرنسيون  وإسبانيون  إيطاليون  قصد..  غير  عن 
امتاك  بإمكانهم  كــان  لو  ودوا  كثير..  وغيرهم 

أجنحة والتحليق في اتجاه املغرب. 
يخسره  قد  ما  بني  مقارنة  لنجري  معي  تعالوا 
منزله،  خارج  التنقل  بشهادة  يتوصل  لم  مواطن 
أو منع من تجارة أو تنقل أو تأدية خدمة خاصة، 
وبني ما قد يتعرض إليه من ضرر في حالة عصيانه 
لعدم  الخروج  تعذر  فحالة  االستجابة،  ورفضه 
لنداء  االستجابة  حالة  أو  التنقل،  رخصة  توفر 
أو  عمل،  يوم  تكلف صاحبها خسارة  قد  الوقاية، 
ضياع خدمة أو تجارة، أو حتى يوم جوع لألسرة، 
االمتثال  ــدم  وع العصيان  حالة  فــي  لكنه  أو..  
أخطر  الضرر  سيكون  االحــتــرازيــة،  لــإلجــراءات 
العام  الشارع  إلــى  املواطن  يخرج  حني  وأشمل 
وضعت  التي  االحترازية  اإلجــراءات  كل  متجاوزا 
لحمايته من الوباء، من أجل االحتجاج والتنديد، 
واملشاركة في تجمعات مجانية، حيث يمكن لشبح 
والتمدد  االنتشار   ،»19 »كوفيد  بفيروس  اإلصابة 
الفيروس من صديق  قد تصيبه عدوى  إذ  بحرية، 
إلى  بدون شعور  فينقله  عابر سبيل،  أو  قريب  أو 
أفراد أسرته، وكل من يجالسهم بعدها.. فما قيمة 
من  ظرفي  حرمان  أو  مالي  ملبلغ  املواطن  خسارة 
حاجة أو خدمة أمام خسارة العمر، وخسارة أسرة 

وقتل أناس أبرياء.. وتدمير بلد بأكمله؟ 

ما  حصيلة  يحصد  اإليطالي  الشعب  هو  ها 
فاإليطاليون  والمباالة،  تهور  من  نفسه  على  جناه 
فبراير   14 يوم  الحب  بعيد  االحتفاء  على  أصروا 
أو حماية، حيث قضى  احتراز  أدنى  دون   ،2020
األجانب،  السياح  من  املئات  ومعهم  اإليطاليون 
ليلة  )الصني(،  الوباء  موطن  من  حلوا  بعضهم 
جسدي،  واحتكاك  وتقبيل  عناق  كلها  حــمــراء، 
كما  ومتعة،  زهو  من  أرادوا  ما  يومها  لهم  فكان 
من  وتمكن  أراد،  ما  »كورونا«  للدخيل  بعدها  كان 
والفتك  واالنتشار  للتوسع  الخصب  املناخ  إيجاد 
بهم، إذ بعد أسبوع فقط، تمكن الفيروس من قتل 

أول إيطالي، والبقية الكل يعرفها.  
من  له  يتعرضون  قد  ملا  اإليطاليون  فطن  فلو 
ومطهرا  قناعا  أحبتهم  بــإهــداء  الكتفوا  ضــرر، 
أو حتى  كام،  وال  با سام  ورد،  وباقة  وقفازات 
البحري  األمــن  وأن  خصوصا  بريدية،  بطاقات 
)قبل  يناير  شهر  نهاية  واحتجز  سبق  اإليطالي 
كانوا  سائح  آالف   6 عن  يقل  ال  ما  الحب(،  عيد 
اختبار  لحني  ــك  وذل سياحية،  سفينة  منت  على 
إصابتها  عدم  من  والتأكد  صينية،  امــرأة  صحة 
في  تغوص  الدولة  هي  وها  »كورونا«،  بفيروس 
)نحو  بها  املسنني  ارتفاع عدد  الوباء، وزاد  بركة 
65( من خطورة  23.3 % من مواطنيها فوق سن 

الوضع داخلها.
حقيقة أقر بها رئيس الصليب األحمر الصيني، 
الوباء  على  تغلبت  التي  الدولة  شوبينج،  صن 
عدة  على  وقف  بأنه  قائا  بانتصارها،  واحتفت 
االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق  طــرق  في  ثغرات 
للوقاية، وأن إجراءات الحجر املنزلي لم تكن جادة.
وتاحمه  عزيمته  أن  املغربي،  املواطن  فليعلم 
وتضامنه، هو ما سيمكنه من تخطي األزمة، وأن 
العالم بأكمله، يتابع كيف أن هناك أسلحة أخرى 
فيروس  على  القضاء  يمكنها  والطب،  العلم  تفوق 
مغربية  األسلحة هي صناعة  هذه  وأن  »كورونا«، 
والحب  الشجاعة  بني  مزيج  هي  املائة،  في  مائة 
الجمع  يصعب  خلطة  الحقة.  والوطنية  والوفاء 

بني كل مكوناتها الروحية األصيلة، مكنت املغاربة 
من تحصني أنفسهم وتقوية مناعتهم بحمل شعار 

»الوقاية خير من العاج«. 
داخل  والعلماء  والخبراء  األطباء  اعتكف  فكما 
مضاد  لقاح  إيجاد  أجل  من  الدولية  املختبرات 
أن  يدركون  املغاربة  فإن   ،»19 »كوفيد  لفيروس 
آلة  وأن  طويا،  سيكون  العاج  اكتشاف  انتظار 
األرواح،  حصد  في  ماضية  »الكورونية«  القتل 
بكل  االعتكاف داخل منازلهم، وااللتزام  قرروا  لذا 
شروط السامة والوقاية، من أجل إرهاق الرحالة 

الصيني وإرغامه على مغادرة بلدنا. 
 لن ننتظر اكتشاف عاج قد يتطلب أشهرا وربما 
وخصوصا  لقاح،  أو  دواء  أي  فاكتشاف  سنوات، 
باإلضافة  يتطلب  للفيروسات،  الحيوية  املضادات 
بمختلف  والعلماء  األطباء  ونباهة  نجاعة  إلــى 
بالقصيرة،  ليست  زمنية  مــددا  اختصاصاتهم، 
وقد تمتد إلى عدة سنوات، من أجل الوقوف على 
مستعمليه  تعريض  وتفادي  اللقاح،  فاعلية  مدى 
أخطر.. وهو  تكون  قد  ملضاعفات صحية جانبية، 

ما قد يفتح للفيروس فرص االنتشار. 
أو  مثا  الفئران  على  اختباره  يتم  قد  فاللقاح 
القردة أو غيرها من الحيوانات التي يرى األطباء 
التجربة  وتتطلب  أولــي،  كاختبار  ضرورية  أنها 
من  فعاليته،  على  الــوقــوف  أجــل  من  أشهر  عــدة 
التأكد بأنه لم يخلف أي مضاعفات جانبية،  أجل 
وإن  اإلنسان،  على  الختباره  االنتقال  يتم  بعدها 
وربما  أشهر  عدة  انتظار  فعليهم  نجاحه،  تبني 
سنوات، للتأكد من أنه لن يصيب املعالج بأمراض 
املراحل،  تلك  كل  من  التأكد  وعند  جانبية،  أخرى 
تعمل األطر الطبية على مزج اللقاح بمواد أخرى 
كيماوية تتطلب وقتا إليجادها، تمكن املريض من 
تفادي تعرض مستعمليه لتلك املضاعفات، وبعدها 
تتم تزكيته من طرف الجهات املختصة دوليا وكذا 
وعندما  استعماله،  ليبدأ  العاملية،  الصحة  منظمة 
»كورونا«  فيروس  سيجد  للبيع،  ــدواء  ال يخرج 

وحده يسكن املغرب. 

 بوشعيب حمراوي

 عبد اهلل النملي

العامل االفرتا�ضي ي�ضحك على العامل الواقعي

ليثنـي كنـت مغربيـا.. يف زمـن »كـورونـا« 

رواية »1981« التي 
تنباأت بفريو�س »كورونا«

 عبده حقي

أصبح مؤلف الرواية الناجحة »دين كونتز«   
التي  املتوحشة  املؤامرة  نظريات  خضم  في 
 40 قبل  الجديد  »كورونا«  بفيروس  تنبأت 
باسم  تسميته  خال  من  حتى  تقريبا،  عاما 
 - »كوفيد  فيها  اخترع  التي  الصينية  املدينة 

.»19
الرواية  من  مقتطف  مشاركة  مؤخرا  تمت 
»عيون  بعنوان  األمريكي  للمؤلف   1981 عام 
عن  كتب  أن  بعد  األنترنيت،  على  الــظــام« 
حذر  فيروسا  غريب  بشكل  يشبه  فيروس 
تقول  وباء.  يشكل  أن  يمكن  أنه  من  الخبراء 
إشارة  في  الرواية  في  الشخصيات  إحــدى 
الوباء  بؤرة  شكلت  التي  نفسها  املدينة  إلى 
تم   ،400 ووهــان  »مــادة  أن  الحالي،  العاملي 
تطويرها في مختبرات RDNA خارج مدينة 
ووهان«. تقول إحدى شخصيات الرواية، في 
العاملي  الوباء  بؤرة  املدينة  إلى نفس  إشارة 

الحالي.
الفقرة  نــشــر  ــذي  الـ هينتون  نــيــك  أصـــر 
التي  كونتز«  »دين  روايــة  أن  على  األصلية، 
فيروس  بوباء  تنبأت  قد   ،1981 عام  صدرت 
بني  التشابه  جعل  مــا  ســرعــان  ــا«،  ــورون »ك
أحداث الرواية وما يحدث اليوم من تغريدات 
فيروسية، كما أثارت من جانب آخر نظريات 
نظرية  أطلقت  كيف  القراء  والحــظ  مؤامرة، 
»الساح  وكأنه  ووهــان«  »فيروس  املؤامرة 

املثالي للقضاء على مدينة أو بلد بأكمله«.
من  قريبة  لعنة  أنها  أقــول  أن  »أستطيع 
بدون  وانتشار  األمد  طويلة  الكمال. حضانة 
يتكهن  الــجــحــيــم«...  مثل  معدية  ــراض،  أعـ
مستخدم يدعى ترينيتي، ومع ذلك سرعان ما 
وقال تحقيق  النبوءة،  نظريات  العديد  رفض 
»سنوبس«،  موقع  بواسطة  الوقائع  لتقصي 
أن الفيروس قد سمي من قبل »ووهان« حيث 
انتهت أوجه التشابه، مشيرا إلى أنه ال يوجد 
سبب لاعتقاد بأن »كوفيد – 19« تم اختراعه 
من قبل اإلنسان كما تشير إلى ذلك الرواية، 
وأشار »سنوبس« أيضا إلى أن الفيروس في 
الرواية يتحدث عن معدل وفيات 100 باملائة 
مقارنة بمعدل 2 باملائة نسبة الوفيات بسبب 

الوباء الحالي »كورونا«.
الفيروس  سمت  للرواية  األصلية  النسخة 
من  مستوحى  اسم  وهو   ،»400 بـ»غوركي 
فيها  اختراعه  تم  التي  الروسية  املدينة  اسم 
والتي سيتم تغييرها بالصني في عام 1989، 
ذلك  وثقت  كما  الــبــاردة،  الحرب  نهاية  بعد 

يومية »دايلي إيغزامينير«.
مكتبة،  صــاحــب  وان،  ألــبــرت  ــرح  وصــ
بوست«،  تشاينامورنينج  »ساوث  لصحيفة 
سيكون  كونتز،  مثل  ومعروفا  ذكيا  كاتبا  أن 
لكونها  ملؤامرة،  ووهــان  اختيار  على  قــادرا 
تضم العديد من مراكز األبحاث، وقال الكاتب 
»هو كي« صاحب رواية »جريمة هونغ كونغ« 
أمر  الخيالي«  »التنبؤ  أن  أيضا،  للصحيفة 
حقا،  تبدو صعبا  كنت  »إذا  وأضاف:  شائع، 
أراهن على أنه يمكنك اكتشاف النبوءات ألي 
حدث تقريبا«. لم يعلق كونتز حتى اآلن على 

هذه النظريات.

جائحـة األخبار الزائفة.. »تناول المخدرات يقلل من خطر اإلصابة بكورونا«
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مع  ا�اضية،  الجمعة  يوم  تزامن 
وكل  للمسرح،  العا�ي  اليوم  ذكرى 
وا�مثلون  مغلقة،  العالم  مــســارح 
وصناع الفرجة ا�سرحية في عطالة 
تفشي  جــراء  واضــطــراريــة،  مؤقتة 
القارات.. وا�غرب  وباء كورونا عبر 
في  الخندق،  ذات  في  ومسرحيوه 
الحربية  اللعبة  بقواعد  تام  التزام 
ضـــد الـــفـــيـــروس الـــغـــاشـــم.. ومــع 
الدراما،  فناني  معشر  فنحن  ذلــك، 
للفرح  هوامش  خلق  على  مجبولون 
واالحتفاء  اإلبداع  �واصلة  ومسالك 
ــار لــلــجــمــال  ــصـ ــتـ بـــا�ـــســـرح واالنـ
الــيــوم،  نعيش  أنــنــا  إال  والــحــيــاة، 
العالم،  أرجــاء  كل  وفــي  ا�غرب  في 
لطبيعة  تــنــضــاف  صــعــبــة  ــا  ــروف ظ
بالهشاشة  أصــال  ا�تسمة  عملنا 
التي  ا�هن  مــن  كغيرها  وا�خاطر 
وهي  الطبيعة،  نفس  معها  نقتسم 
إرادتنا،  بمحض  نخترها  لم  ظروف 
وإنما حتمتها علينا عوامل خارجية 
والحياة،  الناس  لحماية  مفروضة 
الحجر  إجـــــراءات  ــي  ف وا�ــتــمــثــلــة 
الفيروس  تفشي  �واجهة  الصحي 
خنقنا  في  يتمادى  ال  حتى  اللع� 
ثمة  ومــن  جمعاء،  البشرية  وخنق 
إغالق  إلى  القصوى  الضرورة  دعت 
ا�سارح وفضاءات العروض الفنية، 
اإلنــتــاج  عجلة  توقيف  وبــالــتــالــي، 

ــدان فــرص  ــق ــاع وف الـــدرامـــي وضــي
بــالــذات،  الظرفية  هــذه  فــي  الشغل 
عــادة  ا�ــســرح  ربــيــع  يــزدهــر  حيث 

بالعمل والعروض والفرجات.
التي  القاسية،  الظروف  هذه  أمام 
تعيشها شرائح واسعة من ا�واطن� 
بادرت  الدخل،  بتقطع  عملها  ا�تسم 
الفنون  �هنيي  ا�غربية  النقابة 
الدرامية، إلى إصدار بالغ بتاريخ 14 
منخرطيها  فيه  تحث   ،2020 مارس 

التعامل  عــلــى  الــفــنــانــ�  ــر  ــائ وس
التوجيهات  مع  واإليجابي  الجدي 
الحكومية  السلطات  عن  الصادرة 
األمنية والصحية، ومنها  ا�ختصة، 
«االمتثال لكل اإلجراءات ا�تخذة من 
ا�عنية  العمومية  السلطات  طــرف 
ا�ستجد،  كورونا  فيروس  �واجهة 
واتخاذ  التجمعات  تجنب  وأهمها 
االحــتــيــاطــات الـــالزمـــة وااللـــتـــزام 
ــة الــضــروريــة»..  ــاي ــوق ــروط ال ــش ب

وجه   ،2020 مـــارس   17 وبــتــاريــخ 
ا�كتب الوطني للنقابة رسالة لرئيس 
النشاط  أن  فيها  يشعره  الحكومة 
الــعــروض  وفــنــون  عــمــومــا،  الفني 
ــن الــنــشــاطــات  ــدا، م ــحــدي الــحــيــة ت
على  ممارستها  تتوقف  التي  ا�هنية 
لألفراد،  الكبيرة  التجمعات  وجود 
خارجها،  أو  القاعات  داخــل  ســواء 
في  االحترازية  اإلجــراءات  أدت  وقد 
القرار  اتخاذ  إلــى  الحالي  الظرف 
عدد  إلغاء  أو  تأجيلها  أو  بوقفها 
مبرمجة،  كانت  التي  ا�واعيد  من 
ا�غاربة،  الفنان�  سائر  ويتفهم 
الــدرامــيــة،  الفنون  مهنيو  ومنهم 
أمرا  ويعتبرونها  اإلجـــراءات،  هذه 
ومحمودا،  مطلوبا  بــل  ــا،  ضــروري
للحد من تفشي الوباء، ألن السالمة 
اعتبار  كل  فوق  للمغاربة  الصحية 
من  أنه  غير  األول،  انشغالهم  وهي 
طبيعة  تقدير  ومع  أيضا،  الواجب 
وإكــراهــاتــه،  االستثنائي  الــظــرف 
التنبيه إلى أن هناك كلفة اجتماعية 
ا�جال  فــي  العامل�  على  شــديــدة 
ال  ممن  أخــرى،  مجاالت  في  كغيرهم 
ا�تواصل  عملهم  ســوى  لهم  مــورد 
يتعذر  ــذي  والـ بالتقطع،  وا�تسم 
الراهن،  الظرف  في  ممارسته  عليهم 
ــة بــالــشــروط  مــمــا يــمــس ال مــحــال
هذه  من  واسعة  لفئة  للعيش  الدنيا 

الشريحة، بالنظر إلى حالة الهشاشة 
االجتماعية التي يعاني منها القسم 
األكبر من العامل� في ا�جال الفني، 
رسالته  في  الوطني  ا�كتب  والتمس 
ا�ساطر  تبسيط  الحكومة،  لرئيس 
واإلســـــراع بــصــرف مــا تــبــقــى من 
تمنحه  الذي  العمومي  الدعم  دفعات 
للمؤسسات والفرق ا�سرحية، كل من 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة / 
قطاع الثقافة، والوزارة ا�نتدبة لدى 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
اإلفريقي وا�غاربة ا�قيم� بالخارج 
بالخارج،  ا�قيم�  با�غاربة  ا�كلفة 
وذلك  لها،  التابعة  ا�ؤسسات  وكذا 
والفرق  ا�ــؤســســات  لكل  بالنسبة 
تتمكن  حتى  التزاماتها  أنهت  التي 
الدولة  على  ديونها  استيفاء  مــن 
وتعطيل  ا�ــهــنــيــ�،  أجـــور  وأداء 
في  الدفعات  بآجال  ا�تعلقة  البنود 
الداعم�  بــ�  مــا  ا�ــبــرمــة  الــعــقــود 
التابعة  وا�ــؤســســات  الحكومي� 
بالنسبة  الترابية  والجماعات  لهم 
التنفيذ،  ا�كتملة  غير  لاللتزامات 
في  عليه  مــنــصــوص  هــو  ــا  م وفـــق 
لهذه  ا�عتمدة  التنظيمية  النصوص 
ا�بالغ  مــن  جــزء  وتسبيق  الغاية، 
ح�  إلــى  العقود  في  عليها  ا�تفق 
بعد  ــتــزامــات  االل تنفيذ  استكمال 

انفراج األزمة.

 á¡LGƒŸ á°Sƒª∏e ÒHGóàH ÊÉªã©dG ¿ƒÑdÉ£j áHQÉ¨ŸG ¿ƒfÉæØdG
zÉfhQƒc{ ¢ShÒa ¬°Vôa …òdG ¢SÓaE’G

تــنــظــم جــمــعــيــة «ســـواعـــد 
للفنون»  «لبان  ووكالة  الخير» 
فنية  مــســابــقــة  بــخــريــبــكــة، 
من  «إبداعاتكم  شعار:  تحت 
لتشجيع  ــك  ــ وذل ــكــم»،  ــوت ــي ب
واإلبداع،  الخلق  على  األطفال 
في  وا�لل،  الروت�  وتكسير 
بسبب  منازلهم  ــزام  ــت ال ظــل 

«كورونا».
في  ا�سابقة  هــذه  وتفتح 
تتراوح  الذين  األطــفــال  وجــه 
7 و14 سنة، في  أعمارهم ب� 
مجاالت الرسم الحر، وا�عامل 
ــة الــقــصــة  ــاب ــت الـــيـــدويـــة، وك
في  جوائز  ثالثة  للفائزين  حيث ستخصص  والشعر،  القصيرة 

كل صنف من ا�سابقة.
آخر  سيكون  التي  الثقافية،  ا�سابقة  هذه  إبداعات  وتبعث 
مرفوقة  فوتوغرافية  صور  شكل  على   ،2020 أبريل   10 أجلها 
البريد  عبر  ــر،  األمـ ــي  ول وهــاتــف  والــعــنــوان  ا�ــشــارك  بــاســم 

اإللكتروني التالي:
Nassiraitali1234@gmail.com

Lebbansaid73@gmail.com

عدد  �طالب  ا�ؤلف�،  لحقوق  ا�غربي  ا�كتب  استجاب 
التي سببها  األزمة  تداعيات  ا�تضررين من  الفنان�  من 
األدنى  الحد  تأم�  من خالل  «كورونا»،  فيروس  انتشار 
الفنية،  النقابات  في  للمنخرط�  ا�عيشي  ا�دخول  من 
ا�قبلة،  القليلة  الساعات  وتوزيعه بشكل استباقي خالل 
بعد  التوزيع  عملية  تتم  أن  ا�فروض  من  كان  أنه  علما 

شهرين أو ثالثة أشهر.
ا�ؤلف�،  لحقوق  ا�غربي  ا�كتب  إدارة  وتوصلت 
الوصية،  الوزارة  جانب  إلى  الفنية  النقابات  وتنسيقية 
إلى حل وسط من أجل ضمان االستقرار ا�الي وا�عنوي 
مع  تماشيا  العصيبة،  األوقـــات  هــذه  فــي  للمنخرط� 
أزمة  أثر  من  للتخفيف  السادس  محمد  ا�لك  توجيهات 
فيروس «كورونا» (كوفيد 19) على كافة شرائح ا�جتمع 

ا�غربي.

 z¿ƒæØ∏d ¿ÉÑd{h zÒÿG óYGƒ°S{
zºµJƒ«H øe ºµJÉYGóHEG{ ¿Éª¶æj

ÚfÉæØdG πLC’ IQOÉÑe

zÉfhQƒc{ øe øjQô°†àª∏d É¡àjGhQ äGóFÉY ¢ü°üîJ á«Hô¨e á«FGhQ íàØj z»ªbôdG ƒµ°ù«°ùjE’G â«H{
 á«ªbôdG á°üæŸG äÉjƒà √QGhõd

AÉª∏©∏d ájóªëŸG á£HGô∏d

منظمة  أطلقتها  التي  الرقمي»،  اإليسيسكو  «بيت  مبادرة  إطار  في 
جهود  لدعم  (إيسيسكو)،  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم 
والعلوم  التربية  مجاالت  على  «كورونا»  جائحة  انعكاسات  مواجهة 
ا�جاالت،  هذه  في  ا�ستقبلية  للتحوالت  منها  واستشرافا  والثقافة، 
متنوعة  محتويات  تضم  رقمية  تفاعلية  منصة  «اإليسيسكو»  أنشأت 

في مجاالت اختصاص ا�نظمة.
ب�  ا�اضي  فبراير  شهر  في  ا�برمة  التعاون  التفاقية  وتنفيذا 
ستتيح  ا�غربية،  با�ملكة  للعلماء  ا�حمدية  والرابطة  «اإليسيسكو» 
للمنظمة اإللكتروني  ا�ــوقــع  عبر  الرقمية»،  اإليسيسكو  «منصة 
ا�حمدية،  للرابطة  الرقمية  ا�حتويات  جميع   (www.icesco.org)
تفكيك  دفاتر  اآلمنة،  الدينية  ا�عرفة  لنشر  الرائد  والتي تضم: منصة 
العلوم، بوابة  تاريخ  العلم والعمران، متحف  التطرف، متحف  خطاب 

الرابطة ا�حمدية للعلماء.
العلوم  مجاالت  في  رقمية  علمية  دروســا  ا�حتويات  هذه  وتوفر 
دفاتر  تتضمن  كما  ا�عتدل،  الوسطي  اإلسالم  نشر  بهدف  اإلسالمية، 
نموذج  وتقديم  العنكبوتية  الشبكة  على  التطرف  خطاب  لتفكيك 

تنويري عبر تقنيات حديثة وأدوات معرفية ومفاهيم لغوية دقيقة.
والعمران،  للعلم  الرقمي  ا�تحف  نجد  ا�كون�،  هذين  جانب  وإلى 
وا�هارات  وا�عارف  والحضاري  الثقافي  التراث  بمواقع  يعنى  الذي 
تاريخ  حول  ثانيا  ومتحفا  اإلسالمية،  الحواضر  بعض  في  التراثية 
وأخيرا  الدقيقة،  العلوم  في  ا�سلم�  العلماء  إسهامات  يبرز  العلوم 
هناك رابط مباشر للمحتويات الرقمية للرابطة يضم كبسوالت رقمية 
ومنشورات  ومجالت  ودراسات  وأبحاثا  «كورونا»،  فيروس  �واجهة 

علمية ومقاطع فيديو في مختلف العلوم الشرعية واللغوية.
وتدعو «اإليسيسكو» جميع الدول األعضاء وا�ؤسسات إلى تزويد 
ا�نظمة با�حتويات الرقمية ذات الصلة با�جاالت التربوية والثقافية 
الحضارية،  مساهمتها  وإبــراز  بها  للتعريف  واالتصالية  والعلمية 

وتشجيع البحث العلمي ونشر الثقافة البانية التنويرية.

أمينة  ا�غربية  الــروائــيــة  شجعت 
األسر  مع  التضامن  على  الصيباري، 
عائدات  تخصيص  خالل  من  ا�عوزة 
للمتضررين  تناريت»  «ليالي  روايتها 

من جائحة «كورونا».
عمل  على  أقدمت  ا�غربية  الروائية 
التي  الصحية  ــة  األزم ظل  في  خيري 
تعيشها البالد، إذ اقترحت في تدوينة 
بـ«الفايسبوك»،  الخاص  حسابها  على 
اقتناء روايتها،  على كل من يرغب في 
محتاج،  لشخص  ثمنها  يخصص  أن 
�ــن يريدون  اقــتــراح  «عــنــدي  وقــالــت: 
الرواية  ثمن  أن تعطي  الرواية،  اقتناء 
عنوانك،  لي  وتبعث  محتاج  لشخص 
يتوقف  أن  بعد  إليك  بإرسالها  أتعهد 
في  وتابعت  لــكــم»،  ــان  ب آش  الحجر 
«بالنسبة  فيها:  جــاء  أخــرى  تدوينة 

الرواية  ثمن  على  كيسولو  لي  للناس 
ثمن  عليها  ــد  زي درهـــم  سبع�  فهو 
خلصتيه  إيلى  بحال  زعما  اإلرســـال 
وفلوس الطاكسي باش تمشي وترجع 
مائة  توصل  غــادي  األقــل  على  ا�كتبة 

درهم، عطيها لشي حد».
يهم  عرضها  أن  الصيباري،  وأكدت 
كذلك،  بــالــخــارج  القاطن�  ا�ــغــاربــة 
مضيفة: «ماشي الكتاب لي مهم، ولكن 
باش  ــررات  ــب ا� كــل  نلقاو  أننا  ا�هم 

نساعدو اآلخرين».
الفن  مشاهير  تــبــرعــات  وتــنــوعــت 
الطوارئ  حالة  إعــالن  منذ  والرياضة 
التكفل  اختار  من  فمنهم  ا�غرب،  في 
ــوزة، ومــنــهــم مــن ضخ  ــعـ بــاألســر ا�ـ
مواجهة  صندوق  في  الدراهم  مالي� 

«كورونا».



ليس هناك جديد... وكل األحرف الحديثة الوالدة 
بلغة  وحتى  »كورونا«،  املوضوع  نفس  عن  تحكي 
هذا  مــن  نحن  ــن  أي ملعرفة  مــحــاولــة  ــي  وف األرقـــام 
العالم »في هذه األثناء« يسجل العالم نسبة وفيات 
إلى الشفاء  نسبة  تصل  % فيما   4,80 بـــ  تقدر 
نسجل ــغــربــي  امل الــصــعــيــد  ــى  ــل وع  ،%  20.84
فال  الشفاء  معدل  أما  الوفيات،  نسبة  من   %  6.17
وإنما  للقلق،  تدعو  ال  أرقــام  هي   .%  2.62 يتعدى 

تجبرنا على الذعر.
املغربي،  املجتمع  مكونات  كل  على  تخفى  وال 
الهشاشة التي يعاني منها قطاع الصحة، لنكتشف 
بعد ظهور »كورونا«، أن املشكل عاملي وليس مغربيا 
العدم،  املغربية كانت قريبة من  الهشاشة  لكن  فقط. 
منها  نذكر  عــديــدة،  ذلــك  على  الشاهدة  والــصــور 

فضيحة 250 سريرا لإلنعاش..
هلل  بيد  فاألعمار  جانبا،  الوفيات  نسبة  لنترك 
وحده، ولكن معدل الشفاء باملغرب شبيه بإنجاز وليد 
الصدفة رغم أننا السّباقون إلعطاء الضوء األخضر 
أرقام  في مستشفياتنا.  الكلوروكني  مادة  الستعمال 
تحثنا  استفهام  عالمات  تضع  متناقضة  ومعطيات 

على برهنتها.
السابقة،  الــســنــوات  غـــرار  وعــلــى  نعلم،  وكــمــا 
للقطاع  ميزانيته  من  زهيدة  مبالغ  املغرب  يخصص 
يحتل  أنه  اإلشــارة  بنا  تجدر  حيث  الذكر،  السالف 
لسنة  املخصصات  سلم  على  الخامسة  املرتبة 
البنايات  لإلنعاش،  سريرا   250 يفسر  مما   ،2020
التطبيب وغيرها..  أبسط متطلبات  إلى  تفتقر  التي 
باللب  وأعني  اللب؟  عن  فماذا  القالب،  ناحية  من 
بكل  في مستخدميه  املتمثل  للقطاع،  النابض  القلب 
االحتجاجات  ساحات  أذهاننا  إلى  لتتبادر  رتبهم، 
بعد  البيضاء،  املعاطف  أصحاب  مرور  عرفت  التي 
االستجابة  في  العمومية  والبرامج  املخططات  فشل 

ملطالبهم رغم تعاقب الحكومات.
لم  التي  التصعيد  ألوان  كل  اكتست  احتجاجات 
وصلت  وإنما  واإلضرابات،  املسيرات  عند  تتوقف 

إلى استقاالت جماعية تخطت عتبة األلف.
طاقم  لدينا  الجائحة،  هاته  وأمــام  اليوم   لهذا 
على  سلبا  يؤثر  مما  وضعيته  عن  راض  غير  طبي 
الرسالة  سمو  يتناسى  وربما  ومردوديته،  مثابرته 
في ساعات  مهامه  ليحصر  للبشرية  يقدمها  التي 

عمل مقابل راتب شهري.
الجائحة،  هذه  ظل  في  ودائما  سبق،  ما  كل  رغم 
لدينا جانب مشرق، وهو االستباقة امللكية لألحداث 
والصراع مع الزمن الحتواء األزمة، قرار ملكي وقف 
باتت  حيث  العظمى،  ــدول  ال طــرف  من  تبجيال  له 
القرارات امللكية تتسم باالستباقية في كل امليادين، 
التي  العربي  الربيع  إلى عاصفة  الذاكرة  بنا  لتعود 
أتت على األخضر واليابس، لتتصدى لها االستباقة 
امللكية بقرار إصدار دستور 2011، لنمثل االستثناء 

واالنفراد بالنجاة.
مستقبل  نحو  وسريعة  ثابتة  ملكية  خــطــوات 
أفضل، تجعلنا نرجو العلي العظيم إلجالء البالء في 
أقرب وقت ممكن، حتى ال ننتظر 30 يوليوز لتجديد 

البيعة والوالء مللكنا الهمام.
إغالق الحدود الجوية والبحرية، إحداث صندوق 
لكنها  بالنجاعة،  تتسم  تدابير  كلها  الوباء،  مكافحة 
تقابل ببطء في التأقلم معها، كالذي ُيسأل عن ضرب 
جزء  في  الرياضية  العلوم  طالب  ليجيب   ،9 العدد 
قبل  وقتا  اآلداب  طالب  يستغرق  بينما  الثانية،  من 
للتساؤل  تدفعنا  وضعية  الحاسبة.  لآللة  اللجوء 
التوظيف وشروط ولوج هاته املناصب،  عن ظروف 
القطاع،  هذا  موظفو  يتمتع  أن  املفروض  من  حيث 
حتى  البديهة  وسرعة  بالذكاء  الحنكة،  إلى  إضافة 

نضع صحة املواطنني في أيد أمينة.
إصدارها  وسرعة  القرارات  توالي  مؤخرا  شهدنا 
نفوسنا  في  يبث  الذي  الشيء  امللكية،  املؤسسة  من 
االرتياح والطمأنينة إلدراكنا أن العمل بداخلها قائم 
على قدم وساق، لترتطم رؤوسنا وسط العالم األزرق 
يشتكون  الصحي  الحجر  تحت  ملرضى  بفيديوهات 
عدة  أمام  تجعلنا  وضعية  إجباري،  صيام  ساعات 
أم  الكفاءة،  في  نقص  عن  ناتجة  أهــي  تــســاؤالت، 
تماطل في آداء الواجب، أم هي الفرصة املالئمة لرد 

الصاع صاعني؟ 
صراعات  الصحة  وزارة  تعرف  فيه،  شك  ال  مما 
العالم األزرق، يتواصل  مع موظفيها، ودائما داخل 
النضال إليصال صوتهم عاليا، لكن، ألم يحن الوقت 
نضال  في  واالنصهار  جانبا  الفردي  النضال  لترك 

جماعي ضد عدو المرئي؟

الطـريق الرابـع يف زمـن »كورونـا«
لقد أبان وباء »كورونا« وفي زمن وجيز، 
جديدة  اجتماعية  سلوكيات  بــروز  عــن 
استعمال  كيفية  فــي  حصرها  يمكن  ال 
االجتماعي،  التواصل  ووسائل  األنترنيت 
الفردي  الــداخــلــي  العالم  ــى  إل ــعــودة  وال
والعائلي، واحتالل الفضاء العام من طرف 
من  اإلدارات  وإخــالء  الــدولــة،  مؤسسات 
املوظفني، واملصانع من العمال، والشوارع 
ــب مــن الــريــاضــيــني،  ــالع مــن املــــارة، وامل

ــن  واملــــــــســــــــارح م
ودور  ــانـــني،  ــنـ ــفـ الـ
السينما واألفراح من 
واملقاهي  عشاقها، 
والـــــحـــــانـــــات مــن 
زبنائها.. كما ال يمكن 
ميكانيكيا  ربــطــهــا 
ــم اجــتــمــاعــيــة  ــي ــق ب
ودينية  وســيــاســيــة 

ثابتة.
اليوم  نعيشه  فما 
ــا«،  ــورونـ بــســبــب »كـ
يضع الجميع )حكام، 
ــال  نــخــب، أطـــر، رج
سياسيون،  أعــمــال، 
ــون،  ــ ــ ــري ــ ــ ــك ــ ــ ــس ــ ــ ع
مواطنات  مــدنــيــون، 
ــون(  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ ومـ
الـــعـــديـــد من  أمـــــام 
الطبية  ــارات  ــي ــخ ال
والثقافية  والعلمية 
ــة  ــ ــي ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ واالج
والــــســــيــــاســــيــــة 
واالقتصادية، لتحدي 
ــة املـــوت  ــهـ ــواجـ ومـ
ليؤسس  الجماعي، 
لقيم مشتركة جديدة، 
ولــثــقــافــة حــضــاريــة 
سينمحي  أخــالقــيــة 
»العظيم«  دور  فيها 
و»البطل«  و»القوي« 

الكثافة  وستنمحي  و»الذكي«..  و»املتنمر« 
السكنية  والتجمعات  املرتفعة،  الفيزيقية 
في  والعائلية  اإلثنية  والشبكات  الكثيفة، 
املدن، حفاظا على األمن الصحي والغذائي 
ــوازن  ــت واالجــتــمــاعــي، وحــفــاظــا عــلــى ال

االجتماعي.
زوايا  عن  »كــورونــا«  فيروس  أبــان  لقد 
الحضرية،  واألحياء  املدن  لواقع  متعددة 
في املغرب وفي مدن العالم، وشاهد العالم 

بني  الحضرية  القيم  بني  االختالف  أوجه 
والهوامش،  املراكز  وبني  واألحياء  املدن 
كما أظهر »كورونا« للعالم، أهمية البنيات 
والصحة  بالتعليم  املرتبطة  األساسية 
والسكن والشغل، ودورها في الحفاظ على 

السلم االجتماعي.
هــذه  الـــرابـــع«  »الــطــريــق  تبنى  ــوم  ويـ
أدنــى  هناك  يكن  لــم  مهدها،  فــي  الــرؤيــة 
حديث عن فيروس »كورونا«، حيث انطلق 
ــق الـــرابـــع«  ــريـ ــطـ »الـ
علمية،  مــؤشــرات  مــن 
الفقر  فــيــروس  تعتبر 
الفيروسات  أخطر  من 
ــاب أغــلــب  ــ ــذي أصـ ــ الـ
الــطــبــقــات املــتــوســطــة 
ولــــيــــس الـــطـــبـــقـــات 
ــفــقــيــرة  الـــكـــادحـــة وال
عمق  ما  وهــو  وحدها، 
ــف  ــل ــخ ــت ــهـــل وال الـــجـ
والفشل واالتكالية لدى 
باتت  حــتــى  الــجــمــيــع، 
واملحسوبية  االنتهازية 
والــزبــونــيــة والــذاتــيــة 
العملة  هي  واألنانية، 
السائدة في سوق القيم 
وزادت  االجــتــمــاعــيــة، 
ــل  ــن وســائ الــعــديــد مـ
االتــصــال والــتــواصــل 
ــاكــة  ــت ــف املـــراهـــقـــة وال
صفوف  فــي  انــتــشــارا 
حسيب  دون  الــشــعــب 

وال رقيب. 
ــرى،  مــن نــاحــيــة أخـ
ــذه الــكــارثــة  وأمــــام هـ
اإلنسانية التي يعيشها 
العالم، ال بد من البحث 
عن وعي جديد، يمكننا 
من تجاوز وهم الحداثة 
ــا بــعــدهــا، وتــجــاوز  وم
ــار املــنــتــوجــات  ــك احــت
واملرافق  النقدي  واالستهالك  واملقاوالت 
ــرى، الــتــي أبــانــت عن  االقــتــصــاديــة األخــ
في  االختالالت  تجاوز  على  التام  عجزها 
البنيات األساسية لإلنسان، وعلى ضعفها 
وأمــام األمــراض  الطبيعة،  غضب  أمــام 
واالستبعاد  والهشاشة  والفقر  واألوبئة 

االجتماعي.
ومن بني الدروس التي يمكن استخالصها 
بعمق،  فيها  التفكير  انتظار  فــي  اآلن، 

نستحضر أهمية العيش املشترك كضرورة 
مقياسا  باعتباره  وإنسانية،  اجتماعية 
العموميني  وللفاعلني  الحضري  للكائن 
املجال  أهمية  نستحضر  كما  والصحافة، 
ملواجهة  والحضري  والثقافي  التربوي 
الذي  والعشوائي  العفوي  السكن  جحافل 
وسياسوية  انتخابية  ألســبــاب  تــكــاثــر 
أو  نموذجية  أحياء  جانب  إلــى  بسرعة، 
املطارات  قــرب  وأحيانا  نموذجية،  شبه 

والطريق السيار .
وفي انتظار الحديث عن هذه السلوكيات 
الفئات  تزايد  وأمــام  اجتماعية،  كظواهر 
يقع  بل  استغاللها،  يقع  ال  التي  املهمشة 
ومن  العدالة  ومن  التنمية  من  إقصاؤها 
الحماية االجتماعية، ال بد من االنتباه إلى 
شغل  ال  الشعب،  من  واسعة  فئات  وجود 
إلنتاج  الدعوة  من  بد  وال  مــورد،  وال  لها 
قوى  تقودها  اجتماعية،  سياسة  وصناعة 
االجتماعي،  بالتغيير  متشبعة  جــديــدة 
التفاوتات  بخطورة  الوعي  كل  والواعية 
»كورونا«  فيروس  زاد  التي  االجتماعية، 

من تفاقمها.
اليوم، كل شيء يتغير من حولنا، وربما 
نحن أمام متغيرات جديدة قد تزعزع أركان 
الحالي،  العاملي  النظام  ركائز  من  العديد 
امتحان  أمــام  كمغاربة،  يجعلنا  ما  وهو 
تاريخي،  اختبار  ــام  وأم وخطير،  عسير 
يستدعي منا الشعور باملسؤولية والتحلي 

بالعقالنية.
والدته،  منذ  الرابع«  »الطريق  اعتبر  لقد 
الطريق  هو  املواطنة،  بدين  اإليــمــان  أن 
األنسب لتحقيق التضامن، وأن االستثمار 
الطريق  هــو  العلمي  البحث  مــجــال  فــي 
 New الجديد«  »املغربي  مليالد  املثالي 

moroccan في أحضان مغرب املستقبل.
حجر  حالة  وفــي  عزلة،  في  اآلن  فكلنا 
نتابع  وخــوف،  قلق  وضعية  في  صحي، 
بيوتننا،  من  الساعة  مــدار  على  األخبار 
نتذوق مرارة البروباغندا الدعائية، ونتألم 
صحي  ضــرر  مــن  باإلنسانية  يلحق  ملــا 
عن  البعض  بعضنا  نسأل  ونفسي،  مادي 
ونتطلع  الجديدة،  اليومية  الحياة  قساوة 
قيم  بطعم  جديد،  وملغرب  جديدة،  لحياة 
الديمقراطية  الحرية والشفافية واملشاركة 
ــة االجــتــمــاعــيــة، وهــو مــا بــدأت  ــعــدال وال
مالمحه تظهر في األفق.. في انتظار ظهور 

قوى جديدة فاعلة في التغيير.
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»كورونا«.. ال�صحة.. 
»كان اهلل وباقي اهلل«

بقلم: نجمة الرفاعي

استراتيجي  موقع  في  يوجد  الذي  املغرب 
الوقت على أطراف شبح  جد مهم وفي ذات 
فيروس »كورونا«، هذا الفيروس الذي شكل 
التي  الــصــني،  مــن  إنسانية  وكــارثــة  وبــاء 
التي  بإسبانيا  مرورا  مؤخرا  عليه  سيطرت 
تفشي  استمرار  مــن  للحد  الــزمــن  تسابق 
ليل  تعمل  التي  بإيطاليا  ونهاية  الفيروس، 
نهار لعلها تستطيع كبح انتشار هذا الوباء 

الخطير.
املغرب الذي يتجاوزه االقتصاد اإلسباني 
بلده  وقــايــة  فــي  سباقا  ــان  ك ــرات،  مـ عشر 
باقتصاده  التضحية  عبر  فتاك،  وبــاء  من 
والبحرية  البرية  الحدود  وإغالق  وسياحته 
لخطورة  مستدركا  عاجل  بشكل  والجوية 

فيروس »كوفيد 19«.
ملكه  لتعليمات  استجاب  املغربي  الشعب 
بشكل سريع وطبق الجميع الحجر الصحي 
وكأنه خلية نحل تعرف كيف تحصن خليتها 
الوقت املناسب، في بداية اتخاذ املغرب  في 
مبالغا  كان  القرار  أن  البعض  رأى  للقرار، 
فيه، وبعد مرور ثالثة أيام، بدأت تحدو حدو 

املغرب دول عدة بالرغم من أن املغرب حينها 
كانت لديه فقط حالتي إصابة بـ»كورونا«.

متتالية  خطوات  اتخذت  املغربية  اململكة 
دقيق  علمي  وعي  عن  تنم  ومهمة  ومدروسة 
بخطورة الفيروس، حيث تم إغالق املدارس، 
ثم الفصل بني املدن والقرى، وبعد ذلك تطبيق 
لكل  املعاقبة  قانون  الحجر الصحي، ثم سن 
من لم يلتزم بهذه اإلجراءات، هذه الخطوات 
لندن  في  هنا  نشاهدها  أصبحنا  املغربية 
لكن  املغرب وطبقتها إسبانيا،  بعدما طبقها 
هذه األخيرة تأخرت كثيرا في التعامل بحزم 
جريدة  إليه  أشــارت  ما  وهو  الفيروس،  مع 
السريعة  الخطوة  في  اإلسبانية  »إلباييس« 

واالحترازية للمغرب مقارنة مع إسبانيا.
فالعاهل املغربي، بتعليماته األولى لوقاية 
الجيش  ــزول  ن حتى  الفيروس،  من  شعبه 
األفراد  ميدانية وآالف  املغربي بمستشفيات 
امللك  يكون  الصحية،  الوقاية  نظام  لفرض 
للعالم،  درســا  أعطى  قــد  الــســادس  محمد 
على  واملنفتح  املتسامح  البلد  هذا  أن  على 
محيطه األوروبي واإلفريقي والعربي، يدرك 

حقا كيفية التعامل مع األزمات، ويملك حسا 
وخطط  املستجدات  مــع  للتعامل  سريعا 
حتى  الجميع،  بها  فــاجــأ  جــاهــزة  بسرية 
املواطن املغربي جزء كبير منه لم يكن يدرك 
أن دولته لها من القدرة والحزم والسرعة ما 

نشهده اليوم.
أعطوا  وملكا،  وحكومة  شعبا  واملغاربة 
فيروس  مع  تعاملهم  بطريقة  للعالم،  درسا 
من  جمعاء  البشرية  هلل  حفظ   ،»19 »كوفيد 
هذا الوباء الخطير، وباء كشف لنا خطورته، 
العاهل  أن  لنا  كشف  الوقت،  ذات  في  لكنه 
املغربي يقظ بشكل كبير في التعامل مع مثل 
املغرب  ملاذا  اآلن  ذكرتنا  التي  األزمات،  هذه 
من  بطلبتها  أتت  التي  األولــى  الدولة  كان 
الصني عندما ظهر »كورونا« هناك ومارست 
عليهم الحجر الصحي، وبعد ذلك أفرج عنهم 
كان  حينها  فاملغرب  حالة،  أي  تسجيل  دون 
يدرك خطورة الفيروس، وكان يملك معلومات 
كافية للوقاية منه، لذلك كان تخطيطه دقيقا 

ومحكما.
* كاتب صحفي

حتالـف الـملك وال�ضعـب �ضد فيـرو�س 
»كورونا« يبهر العامل

نافذة للرأي

محمد الفنيش

المريزق المصطفى

من بين الدروس التي يمكن 
استخالصها اآلن، في انتظار 

التفكير فيها بعمق، نستحضر 
أهمية العيش المشترك 

كضرورة اجتماعية وإنسانية، 
باعتباره مقياسا للكائن 

الحضري وللفاعلين العموميين 
والصحافة، كما نستحضر 

أهمية المجال التربوي 
والثقافي والحضري لمواجهة 

جحافل السكن العفوي 
والعشوائي الذي تكاثر ألسباب 

انتخابية وسياسوية بسرعة، 
إلى جانب أحياء نموذجية أو 
شبه نموذجية، وأحيانا قرب 
المطارات والطريق السيار.
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أوج  في  نيللي  الفنانة  كانت  لقد 
تعرفت  عندما  وشهرتها  نجاحها 
الكبير  ا�وسيقار  بواسطة  عليها 
محمد عبد الوهاب، وكنت يومها في 
صحفي  حوار  إعــداد  أجل  من  بيته 
جديد معه عندما تقدم خادم بيته منا 
واقترب من محمد عبد الوهاب قائال 
«لقد وصل ا�خرج محمد علوان  له: 
ومعه الفنانة نيللي»، فقال له محمد 
في  يتفضلوا  «خليهم  الوهاب:  عبد 
متوجها  وقــام  الثاني»،  الصالون 
نحو مكان استقبال الفنانة وا�خرج، 
عليها  فتعرفت  مرافقته،  مني  وطلب 
والشعلة  حركاتها  برشاقة  ألنبهر 
ــدة الــتــي كــانــت تــلــوح من  ــق ــت ا�
شديدة  حالة  في  وكانت  نظراتها، 
من االرتباك أمام موسيقار من طينة 
الوهاب  عبد  محمد  ولكن  العباقرة، 
ا�عروف�:  ووقاره  بهدوئه  لها  قال 
مسلسل  بروفة  أجل  من  هنا  «إنــت 
الجديد  اإلذاعي  كبير، هو مسلسلنا 
لنا  تثبتي  والزم  العذاب،  من  شيء 
كفاءتك وقوة شخصيتك، ما تخليش 
وبمجرد  ده»،  كــل  ينسف  الــحــرج 
سماع نيللي لهذه الكلمات ا�طمئنة، 
شروع  بمجرد  كالشرارة  انطلقت 
الشريط في التقاط صوتها، فكشفت 
عذب  وصــوت  فذة  فنية  موهبة  عن 
يتنحنح  الوهاب  عبد  محمد  جعل 
مبتسما  السميكة  نظارته  محركا 
«يا  الخاصة:  بطريقته  يقول  وهو 

ثالم»، أي «يا سالم».
محمد  ثقة  نيللي  حصدت  وفعال، 
في  بيته  وغــــادرت  الــوهــاب  عــبــد 
قاطعا  وعــدا  معها  حاملة  الزمالك 
من  «شـــيء  مسلسل  بــطــولــة  ــأن  بـ
بدون  نصيبها  من  ستكون  العذاب» 
نجاحا  ا�سلسل  ونــجــح  ــازع،  ــن م
شهرة  معه  ونالت  النظير  منقطع 
واسعة جعلت العروض السينمائية 
طرف  من  عليها  تنهال  وا�سرحية 
أشهر ا�نتج� وا�خرج�، فجسدت 
الجريئة عدة  وا�رأة  الدلوعة  الفتاة 

أدوار في عدة أفالم.
بالفنانة  الــثــانــي  لــقــائــي  ــاء  وجـ
االستعراضية نيللي، في حفل توزيع 
مجموعة  على  السينمائية  الجوائز 
فاقترحت  والنجمات،  النجوم  من 
فرحبت  فني،  حــوار  إجــراء  عليها 
قليلة في  أيام  بعد  والتقينا  بالفكرة 
سؤالي  فكان  «هليوبوليس»،  نادي 
األول لها: «بعد نجاحك في تجسيد 
ا�خرج  كــامــيــرا  ــام  أمـ أدوار  عــدة 
محمود ذو الفقار، سمعت بأن عالقة 
وبينه،  بينك  جمعت  قد  خفية  غرام 
ولكن الزواج لم يتم، فما هي حقيقة 
كانت  «وهل  قالت منتفضة:  األمر؟»، 
هناك عالقة حب بيني وب� األستاذ 
عن  نتحدث  حتى  الفقار  ذو  محمود 
ألنه  وظلموه،  ظلموني  لقد  الزواج. 
ابنته  مثل  يعاملني  العظيم،  وهللا 
لبطولة  لي  اختياره  وسبب  تماما، 
وال  بموهبتي  اقتناعه  هو  أفالمه 
سألتها:  ــم  ث ذلــــك»،  ــوى  سـ ــيء  شـ
«ولكني سمعت عن قصة حب جارفة 
آخر،  مخرج  مع  حاليا  تعيشينها 
فهل هــذه مــجــرد إشــاعــة أيــضــا؟»، 
«أنــا  ا�ــعــهــودة:  بصراحتها  قالت 
وتمسكي  للكذب  بكراهيتي  معروفة 
بالصراحة كمبدإ أخالقي ال يمكنني 
وبالفم  لك  أقول  لهذا  عنه،  أحيد  أن 
جدا  قريبا  سأتزوج  بأنني  ا�ليان، 
الدين  حــســام  ا�ــخــرج  حبيبي  مــن 

قصة  عن  تحدثوا  والذين  مصطفى، 
لم  معروف  مخرج  وب�  بيني  حب 
الدين  حسام  أحــب  فأنا  يخطؤوا، 
ا�شاعر  نفس  يبادلني  وهو  بشغف 
«ألــف  لــهــا:  فقلت  لـــــلــه»،  والــحــمــد 
ال  «أنــت  سألتها:  ثم  سلفا»  مبروك 
ح�  في  شبابك،  ريعان  في  تزال� 
أن حسام الدين مصطفى قد تخطى 
مــرحــلــة الــشــبــاب نــحــو الــكــهــولــة، 
بينكما؟»،  السن  فــارق  يزعجك  أال 

لدرجة  الحس  مرهفة  «أنــا  أجابت: 
الدين  حسام  تمكن  لهذا  توصف،  ال 
مــن احــتــالل قلبي وكــل جــوارحــي، 
منذ  يــحــرص  حيث  جنتلمان  ــه  ألن
أول يوم رآني فيه على إهدائي باقة 
جعل  مما  يــوم،  كل  في  حمراء  ورد 
قيمة  أي  يفقد  بيننا  السن  فــارق 
متيمة  أصبحت  ألنني  عيوني،  في 
ولكني  معها،  حواري  وانتهى  به»، 
الفنية  أخبارها  تتبع  عن  أتوقف  لم 
فعال  الزواج  تم  حيث  والشخصية، 
«األكشن»،  أفالم  مخرج  وب�  بينها 
األسمر حسام الدين مصطفى، ولكن 
لعبته،  لعب  بينهما  الــســن  فـــارق 
الغيرة في قلب  اندلعت نيران  حيث 
ا�خرج األسمر على عروسه الشابة، 
والتفرغ  الفن  اعتزال  منها  فطلب 
ولكن  منه،  الذرية  وإنجاب  لخدمته 
مجرد  من  أكبر  كانت  نيللي  أحــالم 
بيت يجمع بينها وب� رجل، وهكذا 
له،  الكبير  حبها  رغم  الطالق  طلبت 
مضض،  على  لطلبها  فاستجاب 
فتركت بيت الزوجية لتعود إلى بيت 
صعبة  ذكريات  معها  حاملة  أهلها 
الدين  حسام  تصرفات  عن  النسيان 
ظلت  حيث  الشديدة،  ولباقته  معها 
والجلسات  اللقاءات  كل  في  تصفه 
التي كانت تحضرها بـ«الجنتلمان».
وبعد فترة قصيرة على طالقها من 

حسام الدين مصطفى، وقعت نيللي 
ابن  ــام،  اإلم مــودي  ا�لحن  حب  في 
ا�خرج حسن اإلمام، وقررا الزواج، 
لكنه كرر لها نفس الطلب الذي كان 
األولــى،  زيجتها  انتهاء  في  سببا 
حــيــث صــارحــهــا بــرغــبــتــه فــي أن 
تعتزل الفن وتتفرغ لبيتها وزوجها، 
إياه  مطالبة  قاطعا  رفضا  فرفضت 
حياتها  لتواصل  فطلقها،  بالطالق، 
أن  دون  والشهرة  بالنجاح  الحافلة 

تنسى الخافق ا�عذب، حيث انطلقت 
جديد  حــب  عــن  البحث  رحــلــة  فــي 
بأنوثتها،  ويشعرها  حياتها  يمأل 
خالد  األعمال  رجل  مع  ذلك  فوجدت 
بركات، شقيق عز الدين بركات زوج 
الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وسافرت 
معه إلى العاصمة البريطانية لندن، 
وتمنت تكوين أسرة وإنجاب أطفال 
الفن بسببه من  اعتزلت  منه، ولذلك 
أجل هذا الحلم الذي لم يدم طويال، 

حيث وقع طالقهما بعد عام� فقط، 
ــرى، أما  إلــى الفن مــرة أخ ــادت  وع
الــرابــع واألخــيــر في حياة  الـــزواج 
الخبير  من  كان  فقد  نيللي،  الفنانة 
ــال عــادل  ــم ــل األع الــســيــاحــي ورجـ
سريا،  ــا  زواجـ ــان  ك لكنه  حسني، 
وكــان سبب إخــفــاء زواجــهــمــا، أن 
الوقت  نفس  في  متزوجا  كان  عادل 
هذا  لكن  شاه�،  إلهام  الفنانة  من 
ــم يـــدم طــويــال،  ــســري ل الــــزواج ال
فشل  سبب  لنفس  انفصال  حيث 
طالبها  حيث  السابقة،  زيجاتها 
والتفرغ  الفن  باعتزال  اآلخــر  هو 
تعتبره  ظلت  الذي  الطلب  وهو  له، 
غير  زيجاتها،  كل  في  النهاية  نقطة 
زوج  مع  االستقرار  في  فشلها  أن 
يدمر  لم  واحــد  سقف  تحت  عاشق 
لها  قويا  كان حافزا  بل  معنوياتها، 
للسير بسرعة الصاروخ نحو ا�زيد 
التقديرية،  والجوائز  النجاح  من 
«فــوازيــر  فــي  تألقها  بعد  وخــاصــة 
الطاقات  عن  كشفت  التي  رمضان»، 
االستعراضية لها مع ا�خرج فهمي 
عبد الحميد، حيث تمكنت من التربع 
االستعراضي  الفن  هــرم  قمة  على 
ورغــم  العربي،  والعالم  مصر  فــي 
الخط  على  شريهان  الفنانة  دخول 
لـ«فوازير  فن االستعراض  معها في 
ملكة  ظلت  نيللي  أن  إال  رمضان»، 
الفوازير بدون منازع، حيث نجحت 
الجمهور  جعل  في   1975 سنة  منذ 
العربي يعيش لحظات ال تنسى مع 
أقرب  كانت  التي  الخفيفة  رقصاتها 
ا�حسوبة  الرياضية  الحركات  إلى 
بصوتها  وا�مزوجة  شديدة  بدقة 
مختلف  فــي  تقفز  ــي  وه ــصــادح  ال
حتى  التصوير  بالتوهات  جنبات 
التصق بها لقب «اللهلوبة»، بعد أن 
البونبون»،  بـ«حبة  الكثيرون  لقبها 
ا�شرقة  بشرتها  جــمــال  ــرط  ف مــن 
ونعومة صوتها والبريق الذي يشع 

من عينيها.
التقيت  طــويــلــة،  ســنــوات  وبــعــد 
في  كــانــت  حيث  لــنــدن،  فــي  نيللي 
ــة اســتــجــمــام، وكــنــت أنـــا قد  رحــل
ــى عــاصــمــة الــضــبــاب  تــوجــهــت إلـ
أصدقائي  أحــد  مــن  كريمة  بــدعــوة 
فاتصلت  هــنــاك،  ا�قيم�  الــعــرب 
في  الغذاء  مائدة  على  لدعوتها  بها 
تناولنا  وبعد  اختيارها،  من  مطعم 
بسؤال  بــادرتــهــا  ــذاء،  ــغ ال لوجبة 
فترة  منذ  «توقفت  لها:  قائال  محرج 
فهل  رمــضــان،  فــوازيــر  تصوير  عن 
قد  شريهان  منافستك  بأن  تشعرين 

سرقت منك األضواء؟»، قالت: «أبدا. 
أداء  في  طريقتها  منا  واحــدة  فلكل 
وشيريهان  الفوازير،  استعراضات 
الصغيرة،  وأخــتــي  حبيبتي  هــي 
بأي  تجاهها  أشعر  أن  يمكن  وال 
شيء سوى أن أتمنى لها النجاح»، 
إحــراجــا:  أكــثــر  ســؤاال  سألتها  ثــم 
نفورك من سعاد  كثيرا عن  «سمعت 
بدور  فوزها  بعد  وخاصة  حسني، 
استعراضي  فيلم  أكبر  في  البطولة 
خللي  وهــو  الــحــديــث،  العصر  فــي 
الكثيرون  قال  حيث  زوزو،  من  بالك 
هذا  على  الــحــصــول  تمنيت  بــأنــك 
أكثر  استعراضية  نجمة  ألنك  الدور 
منها، فماذا تقول� في ذلك؟ »قالت: 
عرضوا  لو  فحتى  تماما،  «بالعكس 
بالك  خللي  فيلم  بطولة  دور  علي 
من زوزو، فإني كنت سأرشح سعاد 
حسني لهذا الدور، ألنه لم يكن دورا 
يتطلب  كــان  بل  فقط،  استعراضيا 
خــارقــة،  ــة  ــوث أن للبطلة  تــكــون  أن 
سعاد  به  تتمتع  الذي  الشيء  وهو 
هذا  رأيــت  وقــد  مني،  أكثر  حسني 
إعجابي  فرط  من  مرات  عدة  الفيلم 
حقيقة  هي  ــا  «وم فسألتها:  بها»، 
عبد  األســمــر  بالعندليب  عالقتك 
مبتسمة:  لي  قالت  حافظ؟»  الحليم 
وصديق  األكــبــر  أخــي  هــو  «حليم 
النصح  الذي طا�ا أسدى لي  عمري 
في  نظيرها  قل  معلومات  ومنحني 
بالغناء  ا�صحوب  التمثيل  عالم 
مني  استوحى  أنــه  كما  والــرقــص، 
عنوان أغنيته نبتدي من� الحكاية، 
مرحة  جلسة  في  كنت  عندما  وذلــك 
نيللي، الزم تبتدي  يا  فقال لي:  معه 
يا  له:  فقلت  طالقك،  بعد  جديد  حب 
جديد،  حــب  أبــتــدي  مــا  قبل  حليم، 
الحكاية،  من�  هتبتدي  أعرف  الزم 
ده  لــي:  ــال  وق الحليم  عبد  فصرخ 
يا  الجديدة  أغنيتي  عنوان  هيكون 
نيللي، وهكذا كان، ونجحت األغنية 
عبد  الحب  عندليب  أغاني  كل  مثل 

الحليم حافظ.»
وبعد مرور عدة سنوات على غياب 
التصوير،  استوديوهات  عن  نيللي 
ــة جــمــالــهــا  ــم ــي ق ــي فـ ــ ظـــهـــرت وه
بلوغها  رغم  الثالث�  ابنة  وكأنها 
تظاهرة  حضور  فبهرت  السبع�، 
مؤخرا،  القاهرة  احتضنتها  فنية 
عن  صحفي  صديق  سألها  وعندما 
في  دور  للحب  وهــل  جمالها،  ســر 
احتفاظها به، قالت له: «الحب الذي 
أو  قلبي  في  مكان  له  يعد  لم  تقصد 
في حياتي، فقد أقسمت بعدم تكرار 
حياتي،  بقية  طيلة  ــزواج  ال تجربة 
فالحب عندي موزع على كل الناس، 
منهم  أختار  صرت  فقد  الرجال  أما 
لجمالي،  وبالنسبة  فقط،  األصدقاء 
ألي  أبــدا  أخضع  ــم  ول ربــانــي  فهو 

عملية تجميل».
الجميلة  األمــــس  نــجــمــة  ــا  ــه إن
الغربية  ا�المح  ذات  الظل  الخفيفة 
كيف  عرفت  التي  الرنانة  والضحكة 
التي  نيللي  ا�ــاليــ�،  قلوب  تحتل 
تنمحى  لن  ذكرى  تترك  كيف  عرفت 
رغم مرور عدة سنوات على توقفها 
ــرى عـــن رقــصــات  ــ ــعــمــل، ذك عـــن ال
خاللها  من  تتحكم  كانت  محبوكة 
في جسدها بطريقة سحرية، وكانت 
عشاق  قلوب  في  بواسطتها  تتحكم 

فن االستعراض في أبهى صوره.
الــفــنــانــة  عـــــــــــمــر  ــال هللا  ـــ ـــ ـــ أط

والصديقة نيللي.
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رغم مرور عدة سنوات ىلع غياب النجمة املصرية، الخفيفة الظل والجميلة، نيللي، عن األضواء، فالزال املاليين من بقلم: رمزي صوفيا

عشاق سينما ومسلسالت األمس القريب، يتعطشون لظهور نجمة استعراضية تمأل املكان الشاغر الذي تركته.

الصحفي رمزي صوفيا َّـ صورة 
تذكارية مع النجمة االستعراضية نيللي 

رغم دخول الفنانة شريهان على الخط مع نيللي في فن 
االستعراض لـ «فوازير رمضان»، إال أن هذه األخيرة 

ظلت ملكة الفوازير بدون منازع، حيث نجحت منذ سنة 
1975 في جعل الجمهور العربي يعيش لحظات ال 
تنسى مع رقصاتها الخفيفة التي كانت أقرب إلى 

الحركات الرياضية المحسوبة بدقة شديدة والممزوجة 
بصوتها الصادح وهي تقفز في مختلف جنبات 

بالتوهات التصوير حتى التصق بها لقب «اللهلوبة».
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ال تضربوا سيارات اإلسعاف 
بالحجارة

ال تضربوا سيارات اإلسعاف 
بالحجارة

الرئيس  وصف  بعدما  الشديد»،  «استيائها  عن  الص�  أعربت 
تغريدة  في  ا�ستجد  «كورونا»  فيروس  ترامب،  دونالد  األمريكي 

بـ«الفيروس الصيني».
واعتبر ا�تحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، 
من  «نوعا  يعد  بالص�،  الفيروس  ربط  أن  صحافي،  مؤتمر  في 
الوصم»، مضيفا: «نشعر باستياء شديد ونعارضه بشدة»، مردفا 
بوضوح  يعارضان  الدولي  وا�جتمع  العا�ية  الصحة  «منظمة  أن 
من  شكل  أي  ضد  وهم  محددة،  مناطق  أو  ببلدان  فيروس  ربط 

أشكال الوصم».
«ستدعم  اإلثن�:  يوم  مساء  تغريدة  في  كتب  قد  ترامب  وكان 
الطيران  شركات  مثل  القطاعات،  قوي  بشكل  ا�تحدة  الواليات 
وغيرها، ا�تأثرة بشكل خاص من الفيروس الصيني»، ويأتي هذا 
في ظل توتر العالقات ب� الص� والواليات ا�تحدة، على خلفية 
تحولت  بعدما  السمعة  لتشويه  حمالت  بشن  االتهامات  تبادل 
جائحة «كورونا» إلى موضوع خالفي جديد ب� القوت� العظمي�.
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لقد حكى لي أحد شيوخ القضاة وهو يرافق العالم الديني الكبير 
متولي الشعراوي يوما، والذي حطت به الطائرة في مطار محمد 
بن  السالم  عبد  مــوالي  ضريح  إلــى  مباشرة  ليتوجه  الخامس 
القيام  وبعد  مصر،  إلى  توا  ويعود  العصر  صالة  ألداء  مشيش 
بذلك، خاطب الشعراوي من رافقه من محبيه: إنكم شعب ا�غرب 
ال تخافون، فعناية هللا كانت دائما معكم، وكيف ال وكل مغربي في 
يقول  األرض عندما تسأله عن حاله  أو على بسيطة  الجبال  قمم 
لك: الحمد لـله.. كيف تخافون وملوككم من ساللة البيت الشريف، 
الذين آمنهم هللا من الخوف وأطعمهم من جوع، وأي شعب هذا 
الذي آوى ا�ولى إدريس، ال لشيء، إال ألنه من ساللة الرسول، و�ا 
مات انتظر تسعة أشهر الزدياد مولود لم يعرفوا إن كان ذكرا أو 
أنثى، لتبقى ساللة الرسول هي الحاكمة وتبقى بركات آل البيت 

معكم .
ما دام فيكم هذا الشعور ال خوف على شعب ا�غرب وأمته.

وتاريخه  وفــكــره  وحكمته  وتضامنه  الشعب  هــذا  إيــمــان  إن 
التاريخية، من بناء أكادير إلى مسيرته الخضراء إلى  وتحدياته 
بناء مؤسساته وأكبر مساجده التي يتلى فيها القرآن في رمضان، 

ويحسب ا�صلي بأنه أمام كعبة الرحمن في رمضان.
العظام  أسالفهم  بتاريخ  وتذكيرهم  ا�غاربة  همم  استنفار  إن 
وأنا  يوما،  عنه  لي  حكاها  التي  ا�شهورة  الزياني  حمو  وقولة 
شيخ  ابن  العلوي  مصطفى  مــوالي  العدل  وزيــر  مبتدئ،  قاضي 
مقدمة  في  وهــو  عمرها،  هللا  أطــال  عائشة  لال  اإلســالم وأخــتــه 
وباء  لتفشي  ا�قدمة  عن  يتأخر  بأن  جنوده  نصحه  وقد  الجهاد، 
أنا ماشي طماع وربي ماشي غدار..  آنذاك: ال تخافوا علي  كبير 
أنا ال أطمع في حياة لم يكتبها هللا لي، وإلهي لن يغدر بي. ونجا 

فعال حمو الزياني من ا�وت ومن الوباء.
فحاشى لـله أن يغدر الخالق بأمة فيها رجال رابطوا من مراكش 
القرآن  فيها  يذكر  كلمة هللا، وبزوايا  إعالء  األندلس من أجل  إلى 

ليل نهار من أجل عبادته واللطف في ما جرت به ا�قادير.
في  وجيوشه  أطبائه  خيام  الزالت  بشعب  يغدر  أن  لـله  وحاشى 
كل بالد العالم منصوبة من أجل إغاثة ا�ستضعف� من الالجئ� 

وذوي الحاجات.
بالجديدة،  للملك  وكيال  وكنت  الثمانينات،  نهايات  في  أنه  وأذكر 
حالة  إعالن  وتم  مشارفها  على  النفط  حامالت  إحدى  غرقت  وقد 
الطوارئ، نظرا �ا يمكن أن يترتب عن حمولتها باآلالف من األطنان 
ا�متدة حتى  اتجاه شواطئها  في  الريح  هبت  لو   - قدر هللا  ال   -
آسفي، والخسارات التي يمكن أن تلحق شاطئا مثل هذا الشاطئ 
مشدوه�  كمسؤول�  وبقينا  السمكية،  بثرواته  والغني  الجميل 
نسأل العناية اإللهية أن تهب الريح في االتجاه ا�عاكس لتجنبنا 
مع  التضامن  إلى  السعودية  العربية  ا�ملكة  بادرت  بل  الكارثة، 
الدوالرات الإعانة  العشرات من مالي�  ا�غربية، بتسخير  ا�ملكة 
ا�لكي يوافيني بكل جديد وفي  الدرك  ا�غرب، وقد كان أحد كبار 

كل لحظة .
دينيا  حفال  ا�غربية  التلفزة  نقلت  مراكش،  ومن  ا�ساء،  وفي 
له  ا�غفور  تــرأســه  مــراكــش،  رجــال  أضــرحــة  أحــد  مــن  مباشرا 
وقلت  إعالم،  دون سابق  رحمه هللا،  الثاني  الحسن  ا�لك  جاللة 
قد  دمنا  ما  بالدنا  على  يفرجها  أن هللا سوف  البد  نفسي:  في 

توجهنا إليه في هذه الليلة.
رجــال الــدرك  طــرف  من  أخبرت  حتى  الصبح  أتــى  إن  ومــا 
في  هبت  الــريــاح  بــأن  الجديدة،  مدينة  بساحل  ا�رابط� 
اتجاه معاكس، ونجا شاطئ الجديدة وآسفي من تلوث كان 
سيقضي عليه وعلى ثرواته سنوات عديدة، وكان اللطف أكبر 

من القضاء.
وتتبعنا بعد ذلك كيف زف ا�غفور له جاللة ا�لك الحسن الثاني 
إلى  السعودية  الهبة  تحويل  قرار  يتخذ  وهو  شعبه  إلى  الخبر 
عاهل  أخوة  على  كناية  األخوين،  جامعة  سماه  تعليمي  مشروع 
ا�ملكة  وعاهل  ا�غرب،  مع  تضامن  الذي  األخ  السعودية  ا�ملكة 
ا�غربية، ولوال الكارثة التي حفظ هللا بالدنا منها �ا كان لجامعة 

األخوين وجود.
لذلك، يجب على كل مغربي ومغربية، أن ال يهلعوا من الكوارث، وال 
يخافوا، فكسرة خبز وكأس ماء يملئان ا�عدة، والعبرة بالتضامن 
مع أقربائنا وذوي الحاجات منهم، ومع ابن السبيل ومع من أمرنا 

هللا باإلحسان إليهم والذين تحسبهم أغنياء من التعفف.
نكون  وأن  الكوارث،  حلول  عند  التضامن  ثقافة  نشر  إذن،  علينا 

أكثر سخاء وعطاء �ن هو في حاجة إلينا.
اليومي  أكلهم  والصغار  للعجزة  التوفير  في  اليوم،  التضامن  إن 
ووسائل النظافة والشرب وا�أكل التي تحميهم من الوباء، وتأدية 

أجور العمال وإنشاء ا�قاوالت وا�ساهمة في تنمية اإلنسان.
التضامن ب� اإلنسانية،  فالوباء، في بعض األحيان، نعمة تزرع 

واألخذ من أموال األغنياء صدقة تطهرهم وتزكيهم.
على  ا�حافظة  أجل  من  اإلنساني  إليقاظ ضميرنا  فرصة  والوباء 
بيئتنا التي تدافعت فيها ا�صالح ا�ادية وجعلت أوبئة أشد منها 

فتكا مثل الفقر والجهل واألنانية والظلم.
إن أملنا في اجتياز هذا االمتحان كبير، وعلينا أن نخرج منه أكثر 
باألحجار  نضرب  ال  أن  علينا  كما  وفضيلة،  وعمال  وتالحما  قوة 

سيارة اإلسعاف، ألن الوقت وقت ضمير إنساني.
يتبع

 ÉgôªY á«°VQCG Iôc Ò°üe ¬fEG
áæ°S ÒjÓe á©HQCG

لنور الدين الرياحي

2020، حكما  مــارس   29 األحــد  يــوم  أردنــيــة،  أصــدرت محكمة 
لنقابة  غرامة  بدفع  ألزمته  الساهر،  كاظم  العراقي  الفنان  حق  في 

الفنان� األردني� تقدر قيمتها بـ 44 ألف دوالر أمريكي.
هذا الحكم جاء على إثر إحياء كاظم لحفلت� في األردن، األولى 
سنة  والثانية  ا�يت،  البحر  ا�ؤتمرات  قصر  فندق  في   2018 سنة 

الفنان� 2019 دون أن يحصل على ترخيص  نقابة  من  مسبق 
األردني�.

كما قضت ا�حكمة بتضم� 
ومبلغ  وا�صاريف،  الرسوم 
1000 دينار، أتعاب محاماة، 
بواقع القانونية  والفائدة 
ــخ  ــاري ت ــن  مـ تـــســـري   %  9
ا�طالبة وحتى السداد التام.

قام  ما  أن  ا�حكمة  وارتــأت 
الــعــربــي،  الــغــنــاء  قيصر  ــه  ب
أجره  من   %  10 دفع  يلزمه 

 ،110000 بمبلغ  ا�قدر 
مطالبته  تــمــت  ــد  وقـ
ــرار لــلــدفــع،  ــم ــاســت ب
يــقــم  ــم  ــ لـ أنــــــه  إال 
ــى  ــة إل ــاب ــج ــاالســت ب
الـــجـــهـــة ا�ـــدعـــيـــة، 
قامت  فــقــد  وعــلــيــه، 
ا�ــدعــيــة بــرفــع هــذه 

الدعوى.
ــد صــدر  ــ هــــذا، وق
في  غيابيا  الــحــكــم 
الساهر،  كاظم  حق 
اآلن  إلى  الزال  الذي 

ملتزما بالصمت.
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فيروس  أن  أمريكيون،  علماء  اكتشف 
يتلف  أن  يمكن  ا�ستجد،  «كـــورونـــا» 
القلب، حتى لدى األفراد الذين ال يعانون 
من أي أمراض قلبية كامنة، بعد مهاجمة 

الرئت�.
أن  يمكن   «19 «كوفيد  أن  من  وحــذروا 
األفــراد  على  وخيمة  عــواقــب  لــه  تكون 
الذين يعانون من أمراض القلب واألوعية 
ارتفاع  مثل  مسبقا  ا�وجودة  الدموية، 

ضغط الدم.
الــعلماء  حــلــل  ــة،  ـــ ـــ ــدراســـ ال ــي  وفـ
مثل  الســــابقة،  «كــورونــا»  فيروسات 
أصابت  الــتــي  و«مــيــرس»  «الـــســـارس» 
حول  الحديثة  الدراسات  وكذلك  البشر، 
عن  ا�سؤول  الجديد  «كورونا»  فيروس 

الوباء الحالي.
يمكن  «كــورونــا»  فيروس  أن  ووجــدوا 
عضلة  على  مــدمــر  تأثير  لــه  يــكــون  أن 
مجيد،  محمد  الدكتور  قال  حيث  القلب، 
ــاذ  ــدراســة، واألســت ــل ا�ــعــد الــرئــيــســي ل
الطب  كلية  في  القلب  ألمــراض  ا�ساعد 
الصحية  العلوم  مركز  في   ،McGovern
«من  هــيــوســ�:  فــي  تكساس  بجامعة 
ا�حتمل أنه حتى في غياب أمراض القلب 
القلب  عضلة  تتأثر  أن  يمكن  السابقة، 
يمكن  ــام،  ع وبشكل  كــورونــا،  بفيروس 
أي  لدى  القلب  عضلة  إصابة  تحدث  أن 
بأمراض  مصاب  غير  أو  مصاب  مريض 
أولئك  لــدى  أعلى  الخطر  ولكن  القلب، 
الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب».

ومن ا�عروف أن االلتهابات الفيروسية 
الحالية،  القلب  أمراض  تفاقم  إلى  تؤدي 
القلب،  قصور  أو  القلبية  النوبة  مثل 
إلى  العدوى أيضا  أن تؤدي هذه  ويمكن 
إصابات قلبية، مثل التهاب بطانة القلب 

أو التهاب عضلة القلب.
وترافق الدراسة، التي نشرت في مجلة 
Jama Cardiology، دراستان أخرييان 
تــوثــقــان أثـــار فــيــروس «كــورونــا» على 

القلب.
قال  ــى،  ــ األول البحثية  ــة  ــورق ال وفــي 
ب�  مهمة  عالقة  وجدوا  إنهم  الباحثون 
ب�  ا�ميتة،  والنتائج  القلب  إصابات 
مرضى «كوفيد 19» في مستشفى ووهان 

بالص�.

ــي، أحــد  ــســك ــوف نــشــر لــ� خــودورك
الــخــارجــيــة  وزارة  ــي  ف ا�ــســتــشــاريــن 
إيــران،  ملف  على  العامل�  األمريكية، 
ــورة عــلــى حــســابــه على  مـــؤخـــرا، صــ
علي  اإليراني  ا�رشد  تظهر  «تويتر»، 
خامنائي جالسا فوق حزم من الدوالرات 
ا�كومة، وكتب فوقها: «خامنائي يجلس 

أسأل  ــدوالرات.  ال مليارات  على  حرفيا 
التي  ثروته  من  أنفق  كم  النظام:  قادة 
وا�سروقة  الخاص،  حسابه  في  ليست 
فيروس  �كافحة  اإليراني،  الشعب  من 

کورونا؟».
يأتي هذا بعد أن كرر وزير الخارجية 
اإليراني، محمد جواد ظريف، مرارا في 

الغربية  للدول  دعوته  األخيرة،  الفترة 
من  بالده  مع  والتعامل  العقوبات  برفع 
الجائحة»،  «الــفــيــروس  مكافحة  أجــل 
شخص   2600 مــن  أكــثــر  حصد  الــذي 
وأصاب نحو 38 ألفا في إيران، بحسب 
ما أعلنت عنه وزارة الصحة يوم األحد 

ا�اضي.
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

ا�ستعمرون  هما  بالوجود،  العهد 
التي كانوا  الجنات  ا�طرودون من 
ينعمون بها، واإلسرائيليون الذين 
قـــرروا نــقــل خــطــر االصــطــدامــات 
الشرعي�  فلسط�  أصــحــاب  مــع 
ــن األروبـــيـــة، حيث  ــادي ــي ا� ــى  إلـ
يتوفرون على رصيد بشري ومادي 
هذين  نجد  لذلك  الــخــيــال،  يفوق 
على  الــتــي  كالطيور  العنصرين 
صعيد  على  يلتقيان  تقع،  أمثالها 
ومن  أوال،  الــعــرب  مــن  االنــتــقــام، 
األروبية،  الساحة  على  منافسيهم 
«الراكيط»،  االبــتــزاز  مجاالت  في 
والدعارة  «الشانطاج»،  وا�ساومة 
ــنــيــتــزم»، وا�ـــخـــدرات  ــبــروكــي «ال

«الدروغ».
ــداف  ــدود بــ� األهـ فــلــم تــبــق حـ
ــرى  الــســيــاســيــة واألهـــــداف األخـ
التي  ا�ختبرات  إن  بل  لإلرهاب، 
العا�ية،  أقامتها أجهزة ا�خابرات 
ب�  ترابطا  تخلق  أن  استطاعت 
الــغــايــة  لتبقى  كــلــهــا،  ــداف  ــ األهـ

واحدة.
والقراءة لواحد من ا�لفات التي 
عرش  على  اإلرهـــاب  فيها  يتربع 
ــة في  ــال ــداث، خــيــر مــن اإلط ــ األحـ

الحوم حول ا�وضوع.

اإلخوة زمور

ــم لــقــبــائــل بــربــريــة  ــور، اسـ ــ زمـ
ونخوتها  بشهامتها  مــشــهــورة 
وإسالمها، وكفاحها ضد االحتالل، 
ــي األطــلــس  تــتــواجــد جـــذورهـــا ف
في  وفروعها  با�غرب،  ا�توسط 

الجزائر وتونس.
في  ا�تأصلة  القبائل  هذه  ولكن 
ميادين الشرف واألصالة، ال عالقة 
التي  «زمـــور»  بعائلة  إطالقا  لها 

نفتح ملفها في هذا ا�وضوع.
نشأت  يهودية،  عائلة  «زمـــور» 
في الحي اليهودي بمدينة سطيف 
الــجــزائــر،  فــي  الــقــبــائــل  بمنطقة 
زمور»  «ريمون  العائلة  أب  وكــان 
يتصور  لم  فقيرا،  وديعا  يهوديا 
من  سيصبحون  أوالده  أن  يوما 
أروبا  تاريخ  في  العناصر  أخطر 

والواليات ا�تحدة.
ــار»،  ــ ــ «إدغ ــخــمــســة:  ال أوالده 

«ويليام»،  «جيلبير»،  «أنـــدري»، 
ــدة هي  ــ واح أم  ــن  م و«أوالنــــــد»، 
يتفرجون  جميعا  كــانــوا  «روز»، 
سطيف  بمدينة   1945 مجازر  على 
سلمية،  كــانــت  والــتــي  بالجزائر 
بندقية  مــن  رصــاصــة  فانطلقت 
دمه  قطرات  كانت  عربيا،  وقتلت 
تقدر  إذ  الدماء،  من  لبحر  ينبوعا 

اإلحصائيات الرسمية عدد ضحايا 
وأربع�  بخمسة  سطيف  حــوادث 

ألف قتيل.
إلى  الجزائر  في  العائلة  وبقيت 
الــثــورة  بـــدأت  حــ�   ،1954 سنة 
الجزائرية ا�سلحة، فقررت مغادرة 
أول  تكون  التي  كالفئران  البالد، 

من يغادر ا�ركب قبل غرقه.
ولم تلق عائلة زمور بأفرادها في 

باريس،  شوارع  في  وإنما  البحر، 
من  حــيــاة  زمـــور  أوالد  ــدأ  ب حيث 
االبن  مغامرات  وكانت  نوع جديد، 
الدعارة،  عالم  في  خطيرة  األكبر 
فتم العثور عليه ذات يوم من سنة 
مجاري  ــوق  ف طافية  جثة   1957
اخترق جسمه  وقد  باريس،  مدينة 

سيل من الرصاص.
«إدغار»  الثاني  االبن  واضطر 
إلى الحيطة بالدخول في حماية 
الجالية اليهودية في باريس، لكن 
باريس  في  اليهودية  ــاط  األوس
يتصوره  كان  مما  بكثير  أخطر 
«إدغار زمور» الذي أراد منافسة 
«ماكسيم  اســمــه  آخــر  يــهــودي 
أسرع  األخير  هذا  فكان  خليفة»، 
من األول، حينما أطلق عليه سنة 
وسط  في  رصاصات  عدة   1961

شارع الشانزيليزي بباريس.
الثالثة،  أوالده  األب  وجــمــع 
رابــعــهــم «إدغـــــــار» ا�ـــجـــروح 
بالرصاص، ونصحهم باالحتفاظ 
والقناعة  العائلة،  شــرف  على 
ممارسة  من  عليه  يحصلون  بما 

التجارة في عالم الدعارة.
وكــان هــذا ا�ــجــال - بــدوره- 
ــس،  ــاري مــنــطــقــة مــحــرمــة فــي ب
يسمون  آخرون  إخوة  «فتوتها» 
يسمحوا  لــم  ــالن»،  «اطـ اإلخــوة 
يكونوا  أن  إال  ــور»  «زم لإلخوة 
تحت إمرتهم، وكلفوهم باالهتمام 
ــريـــح، خـــارج  ــذا ا�ـــجـــال ا�ـ ــه ب
بالتحديد،  أ�انيا  وفي  الحدود، 
ــور» في  ــ ــوة «زمـ ــ ــصــل اإلخ وات
فرانكفورت بملك الدعارة األ�اني 
بولوني  وهـــو  ــر»،  ــوي ل «ريـــون 
له نفوذ كبير في فرنسا  األصل، 
أيضا، ألنه عضو عامل في جهاز 
وحامل  الفرنسية،  االستخبارات 
رفاق  «لوساك»  مجموعة  لبطاقة 

السالح.
إلى  لجأ  قد  البولوني  هذا  وكان 
أ�انيا بعد أن أقام عصابة �ساعدة 
الجزائر  في  القاطن�  الفرنسي� 
استقالل  بعد  أموالهم  تهريب  على 
في  له  يسلمون  فكانوا  الجزائر، 
يوصلها  أن  على  أموالهم  الجزائر 
أن  على  الخاصة،  بطرقه  لفرنسا 

يأخذ نسبة مائوية.

ــك  ــئ أول ــن  مـ واحــــد  أي  ولــكــن 
واحدا  مليما  يتسلم  لم  الفرنسي� 
التي سلموها لعصابة  ا�الي�  من 
«لوير»، وقد كان محاميه في فرنسا 
«بيير لومارشان» من أكبر األقطاب 
في مجال ا�خابرات، وهو الذي دبر 
ا�غربي  السياسي  اختطاف  عملية 
أي  يستطيع  وال  بنبركة،  ا�هدي 
رئيس محكمة فرنسية أن يواجهه.

الفرنسي  النظام  أصبح  وعندما 
- بــعــد مــجــيء الــجــنــرال دوكـــول 
للحكم- محتاجا إلى عصابات قوية 
الفرنسي�  ا�ــعــارضــ�  لتصفية 
الجنرال  انقالبا ضد  نظموا  الذين 
ــرنــســا، وحــاولــوا  دوكــــول فــي ف
«لــوبــوتــي  منطقة  فــي  اغــتــيــالــه 
ا�رتزقة،  من  عدد  تطوع  كاالمار»، 

مستجيب� لنداء اإلرهاب.
بطاقات  «زمــور»  اإلخوة  وتسلم 
معترف  الغير  السرية  الشرطة 
باراليل»،  «بوليس  قانونيا  بها 
يد  فــي  فتاكة  أسلحة  وأصبحوا 
أصبح  وبذلك،  الخاصة،  األجهزة 
يستنجدون  فرنسا  فــي  الــيــهــود 
بحمايتهم، خصوصا بعد أن كثرت 
أموالهم  تستنزف  التي  العصابات 

بوسائل عدة، ومبررات شتى.
وكان يهود فرنسا في الستينات، 
ويقتسمون  ــا،  ــوف خ يــرتــعــشــون 
أموالهم مع العصابات - اليهودية 
أيضا - والتي كانت تفرض عليهم 
حكومة  لتمويل  ســريــة  ضــرائــب 
بطيب  أو  بالعنف  إن  إســرائــيــل، 

الخاطر.
ــذه الــعــصــابــات االســتــفــزازيــة  ه
يدينون  بــاريــس  يهود  كــان  التي 
طائلة  تحت  ا�فروض  بالوالء  لها 
ــن طــرف  اإلرهـــــــاب، مــعــروفــة مـ
مقرها  جــاعــلــة  األجــهــزة،  جميع 
الجزائر»  «شمس  يسمى  نزل  في 
الجزائر-  يهود  من  أصال  ألنهم   -
كــانــوا  ــفــنــدق،  ال هـــذا  وبمقصف 
كانوا  ومنه  الصفقات،  يعقدون 
ــرارات، وكــان أقوى  ــق يــصــدرون ال
يسمى  الــعــصــابــات  ــذه  هـ ــال  رجــ
ــد من  «مـــوريـــس صــهــيــون» واحــ
اإلخوة «اطالن»، الذين لم يسمحوا 
لإلخوة «زمور» بممارسة أي نشاط 

في مناطق نفوذهم.
ــاردة  ــب ــدى الــلــيــالــي ال وفـــي إحـ
«موريس  كــان   ،1965 نونبر  مــن 
صــهــيــون» جــالــســا كــأحــد أبــطــال 
ــي مــقــصــف «الــكــتــكــوت  ــالم ف ــ األف
البوابة  فتحت  حينما  األزرق»، 
أمــامــه ثالثة  الــزجــاجــيــة، ووقـــف 

رجال أصلوه بنيران مسدساتهم.
وكان  «اطـــالن»،  عائلة  وفجعت 
ــالن»،  «اطـ األكــبــر  األخ  رئيسها، 
 ،1966 دجنبر   20 ليلة  جالسا 
أخيه  اغتيال  من  لالنتقام  ينسق 
ــي مــقــصــف بــزقــاق  ــون» ف ــي «صــه
«روديي» حينما دخل عليه مجهول 

وأرداه قتيال برصاص مسدسه.
يتبع

الفرنسي�  أن  قائل،  يقول  قد 
ــم يــكــن لــديــهــم خــيــار آخــر غير  ل
ــى اإلرهـــــــاب، وهــم  ــ الــلــجــوء إل
ــورة الــجــزائــريــة،  ــث يــواجــهــون ال
ــورة  ــث ــل ــوا ل ــم ــســل بــعــدمــا اســت
واضطروا  وا�غربية،  التونسية 
في  الوطنية  الــقــيــادات  لــضــرب 
الدول  بعض  وفي  إفريقيا،  شمال 
 - ــره  ذكـ سبق  كما   - اإلفــريــقــيــة 
على  أرغمتهم  الحرب،  وهذه سنة 
توسيع رقعة إرهابهم إلى أطراف 
أروبا، فاغتالوا في سويسرا وفي 
وسيأتي  إيطاليا،  وفــي  أ�انيا، 
في  أخــرى  اغتياالت  عن  الحديث 

مناطق أخرى من العالم.
سيظهر  التأني  من  قليال  لكن 
أن   - للشك  مجاال  يــدع  ال  بما   -
مبرره  يكن  لم  األروبــي  اإلرهــاب 
شمال  في  العربية  الــثــورات  هو 
األسلوب  هــذا  ألن  ذلــك،  إفريقيا، 
عن  ا�شاكل  معالجة  في  الجديد 
ــاب، كـــان اخــتــيــارا  ــ طــريــق اإلرهـ
ولم  األولــى،  مرحلته  في  أروبيا 

يكن اختيارا عربيا على اإلطالق.
ولقد أصبح اإلرهاب أداة جديدة 
في أعقاب الحرب العا�ية الثانية، 
ــداء االســـتـــعـــداد لــلــحــرب  ــ ــت ــ واب
مرحلة  طريق  عن  الثالثة  العا�ية 
التطور  لــكــن  ــاردة،  ــبـ الـ ــحــرب  ال
تهافت  هــو  لــالســتــغــراب،  ا�ثير 
عناصر اإلجرام على هذه «ا�هنة» 
وإدراجها  وتنظيمها،  الجديدة، 
ا�ريحة،  االختصاصات  عداد  في 
أهدافها  كــون  عن  النظر  بصرف 

سياسية أو اقتصادية.
فقبل الخمسينات، كانت عمليات 
أوســاط  فــي  متعارفة  االغــتــيــال 
وا�تنافس�،  ا�صالح  أصحاب 
ــة  ــواســط ــاة الـــتـــجـــار، ب ــ ــم ــ وح
تأسست  التي  ا�افيا،  عصابات 
من  ا�ستضعف�  لحماية  أصــال 
واإليطالي�  الصقلي�  ا�هاجرين 
إلى الواليات ا�تحدة، في وقت كان 
اإلمبراطورية  تشييد  فيه  يجري 
ولكن  الجديد،  العالم  في  ا�الية 
فتحها  التي  الجهنمية  البوابة 
قدماء ا�حارب� الفرنسي� ورعاع 
الحرب العا�ية الثانية ليدخل منها 
إلى عالم اإلجرام عنصران حديثا 

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».

تعالوا نتحدث عن اإلرهاب

الحلقة السابعة

أصبح اإلرهاب أداة 
جديدة في أعقاب 

الحرب العالمية 
الثانية، وابتداء 

االستعداد للحرب 
العالمية الثالثة عن 
طريق مرحلة الحرب 

الباردة، ولكن التطور 
المثير لالستغراب، هو 
تهافت عناصر اإلجرام 

على هذه «المهنة» 
الجديدة، وتنظيمها، 

وإدراجها في عداد 
االختصاصات المريحة، 
بصرف النظر عن كون 

أهدافها سياسية أو 
اقتصادية.

عندما أصبح النظام الفرنسي - بعد مجيء الجنرال دوكول للحكم - 
محتاجا إلى عصابات قوية لتصفية المعارضين الفرنسيين الذين نظموا 

انقالبا ضد الجنرال دوكول في فرنسا، وحاولوا اغتياله في منطقة 
«لوبوتي كاالمار»، تطوع عدد من المرتزقة، مستجيبين لنداء اإلرهاب.

وتسلم اإلخوة «زمور» بطاقات الشرطة السرية الغير معترف بها 
قانونيا «بوليس باراليل».

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي


