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الطيب العلوي

احتفى أنصار إلياس العماري بظهوره 
مؤخرا من جديد كـ«صاحب رأي» 
فيما يتعلق بانتشار فيروس 
«كورونا»، حيث قال إن الفيروس 
الجديد سينهي كل الشرعيات 
التقليدية في الحكم سواء دينية أو 
وراثية أو انتخابية(..)، مقابل إعطاء 
مكانة لشرعية اإلنجازات.. كما أن «ا�راقبة» 
ستتحول من مراقبة خارجية إلى «مراقبة داخلية» عبر 
الهواتف.. غير أن كالم العماري الذي نشر في موقع 
الصديق(..)، سرعان ما تم حذفه، ولم تتسن قراءته إال 

التزام مصطفى 
العلوي مع قرائه 

مستمر 

تعالوا نتحدث عن اإلرهاب 24 الحقيقة الضائعة

مصطفى العلوي

الحقيقة
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من خالل مواقع أخرى(..).

تعديل حكومي غير متوقع في زمن «كورونا»  
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من دروس «البغرير» إلى تطبيق 
«السكايب والكالس روم»
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حتى وقت قريب، لم يكن بإمكان هذا العامل اِّـتفاني َّـ عمله، 
اِّـحتجني  جحافل  مع  االصطدام  دون  التعقيم  بعملية  القيام 
َّـ  الخامس  محمد  بشارع  الربِّـان  ساحة  بزوار  أو  اِّـعطلني، 
بإسكات  كفيال  كان   «19 «كوفيد  انتشار  لكن  الرباط،  العاصمة 
الذين  الربِّـانيني،  طرد  كما  الشارع،  من  وطردهم  بل  اِّـعطلني،  صوت 
يستعدون الفتتاح الربِّـان على «مقاس كورونا» بعد تعقيمه، وربما قد تكون 
الذين شرب واحد منهم مؤخرا  النواب  الفرصة مواتية لتعقيم عقول بعض 
نقله  فتم  «كورونا»،  يعالج  بأنه  «القرنفل» العتقاده  من عصري  زائدة  جرعة 

مباشرة إُّـ غرفة اإلنعاش(..). 
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العدد: 1070 
الخميس

 9 أبريل 2020
كواليس األخبار
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وجب انتظار العشرينات إذن، (وبمعنى سنة 2020، ألن مصطلح «العشرينات» 
الجاري به العمل، والذي نقصد به عادة سنوات 1920، قد فات)، �ن أطال هللا له 
في العمر، ليرى ظاهرة غريبة جًدا: فح� أصبحنا نرى ظهورا جد سريع خالل 
السن� األخيرة، لوظائف ومهن جديدة، أكثر حداثة، ومتعلقة في غالب األحيان 
لتعّري بحلها  ا�علومة،  العاصفة  بكل ما هو رقمي، جاءت ب� عشية وضحاها، 
بقرون،  سبقتها  التي  الِحَرف  وضعية  الصحي»،  «العزل  وا�سمى  ا�ؤقت(...)، 
والتي أصبحت «يا حسرة» مع مرور الوقت، ُتنَعت بـ«مهن الخفاء»، حيث جاءت 
الحضارة، العو�ة، تراكم الظروف، والشكليات، لتقّزم أعضاءها تقزيما، باالكتفاء 

بتسميتهم «الّلي خّدام� فاالكحل».
فمن أغرب ما يكون، أن سنة 2020، عهد التقنيات، الِعلم، و«السيوشل ميديا»، 
«البريكوالت»  هذه  على  مختلفة)،  (وبصيغة  جديد،  من  األضــواء  فجأة  سلط 
ماذا  القديمة:  الحرف  في  لنفكر  فجأة،  الفرصة  لنا  أتيحت  حيث  الشريفة، 
الباركينغ» و«الكسالة»  ا�وقف» و«طالب معاشو» و«موال�  «مول  ِبحال  سيكون 
من  الئحة  في  الترقيم  عليه  يجوز  من  وبكل  الرحبة»؟  و«اصحاب  و«الفرناتشي» 

نسميهم بـ«العّطاشة»؟
ُيقّدر  الذين  ورزقــو»،  نهار  «كل  ثابت..  مدخول  أي  لها  ليس  التي  الفئة،  هذه 
عددهم في ا�غرب ما ب� 3 و5 مالي� شخص، والذين - على كل حال - ال نتوفر 

بعد على ما يكفي من تقنيات مذكورة أعاله إلحصائهم.
فال «راميد»، وال وثيقة تدل على نشاطهم، إذن، تعويضاتهم في يد هللا وفي يد 
هي  ُمعّلقة  اليومية  فمداخيلهم  البيوت،  في  حاليا  ماكث�  وكونهم  «ا�قدم»(...)، 

أيضا، إلى إشعار آخر(...).
لقد شّكلنا معا، وبدون تردد، يدين إثنت�، للتصفيق �بادرة صندوق محاربة 
الجائحة، تحت رعاية ا�لك، الذي وكعادته، أتقن خلق وسيرورة ا�شروع، واآلن، 
عّدة،  ترددات  ا�رة  هذه  تخلق  قد  التي  ا�والية،  للمرحلة  رمشة ع�،  في  وصلنا 
الدخول  بإمكانها  التخطيط  مندوبية  ربما  التوزيع،  بطريقة  طبعًا  األمر  ويتعلق 
مرة أخرى على الخط، للتعّمق أكثر في األرقام، ووضع اقتراح حٍلّ أدّق مما هو 

عليه(...). 
 «19  - «كوفيد  معركة  جــراء  الوحيد  با�صاب  ليس  االقــتــصــادي  الجانب 
التاريخية، ألن االضطرابات االجتماعية، وا�شاكل األسرية ا�عقدة، أي ا�واضيع 
الشبه محّرمة في تقاليدنا، قد تؤدي نصيبها هي األخرى من عامل التعرية الذي 

يبدو أنه من اختصاصات هذا الفيروس(...). 
ا�واطن�،  حول  إحصائيات  لدينا  الجميع:  ومع  أنفسنا،  مع  صريح�  لنكن 
كم  الخبايا؟  األرقام حول  لدينا  هل  لكن،  وبا�عدالت..  أفرادها،  عدد  األسر،  حول 
من أسرة تعيش اضطرابات عميقة؟ كم معدل أفراد األسرة في ا�تر ا�ربع الواحد 
من  يتهّنا  «باش  ا�قهى  في  يومه  يقضي  رجل  من  كم  ا�غرب؟  في  البيوت  داخل 
صداع ا�دام(...)»؟ كم من امرأة تتأخر في السوق «باش تتهّنا من صداعو»؟ كم 
من واحد لم يكن صريحا أبدا مع من هم حواليه، حول ما يفعل، وال حول مكان 
شغله، وال حول مواقيت عمله الحقيقية، لغرض أو آلخر(...)؟ وكم، وكم...؟ واآلن، 
واحد  كل  إذ  واحد،  سقف  تحت  نهار  ليل  الجميع  ليجمع  الصحي  الحجر  جاء 

سيضطر لكشف أوراقه إذا ما كان يخّبئ «صوطة» أم «كابال»(...).
لنتأكد في  األجوبة،  بكل هذه  أيضًا  الصحي سيأتينا  العزل  الجانب،  من هذا 
آخر ا�طاف إذا ما كان فعال عازال صحيا، حصريًا بمعنى الكلمة، وهذا ما نتمناه 
وما يدل على صمود وصالبة مجتمعنا، أم - ال قدر هللا - قد يتضح عازًال صحيًا 
ومكاتب  ا�حاكم  واكتظاظ  الطالق  نسبة  بانفجار  الوقت،  نفس  في  واجتماعيًا 

ا�حاماة، بعد مرور األزمة.
ال خيار  الذي  العزل،  يكون هذا  أن  كل هذا، هو  قبل  نتمناه  ما  كل حال،  على 
لنا غيره لحد اآلن، صحيا بالخصوص، ويؤدي دوره على أحسن وجه، وبشكل 
فعال، قبل احتمال أن يبدأ في استعراض عضالته على شكل أعراض جانبية لسنا 

بحاجة إليها(...).

اشتركوا في األسبوعية رقم ١ في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

250 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

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

 ص. ب 439 - الرباط

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

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

«DOUNIA PRESSE» بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.19.210.01.16263.83

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

(عرض خاص)150 درهم

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

للتسديد عبر الشيك البنكي 

بقلــم:

الطيب العلوي

contact@alousboue.com

تعديل حكومي غير متوقع في زمن «كورونا»    

 الرباط. األسبوع

لم يصدر عن حزب االتحاد الدستوري، 
السابق  السياحة  ــر  وزي يترأسه  ــذي  ال
اإلقالة  حــول  تعليق  أي  ساجد،  محمد 
ا�كلف  عبيابة  حسن  لــوزيــره  ا�فاجئة 
بأربع وزارات في الحكومة (وزير الشباب 
الرسمي  والناطق  والثقافة  والرياضة 
باسم الحكومة)، بعد إذاعة خبر مقتضب 
استقبال  عن  يتحدث  األنباء،  وكالة  في 
ملكي، مساء يوم الثالثاء األخير، لكل من 
الفردوس،  أمزازي وعثمان  الوزير سعيد 
الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  بحضور 
العثماني، لتعيينهما على التوالي، األول 
والثاني  الحكومة،  باسم  رسمي  كناطق 

وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.
بغض النظر عن الحسابات داخل حزب 
الفردوس  أن  حيث  الدستوري،  االتحاد 
سبق  الذي  الفردوس،  القيادي  نجل  هو 
ضخمة(..)،  ملفات  بتفجير  هدد  أن  له 
فإن الطبخة التي أعدت للوزير عبيابة تم 
تهييئها على نار هادئة، حتى أن الوزير 
خالل  من  إال  إقالته  بخبر  يعلم  لم  نفسه 
التلفزيون واتصاالت األصدقاء، حيث ظل 
مقربوه يرددون طيلة مساء يوم الثالثاء، 
رسمي،  بأي شيء  يتوصل  لم  الوزير  أن 
ولكن إذاعة الخبر قطعت الشكل باليق�.

إقالة عبيابة، تفرض التساؤل عن كيف 
رئيس  مع  بتنسيق  له  خلف  إعــداد  تم 
ساجد،  محمد  الدستوري  االتحاد  حزب 
دون  حكومي  تعديل  تصور  يمكن  ال  إذ 

مشاورة رئيس الحزب، اللهم إال إذا كانت 
األغلبية  رئيس  ب�  تمت  قد  ا�شاورات 
الدستوري»  «التجمع  ورئيس  العثماني 

عزيز أخنوش.
وبغض النظر عن الجهة التي اقترحت 
الوزير الشاب الفردوس من أجل العودة 
وقت  فــي  منها  ــرج  خ بعدما  لـــلـــوزارة، 
الذي أعفي  سابق(..)، فإن حسن عبيابة 
من الـــوزارة، كــان قد شــرع منذ مــدة في 
الحزب»  ــل  داخ «انــقــالب  بناء  محاولة 
عقد  في  الرئيس ساجد، حيث شرع  ضد 
من  االنــقــالب  لتسريع  جهوية  لــقــاءات 
ا�عطي  روح  «إعادة  يسميه  كان  ما  أجل 
يقتضي،  كان  ما  وهو  للحزب»،  بوعبيد 

حسب وجهة نظره، فك االرتباط مع حزب 
عبيابة  إن  بل  لألحرار،  الوطني  التجمع 
األعلى  ا�جلس  عــن  دافــع  أن  لــه  سبق 
تقرير  إعـــداد  هامش  على  للحسابات، 
أنه  كما  أخــنــوش»،  «وزارة  عــن  أســود 
مشروع  حول  أسئلة  لطرح  ا�جال  فسح 
ا�جلس  اجتماع  عقب  بــاي»  «تــغــازوت 
ــوش(..)،  ــنـ ــي أخـ الــحــكــومــي، نــكــايــة ف
ساجد  مصلحة  ب�  الجمع  يكون  فهل 
السابق�  ــه  ووزرائـ أخنوش  ومصلحة 
في  سببا  ملفاتهم،  عبيابة  نبش  الذين 
بسبب  إبعاده  عن  الحديث  ألن  إبعاده؟ 
زالت لسانه، كان ممكنا منذ بداية تعيينه 

في الوزارة.
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 الرباط. األسبوع

اإلنسان،  لحقوق  الوطني  ا�جلس  تبرأ 
من تدوينات أحد أعضائه على «الفيسبوك»، 
مع  تفاعله  معرض  في  باالسم(..)  وذكره 
في عددها  «األسبوع»  الذي نشرته  الخبر 
ا�اضي تحت عنوان: «كيف أصبح لفتيت 
والحموشي حقوقيان أكثر من بوعياش»، 
با�جلس  التواصل  مسؤولة  قالت  حيث 
عضو  «إن  بوعياش:  أمينة  تترأسه  الذي 
ا�جلس .... كان يعبر عن رأيه الشخصي»، 
تعبر  التي  البالغات  من  مجموعة  وذكرت 
مارس   22 بــالغ  منها  ا�جلس،  رأي  عن 
«عدم  إلى  العمومية  السلطات  يدعو  الذي 

العمومية  القوات  عناصر  بعض  تجاوز 
استــعمال  عند  والتناسب  الضرورة  �بدأ 
واإلجــراءات  القانون  تنفيذ  في  اإلكـــراه 

االســتــثــنــائــيــة الــحــالــيــة، وهــو 
بشأنه  ــل  ــواص ت الـــذي  األمـــر 
العربية  اللغات  عبر  ا�جلس 
والحسانية  ــة  ــي ــغ ــازي واألم

واإلسبانية  والفرنسية 
ــة اإلشـــــــــارة  ــ ــغـ ــ ولـ
إفريقيت�  ولغت� 

(لـــلـــتـــواصـــل مــع 
ا�ــهــاجــريــن)»، 

نفس  حــســب 
ا�صدر.

 óMCG äÉëjô°üJ øe CGÈàj ¢TÉ«YƒH ¢ù∏›
z∑ƒÑ°ù«ØdG{ ‘ ¬FÉ°†YCG

لحظة تعيني الوزير الشاب الفردوس مكان عبيابة وتكليف 
الوزير أمزازي بمهمة الناطق الرسمي للحكومة

احملالت  مكتري  إعفاء  مت 
احلبسية املخصصة للتجارة 
واخلدمات  واملهن  ــرف  واحل
واجبات  أداء  من  والسكنى 
املوظفني،  عــدا  مــا  الــكــراء، 
الصحي،  احلجر  مدة  طيلة 
األوقــاف  وزارة  بــالغ  حسب 
التي  اإلسالمية،  والشؤون 
أمير  من  مبادرة  أنها  أكــدت 

املؤمنني(..).

التاريخية، ألن االضطرابات االجتماعية، وا�شاكل األسرية ا�عقدة، أي ا�واضيع 
الشبه محّرمة في تقاليدنا، قد تؤدي نصيبها هي األخرى من عامل التعرية الذي 
التاريخية، ألن االضطرابات االجتماعية، وا�شاكل األسرية ا�عقدة، أي ا�واضيع 
الشبه محّرمة في تقاليدنا، قد تؤدي نصيبها هي األخرى من عامل التعرية الذي 
التاريخية، ألن االضطرابات االجتماعية، وا�شاكل األسرية ا�عقدة، أي ا�واضيع 

ا�واطن�،  حول  إحصائيات  لدينا   
كم  الخبايا؟  األرقام حول  لدينا  هل  لكن،  وبا�عدالت..  أفرادها،  عدد  األسر،  حول 
من أسرة تعيش اضطرابات عميقة؟ كم معدل أفراد األسرة في ا�تر ا�ربع الواحد 
من  يتهّنا  باش 
من أسرة تعيش اضطرابات عميقة؟ كم معدل أفراد األسرة في ا�تر ا�ربع الواحد 
من  يتهّنا  باش 
من أسرة تعيش اضطرابات عميقة؟ كم معدل أفراد األسرة في ا�تر ا�ربع الواحد 

احملالت  مكتري  إعفاء  مت 

بالزربةبالزربة

بوعياش
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مالية  كــارثــة  صفحة  طــي  تــم 
األصالة  حــزب  صناديق  ــل  داخ
وا�ـــعـــاصـــرة، فــبــاإلضــافــة إلــى 
فارغة،  وجــدت  الصناديق  كــون 
وهبي،  اللطيف  عبد  سيضطر 
دفع  إلــى  الجديد،  العام  األمــ� 
العمومي  الدعم  مبالغ  من  جزء 
األبناك  إلى  لألحزاب،  ا�خصص 

لتسديد قرض كبير(..).

ــاة الــثــانــيــة  ــن ــق عــيــب عــلــى ال
متهم  حـــزب  رئــيــس  ــدعــاء  اســت
فـــي قــضــيــة كـــبـــرى، وصــاحــب 
لكي  األخبار،  نشرة  في  سوابق، 
توعية  في  دروســا  للناس  يقدم 
ــا»  ــ� بــخــطــر «كـــورونـ ــن ــواط ا�
وضرورة احترام الحجر الصحي.

تدور حرب ضروس ب� القاضي 
الحالي محمد  وا�حامي  السابق 
الــشــيــخ محمد  وبـــ�  الــهــيــنــي، 
التواصل  مواقع  على  الفيزازي 
الفقيه  االجتماعي، حيث يواصل 
جملة  ومن  للمحامي،  انتقاداته 
الهيني  أن  الــفــيــزازي،  قاله  مــا 
ملك  بينما  ــاإلرهــابــي  ب يصفه 
البالد وصفه بالفقيه وأثنى عليه 
يعتبر  العفو  وأن  خلفه،  وصلى 
تصحيحا لخطإ في ا�تابعة منذ 

البداية(..).

فيديو  السيدات  إحدى  نشرت 
النفسية  حالتها  يعكس  صــادم 
كثيرا  تدهورت  التي  والصحية 
الذي  الجاني  بأن  علمت  بعدما 
من  اآلخر  هو  استفاد  يدها  قطع 
«كورونا»،  بسبب  العفو  موجة 
بالغا  أن  ــر،  األمـ فــي  والخطير 
منسوبا لوزارة العدل زاد الط� 
وحسن  ا�تهم  عــن  بدفاعه  بلة 
سيرته، وتأكيده أن العفو ال يمنع 
صاحبة الحق ا�دني من استيفاء 
حقوقها، وقد حكمت لها ا�حكمة 
تنل  لم  كتعويض  مليونا   30 بـ 
منها شيئا، فكيف ستحصل على 

حقها ا�دني(..)؟

تــوقــعــت بــعــض ا�ـــصـــادر أن 
ا�باشرة  التغطيات  إلغاء  يتم 
ــطــات لــفــرض  ــســل ــالت ال ــدخ ــت ل
وإجبار  الصحية  الطوارئ  حالة 
لتدابير  االمتثال  على  ا�واطن� 
النقل  تسبب  أن  بعد  الحجر، 
ــهــذه الــعــمــلــيــات في  ا�ــبــاشــر ل
«تشويه» سمعة بعض ا�واطن� 
على مواقع التواصل االجتماعي.

ا�سفيوية  القايدة  أصبحت 
«فيسبوكية»  ظــاهــرة  ــة،  حــوري
الحجر  لفرض  تدخالتها  تحظى 
على  كبيرة  بمتابعة  الصحي 
مواقع التواصل االجتماعي، وقد 
قولها  الصفحات  مئات  تناقلت 
�واطن: «.. إيال ما فيك نفس غير 
حيد داك النيف»، ليقول ا�علقون 
لعالقة  التأسيس  بــصــدد  إنــهــا 
جديدة ب� ا�واطن والسلطة(..).

ما خفي
كان  أعظم

 الرباط. األسبوع

على  فرض  الذي  الصحي»  «الحجر  ظل  في 
جل ا�غاربة االلتزام با�كوث في منازلهم، نجح 
واسع  نطاق  على  ا�ــعــروف  ا�غربي  الكاتب 
تأليف  في  هاني،  إدريــس  العربية،  الــدول  في 
كتاب فلسفي هو األول من نوعه حول جائحة 
كوفيد  كورونا/  «فيلو  عنوان:  تحت  «كورونا» 

19 يحرك ا�وجة الرابعة للحداثة».
في هذا الكتاب الذي تنفرد «األسبوع» بكشف 
النقاب عن مضامينه، يعتبر الكاتب أن مصير 
مسؤولية  أصبح  الــدولــي  والنظام  الحداثة 

ا�ركز الــهــامــش ولــيــس ا�ــركــز،  وبــأن 
يــرفــض ا�ــســاعــدة من 

طرف القوى الصاعدة 
سياسة  تأثير  تحت 
ولكن  الناعمة،  القوة 
ــذا ســيــنــتــهــي في  ــ ه
في  تحول  إلى  نظره 
التمركزات  خريطة 
ناحية  ومن  الدولية، 
أخـــــرى، يــعــتــبــر أن 
ــت  ــب «كـــــورونـــــا» أث
الطبيعة  مكر  انتصار 
التاريخ، كما  على مكر 
مفهوم  انــتــصــار  ــزز  ع
على  الطبيعي  العقد 
بل  االجتماعي،  العقد 
القول  حــد  إلــى  يذهب 
ــا» فرض  ــورون ــأن «ك ب
ــى األســس،  الــعــودة إل
مسارا  سيفرض  وبأنه 
فيه  تتحطم  داروينيا 

البدائل الزائفة.
الكتاب،  خــالل  مــن 
هاني  إدريـــس  واكـــب 
تــفــاصــيــل الــجــائــحــة 

متجاوزا  بــيــوم،  يوما 
أثار  أن  ترى  رؤية  ضمن  واحتوائها  الصدمة 
النفسية  البنيات  مستوى  على  الجائحة 
والبدائل  التاريخية  وا�سارات  واالجتماعية 
الكاتب  وينطلق  أقــوى،  ستكون  الحضارية، 
تتكامل  معالجة  من  الفرعي،  العنوان  يدل  كما 
ا�وجة  بإعالن  ينتهي  لكنه  ليوستراوس،  مع 
الجوائح  دور  منطلق  من  للحداثة،  الرابعة 

السلطة  أنماط  تشهدها  التي  التحوالت  في 
األمر  بأن  ويعتبر  ا�شترك،  العيش  ونوعية 
يتعلق بموجة رابعة من حيث أن ا�وجة تنتهي 
وتتكسر على الشاطئ الصخري للتاريخ، لكنها 
ا�وجة  داخل  مكونا  تصبح  فهي  تالشت،  وإن 
دراماتيكيا  انهيارا  يــرى  ال  ولهذا  الجديدة، 
ــن جيوبها  م ــدة  جــدي مــوجــة  ــل  ب لــلــحــداثــة، 
ا�ستبعدة وما لم يستنزف بعد من ممكناتها، 
«بيحداثي»  رهــان  عن  الكاتب  يتحدث  ولهذا 
وليس ما بعد حداثي، ويعتبر أن هناك جرحا 
نرجسيا جديدا غير الذي وسم به فرويد جملة 
«كورونا»  حطم  حيث  التاريخية،  القطائع  من 
األساطير الجديدة ومنح الخيال فرصة لتجديد 
إليه  يــدعــو  مــا  ضمن  رهــانــاتــه 
العقل  بــ�  بمصالحة 

والخيال.
يعتبر إدريس هاني، 
ــي مـــعـــرض حــديــثــه  فـ
ــوع»، أن  ــ ــب ــ مـــع «األس
في  تقع  محاولته هذه، 
إطار الرفع من جهوزية 
ــال  ــب ــق ــي الســت ــ ــوع ــ ال
الــتــحــوالت الــجــديــدة، 
«كورونا»  أن  باعتبار 
حتى مع وجود اللقاح، 
يــكــون حدثا  لــن  ــو  وه
تمثله  ما  بقدر  كونيا 
ــة  ــخــي ــاري ــت األثــــــار ال
فعلينا  والحضاراتية، 
نربح  أن  األقـــل  عــلــى 
ــحــضــاري  الـــرهـــان ال
األوبـــئـــة  أن  طـــا�ـــا 
في  وستستمر  كــانــت 
التاريخية،  إطالالتها 
وجـــود  أن  ــرا  ــب ــت ــع م
ــروس ضــــرورة  ــيـ ــفـ الـ
الفيروس  فلوال  حيوية، 
ألصيبت الخلية بالخمول والنوم، ألن 
دائمة،  جهوزية  عليها  يفرض  كتهديد  وجوده 
حسب قوله، معتبرا أن الخلية تبقى أقوى من 
الطبيعة  ضغط  تحت  يشتغل  الذي  الفيروس 
التي تفرض عليه الكمون أكثر من االنتشار، كما 
«كورونا» أعادنا إلى شعرية  يعتبر الكاتب أن 
بداية  وبأنها  ا�كان،  نتوءات  وتلمس  اللحظة 
التفاصيل  لتحسس  استعادة  ألنها  صحيحة، 

في طفولة البشر، ولكنها من هذا التكاثر الذي 
يستطيع  الضيق،  با�حيط  اإلحساس  يمنحه 
األنطولوجي  الــســؤال  بعد  فيما  يباشر  أن 
العهد  قبل  ما  الزيف  أنماط  استبعدته  الــذي 
بصدد  أنــه  الكاتب  اعتبر  وقــد  «الــكــورونــي»، 
البحث أيضا فيما سماه «سيكولوجيا اإلنسان 
ما  استحقاقات  الستقبال  وتأهيله  ا�حجور»، 

بعد «كورونا».
لقد اعتبر أن الفيروس التاجي سينهي لعبته 
قريبا بضربة قاضية من قبل العقل البشري، لكن 
ا�شكلة هنا، هل سيخرج اإلنسان بعبرة يعبر 
والتجديد  الحضاري  التبني  من  نوع  إلى  بها 
حول  ا�دار  بأن  الكاتب  يتساءل  هنا  الجذري؟ 
وهذه  بـــاإلرادة،  يتعلق  اإلنسان  سينجزه  ما 
كيف  نريد؟  معنى  أي  تحدد  من  هي  األخيرة 
إلى  قياسا  ا�طلوب  التعاقل  نوع  وما  نفكر؟ 

التعاقد ا�طلوب؟
تأكيد  هو  الــشــأن،  بهذا  كتاب  أول  صــدور 
الجائحة  ذروة  في  حاضرون  ا�غاربة  أن  على 
للمساهمة في كل ما من شأنه أن يخدم مصير 
نفس  حسب  البشرية،  ومستقبل  اإلنــســان 
في  مساهمة  كتابه  أن  يعتبر  الــذي  ا�ــصــدر، 
سجل تاريخ ا�غرب وا�غاربة، وبأنه حاول أن 
ينجز ما يقدر عليه في مجاله، إليمانه بأن في 
والجوائج  الكثير،  يقدموا  أن  ا�غاربة  جعبة 
العالم ولن نقبل  أمة في مركز  أننا  تكشف عن 
إال أن نكون كذلك، معتبرا أن إنجاز عمل حول 
فلسفي  ككتاب  نوعه  من  األول  هو  «كورونا»، 
التحدي  مــن  نـــوع  ــة، وهـــو  ــارب ــق ا� ومــتــعــدد 
بهمسة  فقراته  لبعض  عنون  فلقد  للجائحة، 
لكنه  كورونا»..  على  «سننتصر  الساموراي: 
ما  إذا  حول  يتساءل  زال  ال  نفسه،  الوقت  في 
في  الخاطئة  وحساباتنا  زيفنا  على  سننتصر 

طريق إنجاز البدائل الفضلى؟
ا�جال  هذا  في  التأليف  محاوالت  أن  يذكر 
األعمال  على  عا�ية  برقابة  مؤخرا  اصطدمت 
 100 ا�قرصنة، حتى أن موقعا مشهورا حذف 
تقارير  تجميع  عن  وعبارة  مزورة   كلها  كتاب 
تبقى  لذلك  وانتحالها،  «النيت»  من  ومقاالت 
لهذا الكتاب قيمة مرجعية، قد تثير الكثير من 
شمولية  مقاربة  ا�ؤلف  يعتبر  حيث  الجدل، 
علمي  تأويل  على  تستقر  الجائحة  أبعاد  في 
أخرى  بمعالجات  وتنتهي  الفيروس،  لسلوك 
وسياسية  وســوســيــولــوجــيــة  سيكولوجية 

والهوتية وأدبية وجغرافية.

تحت ا�ضواء

إدريس هاني.. كاتب 
مغربي يقرأ «سيكولوجية 

اإلنسان المحجوز»

 á©HGQ áLƒe ¥ÓWEG ‘ z19 ó«aƒc{ ÖÑ°ùJ ∞«c
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يــرفــض ا�ــســاعــدة من 
طرف القوى الصاعدة 
سياسة  تأثير  تحت 
ولكن  الناعمة،  القوة 
ــذا ســيــنــتــهــي في  ــ ه
في  تحول  إلى  نظره 
التمركزات  خريطة 
في  تحول  إلى  نظره 
التمركزات  خريطة 
في  تحول  إلى  نظره 

ناحية  ومن  الدولية، 
أخـــــرى، يــعــتــبــر أن 
ــت  ــب  أث
الطبيعة  مكر  انتصار 
التاريخ، كما  على مكر 
مفهوم  انــتــصــار  ــزز  ع
على  الطبيعي  العقد 
بل  االجتماعي،  العقد 
القول  حــد  إلــى  يذهب 
 فرض 
ــى األســس،  الــعــودة إل
مسارا  سيفرض  وبأنه 
فيه  تتحطم  داروينيا 

الكتاب،  خــالل  مــن 
هاني  إدريـــس  واكـــب 
تــفــاصــيــل الــجــائــحــة 
هاني  إدريـــس  واكـــب 
تــفــاصــيــل الــجــائــحــة 
هاني  إدريـــس  واكـــب 

إليه  يــدعــو  مــا  ضمن  رهــانــاتــه 

الفيروس  فلوال  حيوية، 
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الحكومة تتجه إلى اقتراض أكثر من 3100 مليار 
بعد العفو عن أزيد من 5000 سجين

تعديل ميزانية الدولة وتطبيق �شيا�شة التق�شف 
لـمواجهة »كورونا«

 الرباط. األسبوع

اإلثنني  يــوم  العثماني،  حكومة  صادقت 
وأحالته  جديد،  قانون  مرسوم  على  املاضي، 
البرملان  بمجلسي  املالية  لجنة  على  بسرعة 
في اليوم املوالي، ويتعلق األمر بطلب الضوء 
األخضر من البرملان لتجاوز سقف االقتراض 
كان  والذي   ،2020 ميزانية  في  به  املسموح 
محددا في 3100 مليار سنتيم، وذلك من أجل 
املستلزمات  القتناء  الصعبة  العملة  جلب 

الطبية من السوق الدولية.
القانون الجديد الذي سيعدل القانون املالي 
النفقات  في  تغيير  إلى  كذلك  يتجه  القائم، 
جائحة  مواجهة  مستجدات  وفق  الحكومية 
املداخيل  مع  عالقتها  في  وذلــك  »كــورونــا«، 
حيث  األزمــة،  بسبب  انهارت  التي  املتوقعة 
العامة  وامليزانية  الحكومة  مداخيل  توقفت 
وغير  املباشرة  الضرائب  عائدات  من  للدولة 
أزمة  بسبب  للميزانية  مورد  كأكبر  املباشرة 
الشركات، وتراجع العائدات الجمركية بسبب 
وعائدات  واملطارات،  املوانئ  حركية  توقف 
ثم  الصعبة،  العملة  من  السياحي  القطاع 
عائدات مغاربة العالم وعائدات االستثمارات 
الخارجية، وغيرها من املداخيل التي توقفت 
بشكل شبه نهائي، مما جعل حكومة العثماني 

أمام شح كبير في املوارد.
القانون الجديد جاء ليعالج قضية النفقات 
الحكومة  تتجه  حيث  املداخيل،  شح  أمــام 
بمقتضاها  تقوم  كبيرة  تقشفية  سياسة  إلى 

الحرب  ــى  إل النفقات  مــن  الكثير  بتحويل 
عملية  توقيف  رأسها  وعلى  »كورونا«،  على 
ونفقات  والصحة  األمن  باستثناء  التوظيف 
أجور املوظفني، وتوقيف الكثير من مصاريف 
املشاريع في الكثير من املجاالت، منها الطرق، 
الصناديق  مــن  ــدد  ع مــداخــيــل  تحويل  مــع 
السوداء إلى ميزانية مواجهة الجائحة، وكل 
ميزانية  باستثناء  تحويلها  يمكن  ميزانية 
القضايا  ونفقات  واملوظفني  والجيش  األمن 

واملجاالت األساسية كاملاء والكهرباء والطاقة 
ونفقات املقاصة.

إلى ذلك، يتجه القانون الجديد إلى التماس 
موافقة البرملان للحكومة، من أجل االقتراض 
املالي،  القانون  في  املحدد  السقف  من  أكبر 
موافقة  إلى  الحكومة  فيه  تحتاج  قرار  وهو 
في  ــراءات  ــ اإلجـ هــذه  تنفع  فهل  ــبــرملــان،  ال
التخفيف من حدة األزمة االقتصادية الخانقة 

التي تلوح في األفق؟

الأطبـاء يتبـروؤون مـن الرئي�س الـذي يطالب  باأمـوال 
»�شنـدوق جائحة كورونـا«

 الرباط. األسبوع 

انتفض عدد كبير من األطباء والطبيبات 
والهيئات املهنية ضد رئيس الهيئة الوطنية 
في  »ورطــهــم«  ــذي  ال ــاء،  واألطــب للطبيبات 
في  مطالبته  بــعــد  ــارع،  الـــشـ ــع  م صـــراع 
أموال  من  باالستفاذة  »مفضوحة«،  رسالة 
»كورونا«)..(،  بجائحة  الخاص  الصندوق 
قدمتنا  »لقد  األطــبــاء:  بعض  يقول  حيث 
للرأي  قربانا  الحالية  صيغتها  في  الهيئة 
العام الوطني، وإن صمتنا اليوم، فلن تقوم 

لنا قائمة«.

الهيئة  رئيس  أن  أكــدت  املــصــادر،  نفس 
في  وجــاء  فــادحــا،  تواصليا  خطئا  ارتكب 
رسائل منتشرة على نطاق واسع بني األطباء 
الوقت  حان  »لقد  »الواتساب«:  تطبيق  عبر 
هو  اليوم  واملطلوب  جانبا،  النزاعات  لترك 
االعتراف الصريح بأن الهيئة الحالية تقود 
بذلك  وهي  الحائط،  نحو  الخاص  القطاع 
والهيئة  بتاتا،  تمثلنا  ال  أنها  تعبر صراحة 
أضحت  الخاص  القطاع  ألطباء  الوطنية 
مطلبا مستعجال إن أردنا حفظ ماء وجهنا«.

الوطنية  الجمعية  أعلنت  جهتها  مــن 
بخالف  العام،  للرأي  الخاصة،  للمصحات 

رئيس الهيئة، أن »هاجسها األوحد والوحيد 
إلى  ومساهمتها  وتجندها  انخراطها  هو 
في  الصحة  قــطــاع  مــكــونــات  بــاقــي  جــانــب 
بالدنا، املدني والعسكري، لخدمة املواطنات 
الحاالت  عالج  في  واملساهمة  واملواطنني، 
املؤكدة إصابتها بفيروس كورونا املستجد.. 
وتؤكد الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة 
إشارة  رهن  سرير   500 »وضعت  أنها  على 
الدولة.. وأنها لن تبخل في وضع إمكانياتها 
يريده  ما  بني  فشتان  الدولة«..  إشارة  رهن 
األطباء  هيئة  رئيس  يــريــده  ومــا  األطــبــاء 

والطبيبات!؟

 الرباط. األسبوع

العمومية،  والقوات  السلطات  عكس 
الذين  والـــدرك،  األمــن  ورجــال  قياد  من 
حالة  تطبيق  فــي  بصرامة  يتعاملون 
السادسة  من  ابتداء  الصحية  الطوارئ 
اعــتــقــاالت  لحملة  وخــوضــهــم  مــســاء، 
للحفاظ  املخالفني  صفوف  فــي  كبيرة 
نوع  من  تعامل  سجل  االنضباط،  على 
الشرطة  طرف  من  بالليونة  يتميز  آخر 
العامة  الــنــيــابــة  ــاز  وجــه الــقــضــائــيــة 

والقضاء عموما.
الصادرة  الرسمية  األرقام  وأوضحت 
إلى  ــه  أن الــعــامــة،  النيابة  رئــاســة  عــن 
حدود يوم الخميس املاضي، تمت إحالة 
 4835 من أصل  املحكمة  على  فقط   334
حالة  خرق  عملية  في  متورطا  مخالفا 
الطوارئ، أي بمعدل إحالة فقط 7 باملائة 
من املخالفني على املحكمة، وطبعا هناك 
الجالس  القضاء  في حكم  كبير  احتمال 

على عدد من النسبة بالغرامات فقط.
أن  ــد  أك مطلع،  جــد  قضائي  مــصــدر 

النيابة  وحتى  الجالس  القضاء  تعامل 
حالة  مخالفي  تــجــاه  بليونة  الــعــامــة 
ــوارئ، يــرجــع إلـــى االحــتــيــاطــات  ــطـ الـ
ــراق  ــتـــرازات الــشــديــدة لــعــدم إغ واالحـ
خوفا  السجناء،  من  باملزيد  السجون 
من دخول أي مسجون جديد للسجن قد 
تم  ومن  اللعني،  للفيروس  حامال  يكون 
تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  سيقوض 

بالدنا على هذا املستوى.
في  »الليونة«  هذه  أن  املصدر،  وأكد 
في  موجودة  الحاالت  هذه  مع  التعامل 
عن  تحدث  ــذي  ال أصــال،  القانون  نص 
غرامات متوسطة وعن عقوبات حبسية 
ال تتعدى 3 أشهر، أي مخالفات جنحية 
بسيطة، وتبقى تعامالت عادية جدا في 
مثل هذه الظروف التي تطبق فيها بالدنا 
حالة  وليست  الصحية،  الطوارئ  حالة 
الظروف  في  التجول  وحظر  الطوارئ 
فيها  تتخذ  التي  املتوترة،  السياسية 
السجون  وإغــراق  بصرامة  اإلجــراءات 
أي  يطرح  لن  حينها  فاألمر  باملخالفني، 

خطورة صحية، يوضح املصدر ذاته.

النيابة العامة تتجنب اإغراق ال�شجون 
مبعتقلي »حالة الطوارئ«

● الرباط. األسبوع

يــبــدو أنــه رغــم حــالــة اإلجــمــاع 
ــا«  الــوطــنــي فــي مــواجــهــة »كــورون
التي  الدقيقة  الصحية  والظرفية 
األحــزاب  تريد  ال  البالد،  منها  تمر 
خالفاتها  تنسى  أن  السياسية 
وعوض  جانبا،  حساباتها  وتضع 
أن تنخرط في هذه الحملة الوطنية، 
بعضها  على  الشمع«  »تقطر  أخذت 

البعض.
فرغم مظهر »االنسجام« بعد ثالث 
بيانات مشتركة من األحزاب والتي 
التناغم  ذلك  »شكليا«  تعكس  كانت 
واألغلبية،  املــعــارضــة  بــني  ــتــام  ال
تحت  »الضرب  انطلق  ما  سرعان 
الحزام« بني هذه األحزاب، من خالل 
اختيار دقيق للعبارات في البيانات 

والتصريحات.
أن حزب  نجد  السياق،  وفي هذا 
ــن خــالل  ــة والــتــنــمــيــة، ومـ ــدال ــع ال

الجهوية  وتــنــظــيــمــاتــه  قــيــاديــيــه 
رسائل  وعبر  واإلقليمية،  واملحلية 
الحكومة  جهود  يحيي  دقيقة،  جد 
في  »الحكومة«  عبارة  ويستعمل 
هو  أنه  اعتبار  على  مرة،  من  أكثر 
إشادة  هي  وبالتالي،  يرأسها  من 
إشادتهم  آخرها  للحزب،  ضمنية 
مستوى  عــلــى  الــحــكــومــة  بــتــطــور 
ــر اإلداريــــة  ــي ــداب ــت ــات وال ــدم ــخ ال

اإللكترونية في زمن »كورونا«.
وبالنسبة لحزب األحرار، فيتفادى 
شكر الحكومة بشكل مباشر، ويركز 
محاربة  صندوق  على  الثناء  على 
كثيرا  الشمع«  و»قطر  »كــورونــا«، 
بيان  في  قال  حني  العثماني،  على 
»ينوه  أنه  السياسي،  ملكتبه  رسمي 
اتخذها  التي  ــراءات  ــاإلج ب كثيرا 
ــراء  األج لفائدة  كــورونــا  صــنــدوق 
صندوق  فــي  املنخرطني  ولــفــائــدة 
ومجموع  االجــتــمــاعــي،  الــضــمــان 
املقاوالت  لدعم  املتخذة  اإلجــراءات 

املتضررة،  واملتوسطة  الصغرى 
تشتغل  التي  املتضررة  األسر  وكذا 
مؤكدا  املهيكل،  غير  القطاع  فــي 
تنفيذا  تأتي  ــراءات  ــ اإلج هــذه  أن 

للتوجيهات امللكية«.
ــة  ــزب األصــال مــن جــهــتــهــمــا، حـ
ينسيا  لم  واالستقالل،  واملعاصرة 
موقعهما في املعارضة، رغم الوضع 
بياناتهما،  في  اختارا  حيث  العام، 
ــالد  ــب ــك ال ــل اإلشـــــــادة بـــقـــيـــادة م
وبمجهودات سلطات بالدنا عموما 
أغلب  وفي  الحكومة،  تسمية  دون 
مباشر  بشكل  اإلشـــادة  ــان،  األحــي
األمـــن،  ــوات  ــ وق الصحية  ــاألطــر  ب
للحكومة،  السرية  الرسائل  وإلتمام 
الترابية  بالجماعات  اإلشــادة  تتم 
ومناضلي  مستشاري  ومختلف 
هذين الحزبني على ما يبذلونه، في 
بني  ثابتة  »العداوة  أن  تؤكد  حرب 
كاين،  بينها  والــصــواب  األحـــزاب، 

والضرب تحت الحزام كذلك«؟ 

اأحزاب املعار�شة ت�شيد بامللك واأحزاب الأغلبية 
ت�شيد  ب�شندوق »كورونا«

 الرباط. األسبوع 

بعد عملية العفو التي قام بها ملك البالد، يوم األحد 
جائحة  بسبب  سجينا   5654 حوالي  حق  في  املاضي، 
»كورونا«، قال مصدر جد مطلع، أن استشارات قائمة على 
قدم وساق بني مسؤولني كبار وبني وزير العدل واملندوب 
العامة  الوضعية  تتبع  بشأن  السجون،  إلدارة  العام 
االحتياطات  من  املزيد  ألخذ  املغربية،  السجون  داخــل 
الكارثة  الفيروس  تسرب  من  خوفا  املشددة  االحترازية 

إلى داخل السجون.
العفو  عملية  مع  باملوازاة  أنه  ذاته،  املصدر  وأوضح 
األولى التي تمت بمشاركة وكالء امللك واألمن والسلطات 
كذلك  تجري  الصحي،  املستوى  على  نجاحها  لضمان 
ترتيبات جد كبيرة على مستوى املندوبية العامة إلدارة 
السجون، لوضع الئحة ثانية تتضمن آالف املعتقلني تم 
إعدادها بناء على معايير دقيقة استعدادا لإلفراج عنهم 

في أي لحظة قد تتوصل املندوبية بالضوء األخضر.
طيلة  رحبوا  قد  واإلعالميني  السياسيني  بعض  وكان 
العفو عن  في مجال  األولى  بالخطوة  املاضي،  األسبوع 
املعتقلني، مواصلني دعواتهم باإلفراج عن معتقلي حراك 
بينما  الــرأي،  ومعتقلي  والصحافيني  وجــرادة،  الريف 
اإلفــراج  إلى  باملغرب،  املحامني  هيئات  جمعيات  دعت 
والنساء  كاملسنني  العام،  الحق  من  السجناء  آالف  عن 
اللواتي لهن أبناء واملعتقلني االحتياطيني، وهي دعوات 
دولية ومن طرف املنظمات التابعة لألمم املتحدة، آخرها 
التي  املفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة 
السجناء  ســراح  إطــالق  بضرورة  الــدول  توصي  باتت 
املغرب  يستغل  فهل  »كورونا«،  كارثة  عواقب  من  خوفا 
في  للسجناء  الرهيبة  الكثافة  من  ويتخلص  الفرصة 
املغرب املتمثلة في 84 ألف سجني في سجون خصصت 

الستيعاب 30 ألف سجني فقط؟ 

توقعـات بـاإطـالق موجـة 
ثانيـة من ال�شجناء

»العداوة ثابتة والضرب تحت الحزام« بين األحزابالقضاء ومحاكمات خارقي حالة الطوارئ
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للمكتب  التابع�  وا�كون�  األســاتــذة  من  اآلالف  فوجئ 
خالل  جدا  وناقصة  زهيدة  بأجور  ا�هني،  للتكوين  الوطني 
نهاية شهر مارس، مقارنة مع األجور ا�عتادة في هذا القطاع.
التكوين  أســاتــذة  مــن  اآلالف  أن  مطلع،  مصدر  وأوضـــح 
ا�تخصصة  سواء  ا�هني  التكوين  معاهد  مختلف  في  ا�هني 
بعدما  مارس  شهر  في  زهيدة  بأجرة  فوجئوا  التطبيقية،  أو 
تم حذف العديد من التعويضات التكميلية منها والتي كانوا 
تشجيع  على  اإلضافية  الساعات  (تعويضات  يتقاضونها 
يقومون  األســاتــذة  أن  رغــم  وغيرها)،  التكوين  في  الجودة 
الزمني  االستعمال  وفق  البيوت  من  مباشرة  التكوين  بمهمة 
العادي الذي كانوا يمارسون على ضوئه عملية التكوين، حيث 
الساعة  من  تنطلق  التي  التدريس  حصص  جميع  مواصلة 
السادسة مساء، وتراقب عملية  الثامنة صباحا وحتى حدود 
يسجل  «ذكي»  تطبيق  عبر  فيها  غيابهم  من  األساتذة  حضور 

أي أستاذ تغيب عن تدريس حصة محددة سلفا.
كشفت  مارس،  شهر  نهاية  أجرة  أن  ا�صدر،  ذات  وأضاف 
في  يــوجــدون  الذين  ا�هني  التكوين  أســاتــذة  معاناة  واقــع 
ضئيلة  جد  األساسية  أجرتهم  ألن  عمومية،  شبه  وضعية 
بالتعويضات،  فيها  النفخ  يقع  فقط  تقاعدهم،  بأجرة  وشبيهة 
وبالتالي، سببت وضعية الحجر الصحي في اكتشافهم �رارة 
األجرة الحقيقية التي تبنى عليها القروض والتقاعد وغيرها 
إدارة  مع  جديدة  وليست  مستمرة  معاناة  وهي  األمــور،  من 
مكتب التكوين ا�هني التي ال تعترف بالترسيم وال بالشواهد 
جد  اجتماعية  وحماية  صحية  تغطية  وهناك  بالترقيات،  وال 
ا�هني  التكوين  مكتب  إدارة  على  ضروريا  كان  فهل  هشة، 
االقتطاع من أجور األساتذة ا�كون� في زمن الجائحة، علما 

أن األسباب غير مرتبطة بإرادة األساتذة؟ 

á«ªæàdGh ádGó©dG ÜõMh á«∏NGódG IQGRh ÚH ´Gô°üdG å©ÑJ zÉfhQƒc áØb{
 الرباط. األسبوع 

الشاملة  الوطنية  التعبئة  في ظل 
ــة «كــــورونــــا»،  ــح ــائ �ـــواجـــهـــة ج
عملية  في  األحـــزاب  جل  وانــخــراط 
«االرتـــيـــاح والــتــهــلــيــل» بــاإلجــمــاع 
الدولة  مؤسسات  وبجهود  الوطني 
الجهات،  وكــل  ا�حلية  والسلطات 
القائد  األغــلــبــي  الــحــزب  سيخرج 
ببيان غريب تحت عنوان  للحكومة، 

«الوطن أوال».
البيان الذي جاء عبارة عن مذكرة 
لــرؤســاء  العثماني  مــن  توجيهية 
وإقليميا  جهويا  الــحــزب  هيئات 
عن  بالتغاضي  يطالبهم  ومحليا، 
االستهداف الذي يطال «البيجيدي»، 
األسباب  حول  حقيقية  أسئلة  طرح 
من  البيان  هذا  إصدار  وراء  الخفية 

حزب العدالة والتنمية.
مصدر مقرب من «البيجيدي»، قال 

بأن مرده راجع إلى اعتقال مستشار 
بسبب  الــحــزب،  نفس  مــن  جماعي 
بينما  «الفايسبوك»،  على  تدوينة 
االستغالل  إلى  ذلك  رد  آخر  مصدر 
«كورونا»  ألزمة  الكبير  السياسوي 
وخاصة  األحـــزاب،  باقي  طــرف  من 
ــرار  واألح وا�عاصرة  األصــالــة  من 
ــرق أعــيــان  ــالل، حــيــث أغـ ــق واالســت
با�عونات  الجماعات  األحزاب  هذه 
من  ومــبــاركــة  بتنسيق  الــغــذائــيــة 
مسبوقة  غير  واقعة  في  السلطات 
حزب  اعتبره  مما  «كورونا»،  باسم 
انتخابية  ضربة  والتنمية  العدالة 

قاضية وواضحة هذه ا�رة.
ا�وضوع  أن  نفسه،  ا�صدر  وأكد 
إلى  األحزاب،  باقي  مؤونات  تجاوز 
التعامل ا�ختلف للسلطة ا�حلية من 
ا�ساعدات  مع  وقياد،  ووالة  عمال 
حزب  مستشارو  خصصها  الــتــي 
من  وتــابــعــوه  والتنمية  الــعــدالــة 

حيث  واإلصــالح»،  «التوحيد  حركة 
ومنعتهم  هؤالء  مع  السلطة  شددت 
ذلك،  مقابل  في  توزيع مؤونتهم  من 

سمحت لباقي األحزاب.
حقيقة  أن  ا�صدر،  ذات  وأوضــح 
الخالف نبعت من كون «البيجيدي» 
أراد أن يوزع مساعداته على الئحة 
اعتاد  الــتــي  بــه  الخاصة  الــفــقــراء 
مساعدتها، بينما الداخلية اشترطت 
يتوفر  الذين  الفقراء  مساعدة  عليه 
تمييز  بدون  الئحتهم  على  «ا�قدم» 
ــحــزب فــقــط، مما  ولــيــس الئــحــة ال
الذين  «البيجيدي»  أغضب مناضلي 
وتضييقا  مسا  القرار  هذا  اعتبروا 
يقود  حــزب  من  البيان  فجاء  لهم، 
رئيسه ورئيسها  الحكومة ويشتكي 
الحكومة خاضع  في  ربما من طرف 
لسلطاته، مما اعتبره البعض اآلخر 
لحظة  في  سلبية  سياسية  رسالة 

إجماع الوطني.

 زهير البوحاطي. األسبوع

الشباب  مــن  العديد  حلم  كــان  بعدما 
األوروبية  ــدول  ال نحو  الهجرة  ا�غاربة 
الـــزوارق  يركبون  حيث  الــطــرق،  بشتى 
البحر  ــرض  عـ فــي  ــوت  ــ ا� ويــواجــهــون 
إلى  الوصول  أجل  من  ا�توسط  األبيض 
فيروس  انتشار  تسبب  األخــرى،  الضفة 
«كورونا» في دفع العديد من الدول إلغالق 
حدودها في وجه جميع ا�واطن�، كإجراء 
وكان  العدوى،  انتشار  الحتواء  احترازي 

جميع  إغــالق  عن  لإلعالن  سباقا  ا�غرب 
ا�طارات وا�عابر الحدودية، خصوصا مع 
الدول األوروبية من بينها إسبانيا، حيث 
با�ملكة  عالق�  ا�غاربة  من  العديد  ظل 
أجهزتها  جميع  استنفرت  التي  اإليبيرية 
ـــ«كــورونــا»  ل الــســريــع  االنــتــشــار  بسبب 
في  قياسيا  رقما  سجلت  كما  ا�ستجد، 
عدد  في  مخيفا  وارتفاعا  اإلصابات  عدد 
الوفيات، وهذا ما دفع بالعديد من ا�غاربة 
بإسبانيا ألن يقدموا على الهجرة السرية 
جميع  إغالق  بعد  ا�غرب،  نحو  ا�عاكسة 

تشغل  كانت  التي  الفالحية  الــشــركــات 
ا�هاجرين دون وثائق قانونية، وكذا بعد 
أصحاب  طــرف  مــن  اآلخــر  البعض  طــرد 
للمراقبة  إخضاعهم  بعد  التجارية  ا�راكز 
اإلسبانية،  السلطات  طرف  من  ا�شددة 
النتشار  تفاديا  العمال  عــدد  وتقليص 
هــؤالء  ــام  أمـ حــل  مــن  يبق  فلم  الــوبــاء، 
عبر  لوطنهم  الــعــودة  ســوى  ا�هاجرين 
من  السرية  الهجرة  وهو  الوحيد،  ا�نفذ 
إسبانيا إلى ا�غرب عبر قوارب ا�وت في 

زمن «كورونا».

الفرق بين لوائح الفقراء عند «المقدم» ولوائح الفقراء عند «التوحيد واإلصالح»
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عند  تقف  لم  «كورونا»  أن جائحة  يبدو 
وا�سؤول�  ا�غاربة  عموم  تذكير  حدود 
وعام  األوبــئــة  وعهود  الصعاب  بفترات 
«الطاعون»،  «الجوع» وعام  «البون» وعام 
وغيرها من سن� القحط، بل فكرتهم كذلك 
واألزمـــات  السياسي  الــصــراع  بسنوات 
التي  االستثناء  حــالــة  مثل  السياسية 

عاشها ا�غرب سنة 1965.
في  «كورونا»  مواجهة  زمن  وفي  اليوم 
ومحاصرة  العالج  مرحلة  من  شموليتها 
الوفاة  انتشاره، حتى  الفيروس ومحاربة 
إجــراءات  من  البد  حيث  الوفاة،  بعد  وما 
دقيقة وشروط صارمة، اكتشف ا�سؤولون 

ينظمها  شريفا  ظهيرا  هناك  أن  ا�غاربة 
فيها ملك  التي حل  لفترة االستثناء  يعود 
البر�ان  منها  ا�ؤسسات،  جميع  البالد 

وصار يصدر القوان� بـ«مرسوم ملكي».
دفن  عملية  اليوم  ينظم  الــذي  القانون 
هو  ــا»،  ــورونـ «كـ ــاء  وبـ بسبب  األمــــوات 
الظهير الشريف رقم 68-986 الصادر يوم 
عن  يتحدث  الذي  وهو   ،1969 أكتوبر   31
وكذلك  ونقلها،  الجثث  واستخراج  الدفن 
تنتج عن  قد  التي  ا�خاطر  حتى في حالة 

هذه العملية.
جثث  دفـــن  بعملية  كــذلــك  ــاطــا  ــب وارت
يسمى  ما  دعا  القاتل،  الفيروس  ضحايا 
التي  با�غرب»،  الشرعي  الطب  بـ«جمعية 
تراخيص  وتعطي  الجثث  بتشريح  تعنى 

ــام الــعــاديــة، إلى  ــوات فــي األيـ ــ ــن األم دف
الكثير  واحترام  االحتياطات  أخذ  ضرورة 
ضحايا  دفـــن  عملية  ــي  ف الــشــروط  ــن  م
ضرورة  رأسها  على  «كــورونــا»،  فيروس 
مع  يتعامل  متخصص  طبي  فريق  توفر 
خوفا  سليمة  جــد  بطريقة  الجثث  هــذه 
ا�ستشفى  ــل  داخـ ــرض  ا�ـ انــتــشــار  مــن 
في  الجثة  تلفيف  محاولة  حيث  وخارجه، 
وتعقيمها  السرير  في  بالستيكي  كيس 
بالكثير من ا�واد دون نقلها إلى «مصلحة 
في  نقلها  قبل  با�ستشفيات»  األمـــوات 
الدفن،  مكان  إلى  صارمة  صحية  شــروط 
الذي يجب أن يكون في األمكنة ا�خصصة 
لذلك، وا�حددة من طرف السلطات ا�حلية 

وليس في أي مكان داخل ا�قبرة.

حذف التعويضات يؤدي إلى احتقان غير مسبوق

متاعب حاملي الفيروس حتى بعد الموت

دارك في اجلس كورونا دواء

عىل مجانا الصعبة الفترة هذه خالل الصادرة النسخ

www.alousboue.com/covid19
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حول  الــنــزاع  ــراف  أط انتظارات 
ــر  ــجــزائ الـــصـــحـــراء، ا�ـــغـــرب وال
حول  والبوليساريو،  وموريتانيا 
بها  التي سيقوم  الجديدة  ا�نهجية 
تفعيل  إلى  والرامية  األمن  مجلس 
من  تعاني  التي  السياسية  العملية 
ا�بعوث  استقالة  منذ  التام  الشلل 
شهر  في  كوهلر  هورست  األممي 
تعي�  عدم  ظل  وفي  ا�اضي،  ماي 
في  جديد  أي  يرتقب  ال  لــه،  خلف 
األمم  بعثة  حــول  ا�غلقة  الجلسة 
الصحراء  في  لالستفتاء  ا�تحدة 
ــدة يــومــه  ــعــق ــن (ا�ـــيـــنـــورســـو) ا�
جمهورية  رئاسة  تحت  الخميس، 

الــدوريــة  الرئيسة  الــدومــنــيــكــان، 
بحيث  ــشــهــر،  ال ــذا  ــه ل للمجلس 
أشرطة  عبر  بعد  عن  الجلسة  تنظم 
العمل  إجـــراءات  بسبب  الفيديو 
الجديدة التي اتخذها ا�جلس بعد 
«كورونا»  فيروس  جائحة  تفشي 

ا�ستجد (كوفيد 19).
قد  البوليساريو  جبهة  وكانت 
احتجت لدى األمم ا�تحدة على فتح 
قنصليات لعدد من الدول اإلفريقية 
يــرى  فيما  ــة،  ــل ــداخ وال بــالــعــيــون 
الطبيعي  حقه  يمارس  أنه  ا�غرب 
في أقاليمه الجنوبية، وأن قناصلة 
تأييدهم  يؤكدون  اإلفريقية  الــدول 
على  سيادته  في  للمغرب  ا�طلق 

صحرائه.
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●  طانطان. األسبوع   

أكدت مصادر مطلعة، أن رئيس مؤسسة «أموكار»، 
الدبلوماسي فاضل بنيعيش، أعلن عن تأجيل تنظيم 
مقررا  كــان  الــذي  طانطان،  موسم  من   16 النسخة 
ا�قبل،  يونيو  و22   17 ب�  ما  الفترة  في  عقدها 
«كورونا»  فيروس  تفشي  بسبب  الحق،  تاريخ  إلى 
تأجيل  وراء  أيضا  كان  الذي   ،(19 (كوفيد  ا�ستجد 
ستحتضنه  كانت  الــذي  مونتانا»  «كرانس  منتدى 
في  ا�نصرم  مــارس  و21   18 ب�  ما  الداخلة  مدينة 

دورته السادسة.
الرعاية  تحت  تنظمان  اللتان  ا�ناسبتان  وهما 
ا�لكية، إذ تجمع األولى بالداخلة أكثر من 80 دولة، 
وثيق  تقريب  في  ا�اضي،  ا�وسم  ساهمت  والثانية 

للعالقات الثقافية ب� ا�غرب وموريتانيا.

أحد  وفاة  نبأ  تلقينا  الحزن،  ببالغ 
رجاالت الصحراء األبرار، الفقيد الهيبة 
الزاوي، ا�نحدر من قبيلة أيت لحسن، 
وكان الراحل قد تولى مهام مدير ديوان 
أول عامل بالعيون صالح زمراك، وأدى 
له  مشهود  غيور  وطني  كرجل  دوره 
بخدمة  وااللتزام  النظر  وبعد  بالكفاءة 
تلقينا  كما  وا�واطن�،  الوطن  قضايا 
ا�نتمي  أبـــاد،  ولــد  محمد  ــاة  وف خبر 
لقبیلة الشرفاء الرگیبات السواعد أھل 
معروفا  كان  وقد  هللا،  بنعبد  إبراھیم 
وطیب  ــالق  األخـ بــدمــاثــة  حیاته  قید 

ا�عشر والتواضع.
يتقدم  ــيــمــة،  األل ا�ــنــاســبــة  ــذه  ــه وب
بأحر  العائلت�،  ــاء  ــرب وأق ــاء  أصــدق
من  راج�  الفقيدين،  ألسرتي  التعازي 
هللا تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

●  عبد اهللا جداد. العيون    

هدوء،  في  رحل  «كورونا»،  ضجيج  وسط 
أقـــوى رجــل في  ثــانــي  ــداد،  ــد خـ ول امحمد 
 ،(2020/1955) البوليساريو  جبهة  قيادة 
زمانه،  حكيم  البعض  اعتبره  ــذي  ال وهــو 
طويلة،  لسنوات  الجبهة،  ــرار  أس وحافظ 
الــثــرثــرة، جــاور  ــن  زم فــي  الصمت  اخــتــار 
«العظمي»  الحضرمي  وعمر  حكيم  إبراهيم 
والبشير  كريكاو،  اهللا  وبيد  والــبــارزانــي، 
مصطفى السيد، ومحمد سيداتي، وا�حفوظ 

علي بيبا، والحبيب أيوب.
فيما  مهامه  تسلم  خـــداد  ــد  ول وعــنــدمــا 
1988، وهي  «مدير أمن» الجبهة عام  يسمى 
في  البارز  القيادي  كان يشغلها  التي  ا�همة 
الجبهة عمر الحضرمي قبل عودته للمغرب، 
امحمد  أمــام  األخير  وضعه  ملف  أول  كــان 
محمود  الخطير  ا�ــنــدس  ملف  هــو  خـــداد، 
عرف  ما  في  تورطه  في  ا�شتبه  الفتاح  عبد 
بالشبكة  ا�اضي،  القرن  ثمانينيات  بداية 
ا�ئات  بموجبها  اعتقل  التي  ا�وريتانية، 
والعسكرية،  التعليمية  الجبهة  أطــر  مــن 
اتهامهم  بعد  العشرات منهم،  وتمت تصفية 
فرنسا  لصالح  والجوسسة  بــاالنــدســاس 

وا�غرب وموريتانيا..
لم يكن محمود عبد الفتاح في حقيقة األمر 
سوى االسم الحركي �حمد خداد نفسه، وهو 
بما  مهمة  تسلم  أن  إلى  رافقه  الــذي  االســم 

يسمونه «جهاز األمن».

●  العيون. األسبوع   

العيون  جــهــة  صــمــدت  أن  بــعــد 
يوم  حــدود  إلــى  الحمراء  الساقية 
عدم  وجــه  فــي  ا�ــاضــي،  الخميس 
«كورونا»،  تسجيل أي صابة بوباء 
إلــى جــانــب جــهــة الــداخــلــة وادي 
اإلعـــالن عــن تسجيل  تــم  ــذهــب،  ال
من  �صاب�  مــؤكــدة  حــاالت  أربــع 
طبيب،  فيهم  بمن  بــوجــدور  إقليم 
نتيجة  مستقرة،  حالة  في  والزالــوا 
الوقائية  والتدابير  ــرازات  ــت االح
عــلــى سالمة  لــلــحــفــاظ  ــة  ــصــارم ال
ومـــا يشجع  ــ�،  ــواطــن ا� وصــحــة 
الكلي  ــراط  ــخـ االنـ مــن  ــك  ذلـ عــلــى 
اليقظة  وللجن  اإلقليمية  للسلطات 
تحاليل  أكــدت  بينما  صرامة،  بكل 
مخبرية أجريت على بعض الحاالت 
أنها  الــداخــلــة،  بجهة  ا�شبوهة 
ا�دينة  الداخلة  يجعل  مما  سلبية، 

مؤكدة  إصابة  أي  بــدون  الوحيدة 
بهذا الفيروس. 

بالجهت�  ا�ــواطــنــون  وتــفــاعــل 
ــوضــع كل  ــرار الــســلــطــات ب ــ مــع ق

تحت  والداخلة  العيون  على  وافــد 
تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي، حيث 
ساكنة  بــإدخــال  الجهة  ــي  وال أمــر 
الــوادي  بمنطقة  العالق�  العيون 
الــواعــر كــإجــراء إنــســانــي، وتحت 
الساعة،  لحد  أثبتت  طبية  مراقبة 
غادر  من  ومنهم  عادية،  األمــور  أن 
الفندق، فيما أكد بعض ا�ستفيدين 
والعائدين  السلطات  ترخيص  من 
أسموه  مما  امتعاضهم  للعيون، 
ا�جهودات  على  واضحا  «تكالبا 
السلطات  تبذلها  الــتــي  الــجــبــارة 
الصحة  لحفظ  البلدي  وا�جلس 
العامة، من لدن متحدثة تمكن األمن 
الجميع  نــوه  حيث  توقيفها»،  من 
بيكرات،  الــســالم  عبد  بــتــدخــالت 
ووالي جهة الداخلة بنعمر، ورئيس 
الرشيد،  العيون حمدي ولد  جماعة 
خدمة  في  جهدا  يدخرون  ال  الذين 

الساكنة والتواصل ا�باشر معهم.

●  الداخلة. األسبوع

ــخــاصــة  ــا مـــع الــظــرفــيــة ال ــاشــي ــم ت
ا�غرب  منها  يمر  التي  واالستثنائية 
وا�تعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية، 
التطبيق  من  ا�رحلة  تقتضيه  ما  وحسب 
التعليمات  لجميع  ــوري  ــف وال العملي 
انتشار  من  الحد  سياق  ضمن  ا�تخذة 

السلطات  ــأت  ارت  ،«19 «كوفيد  فيروس 
يتعلق  فيما  الــداخــلــة،  �دينة  ا�حلية 
با�واطن� القاطن� خارج ا�دار الحضري 
للمدينة، الذين تعذر عليهم الدخول إليها 
كالتبضع  الشخصية  مآربهم  قضاء  قصد 
والتسوق، أن تضع محال تجاريا متنقال، 
خدمة  في  مصرفيا  آليا  بنكيا  وشباكا 

القاطن� خارج النقطة الكليومترية 40.

●  العيون. األسبوع

�ا  الــســمــاح  البوليساريو  جبهة  رفــضــت 
يقارب 100 صحراوي من بينهم 26 من النساء 
تندوف،  مخيمات  ــى  إل بــالــدخــول  ــال،  ــف واألط

بحسب مصدر إعالمي مقرب من الجبهة.
ــؤالء  ــ وحـــســـب مـــصـــدر مـــطـــلـــع، فـــــإن ه
لديهم  ينفذ  الغذاء  بــدأ  الذين  الصحراوي�، 
ويبيتون في العراء، بعد تواصلهم  مع مسؤول 
عسكري جزائري، قال لهم أن «قرار ا�نع صادر 
من قيادة الجبهة»، وأكد ا�صدر ذاته، أن من ب� 
العالق�، بدو اضطرتهم الظروف التي فرضتها 

جائحة «كورونا» للعودة إلى ا�خيمات.
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ولد خداد

●  العيون. األسبوع
  

الجهوي  ا�ــديــر  الـــهـــواري،  محمد  كشف 
للصحة بالعيون، عن استقرار الحالة الصحية 
وقال  «كورونا»،  بفيروس  األربعة  للمصاب� 

بأنهم يخضعون للمراقبة، فيما نجح التنسيق 
ببوجدور، لحصر الئحة  ا�حلية  السلطات  مع 
التحاليل  أثبتت  الذين  للمصاب�  ا�خالط� 
من  فيهم  ا�شتبه  من  واحد  أي  خلو  ا�خبرية 
األشخاص  بعض  فيهم  بمن  «كــورونــا»  وبــاء 

الخبر  وهو  العيون،  بمدينة  يقطنون  الذين 
الذي اهتزت له ا�دينة، ورفعت الجهات ا�عنية 
قامت  حيث  االحترازية،  اإلجراءات  وتيرة  من 
جماعة العيون بتعقيم الحي السكني، وعممت 
تعقيمها �ختلف األحياء والشوارع على مدى 

ساعات متأخرة من الليل، بعد أن وزعت العمل 
أربعة مناطق، جعلتها  إلى  على تعقيم ا�دينة 
تحت سيطرة ا�كتب الصحي البلدي الذي وفر 
محملة  والسيارات  الشاحنات  من  أسطوال 

بكميات هائلة من ا�واد التعقيمية. 
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بــابــا»  «عــلــي  شــركــة  تختر  ــم  ل
الصينية ا�غاربة ضمن برنامجها 
لكن  الـــبـــدايـــة،  فـــي  الــتــكــويــنــي 
برنامجا  قررت  الصينية  الحكومة 
مهددة  مغربية  مقاولة   46 يشمل 
ــا»،  «كــورون أزمــة  بــاإلفــالس بعد 
الشركات  تعويض  فــي  وتــرغــب 
جــراء  ستقفل  الــتــي  الفرنسية 
إلغاء الطلبيات، كي ال يزيد العبء 
الخطوة  وستؤهل  الــدولــة،  على 
لصفقة  بك�  ربــح  إلــى  الصينية 
«تي. جي. في» من مراكش  تمديد 

إلى أكادير.
فإن  «األسبوع»،  وحسب مصدر 
التي   ،46 الـــ  ا�غربية  الشركات 
خبرات  نقل  على  الــصــ�  تعمل 
 15 إلى   10 لتحكم  ألطرها، مؤهلة 
والتأثير  التمويل  من  ا�ائة  في 

على النسيج ا�غربي.
وأن وضع خطة عاجلة لتعويض 
ــ� هـــددتـــا  ــت ــســي ــرن شـــركـــتـــ� ف
والقنيطرة،  طنجة  في  باإلغالق 
ــا، ولـــذلـــك تــدخــل  ــاريـ ــح سـ أصــب
قــرار  لتأجيل  مــاكــرون  الــرئــيــس 
إفريقيا  غرب  في  شركاته  إغــالق 
مع  سيعقدها  جلسة  انتظار  في 
ــوزارة  ــال 7 مـــدراء ومــســؤولــ� ب
دائما،  ا�ــصــدر  وحسب  ا�كلفة، 
الــعــودة  على  تعمل  الــصــ�  ــإن  ف
استقالة  بعد  ا�غرب  شمال  إلــى 
إلياس  طنجة،  جهة  في  عرابها 
سعي  هناك  وحــالــيــا،  الــعــمــاري، 
سببها  التي  الخسائر  لتعويض 
الوصول  أجل  من  «كورونا»  وباء 
قبل  مستعصية  كانت  أهداف  إلى 

تفشي الفيروس ا�ستجد.
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إرباك حدث  دولة تشاد،  رئيس  أكد مستشار 
وا�وجه  نجامينا  وقعته  الذي  ا�ساعدة  لطلب 
إلى ا�غرب، من أجل مواصلة مجهوداته األمنية 
مصدر  دفع  ما  وهو  حرام»،  «بوكو  تنظيم  ضد 
ــى الــقــول أن «حــالــة الــطــوارئ  «األســبــوع» إل
�حاربة  ا�ــغــرب  مجهودات  أربــكــت  الصحية 
جماعة  ضد  وخصوصا  إفريقيا،  ضد  اإلرهــاب 
92 جنديا تشاديا و70  التي قتلت  بوكو حرام 
نيجيريا في هجوم مميت لهذا التنظيم ا�سلح».
وعادت الهجمات إلى بحيرة تشاد مع انتشار 

غربية  دول  أجواء  وإغالق  ا�ستجد  «كورونا» 
وحليفة يتقدمها ا�غرب.

الرئاسة،  بشؤون  ا�كلف  ا�ستشار  وعبر 
عــن أهــمــيــة مــشــاركــة الــعــاصــمــة الــربــاط مع 
هذا  فــي  التشادية  العسكرية  االستخبارات 
نقل  إلــى  ترمي  الــربــاط  مقاربة  ألن  ا�جهود، 
مكافحة «بوكو حرام» إلى األجهزة االستخبارية 
الحركة  عــن  التنظيم  لشل  ضــربــات  وتوجيه 
الجيش  ب�  إلى حرب  ا�واجهة  تحويل  وليس 

وميليشيا، يقول ا�صدر.
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الــدول  استدعت  «كــورونــا»،  أزمــة  ظل  في 
والتطبيب،   االجــتــمــاعــي  للعمل  جيوشها 
وكشف هذا التطور خوض حرب إجالء ونقل 
ومعاملة وتدخل لتأم� نقل القادة في «حالة 

طبية مستقرة» في أجواء الجائحة.
وصرح مصدر دبلوماسي لـ«األسبوع»، بأن 
أثبتت  طبية   «330 أ.  «إيرباص  طلب  ا�غرب 

نجاعتها في هذه ا�رحلة الحرجة.
ونقلت هذه الطائرة في فرنسا أفواجا وقادة 
ب�  لالنتقال  رؤساء  وطلبها  كبار،  عسكري� 
مدن داخل أقطارهم وخارجها أيضا، وناقشت 
العاصمة  الخليج،  ودول  والقاهرة  الرباط 
باريس، لتجهيز «إيرباص» برحالت آمنة من 

الفيروسات.
حكومية  مهمات  إنجاز  حاليا  يمكن  وال 
عالية وضرورية خارج العاصمة، دون انتقال 
وكذلك  طبية،  طائرة  عبر  الحكومة  وزراء 
في  األطباء  انتشار  إعادة  تسهيل  مع  الشأن 

البؤر وا�ناطق ا�وبوءة.

فبراير  من   20 في  األمريكي  الرئيس  قرر 
لألمن  دوالر  مليار   740 تخصيص  ا�اضي، 
فقط  دوالر  مليار   35 منها  الوطني،  القومي 
خارج وزارة الدفاع، بما يجعل كل ا�ساعدات 
فيها  بما  البنتاغون،  يديرها   2021 سنة  في 
 10 بـ  وستزيد  للمغرب،  ا�وجهة  ا�ساعدات 
للمملكة،  الدفاعية  الحاجة  حسب  ا�ائة،  في 
تفشي  قبل  األمريكية،  الخارجية  وكــانــت 
ا�ساعدات  هــذه  تدير  ــا»،  ــورون «ك فــيــروس 

بشروط.
تحت  يزال  ال  الذي  األمريكي،  القرار  وجاء 
التداول السري، في لجنة الدفاع بالكونغريس، 

بزيادات لحلفائها خارج «الناتو».
ويأتي دعم ا�غرب، حسب النقاشات، ضمن 
لسنة  الدفاعية  الخدمة  مواصلة  يسمى  ما 
في  «كــورونــا»  انعكاسات  تؤثر  ولن   ،2021
«العمل  �واصلة  مخولة  ا�ملكة  ألن  األجندة، 
التي  الظروف  رغم  األمريكي�،  مع  ا�شترك» 

خلقها وباء «كورونا».
ا�غرب  مع  بشراكتها  واشنطن  وتتمسك 
في تصورها لعام 2021 أو ما يسمى إعالميا 

بـ«زمن ما بعد كورونا».

 á«ÑW z330 .CG ¢UÉHôjEG{
á«Hô¨ŸG áeƒµ◊G π≤æd

ÇQGƒ£dG ádÉM ‘ 

 á«µjôeC’G äGóYÉ°ùŸG πc
 IQGOE’ Oƒ©J Üô¨ŸG ¤EG

áFÉŸG ‘ 10 `H ™ØJôJh ¿ƒZÉàæÑdG

القناص

«سيبي»  وبرنامج  «إموري»  جامعة  اهتمت 
بمؤشر  أمنا  أكثر  لعالم  الجديدة،  للقاحات 
اإلصابات في مخيمات الالجئ� الصحراوي� 
اإلدارة  من  وليس  البوليساريو،  جبهة  من 
التعامل  في  تطورا  شكل  ما  وهو  الجزائرية، 
كرس  الــذي  ا�ستجد،  «كــورونــا»  فيروس  مع 

وضعا إنسانيا آخر.
 وفي مصر، يوجد مركز شمال إفريقيا �راقبة 
األمراض الوقائية (سي. دي. سي)، الذي يرفع 
تقارير عملية عن أوضاع اإلصابات والتقارير 
هذا  وشجع  االنتشار،  ــرة  دائ حــول  ا�فصلة 
«تطبيع صحي غير مسبوق» مع  التطور على 
«إموري»  جامعة  اعتمدت  وقد  البوليساريو، 
توصية عن مؤشرات للجبهة، وأخرى معتمدة 
ويضم  إفريقيا»،  شمال  سي  دي.  «سي.  لدى 
وبلدان  مصر  جانب  إلى  البوليساريو  رسميا 

ا�غرب العربي.

 ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ™e …ô°üe ™«Ñ£J
 z»°S .…O .»°S{ õcôe ÈY

É«≤jôaEG ∫Éª°T

بسبب «كورونا»

7العدد:  1070الخميس 9 أبريل 2020 كواليس األخبار

أعماله  بتأجيل  البريطاني  الجيش  قام 
كينيا  من  بدءا  إفريقيا،  كل  في  التدريبية 
السودان  ودولــتــي  «بــاتــوك»،  وحــدة  عبر 
ألسباب  القريب  ا�ستقبل  في  وإثيوبيا 

صحية تتقدمها «كورونا».
«األسبوع»،  مصدر  حسب  ا�فاجئ،  لكن 
للنواة  البريطانية  االستخبارات  إلغاء  هو 
جبل  من  طنجة  على  الجديدة  التجسسية 
من  وتأمينه  البحري  ا�مر  �راقبة  طــارق 

التهديدات، خصوصا اإلرهابية منها.

في  انتشارها  إلغاء  لندن  ــرار  ق وجــاء 
لنفوذها  أخرى  خارطة  على  بناء  إفريقيا، 
ــاد  ــح ــا مـــن االت ــاشــرة بــعــد خــروجــه ــب م

األوروبي.
وألــغــت بــريــطــانــيــا 3 مــراكــز تــدريــب 
استخباري وأخرى للمراقبة عبر بحريتها، 

بسبب التطورات األخيرة.
خرائط،  «كــورونــا»  ــاء  وب تفشي  وغير 
والعمل  التدريبات  واسع  بشكل  وألغيت 

البشري في االستخبارات.

 ¢ù°ùŒ IóMh »¨∏j ÊÉ£jÈdG ¢û«÷G
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ما»  ــاك  و«ج بابا»  «علي  مؤسستا  قدمت 
تشمل  اإلفــريــقــي،  لالتحاد  سخية  مساعدة 
جهاز  ا�ليون  ونصف  ومليون  طبية  أجهزة 
من  الحماية  وســائــل  مــن  طــن  و100  كشف 
مــارس   22 يــوم  وصولها  ــور  وف الــفــيــروس، 
االتحاد  لجنة  تولت  إثيوبيا،  إلــى  ا�اضي 
إدوارد  السفير  وتــدخــل  األنــصــبــة،  تــوزيــع 
إفريقيا  جنوب  دولة  ممثل  ماكايا،  كسوليزا 
في االتحاد اإلفريقي، لتأكيد الشحنة ا�وجهة 

إلى البوليساريو.
قام  فيما  لألمر،  الرباط  العاصمة  تهتم  ولم 
نظيره  مع  باتصاالت  ا�ملكة  خارجية  وزيــر 
هذه  فــي  بــالده  حاجيات  لتأم�  الصيني، 
ا�رحلة التي أعلن فيها «حالة طوارئ صحية 

تشمل كامل التراب ا�غربي».
ومس الفيروس 47 بلدا إفريقيا، وقتل 170 

حالة في حدود 2 أبريل 2020.
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بوريطة



حالة معقدة نتيجة تبيئة من 
فيروسات األنفلونزا بفعل انفتاح 
المغرب على السياحة اآلسيوية 

والتجارة 

»هونغ  أنفلونزا  فيروس  أربك  لقد 
ــذي يــقــتــل فــي الــواليــات  ــ كــونــغ« ال
ألف   36 وحدها  األمريكية  املتحدة 
في  الفيروسية  الــخــارطــة  شــخــص، 
 ،2019 أبريل  منتصف  منذ  املغرب 
في  طفرتان  حدثت  تماما،  سنة  وقبل 
إذ  اململكة،  في  الفيروس  هــذا  تقدم 
املنتسبة  غير  »ب«  أنفلونزا  خلقت 
أنفلونزا  شكلت  والتي  املجهولة  أو 

املوسم لشهر دجنبر بشكل كامل.
بعدها  الخنازير  أنفلونزا  والتحقت 
املائة  في   9 وصلت  متقدمة  بنسب 
يناير،  شهر  من  األخير  األسبوع  في 
غير  ــم  رق ــى  إل األنــفــلــونــزات  لترتفع 

مسبوق في تاريخ اململكة.
من  املائة  في   80 إصابات  وجــاءت 
أنفلونزا  التالية:  بالهندسة  الحاالت 
الــخــنــازيــر فــي حـــدود 7 فــي املــائــة، 
»هونغ  أنفلونزا  من  املائة  في  و29 
من  املائة  في   36 حوالي  أي  كونغ«، 
هذين النوعني من الفيروسات، وحدث 
تحور أو طفرة محلية من األنفلونزتني 
فيروس  يدفع  أن  قبل  الكارثة  فحدثت 
األمور  واملتحول،  املستجد  »كورونا« 
طــوارئ  حــالــة  فأعلنت  الــنــفــق،  ــى  إل

صحية.
كــثــيــرة  ــات  ــابـ إصـ فـــوجـــود  إذن، 
وأنفلونزا  كونغ«  »هونغ  بأنفلونزا 
مجهولة  »ب«  وأنفلونزا  الخنازير 
األول  األسبوع  في  الفرعي  االنتساب 
الهلع  خلق  ما  هو  فبراير،  شهر  من 

مناعة  ألن  الرسمية،  األوســـاط  فــي 
القطيع أو املناعة الجماعية لم تتمكن 
كونغ«  »هونغ  أنفلونزا  مكافحة  من 
جانبه  وإلى  املغاربة،  على  املستجد 
التحوير  العالي  املستجد،  »كورونا« 
الفئات  وبـــني  محلية  ــرات  ــف ط )لـــه 

العمرية وبني فصيلة دم وأخرى(.
حالة  أن  ــول  ــق ال يمكن  والـــيـــوم، 
تفشي  نتيجة  الصحية  الــطــوارئ 
خالصة  ليست  املستجد،  »كــورونــا« 
تفاقم  مــن  فــالــخــوف  دقــيــقــة،  علمية 
الذي  هو  للمملكة  الفيروسية  الحالة 

دفع إلى القرار.
العاملية  الصحة  منظمة  وتكشف 
إعالن  قبل  األخيرة  األسابيع  حــاالت 

حالة الطوارئ الصحية:
دجنبر  مــن  األول  ــوع  األســب فــي  ـ 
غير  »ب«  أنفلونزا  وصــلــت   ،2019
املــائــة، وطيلة  فــي   29 إلــى  املــحــددة 
هذا األسبوع سجلت حاالت لم تتمكن 
ليس  تعريفها  من  املختصة  الجهات 
املصابة  للحاالت  بل  فقط،  للفيروس 

أيضا.
دجنبر  من  الثاني  األســبــوع  في  ـ 
املحددة  غير  الحاالت  ارتفعت  أيضا، 
عن  املائة  في   5 بـ  »ب«  أنفلونزا  من 
املائة  في  واحد  مع  السابق  األسبوع 
من أنفلونزا الخنازير، وهو ما أعطى 

حاالت صعبة غير محددة.
ــوع الــثــالــث مــن نفس  ـ فــي األســب
أنفلونزا  إصــابــات  ارتفعت  الشهر، 
وزادت  املــائــة،  فــي   4 إلــى  الخنازير 
غير  األنفلونزا  من  اإلصــابــة  حــاالت 

املحددة إلى الثالثني في املائة.
ـ في األسبوع الرابع من دجنبر، زاد 
الخنازير  أنفلونزا  إصابات  ارتفاع 

املحددة  غير  األنفلونزا  وتراجعت 
للصعود  تعود  أن  قبل  »باء«،  فئة  من 
يناير  شهر  من  الثاني   األسبوع  في 
2020، إذ زادت اإلصابة عن األسبوع 
وارتفعت  املــائــة،  فــي   100 بـــ  األول 
إلى  لتصل  مجددا  الخنازير  أنفلونزا 
األسبوع  في  وتتضاعف  املائة،  في   6
املحددة  غير  األنفلونزا  مقابل  الثالث 
وأنفلونزا  كونغ«  »هونغ  وأنفلونزا 
في   24 إلــى  ــدة  واح دفعة  الخنازير 
ما  ــو  وه متساوية،  وبنسب  املــائــة 
األنفلونزات،  تنوع  شكل تعقيدات في 
قاتلة،  اندماجات  يخلق  أن  معه  أمكن 
)إتش  الخنازير  أنفلونزا  خصوصا 
»هــونــغ  وأنــفــلــونــزا  وان(  إن  وان 
في  التكاثر«  »معدل  وبتعادل  كونغ«، 
فيروس  بني  املحددة  غير  اإلصابات 
وأنفلونزا  الخنازير  وأنفلونزا  »ب« 
اندماجها،  وإمكانية  كونغ«،  »هونغ 
عميقة  الفيروسية  األزمــة  أصبحت 
 40 وواســعــة، لتصل اإلصــابــات إلــى 
املعيار  هي  نقطة   50 أصل  من  نقطة 
أنفلونزا  في  كبير  توسع  مع  العاملي، 
»هونغ كونغ« واستقرار الرقم املرتفع 

ألنفلونزا الخنازير.
بسبب  جــمــة  ــات  ــخــوف ت ــادت  ــ وسـ
ــي األســبــوع  الــتــكــاثــر الــفــيــروســي ف
في  يتراجع  أن  قبل  فبراير،  من  األول 
إعالن  أخر  ما  وهو  الثاني،  األسبوع 
وحدثت  الصحية،  ــطــوارئ  ال حــالــة 
اإلصابات  عدد  صعيد  على  تراجعات 
فقط، واستمرت اإلصابات املعقدة بني 
»هونغ  وأنفلونزا  الخنازير  أنفلونزا 
فارتبك  متتالية،  أسابيع   7 لـ  كونغ« 

املشهد إلى حد بعيد.
ــإن  ــظــمــة، ف ــن ــق امل ــائ ــوث ــعــا ل ــب وت

تحولت  فاصلة،  لحظة  في  اإلصابات 
إلى تسجيل 6 فيروسات:

1( أنفلونزا »هونغ كونغ«. 
2( أنفلونزا »ب«. 

3( أنفلونزا الخنازير. 
4( أنفلونزا »كورونا« املستجد. 

5( أنفلونزا »ب« )فيكتوريا(.
املستجد  ــا«  »كــورون أنفلونزا   )6

)الجيل الثاني(.
الــفــيــروســيــة  الــوضــعــيــة  وزادت 
الحصص  أن  ــدرك  ن عندما  تعقيدا، 
وعشية  متباينة،  وبقيت  انخفضت 
أن  العاملية  الصحة  منظمة  إعـــالن 
كانت  »جائحة«،  املستجد  »كورونا« 
األرقام كلها أقل من 7 في املائة، لكنها 
املحددة  غير  الفيروسات  بني  متنوعة 
»هونغ  وأنفلونزا  »باء«  أنفلونزا  من 

كونغ«، وأخيرا أنفلونزا الخنازير.
ــؤشــر »غــيــســرس«)1(  وحــســب م
اإليجابية  اإلصابات  رقم  على  املعتمد 
لألنفلونزات عبر التصنيفات)2(، فإن 
تحول  جانب  إلى  الوبائية  الوضعية 
سرع  جائحة،  إلى  »كورونا«  فيروس 

في دخول حجر صحي عام.

المغرب أكثر تعقيدا في الخارطة 
لألنفلونزا  الفيروسية 

تونس  وحدها  إفريقيا،  شمال  في 
الفيروسية  الــحــركــة  ــي  ف تــراجــعــت 
لألنفلونزا، بسبب انخفاض سياستها 
منظمة  مؤشرات  وحسب  فترة،  منذ 
يتجاوز  املغرب  فإن  العاملية،  الصحة 
االنــتــشــار  فــي  املكسيكي  الــنــمــوذج 
الخنازير  أنــفــلــونــزا  بــني  املــتــزامــن 
بقيت  اململكة  لكن  »ب«،  وفيروسات 

في وضعية أصعب، ألن أنفلونزا »ب« 
في املكسيك محددة، بينما في املغرب 

»خارج التأطير«.
 2 من  املــؤرخــة  للمعطيات  وطبقا 
 ،2020 مــارس   15 إلى   2020 مــارس 
وبنسبة  املغرب،  في  اإلصــابــات  فــإن 
ــات غير مــحــددة،  عــالــيــة، هــي إصــاب
اإلصابات  حيث  »ب«،  خانة  وضمن 
املائة،  في   27.9 بـ  العالم،  في  األقــل 
الخنازير  أنفلونزا  مع  األمــر  وكذلك 
املائة  في  و22.3  املائة،  في   77.7 بـ 

ضمن أنفلونزا الخنازير.
العدوى  أن  على  التعقيد  هذا  ويدل 
نوع  حيث  من  استثنائية  املغرب  في 
بــقــدرة  تعاملت  الــتــي  الــفــيــروســات 
ــات أكــبــر،  ــي ــوف ــرات ب ــ مــنــاعــيــة، ومـ

لتعقيدات في البيئة الفيروسية.
في  الدخول  عــدم  الرباط  وحاولت 
أو  املستجد  »كورونا«  بسبب  النفق 
الفيروسية  البيئة  ألن   ،»19 »كوفيد 

تحويرات  لخلق  وقابلة  معقدة، 
ــار  مــحــلــيــة لــيــس لــهــا اإلطـ
الصحي والبحثي ملعالجتها.

يف األسبوع الثامن عشر من عام 2019، عاود فيروس »إتش وان إن وان« الظهور يف حدود الواحد يف املائة، قبل أن يتراجع 
ليترك مكانه ألنفلونزا الساللة »فيكتوريا« من نوع »باء«، وهي تصيب اإلنسان وحيوان الفقمة، ويف األسبوع الثالث واألربعين، 

سجلت أنفلونزا من نوع »ألف« )إش 3( املقاوم للعالجات التقليدية »أماندين« و»رامانتدين«، وكل طفراته قادمة من جنوب شرق 
آسيا، لزيارة املغاربة للصين وأستراليا، وارتفاع السياحة الصينية للمملكة.

وسجل هذا النمط املعروف بأنفلونزا »هونغ كونغ« عدوى مرتفعة بداية منتصف شهر يناير 2020، إلى جانب ارتفاع مهول يف 
مجاهيل فيروسات األنفلونزا املقاومة للقاحات والعالجات التقليدية، إذ انتقلت من 18 يف املائة إلى 29 يف املائة يف أسبوع 

واحد، وتواصل االرتفاع بـ 7 يف املائة يف األسبوع الثاني والثالث من شهر دجنبر، إلى جانب فيروس أنفلونزا »هونغ كونغ« 
وأنفلونزا الخنازير )إتش وان إن وان( وفيروس أنفلونزا »باء« املجهولة، نتيجة امتزاجها باألنفلونزات األخرى.

وهذه الحالة الوبائية املعقدة من أنفلونزا الخنازير و»هونغ كونغ« وأنفلونزا »باء« املجهولة، جعلت الحالة الفيروسية يف املغرب 
مستدعية، بعد تسجيل حاالت »كورونا« املستجد والشديد التحور إلى جانب األنفلونزات األخرى املتكاثرة واملتحورة، إعالن حالة 

الطوارئ الصحية.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

اإ�سقاط االقت�ساد املغربي لتفادي اإ�سقاط الدولة

تسجيل ثلث اإلصابات يف 
املغرب بأنفلونزا »هونغ 
كونغ« التي قتلت مليون 

شخص بداية ستينات 
القرن، إىل جانب اإلصابات 

بأنفلونزا اخلنازير، هو ما 
خلق تخوفا لدى دوائر 
القرار، خصوصا وأن 

هذه اإلحصائيات هي 
خالصات خرباء منظمة 
الصحة العاملية، وبعد 

إعالن »كورونا« املستجد 
جائحة، وقع املغرب حتت 

وطأة ثالث فريوسات 
سببت يف أوبئة وجائحات 

يف تاريخ العامل.

التفاصيل الحقيقية للحالة الفيروسية للمملكة:

ارتفاع قياسي في أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا »هونغ كونغ« إلى جانب »كوفيد - 19« 
وفيروسات مجهولة سببت في الحجر الصحي العام
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ــة سقط  ــدول وخــوفــا مــن ســقــوط ال
الحياة  تفاصيل  وبــاقــي  االقــتــصــاد، 
جزء  إلى  التفقير  ليتحول  املغربية، 
في  ارتفاعا  اململكة  وسجلت  منها، 
من  نقطة   40( الفيروسية  اإلصابة 
العاملي  السلم  هي  التي   )50 أصــل 
قبل  ما  أن وضعية  يؤكد  بما  املعتمد، 
الوباء بدأت مؤشراتها قبل »كورونا« 

املستجد، لوجود: 
فيروس  إلــى  الوصول  احتمال   )1
ثــاث  انــتــشــار  مــع  مــتــحــول،  محلي 
خطيرا  كان  فالوقت  لذلك  أنفلونزات، 
مع شروط  نشيطة للحركة الفيروسية.

2( أن الوقت لم يسمح للمغرب بأي 
العزل  تجريب  فقرر  ناجحة،  مواجهة 
 8 إلــى   6 في  خصوصا  االجتماعي، 
ومارس،  دجنبر  بني  الصعبة  أسابيع 
املستجد،  ــا«  ــورون »ك اجتياح  ــي  وف
وصلت إلى 10 أو 12 أسبوعا بنهاية 

شهر أبريل الجاري.
هي  الــذروة  تجعل  الصيغة  وهــذه 

عدد اإلصابات.
من  املعتمدة  الــدراســات  وحــســب 
املغرب،  فإن  العاملية،  الصحة  منظمة 
كونغ«  »هونغ  أنفلونزا  اجتياح  عبر 
كونغ«،  »سارس هونغ  أيضا  ويسمى 
نقطة   40 بـ  حرجة  نقطة  إلى  وصل 
الذروة  في  فكان  نقطة،   50 أصل  من 

الفيروسية قبل »كورونا القاتل«.
السماح  عمليا  املمكن  غير  ــن  وم
صحي  حجر  دون  باملغامرة  للمغاربة 

شامل، ألسباب منها:
املغربية  الفيروسية  البيئة  أن   )1
)إتش  أو  الخنازير  أنفلونزا  عرفت 
هذا  اعتبر  أن  وسبق  وان(،  إن  وان 
إلى   1918 سنة  في  جائحة  الفيروس 
1920، وأيضا أنفلونزا »هونغ كونغ« 
أو »إتش 3 إن 2«، واعتمد جائحة بني 
1968 و1969 حني قتل مليون شخص، 
منشورة  لـ»ليباتوف«  دراســة  حسب 
ثالثة  جائحة  وأيضا   ،2004 عام  في 
هــي »كـــورونـــا« املــســتــجــد، وشــكــل 
ــي أرض  ــصــال ثـــاث جــائــحــات ف ات
استدعت  صحية،  صــدمــة  ــرب،   ــغ امل
إجراءا سريعا تمثل في تعميم الحجر 

الصحي على كل املدن.
2( أن السياح الصينيني واالنفتاح 
عــلــى شـــرق آســيــا حــمــل فــيــروســات 
معها  التعامل  املغربي  يحاول  أخرى 
شرق  ويعرف  ملناعتها،  واالنضباط 
وأيضا  بحتة  بيئية  لظروف  آسيا، 
بكني،  بها  تقوم  بيولوجية  لتطويرات 
املناعية،  الفيروسات  في  تجديدات 
خصوصا وأن النمط املتوسطي يتأثر 
سلوكهم  في  املناطق  باقي  بتطرف 

نحو لحوم الحيوانات غير الداجنة.
مناعتهم  الــصــيــنــيــون  ــور  طـ لــقــد 
ــة الــقــطــيــع«  ــاعـ ــنـ الــجــمــاعــيــة أو»مـ
يزال  وال  للثدييات،  بالتعبيرالعلمي 
عليه،  ينفتحون  ــذي  ال العالم  باقي 
مجبرا على خلق نفس املناعة ملواجهة 

هذه الفيروسات املستجدة.
التكاثر  هـــذا  تــضــم  بيئة  إن   )3
التي  مــثــل  ــروســي،  ــي ــف ال ــوع  ــن ــت وال
أننا  تكشف  املغربي،  املثال  أوضحها 
ملؤشرات  كبير،  مجتمعي  خطر  أمــام 

منها: 
أنــفــلــونــزا  ــن  ــى م ــوت أ( نــصــف امل

الخنازير بني 20 و40 سنة.
أنفلونزا  مــن  املــوتــى  نــصــف  ب( 

»هونغ كونغ« من األطفال.
»كورونا«  بسبب  املوتى  أغلب  ت( 
محاولة  فإن  ولذلك،  شيوخ،  املستجد 
جعل كل الضحايا تحت عنوان واحد، 
في  الفيروسية  والحالة  علمي،  خطأ 
ويمكن  األعمار،  لجميع  قاتلة  املغرب 
لذلك،  املجهول،  نحو  قفزة  تشكل  أن 
ــذي  ــام ال ــع فـــإن الــحــجــر الــصــحــي ال
محقق،  هاك  من  الشعب  أنقذ  حدث، 
هذه  كــل  بتبيئة  دولــتــه  سمحت  لــو 
الفيروسات ذات املاضي الطاعوني أو 
احتضان  فترة  في  السابقة  الجوائح 

واحدة، مع »كورونا« املستجد.
وحاليا، قرر املغرب:

ـ تمديد الحجر الصحي إلى العشرة 
أيام األخيرة من شهر أبريل، وهو زمن 
ألنها  األنفلونزا،  لفيروسات  صيني 
تتخطى على صعيد األنفلونزات شهر 
معلوم  هو  كما  زمنها  ويصل  مارس، 

وقد  ماي،  نهاية  إلى  آسيا  شرق  في 
يصل الحجر إلى مشارف ماي.

ـ فـــرض حــجــر صــحــي عـــام، ألنــه 
يعاني أصا من ارتفاع الحاالت تحت 

لعام  وأيضا  1986 و2009،  جائحات 
الصحة  منظمة  اعتبرت  وقد   ،2020
جائحتني  يعيش  املغرب  أن  الدولية 

على األقل.

 المغرب تحت جائحتين 

املــهــول  ــات  ــ ــاب اإلصــ ــاع  ــفـ ارتـ إن 
لجائحة 2009، واملتمثل في أنفلونزا 
في  وان(  إن  وان  )إتــش  الخنازير 
جائحة  وتــوســع  املــغــاربــة  صــفــوف 
 ،2020 »كورونا«، خصوصا في سنة 

كلف املغرب ثمنا غاليا في اقتصاده.
ووقوع العاصمة الرباط تحت تأثير 
عاصفة فيروسية، سيفني مغربيا من 
وسترتفع  الــتــقــديــرات،  ــل  أق فــي   10

النسبة بشكل أكبر في املدن.
الصحة  منظمة  توصية  ــاءت  وجـ
الــدولــيــة بــوقــف الـــدراســـة وأســـاك 
التربية قبل قرار الحجر الصحي، ألن 
املستجد،  »كورونا«  يكن  لم  املخيف 
يخلفها  التي  الشديدة  اإلصابات  بل 
فيروس أنفلونزا الخنازير في صفوف 
األطــفــال، وكــان من الــضــروري وقف 

الدراسة قبل تعميم الحجر.
االنهيار  سيناريو  املغرب  وواجــه 
بسبب  ــفـــال  األطـ لــوفــاة  ــصــحــي،  ال
ووفــاة  الخنازير،  أنفلونزا  اجتياح 

الشيوخ نتيجة »كورونا« املستجد.
الجماعية  املغاربة  مناعة  تزال  وال 
تجاه هذه الفيروسات أقل من املعتاد، 
شرق  إلــى  وسياحتهم  سفرهم  رغــم 
دراسة،  الصني  على  وانفتاحهم  آسيا 

وفي حقل األعمال.
وسيكون املواطنون مع الوقت أكثر 
تائما مع حاجيات املناعة الجماعية، 
اململكة  قـــررت  الـــصـــدد،  ــذا  هـ وفـــي 
السرعة في اتخاذ قرار الحجر العام.

تكرار  على  االعتماد  الصعب  ومن 

لصعوبات  أزمــة،  كل  مع  الفعل  نفس 
معه  يجب  مما  محتملة،  اقتصادية 
متجدد،  فيروس  كل  مقابل  يكون  أن 
مناعة جماعية قادرة على إعادة خلق 

املعادلة الصحية املناسبة.
أن  العاملية،  الصحة  منظمة  وترى 
والوقائية،  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج
منظمة  بلغة  واملكثفة،  امليكانيكية 
خلق  على  قـــادرة  الــدولــيــة،  الصحة 
الناتج  املرض  وأن  الفارق، خصوصا 
هو  »ب«،  أو  »أ«  أنفلونزا  عاملي  عن 
وفي  الــدولــي،  باملعيار  رئــوي  مــرض 
تنفسي  مرض  هو  الحرفية  الترجمة 
لكن  ــام،  أي وأربعة  يــوم  بني  موسمي 
الفيروسات غير املحددة تصل باملرض 

إلى تجاوز 4 أيام.
وكل مرض تنفسي فوق األربعة أيام 

معيارية،  وغير  محددة  غير  حالة  هو 
العائلتني)3(،  وهو تحوير عن إحدى 
املغرب  فــي  الــقــاعــدة  ــذه  ه وتطبيق 
مؤهلة  املعيارية  غير  الحاالت  يجعل 

ألن تسقط ضحية اجتياح أي جائحة.
مدة  ــإن  ف املعايير،  لنفس  وتبعا 
في  ــال  األطــف عند  تــزيــد  األنــفــلــونــزا 
البالغني  وعند  الطبيعية،  الــحــاالت 
فيه  تظهر  الـــذي  الــيــوم  فــي  مــحــددة 

األعراض، و3 أيام بعد البداية)4(.
حد  إلى  منتظمة  األعــراض  وتبقى 
نحو  التطورات  تتجه  قد  فيما  بعيد، 
إلى  يؤدي  قد  رئوي  فيروسي  التهاب 
قد  األنفلونزا  فيروسات  فكل  املــوت، 
لدخول  أسبوعني  بعد  بمأساة  تنتهي 

البكتيريا على االلتهاب.
من  وفياته  عــدد  املغرب  يؤكد  وال 
يقدمها  التقديرات  لكن  األنفلونزا، 
مؤثر،  بشكل  العامة  الصحة  جهاز 
الخنازير  أنفلونزا  تحولت  وكلما 
فإن  واإلسهال،  والقيء  الغثيان  إلى 

التحول البكتيري يكون كارثيا.
تعقيدات  ــن  م ــرب  ــغ امل ويــتــخــوف 
التنفس  تستدعي  الــتــي  ــراض  ــ األع
فضلت  ولذلك،  حالة،  لكل  الصناعي 
فيه  هيأت  وقــت  فــي  الحجر  اململكة 
مضاعفات  ملواجهة  وأســرة  ألجهزة 

الجائحة.
ــول بــــأن املـــغـــرب يــواجــه  ــ ــق ــ وال
جائحتني، هو التقدير السليم املطابق 
العاملية  الصحة  منظمة  معايير  ملقرر 
ولــذلــك،  الــســابــعــة)5(،  صفحته  فــي 
ال  الــدولــيــة  املنظمة  خــاصــات  فــإن 
فكل  أخــرى،  دون  باألنفلونزا  تتعلق 
حاالتها  في  تنتهي  قد  األنفلونزات 
فإن  وبالتالي،  املــوت،  إلــى  الشديدة 
قرار املغرب بالحجر له اعتبار واقعي 

يتمثل في:
بما  االلتهابات  مواجهة  عــدم   )1
ولــذلــك،  ــراض،  ــ األع بانتفاء  يسمح 
في  املستخدمة  ــة  األدويـ بعض  ــإن  ف
الجائحات لها مبرر طبي وال شك، وال 
يمكن االقتناع بأن األعراض الجانبية 

التداول،  عن  يحجبها  األدوية  لبعض 
وسارع املغرب في معالجة مرضاه بما 
استعمال  مع  حدث  كما  الحالة،  يفيد 

دواء موجه للماريا )كلوروكني(.
االلتهابات  بعض  مــواجــهــة   )2
على  للقضاء  الحيوية،  باملضادات 
على  فاألنفلونزا  لذلك،  البكتيريا، 
شاكلة املرض »إي. إل. أي« يدخل في 
ولذلك،  للمعالجة،  العاملي  التبويب 
فإن املرأة الحامل والطفل قد يكونان 

من هذه الزاوية في دائرة الخطر.
الذي تخوف من مواجهة  واملغرب 
بني  مــا  تــدمــر  ــى  األولـ الجائحتني: 
بعد  واألخـــرى  سنة،  و50  سنة   15
وجد  العمر،  آخر  إلى  سنة  األربعني 

في الحجر خفضا ملعدل اإلصابات.
ويعرف الخبراء أن سرعة االنتشار 
هو  املستجد  لـــ»كــورونــا«  بالنسبة 
الذي أخاف الدول، وهو ال يصل إلى 
قتا،  األكثر   »1 إن   5 »إتــش  قسوة 
يقتله  باالنتشار  األول  يقتله  ومــا 
لذلك  الشديدة،  بالخطورة  الثاني 
فكل األنفلونزات خطيرة، ألنه في أي 
لحظة، يمكن أن يكون تحوير يسهل 

املوت.
وفي هذا السياق، فكل األنفلونزات 
القاتلة هي التي ترفع درجة الحرارة 
زكــام تصحبه  وكــل  درجـــة،   38 عــن 
فهو   38 ــدرجــة  ال تــتــجــاوز  حـــرارة 

متحور وقد يؤدي إلى املوت.
املغرب  أن  واســع،  بشكل  ونعرف 
دخل في دوامة األنفلونزات الخطيرة 
يصيب  مــا  فأغلب  املعلنة،  وغــيــر 
 38 ــحــرارة  ال فــي  يتجاوز  األطــفــال 

درجة، بما يجعله على حافة املوت.
إن دراسات منظمة الصحة العاملية 
الفيروسية  الحالة  أن  فعا  تكشف 
فــي املــغــرب »خــطــيــرة«، لــذلــك، فإن 
أو  الجماعية  املناعة  إلــى  الوصول 
علماء  يسميها  كما  القطيع«  »مناعة 
البيولوجيا، ستكلف فاتورة أعلى من 
القتلى، وبالتالي، سيكون من املنطقي 
باعتماد  الجائحتني،  تاقي  تقليل 
والحجر  االجتماعي  التباعد  تقنية 
العام لتقليل الحركة بني 75 و85 في 
في  دولة  كل  يساعد  رقم  وهو  املائة، 

الوصول إلى أهدافها املسطرة.
أمــام  الــصــدد، ستكون  ــذا  ه ــي  وف

الحالة الفيروسية تحديات تشمل:
اإلصــابــة،  شــروط  مــن  التقليل   )1
»بكترة«  تقليل  على  العمل  وليس 

االلتهاب الفيروسي للرئة.
2( العمل على شروط صحية أخرى 

قادرة على الحد من االنتشار.
الــجــمــاعــي  ــوك  ــســل ال تــغــيــيــر   )3
انتقال  لــعــدم  منضبطا  يــكــون  ــي  ك

الفيروسات.
من  ــع  واس بمستوى  التمسك   )4
أنه  ولــو  الصحي،  الــفــردي  السلوك 
االجتماعية  العاقات  على  سيؤثر 
الفرد  مع  الفرد  وعاقات  والزوجية، 
أو  الجماعة  أو  األســرة  في  الشريك 
الفرد  قــدرة  فإن  وبالتالي،  املجتمع، 
الصحية  حمايته  إلى  الوصول  على 
االجتماعي  البروتوكول  حاليا  يسبق 

املوجود.

المغاربة قبل وبعد انتشار »كورونا« 

انتشار  قبل  جرى  الذي  املسح  في 
على  صعبا  صار  املستجد،  »كورونا« 
الوضع  حجم  قبول  اململكة  أطــفــال 
بيئتهم،  عليه  تعيش  الــذي  الوبائي 
خصوصا وأن األطباء يصفون ألعراض 
دون  حيوية«  »مضادات  األنفلونزات 
الصحيون  ــون  ــســؤول امل يشير  أن 
التي  الفيروسية  الحالة  إلى  واألطباء 
يعيش عليها املغاربة، وحاليا، يجري 
وجاء  الحالة،  بخطورة  الوعي  تعميم 
وضع  ملحاولة   )19 )كوفيد  »كورونا« 
املراقبة الفيروسية لألنفلونزات تحت 

املعيار الدولي.
ــى أن  ــن الــخــطــورة، اإلشـــارة إل وم
للعاجات  مقاومة  الفيروسات  هــذه 
ــاء على  ــة، لــذلــك ركــز األطــب ــي ــدوائ ال
ــة« ملــعــالــجــة  ــوي ــي ــح ــادات ال ــ ــض ــ »امل
ــم أحــــد في  ــهــت األعــــــــراض، ولــــم ي

الوصفات املتداولة بـ»مضاد 
ــرخــص  ــات« امل ــروسـ ــيـ ــفـ الـ

اإلصابات املغربية عالية 
اخلطورة، إذ أن أكرث إصاباته، 

بسبب األنفلونزات غري 
احملددة والشديدة اخلطورة 

التي تتطلب االستشفاء، 
حسب منظمة الصحة 

العاملية، خصوصا بني 6 و 8 
أسابيع التي شكلت الذروة، 

لكن املغاربة يسخرون 
بيوتهم لعالجات تصل معها 
حرارة األطفال إىل 40 درجة، 

بفعل »العاصفة الفريوسية« 
لـ 6 فريوسات من األنفلونزا 

يف فرتة واحدة.

»العاصفة الفيروسية« التي اجتاحت المغرب، خالل شهري دجنبر 
ويناير الماضيين، وصلت إلى أن يكون 4 مغاربة من كل خمسة 
مصابين بأنفلونزا الخنازير أو أنفلونزا »هونغ كونغ« أو فيروسات 

غير محددة من فيروس »ب« الشديد.
وتخوف المغرب من أنفلونزا محلية من فيروس تنتجه هذه 
البيئة الفيروسية، ذات الكثافة غير المسبوقة باألنفلونزات.



جزئيا في بعض الدول، وهي:
1) إمنتادين(6). 

2) ريمانتادين(7). 
3) زانامفير(8).

4) أو سيلتاميفير(9).
بورش  البروفيسور  دراسة  وحسب 
الحلول  هــذه  ــإن  ف  ،2009 سنة  فــي 
يمكن  كيميائية  قاعدة  من  مفتوحة 
يشكالن  نـــوعـــ�(10)  فــي  تبويبها 
وصفة طبية ناجعة وقادرة على تماثل 
كثافة  وأن  للشفاء، خصوصا  ا�ريض 
سببت  عــالجــات  دون  الــفــيــروســات 
ــدى األطــفــال  فــي ارتــفــاع األمـــراض ل
ا�غاربة،  وسكت  أيــضــا،  والبالغ� 
في  الــدوائــيــة  الشركات  وخصوصا 
الحقيقي»  «التوصيف  عــن  ا�ملكة 
الطبي  العرض  كثر  وقــد  يجري،  �ا 
و«ا�ـــضـــادات الــحــيــويــة» ا�ــوجــهــة 

لألعراض، فكانت سوقا مربحة.
ــذه  ــي ه ــجــمــيــع فـ ــأ ال ــواطـ ــد تـ ــق ل
ــارات  ــزيـ ــت الـ ــع ــي رف ــت ا�ـــؤامـــرة ال
ا�وجهة  الحيوية  وا�ضادات  الطبية 
إلى  لألنفلونزات  ا�ختلفة  لألعراض 

أرقام قياسية ومعامالت با�الي�.
ا�ستجد  «كورونا»  فيروس  وكشف 
ــذا الــجــزء ا�ــظــلــم مــن ا�ــمــارســة  هـ
ومحدودية العرض الطبي، ولذلك، فإن 
«مضادات  باتجاه  سيصبح  التوجه 
ا�ــنــاعــة عبر  ــع  ــ ــروســات» ورف ــي ــف ال
االتجاه� محصورين  الغذاء، وهذين 

كخيارات في ثقافة الشعب ا�غربي.
لنظام�:  حاسمة  الضربة  وجاءت 
مستوياته،  بمختلف  ــو»  ــلـ «أوروفـ
ا�تحدة  الـــواليـــات  لــنــظــام  ــضــا  وأي
وإدارة  فالسيطرة  ولذلك،  «فلونيت»، 
ــا»  ــورون «ك مــع  فشلتا  الــفــيــروســات 
بقوة  ينتشر  جهة  من  فهو  ا�ستجد، 

ويدمر أيضا، وليس هناك:
1) حالة «الخمول الفيروسي». 

أو  ا�حلي  ا�ناطقي  التحرك   (2
الجهوي في االنتشار.

3) تحديد الحاالت القابلة لإلصابة. 
4) حدود لطفرات فيروس «كورونا» 

ا�ستجد وتحوره.
هذا  أمــام  البشرية  سقطت  ولذلك، 
ال  العزل  في  كيميائيا  ألنه  االمتحان، 
يمكن للفيروس أن يكون من نوع حي، 
يطرح  ما  وهو  تركيب،  نتيجة  هو  بل 
«كــورونــا»  فــيــروس  عــن  عــدة  أسئلة 
منظمة  تحسم  لــم  الـــذي  ا�ستجد، 

الصحة الدولية في مصدره.
ا�عطيات  ــذه  ه فــي  مهما  يعد  لــم 
قابل  غير  لــفــيــروس  ا�سبوقة  غير 
عدد  عامل  على  تعتمد  أن  للسيطرة، 
الــفــيــروس على  قــدرة  الــوفــيــات، ألن 
وبالتالي،  كبيرة،  الجماعي  التدمير 
ــتــهــاب الــفــيــروســي ســريــع،  فـــإن االل
ــة  ا�ــغــارب إصـــابـــة  وأن  خــصــوصــا 
من  زعزعت  أخــرى  قاتلة  بفيروسات 
التنفسي  جــهــازهــم  ألن  مناعتهم، 
والستعمال  اإلصابات،  لتعدد  تضرر 
أصبح  ولذلك،  أخرى،  ألمراض  أدوية 
نظرا  ناجع،  غير  الكيميائي  ــدواء  ال
التي  األمـــراض  ولتعدد  �ضاعفاته، 
فإن  ولذلك،  الجسم،  نفس  يواجهها 
ناجعة  ظهرت  التي  هي  فقط  ا�ناعة 

مع «كورونا» ا�ستجد.
السياحة  على  ا�عتمدة  األقطار  إن 
مع  خصوصا  الفيروسات،  واختالط 
عرضة  أكثر  الجنسية»،  «السياحة 
في  االنتشار  يكون  فيما  غيرها،  من 
ــؤســس على  الــســلــوك الــجــمــاعــي ا�

تحركات «القطيع» أو الجماعات.
التجربة ا�عتمدة وا�عيارية  وتبقى 
الصحة  منظمة  حسب  إفريقيا،  في 
العا�ية، هي كينيا، من خالل صناديق 
األولى  العا�ية  ا�نظمة  تسميها  كما 
الــصــ�،  ــي  ف  «1 س.   .1 ــاديــق  «صــن

أوروبــا،  في   «2 س.   .1 و«الصندوق 
كينيا،  فــي   «3 س.   .1 و«الــصــنــدوق 
في  األنفلونزا  معيارية  تكون  ودائما 

الجنس السري بنفس السلوك.
الــفــيــروس نجحت  ومــحــاولــة عــزل 
بعض  فــي  تفشل  لكنها  إكلينيكيا، 
الحواضن  فيها  تتعدد  التي  التجارب 
إلى  ا�ــغــرب  انتقل  إذ  الفيروسية، 
ــحــدد»  ــر م ــي ــن فــيــروســي غ ــاضـ «حـ
تعمل  أن  الــدولــة  وعلى  لألنفلونزا، 
القدرة  وبــنــاء  العلمي  البحث  على 
ــروســات بما  ــي ــف ال عــلــى مــحــاصــرة 
أهلها،  مناعة  وتعزيز  بيئتها  يناسب 
للمضادات  ا�ــفــرط  االســتــخــدام  ألن 
األنفلونزا،  ــار  أث �كافحة  الحيوية، 
الفيروسية،  ا�ضادات  وصف  وعــدم 
تقدير  «ســـوء  ــاف  األوصــ بــأقــل  يعد 

خطير» على حياة اإلنسان ا�غربي.
ــة  ــوب ــب ــات ا�ـــتـــحـــدة ا� ــ ــواليـ ــ والـ
من  تعمل   «4 س.  أ.  بـــ«الــصــنــدوق 
خالل حس أخالقي، على األقل حسب 
منهاج  فإن  وبالتالي،  معيارها(11)، 
أنفلونزا  التعامل، رغم محدوديته مع 
صحي  نــظــام  ا�ستجد،  «كـــورونـــا» 
يكون  وال  الدولة،  جانب  إلى  مستقل، 
نظام دولة كما في حالة الص�، التي 
تقديراتها  العا�ية  للمنظمة  تمنح  ال 

اإلحصائية بشأن قتلى األنفلونزا.
األمر معقد مع الص�، فالبراغماتية 
تطرف  تــســاوي  لدولتها  ا�تطرفة 
ما  وهــو  ا�نفعية،  فــي  الرأسمالية 
بــ� بك�  أخــالقــي  فــي صــراع  يظهر 

وواشنطن بخصوص صنع لقاحات.
ليس  ا�ــغــرب  أن  ا�ــعــروف،  ومــن 
أنفلونزات وإعادة  لتفاعل  سوى حقل 
تبيئتها دون مجهود علمي في خارطة 
بعد  ا�واطن،  يجعل  ما  وهو  الــدول، 
الحجر الصحي، أقدر بمعرفة ا�صالح 

للبالد. االستراتيجية 

فمن جهة، البد، حسب ا�لحق األول 
الوصول  من  العا�ية،  الصحة  �نظمة 

إلى:
بطريقة  ــروســات  ــي ــف ال حــصــر   (1
األقل،  على  مستشفيات   10 في  دقيقة 
غير  حاالت  من  إكلينيكية  وتحليالت 
نسبتها  تزال  ال  حاالت  وهي  مطعمة، 

واسعة.
2) االلتزام بالتوصيات وا�رجعيات 
ومالحق  ببروتوكوالت  الصلة  ذات 

منظمة الصحة العا�ية.
الفيروسات  فإن  ثانية،  جهة  ومن 
ــا، مــخــزنــة في  ــي ــي تــعــتــمــد حــال ــت ال
الفعالية،  يفقدها  مما   ،«20 «ناقص 
تموقع  ــادة  ــ إع مــن  البـــد  وبــالــتــالــي، 

ألن  ا�ملكة،  في  الفيروسية  الخارطة 
التشخيص  في  الخنازير  أنفلونزا 
ا�ستضاد  مراقبة  في  محدودة  تبقى 
«السيروم»،  مضاد  وفي  «أنتيج�» 
«هونغ  أنفلونزا  مــع  نفسه  ــر  واألمـ
«ب»  عــائــلــة  ــيــروس  ف فيما  ــغ»،  ــون ك
مستضاد  عبر  فيحدد  لألنفلونزا، 
وفي  و(87/2)،   (16.88) «يماغاتا» 
هي  ا�غرب  وفي  «ب»،  ا�صل  مضاد 
غير معروفة النوع الفرعي، لذلك، فهي 
بعض  صــدم  ما  وهــو  للتحور،  قابلة 

الخبراء.
الــفــيــروســيــة  الــبــيــئــة  أن  ــث  وحــي
تنويعا  وتعرف  بسيطة،  غير  ا�غربية 
ساما، فإن الحجر ليس عملية اختبار، 
بل يجب أن يتحول إلى سلوك عادي 
مصادر  تجفيف  لضمان  وجماعي 
ــات الــفــيــروســيــة، فــالــذي  ــاج ــدم االن
ا�غرب  أن  هو  عليه،  التأكيد  يجب 
انفتاحه  بفضل  كالسابق،  يعد  لــم 
وأفـــارقـــة جنوب  اآلســيــويــ�  عــلــى 
الصحراء، وهو ما يجعله سلة عا�ية 
سياحي»،  «بــلــد  ــه  ألن للفيروسات، 
أن  يجب  ا�غربية  فا�ناعة  وبالتالي، 
�واجهة  أخــرى  ــدرات  ق إنتاج  تعيد 
هذا التحدي الصحي بسالسة وبدون 
حدوده  أغلق  الذي  فا�غرب  خسائر، 
وأغلق  الــدخــول  مــن  ــوال»  ــب «إي �نع 
«كوفيد  وجه  في  أخرى  مرة  حــدوده 
رئيسية  حاضنة  ذلك  مع  خلق   ،«19
لفيروسات شرق آسيا التي  تعدل من 
«ج�» الفيروس ألسباب إيكولوجية، 
تنهجه  متطور  بيولوجي  ولتصنيع 

الص� في هذه ا�رحلة الحساسة.
البيئي  الحل  صناعة  على  القدرة 
ــروس، وأيــضــا  ــي ــف ــعــدم تــوطــ� ال ل
العصبان  هما  محلية،  مناعة  لقيادة 
«العاصفة  مــن  للخروج  ا�ــركــزيــان 
الفيروسية»، التي وصلت إلى مساس 

أربعة مغاربة من كل خمسة بفيروس 
«جائحة»، فتضاعفت اإلصابات بسبب 

«كورونا» ا�ستجد إلى ربع ا�غاربة.
الصحة  �نظمة  الرسمية  األرقام  إن 
محاطة  غير  تعتبر  والتي  العا�ية، 
هي  ا�حلية،  األوســـاط  فــي  بالنشر 
بحق صادمة، ألنها تكشف أن ا�غرب 

مريض أكبر من الص�.

البنية الصحية للمملكة ال تسمح 
بتأمين حياة المغاربة أمام انفتاح 
بالدهم السياحي واالقتصادي في 

شراكات متعددة للغاية 

منذ  والسياحة،  التجارة  طريق  إن 
الــقــديــم، هــي أرض طــاعــون دائــمــا، 
يخرج  وال  ــروســات،  ــي ــف ال ــالط  الخــت
الفيروسية»  «العاصفة  عن  ا�غرب 

التي تعيشها بعض دول العالم.
بنيتها  ا�ملكة  تؤهل  أن  وعــوض 
فإنها  الخيار،  هذا  �واجهة  الصحية 
ا�صحات،  عبر  الــعــالج  خوصصت 
وبقي النجاح معلقا اليوم على األداء 
استراتيجية  أي  تعد  ولــم  الصحي، 
ناجحة مع هذه «العاصفة الفيروسية» 
التي تجتاح ا�غرب منذ انطالقها في 
السنة  والثالث� من  السابع  األسبوع 
ا�اضية، وتواصلت بقسوة ب� دجنبر 

ويناير 2020.
والتزاما بتوصيات منظمة الصحة، 
حالة  مــن  اقتربت  الحالة  هــذه  ــإن  ف
عنها  تقول  الفيروسية»،  «العاصفة 
ضعيفة،  أنها  ا�تحدة  األمم  مؤشرات 
إذ يوجد كل طبيب أللفي نسمة، فيما 
سرير واحد لكل ألف شخص، مع عدم 
وصول 18 في ا�ائة من الساكنة للماء 
75 في ا�ائة خارج  الشروب، ووجود 

الخدمة الصحية.
ا�ملكة  تستطيع  ال  النسبة،  فبهذه 
بـ«عاصفة  فكيف  جائحة  تواجه  أن 
فــيــروســيــة» تــؤكــد تــعــرض ا�ــواطــن 
الفيروسات  مــن  لتشكيلة  ا�ــغــربــي 

القاتلة، آخرها «كورونا» ا�ستجد.
ــات الــتــي  ــالص ــخ ــذه ال ــه وتــبــعــا ل
انهيار  فإن  العا�ية،  ا�نظمة  تحددها 
أي  في  الدخول  قبل  الصحي  النظام 
الجائحة،  انعكاسات  �حاصرة  رهان 
حالة  الــدولــة  فأعلنت  مباشرا،  جــاء 
االنهيار  ليكون  الصحية،  الــطــوارئ 
الطوارئ  وتكون  شامال،  االقتصادي 

الصحية حالة استثناء.
وشــديــدة  صعبة  الــلــحــظــة  وهـــذه 
تعمل  التي  ا�قاييس  بكل  التعقيد 
واألمم  العا�ية  الصحة  منظمة  عليها 
ا�ــتــحــدة، ويــمــوت مــن ا�ــغــاربــة 6.9 
أمـــراض  بسبب  ســنــويــا  ــة  ــائ ا� ــي  ف
أهــم  ــدى  إحـ واألنــفــلــونــزا  تنفسية، 
األمراض  مع  الشأن  وكذلك  أسبابها، 
 4.7 حــدود  في  تــزال  ال  التي  ا�عدية 
ا�عدية  ــراض  األم وتكون  ا�ائة،  في 
رغم  الالئحة،  في  ــى  األول التنفسية 
لتقسيمها ب�  الرباط  العاصمة  سعي 

ظاهرت� وبندين صحي�.
ليست  ا�عدية  التنفسية  واألمراض 
آلية  لديها  الــتــي  الــدولــيــة  الصيغة 
تحاول  وال  تحديدا،  األنفلونزا  لقتلى 
التي  كينيا  خــارج  الثالثية،  الـــدول 
الصحراء،  جنوب  ودول  القارة  تمثل 
حول  واضحة  رسمية  أرقــام  إعطاء 
يستسهله  ــذي  ال ا�ــرض  األنفلونزا، 
ويموت  مــأســاوي،  بشكل  الثالثيون 
على  يحسب  بينما  بسببه،  الكثيرون 
ال  الــذي  التشريح  حسب  آخــر  مظهر 

يجد األنفلونزا.
وحاليا، يبدو أن ا�رض األخطر الذي 
االجتماعية،  بالسكتة  ا�غرب  يهدد 
الــذي  العالم  فــي  حــدث  مــا  يضاهي 
قبل  �ا  تؤسس  ووقفة  سكتة  يواجه 

وما بعد «كورونا».
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احلجر الصحي ليس 
فقط بسبب «كورونا» 
املستجد، بل بسبب 

«العاصفة الف�وسية» 
التي جعلت 80 � 

املائة من املغاربة 
مصابني بأنفلونزات 

«هونغ كونغ» أو اخلنازير 
أو ف�وسات � دائرة 

اخلطر، وغ� �ددة 
من ف�وسات «ب».

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إصابات في األسبوع األول من دجنبر 
2019 من أنفلونزا «ب» غير محددة، وفي حدود 29 في المائة، قبل أن يرتفع 
العدد في األسبوع الثاني بـ ٥ في المائة إضافية مع ١ في المائة من أنفلونزا 

الخنازير، وفي األسبوع الثالث، ارتفعت اإلصابات بأنفلونزا الخنازير لتنتقل في 
األسبوع الذي بعده إلى 4 في المائة، فيما زادت اإلصابات باألنفلونزا «باء» غير 
المحددة، لتصل إلى 40 في المائة من أصل ٥٠ نقطة المعتمدة في المعيار 

العالمي، وهو رقم مهول زاده مأزقا حجم اإلصابات بأنفلونزا «هونغ كونغ»، 
وليس لدى المغرب قياسات موتاه من األنفلونزا.
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هذا إلى الطبيب العنصري جون بول ميرا

جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)
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ال ال: األفارقة ليسوا فئران تجارب

هو  وكــمــا  ــأســره  ب الــعــالــم  يعيش 
معلوم، مأساة وباء }كوروناz الخطير، 
حيث لم يسلم منه أي بلد في كل أنحاء 

ا�عمور.
ــرار  فــرنــســا ا�ــتــعــجــرفــة، وعــلــى غ
جميع الدول، تعاني وتفقد ا�ئات، بل 
تفاقم هذا  اآلالف من مواطنيها، جراء 
يفرق  الذي ال   zالديمقراطي{ الفيروس 
األبيض  ب�  وال  والفقير،  الغني  ب� 

واألسود.
 LCI خالل مقابلة تلفزية على قناة
الفرنسي  الطبيب  اقترح  الفرنسية، 
رئيس  مــيــرا،  ــول  ب جــون  العنصري 
إحــدى  فــي  ا�ــركــزة  العناية  مصلحة 
على  باريس،  العاصمة  مستشفيات 
زميله مدير األبحاث في معهد الصحة 
الوطني الفرنسي، الذي كان في نفس 
لقاح  تجريب  ــرح)  ــت (اق  ،zالــبــالطــو{
إفريقيا،  فــي   z19 لـ}كوفيد  محتمل 
وال  ــالج،  ع وال  أقنعة  توجد  ال  حيث 

نجرب  أن  }علينا  وأضاف  احتياطات، 
بأنهم  نعلم  ألنــنــا  عــنــدهــم،  الــلــقــاح 

.zمعرضون بشدة للخطر
زميله مدير األبحاث، كاميل لوشت، 
القيام  على  مشجعا  الـــرأي،  شاطره 

بهذه التجارب في إفريقيا.
وزميله،  ميرا  الطبيب  تصريحات 
حيث  العا�ي،  العام  ــرأي  ال استفزت 
بتصرفات  الناشط�  من  العديد  ندد 
ا�تغطرس  بالعنصري  ووصفوه  ميرا 

واألناني...
فإفريقيا التي تريدون أن تحولونها 
إلى مختبر للتجارب، أبناؤها هم الذين 
صنعوا مجدكم وحولوكم من منبوذين 
وفقراء إلى بلد غني، بعد أن استعمرتم 
لكم  بالنسبة  تعتبر  التي  القارة  هذه 
من  واستنزفتم خيراتها،  بقرة حلوب، 
وفضة،  وذهــب  وغــاز،  وبترول  معادن 
كل  ومــارســتــم  مواطنيها،  ــيــتــم  وأذلَّ
أنواع العبودية والسادية على سكانها 
ا�غلوب على أمرهم، كما خلقتم كراكيز 
�عظم  ــاء  ورؤسـ زعــمــاء  إلــى  تحولوا 
ويقدمون  يبايعونكم،  اإلفريقية،  الدول 
مناصبهم،  عــلــى  خــوفــا  ــوالء  ــ ال لــكــم 
كلما  تدبرونها  التي  االنقالبات  وعلى 

أحسستم بالخطر...
لنذكر  ــاضــة،  ــري ال ــي  ف فــقــط  نبقى 
كل  بأن  وأمثاله،  الحقير  الطبيب  هذا 

عبر  فرنسا  بها  فازت  التي  البطوالت 
وراءهــا  كــان  فيه،  ا�شكوك  تاريخها 
ا�نتخب  فـــاز  حــ�  أفـــارقـــة،  ــطــال  أب
الفرنسي بأول لقب عا�ي في كرة القدم، 
سنة 1998 بفرنسا، نعرف جيدا، وهم 

التي  الخبيثة  الطريقة  يعرفون  كذلك 
أوصلتهم إلى النهائي، والفوز الغريب 
ما  أدراك  وما  البرازيل  منتخب  على 
البرازيل، برونالدو، وريفالدو، ودونغا، 

وآخرين.
وراءه  كــان  التاريخي  الــفــوز  هــذا 
مجموعة من الشباب األفارقة، يقودهم 
دوسايي،  والغاني  زيــدان،  الجزائري 
وتيري  وتيرام،  ماكليلي،  والكونغولي 
الما،  برنارد  الثاني  والحارس  هنري، 
والسينغالي فييرا، وكارمبو، باإلضافة 
مختلفة،  جنسيات  ذوي  العب�  إلــى 
ليزارازو  وا�دافع  بارتيز،  كالحارس 
وإمانويل بوني اإلسباني�، وتريزيغي 
األرجنتيني، ودجوركاييف ذي األصول 

األرمينية.
أو  ثالثة  يبقى  الفرنسي�؟  إذن  أين 

أربعة العب� غير مهم�.
هذا كذلك ينطبق على اللقب الثاني 
بروسيا،   2018 سنة  به  فــازوا  الــذي 
كالهداف  ــة،  ــارق أف الــالعــبــ�  فمعظم 
مبابي، والغيني بول بوغبا، والقائمة 

طويلة جدا.
سنة  األول  األوروبــي  اللقب  وحتى 
بعض  وراءه  كـــان  بــفــرنــســا   1984
ــة على  ــارقـ الــالعــبــ� األجــانــب واألفـ
الخصوص، كالعميد مرايوس تريزور، 

وا�الي جون تيغانا.
بالنسبة  أوروبــي  لقب  أول  أن  كما 
سنة  مارسيليا  بــه  ــازت  فـ لــألنــديــة، 

ذي  الــفــرنــســي  وراءه  كـــان   1993
األصول اإليفوارية وا�زداد بالعاصمة 

أبيدجان، باسيل بولي...
هذا دون الحديث عن منتخب فرنسا 
كان  والــذي  الغاشم،  االستعمار  إبــان 
شمال  من  العب�  من  معظمه  يتكون 
إفريقيا، كأمير حديقة األمراء، ا�رحوم 
وعبد  بــلــمــحــجــوب،  ــان  ــرحــم ال عــبــد 
مونديال  في  شاركا  اللذين  الــســالم، 
بنمبارك،  الــعــربــي  وقبلهم   ،1954
ــفــوز، وا�ــخــلــوفــي،  ــي والـــجـــزائـــري ت
باإلضافة إلى هداف كل األجيال، والذي 
لهدافي  القياسي  بالرقم  يحتفظ  مازال 
جوست  هدفا،   13 بمجموع  ا�ونديال 
فونط� ا�زداد بمراكش، والذي يفتخر 
بدايته  كانت  فقد  اآلن،  لحد  بمغربيته 
ا�راكشي،   zالصام{ فريق  مع  الكروية 
قبل  البيضاء،  بالدار   zاليوسا{ وفريق 

أن يلتحق بنادي ريمس الفرنسي.
فال  وصلتم،  ومهما  حاولتم،  مهما 
بالغربال،  الشمس  تغطوا  أن  يمكنكم 
يخيفها  لــن  الــعــمــوم  على  فإفريقيا 
وببساطة،  ــه  ألن  ،zكــورونــا{ فــيــروس 
بسببكم،  وا�عاناة  ا�حن  على  تعودت 
بفضل  غانمة،  سا�ة  تخرج  وكــانــت 
ــوة إيــمــان  ــ ــا األقـــويـــاء، وق ــه رجــاالت

وتضامن مواطنيها.
فمهما وصلتم، ستبقى إفريقيا، على 

مر الزمان، عقدة بالنسبة إليكم.
فلتحيى إفريقيا.

نقولقالوا

و

ا�غرب،  فيه  بما  العالم  احتفل 
ــوم اإلثــنــ� 6 أبــريــل الــجــاري،  ي
الذي  للرياضة،  العا�ي  باليوم 
ا�ملكة  من  اقتراح  على  بناء  جاء 
ــي شــخــص األســتــاذ  ا�ــغــربــيــة ف
اللجنة  رئيس  نائب  لحلو،  كمال 

الوطنية األو�بية.
في  جاء  السنة،  لهذه  أبريل   6
العالم  يعيشها  خاصة  ظــروف 
تام  بشلل  أصيب  ــذي  ال بــأســره، 
 zكورونا{ فيروس  انتشار  بسبب 

ا�ستجد (كوفيد 19).
ــقــاتــل،  ــاء ال ــوبـ أمــــام هـــذا الـ
اليوم  في  الرياضي  العالم  رفــع 
العا�ي للرياضة شعار }التضامن 
وا�ؤازرةz، ليعبر عن الدور الهام 
الذي تلعبه الرياضة، إلبراز القيم 
تجلياتها،  أعلى  في  اإلنسانية 
لتخفيف اآلالم وا�عاناة والحروب 
الدول،  من  العديد  تعيشها  التي 
وقد رأينا ذلك من خالل التبرعات 
ا�الية لالعب� وا�سيرين وجميع 
وخارجه،  ا�غرب  في  الرياضي� 
للمحتاج�  ــدة  ــســاع ا� يــد  �ــد 

وا�تضررين.

ــداث،  ــ ــ ــذه األح ــ ــي خــضــم ه فـ
والعالم بأسره يحتفل بهذا اليوم، 
أكد كمال لحلو نائب رئيس اللجنة 
الوطنية األو�بية، أن اليوم العا�ي 
العالم  تعبئة  إلى  للرياضة يهدف 
الرياضي من أجل التكافل �حاربة 
أظهر  حيث  الفتاك،  الــوبــاء  هــذا 
جميع الرياضي� على الخصوص 
وأكد  ا�تضررين،  مع  تضامنهم 
التغلب  يمكن  ال  الحرب  هذه  بأن 
كفريق  الواحدة  باليد  إال  عليها 

متكامل ومنسجم.
عضو  لحلو،  كــمــال  وأضـــاف 
األو�بية  باللجنة  التسويق  لجنة 
األو�بية،  الحركة  أن  الــدولــيــة، 
ــرى،  ــ وكــســائــر األنــشــطــة األخـ
أي  مــن  أكــثــر  مطالبة  أصبحت 
مبادئها  بمراجعة  مضى،  وقــت 
األساسية دون التخلي عن قيمها 
ا�عهودة، وشدد بأن توماس باخ، 
الدولية،  األو�بية  اللجنة  رئيس 
وتجربته  بكفاءته  لــه  ا�شهود 
ترتيب  إعادة  على  قادر  ا�يدانية، 
بيت اللجنة األو�بية التي يفتخر 

بها الجميع.

السنة  هذه  االحتفال  ويتزامن 
أجل  من  للرياضة  العا�ي  باليوم 
مع  والتنمية،  والــســالم  السلم 
األو�بية  ــعــاب  األل مــيــالد  ذكـــرى 
بأثينا  انطلقت  الــتــي  الحديثة 

اليونانية عام 1896.
العالم  سيذكر  ــرى،  أخـ ومــرة 

كمال  اسمه  مغربيا  بــأن  بأسره 
لحلو هو من كان وراء هذه الفكرة 
النبيلة التي دافع عنها بقوة إلى 
فالرجل  الوجود،  إلى  خرجت  أن 
لقب  مــشــروعــيــة  فــعــال  يستحق 
الساحة  على  تميزا  األكثر  ا�سير 
ا�غربية األو�بية، وحتى العا�ية.
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 ا�درب طاليب يبحث خالل ا�يركاتو 
الصيفي ا�قبل عن رقم 10

جرائد

كيقلب  املواطن  وهاذ  مقربلة  الدنيا   

10.. ما لقاوهش حتى ريال  على الرقم 
مدريد.

واللجنة  ــيــابــان  ال ــ�  ب مــحــادثــات   
ألعاب  مصير  حــول  الدولية  األو�بية 

طوكيو
بيان اليوم

 راكم باقني معطلني، األلعاب األوملبية 

ستلعب سنة2021...

مركزها  تــضــع  ا�ــصــارعــة  جــامــعــة   
الصحة  وزارة  تصرف  تحت  الــدولــي 

والسلطات العمومية
االتحاد االشتراكي

كنتصارعو  راه  مصارعة،  بقات  ما   

غير مع مصيبة «كورونا».

من  يلتمسون  ورياضيون  مدربون   
ا�غاربة البقاء في منازلهم

العلم

 هاذ الشي عالش قدروا؟

 أرى في أزمة }كوروناz فرصة إلعادة 
هيكلة كرة القدم العا�ية

إينفانتينو، رئيس الفيفا

املــزيــد من  لــربــح  ــول فــرصــة  غير ق  

املاليير، كتقلب غير على «الهمزات».

من  يرفعون  الوطنية  األندية  مدربو   
وتيرة تداريب العبيهم

المنتخب

وتيرة  مــن  يــرفــعــوا  بغيناهم  حنا   

مساعداتهم ملواطني بلدهم...

الغاني دوسايي والجزائري 
زيدان أبطال العالم 1998

كمـال لحلو رئيـس اللجنـة الوطنيـة األولـمبيـة
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اِّـنتخب اإلفريقي (الفرنسي) بقيادة الغيني 
بوغبا اِّـتوج بكأس العالم 2018

األستاذ كمال لحلو بجانب رئيس 
اللجنة األوِّـبية الدولية توماس باخ

نرجسية الدولة الفرنسية 
ــى رأســـهـــا الــرئــيــس  ــل وع
تنفعها  لـــم  مــــاكــــرون، 
فــهــا هو  ــيء،  ــي أي شـ ف
ينتقد  الفرنسي  الشعب 
العشوائية  سياستها 
ــة فـــيـــروس  ــ ــارب ــ ــح ــ �

بعد  ا�ستجد،   zكورونا{

الالزمة  الكمامات  توفير  في  فشلها 
�نكوبيها ومرضاها الذين يعانون من هذا الوباء.

ا�واطنون الفرنسيون، وعبر مواقع التواصل االجتماعي، 
أشادوا باإلجراءات الناجعة التي اتخذها ا�غرب الذي أصبح 
ينتج 3 مالي� كمامة يوميا، وهذه الكمية قابلة لالرتفاع في 
فقط  سنتيما   80 جدا،  زهيد  وبمبلغ  القادمة،  القليلة  األيام 
ال غير، في مقابل الثمن ا�رتفع 
الذي تباع به هذه الكمامات 
و15   10 ب�  فرنسا  في 
أصبحت  حيث  أورو، 
ــا مــنــعــدمــة،  ــي حــال
وأكــــــــد بــعــض 
ــ�  ــطـ ــاشـ ــنـ الـ
الــفــرنــســيــ� 
بـــأن الــبــالد 
تدعي  الــتــي 
أشـــــيـــــاء ال 
القوة  وبأنها  لديها،  تتوفر 

من السادسة عا�يا،  ا�ساعدة  بطلب  اآلن  مطالبة 
الالزمة  الكمامات  توفير  على  مساعدتها  أجل  من  ا�غرب، 

للفرنسي� ا�حتاج� إليها.

زميله مدير األبحاث، كاميل لوشت، 
القيام  على  مشجعا  الـــرأي،  شاطره 

الفرنسي بأول لقب عا�ي في كرة القدم، 
1998 بفرنسا، نعرف جيدا، وهم 
الفرنسي بأول لقب عا�ي في كرة القدم، 

1998
الفرنسي بأول لقب عا�ي في كرة القدم، 

سنة 
الفرنسي بأول لقب عا�ي في كرة القدم، 

سنة 
الفرنسي بأول لقب عا�ي في كرة القدم، 

80 جدا،  زهيد  وبمبلغ  القادمة،  القليلة  األيام 
ال غير، في مقابل الثمن ا�رتفع 
الذي تباع به هذه الكمامات 

ب�  فرنسا  في 
أصبحت  حيث  أورو، 
ــا مــنــعــدمــة،  ــي حــال
وأكــــــــد بــعــض 
ــ�  ــطـ ــاشـ ــنـ الـ

القوة  وبأنها  لديها،  تتوفر 
من السادسة عا�يا،  ا�ساعدة  بطلب  اآلن  مطالبة 

الالزمة  الكمامات  توفير  على  مساعدتها  أجل  من  ا�غرب، 
للفرنسي� ا�حتاج� إليها.



كما لو كنا في عصر االستعمار 
يدعى  فرنسي  طبيب  أطل  البائد، 
من  العالم  على  ميرا  بــول  جــون 
خالل قناة فرنسية، ليتساءل على 
حول  تلفزيوني  برنامج  هامش 
فيروس  ملعالجة  املمكنة  اللقاحات 
»كورونا« قائال: ))أال يجب علينا 
إفريقيا  في  الدراسة  هذه  إجــراء 
عالج  أو  أقنعة  تــوجــد  ال  حيث 
بعض  في  حصل  كما  رعــايــة،  أو 
الدراسات املتعلقة باإليدز مثال((.
أنه  يفترض  الذي  الحوار،  هذا 
النخبة  عناصر  بعض  بني  يجمع 
قناة  على  ــر  ــدائ وال فــرنــســا،  فــي 
بني  الفرنسية  أي«  ســي.  »إل. 
في  املركزة  العناية  وحدة  رئيس 
بــبــاريــس،  ــوشــني«  »ك مستشفى 
الصحة  في معهد  األبحاث  ومدير 

عند  يقف  لم  الفرنسي،  الوطني 
إن  بل  االستفزاز،  من  الحد  هــذا 
لقاح  تجريب  اقترح  القناة  ضيف 
»الفتيات  بعض  فــي  »كــورونــا« 

اإلفريقيات املنحرفات«.
األلم  حرك  العنصري،  الطبيب 
مازال  إفريقيا  في  غائر  جرح  في 
ــى الــيــوم، تــصــوروا أن  يــنــزف إل
إعالن  بعد  فقط  أياما  يأتي  كالمه 
التي  »اإليدز«  حقنة  تجارب  فشل 
في  مواطنني  على  تجريبها  تــم 

جنوب إفريقيا.
يمكن  الــتــي  النظرة  تــصــوروا 
الطبيب  هذا  أمثال  عند  تكون  أن 
يقرأ  وهو  اإلفريقية،  القارة  نحو 
ما  ــالم،  اإلعـ وســائــل  عبر  كغيره 
))أوقفت السلطات الصحية  يلي: 
مضاد  لــقــاح  تجربة  األمــريــكــيــة 

لفيروس نقص املناعة البشرية في 
عدم  أظهر  بعدما  إفريقيا،  جنوب 
الــوبــاء((..  مكافحة  في  فاعليته 
وكاالت  تشرح  بساطة،  بكل  هكذا 
الذي  اللقاح  ))تجربة  أن  األنباء 
إن  تــي.  فــي.  »إتـــش.  عليه  أطلق 
2016، وشملت  702« بدأت العام 
ــد الــــذي أظــهــر  ــي ــوح ــاح ال ــق ــل ال
أنــه يــوفــر بــعــض الــحــمــايــة ضد 
اإليــدز  ملــرض  املسبب  الفيروس 
تايالند عام  في تجربة سابقة في 
2009، وفق »فرانس بريس«، وقد 
 5400 حوالي  التجربة  في  شارك 
نقص  فيروس  يحملون  ال  متطوع 
املناعة البشرية في 14 منطقة في 
جنوب إفريقيا، وهم رجال ونساء 
ناشطون جنسيا تتراوح أعمارهم 
)املصدر:  عــامــا..((  و35   18 بني 

عدة وكاالت لألنباء(.
فشل  عن  يعلنون  بساطة،  بكل 
تجربة لقاح »اإليدز« على مواطنني 
أن  يعني  مــا  وهــو  إفريقيا،  فــي 
بهذا  أصيبوا  أبــريــاء  مواطنني 
اللقاح،  تجربة  خــالل  من  املــرض 
البيانات  الباحثون  ))درس  حيث 
خالل  مــن  عليها  تحصلوا  التي 
وهو  شهرا،   18 خالل  مجموعتني 
لنظام  الالزم  للوقت  األدنى  الحد 
مناعية..  استجابة  لتحفيز  اللقاح 
إصابة   129 هــنــاك  أن  ووجـــدوا 
البشرية  املناعة  نقص  بفيروس 
و123  اللقاح  متلقي  بني  حدثت 
ــة بــالــفــيــروس حــدثــت بني  إصــاب
وبالتالي،  الوهمي،  العالج  متلقي 
أوقفت التجربة(( )نفس املصدر(.
يمكن  فقط،  اإلفريقية  القارة  في 

إعالن مثل هذا الكالم دون حصول 
ثورة شعبية)..(، ولكن هذا الكالم 
نهل  التي  املحبرة  نفس  من  هو 
دعا  الذي  الفرنسي  الطبيب  منها 
إلى اعتبار إفريقيا حقال لـ»تجارب 
الطبيب  ينهل  وربما  الــفــئــران«، 
املذكور الذي اعتذر هو ولم تعتذر 
تصريحاته،  بثت  الــتــي  الــقــنــاة 
لتغريمها،  قانونيا  تتابع  ــم  ول
لهم  الفرنسيني  بعض  أن  حيث 
العنصرية  النظرة  في  طويل  باع 
التي  النظرة  وهي  إفريقيا،  نحو 
االستعمار،  أيام  في  سندها  تجد 
عندما سعى الجنرال شارل دغول 
منذ سنة 1944، الذي كان يترأس 

حــكــومــة مـــؤقـــتـــة، إلــى 
فرنسي  اتــحــاد  تدشني 
إفــريــقــي وهــو »اتــحــاد 

إعداد
سعيد الريحاني
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على هامش التصريحات العنصرية لطبيب فرنسي

فريو�س »كورونا« يف�صح عن�صرية الدول 
الكربى ويعجل بعودة القرا�صنة 

كاريكاتور يلخص املشهد العاملي اليوم

إخباريتحليل 



يحفظ  فرنسا«  أجــل  من  إفريقي 
مستعمرة،  كــدولــة  مكانتها  لها 
شبكة  أصــحــاب  على  باالعتماد 
ــهــدفــون إلــى  ــح الــذيــن ي املــصــال
إفريقيا  ))إبقاء دول غرب ووسط 
تحت سيطرة فرنسا(( في إطار ما 

»فرانس  بسياسة  تاريخيا  يعرف 
التي  الــســيــاســة  أفـــريـــك«، وهـــي 
األجهزة  خاللها  من  تتدخل  كانت 
الفرنسية لتنصيب ودعم الرؤساء 
انقالبات  تنظيم  أو  عنهم  املرضي 
لشروطها،  يخضعون  ال  من  ضد 
ولم ال استعمال أساليب االغتيال، 
فـ))بفضل شبكة »فرانس أفريك«، 
تــمــكــنــت فــرنــســا مــن االحــتــفــاظ 
الوحدة  على  بالسيطرة  لنفسها 
ــي وســط  الــنــقــديــة األســاســيــة ف
باسم  واملعروفة  إفريقيا  وغــرب 
ــقــي، وهــو نظام  اإلفــري الــفــرنــك 
دولـــة   14 ــه  ــوجــب ــم ب ــخــضــع  ت
مستعمرة   12 بينها  من  إفريقية، 
املصرفي  للنظام  سابقة،  فرنسية 
ــن خـــالل اعــتــمــاد  الــفــرنــســي، م
بالعملة  مرتبطة  موحدة  عملة 
الفرنسية.. وكان الفرنك اإلفريقي 
لتأمني  ناجعة  فرنسية  حيلة 
التدفق املستمر للعائدات النقدية 
املستعمرات  مــن  واالقــتــصــاديــة 
لــبــاريــس،  الــســابــقــة  الفرنسية 
يشترط  كان  االتفاق  وأن  خاصة 
 %  100 توريد  الفرنك  دول  على 
من ودائع النقد األجنبي الخاصة 
بها للبنك املركزي الفرنسي، قبل 
النسبة  هذه  تخفيض  يجري  أن 
لـ 65 % في السبعينات، والحقا 

2005، تحت ذريعة  50 % عام  لـ 
الفرنك  توفير غطاء نقدي إلصدار 
إفريقيا  تسلم  ــم  ول الــفــرنــســي.. 
املجموعات  عمل  من  اليوم  حتى 
وكمثال  الفرنسية،  املخابراتية 
ما  املــجــمــوعــات،  هــذه  عمل  على 
ــي غــيــنــيــا، إذ  حـــدث تــاريــخــيــا ف
الغيني  الــرئــيــس  أعــلــن  حينما 
التوقيع  رفضه  سيكوتوري  أحمد 
السياسية  التبعية  اتفاقية  على 
مؤتمر  بعد  لفرنسا  واالقتصادية 

إال  يمض  لم   ،1944 برزافيل سنة 
وقت قليل حتى أغرقت املخابرات 
املزيفة  بالعمالت  غينيا  الفرنسية 
ــا وســحــبــت  ــصــاده ــت فـــدمـــرت اق
سحبت  كما  هناك،  من  جنودها 
وأوقفت  والدرك،  الشرطة  أسلحة 
إنشاء الطرقات واملدارس وتدريب 
الوليدة،  للدولة  اإلداريــة  الكوادر 
في  ممتلكاتها  جميع  ــرت  ــ ودم
نون  مــوقــع  ــدر:  ــص )امل غينيا(( 

بوست(.
عن  الــقــنــاع  ســقــط  إذن،  هــكــذا 
تصريح  خالل  من  فرنسا،  بشاعة 
وال  تلفزيونية،  قناة  على  صــادم 
التصريح  عــنــد  الــبــشــاعــة  تــقــف 

اإلعــالم  وسائل  جل  إن  بل  فقط، 
ورجال القانون في فرنسا سكتوا 
االحتجاجات  رغــم  الواقعة،  عن 
أزمة  ساهمت  وهكذا  اإلفريقية، 
انــتــشــار فــيــروس »كــورونــا« في 
ظهور الوجه البشع لبعض الدول 
تظاهرت  لطاملا  الــتــي  الــكــبــرى، 
بل  إفريقيا،  دول  مع  بالصداقة 
إن الوجه البشع لهذه الدول ظهر 
فرنسا  بينها، وها هي  فيما  حتى 
من  تجد  إفريقيا،  تحتقر  الــتــي 

بأمريكا،  األمر  ويتعلق  يحتقرها 
أملانيا  من  مسؤولون  اتهم  ))فقد 
هذا  املتحدة  ــواليــات  ال وفرنسا 
معدات  وجهة  بتحويل  األسبوع، 
ــة مــخــصــصــة فـــي األصـــل  ــي طــب
على  بــاملــزايــدة  ــك  وذل لبلديهما، 
وبحسب  األصــلــيــني..  املشترين 
الواليات  فإن  ــان،  األمل املسؤولني 
املــتــحــدة اعــتــرضــت شــحــنــة في 
الطبية،  املـــعـــدات  ــن  م تــايــالنــد 
في  أمريكية  شركة  صنعتها  التي 
األراضــي  إلــى  وحولتها  الصني، 
صحيفة  بــحــســب  األمـــريـــكـــيـــة 
»ديرتاغشبيغل« األملانية، ووصف 
عملية  برلني،  في  الداخلية  وزير 

الحديثة..  بالقرصنة  االعتراض، 
وفي الوقت نفسه، اتهم مسؤولون 
فــرنــســيــون الـــواليـــات املــتــحــدة، 
األقنعة  بتحويل وجهة شحنة من 
شانغهاي  في  املصنوعة  الطبية 
فرنسية  منطقة  إلى  واملخصصة 
األمريكية،  األراضي  إلى  منكوبة، 
بعد أن عرضت سعرا أعلى لفائدة 
صحيفة  وفـــق  ــزودة،  ــ املـ الــجــهــة 

البريطانية((. »الغارديان« 
يكشف  أن  يــتــصــور  ــان  كـ مــن 

الشكل  بهذا  بشاعته  عن  العالم 
ــا هــي وســائــل اإلعــالم  الــفــج، وه
عما  مسبوقة  غير  مقاالت  تكتب 
كان يسمى القوى العظمى، ))فقد 
فجرت أزمة كورونا حربا وتهافتا 
غربية  دول  بــني  مسبوقني  غير 
وأجهزة  الكمامات،  استيراد  على 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، ملــواجــهــة 
دوال  دول  واتــهــمــت  بــل  املـــرض، 
شحنات  على  باالستيالء  أخــرى 
معدات طبية كانت موجهة إليها.. 
الحرب  هذه  أطراف  أن  واملفارقة، 
بتقديم  تغنوا  لطاملا  الــجــديــدة 
ــدات اإلنــســانــيــة لــلــدول  ــاع ــس امل
الــفــقــيــرة واملــنــكــوبــة فــي أوقـــات 

الدول  بدأت هذه  واليوم  األزمات، 
وتنزع  القبيح  وجهها  عن  تكشف 
حقيقتها((  على  لتظهر  قناعها 

)املصدر عدة وكاالت(.
العاملية قالت إن  وسائل اإلعالم 
على  استولت  املتحدة  الــواليــات 
إلى  موجهة  كانت  كمامات  شحنة 
فرنسا من الصني بعد تغيير وجهة 
الطائرة من خالل عرض أموال أكثر 
اتهمت  وأملانيا  للشحنة،  كقيمة 
باالستيالء  املــتــحــدة  الـــواليـــات 

قادمة  كانت  كمامات  شحنة  على 
صــادرت  التشيك  ودولـــة  إليها، 
متوجهة  كانت  كمامات  شحنة 
صــادرت  واألخــيــرة  إيطاليا،  إلــى 
إلى  متجهة  كانت  كمامات  شحنة 
على  استولت  وتركيا  تــونــس.. 
شحنة أجهزة تنفس كانت متجهة 
إلى إسبانيا.. فأين هي اإلنسانية 
التي لطاملا تغنت بها هذه الدول؟ 
أين االتحاد األوروبي، أين برامج 
الدعم األمريكية؟ إن عنوان العالم 
ــى األصــل،  ــعــودة إل الــيــوم هــو ال
والعبرة  للتعاطف،  مجال  ال  حيث 
الذي  األمريكي  الرئيس  كالم  من 
تهديد  حد  إلى  الجرأة  به  وصلت 

بقوله:  العاملية،  الصحة  منظمة 
ستعلق  املتحدة  الــواليــات  ))إن 
دفع مساهمتها املالية إلى منظمة 
تقديم مزيد  العاملية، دون  الصحة 
ترامب  وكــان  التفاصيل((..  من 
على  حــادا  هجوما  قبلها  شن  قد 
منظمة  ))إن  ــال:  ــائ ق املــنــظــمــة، 
الصحة العاملية أخفقت حقا)...(، 
كبير  بشكل  ممولة  أنها  الغريب 
من الواليات املتحدة، لكن تركيزها 

منصب على الصني((. 
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أين هي اإلنسانية التي 
لطاملا تغنت بها الدول 

الكربى؟ أين االحتاد األوروبي، 
أين برامج الدعم األمريكية؟ 

إن عنوان العامل اليوم هو 
العودة إىل األصل، حيث ال 
جمال للتعاطف، والعربة 

من كالم الرئيس األمريكي 
الذي وصلت به اجلرأة إىل 

حد تهديد منظمة الصحة 
العاملية، بقوله: ))إن 

الواليات املتحدة ستعلق 
دفع مساهمتها املالية

إىل منظمة الصحة العاملية، 
دون تقدمي مزيد من 

التفاصيل((

الدول الكربى تف�سح بع�سها البع�ض وتلغي مبداأ امل�ساعدات الإن�سانية

وسائل اإلعالم العالمية قالت إن الواليات المتحدة استولت على شحنة 
كمامات كانت موجهة إلى فرنسا من الصين بعد تغيير وجهة 

الطائرة من خالل عرض أموال أكثر كقيمة للشحنة، وألمانيا اتهمت 
الواليات المتحدة باالستيالء على شحنة كمامات كانت قادمة إليها، 

ودولة التشيك صادرت شحنة كمامات كانت متوجهة إلى إيطاليا، 
واألخيرة صادرت شحنة كمامات كانت متجهة إلى تونس.. وتركيا 

استولت على شحنة أجهزة تنفس كانت متجهة إلى إسبانيا

ألول مرة تعود الدول العظمى للقرصنة التجارية.. فأي مستقبل للعالقات فيما بينها؟
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من دروس «البغرير» إلى تطبيق «السكايب والكالس روم»

●  الرباط. األسبوع

ولعل  نعمة»،  نقمة  كل  «فــي  يقال 
نقمة جائحة  التي كشفتها  النعم  من 
من  مستقبال  ــد  الب ــه  أن «كـــورونـــا»، 
االهتمام بالصحة والتعليم كمجاالت 
ذات أولوية قصوى، ليس في ا�غرب 
مختلف  فــي  األكــيــد  ولــكــن  فحسب، 
مع  مستقبال  ينفع  ال  إذ  العالم،  دول 
والفيروسية،  البيولوجية  الحروب 
الكثيرة  الطبية  التجهيزات  ســوى 
للصحة  قــطــاع  ســـوى  وا�ــتــنــوعــة، 
مهيكل ومتطور، سوى قطاع للتربية 
ا�ــجــاالت  فــي  والتكوين  والتعليم 
بصورة  الطبي  ا�جال  وفي  برمتها، 
أساسية، سوى االهتمام بحق بمجال 
طبعا  رأســه  وعلى  العلمي  البحث 

البحث الطبي.
وإذا كانت أعطاب الصحة البنيوية 
للجميع،  معلومة  تبدو  قد  والهيكلية 
تم  قد  فيها  ا�سجل  الخصاص  وأن 
الطب  بدخول  اليوم  «نسبيا»  تداركه 
ما  ــقــاذ  وإن الــخــط،  على  العسكري 
فماذا  ا�جال،  هذا  في  إنقاذه  يمكنه 
من  هل  والتعليم،  التربية  قطاع  عن 
من  هــل  تدخله؟  عسكرية  مؤسسة 
عمال وباشوات وقياد وسلطة محلية 
القطاع؟  هــذا  يدخلون  وطني  وأمــن 
وزارة  ســوى  هناك  ليس  أنــه  األكيد 
الوطنية تضرب هنا وهناك،  التربية 
تنقذ  لعلها  عــشــواء،  خبط  وتخبط 
النهائية،  القلبية  السكتة  من  القطاع 
منذ  دخله  فقد  السريري،  ا�وت  أما 

عقود خلت.
قرار  بالدنا  إعــالن  بعد  فمباشرة 
ا�ؤسسات  وجميع  ــدارس  ا� إغــالق 
جائحة  ــة  ــ أزم بــســبــب  التعليمية 
ــا»، اعــتــقــدت أغــلــب األســر  ــورونـ «كـ
وتعليقها  الــدراســة  عن  توقيف  أنــه 
من  هناك  بل  مسمى،  غير  أجل  إلى 
الــدراســيــة  السنة  نهاية  اعتبرها 
ببساطة،  هــي  أو  ــال،  أص ا�عطوبة 
كل  يعيش  لــقــطــاع  مــوجــعــة  ضــربــة 
قمة  في  وهو  واالختالالت  األعطاب 
التعلم عن قرب، فما بالك بالتعليم عن 

الــوزارة  درست  هل  وبالتالي،  بعد؟ 
بعد؟  عن  التدريس  جوانب  كل  حقا 
لألعطاب  توقعاتها  وضــعــت  وهــل 
سيخلفه  الـــذي  ا�جتمعي  ــفــرز  وال

الفقراء  أبناء  ب�  بعد  عن  التعليم 
القطاع  تالميذ  ب�  األغنياء؟  وأبناء 

الخاص وتالميذ القطاع العام؟

صرخة الجوع أعظم من صرخة 
التعلم

يرى مختصون، أن مشاكل التعليم 
«كورونا»،  جائحة  ظل  في  بعد  عن 
الهوة  تمديد  حــدود  عند  تقف  لــن 

والتعليم  العمومي  التعليم  ب�  أكثر 
لنا  ستنتج  بل  فحسب،  الخصوصي 
نفس  داخــل  كبيرين  وشــرخــا  هــوة 
من  بالرغم  إذ  العمومي،  التعليم 
من  الكثير  عند  التلقي  مــحــدوديــة 

التلفزة  قنوات  مستوى  على  األســر 
ــدروس  ــ ــي تــنــقــل ال ــت الــعــمــومــيــة ال
الرابعة/  ا�غربية،  (قناة  للتالميذ 
كانت  وغيرها)،  العيون  الثقافية، 
هناك صرخة قوية فضحت ا�ستور، 
أطلقها أب يقطن أحد أحياء الصفيح 
الراية  رفــع  حــ�  البيضاء،  بــالــدار 
كشعار  ــه»  ــت ــراك «ب فـــوق  الــبــيــضــاء 
لجائحة  النهائي  االستسالم  على 
يموتون  «أبنائي  صارخا:  «كورونا» 
منذ  تصمت  لــم  ورضيعتي  جــوعــا، 

للحليب،  افتقادنا  بسبب  ساعة   12
أبنائي متوقفون عن الدراسة نهائيا، 
ــوخ، ال  ــكـ ــي هـــذا الـ ــوت ف ــم نــحــن ن
أصــال»،  تلفزة  جهاز  وال  كــهــربــاء.. 
أعطاب  أن  تؤكد  أخــرى  صرخة  هي 

الــزمــن  داخـــل  الــعــمــومــي  التعليم 
فما  كبيرة،  جد  الــعــادي،  والفضاء 
بالنا بالتعليم عن بعد في ظل جائحة 

«كورونا»؟

العالم القروي وظلم 
الديمقراطية املجالية

فيه جائحة  الذي سوت  الوقت  في 
البشر،  بني  مختلف  ب�  «كورونا» 
وزيرهم  فقيرهم،  كما  غنيهم  وجعلت 

الجنوب،  كما  الشمال  معلمهم،  كما 
مهدد  الــكــل  إفــريــقــيــا،  كما  ــا  ــ أوروب
الوباء  هــذا  أصــر  للوباء،  ومعرض 
ذلك  تكريس  من  ا�زيد  على  اللع� 
القرى  ب�  والهوة  الشاسع  الفرق 

مستوى  على  خاصة  وا�دن،  النائية 
فيروس  تفشي  كرس  حيث  التعليم، 
من  وزاد  التباين  ــذا  ه «كـــورونـــا» 
تعميق هذا التهميش بالنسبة للعالم 

القروي.
مرتبطة  بعد  عــن  التعلم  فقضية 
للثروة  ا�جالي  بالتوزيع  أســاســا 
ومعها  األساسية،  التحتية  وللبنيات 
مع  التعامل  في  ا�تساوي  التوزيع 
محمولة  هواتف  من  الذكية  األجهزة 
وحــواســيــب وغــيــرهــا، وهــو معطى 

في الوقت الذي سوت 
فيه جائحة «كورونا» 
بين مختلف بني البشر، 
وجعلت غنيهم كما 
فقيرهم، وزيرهم 

كما معلمهم، 
الشمال كما الجنوب، 
أوروبا كما إفريقيا، 

الكل مهدد ومعرض 
للوباء، أصر هذا 
الوباء اللعين على 

المزيد من تكريس 
ذلك الفرق الشاسع 
والهوة بين القرى 

النائية والمدن

أمزازي وزير التعليم الذي أصبح 
ناطقا رسميا باسم الحكومة
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أن  إذ  القروي،  العالم  داخــل  كارثي 
هواتف،  على  تتوفر  ال  األســر  أغلب 
من  فهي  عليها  تــوفــرت  إذا  وحتى 
له  عالقة  ال  الذي  جدا  العادي  النوع 
وظيفة  تؤدي  لن  وبالتالي،  بالذكاء، 
بسبب  القرية  ألبناء  بعد  عن  التعلم 
أصــال،  األنترنيت  لعالم  افتقارهم 
هذا طبعا دون الحديث عن استمرار 
الكثير من املناطق في القرى والجبال 
نعم  »الريزو«،  التغطية  شبكة  بدون 
ــقــرويــة في  عــشــرات الــجــمــاعــات ال
املغرب بدون تغطية، السيما باملناطق 
الجبلية في أزيالل، في تارودانت، في 
الريف، وغيرها، بل هناك مناطق عدة 
تتوفر على القط ترددات تابع لشركة 
الــشــركــات  لشبكة  ويفتقد  معينة 
التي  املشاكل  من  وغيرها  األخــرى، 
والقرية  الجبل  بني  الطبقية  تكرس 
من جهة، وبني هذين املجالني واملدن 
من جهة ثانية، وبني الطبقات الغنية 
والفقيرة من جهة أخرى، مما يرجح 
أعطابها  على  الــدراســة  توقف  معه 
حتى  نهائيا  بالقرية  وتواضعها 

إشعار آخر.

القطاع الخاص أو »املزوق من 
برا«...

بعد  عــن  التعليم  قصة  تــبــدو  قــد 
ــخــاص أخــف  فــي مــجــال الــقــطــاع ال
بعد  عن  التعليم  من  وأرحــم  ضــررا 
إلى  بالنظر  وذلك  العام،  القطاع  في 
تكريسه املطلق لضرورة التمييز بني 
التي  واملتوسطة  الغنية  الطبقات 
ذلك،  من  بالرغم  ولكن  إليه،  تلتجئ 
التحديات  بعض  يعيش  بدوره  فهو 
املــرتــبــطــة بــالــتــجــهــيــزات أحــيــانــا، 
الخاص  القطاع  مؤسسات  وبجشع 
من جهة أخرى، ذلك أن عملية التعليم 
التواصل  تقنيات  خالل  من  بعد  عن 
التي تخول عملية التدريس بالفيديو 
تتم  نفسه،  اآلن  في  التالميذ  لجميع 
واإلمكانيات  االعتمادات  على  بناء 
الــذاتــيــة ألســتــاذ الــقــطــاع الــخــاص، 
ــر بــالــحــواســيــب  ــ ــواء تــعــلــق األم ســ
حتى  ومنها  واألنترنيت،  والهواتف 
مصاريف أداء حصص الفيديو التي 
جيبه،  من  دقيقة   20 مدتها  تتجاوز 
وهــي إكــراهــات تضاف إلــى األجــرة 
الزهيدة لرجل التعليم الخاص )التي 
ال تتعدى في أغلب املؤسسات 3000 
غير  األستاذ  هذا  يجعل  مما  درهم(، 
بها  ويقوم  العملية  هذه  في  منخرط 
مضطرا ال بطال، بتقنياته املتواضعة، 
تارة تتيسر وتشتغل، وتارة تتعطل، 
أو كما قال أحد األساتذة: التعليم عن 
بعد مصيبة حقيقية في حق أساتذة 
إلى  تحولهم  ألنها  الخاص،  التعليم 
تقنية  ألن  تالمذتهم،  بني  السخرية 
الــهــواتــف  الئــحــة  تكشف  الــفــيــديــو 
األستاذ  من  املستعملة  والحواسيب 
يملك  ملعلم  فكيف  التالميذ،  وباقي 
ذات  تلميذة  يــدرس  »حقيرا«  هاتفا 
عبر  بالحصة  تتصل  سنوات  الثمان 
آخر صيحة في عالم الهواتف الذكية 
صار  باملناسبة  وهــو   ،)11 )أيــفــون 
مجاال للتباهي والتفاخر بني التالميذ 
في إطار عملية التدريس عن بعد، إذ 
»كالس روم«  أو  »زوم«  تفضح تقنية 

ماركة كل هواتف التالميذ واألساتذة 
في  تستعمل  الــتــي  الــســواء،  على 

الحصة التدريسية.
باألسر  املرتبطة  اإلشــكــاالت  أمــا 
ــاص،  ــخ ــاع الــتــعــلــيــم ال ــط ــل ق ــ داخ

السيما املتوسطة منها، والتي تقاتل 
ثالثة  لــتــدرس  بــالــقــروض  وتجاهد 
التعليم الخاص، فقد باتت  أبناء في 
اليوم أمام تحد جديد في إطار عملية 
التدريس عن بعد، إذ أصبحت بعض 
األسر تعاني مع عملية النقل املباشر 
في  املستويات  ولجميع  ــلــدروس  ل
ضرورة  يتطلب  مما  التوقيت،  نفس 
ــرة عــلــى ثـــالث أجــهــزة  ــ تــوفــر األس
ــدروس  ال األبــنــاء  يتلقى  لكي  ذكية 
معروف،  تطبيق  عبر  مباشر  بشكل 
عملية  فاعلية  من  تحد  مشاكل  وهي 

التعليم عن بعد.

الشكليات ها هي واملضمون 
فينا هو؟

توفر  مــدى  إشكالية  عــن  وبعيدا 
واألنترنيت  اإللكترونية  اإلمكانيات 

يستفيدوا  حتى  التالميذ  لجميع 
إكراهات  ومن  بعد،  عن  الدروس  من 
زمن  فــي  العصرية  التعليم  عملية 
فإن  »كورونا«،  وزمن جائحة  العوملة 
حول  اليوم  تطرح  بــدأت  اإلشكاالت 

مضمون وجودة هذا التعليم عن بعد، 
التربية  حقق  وهل  الغاية؟  حقق  هل 
األكــاديــمــي  بمفهومها  والــتــعــلــيــم 
والــعــلــمــي، أم كـــان مــجــرد إشــهــار 
كبلد  وبكوننا  وللتباهي،  لالستهالك 
أو  »كــورونــا«،  على  نتغلب  عصري 
باقي  مثل  حاضرون  بأننا  للتسويق 
األمم رغم الفرق في الوسائل، أي أنه 
الخنونة«  على  »عكر  ببساطة مجرد 

كما يقول املثل املغربي؟
فإنه  املختصني،  من  عدد  بشهادة 
يقوم  التي  االجتهادات  من  بالرغم 
عملية  في  التعليم  ورجال  نساء  بها 
متباينة  بــطــرق  بــعــد،  عــن  التعليم 
وتقنية  املباشر  الفيديو  تقنية  بني 
التمارين  إرســال  وتقنية  التسجيل، 
تصدير  املــوالــي،  الــيــوم  وفــي  فقط، 
تقنيات  كــلــهــا  فــتــبــقــى  األجـــوبـــة، 
الطرق  عن  البعد  كل  بعيدة  محدودة 

في  اعتمادها  يتم  التي  البيداغوجية 
القسم، حيث الفرق كبير في النتائج 
املباشر  التفاعل  وبني  التسجيل  بني 
من  كبير  عدد  فرأي  لذلك  القسم،  في 
األسر يجزم بأن اإلصرار على عملية 

األعطاب  كثيرة  بعد  عن  التدريس 
بغاية  الخصوصي  التعليم  داخــل 
تبرير أجور شهر أبريل وعدم إفالت 

اآلباء من األداء فقط. 

رفع امليزانية أم ترشيدها؟

التي  هاته  التعليم  أزمة  ظل  وفي 
تعريتها،  من  »كورونا«  فيروس  زاد 
ميزانيتي  إلــى  مجددا  النقاش  عــاد 
كذلك  وبـــرزت  والــتــعــلــيــم،  الــصــحــة 
مستقبال  بالعمل  جديد  من  مطالب 
على ضرب كل إمالءات صندوق النقد 
في  التقشف  إلــى  الداعية  الــدولــي، 
بعرض  والصحة،  التعليم  ميزانيتي 
رفع  على  العمل  وبالتالي،  الحائط، 
الذي  املستقبل  في  التعليم  ميزانية 
بات ضرورة ملحة، هذا املطلب الذي 
ارتبط في أذهان املغاربة بالتدخالت 
القوية التي كان يعبر عنها البرملاني 
بالفريج،  عمر  اليسار  فيدرالية  عن 
ــرد وحــيــدا خـــارج الــســرب،  الـــذي غ
ــل إنـــه رفـــع الــتــحــدي عــالــيــا حني  ب
البرملان،  جلسات  خالل  جهرا  طالب 
التعليم،  ميزانية  رفع  على  بالعمل 
وطالب بضرورة خفض  »تجرأ«  وقد 
إلى  وتحويلها  القصور  ميزانية 
أزمــة  حقا  فهل  التعليم،  ميزانية 
التعليم أزمة إمكانيات، أم أزمة برامج 
ــوارد  م وتــدبــيــر  وتسيير  ومــنــاهــج 
النقابي،  العمل  وتسييس  بشرية 
التي  البنيوية  األعطاب  من  وغيرها 
عن  متخلفا  وجعلته  تعليمنا  كبلت 
سوى  »كــورونــا«  ومــا  العالم؟  ركــب 
التي كشفت  ورقة أخرى من األوراق 

الحل  فهل  املتعددة،  وأعطابه  عورته 
الذي  القطاع  هذا  تدبير  عسكرة  في 

استعصى عن التطويع واإلصالح؟

ماذا عن امتحانات نهاية 
السنة؟

يتضح  بدأ  االرتباك،  هذا  ظل  في 
لم  التعليم  حول  القلق  منسوب  أن 
بعد،  عن  التعليم  طرق  حبيس  يعد 
الفقيرة  الطبقات  استفادة  ــدى  وم
فقط،  التدريس  عملية  مواصلة  من 
ــول مــا بعد  بــل الــتــســاؤل يــطــرح ح
من  ننطلق  هــل  »كـــورونـــا«،  أزمـــة 
حيث  من  سنواصل  أم  وقفنا،  حيت 
بعد؟  عن  التعليم  تقنيات  أوصلتنا 
حول  كذلك  بقوة  السؤال  يطرح  بل 
ستكون  هل  السنة،  آخر  امتحانات 
هناك امتحانات؟ وما هي املواد التي 
املواد  هل  التالميذ؟  فيها  سيختبر 
املقروءة أم املواد التي تابعوها عبر 
بيضاء  سنة  ستكون  أم  األنترنيت، 

للتالميذ؟ بالنسبة 
أي  تــمــلــك  ال  الـــــوزارة  أن  ــدو  ــب ي
األقل  على  األسئلة  هذه  حول  جواب 
تنتظر  وربما  الراهنة،  املرحلة  في 
الـــتـــطـــورات املــرتــبــطــة بــالــظــروف 
مــؤشــرات  تحسن  ومـــدى  الصحية 
مستقبال،  »كورونا«  جائحة  مواجهة 
غير أنه في حالة ما تحسنت الظروف، 
تحديات  ــام  أمـ ــوزارة  ــ الـ فستكون 
»صدقية  عدم  أمام  السيما  حقيقية، 
التي  املستمرة  املراقبة  نقط  وجدية« 
الخاص  التعليم  مؤسسات  تضعها 
األوروبية  الدول  بعض  بدأت  والتي 
إنقاذ  عملية  في  اعتمادها  كفرنسا، 

السنة الدراسية.

تفاؤل الوزارة أو »شكون يشكر 
لعروسة؟«...

واملشاكل  اإلكراهات  هذه  ظل  في 
عملية  حــول  الصاخبة  والنقاشات 
تطرحه  مــا  وكــل  بعد،  عــن  التعليم 
الوزارة  بدت  ومشاكل،  تفاوتات  من 
الوصية جد متفائلة من هذه العملية 
به  قــامــت  رســمــي  تقييم  على  بــنــاء 
للفترة الرابطة بني 16 مارس املاضي 
ويوم 2 أبريل الجاري، حيث بدت جد 

متفائلة من العملية.
وقال بيان رسمي صادر عن وزارة 
البوابة  إطــالق  ومنذ  أنــه  ــزازي،  أمـ
والتي  ــس«  ت »تلميذ  اإللــكــتــرونــيــة 
حسب  مصنفة  رقمية  مضامني  توفر 
التعليمية  واملــســتــويــات  األســـالك 
معدل  بلغ  الــدراســيــة،  املـــواد  ــذا  وك
حوالي  املنصة  لــهــذه  املستعملني 
كما  يوميا،  مستعمل)ة(  ألف   600
بلغ مجموع املوارد الرقمية املصورة 
وأن  مورد،   3000 إنتاجها،  تم  التي 
تبثها  التي  اليومية  الـــدروس  عــدد 
الثالث،  الوطنية  التلفزية  القنوات 
بما  يوم،  56 درسا كل  إلى  قد وصل 
انطالق  منذ  درســا   730 مجموعه 
الدروس  عدد  بلغ  كما  العملية،  هذه 
غاية  إلى  إنتاجها  تم  التي  املصورة 
الجاري،  أبريل  فاتح  األربــعــاء  يــوم 
املستوى  على  درس   2600 حوالي 
ــوي واإلقــلــيــمــي،  ــه ــج املـــركـــزي وال
أما  كما،  إيجابية  جد  حصيلة  في 
وأهــل  الخبراء  عند  فعلمها  كيفا، 

االختصاص.
مطروحا  التالي  الــســؤال  ليبقى 
بــقــوة: فــي ظــل هــذه األعــطــاب التي 
زمن  في  بعد  عن  التعليم  منها  عانى 
الطبقي  التكريس  وهــذا  »كــورونــا«، 
بعد،  عن  التعليم  عملية  أفرزته  الذي 
بحيث انتقل بأبناء األغنياء والفقراء 
وتقنية  روم«  »الــكــالس  تعليم  إلــى 
بينما  »السكايب«،  »الزوم«، وتطبيق 
عند  والبوادي  القرى  أبناء  لنا  أبقى 
حدود دروس »البطبوط« و»البغرير«، 
فهل السنة الدراسية والتعليم توقف 
ــل غــيــر مــســمــى، كــاملــوســم  ــى أجـ إلـ

الرياضي والثقافي، وكل املجاالت؟

مـع الحـدث

أب يصرح: أبنائي ال يجدون 
ما يأكلون.. والوزارة تقترح 

التعليم عن بعد 

في ظل أزمة التعليم هاته التي زاد فيروس »كورونا« من 
تعريتها، عاد النقاش مجددا إلى ميزانيتي الصحة والتعليم، 

وبرزت كذلك مطالب من جديد بالعمل مستقبال على ضرب كل 
إمالءات صندوق النقد الدولي، الداعية إلى التقشف في ميزانيتي 

التعليم والصحة، بعرض الحائط، وبالتالي، العمل على رفع 
ميزانية التعليم في المستقبل الذي بات ضرورة ملحة



 عزيز الفاطمي

»تقاعس«  أو  »عجز«  استمر  بعدما 
الجهات املعنية في إيجاد حلول جذرية 
أجل  من  وإنسانية  اجتماعية  بمقاربة 
وقف تنامي الفوضى املفرطة باألسواق 
من  محيطها  يعرفه  ومــا  النموذجية 
املدنية  عــن  البعد  كــل  بعيدة  مظاهر 
يقع  عــمــا  الــحــديــث  دون  املــتــحــضــرة، 
فوضى،  من  الشعبية  بـ»السويقات« 
العمومي  املــلــك  احــتــال  ــى  إل إضــافــة 
بشكل فظيع  من طرف أصحاب الدكاكني 
العودة  ارتأيت  والصناعية،  التجارية 
لجريدة  سبق  الذي  املوضوع  هذا  إلى 
مقال  في  إليه  ــارت  أش أن  »األســبــوع« 
تحرير  معركة  »إطـــاق  عــنــوان:  تحت 
والذي  النموذجية«  التجارية   األسواق 
التي  الحساسة  الظرفية  ضرورة  أملته 
فيروس  غــزو  بسبب  بادنا  منها  تمر 
وراء  ما  بلدان  من  قادما   »19 »كوفيد 

ضيفا  وحــل  اســتــئــذان،  دون  الــبــحــار 
ثقيا قاتا، وكما هو معلوم، فقد لجأت 
اتخاذ مجموعة  إلى  الرسمية  السلطات 
ــرض حالة  فـ أهــمــهــا  ــرارات،  ــ ــق ــ ال مــن 
للحد  وسيلة  كأنجع  الصحية  الطوارئ 
من نشاط الفيروس الغادر، إال أن تنفيذ 
البهجة،  مدينة  في  الحكيم  القرار  هذا 
أخرى،  إلى  منطقة  من  تطبيقه  يختلف 
الوضع  بخطورة  االستهانة  ــزداد  وتـ
الزالت  التي  الشعبية  األحياء  بمعظم 
تعيش على وقع تجمعات شبابية تافهة 
املــجــهــودات  ــم  رغ فيها،  مــرغــوب  غير 
التي  املعنية  الجهات  املبذولة من طرف 
مجهودات  من  تبذله  بما  التنويه  وجب 
مضنية في سبيل الواجب الوطني، كما 
املواطنني  ــام  ازدحـ مــن  حــاالت  تسجل 
مراعاة  دون  الشعبية  األســواق  داخــل 
األمان  واحترام مسافة  السامة  شروط 
املحددة في متر وما فوق ضمانا لسامة 

الجميع.

املرفوضة،  التصرفات  هــذه  وأمـــام 
املصابة  الحاالت  عدد  ارتفاع  ظل  وفي 
الوضع  استدعى  »كــورونــا«،  بفيروس 
من  والــصــارم  العاجل  التدخل  املقلق 
أصــدرت  التي  املحلية  السلطة  طــرف 
الحد  أجــل  من  الــقــرارات  من  مجموعة 
العواقب،  الوخيمة  التصرفات  هذه  من 
ومن أهم ما قرر في هذا الشأن: تحديد 
أوقات العمل داخل األسواق النموذجية 
داخل  املنتشرة  الشعبية  و»السويقات« 
 1 إلــى  صباحا   7 من  العتيقة  األحياء 
بعد الزوال طيلة أيام األسبوع، وكل من 
لعقوبات  اإلجراء سيتعرض  خالف هذا 
زجرية، إذ يمنع فورا من مزاولة نشاطه 
التجاري، ناهيك عن املتابعة املنصوص 
العمل،  بها  الجاري  القوانني  في  عليها 
األمن  ومصالح  املحلية  للسلطة  ويعهد 
الوطني والدرك امللكي، تنفيذ هذا القرار 
العاملي رقم 554 الصادر بناء على حالة 
الطوارئ الصحية والتدابير االحترازية 

 ،»19 »كوفيد  فيروس  انتشار  من  للحد 
كما صدر قرار عاملي آخر يقضي بمنع 
بيع الخمور، إال أن هذا القرار لم يعمر 
طويا، حيث تم استدراكه  بقرار يلغي  

قرار املنع، لضمان استمرارية بيع هذه 
املمنوعات، كما أصدر والي الجهة قرارا 
الــدراجــة  ركــوب  شخصني  على  يمنع 

العادية والنارية والثاثية العجات.
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عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
بجماعة  املحلية  السلطة  أقدمت   ■
الفنيدق، األسبوع املاضي، على اقتحام 
كانت  الغذائية  باملواد  مليء  مستودع 
في  الساكنة  من  معينة  لفئة  موجهة 
املتضررين  املحتاجني  مساعدة  إطار 
مصادر  وحسب  »كــورونــا«،  وبــاء  من 
لحركة  تابعة  الجمعية  فــإن  محلية، 
العدالة  حزب  على  محسوبة  »دعوية« 
والتنمية الذي يرأس مجلس الجماعة، 
كانت بصدد توزيع هذه املواد قبل أن 
مدعومة  املحلية  السلطة  تباغتها 
ثاثة  اعتقال  وتم  األمنية،  بالعناصر 
على  حصولهم  عدم  بحجة  أشخاص 
وصل اإليداع لجمعيتهم، كما تم حجز 
املواد الغذائية التي تستعمل ألغراض 
الفقراء  مساعدة  في  وليس  سياسية 

خال هذه الظرفية الصعبة.

التطوانيني  من  العديد  يتساءل   ■
فيروس  محاربة  في  العامل  دور  عن 
الــذي يتتبع األوضــاع من  »كــورونــا« 
باقي  مثل  للميدان  النزول  دون  مكتبه 
والتي  لتطوان،  املجاورة  املدن  عمال 
من  للشوارع  مسؤوليها  جميع  نــزل 
الصحية  الــطــوارئ  حالة  فــرض  أجــل 
لوحظ  حــني،  في  األوضـــاع،  ومراقبة 
بمدينة  يشتغلون  الذين  هم  القياد  أن 
مما  آخــر،  مــســؤول  أي  دون  تــطــوان 
ظل  في  تتراجع  الطوارئ  حالة  جعل 
الصحي من طرف بعض  الحجر  كسر 

املواطنني.

■ تدخل عامل إقليم شفشاون بقوة، 
من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية 
انتشار  بسبب  املغرب  يعرفها  التي 
فيروس »كوفيد 19«، وانفجر في وجه 
رئيس  بينهم  من  املسؤولني،  جميع 
حيث  باملنطقة  األمنية  األجهزة  إحدى 
لتتطور  الرسمي،  بزيه  باعتقاله  أمر 
على  الداخلية  وزارة  وتدخل  األمــور 
الخط، مطالبة بالتوضيح من الطرفني، 
الذي  املسؤول  هذا  سبيل  إخاء  ليتم 
حقه  في  رسمي  بإنجاز محضر  طالب 
انتظار صــدور  فــي  األمـــن،  مــن طــرف 

باغ توضيحي في املوضوع.

املواطنني  من  العديد  استحسن 
بمراقبة  املكلفة  الجهات  بعض  قيام 
بالشمال،  الجماعات  فــي  األســعــار 
بتحديد  وتطوان،  وطنجة  كالعرائش 
الئحة تحدد أسعار الخضر والفواكه، 
سواء بسوق الجملة أو داخل أسواق 
هي  املبادرة  فهذه  بالتقسيط،  البيع 
ــتــاعــب في  ــحــد مــن ال ــل ال مــن أجـ
الظرفية  هذه  في  خصوصا  األثمان، 
نتيجة  املـــغـــرب  مــنــهــا  يــمــر  ــي  ــت ال
»كورونا« وفرض حالة  وباء  انتشار 
الطوارئ الصحية، وتنوير املواطنني 
العديد  لدفع  األســواق  أسعار  حول 
من الشبهات املنتشرة حول االرتفاع 

الصاروخي في األثمان.
أسعار  في  الواضح  الفرق  ورغــم 
ــفــواكــه بــني الــعــرائــش  الــخــضــر وال
وطــنــجــة وتــطــوان رغـــم قـــرب هــذه 
أن  إال  البعض،  بعضها  مــن  املـــدن 
املعنية  لــلــجــهــات  يــشــفــع  لــم  ــك  ذلـ
للمستهلكني،  أسعارها  توحد  بــأن 

مصراعيها  على  األبــواب  فتح  مما 
الخضر  أثمنة  في  املتاعبني  أمــام 
والـــفـــواكـــه وكـــذلـــك بــعــض املـــواد 
الجهات  غياب  مستغلني  الغذائية، 
املعنية واملسؤولة عن مراقبة وتتبع 

هذه األسواق.
البضائع سوق  تغادر هذه  إن  فما 
ال  ــادة  م إلــى  تتحول  حتى  الجملة 
والــقــوانــني،  األوراق  فيها  تتحكم 
يشرع  الذي  البائع  فيها  يتحكم  بل 
بذلك  محدثا  به  الخاصة  التسعيرة 
الباعة  بني  والعشوائية  الفوضى 
يرفعون  ــدورهــم  ب الــذيــن  ــن  اآلخــري
للخضر  بالنسبة  خصوصا  األسعار 
صغيرة  جولة  خال  فمن  والفواكه، 
أن  لك  يتبني  تطوان،  أســواق  داخــل 
ال  األسعار  تحدد  التي  الوثيقة  هذه 
باملدن  وال  تطوان  بمدينة  لها  عاقة 
بني  كبير  الفرق  حيث  لها،  املجاورة 
الائحة  على  املــوجــودة  ــار  األســع

والتي على أرض الواقع.

والحظ العديد من املتتبعني للشأن 
ــعــام بــتــطــوان، مــنــذ فـــرض حالة  ال
الطوارئ الصحية، أن أسواق تطوان 
سواء  ميدانية،  زيــارة  أي  تعرف  لم 
من طرف السلطة املحلية أو الجماعة 
األســواق  مراقبة  أجــل  من  الترابية 
في  يتاعبون  الذين  املخالفني  وزجر 

للظرفية  احترام  أدنى  دون  األسعار 
التي تمر بها الباد.

ــارة إلــى أن أســواق  وتــجــدر اإلشـ
والفواكه  بالخضر  الخاصة  تطوان 
ملحوظا  اكتظاظا  تعرف  واألسماك، 
حالة  عنها  رفــعــت  املــديــنــة  وكـــأن 

الطوارئ الصحية.

ن�سر الئحة اأثمان اخل�سر والفواكه على »الفي�سبوك« دون 
مراقبتها على اأر�ض الواقع

ــوان  ــ ــن أعـ ــ ــد م ــديـ ــعـ ــق الـ ــوثـ يـ
تدخات  يسجلون  الذين  السلطة 
حظر  لفرض  جــوالت  في  رؤسائهم 
فيروس  انتشار  بسبب  التجول 
العديد  تطوان،  بمدينة  »كورونا« 
عليها  يقدم  التي  الــخــروقــات  مــن 
عبر  وذلك  الدوائر،  ورؤساء  القياد 
مباشرة  نشرها  يتم  فيديوهات 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
تتضمن ضرب املواطنني واستعمال 
وغيرها  والشتم،  والسب  العنف 
جميع  تخرق  التي  التصرفات  من 
ــي هــذا  ــقــوانــني املــعــمــول بــهــا ف ال
فرض  إطــار  في  خصوصا  املجال، 
التي  الــصــحــيــة  الـــطـــوارئ  ــة  حــال
تفرضها بادنا، حيث من املفروض 
بروح  التحلي  السلطة،  رجال  على 
عبر  بالقوانني  وااللتزام  املسؤولية 
من  املواطنني  طرد  وليس  تطبيقها 
اليدوية  القوة  مستعملني  الشوارع 
يقول  كما  ــقــانــون،  ال قــوة  عــوض 

العديد من املواطنني.
التي  الفيديوهات  هذه  وصــارت 

تجتاح  األعـــوان  هــؤالء  يصورها 
جرائد  ونقلتها  التواصل،  مواقع 
ذلك  في  معتمدة  إخبارية،  ومواقع 
مراسليها،  عوض  »املقدمني«  على 
تــخــرق  أو  ــهــا  ــي ف ــب  ــغــي ت حــيــث 
جميع  الــفــيــديــوهــات(  هـــذه  )أي 

واحترام  بالنشر  املتعلقة  القوانني 
خصوصية األشخاص وعدم إظهار 
وجوههم، ولم تراع ذلك، حيث توثق 
يعتدون  السلطة وهم  رجال  لبعض 
ــى بعض  ــل ع والـــســـب  بــالــضــرب 
بالشوارع  املتواجدين  املواطنني 

بها  املعمول  السادسة  الساعة  بعد 
في حظر التجول الصحي.

وبـــعـــد تــعــمــيــم قــــرار املــجــلــس 
الوطني للصحافة من أجل السماح 
على  يتوفرون  الــذيــن  للصحفيني 
استغلت  فــقــط،  املهنية  البطاقة 
هذه  تغطية  الجهات  مــن  العديد 
األحـــــداث لــصــالــح بــعــض رجـــال 
بشكل  صــورهــم  وتلميع  السلطة 
يطرح العديد من التساؤالت ويبعث 
الشمال،  ساكنة  نفوس  في  الشك 
رجــال  ــن  م الــعــديــد  تهيؤ  بسبب 
املناسبة  الوضعية  وأخذ  السلطة 
يحاورون  وهم  تصويرهم  أجل  من 
بــااللــتــزام  مطالبينهم  املــواطــنــني 
مــغــادرة  وعـــدم  الصحي  بالحجر 
املنازل إال للضرورة، لكن في الخفاء، 
يقدم  الــذي  التصرف  أحــد  يعلم  ال 
خصوصا  السلطويني،  هؤالء  عليه 
حني يكون املصور أو ناقل األخبار 
هو »املقدم«، فا تنتظر منه أخبارا 
حسب  صحيحة،  ووقائع  موثوقة 

العديد من املواطنني.

هل انتهى دور ال�سحافة يف ظل وجود اأعوان ال�سلطة؟

مراكش ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية
السلطة المحلية تحاول محاصرة »كورونا« بمنع التجارة السائبة 

 ا�ستثناء اخلمور من الئحة املبيعات املمنوعة خالل فرتة احلجر ال�سحي
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ثقـافــة

وصلت تداعيات انتشار فيروس 
حيث  النشر،  دور  إلى  «كــورونــا» 
ــه اتــحــاد الــنــاشــريــن الــعــرب،  وج
ملوك  إلى  مفتوحة  رسالة  مؤخرا، 
العربية  الــدول  ورؤســـاء  وأمـــراء 
الحكومات  «نــنــاشــد  فيها:  ــاء  ج
قطاع  تضم�  جميعها،  العربية 
الدعم  حــزم  ضمن  النشر  صناعة 
دعم  في  رصدها  تم  التي  ا�ختلفة 

اقتصاديات الدول».
«هناك  أن  الرسالة  وأوضــحــت 
شرائح كثيرة مجتمعية واقتصادية 
تتأثر تأثرا مباشرا بقطاع صناعة 
النشر، منهم ا�ؤلفون وا�ترجمون 
ا�صممون  وكــذلــك  والــبــاحــثــون، 
الــفــنــيــون والـــرســـامـــون وقــطــاع 

ا�طابع بكافة أنواعها».
الحلول  بعض  االتــحــاد  ــرح  وط
وطأة  من  التخفيف  في  للمساهمة 
مبالغ  «تخصيص  منها  ــة،  األزمـ
الناشرين  من  الكتب  لشراء  مالية 
من خالل وزارات التربية والتعليم 
وإلغاء  ا�درسية،  ا�كتبات  لتعزيز 
الضرائب على قطاع النشر، وتقديم 

حزم تحفيزية لقطاع النشر».
الدول  بدأت  بعدما  هذا،  ويأتي 
صارمة  تدابير  باتخاذ  العربية 

«كورونا»  فيروس  تفشي  �كافحة 
مــارس  شهر  بــدايــة  فــي  ا�ستجد 
2020، األمر الذي تسبب في إلغاء 
كتاب  معارض   10 نحو  تأجيل  أو 
معارض  ألغيت  فيما  اآلن،  حتى 
والتي  الغرب  في  الكبيرة  الكتب 
الكتاب  لــتــرويــج  متنفسا  كــانــت 

وترجمته  ــارج  ــخ ال فــي  الــعــربــي 
وتطوير صناعة النشر.

رشــاد،  محمد  تقدير  وبحسب 
العرب،  الناشرين  اتحاد  رئيس 
فإن خسائر قطاع النشر في الدول 
«كورونا»،  تفشي  بسبب  العربية 
دوالر  مــلــيــون   20 نــحــو  بــلــغــت 

تصريحات  ــي  ف ــد  وأكـ أمــريــكــي، 
«ا�ــخــصــصــات  أن  لــــ«رويـــتـــرز»، 
االقتصادي  الدعم  وحزم  الطارئة 
لقطاع  األول  ا�ــقــام  فــي  موجهة 
الصحة، وهذا يتفهمه الجميع بكل 
أخرى  قطاعات  هناك  لكن  تأكيد، 
من  تعاني  إليها  االلتفات  يجب 
الصحي  العزل  إجراءات  تداعيات 
صناعة  ومنها  األنشطة  وتوقف 
النشر»، وأضاف: «الكتاب ال يمثل 
تعتمد  رئيسيا  تعليميا  مصدرا 
وكافة  التعليمية  ا�ؤسسات  عليه 
األجهزة في إيصال ا�عرفة والعلوم 
إليه  الحاجة  أصبحت  بل  فحسب، 
الترفيه  أشكال  كأحد  اآلن،  أكبر 
التي يلجأ إليها الناس أثناء العزل 

والتباعد االجتماعي».
إلى  النهاية  في  رشاد  أشار  كما 
لصانع  النشر  صناعة  أهمية  أن 
على  التعرف  فــي  «تكمن  الــقــرار 
تنفيذ  عــنــد  ا�ــجــتــمــع  تــوجــهــات 
السياسية  الــتــنــمــويــة،  الــخــطــط 
ــة،  ــمــاعــي واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــت
أن  على  قادرة  الثقافة  أن  باعتبار 
تصنع مواطنا صالحا لديه القدرة 
تمليه  بما  واالقتناع  التفكير  على 

عليه واجباته تجاه دولته».

 zÉfhQƒc{ IQƒ£N ¤EG ΩÉµ◊G ¿ƒ¡Ñæj Üô©dG ¿hô°TÉædG
ÖàµdG πÑ≤à°ùe ≈∏Y

 ÉHGƒHCG íàØJ á«æWƒdG áÑàµŸG
 É¡«WôîæŸ á«fhÎµdEG

من  منخرطيها  تمك�  عــن  بالرباط  الوطنية  ا�كتبة  أعلنت 
وا�جالت  الكتب  آالف  تتضمن  إلكترونية  باقات  من  االستفادة 
للحجر  ا�واكبة  إجراءاتها  ب�  من  أن  موضحة  ا�رقمنة،  وا�واد 
 ،«19  - «كوفيد  وباء  انتشار  من  للحد  بالبالد  ا�فروض  الصحي 
«كتب مسموعة تمثل عيون الثقافة اإلنسانية بالعربية والفرنسية 
إلى  موجهة  «إبــداعــات  إلــى  إضافة  واإلنجليزية»،  واإلسبانية 
األطفال»، وهي الباقة التي سيتم إغناؤها باستمرار من أجل إمتاع 

ومؤانسة أصدقاء ا�كتبة الوطنية.
وتتيح ا�كتبة الوطنية للباحث� وعموم القراء، حسب بالغ صدر 
مؤخرا عن ا�ؤسسة، ولوج مجموعة من ا�نصات وا�وارد الرقمية 
تتضمن آالف ا�راجع وا�صادر التي يمكن لجميع مرتفقيها االطالع 
عليها عن بعد، وذكرت في بالغ لها أن االستفادة من هذه الخدمات 
ا�جانية، متاحة عبر موقعها، أو عبر صفحتها على موقع التواصل 

«فيسبوك». االجتماعي 
أن  ا�غربية،  للمملكة  الوطنية  ا�كتبة  مدير  الفران،  محمد  وقال 
ا�ؤسسة وفرت «مكتبة صوتية ومجموعة من الكتب التي يمكن أن 

يسمعها من ال يستطيع القراءة».

 É«°SÉ«b ÉªbQ º£– »Hô¨e ¿Éæa áMƒd
¿óæ∏H ¢Vô©e ÈcCG ‘ ™«Ñ∏d

التشكيلي  للفنان  لوحة  حطمت 
قياسيا  رقما  ا�ليحي،  ا�غربي محمد 
جائحة  تداعيات  رغم  البيع،  ثمن  في 
5 مالي�  «كورونا»، بعد بيعها بثمن 
لندن،  في  «سوثبيز»  بمزاد  درهــم، 
وا�عاصر  الحديث  للفن  ا�خصص 

بإفريقيا والشرق األوسط.
ا�ذكور،  لـلمتحف  بــالغ  وأوضــح 
نظم  التقليدي  «سوثبيز»  مــزاد  أن 
خالل  ــي،  ــائ وق ــإجــراء  ك إلكترونيا 
الفترة ما ب� 27 و31 مارس ا�نصرم 
بلندن، وذلك في سياق صعب تطبعه 
تفشي  عن  الناجمة  العا�ية  ــة  األزم

وباء «كورونا» ا�ستجد.
فنانا   48 لـــ  عمال   71 أصــل  ومــن 
عمل  بــرز  ا�ـــزاد،  فــي  للبيع  عرضت 

بأكبر  ظفر  ا�ليحي  �حمد  تشكيلي 
عبارة  وهو  البيع،  عملية  سعر خالل 
بالكس»،  «ذي  اسم  تحمل  لوحة  عن 

رسمت سنة 1963 بنيويورك.
شراء  تم  لندن»،  «سوثبيز  وحسب 
قيمته  قدرت  الذي  الفني،  العمل  هذا 
ألف  و65   55 ب�  ما  يتراوح  بمبلغ 
ألفا   692 ب�  (ما  إسترليني  جنيه 
درهــمــا)،  و557  ألــفــا  و818  و625 
إسترليني  جنيه  ألــف   399 بمبلغ 
درهما)،  و683  ألفا  و24  مالي�   5)
األصلي،  سعره  ــرات  م  7 يــعــادل  مــا 
لهذا  بيع  عملية  أكبر  منها  يجعل  ما 
قياسي،  رقم  أكبر  أيضا  لكن  ا�ــزاد، 
الذي  ا�بدئي  السعر  لتقييم  اعتبارا 

منح للعمل.

اإلبـــداع»،  «بــيــوت   تحت شــعــار 
يــنــظــم «أكــــت فـــور كــومــيــنــوتــي» 
(الــكــنــتــور)، مــســابــقــة إبــداعــيــة 
بإقليمي  التالميذ  لفائدة  وثقافية 
لتشجيعهم  واليوسفية،  الرحامنة 
واكتشاف  والخلق،  ــداع  اإلبـ على 
خالل  بيوتهم،  من  انطالقا  ا�واهب 
وباء  تفشي  بسبب  الصحي  الحجر 

«كورونا».
ــة، الــتــي  ــق ــذه ا�ــســاب وتــفــتــح هـ

في  مفتوحا  موضوعها  سيكون 
أعمارهم  ا�تراوحة  التالميذ  وجه 
ب� 6 و15 سنة، في أصناف الرسم 
والــخــط، والــشــعــر، واألقــصــوصــة، 
ــر والـــخـــاطـــرة وا�ــســرح  ــع ــش وال

باللغت� العربية والفرنسية.
وستخصص جوائز قيمة للفائزين 
من  صنف  كل  في  ــل،  األوائ الثالثة 
ا�شاركات  تبعث  حيث  ا�سابقة، 
قبل تاريخ 20 أبريل 2020، مرفوقة 

ا�شارك(ة) وعنوانه وهاتف  باسم 
اإللكتروني:  البريد  عبر  أمره،  ولي 

bayt20art@gmail.com
وتهدف هذه ا�بادرة، ذات األبعاد 
والثقافية  والــصــحــيــة  الــتــربــويــة 
البيوت  في  بالبقاء  والتحسيسية 
ــذ واألطـــفـــال  ــي ــالم ــت وحـــمـــايـــة ال
وتحفيزهم على ملء أوقاتهم بالعمل 
الفني والثقافي، إلى التخفيف عنهم 

من ا�لل والترفيه عنهم.

 áæeÉMôdG ò«eÓàd á«YGóHEG á≤HÉ°ùe º¶æj zQƒàæµdG{

الفن يتحدى الجائحة
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 ،2020 سنة  مــن  أبــريــل  شهر  حــل 
االستمرار  في  األمل  خيبة  معه  وحلت 
واإلشاعة  الكذب  عــرش  على  بالتربع 
والدعابة، وبات عرشه مهددا باالنهيار، 
اإلشاعة  واستفحلت  انتشرت  أن  بعد 
واألكاذيب طيلة السنة، وبات لها خبراء 
العقول  بتعذيب  منشغلون  ومحترفون 
وهــمــوم  ــار  ــك أف وتشتيت  الــبــشــريــة، 
مصابا  الــكــل  أصــبــح  حتى  الــعــقــالء، 
الناس،  شغل  ــذي  ال الــفــيــروس،  بهذا 
رهن  ا�ستجد،  «كورونا»  سجناء  وهم 
ا�لل  يقتلهم  وا�نزلي،  الصحي  الحجر 
الرقمية  الــعــوالــم  تخلت  والــضــجــر.. 
اإليجابي  التواصل  فــي  مهامها  عــن 
الوحيد  مؤنسهم  الناس  وفقد  وا�ثمر، 
على  بها  يطلون  التي  ومناظيرهم  
بعيد  أصبح  ــذي  ال الــواقــعــي،  عا�هم 
ا�نال مؤقتا، مستعمرا من طرف زعيم 

مجهول وغير مرئي. 
أبريل  شهر  غضبة  تــكــون  أن  ــد  الب
له  تــعــرض  مــا  إلــى  بالنظر  ــدة،  شــدي
باقي  من  وخيانة  بشرية،  خيانة  من 
ا�يالدية،  السنة  11: شهور  الـ  األشقاء 
فال هو قادر على محو غدر هؤالء، الذين 
والدين  والشرف  األعراض  استباحوا 
والبهتان،  الكذب  بسيوف  واألخــالق، 
لطخ  استعادة عرش  في  راغب  هو  وال 

بالدموع والدماء والعرق.    
فرغم ما يعرف من مآسي شهر أبريل 
التي عددها موقع ويكبيديا، هذا الشهر 
الذي عرف والدة الزعيم األ�اني هتلر، 
الحرب  في  األ�انية  الدولة  واستسالم 
بداية  عــرف  وقبلها  الثانية،  العا�ية 
اغتيال  عــرف  كما  األمريكية،  الــثــورة 
لينكولن،  أبــراهــام  األمريكي  الرئيس 
السفينة  وغــرق  فرانسيسكو،  وزلــزال 
«تيتانيك»، فإن من مميزات هذا الشهر، 
أنه اعتاد اإلطاللة علينا كل فصل ربيع 

وكلنا شوق ولهفة الستقبال «دعابة» أو 
مرحا ونشاطا،  تزيدنا  بيضاء»،  «كذبة 
وشائعاته،  بأكاذيبه  القبول  اعتدنا 
وشائعات  أكاذيب  يوما  تكن  لم  ألنها 
التي  كتلك  للنفوس،  ومدمرة  محبطة 

باتت تطل علينا في كل وقت وح�.
لم يعد شهر أبريل مهتما بعرشه، ولم 
يعد يفكر حتى في االنتقام ممن دبروا 
مؤامرة الثورة واالنقالب واإلطاحة به، 
هؤالء  بخطورة  مهتما  أصبح  ما  بقدر 
قد  وما  «كورونا»  زمن  في  االنقالبي� 
جمعاء،  للبشرية  ضــرر  من  يلحقونه 
أكــاذيــب  مــن  إلــيــه  ينسبونه  قــد  ــا  وم
الذئب  براءة  منها  بريء  وإشاعات هو 

من دم يوسف عليه السالم. 
ــشــعــوب وشــوقــهــا  ــم عــشــق ال ــ ورغ
ويدور  يجري  ما  فإن  أبريل»،  لـ«كذبة 
والتلفيق  والبهتان  الكذب  جرائم  من 
والفبركة الرقمية، جعل كل دول العالم 
واإلشاعة،  الكذب  لتجريم  قوان�  تسن 
زمن  في  أكثر  عليها  تشدد  اليوم  وهي 
تلك  مقدمة  فــي  وا�ــغــرب  «كــورونــا»، 
لسن  سنت�،  قبل  سباقا  كــان  ــدول،  ال
األخبار  ونشر  اإلشاعة  محاربة  قانون 
بث  أو  تسجيل  أو  التقاط  أو  الزائفة، 
صادرة  معلومات  أو  أقــوال  توزيع  أو 
موافقة  دون  ســري  أو  خــاص  بشكل 
ــب  ــاذي أصــحــابــهــا، وبـــات نــاشــر األك
للمساءلة القانونية  عرضة  واإلشاعات 
السجن،  ومآله  القضائية،  وا�تابعات 
أشهر   6 ب�  ما  تتراوح  العقاب  ومدة 
3 سنوات، وغرامة مالية من ألف�  إلى 

إلى 20 ألف درهم. 
وتحديد  القوان�،  سن  يكفي  فهل 
ــات،  ــرام ــغ وال السجنية  الــعــقــوبــات 
مــن أجــل وقــف زحــف فــيــروس الكذب 
ــة؟ وهـــل يــكــفــي اســتــفــاقــة  ــ ــاع واإلشــ
الــتــواصــل  مــنــصــات  ــي  ف ا�تحكم� 
ا�تأخرة، وتأكيدهم على تنقية وتطهير 
البشرية  الكائنات  هذه  من  منصاتهم 
ا�دمرة، من أجل ضمان مراقبة صارمة 

�ا يبث وينشر بالعوالم االفتراضية؟ 
طبعا ال.. والدليل هو ما نعيشه اليوم 
واألكاذيب،  لإلشاعة  واسع  انتشار  من 
إمكانيات  على  أصحابها  يعتمد  التي 
إخفاء هوياتهم التي توفرها لهم بعض 
منصات التواصل، وكذا إمكانيات البث 
غطاء،  أي  وتحت  بلد،  أي  من  والنشر 
بات يفرض ضرورة فرض إحداث  مما 
ا�الكة  الشركات  لكل  با�غرب،  مكاتب 
�نصات التواصل االجتماعي النشيطة 
«الفايسبوك»،  مقدمتها  وفي  ببالدنا، 
من  االســتــفــادة  للمغاربة  يمكن  حتى 
عبث  ويوقف  تنموي،  إيجابي  تواصل 
هناك  كانت  فلو  وا�فسدين،  العابث� 
لتم  ا�نصات،  لتلك  با�غرب  مكاتب 
األسماء  أصحاب  هويات  عن  الكشف 
ا�ستعارة، وتم االهتداء بسرعة إلى كل 
األكاذيب  نشر  أجل  من  عنهم  ا�بحوث 

واإلشاعة.     

بأن  تعي  أن  الــعــالــم  شــعــوب  على 
بالحدود  تؤمن  ال  الرقمية  الــعــوالــم 
األنظمة  ومكانة  بنوعية  وال  الترابية، 
أن  يفرض  فالواجب  لذلك،  العا�ية، 
يشرف  واحد  عا�ي  نظام  إحــداث  يتم 
الوحيد  السبيل  وأن  تدبيرها،  على 
ترسيخ  يقتضي  وتطهيرها،  لتنقيتها 
والجودة  باإلبداع  تؤمن  رقمية  ثقافة 
ــد  ــل رائ ــن ك ــتــضــامــن، وتــجــعــل م وال
(مغردا كان أو مدونا)، شرطيا محاربا 
ومطهرا  ومعقما  دخيل،  فيروس  لكل 

لكل الفضاءات الرقمية. 
اليوم  ا�غربي  الشعب  أصبح  فقد 
يشكك  وبدأ  اإلشاعة،  وطأة  تحت  يئن 
في كل ما يصله من أخبار ومعلومات، 
بل إنه بدأ يفقد الثقة في كل من يدبر 
رفوف  وباقي  الحكومة  داخــل  أمــوره 
ا�نازل  سج�  اليوم  هو  وها  اإلدارة، 
وغموضا،  قلقا  ــزداد  يـ وا�ــصــحــات، 

«كورونا»  فيروس  مطرقة  ب�  يترنح 
والشوارع،  باألزقة  به  يتربص  الــذي 
يتلقاها  بات  التي  ا�علومة  وسندان 
عبر هاتفه النقال أو الحاسوب، أو من 

شاشة التلفزيون.
إن على ا�غاربة اليوم، االعتذار لشهر 
الشعوب،  وضــع  تفهم  ــذي  ال أبــريــل، 
كذبة،  أي  بنشر  ا�غامرة  عــدم  ــرر  وق
اعتبارا �ا تعيشه الشعوب من أوضاع 
 ،«19 «كوفيد  انتشار وباء  مقلقة جراء 
واإلشاعات  األكاذيب  سيل  جراء  ومن 
التي غطت صفحات منصات التواصل 
ــن عــرش  ــازل ع ــن ــت ــمــي، وقـــرر ال ــرق ال
سنويا  يعده  كان  الذي  ا�سلي  الكذب 
�سلسل  حد  وضع  وعليهم  للشعوب، 
واستغالل  والسخافات  التفاهات  نشر 
منصات التواصل في التربية والثقافة 
والتعليم وتبادل ا�علومات الصحيحة، 
الجادة،  وا�قترحات  الوصايا  وتبادل 
ــوب  ــق ــث ــن الــثــغــور وال والــكــشــف عـ
والنواقص، والعمل على إيجاد السبل 

�عالجتها. 
ماضون  أننا  يؤكد  الــحــال  فــواقــع 
الضيف  هــذا  على  التغلب  طريق  في 
الشك  االستضافة  فترة  وأن  الثقيل، 
ستنتهي قريبا، بفضل ما أقدمنا ونقدم 
والــتــزام  وتــضــامــن  تــالحــم  مــن  عليه 
باإلجراءات االحترازية، وال شك أيضا 
وحزما  قوة  سيزيدنا  الوضع  هذا  أن 
واالستمرار  ا�ثابرة  أجل  من  وعزما 
أمل  ألن  الحذر،  وتوخي  التحدي  في 
مرتبط  كله  ا�غربي  الشعب  ومصير 
بكل مغربي، وأن كل تجاوز أو انفالت 
وباء  كفة  ال شك سيرجح  انحراف،  أو 
من  وسيمكنه  ا�ستجد،  «كــورونــا» 
نملك  ال  نامي  بلد  ونحن  منا،  النيل 
للعالج،  والكبيرة  ا�تطورة  اآللــيــات 
الوباء  من  الوقاية  الوحيد  سالحنا 
الثالثي  محاربة  وأملنا  واإلشــاعــة.. 
الوباء  في  ا�تمثل  للشعوب  الجارف 

والبالء والغباء.  

 بوشعيب حمراوي

رجة «كورونا» من أخطر الرجات التي تعرضت لها اإلنسانية عبر 
ولكنها  األعنف،  تكون  ال  وقد  األولى  تكون  ال  قد  الطويل،  تاريخها 
وأوبئة  حروبا  عاشوا  السابقة  القرون  في  فالناس  بال شك.  األعم 
وزالزل وفيضانات أودت بحياة ا�الي� من األرواح، هذه التجارب 
ا�ريرة التي مرت منها اإلنسانية تعلمت منها الشعوب التي دونت 
تاريخها بصدق، أن التعايش في صحة وسالم من أهم القيم، فنبذت 
لم  التي  ا�تخلفة  األمم  ب�  االقتتال  واستمر  بينها  فيما  الحروب 
تسجل ماضيها أو زورته، لذلك لم تستفد منه، تعلمت منها الشعوب 
والكوارث  األمــراض  تقاوم  وكيف  عيشها،  تطور  كيف  ا�تطورة 
الطبيعية، فطرقت أبواب ا�عرفة وطورت البحث العلمي الذي أنتج 
الغذاء والدواء وطور التكنولوجيا ووسائل الصمود أمام الكوارث، 
ومن حسن حظ الشعوب ا�تخلفة، أنها وجدت من يجتهد ويخترع 
البدائية  وإنتاجاتها  مقدراتها  تبيع  وصارت  عنها  نيابة  ويصنع 
بأثمان بخسة القتناء ما صنعه اآلخرون بأثمان باهظة، ولوال ذلك، 
الشعوب  أن  والشــك  الوسطى،  القرون  عيشة  اآلن  تعيش  لكانت 
الفيروس  هذا  وطأة  من  أخرى  مرة  الدروس  ستستوعب  ا�تطورة 
هذه  أفضل.  مستقبل  نحو  جديد  من  وستنطلق  غيرها،  من  أفضل 
الشعوب،  على  «كورونا»  وباء  فرضها  التي  االضطرارية  الوقفة 
والتي بعثرت أوراق االقتصاد وزلزلت مراتب الدول، يجب أن تكون 

محطة �راجعة الذات وإعادة ترتيب األولويات واالهتمام باألهم.
قوت  في  حاجاتك  تتلخص  (وطنك)،  بيتك  عليك  يغلق  عندما 
حياتك  تيسر  وأدوات  وأجــهــزة  عليها  حافظت  وصحة  ادخــرتــه 
لتطوير ميادين  فا�غرب في حاجة  لذلك،  أمورك،  بها  تدبر  ومعرفة 
وعلم،  معرفة  بدون  ذلك  يتأتى  ولن  والصناعة،  والصحة  الفالحة 
والتعليم،  والصناعة  والصحة  الفالحة  األربعة:  ا�يادين  فهذه 
معقوال،  الترتيب  يبدو  رتبتها  وكيفما  كأولويات،  ترتيبها  يصعب 
أغلقت  فعندما  متزامن،  بشكل  بها  النهوض  يتم  أن  األفضل  ومن 
والرياضة  السياحة  توقفت  األخرى،  الشعوب  وب�  بيننا  األبواب 
وا�ــواســم  ا�هرجانات  وألغيت  وا�ــســاجــد،  وا�قاهي  وا�ــالهــي 
إال  الالزم، ولم ينفع  أكثر من  ابتدعنا فيها  التي  واألعراس وا�آتم 

ما ذكرت أعاله.  
ا�رئي  إعالمنا  يطربنا  لن  كنا.  كما  نكون  لن  «كــورونــا»..  بعد 
وا�سموع بفن مبتذل، ولن تشد انتباهنا برامج التجميل والترفيه 
وسننتبه  سنطرب  بل  ا�كلفة،  السخيفة  وا�سلسالت  التافهة 
وسنزداد جماال ونضارة عندما تقدم لنا وسائل اإلعالم فالحا طور 
زراعته، وأستاذا رقمن دروسه، وطبيبا وصانعا وموظفا أبدعوا في 

عملهم. يجب أن نستوعب الدروس، ورب ضارة نافعة.  
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نظافة  رحال هرموزي على  وحــافــظــوا  بيوتكم  ــزمــوا  ال
أجسادكم..

عزلتنا،  من  سنخرج  هللا  شــاء  إن  قريبا 
لوسائل  واالستماع  والثبات  بالصبر  ولكن 

اإلعالم الرسمية والسلطات ا�حلية..
أبواب ا�ساجد  قريبا إن شاء هللا ستفتح 
في وجه ا�صل�، وا�دارس والجامعات في 
كل  تستقبل  وا�تاحف  العلم،  طالبي  وجه 

زائر..

الوطن  والــيــوم  لوطننا،  نحتاج  دائــمــا 
والسعادة  الخير  إن شاء هللا  إلينا..  يحتاج 
والتآزر يجمع ب� ا�غاربة لكي ننتصر بإذن 

هللا على هذا الوباء.
البعض  بعضنا  نــزور  هللا  شاء  إن  قريبا 
نتحاور  وأصدقائنا  أقاربنا  مــع  ونجلس 

ونناقش مواضيع الساعة.
للتنزه  األسر  ستخرج  هللا  شاء  إن  قريبا 
من  األصدقاء  ويخرج  الصويرة،  بكورنيش 
أجل حصة رياضية بالغابة، ونشاهد مقابلة 
بشاطئ  الالعب�  قدماء  ب�  القدم  كرة  في 

ا�دينة.

قريبا إن شاء هللا ستعم األفراح وا�سرات.. 
سننتصر ونتخطى هذه ا�رحلة العصيبة.

قريبا إن شاء هللا سيحكي األجداد عن هذا 
الوباء لألحفاد.

ــاس  أس والــتــضــامــن  للجميع  فــالــوطــن 
ا�غرب  يحفظ  أن  هللا  وأســأل  اإلنسانية.. 
هذا  من  العالم  أقطار  وجميع  الحبيب  بلدنا 
الرحمة  الوباء الخطير، وال ننسى أن نطلب 
بهذا  إصابتهم  جراء  من  لألموات  وا�غفرة 
أحد  فقدت  التي  العائالت  ونــآزر  الــوبــاء، 

أفرادها.
فقريبا إن شاء هللا نلتقي..

 حفيظ صادق
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بالعواطف الصادقة لذاك ا�ستحيل نخطف، 
ونستعجل بحرارة تضامننا مباهج الصيف، 
الخريف،  بقايا  كل  أعمارنا  بعيدا عن  فنقذف 
أو  ا�دينة  في  كنا  أينما  ا�غرب  بنا  ليحيا 
امتثالنا  بحسن  برهنا  إذ  ويفتخر،  الريف، 
إلرادته التي لنا فيها نصيب، أنه نعم الوطن 
الشريف، ويستحق ونحن قلبه، أن يصبح من 
نفس  على  فنستمر  نظيف،  الفيروس  عدوى 

التالحم من نصر محقق لنصر نظيف.
في  سالمته  ا�مثلة  التفكير  فــي  بالجد 
مرحلة  خالل  عليه،  نختلف  يجعلنا  ما  إبعاد 
من  كل  وعلينا  مخيف،  عسير  المتحان  أقرب 
اإلجابة  لتكون  ا�وقف،  توحيد  اآلني،  موقعه 
واقع  من  يحدث  قد  �ا  ا�سعف،  بالتصدي 
صالبة  من  مناص  ال  لــذا،  التكاليف،  مرتفع 
الوقوف بكل ما نملك، دولة وأمة، لنفك عقدة 
يكفي  مــا  با�عروف، ولنا  الشائكة  األزمـــة 
سيء  طــارئ  أي  من  مصالحنا  على  حفاظا 
الضعيف،  منه أضعف  وهم جاعل  في  سابح 
أصحابها  يــنــام  عيونا  للمغرب  أن  علما 
ا�ــوزعــة  بالتناوب  ا�ــشــروعــة  لالستراحة 

رشاقة  في  والخفيف،  الثقيل  ب�  مسؤوليته 
إحساسا  وليس  الظروف،  لتقلبات  ا�ستعد 

منه بالخوف.
نعلم بإمكاناتنا االقتصادية ا�حدودة، كما 
تحمل  على  ا�غربي  الشعب  صبر  أن  نعلم 
وال  حــدود،  له  ليست  ذلــك،  عن  يترتب  قد  ما 
زلنا في نفس الصدد كما كان قبلنا الجدود، 
وبعدنا سيستمر بتلقائية عادية الجيل القادم 
بيننا  الفرق  يكمن  وهنا  العهود،  نفس  على 
وب� هؤالء األقوياء اقتصاديا ا�رتبط حالهم 
طا�ا  موجود،  ا�جمل  في  وعندهم  بالبذخ 
انجذب صوبهم وناضل منا من استورد منهم 
من  نوعا  يعتمد  معارضا  سياسيا  منهجا 
ديمقراطية تزرع األوهام في عقول أصحابها 
حفروا  فال  مسدود،  آخــره  نفق  في  قابعون 
للمجدي  بعده  ينطلقون  مخرجا  بأظافرهم 
النافع، وال حققوا االنتقال �ا طوقهم به خيال 
الحكم  لطليعة  الوصول  األكبر  همها  سياسة 
نمط  نفس  لبسط  يسعى  حقيقي  هدف  بغير 
كان  التي  ا�تقدمة،  الــدول  تلك  أثرياء  عيش 
مصير قادتها اآلني، االجتهاد ما أمكن لتقليد 
طرف  مــن  ا�تخذة  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج
لحصر  ا�ناسب  الوقت  في  ا�غربية  ا�ملكة 
ا�ــحــدود،  األدنـــى  عند   «19 «كوفيد  أضـــرار 

التقليدية،  السياسية  الرؤى  انقلبت  وهكذا 
بتعويضها  يقوم  ما  ليميل منتسبوها إلبداع 
البشرية  بالحياة  التصاقا  أكثر  بأخرى  كلية 
األمن  على  القائمة  اليومية  متطلباتها  في 
تشريع  كل  عنها  ليتفرع  والــعــدل،  والــغــذاء 
األولى  اللبنة  بالفرد،  االهتمام  يجعل  منظم 
في عالم الحضارة الجديدة، بمرجعية تكفلت 
الطبيعة منذ ظهور اإلنسان على األرض  بها 

حتى اليوم ا�وعود.
بكفاءتها  الـــدول  تقدمية  ستقاس  غـــدا.. 
من  شعوبها  أفــراد  حياة  على  ا�حافظة  في 
متخصص  بمجهر  إال  يــرى  ال  فيروس  فتك 
بما  وليس  أصغر الصغير،  حجم  تكبير  في 
العالم  في  تتحكم  اقتصادية  قدرات  من  تملك 
هوى  على  ا�طبقة  السياسة  أحــادي  تحكما 
متزعمها، خاطئة كانت أو صائبة، أو متقاربة 
ب� ا�ذكورت� في بث ما هو مضر بالخارج 
بالخطير،  يفسر  نفور  في  محلقا  السرب  عن 
إلى ذاك الح� مع تتبع اإلحصاءات الرسمية 
العاجل  في  ا�رحلة  تمر  أن  ونتمنى  ننتظر، 
العالم  حكماء  لينطلق  القريب،  من  األقــرب 
أكثر  ألوطانهم  الناس  يقرب  تنظير  لتأليف 
من الكثير، تاركا التعاون ب� الشعوب ا�بني 

أساسا على الود والسالم الخير.

 مصطفى منيغ
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في  األساسي  البعد  العلمي،  البحث  يعتبر 
الحياة،  ميادين  جميع  في  واالزدهـــار  التقدم 
والتكنولوجية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
والبيئية والصحية... وله الدور الهام في  بناء 
بها  التي  التقدم  صيغة  ألنه  العصرية،  الدولة 
في  الدولة  تأخر  األوطان، وتعود أسباب  تبنى 
املقومات  توفر  عدم  إلى  العلمي  البحث  مجال 
العامة للبحث العلمي التي يمكن تحديدها في 
العلمي  للبحث  التمكينية  البيئة  أوال:  يلي:  ما 
وتطبيق  لتنشيط  الزم  هو  ما  كل  تشمل  والتي 
البشري  العنصر  ثــانــيــا:  العلمي،  البحث 
تكفي  ال  والــشــهــادات  فاملؤهالت  )الــبــاحــث(، 
العلمي  البحث  يحتاج  بل  الباحث،  لتكوين 
نشر  وإلــى  بالبحث،  خاصة  قــدرات  بناء  إلــى 
واألساتذة  الطلبة  بني  العلمي  البحث  ذهنية 
الجامعيني والعاملني في الوسط العلمي بشكل 
يعتبر  الــذي  ــالزم،  ال املالي  الدعم  ثالثا:  عــام، 
جانب  إلى  العلمي  للبحث  األساسية  الركيزة 
ــذي  وال العلمي،  البحث  على  الطلب  توفير 
مستوى  على  التنموي  النموذج  توفير  يتطلب 
على  االعتماد  خططه  في  يضع  والــذي  الدولة 

العلم والتكنولوجيا كأداة للتنمية.
املغرب  فــي  العلمي  البحث  مجال  يعاني 
إذا  كبيرة  الفجوة  جعل  مما  كثيرة،  صعوبات 
ما قورن بالدول األوروبية، وإذا حاولنا معرفة 
الجانب املالي الذي يتم صرفه في مجال البحث 
العلمي، نجده لن يصل إلى ملياري دوالر سنويا 
أقل،  يكن  لم  إن  حاال  العربية  الدول  أفضل  في 
واحدة  ما تصرفه جامعة  يعادل  قد  مبلغ  وهو 
العربية  العلمية  البحوث  وحجم  أمريكا،  في 
العاملية،  النسب  مــع  مقارنة  جــدا  شحيحة 
فالدول التي تسعى إلى التقدم واالزدهار دائما 
أولويات  رأس  على  العلمي  البحث  تضع  ما 
كبيرة  نسبة  تخصيص  في  تبخل  وال  أجندتها 
من مجهوداتها وناتجها القومي لصالح تنمية 
مجال البحث العلمي في كثير من التخصصات.

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اعترفت  ولقد 
العلمي وتكوين األطر في املغرب، بأن »امليزانية 
العلمي ال تزال دون مستوى  للبحث  املرصودة 
في   0.8 اليوم  تتعدى  ال  أنها  إذ  الطموحات«، 
أن  حني  في  الخام،  الداخلي  الناتج  من  املائة 

املتوسط العاملي يصل إلى 2 في املائة عموما، 
ويصل 4 في املائة في الدول املتقدمة.

العلمي  البحث  مجال  في  املغرب  مشكلة  إن 
املسؤولني،  قبل  مــن  كبيرا  اهتماما  تجد  ال 
الجامعات  تصنيف  على  سلبا  انعكس  مما 
املراتب،  آخر  في  غيرها  مع  مقارنة  املغربية 
مستويات  شــأن  فــي  الــصــادر  التقرير  حسب 
من  تكن  لم  العالم،  مستوى  على  جامعة   500
بينها سوى جامعة عربية واحدة صنفت وفق 
وفي  إليها  يحتكم  كقاعدة  املعتمدة  املعايير 
كما  العلمي  بالبحث  االهتمام  مدى  مقدمتها 

ونوعا وصرفا ماليا.
ونظام التعليم الذي يخرج الكثير من األميني 
بمعدالت مخجلة نتيجة الغش والبيع والشراء 
في الشهادات الجامعية، حيث يمكن ألي طالب 
على  يحصل  أن  الجامعة  يعرف  ال  موظف  أو 
أو  ماجستير  أو  )ليسانس  جامعية  شهادة 
الذي  األمر  تخصص،  أي  في  دكتوراه(   حتى 
يهدد مصداقية مستوى البحث العلمي والحياة 
القيمة  تنعدم  وهنا  بــالدنــا،  فــي  التعليمية 
جديدا  إسهاما  تمثل  التي  والتطبيقية  العلمية 

في الحضارة البشرية.
كقضية  املغرب  في  العلمي  البحث  ملف  إن 

الجانب  يشمل  متعددة،  جوانب  ذات  مهمة 
وسرقة  ونهب  فساد  من  يواكبه  ومــا  املــادي 
األمــور  فــي  الشعب  ــروات  وثـ أمـــوال  وتبذير 
الــتــافــهــة وتــنــظــيــم الــحــفــالت واملــهــرجــانــات 
صرف  إلى  باإلضافة  هذا  التكاليف،  الباهظة 
سبيل  فعلى  املسؤولني،  لبعض  خيالية  رواتب 
بمجلس  واملوظفني  املستشارين  رواتب  املثال 
سنتيم،  مليار   20 املغاربة  تكلف  املستشارين 
 100 املغربية  الحكومة  رئيس  ــب  رات ويبلغ 
مليون سنتيم سنويا، بينما يبلغ حاليا الراتب 
يــورو،  ألــف   19 الفرنسي  للرئيس  الشهري 
وتهريب  الدولة  صناديق  سرقة  عن  فضال  هذا 
املفسدين،  طــرف  مــن  ــخــارج  ال إلــى  ــوال  ــ األم
من  كان  فقد  املطربني)..(،  إلى  املاليير  ومنح 
وغيرها  الطائلة  األمــوال  هذه  صرف  األجــدر، 
من املصاريف الهائلة التي تمنح بال هدف وال 
الجامعات،  وتجهيز  العلمي  البحث  في  فائدة، 
واملستلزمات  األدويـــة  لصنع  املعامل  وبــنــاء 
الطبية واملستشفيات ملواجهة األزمات الصعبة 
الكوارث  من  وغيره  »كــورونــا«،  فيروس  مثل 

التي يجب التخطيط لها قبل فوات األوان.

*محامي بهيأة وجدة

من  العبرة  العالم  يأخذ  »هل  بعنوان:  مقال  في 
قد  الوباء  هذا  إن  قلت  كورونا؟«،  فيروس  انتشار 

أثبت أن أمن العالم كل ال يتجزأ. 
النظر  أن تعيد  العالم  أنه على دول  ذلك،  ومعنى 
في السياسات الخاطئة السابقة التي أغرقت العالم 
بني  الهوة  توسيع  على  وعملت  مدمرة،  حروب  في 

الدول الغنية والدول الفقيرة. 
وتؤججها  تغذيها  التي  األهلية  الحروب  ولعل 
هذه  أخطر  مــن  كانت  وخــارجــيــة،  داخلية  جهات 
يتنبأ  أن  يستطيع  أحد  ال  التي  العبثية  الحروب 
عاملنا  أن  املؤسف  ــن  )وم بمآالتها  وال  بنهايتها 

العربي كان ضحية أكثر من غيره لهذه الحروب(.
املثال،  سبيل  على  الحروب،  هذه  تداعيات  فمن 
الحرب  سياط  من  الفارين  البشر  ماليني  هجرة 
وغياب األمن واالستقرار من جهة، ولسعات الجوع 

من جهة أخرى.
الدول  أغلقت  الجارف،  البشري  السيل  هذا  أمام 

الغنية حدودها، وأقامت األسوار ووضعت الحواجز 
واألسالك الشائكة بينها وبني الدول املصدرة لهذه 

الهجرة غير املرغوب فيها. 
لم يكن أحد يتوقع أن فيروسا خفيا ال يرى بالعني 
على  والقفز  الــحــدود  اخــتــراق  يستطيع  املــجــردة، 
األرضية،  الكرة  من  مكان  كل  إلى  ليصل  الحواجز، 
الصواريخ،  تعترضه  ال  بالرادارات،  يمكن رصده  ال 
القنابل،  فيه  تنفجر  ال  النارية،  الطلقات  تصيبه  ال 
هجوم  فيه  ينفع  ال  الحربية،  الطائرات  تعترضه  ال 
أن  يتوقع  العالم  يكن  لم  املصفحات..  وال  الدبابات 

يكون هذا الفيروس أشد خطرا من تلك الهجرات!
ــرأس«، يجب  ــ ال فــي  الــفــأس  »وقــعــت  ــد  اآلن، وق
باتخاذ  فيبادر  ــدرس،  ال يستوعب  أن  العالم  على 

اإلجراءات املناسبة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.
املستوى  على  املقترحة  العاجلة  اإلجراءات  ومن 

الوطني والدولي:
إلى  والــعــودة  فــورا،  العبثية  الــحــروب  وقــف   -
الحوار من أجل الوصول إلى الحلول املناسبة )حل 

املشكالت في نهاية األمر لن يكون إال سياسيا(.
والحريات  الرأي  معتقلي  من  السجون  إخالء   -

تفشي  إلى  املفضي  االكتظاظ   من  للتخفيف  العامة 
لسجناء  الئقة  إنسانية  ظروف  وتوفير  الفيروس، 
عــادلــة،  محاكمة  محاكمتهم  بــعــد  ــعــام  ال الــحــق 
املجتمع  في  االندماج  من  يتمكنوا  حتى  وتهذيبهم 

بعد انتهاء محكوميتهم.
الظلم عن املظلومني في كل مكان، وتوفير  - رفع 
والطبقات  واملحرومني  للفقراء  املناسبة  الرعاية 
الخاصة،  االحتياجات  ذات  الضعيفة  االجتماعية 
أجل  من  الالزمة  بــاإلجــراءات  الغنية  ــدول  ال قيام 
دمرتها  التي  وتلك  الفقيرة  الدول  أوضاع  تحسني 
أوطانهم  إلى  املهاجرين  لعودة  تمهيدا  الحروب، 
على  واملجاعات  الحروب  أرغمتهم  التي  األصلية 
في   - ومــدهــم  قاسية،  ــروف  ظ فــي  منها  الــخــروج 
أوطانهم-  إلى  امليمونة  عودتهم  تتحقق  أن  انتظار 
إلــى  يتسلل  أن  )قــبــل  ــة  ــضــروري ال بــاملــســاعــدات 
القاتل  أجسادهم املنهكة، ال قّدر هلل، هذا الفيروس 

الذي أخفقت الدول القوية في التصدي النتشاره(.
العلمي،  البحث  على مستوى  التعاون،  تكثيف   -
هذا  في  أشواطا  قطعت  التي  املتقدمة  الــدول  بني 
املستوى  إلى  بعد  تصل  لم  التي  ــدول  وال املجال، 

البشرية  خدمة  في  العلم  يكون  )حتى  املطلوب 
جمعاء(.

- التوقف عن صرف األموال الطائلة على التسلح 
)ما دام السالح ال يحمي أضعف مخلوق من فيروس 
البحث  ــى  إل ــوال  األمـ هــذه  وتوجيه  »كـــورونـــا«(، 
هذا  لسكان  الحيوية  املجاالت  مختلف  في  العلمي 
الكوكب الذي نعيش على أديمه، والنهوض بالزراعة 
والصناعة، وتحسني املناخ، وغير ذلك من املجاالت 
الضرورية ملستقبل أفضل تنعم فيه البشرية بمزيد 

من األمن واألمان والرخاء.
أذكر  أن  الخواطر،  هذه  ختام  في  يفوتني،  وال 
التنسيق  بضرورة  العالم،  عبر  واملهتمني،  املعنيني 
التام والتعاون املثمر بني القادة والشعوب، كل من 
قرية  العالم  أصبح  )وقد  كافة  الدول  وبني  موقعه، 
»كورونا«  فيروس  محنة  تجاوز  أجل  من  واحــدة(، 
العلي  من  وأرجو  واملادية،  البشرية  الخسائر  بأقل 
ذلك  ولــي  إنــه  الـــبالء،  عــنا  يــرفع  أن  القديــر 

والقادر عليه.
* كاتب وخبير لغوي وباحث يف مجال الدراسات 
واملصطلحية املعجمية 

 إسلمو ولد سيدي أحمد *

 حسوني قدور بن موسى *

�ضعف البحث العلمي ومواجهة »كورونا« القاتل 

هــل ينهــي »كــورونــا« زمــن احلـــروب؟

العظمى  الدول  إحدى  تهاجم  أن  مدة  منذ  ننتظر  كنا 
دولة عظمى أخرى لتنطلق شرارة حرب عاملية ثالثة، وهو 
املحللني  من  عدد  عند  محتمل  جد  كان  الذي  السيناريو 
واملتتبعني للشأن الدولي، وهناك من كان ينتظر أن تهجم 
علينا مخلوقات من الخارج كسيناريو ثاني محتمل، لكن 
القليل من كان ينتظر هجوم الطبيعة بهذا الشكل وعبر 
فيروس مروع.. إنها املوجة األولى من صراع كبير ومن 
الصني  من  ينطلق  أن  اختار  الطبيعة،  مع  جديد  جيل 
مصنع العالم، وليس من أستراليا أو السنغال أو غانا، 
وكأنه على علم بالدور االقتصادي املحوري العاملي لهذا 

البلد في مسار العوملة.
بعد هذا الظهور املباغت وما تبعه من ضجة إعالمية 
الغريب  الفيروس  لهذا  عاملي  إشعاع  إعطاء  في  ساعدت 
انتقلنا  والتخفي،  واملــراوغــة  االنتشار  على  وقــدرتــه 
باقي  في  التدريجي  انتشاره  وهــي  الثانية،  للمرحلة 
والغريب  العوملة،  في  اندماجها  مــدى  بحسب  ــدول،  ال
له دراية كبيرة بمبادئ هذه  الفيروس  في األمر، أن هذا 
العوملة، وبذلك شرع في الهجوم على أركانها األساسية 
قامت  الــدول  فجل  والتبادل،  التنقل  حرية  على  املبنية 
بعزل  قامت  أنها  أي  والبحرية،  البرية  حدودها  بإغالق 
تم  كما  املــبــادالت،  نفسها من  بنفسها وحرمت  نفسها 
تعطيل حركية األفراد وقدرتهم على العمل والتنقل، وهو 
الدفاع  التي اتخذت موقع  بدأ في تعطيل املجتمعات  ما 

عوض اتخاذ وضعية الهجوم.
فما يظهر من خالل القرارات التي اتخذها عدد من قادة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  وخصوصا  الكبرى،  الدول 
هذا  مخطط  تقوم بتنفيذ  أنها  هو  وإيطاليا،  وفرنسا 
الوقت  في  تدريجيا،  العوملة  يعطل  بدأ  الذي  الفيروس 
القضاء  أجــل  مــن  وتــصــارع  الصني  فيه  تبحث  الــذي 
البلد  هذا   عن  املعروفة  الجدية  بكل  الوباء  هذا  على 
ذلك،  كل  رغم  النفس،  على  باالنطواء  قرار  أي  أخذ  دون 
يفاجئنا الرئيس األمريكي ترامب، بقرار إعالن الطوارئ 
الوضع،  ملواجهة  دوالر  مليار   50 مبلغ  وتخصيص 
وتكوين احتياطي نفطي استراتيجي في ظل انهيار تام 
ألسعار املحروقات، وبطبيعة الحال، هذا القرار السهل ال 
روادها  أحد  املتحدة  الواليات  كانت  التي  العوملة  يخدم 
في  ويضرب  النفس،  على  االنطوائية  يخدم  بل  الكبار، 
العالم،  باقي  كبير على  تعتمد بشكل  التي  الدول  العمق 
له  األمريكي  فاالقتصاد  استقرارها،  ويهز  يضعفها  بل 
يكترث  أن  دون  طويلة  لفترة  منعزال  البقاء  على  القدرة 
عدد  به  تقوم  أن  يمكن  ال  الذي  األمر  العالم، وهو  لباقي 
التي تعتمد بشكل كلي على املبادالت  الدول األخرى  من 
الغذائي، وقد  أمنها  الخارجية، وهي دول ال تتوفر على 
كنت أنتظر أن تعلن الدول الكبرى على قرار كبير ملواجهة 
تنقل  حرية  تقيد  أو  حدودها  تغلق  أن  دون  الوباء  هذا 
الوباء  لهذا  فرصة  التعطي  حتى  والبضائع  األشخاص 
وبالتالي،  التنقل،  وحرية  التجارية  العالقات  قطع  في 

التنفيذ الضمني ملخططه. 
الصني  على  اليوم  يكون  أن  يمكن  العالم  دول  رهــان 
في إيجاد حل ليس فقط لهذا الوباء، بل كذلك في وضع 
لصالح  العادلة  العوملة  لتدبير  جديدة  وقواعد  أسس 
يصاحبها  اليوم  فالعوملة  واستقرارها،  العالم  دول  كل 

جبروت القطب الواحد.
فعالم  أطــول،  ملدة  عليه  هو  ما  على  األمر  استمر  إذا 
»كورونا« لن يكون هو ما بعد القضاء على هذا  ما قبل 

الوباء بكل تأكيد.

 »كورونا«.. فريو�س 
يهاجم العولـمة

 د. إدريس الفينة

شديد،  بتذمر  الــتــجــار،  بعض  ــداول  ــت ي
لدى  املرتفعة  والــقــطــانــي  الــدقــيــق  أســعــار 
مالني  باملقارنة مع  الكبرى  العصرية  املتاجر 
الذي  اإلقصاء  من  يشتكون  كما  الحوانت، 
إســوة  بها  ــتــزود  ال مستوى  على  يطالهم 
من  يعانون  باتوا  حتى  الــســوق،  بعمالقة 
بينما  القرب،  تجارة  قطاع  سوق  في  شحها 

يالحظون وفرتها لدى الطرف اآلخر!!
هذا األمر نبهنا إليه مرارا وتكرارا، عندما 
تحت  بالفواتير  التعامل  على  نحثهم  كنا 
األسعار،  وتحرير  املنافسة  قانون  طائلة 
مضامني  لتحقيق  الجيد  االستعداد  وعوض 
لتحقيق  القطاع  يؤهل  بما  القانون  هــذا 

استأنسوا  لــلــتــجــار،  الــعــادل  التصنيف 
مزوديهم  من  التبضع  في  التقليدية  بالطرق 
إلى  يبادروا  لم  أيضا  هم  الذين  التقليديني، 
بمفاهيمها  السوق  دينامية  في  االنــخــراط 
جميعا  وقــعــوا  أنهم  والنتيجة  الحديثة، 
»الكبار«  عنهم  تخلى  عندما  املــطــب،  فــي 
الذي  الوقت  في  الحرجة،  الفترة  هاته  في 
الكبرى  العصرية  املتاجر  تزويد  فيه  استمر 
لديها،  األسعار  ارتفاع  رغم  الوتيرة  بنفس 
املعروض  لوفرة  نظرا  إقبال،  من  تشهده  ملا 
والعروض!! ولعل هذا ما أعاد إلى الواجهة 
العالقات  ــاد  رم في  ونفخ  الغضب،  موجة 
وتاجر  التقسيط  تــاجــر  بــني  »املــضــطــربــة« 
على  املستهلكني  توافد  شل  عندما  الجملة، 
مول  حركة  الجملة،  وتجار  الكبرى  املتاجر 
املنابع  »الكبار« مع  الحانوت، بحكم عالقات 

أو الشركات املنتجة.
الدرس  يستخلصون  الحوانت  مالني  لعل 
من جائحة »كورونا«، فيدققوا في معامالتهم 
مع مزوديهم، وخير دليل عساهم يستشهدون 
به، هو استمرار شركات الحليب واملشروبات 
مثال، في تزويدهم بنفس الوتيرة، باإلضافة 
في  انخرطوا  الذين  الجملة  إلى بعض تجار 
عصرنة مجال اشتغالهم، بما جعلهم يفيدون 
وضعيتهم  من  ويستفيدون  الحانوت،  مول 

املتقدمة.
باش  نتعاونو  كاملني  خاصنا  راه  ختاما، 
نشعلوها  ماشي  ويتصفى،  السوق،  يتقاد 
مالني  دائــمــا  يبقاو  غــاديــن  وإال  بيناتنا، 
التكلفة ديال  اللي تايخلصو  الحوانت هوما 
في  األخيرة  الحلقة  ألنهم  العشوائية،  هاذ 

سلسلة التوزيع!!

 الطيب آيت أباه

مول احلانوت ومول الهري.. واملتاجر الكربى!!
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من  عدد  في  ا�واطنون  به  قام  ما  غــرار  «على 
ونوافذ  شرفات  على  للوقوف  الكل  أدعــو  ا�ــدن، 
ممن  البعض  على  دقيقة  مدة  للتصفيق  ا�نازل، 
التواصل  مواقع  على  ا�باشر  تقنية  يستعملون 
االجتماعي، لنقل وإيصال تدخالت رجال السلطة 
بجد،  ويعملون  يتفننون  فهؤالء  الــعــام..  للرأي 
زمن  في  باله�  ليس  الحال  بطبيعة  األمر  وهذا 

كورونا..»
مجرد  يكون  أن  يعدو  ال  ــاله،  أع ذكرته  ما  إن 
مزحة وسخرية، تعبيرا عن الوضع الذي أصبحت 
به  يقوم  ما  باألحرى  أو  الرابعة،  السلطة  تعيشه 
الصحفي  الجسم  على  ا�حسوب�  من  البعض 
معه  تحولت  الجب�  له  يندى  وضع  ا�غرب..  في 
السخافة  إلى  الصحافة  من  الجاللة»  «صاحبة 
بالبعض  ودفع  جعل  وضع  «كــورونــا»..  زمن  في 
الساقطة  وا�صطلحات  البذاءة  ترويج  حد  إلى 
الصحافة  �هنة  تمت  ال  وعناوين  تعابير  ونشر 
«كورونا»،  زمن  في  اليوم  جعلنا  وضع  بصلة.. 
نطرح أسئلة عديدة من قبيل: أين نحن من ميثاق 
أخالقيات مهنة الصحافة، الذي نشر في الجريدة 
أين  2019؟  29 يوليوز  ليوم   6799 الرسمية عدد 
لدى  وتقديرها  واحترامها  من صورة ا�هنة  نحن 

ا�جتمع، التي نص عليها ا�يثاق؟
عمل  من  العام  الرأي  نقرب  أن  جدا  الجيد  من 
هذه  ظل  في  األمنية  واألجهزة  ا�حلية  السلطات 
الزمالء  من  مجموعة  به  يقوم  ما  وهــذا  ــة،  األزم

احترافية  وبطريقة  يومي  بشكل  الصحافي� 
للحياة  تــام  «احــتــرام  وفــي  ملل،  وال  كلل  ــدون  ب
الخاصة لألفراد».. لكن أن تتحول هذه التغطيات 
الجسم  على  ا�حسوب�  من  البعض  ويستغلها 
الرقمية  اإلنــتــاجــات  محل  لتحول  الصحفي، 
التواصل  كانت تنشر على مواقع  التي  «التافهة» 

االجتماعي، فهذا أمر مرفوض.
هذه  ظل  في  ا�تطفلون  هــؤالء  به  يقوم  ما  إن 
قطاعا  يشهدها  كثيرة  نقائص  عرى  قد  الجائحة، 
الصحافة واإلعالم في ا�غرب، خاصة من الناحية 
بالدنا،  في  الصحافة  أن  أظهر  بل  التنظيمية، 
أصيبت هي األخرى بفيروس «كورونا» ا�ستجد، 
وهي اآلن في العناية ا�ركزة تصارع ما ب� الحياة 
طبيب  أي  هناك  ليس  الساعة،  ولحدود  وا�ــوت، 
محنك يشهد له بالجرأة والكفاءة ليضع الضمادة 

على الجرح الغائر، ليوقف النزيف و«العبث».
ولعل ما وقع مؤخرا بمدينة أسفي، عندما كان 
صحفي�  دور  يتقمصون  الشباب  من  مجموعة 
الصحافة  أن  يؤكد  كــاف  لدليل  سلطة،  ورجــال 
األزمــات  من  فــإن  يقال،  وكما  صمت،  في  تعاني 
يمكن  التي  ــدروس  ال ومــن  الـــدروس،  تستخلص 
أصبحت  الدولة  أن  األزمة،  هذه  من  استخالصها 
مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالضرب بيد من 
حديد على كل من سولت له نفسه أن ينتحل صفة 
ا�نصوص  الشروط  فيه  تتوفر  أن  دون  صحافي 
عليها في القانون 89.13، خاصة وأن مجموعة من 
هؤالء في هذه الظرفية اختاروا اإلثارة ومضاعفة 
ا�شاهدات على حساب أمانة ا�سؤولية وخطورة 
والهلع  الذعر  نشر  إلى  أكثر  فاتجهوا  اللحظة، 

التعامل  أن  من  الرغم  على  والــيــأس،  واإلحــبــاط 
الحالة  دعم  اليوم  منا  يتطلب  الجائحة  هذه  مع 
حالة  نشر  عن  واالبتعاد  للمواطن�،  النفسية 

اليأس والعناوين ا�فزعة.
ــبــاهــي فـــي هــذه  ــت ــا يــلــفــت ان ــر م ــث ولــعــل أك
الــفــتــرة، هــم أصــحــاب «الــســمــارت فـــون» الذين 
الصور  أخذ  على  ا�هني�،  الصحفي�  يزاحمون 
ا�حلية  الــســلــطــات  لــتــدخــالت  والــفــيــديــوهــات 
وال  خبر!  أدنــى  كتابة  بــدون  األمنية،  واألجهزة 
وإلى  والفيديوهات؟  الصور  تلك  مصير  ما  أعلم 
ربما  أصــال؟  منها  الهدف  وما  تصل؟  جهات  أي 
أن هؤالء أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة 
وخرق  بيوتهم  من  فقط  للخروج  الصحافة،  مهنة 
الدولة  فرضتها  التي  الصحية  الــطــوارئ  حالة 

لحماية ا�واطن�!
شغوفة  وانتظاراتنا  كبيرة،  آمالنا  كانت  لقد 
وتأسيس  والنشر  الصحافة  مدونة  صدور  إزاء 
ا�جلس الوطني للصحافة، لكن ولألسف، ال شيء 
والعكر  ــزواق  «ال بمعنى  ا�سميات،  فقط  تغير.. 
للوضع  تغيير  أي  نلمس  فلم  الخنونة»،  على 
بل  له»،  مهنة  ال  من  «مهنة  تعيشه  الذي  الحالي 
ازدادت األمور سوءا! لكن، وحتى ال أكون عدميا، 
الهامة  ا�جهودات  ببعض  االعتراف  من  بد  فال 
واإلعالم  الصحافة  ونساء  رجال  بها  يقوم  التي 
وكاميراتهم  أقالمهم  سخروا  الذين  الحقيقي� 
لتغطية كل مستجدات الحالة الوبائية في ا�غرب، 
بكل مهنية ودون إثارة فزع ا�واطن�، خاصة في 
ظل هذه ا�رحلة التي تتطلب منا االبتعاد عن نشر 

حالة اليأس والعناوين ا�فزعة قدر اإلمكان.
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يف كل هذا الضجيج،
أنا اآلن بال شمس،

أتأمل الكرة األرضية تخطو يف الظالم
ثم كما لو أنني

مسكون بروح احلرب،
أغير على ممالك ماضية،

أن أستعيده: هناك ما ينبغي 
التي ربيتها يف بيت احلاضر شمسي 

ــي أصـــطـــاد بــهــا املــســتــقــبــل..  ــت ــي ال ــارت ــن ص
وطريقي.

أفكر يف الكرة األرضية،
ويف خطوات تنسف الظالم إلى ممالك آتية،

هناك ما ينبغي أن يكون لي:
الغبار وجهي وقد غطاه 

إليه هذا الضجيج ويدي لتكتب ما يوحي 
نهايتها يف  التي  وطريقي 

ستنبت شجرة فوقها عش فيه طيور.
أفكر يف الكرة األرضية.. يف الظالِم

يف صدري الذي يهتز
يف الطيور التي ستخرج ساخرة من الصياد

ومن كالب الصيد
يف روحي التي ستصعد أعلى من الضجيِج
ويف فكرتِي عن احلرب، واألسر.. واحلياة.

أفكر يف شجرة احلياة فحسب.  

 محمد بوبكر

سير الجلسة بعد انعقادها:

قانون  من  و65   64 ا�ادتان  نظمته  الجلسة  سير 
ا�حاكم ا�الية، وا�ادة 64 تحتوي على ثماني فقرات، 

وتجري ا�حاكمة وفق الترتيب التالي:
1) يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب ا�تعلق 
ا�ناقشات  ا�الية، اإلشراف على  با�يزانية والشؤون 

والحفاظ على نظام الجلسة.
أن  أو  قرار  أن يتخذ أي  الجلسة  لرئيس  2) يمكن 

يأمر بأي إجراء يراه مفيدا.
الذي  ا�قرر  ا�ستشار  يتلو  الجلسة،  بداية  في   (3
ا�عني  ويستدعى  لتقريره،  ملخصا  بالتحقيق،  قام 
توضيحاته  لتقديم  محاميه  بواسطة  أو  بــاألمــر 

وتبريراته.
4) يجوز للرئيس أن يأذن للشهود ا�قبول� الذين 
بجميع  مشفوعا  الخصوص  بهذا  بطلب  تقدموا 
الجلسة  حضور  بعدم  كافية،  يراها  التي  التبريرات 
الحالة،  هذه  وفي  كتابة،  وتقديم شهاداتهم  شخصيا 
يتولى كاتب الضبط تالوة الشهادة ا�كتوبة للشهود 

ا�أذون لهم بذلك.
وهذا إجراء من اإلجراءات الخاصة با�حاكم ا�الية 
ا�حاكم  أمام  للشهود  االستماع  مسطرة  خالف  على 

الجنائية.
وغالبا  مستنتجاته،  للملك  العام  الوكيل  يقدم   (5
للمعني  ا�نسوبة  األفعال  تأكيد  إلى  ترمي  تكون  ما 
باألمر وتطالب بالحكم عليه، ألنه لو لم تتوفر أسباب 

ا�تابعة، لتم حفظ القضية.
أو  بــاألمــر،  ا�عني  على  األسئلة  إلقاء  يمكن   (6
طرف  مــن  أو  الرئيس  طــرف  مــن  محاميه  بواسطة 

أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس.
االستماع  يطلب  أن  للملك  العام  للوكيل  يجوز   (7

إلى األشخاص الذين يرى أن شهادتهم ضرورية.
بالصيغة  اليم�  أداء  بعد  للشهود  يستمع   (8

ا�نصوص عليها في قانون ا�سطرة الجنائية.
9) يكون ا�عني باألمر أو محاميه آخر من يتناول 

الكالم.
ا�ناقشة ويقرر حجزها  انتهاء  الرئيس عن  ويعلن 
رئيس  يحدده  تاريخ  في  بالحكم  والنطق  للمداولة 

الجلسة.
يتم  أن  على   64 ا�ادة  من  األخيرة  الفقرة  وتنص 
في  ا�قرر  ا�ستشار  ويشارك  الهيئة،  في  الــتــداول 
بأغلبية  القرار  ويتخذ  تقريري،  بصوت  ا�ـــداوالت 
األصوات، وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب 

الذي ينتمي إليه الرئيس.
بالحكم، يصدر  والنطق  للجلسة  ا�ع�  اليوم  وفي 
باألمر  ا�عني  لها  يستدعى  جلسة  في  قراره  ا�جلس 
تاريخ  من  أقصاه شهرين  أجل  في  عنه  ينوب  من  أو 
ا�عني  إلى  القرار  ويبلغ  ا�داولة،  في  القضية  إدراج 

وإلى  ا�عني  والوزير  با�الية  ا�كلف  والوزير  باألمر 
الوكيل العام للملك، وإلى الجهة التي رفعت القضية 
ا�عنية،  لألجهزة  القانوني�  وا�مثل�  ا�جلس،  إلى 
ذلك  يبلغ  كما  بعد صدوره،  أجل شهرين  داخل  وذلك 

القرار للمحامي الذي آزر ا�عني باألمر.

طرق الطعن:

أ) الطعن باالستئناف:
للطعن  قابل  ا�الية  ا�حاكم  عن  الصادر  القرار  إن 
وتصدر  وللمراجعة،  بالنقض،  والطعن  باالستئناف، 

باسم جاللة ا�لك وطبقا للقانون.
الطعن  مقال  لها  سيرفع  التي  الجهة  تختلف  لكن، 
ا�جلس  من  تصدر  التي  فــالــقــرارات  باالستئناف، 
األعلى للحسابات وتصدر في ميدان التأديب ا�تعلق 
هيئة  أمــام  تستأنف  ا�الية،  والــشــؤون  با�يزانية 
ا�جالس  من  تصدر  التي  واألحكام  ا�شتركة،  الغرف 
با�يزانية  ا�تعلق  الــتــأديــب  مــيــدان  فــي  الجهوية 
ا�ختصة  الغرفة  أمــام  تستأنف  ا�الية،  والــشــؤون 
لم  ما  التنفيذ  يوقف  باالستئناف  والطعن  با�جلس، 

يكن قرار ا�جلس مشموال بالنفاذ ا�عجل.
باألمر  ا�عني  إلى  االستئناف  في  الحق  ويخول 
باألمر  ا�عني  والوزير  با�الية  ا�كلف  الوزير  وإلى 
القانوني�  ا�مثل�  ــى  وإل للملك،  الــعــام  والوكيل 

لألجهزة ا�عنية.
ويودع طلب االستئناف لدى كتابة الضبط با�جلس 

خالل الثالث� يوما ا�والية لتاريخ تبليغ القرار.
إلى  ا�الية  ا�حاكم  قانون  من   70 ا�ادة  تشر  ولم 
محامي  طرف  من  يقدم  باالستئناف  الطعن  مقال  أن 
مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ولكن ذلك مفهوم 
((ا�عني  أن  على  تنص  التي  السابقة  ا�ــواد  مــن 
باألمر  ممكن أن يكون مؤازرا بواسطة محامي مقبول 
إشارة  أي  ترد  ولم  النقض))،  محكمة  أمام  للترافع 
تفيد أن ا�عني باألمر يمكن أن يطعن في القرار طعنا 
ا�قبول  ا�حامي  ــؤازرة  م عن  مستغنيا  استئنافيا 

للترافع أمام محكمة النقض.
النص،  وجود  عدم  أو  السكوت  عند  أنه  ومعلوم 
الشريعة  باعتبارها  ا�دنية  ا�سطرة  لقانون  نرجع 
طلبات  أن  على  ينص   354 الفصل  أن  ونجد  العامة، 
من  عليه  موقع  مكتوب  مقال  بواسطة  ترفع  النقض 
ا�جلس  أمام  للترافع  ا�قبول�  ا�دافع�  أحد  طرف 
النصوص  وإعمال  حاليا)،  النقض  (محكمة  األعلى 
بممارسة  ا�تعلق  القانون  أن  كما  إهمالها،  من  خير 
ترفع  التي  الطعون  أن  على  ينص  ا�حاماة  مهنة 
�حكمة النقض تكون بواسطة محامي مقبول للترافع 

أمام محكمة النقض.
ا�سطرة  عالج  ا�الية  ا�حاكم  قانون  أن  ويالحظ 
أربع فقرات وردت  االستئنافية باقتضاب شديد وفي 

في ا�ادة 71 من  قانون يحتوي على 249 مادة.
يخول الحق في االستئناف إلى ا�عني باألمر، وإلى 
وإلى  للملك،  العام  والوكيل  با�الية،  ا�كلف  الوزير 

ا�مثل� القانوني� لألجهزة ا�عنية.
ويودع طلب االستئناف لدى كتابة الضبط با�جلس 
القرار،  تبليغ  لتاريخ  ا�والية  يوما  الثالث�  خالل 
ويع� الرئيس األول بملتمس من الوكيل العام للملك، 
مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق، غير ا�ستشار الذي 

كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.
يالحظ إذن، أن االستئناف ينشر الدعوى من جديد 
أمام الجهة ا�كلفة بالبت في الطعن باالستئناف، كما 
أن ا�شرع حرص على عدم الوقوع في حالة التنافي، 
قاض  أي  االستئنافية  ا�سطرة  في  يشارك  ال  بحيث 
في  بالبت  ابتدائيا  كلفت  التي  الهيئة  من ضمن  كان 

تلك النازلة.
األخرى  األطــراف  إلى  االستئناف  عريضة  وتبلغ 
ا�عنية، التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى 
ا�والية  يوما  الثالث�  داخل  با�جلس  الضبط  كتابة 
ا�ستنتجات  كل  االقتضاء،  وعند  تبليغها،  لتاريخ 
والحكم  التحقيق  مسطرة  وتتابع  لدعمها،  ا�قدمة 
وطبقا  االبتدائية  ا�رحلة  فــي  مقرر  هــو  �ــا  طبقا 
ا�حاكم  قانون  من   65 إلى   59 من  ا�ــواد  �قتضيات 

ا�الية.
ب) الطعن بالنقض:

أنه  ا�الية على  ا�حاكم  قانون  73 من  ا�ادة  تنص 
أمام  بالنقض  طلبا  يقدم  أن  باألمر  للمعني  ((يحق 
الصادرة  النهائية  الــقــرارات  ضد  النقض  محكمة 
طبقا  للحسابات،  األعــلــى  ا�جلس  عــن  استئنافيا 
 49 ا�ادة  في  عليها  ا�نصوص  والشروط  للكيفيات 
بالنقض  الطعن  أن  أي  ا�الية،  ا�حاكم  قانون  من 
يقدم من طرف ا�حاسب العمومي أو من ذوي حقوقه 
الطعن  ويمارس  وكيل،  بواسطة  أو  شخصية  بصفة 
ا�والية  يوما  ست�  أجل  داخل  النقض  محكمة  أمام 
عن  استئنافيا  الصادر  النهائي  القرار  تبليغ  لتاريخ 

ا�جلس)).
خرق  على  إمــا  ترتكز  بالنقض،  الطعن  وأسباب 
أو  الشكلية،  ــراءات  اإلجـ احــتــرام  عــدم  أو  القانون، 
وهذه  ا�جلس،  اختصاص  عدم  أو  التعليل،  انعدام 
األسباب لم يرد فيها ذكر سبب خرق قاعدة مسطرية 
استعمال  في  الشطط  سبب  أو  األطراف،  بأحد  أضر 
 359 الفصل  في  مــذكــورة  األســبــاب  وتلك  السلطة، 
من   534 ا�ـــادة  وفــي  ا�دنية،  ا�سطرة  قــانــون  مــن 
ــراءات  اإلج خــرق  وهــي:  الجنائية،  ا�سطرة  قانون 
السلطة،  استعمال  في  الشطط  للمسطرة،  الجوهرية 
انعدام  للقانون،  الجوهري  الخرق  االختصاص،  عدم 

األساس القانوني أو انعدام التعليل.
ا�كلف  للوزير  أيضا  مخول  بالنقض  والطعن 
للملك  العام  والوكيل  باألمر  ا�عني  والوزير  با�الية 
القانوني�  ا�مثل�  وإلــى  للمملكة،  العام  والخازن 

لألجهزة العمومية داخل نفس األجل.
طبقا  النقض  طلب  فــي  والــبــت  التحقيق  ويــتــم 
ا�دنية،  ا�سطرة  قانون  من   354 الفصل  �قتضيات 
النقض  طلب  في  والبت  التحقيق  أن  نعتقد  لذلك، 
يسير وفق مقتضيات الفصل 362 من قانون ا�سطرة 

ا�دنية، ألن الفصل 354 يعالج حاالت ال تتعلق بسير 
التحقيق والبت في طلب النقض.

ت) طلب ا�راجعة:
ا�جلس  عن  الصادر  القرار  مراجعة  طلب  يمكن 
جديد،  عنصر  اكتشاف  حالة  في  للحسابات،  األعلى 
إذ يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه، بصفة 
القرارات  مراجعة  طلب  وكيل،  بواسطة  أو  شخصية 
النهائية الصادرة عن ا�جلس ابتدائيا أو استئنافيا.
وإلى  للملك  العام  الوكيل  إلى  الحق  نفس  ويخول 
الوزير ا�كلف با�الية والوزير ا�عني باألمر والخازن 

العام للمملكة.
ويودع طلب ا�راجعة لدى كتابة الضبط با�جلس، 
التي  والوسائل  للوقائع  عرضا  يتضمن  أن  ويجب 
من  بنسخة  مشفوعا  يكون  وأن  الطالب،  بها  يحتج 
التي  وبالتبريرات  ا�راجعة  طلب  موضوع  القرار 

تستند عليها العريضة.
كان  أو  ما سبق عرضه  أن  الفقرة،  ويفهم من هذه 
يقبل  ال  ابتدائيا،  ا�حكمة  على  عرضه  اإلمكان  في 

كسبب من أسباب طلب ا�راجعة.
ا�جلس  هيئة  إلــى  الطلب  األول  الرئيس  يحيل 
التي كانت قد أصدرت القرار، ويظهر لنا مما ذكر في 
يطعن  ولم  ابتدائيا  صدر  إذا  القرار  أن  الفقرة،  هذه 
ا�راجعة  طلب  فإن  القطعية،  الدرجة  واكتسب  فيه 
القرار  الدرجة، وإذا طعن في  تختص به محكمة تلك 
الدرجة  للمحكمة  يقدم  ا�راجعة  فإن طلب  استئنافيا، 
النقض،  محكمة  من  القرار  صدر  وإذا  االستئنافية، 
فإنه في نظرنا ال يقبل طلب ا�راجعة، ألن الفقرة 50 
الى  إلى  الطلب  يحيل  األول  الرئيس  أن  على  تنص 

هيئة ا�جلس التي كانت قد أصدرت الطلب.
يبلغ  تمهيدي،  بقرار  الطلب  في  تبت  الهيئة  هذه 
لتقديم  أجــل  لها  يحدد  التي  ا�عنية  األطــراف  إلــى 

وتبريراتها. توضيحاتها 
ــالع على  ــ واالط ا�ــقــدمــة  الــوســائــل  وبــعــد فحص 
طلب  في  الهيئة  تبت  العامة،  النيابة  مستنتجات 

ا�راجعة بقرار نهائي.
ويحدد أجل تقديم طلب ا�راجعة في عشر سنوات 
من تاريخ تبليغ قرار ا�جلس، وفي حالة تقديمه لغير 
صالح ا�حاسب العمومي، يحدد هذا األجل في أربع 
جدا  طويلة  سنوات  عشر  مدة  أن  ونعتقد  سنوات، 

وكان من ا�مكن تخفيضها.
وال يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرها 
ا�جلس استئنافيا إال ابتداء من اليوم ا�والي لتاريخ 
تبليغ قرار ا�جلس الذي اكتسب قوة الشيء ا�قضي 
به، أي بعد فوات أجل الطعن بالنقض، ونعتقد أن هذا 
ما نصت عليه الفقرة األخيرة من ا�ادة 50 من قانون 
ا�حاكم ا�الية، �ا نصت على أنه يخول الحق في طلب 
ا�راجعة بعد انصرام أجل الست�  يوما ا�نصوص 

عليه في ا�ادة 49 فيما يخص الطعن بالنقض.
يتبع
* من هيئة احملامني بالرباط
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أمام مواجهة تحديات العوملة، املتجلية في األزمات 
اإلرهاب،  االجتماعية،  األزمات  واملالية،  االقتصادية 
الذي  »كــورونــا«  فيروس  جائحة  تنضاف  الهجرة، 
مواجهة  في  جديدة  و»بشرية«  صحية  أزمة  أحدث 

تحديات العوملة.
العوملة  تعرضت  األخيرة،  األشهر  في  الواقع،  في 
 »19  – »كوفيد  فيروس  ألن  للغاية،  حادة  النتقادات 
أو  تجاريا  ســواء  للخطر،  العاملي  االقتصاد  عرض 
الحدود،  أغلقت  السياحة،  مجال  في  حتى  أو  ماليا، 
والجماعات،  ــراد  األف على  الصحي  الحجر  وفــرض 
ونفذت حالة الطوارئ في كثير من الدول.. إنه أسوأ 
عام  اإلسبانية  األنفلونزا  منذ  العالم  عرفها  جائحة 
1918-1920، سببت في ركود اقتصادي غير مسبوق.

 ،2008 عام  في  أنه  إلى  الصدد،  هذا  في  ونشير 
النظام  انهيار  خطر  ضد  كله  العالم  جهود  تظافرت 
املالي، ولكن في عام 2020، وباء كورونا هدد العالم، 
موحدة،  استراتيجية  وضــع  في  فشل  األخير  هــذا 

بسبب االرتباك الذي حصل.
فإن  صحية،  أزمــة  في  البشرية  تنغمس  وبينما 
يطرح  أصبح  العوملة  حوكمة  أساليب  عن  السؤال 
 - »كوفيد  جائحة  تكون  أن  يمكن  هل  بجدية،  نفسه 
جديدة  حوكمة  يمكن  وهل  فاشلة؟  لعوملة  رمزا   »19
منها  أكثر  »متضامنة«  عوملة  تكون  بحيث  للعوملة 

اقتصادية؟
)في  بيكيتي  توماس  لالقتصادي  حوار  في  جاء 
 15 فــي  املــنــشــورة   ،L'Obs صحيفة  مــع  مقابلته 
مارس 2020(، أنه »يجب أن تقودنا األزمة الصحية 
إلى تحديد معايير جديدة  املرتبطة بوباء كوفيد- 19 
لصنع القرار من حيث حوكمة االقتصاد العاملي«، أي 
أنه يجب حوكمة العوملة مرة أخرى. حقيقة، فالعوملة 
حاليا في أزمة، وبالتالي وجب على دول العالم إعادة 
التضامن  أساس  على  وأهدافها  مضامينها  تشكيل 
إشباع  إلى  يسعى  ال  الذي  واإلنساني،  االجتماعي 
على  املتقدمة  الشمال  لــدول  االقتصادية  املصالح 

حساب دول الجنوب.
هو  كما  الشمال،  بلدان  حتى  األمر،  في  والغريب 
الحال بالنسبة لدول االتحاد األوروبي، بدت مفككة في 
مواجهة الوباء، في غياب التنسيق الفعال والتضامن 
تأثرا  األكثر  إيطاليا  املثال،  سبيل  فعلى  الصحي، 
خاطب  فرنسا،  وفي  جيرانها،  أهملها  بالفيروس، 
األوروبــي  االتحاد  قادة  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
جائحة  مواجهة  بخصوص  املنصرم،  مارس   9 في 
عاجلة  إجراءات  اتخاذ  إلى  دعاهم  حيث  »كورونا«، 
لتنسيق التدابير الصحية، ثم أن أملانيا رفضت توفير 
اإلمدادات الطبية للدول املجاورة، وهذا كله يفسر بال 
أو  للتضامن  مثاال  ليس  األوروبــي  االتحاد  أن  شك، 
التعاون، ألن السياسة األوروبية في مواجهة األزمة 
وفعالة،  موحدة  سياسة  تكن  لم  الحالية،  الصحية 
»غير متضامنة« بني دول  فالعام يواجه عوملة  لذلك، 
الشمال ودول الجنوب، بل األكثر خطورة بني بلدان 
االقتصادية  العوملة  ننسى  أن  دون  نفسها،  الشمال 
بني  التجارية  الحرب  بها  اتسمت  التي  »الوحشية« 
الواليات املتحدة والصني، كل طرف يسعى إلى إقامة 
العظميني،  القوتني  هاتني  لكن  جديد،  دولــي  نظام 
أثبتتا عدم قدرتهما على التنسيق الفعال على نطاق 
إلى  باإلضافة  الصحية،  األزمة  بسبب  واسع  دولي 
العالم  سيقود  التاجي  الفيروس  جائحة  فإن  ذلك، 
غياب  في  ألنه  للعوملة،  جديدة  بنية  نحو  بالتأكيد 
التنسيق الدولي الفعال والتضامن الصحي الدولي، 
مجال  في  صناعيا  املتقدمة  الدول  حتى  تستطع  لم 
مجهري  فيروس  على  القضاء  الطبية،  البيولوجيا 
مثل »كورونا« )كوفيد - 19(، فكل دولة تقوقعت على 
الخاصة  معركتها  وخاضت  الحدود  وأغلقت  نفسها 

في مواجهة الجائحة.
السيادة  عالقة  جديد  من  يطرح  وطني  تحد  إنه 
بالعوملة، فالدول تخلت عن جزء من سيادتها لصالح 
تضامن  إلــى  التخلي  هــذا  يترجم  أن  دون  العوملة 
نخشى  الــصــدد،  هــذا  وفــي  واجتماعي،  اقتصادي 
العالم  دول  في  واسع  بشكل  الوباء  انتشار  بشدة 

الثالث، خصوصا في إفريقيا.
19« أبانت بشكل جلي  الشك أن جائحة »كوفيد – 
املتضامنة،  والعوملة  االقتصادية  العوملة  العالقة بني 
فرصة  للعالم  تكون  أن  نأمل  األســاس،  هــذا  وعلى 
الدول  اقتصاديات  يدفع  جديد  دولــي  نظام  إلقامة 
أجل  من  ومنصفة  متضامنة  عوملة  نحو  املتقدمة 
املستدامة  التنمية  قواعد  واعتماد  البشرية،  رفاهية 
قد  الــتــي  املعدية  األمـــراض  مختلف  مواجهة  فــي 

يواجهها العالم في املستقبل. 

* مدير مركز الرباط للدراسات السياسية 
واالستراتيجية

�شي داير البا�س.. و�شي طالب ربي يحد البا�س
كما  يكون  شيء  ال  بالصدفة،  يحدث  شيء  ال 
وكما  ببعضه،  مرتبط  شــيء  وكــل  عليه،  يبدو 
ذكرنا في عدد سابق، هي املبادئ التي تعتمدها 
»نظرية املؤامرة«. مصطلح لم يعد منحصرا على 
بات  بل  السياسيني،  املحللني  أو  اإلعالم  وسائل 
متداوال بني كل من هب ودب إلى أن كاد أن يفقد 

هيبته وخصوصيته.
وأتحدث  املوضة  صيحات  سأتبع  أيضا  وأنا 
ضيفنا  العالم.  تشغالن  اللتني  النظريتني  عن 
داخل  مطور  سالح  هو  هل  فيه،  مرغوب  الغير 
جديد  لعقار  ترويج  أداة  أم  عسكرية،  معامل 
جنسية  يحمل  وهل  اقتصادية؟  أبعاد  له  لتكون 

أمريكية، أم صينية؟
املستقبليات  أو  التنبؤات  لعلم  االلــتــجــاء 
إثباتها،  تستوجب  فرضيات  أمام  دائما  يضعنا 

فماذا عن التاريخ؟
أمريكا دولة حديثة النشأة، كما يعلم الجميع، 
هي وطن الهنود الحمر قبل أن يغزوها البيض، 
ساعدت  وظــروف  ممنهجة  مراحل  عبر  تم  غزو 
من  قريب  مجتمع  األحــمــر  الشعب  ذلــك،  على 
وجمع  الصيد  على  يعتمد  الحجري،  اإلنسان 
الثمار، مجتمع مسالم عكس ما تروج له وسائل 
رغم  عسكرية  وســائــل  أي  يــطــور  لــم  ــالم،  ــ اإلع
أحد  كان  وهذا  القبائل،  بني  القائمة  الصراعات 

األسباب الرئيسية إلبادته.
القوم  هــؤالء  ضد  حــرب  أي  البيض  يشن  لم 
مكافآت  عن  أعلنوا  بل  أراضيهم،  لسلب  العزل 
صائدي  مــن  أفـــواج  لتنطلق  رؤوســهــم،  مقابل 
العملية  لتتطور  املال،  مقابل  يقدمونها  الرؤوس 
يسهل  الــذي  الشيء  فقط،  ــرأس  ال فــروة  لجلب 
عن  شنيعة  ــورة  )صــ كــبــيــرة  ــداد  ــأع ب جمعها 
البشرية(، ولم يكن هذا فحسب، فحفالت النصر 
وشــواء  الجماعي  التعذيب  على  تعتمد  كانت 
حفالت  أصل  هذا  كان  ولربما  القبائل،  زعماء 

»البربكيو« األمريكية.
هدنة  فترات  أن  إال  البشاعة،  هاته  كل  رغــم 
كانت تعقد مع السكان األصليني، يتم فيها تقديم 

الهدايا كنوع من التصالح.
هدايا عديدة تم جلبها من املصحات األوروبية، 
عقاقير تؤدي إلى العقم، أغطية وبطاطني محملة 
التي  آنــذاك،  ــا  أوروب في  املنتشرة  األوبئة  بكل 
يفيد  ما  كل  عن  شيء  أي  الهنود  عنها  يدري  ال 

للقضاء على هذا العرق.
لتكلل  قــرون،  األربعة  يقارب  ما  دامــت  إبــادة 
بالنجاح، حيث تقلص عدد الهنود الحمر من 112 
مليون نسمة إلى أقل من ربع املليون سنة 1900.

التاريخ  يذكر  لم  برمتها،  حضارة  انقراض 
لغتهم  الهنود، بعد اختفاء  ثقافة  أي شيء عن 
القصة  عــدا  مــا  وفلكلورهم،  ومخطوطاتهم 
اسمها  أصبح  التي  لـ»بوكهونتاس«  الشهيرة 
من  زواجها  بعد  رولــف«  وفاتها »ريبيكا  قبل 

رجل أبيض.
ترجع  حضارة  تماما،  أمريكا  عكس  الصني 
وواحدة  امليالد،  قبل  سنة  ألفي  يقارب  ما  إلى 

من بني أربع حضارات عريقة.
ــز، واســتــخــدام  ــرون ــب ــن صــهــر ال أتــقــنــوا ف
ونسج  الفخار  وإنــتــاج  الحديدية،  األدوات 
الحرير، وعرف عصر املمالك املتحاربة تشجيع 
أيضا  ولديهم  والفكرية،  العلمية  النشاطات 

فلكلور شعبي غني.
ربما لم يكن التاريخ كافيا ملعرفة سبب زيارة 

ضيفنا.. فماذا عن االقتصاد؟
)مهد  األمريكية  املتحدة  الــواليــات  تحتل 
اقتصاديا  الصدارة  املتوحشة(  الرأسمالية 
على املستوى العاملي، وساهم في ذلك امتالكها 
وتعتبر  الطبيعية،  املــوارد  من  كبيرة  لثروات 
والصيد  الفالحة  الصناعة،  في  أيضا  األقوى 
البحري، ولم تتوان هوليود في الدعاية لهاته 

القوة وترسيخها في عقولنا.
أما النظام االقتصادي الصيني، فعكس ذلك 
اعتمدت  ولطاملا  اشتراكيا،  نظاما  كان  تماما، 
على  تنفتح  ولم  الذاتي  االكتفاء  على  الصني 
تطورا  عرفت  حيث   ،1978 سنة  إال  العالم 
 2003 سنة  السادسة  املرتبة  لتحتل  سريعا 

والثانية حاليا.
الصدارة،  عرش  على  املتربع  تجعل  سرعة 
يضرب لها ألف حساب، ويستعمل كل الوسائل 

املسموحة واملحظورة لكبح عجلة تطورها.
مشكلة  نتذكر  كلنا  حدث،  ما  بالضبط  وهذا 
»هواوي« و»غوغل«، األزمة التي أظهرت للعالم 
الصناعة  على  الدولتني  بني  املنافسة  نيران 
عن  يبحث  أن  ترامب  دفع  مما  التكنولوجية، 

خطط بديلة إليقاف الغول الصيني.
األمريكي  الرئيس  مضايقات  تتوقف  لــم 
وتهديد  بالتجسس  الصينية  الشركة  باتهام 
القبض  تم  الفترة،  نفس  ففي  القومي،  األمــن 
كندا،  في  »هــواوي«  شركة  مؤسس  ابنة  على 
التعامل  حظر  قبل  الضريبي،  التهرب  بتهمة 
الرسوم  حــرب  ــدالع  وان الشركة  منتجات  مع 

الجمركية.
العاملية  التجارة  منظمة  رئيس  تنبأ  وقــد 
بني  تجارية  النــدالع حــرب  مــؤشــرات  بوجود 

الدولتني، وفي حال نشوبها، سيصبح مستقبل 
العالم االقتصادي مظلما.

ما ال يختلف فيه اثنان، أن الحرب التجارية 
عاملي  صــراع  مواصفات  تحمل  الدولتني  بني 

حول السيادة والنفوذ.
النظريتني،  بــني  الــجــزم  ــاب  ب مــن  ــا  ــم ودائ
أمريكي  الفيروس  أن  ما سبق،  اعتماد  يمكننا 
الجنسية ووجه للصني من أجل القضاء عليها، 
ولكن كيف نفسر أن أمريكا هي األخرى تطالها 

الجائحة؟
ــام نــظــريــة أخـــرى، ربــمــا جهاز  لــنــكــون أمـ
وعمل  اللعبة  اكتشف  الصيني  االستخبارات 
املتحدة  الــواليــات  فــي  ــاء  ــوب ال تفشي  على 
ترامب  ليتفاجأ  عليه،  السيطرة  قبل  األمريكية 
ليس  الزمان  وأن  نفسه،  يعيد  ال  التاريخ  بأن 

نفس الزمان، وال العدو نفس العدو.
الفيروس  أن  ثالثة؟  نظرية  كانت  إن  ومــاذا 
بعض  لتعلن  بأكمله،  العالم  في  انتشر  صيني 
الدول فقدان السيطرة، بينما استطاعت الصني 
لالستفادة  الــدول  باقي  ولجوء  عليه،  التغلب 
حقيقية  مشاهد  لنعيش  الصينية،  الخبرة  من 
تشبه أفالم هوليود.. لكن البطل الخارق هاته 

املرة، صيني.
نستطيع  ولن  ال  أننا  منه،  املفروغ  الشيء 
بني  الالحق،  وال  الحاضر،  الزمن  في  الجزم 
وجــود  فــال  لــلــواقــع،  األقـــرب  أيها  النظريات 
كما  الصواب  تحتمل  وكلها  مطلقة،  لحقيقة 

تحتمل الخطأ.
العالم،  أرجـــاء  كــل  عــم  الــيــوم  الــضــرر  لكن 
تضررا،  األكثر  األوروبي  االتحاد  دول  وتعتبر 
االتحاد  عن  تخلت  األزمــة  هاته  ظل  في  دول 
 chacun pour soi et الفرنسي  املثل  وتبنت 

.Dieu pour tous
ستتغير  العالم  معالم  أن  فيه،  شك  ال  مما 
أهي  ذهننا،  إلى  ليتبادر  الجائحة،  هاته  بعد 
ذلك،  أظن  ال  األوروبــي؟  االتحاد  انحالل  بداية 
أضرار  من  دولــه  كل  ستعاني  الجائحة  فبعد 
اقتصادية، ليكون سببا كافيا لاللتزام واملضي 
قريب  ولدي شك  االتحاد،  من  مزيد  قدما ألجل 
لليقني، أن أوروبا ستوطد عالقاتها مع الصني 
التي  أمريكا  عكس  تعاون  روح  أظهرت  التي 

طغى عليها التعجرف واألنانية.
وعن نفسي، لن أصرف مستقبال فلسا واحدا 

في منتوجات »اآليفون« وال »الهواوي«.
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العوملة وفر�شة اإقامة 
نظام دويل جديد

د. خالد الشرقاوي السموني * 

»عندما يسقط القناع، يظهر الوجه الحقيقي«.. 
قول مأثور عند الفرنسيني:

 les gens ne changent pas ils se révèlent
حقيقتهم(،  تنكشف  وإنما  يتغيرون،  ال  )األفراد 
»كم  العرب  عند  قول  اشتهر  الفرنسيني،  وكما 
َأقــنــعــة، وعــيــون خــادعــة«، ولنا في  ــوه  مــن وج
الشهيرة  اليابانية  اأَلْنِمَياُت  طفولتنا، نحن جيل 
ممتعة،  حكايات  املقنع«،  و»النمر  »غريندايزر« 
بني  الصراع  فصول  كبير  بشغف  نتابع  ونحن 
فكان  والــخــبــيــث،  الطيب  بــني  ــشــر،  وال الخير 
والظلم  التسلط  تصارع  مقنعة  شخصية  البطل 
عن  متوارية  تظل  لكنها  والعدل،  الحلم  وتناصر 
فسد  سياق  في  عينها،  رصدتها  لحكمة  األنظار 
الزمان، فال أمان.. لكن وعند  الناس، وضاع  فيه 
اقتراب النهاية، يسقط القناع، ليظهر وجه البطل 

في سيناريو مشوق ومحبوك.
بسيناريو  لكن  نفسه،  القناع  نعاين  اليوم، 
الوباء  تفشي  كيف؟  تشويقا..  وأقــل  معكوس، 
بآخر  منذرا  الغرب،  يوطوبيا  عن  اللثام  أمــاط 
امــتــداد  ــم  رغ ــي  ــ األوروب الحلم  نهاية  حلقات 
ليست  ــي  وه الــشــكــوك،  بـــدأت  حيث  ــاد،  ــح االت
وليدة اليوم، تحوم أكثر حول مستقبل املشروع 
العالم  تصدرت  التي  العجوز  للقارة  االندماجي 
استنادا إلى نسقها القيمي الذي مكنها من ريادة 

الكون لقرون عديدة.
ريفكني،  جيريمي  األمريكي  املفكر  كان  وإذا 
ملواجهة  ــي  األوروب االتحاد  خطة  مهندس  وهو 
»الحلم األوروبي«  األزمات، قد تعرض في كتابه 
إلى »التفوق الهادئ« للحلم األوروبي على نظيره 
األمريكي في مقارنة بينهما، فإن الرد جاء صاعقا 
 L’Europe الوهمية«  »أوروبــا  مؤلف  خالل  من 
ريجيس  املتمرد  الفرنسي  للكاتب   Fantôme
إفالس  للشك حول  يترك هامشا  لم  الذي  ديبري 

ركز  ما  أهم  ولعل  ألوروبــا،  االندماجي  املشروع 
والفكرية  الروحية  القيم  تفكك  هو  ديبري  عليه 
التي كانت أساس إشعاع أوروبا وتملكها للعالم.

يوشك  ارتباك،  ظهر  الوباء،  تفشي  بداية  عند 
املنظمة  تصريحات  في  أحيانا،  التناقض  على 
ونصائح  بتطمينات  فخرجت  للصحة،  العاملية 
ارتداء املصابني  حول األقنعة، موصية بضرورة 
الطبية فقط، لتخرج فيما بعد، دول  لها واألطقم 
مواطنيها،  كل  املنظمة،  عكس  توصي،  كثيرة 
من  الخروج  عند  الطبية  األقنعة  بضرورة وضع 
توصيتها  عكس  متداركة،  املنظمة  لتعود  املنزل، 
القناع،  ــداء  ارتـ على  الجميع  وتحث  ــى،  األولـ
وتعلن بذلك صافرة حرب لم تتنبأ بها حتى أبدع 
حرب  وهــي  املستقبلية،  ــالم  األف سيناريوهات 
باإلنسانية،  التغني  قيم  معها  انهارت  األقنعة، 
وقواعد  التكامل،  وشعار  التضامن،  وأنشودة 

السوق وأعراف التبادل التجاري.
إيطاليا الجريحة تقف مشدوهة أمام جمهورية 
طبية  أقنعة  على حمولة  تستحوذ  التشيك وهي 
من  هبة  مــجــرد  إال  ليست  الــصــني،  مــن  قــادمــة 

الجمهورية الشعبية إلى السلطات اإليطالية.
وفرنسا  وكندا  أملانيا  روسيا.  تتهم  أوكرانيا 
تنفي  األخــيــرة  وهــذه  املتحدة،  الــواليــات  تتهم 
تصدير  من  شركاتها  أكبر  وتمنع  لتعود  وتفند، 
معدات وأجهزة التنفس الطبيعي إلى كندا ودول 
أمريكا الالتينية، متنكرة التفاقية التجارة الحرة 
التي   ،)NAFTA( املعدلة  الشمالية  ألمريكا 

شكلت موضوع مفاوضات ملدة ثالث سنوات.
جوستان ترودو، رئيس وزراء كندا، الذي أغلق 
حدود بالده أمام العالم إال على الجارة األمريكية، 
يعدل عن قراره، ويخرج بإدانة لقرار إدارة ترامب 
ما  أنها  تسعفها،  ال  الذاكرة  كانت  إن  ويذكرها، 

زالت تستورد معدات طبية هامة من كندا.

للمعدات  شركة  ألكبر  العام  املدير  الرئيس 
الصارمة  بالتعليمات  يقر  بأمريكا،  الطبية 
الطبية  املــعــدات  بيع  بعدم  األمريكية  لـــإدارة 
بـ»التداعيات  ويعترف  األمريكي،  التراب  خارج 

اإلنسانية الكبيرة« ملثل هذه القرارات.
في  األوبئة  علم  متخصصي  أهم  من  طبيبان 
إمكانية تحويل  يتباحثان  الهواء،  فرنسا، وعلى 
 )des cobayes( تجارب  فئران  إلــى  األفــارقــة 
أحدهما  ليعود  محتمل،  لقاح  فعالية  من  للتأكد 
يقدمه  أن  يجب  االعتذار  أن  ولو  اعتذارا،  ويقدم 
اعترف  كما  املستفز،  الــســؤال  طــرح  من  أيضا 
بذلك، وكما كان يظهر في حركاته القلقة والشرود 

املتكرر ملقلتيه.
من  كثير  طــرف  مــن  الدبلوماسية  ُوصــفــت 
مكاسب  لجني  ــآزر  وت تعاون  بأنها  املختصني 
لهذا  فهل  البلدان..  بني  واقتصادية  سياسية 
وأنــنــا  ال سيما  الــيــوم،  ــرره  ــب ي ــا  م الــتــعــريــف 
أمــام  املحللني،  أحــد  ــك  ذل نعت  كما  أصبحنا، 
أمام  أننا  األمر  وحقيقة  األقنعة«،  »دبلوماسية 

الدبلوماسية؟ َأقنعة 
الجائحة،  ظل  في  سهوا،  التوت  ورقة  سقطت 
شقيها  فــي  املعوملة  الليبرالية  املنظومة  عــن 
حقيقتها  للعيان  لتتضح  واالجتماعي،  اإلنساني 
بعدما  جديدا  قناعا  سترتدي  فهل  الصارخة، 

أسقط الوباء القناع الحقيقي؟
ذكر املؤرخ األمريكي جون بالدوين، الذي عاش 
اليوم،  نعيشه  ما  يشبه  ما  فرنسا،  في  طويال 
قائال: »نخاف أن ال نحيا بدون أقنعة، ونعلم أننا 

لن نحيا بداخلها«.
والقليل  األقنعة  مــن  الكثير  سنواجه  أكيد 
لويجي  اإليطالي  الروائي  قال  كما  الوجوه،  من 

بيرانديللو.

محمد أوزين

نجمة الرفاعي

واأخيــرا.. �سقطـت الأقنعــة
نافذة للرأي
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سيف  وحيد  أتعرف  أن  الصدف  شاءت  لقد 
في منطقة استجمامية من أروع مناطق لبنان، 
يرتاده  كــان  ــذي  ال «عالية»  مصيف  وهــي  أال 
خلود،  تدعى  لبنانية  فتاة  مــن  زواجــه  بعد 
قدمني  حيث  الصدفة،  بمحض  لقاؤنا  وكــان 
له صديقي الصحفي الراحل محمد زين، مدير 
تحرير جريدة «السياسة الكويتية»، الذي كان 
يصطاف هو اآلخر في نفس ا�نتجع، وبمجرد 
وحيد  أعرف  وكأنني  شعرت  للتحية،  تبادلنا 
سيف منذ سنوات وسنوات، من فرط تلقائيته 

وطيبوبته.
الجلسة  تلك  على  آنــذاك  لقاؤنا  واقتصر 
ا�متعة، ليكون لقاؤنا الثاني على أرض ا�غرب 
في مصطاف آخر، ويا للصدف، كان هو مدينة 
لحضور  متواجدا  كنت  حيث  الرائعة،  أكادير 
حفل كبير لدى صديق مغربي من رجال أعمال 
كان  سيف  وحيد  بأن  فعلمت  ســوس،  منطقة 
زوجته  مع  استجمامية  جولة  في  هناك  ينزل 
الدار  لزيارة  دعوته  على  فأصررت  اللبنانية، 

البيضاء والنزول عندي ضيفا معززا مكرما.
بيتي،  في  سيف  وحيد  فزارني  كان،  وهكذا 
وكانت تلك الزيارة فرصة سانحة ألجعله يفرغ 
ما في جعبته من أسرار وأخبار كان جمهوره 
تفاصيلها،  أدق  �عرفة  متعطشا  العريض 
زيارة  في  اليوم  «أنت  له:  األول  سؤالي  فكان 
للمغرب، فماذا أعجبك هنا بشكل  استجمامية 
با�غرب  مبهور  «أنا  فورا:  أجابني  خــاص؟»، 
كله. مبهور بأهله الطيب� ا�ضياف�، ومبهور 
بالتقدم الكبير الذي يرفل فيه، ومبهور بالوحدة 
البلد  هذا  عظمة  أدرك  جعلتني  التي  الوطنية 
ا�غاربة  جعل  ــذي  ال ا�لكي  النظام  وعظمة 
شعارا  ــرددون  ــ وي وأمـــان  أمــن  فــي  يعيشون 
الشعار  وهــذا  ا�لك،  الوطن  هللا  هــو:  واحــدا 
ا�غربية  الصحراء  جعل  ــذي  ال هــو  العظيم 
بدون  لسكانها  األصلي  الوطن  لسيادة  تعود 
ا�نطقة  هي  «وما  فسألته:  واحــدة»،  دم  قطرة 
التي أعجبتك كثيرا في ا�غرب؟»، قال لي: «لقد 
زرت مناطق قليلة هي أكادير التي وجدت فيها 
طبيعة خالبة وهندسة معمارية متفردة، وزرت 
هللا  عظمة  عاينت  حيث  األطلس،  جبال  كذلك 
البيضاء،  الــدار  أما  تيشكا،  جبال  قمم  فوق 
والتطور،  بالحياة  تزخر  مدينة  وجدتها  فقد 
على  للتعرف  مستقبال  ا�غرب  زيارة  وأتمنى 
إلى  به  فانتقلت  الرائعة»،  مناطقه  من  ا�زيد 
موضوع شخصي بسؤال خاص: «أنت معروف 
بميلك لالستقرار الزوجي، فما هو رقم زوجتك 
ارتبطت  اللواتي  السيدات  كل  ب�  الجديدة 
بهن؟»، فقال لي ضاحكا كعادته: «إنها الزوجة 
لها  حبي  على  وخميسة  وخمسة  الخامسة 
وحبها لي، فأنا لم أشعر بأنني متزوج إال مع 
رفض  رغم  تزوجتها  بأنني  تعلم  وهل  خلود، 
اللبنانية  الطريقة  على  وذلك  لزواجنا  أهلها 
أمام  عائلتها  وضعنا  حيث  خطيفة)،  (زواج 
أحبوني  أن  لبثوا  ما  ولكنهم  الــواقــع،  األمــر 
واحترموني بعد أن عرفوا حجم حبي البنتهم 
�كانتها  واحترامي  إسعادها  على  وحرصي 
«أنت فنان  بيتنا»، ثم سألته:  في حياتي وفي 
كوميدي من نوع خاص، حيث يكفي أن تسدد 
يعيش  الجمهور  لتجعل  للكاميرا  نظراتك 
نفسك  تعتبر  فهل  هستيري،  ضحك  حــالــة 
لقبك عدد  العربية كما  الكوميديا  فعال سلطان 
نجوم  سيذهب  «وأيــن  لي:  قال  النقاد؟»،  من 
الكوميديا مثل إسماعيل ياس� وعادل إمام إذا 
وافقت أنا على هذا اللقب؟ فأنا فنان كوميدي 
لي طريقتي الخاصة ولي جمهوري، وكل واحد 
للكوميديا»،  أدائه  طريقة  في  سلطان  هو  منا 
ال  �وقف  تعرضت  أن  لك  سبق  «هــل  سألته: 
جعلك  أن  لفنان  سبق  وهــل  نسيانه؟  يمكنك 
عميقة  تنهيدة  تنهد  قلبك؟»،  أعماق  من  تبكي 

قبل أن يجيبني وهو سارح بنظراته في األفق 
البعيد: «نعم. لقد تلقيت أكبر إساءة لشخصي 
وكنت  فنها  أعــشــق  كنت  فنانة  مــن  ولفني 
أحترمها كثيرا، ولكنها سامحها هللا، جعلتني 
أتجرع مرارة أكبر إهانة في حياتي وجعلتني 
قلبي»،  أعماق  أعمق  من  البكاء  مرارة  أتذوق 
جعلتك  التي  الفنانة  هذه  هي  «ومن  فسألته: 
تعيش كل هذا الحزن؟»، أجابني: «إنها الفنانة 
الكوميدية الكبيرة ماري منيب، فقد كنت أخطو 
ولدت  التي  ا�دينة  في  الفنية  خطواتي  أولى 

يوم،  وذات  اإلسكندرية،  وهي  فيها  وترعرعت 
وأنا مثل بقية زمالئي الشباب آنذاك، حاولت 
دخول عالم الكبار في فن الكوميديا، وجاءتني 
فرقة نجيب  نادرة عندما أخبرني مدير  فرصة 
عادل  مكان  ألخــذ  يرشحني  بأنه  الريحاني، 
خيري في الفرقة بعد وفاته، خاصة وأن وفاة 
شوقي  فريد  مغادرة  مع  تزامنت  خيري  عادل 
للفرقة، فحدد لي مدير الفرقة موعدا مع نجمة 
الفرقة، الفنانة ماري منيب، لتقرر هي بنفسها 
ما إذا كنت أصلح �كان عادل خيري أم ال، فهيأت 
ألقوم  قصيرا  كوميديا  نصا  وأعــددت  نفسي 
بأدائه أمامها، وفي اليوم ا�حدد، توجهت مع 
ماري  كانت  الذي  األستوديو  إلى  الفرقة  مدير 
قد قررت أن تستقبلني فيه، وبعد أن أذنت لنا، 
دخلت مع ا�دير إلى الصالة الخاصة بها، فقال 
لك  قلت  اللي  الولد  لك  أقدم  الفرقة:  مدير  لها 
تهذيب،  بكل  ألحييها  أمامها  فانحنيت  عليه، 
ثم  متفحصة  بنظرات  إلي  تطلعت  أنها  غير 

تقول  وهــي  الفرقة  مدير  وفــاجــأت  فاجأتني 
اطلع  إمشي  وجهي:  في  أصبعها  رافعة  لي 
ولكنها  الصدمة،  فرط  من  مذهوال  فوقفت  بّرا، 
واصلت كلماتها القاسية موجهة أنظارها �دير 
ده  بالشكل  ولد  تجيب  إزاي  له:  قائلة  الفرقة 
وتقول إنه يصلح لفرقتنا. إزاي. خليه يمشي. 
ماكياجها،  مقصورة  إلى  ودخلت  تركتنا  ثم 
فخرجت وأنا منهار تماما، وحاول مدير الفرقة 
تهدئتي، إال أن بكائي في ذلك اليوم، شهده كل 
حيث  األستوديو،  في  متواجدين  كانوا  الذين 

إزاي  أنتحب:  وأنا  متهدج  بصوت  أردد  كنت 
هي حكمت على شكلي بس من غير ما تشوف 
فني ومن غير ما تعطيني أي فرصة. أنا كنت 
مالهوش  احترام  منيب  مــاري  الست  أحترم 
كده  عاملة  أخالقها  إن  عرفت  ما  وعمري  حد 
وإنها عندها القدرة ته� الناس بالشكل ده»، 
فسألته: «وماذا فعلت بعد ذلك؟»: قال لي: «لقد 
خدمتني ماري منيب دون أن تعلم، حيث قررت 
عالم  في  كبرى  درجــة  أبلغ  أن  اليوم  ذلك  من 
ال  الفنان  بــأن  للناس  أثبت  وأن  الكوميديا، 
النجومية  إن  بل  يــوم،  أول  من  نجما  يصبح 
من  تمكنت  وهكذا  وا�ــثــابــرة،  بالعمل  تأتي 
حتى  اإلسكندرية  مدينة  يتخطى  اسمي  جعل 
كاريوكا،  تحية  الطيبة  الفنانة  عني  سمعت 
من  خصيصا  الشاطئية  مدينتنا  إلى  فجاءت 
أجل مشاهدة أدائي على ا�سرح، وقالت �دير 
فرقتها مباشرة بعد حضورها لعرض مسرحي 
كانت  وهكذا  معنا.  ده  الولد  عايزة  أنا  لي: 

النفس  الكريمة  الفنانة  مع  الحقيقية  بدايتي 
فايز  الفنان  ومع  علي  فضلها  أنسى  لن  التي 
حالوة الذي شجعني كثيرا»، ثم قلت له: «أنت 
كاريوكا»،  تحية  للفنانة  بشهرتك  مدين  إذن 
أجاب بدون تردد: «نعم. لن أنسى أبدا كلماتها 
الطيبة، بل إنها عملت معي أكثر من ذلك، حيث 
اتصل  للمال  احتجت  كلما  بالحرف:  لي  قالت 
هو  والكريم  ربنا  عند  من  ا�ال  شخصيا.  بي 
مني»،  ا�ــســاعــدة  طلب  مــن  تخجل  فــال  ربنا 
وصمت قليال ثم استأنف كالمه قائال وقد بدا 
التأثر على مالمحه: «والزم أقول لك وللجمهور 
من  كانت  كاريوكا  تحية  الفنانة  بأن  العربي، 
تخصص  وكانت  أطيبهن  ومن  الفنانات  أكرم 
ا�حتاج�  الفنان�  �ساعدة  ا�ــال  من  قــدرا 
ومع  معي  موقفها  أبدا  أنسى  ولن  وا�رضى، 
غيري، كما لن أنسى العجرفة التي تعاملت بها 
ماري منيب معي، حيث أقسمت من يومها بأن 
ال أشاهد أبدا أي فيلم من أفالمها»، فسألته عن 
موضوع حساس كان يومها مثار خالفات حادة 
إذ  كلثوم»  «أم  فنانات، وهو مسلسل  عدة  ب� 
قلت له: «هناك خالف حاد ب� النجمت� إلهام 
دور  ستجسد  من  حول  عبيد  ونبيلة  شاه� 
سيدة الطرب أم كلثوم في ا�سلسل الذي يحكي 
الدور؟»،  لهذا  األصلح  نظرك  في  من  سيرتها: 
شاه�  بــأن  أعتقد  صــراحــة،  بكل  فأجابني: 
وبمقوماتها الفنية والشكلية هي األصلح لهذا 
الدور الكبير رغم أن صوت نبيلة عبيد له رنة 
ا�شاهدين»،  على  شك  بــدون  ستؤثر  خاصة 
كثيرا  «سمعت  الفن:  عن  بعيدا  سؤاال  فسألته 
القضائية  للمتابعات  فنان�  عدة  تعرض  عن 
تهربهم  بسبب  الــضــرائــب  إدارة  طــرف  مــن 
لي:  قال  منهم؟»،  واحــد  أنت  فهل  الضريبي، 
«أبدا. أنا أكره ا�شاكل وأحرص على اجتناب 
اإلدارات  مــع  مــواجــهــة  فــي  يضعني  مــا  كــل 
الحديث  ولكن  العادي�،  الناس  أو  الحكومية 
عن الضريبة على مداخيل الفن، هو حديث ذو 
تراعي  أن  يجب  الضرائب  إدارة  ألن  شجون، 
يضطر  الفنان  ألن  مداخيلهم،  في  هاما  جانبا 
على  ا�داخيل  تلك  من  كبيرة  نسبة  إلنفاق 
شكله وعلى صحته وعلى الحفالت والسهرات 
يدعو  أن  عليه  يجب  التي  أو  يحضرها  التي 
وضروري  جدا  مكلف  هذا  وكل  إليها،  زمالءه 
في نفس الوقت حتى يحافظ الفنان على قيمته 
ومكانته كنجم، لهذا فإن قيمة الضرائب يجب 
إفقار  في  تتسبب  ألنها  وتخفيفها  مراجعتها 
الكثير من الفنان� نظرا لنفقاتهم الكبيرة التي 

ذكرت لك».
وانتهى حواري مع نجم طا�ا أضحك الناس 
أدواره،  أداء وتشخيص  في  العفوية  بطريقته 
حيث كان يكفي أن ينطق بكلمة واحدة ليجعل 
عدة  ا�شهد  تصوير  إلعادة  مضطرين  زمالءه 
ضحك  مــوجــة  لديهم  يثير  ــان  ك ــه  ألن ــرات،  مـ
الجميع  مطالبا  عاليا  يصرخ  ا�خرج  تجعل 
طا�ا  الذي  النجم  هذا  أن  إال  ا�شهد،  بإعادة 
السعادة  مشاعر  حرك  وطا�ا  الناس،  أضحك 
الكبار  الفنان�  وحتى  الجماهير  نفوس  في 
دار  ما  سرعان  الكوميدية،  ونظراته  بمالمحه 
عليه الزمن، ليجد نفسه وجها لوجه مع ا�رض 
والتجاهل من طرف الوسط الفني وا�سؤول�، 
عالجه  نفقات  لتحمل  عائلته  اضطرت  حيث 
حالته  وتــأثــرت  بيته،  إلــى  الفقر  دخــل  حتى 
النفسية كثيرا بسبب تخلي الفنان� عن زيارته 
العالم  هذا  عن  رحل  حتى  األخيرة  أيامه  في 
مكسور النفس ومقهور الخاطر في مطلع شتاء 
تاركا  والسبع�،  الرابعة  سن  في   2013 سنة 
وراءه رصيدا فنيا كوميديا كبيرا ال زال عشاق 
مواقع  من  يستخرجونه  الحقيقية  الكوميديا 
األنترنيت ليغرقوا في ضحك عميق على إيقاع 

نجم من الزمن الجميل.
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بقلم: رمزي صوفيا
عندما يستحضر الجمهور مالمح وصوت الفنان الراحل وحيد سيف، فال شك أن نوبة من الضحك الشديد ستجعل كل 

األدوار الكوميدية القوية التي تفنن هذا الفنان يف تقمصها، حاضرة أمامه بدون استئذان.

الصحفي رمزي صوفيا مع الفنان 
الراحل وحيد سيف

وحيد سيف: «أنا مبهور بالمغرب كله. مبهور بأهله 
الطيبين المضيافين، ومبهور بالتقدم الكبير الذي يرفل فيه، 

ومبهور بالوحدة الوطنية التي جعلتني أدرك عظمة هذا 
البلد وعظمة النظام الملكي الذي جعل المغاربة يعيشون 

في أمن وأمان ويرددون شعارا واحدا هو: اهللا الوطن 
الملك، وهذا الشعار العظيم هو الذي جعل الصحراء 

المغربية تعود لسيادة الوطن األصلي لسكانها بدون قطرة 
دم واحدة»(…).
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ال تضربوا سيارات اإلسعاف 
بالحجارة

ال تضربوا سيارات اإلسعاف 
بالحجارة

في  جهنم  باب  على  دانتي  اإليطالي  الشاعر  كتبها  التي  العبارة 
كل  ــم  وراءك اتركوا  الداخلون  ((أيها  تقول:  الشهيرة  ملحمته 
يا  النجاة  في  أمل  هناك  ((بل  نفسه:  وأجاب  النجاة))،  في  أمل 

سيدي!))
القصيدة  من  األول  الجزء  هي   :Inferno باإليطالية  الجحيم 
«الكوميديا اإللهية» التي ألفها العبقري اإليطالي دانتي  ا�لحمية 
الرابع عشر، وهي من أفضل األعمال األدبية  القرن  أليغييري في 
العا�ية بجميع ا�قاييس، حيث تلقي ا�لحمة الشعرية على نظرة 
بحسب  الجحيم  لوصف  ا�جازية  بالعناصر  باالستعانة  خيالية 
ا�فهوم ا�سيحي، والتي تأثرت بفلسفة القرون الوسطى وكان لها 

تأثير على تطور الكنيسة الغربية منذ ذلك التاريخ.
في الجحيم، حيث مكث يوم�، يصف دانتي عذابات من أدخلوا 
تفاصيل  إلى  ويتعرض  حياتهم،  معاصيهم خالل  بسبب  الجحيم 
مركز  الجحيم،  دانتي  ويعتبر  ستصيبهم.  التي  واآلالم  التعذيب 
األطهار  لصعود  الجو  وتهيئة  األشرار  لحشر  الضرورية  األرض 

إلى مطهر ا�طهر، ومن ثمة إلى الجنة..
وهي ملحمة ذات عبر ومعاني عميقة في أن األمل دائما يبقى في 
سبحانه  هللا  غاية  ألن  الضيق،  من  والخروج  الجنة  إلى  الدخول 
العمل  على  خلق  من  كل  حث  وإنما  التعذيب،  ليست  وتعالى 
الصالح، فهو الذي خلق ا�وت والحياة لغاية واحدة ليبلونا أينا 
الديانات السماوية في درء ا�فاسد  أحسن عمال، وهنا تلتقي كل 

وجلب ا�صالح لإلنسان.
ولو عاش دانتي اليوم ونظر إلى إيطاليا التي أراد ا�لياردير رجل 
ال  حتى  ثروته  بكل  يفتديها  أن  أرماني،  جورج  الشهير،  ا�وضة 
تسقط، لقال لإليطالي� كما قال في ملحمته: نعم إن هناك أمال في 

اإلفالت من «كورونا».
وطني  بإجماع  اإلسعاف محملة  انطلقت سيارة  وقد  بالدنا،  وفي 
وأمــوال  معدات  من  تحتاجه  ما  بكل  محملة  البالد،  قائد  وراء 
أخرى،  دول  سيارات  سبقت  قد  بل  ومعنوية،  بشرية  وإمكانيات 
اإلسبانية  «إلباييس»  مثل  دولية  إعالم  وسائل  جعلت  وبسرعة 
كانت حنكة جاللة  كيف  تتعجب  األمريكية،  بوسط»  و«الواشنطن 
على  وقدمها  رعــايــاه  سالمة  اختار  عندما  صائبا  ــه  ورأي ا�لك 
ا�غربي  الشعب  يجمع  ما  ب�  معروفة  رابطة  وهــي  االقتصاد 
األجانب،  عن  غاب  ولربما  الرخاء،  في  كما  الشدة  أوقات  بملوكه 
أن العالقة تتعدى عالقة حاكم بمحكوم، ألنها بيعة في عنق ا�لك 
فضل  وال  ا�غاربة،  ب�  فيها  فرق  ال  مجيد  تاريخ  عبر  شعب  من 
ألحد على غيره أمامها، ألنها مستنبطة من ديننا الحنيف وتعاليم 

البيت النبوي الشريف. 
بالدنا  في  الرسمية  السلطات  طرف  من  ا�تخذة  اإلجراءات  ولعل 
وكرم  جود  تستنفر  بــدأت  التضامنات  ولعل  أكلها،  تأتي  بــدأت 
«كورونا»  يرجعه  قد  والتضامن  والعطف  الحنان  ولعل  ا�غاربة، 
وملتزم  بالخطورة  واع  كشعب  نسجل  ســوف  وبذلك  ا�لعون، 

بالوطنية والثوابت، أننا في مستوى تاريخ أجدادنا وآبائنا.
وما بعض ا�حاوالت العتراض طريق هذه السيارة، إال محاوالت 
طريق  عن  السبت  يوم  ا�ناطق  بعض  في  وقعت  كالتي  معزولة، 
استخدام شعارات دينية في غير محلها، تنم عن عدم وعي بعض 
ا�حرض� عليها واستغالل جهل البعض، جوبهت برفض شعبي 

لها وانتفاضة شعب بأكمله ضدها.
مقومات  كل  إعجاب  تحت  بمهمتها  وقامت  السيارة  ــارت  وس
أن ا�غاربة يربطون ماضيهم بحاضرهم  أبانت عن  التي  ا�جتمع 
مسلح�  بهم  ا�حدقة  ا�خاطر  كل  يقاوموا  أن  استطاعتهم  وفي 

بوطنيتهم الصادقة وإيمانهم بالـله وثقتهم في ملكهم.
ــوزراء تــصــرفــات الــنــازلــة، على  ــ ــاء ال ــد لخص أحــد األصــدق وق
تم  إذا  للدعاء  يستجيب  ال  هللا  أن  في  حائطه «الفايسبوكي»، 
اإلسالمية  الشريعة  �قاصد  مستبعدة  للقانون  خارقة  بطريقة 
ا�صلحة،  وجلب  ا�فسدة  ودرء  والحياة  النسل  حفظ  في  الغراء 
وأن هللا غير محتاج للجهر بالتكبير، بما معناه، أن ما بني على 
تدخل  بنقل  الصديقات،  إحدى  لخصته  بينما  باطل،  فهو  الباطل 
تاريخي  ظرف  في  ا�سؤولية  باب  دخلت  التي  حورية  القائدة 
البسطاء  ا�واطن�  مخاطبة  في  الرجل  على  تتفوق  وهي  صعب، 
التواصل  في  كبير  كعب  علو  عن  وأبانت  ومصطلحاتهم،  بلغتهم 
حدة  غير  في  بحزم  وبناتها  أبناؤها  وكأنهم  وتنبيههم  معهم 
عندما  الخروج  على  دائرتها  سكان  ثني  في  ردة  غير  في  وليونة 
وأسماء  بأسمائهم  تعرفهم  ألنها  اآلخــر،  تلو  الواحد  خاطبتهم 
آبائهم، وبمجرد ما نبهتهم بلغتهم التي يفهمونها، حتى اختفوا 
البسيط  ا�واطن  يحترم  وعندما  يحترمونها،  ألنهم  منها  حياء 
ا�رأة صاحبة السلطة، فمعناه أن سلوكها جدير باالحترام، وهو 
اختبار لها أكثر من موقف سلطوي، وقد حقق ا�قطع الذي اختارته 
ألنه  ا�شارك�،  جميع  وإعجاب  ومشاركة  مشاهدة  نسبة  الزميلة 
عندما يحترم رجل السلطة أو األمني أو القاضي شعور ا�غربي، 
كان  إذا  إال  يتأتى  ال  إليه، وهذا  يحترمه ويصغي  اآلخر  فإنه هو 
كيف  تعرف  لسلطة  واحترام  مصداقية  على  يتوفر  السلطة  رجل 
تتعامل معه بحزم وصرامة أحيانا، وتسامح وانعدام غلظة أحيانا 
أخرى، فيكتسب ثقة ا�واطن الذي يشعر بأن أمور تدبير شؤونه 

في أياد أمينة.
يتبع
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لنور الدين الرياحي

بالتزامن مع القلق العا�ي من فيروس «كورونا»، وجه الفنان 
في  ا�غربية  الجالية  إلى  خاصة  تحية  الغاوي،  محمد  الكبير 
ا�هجر،  أبناء  بها  يتميز  التي  الوطنية  بالروح  منوها  الخارج، 
من خالل الحرص على التشبث بالرموز الوطنية والعلم الوطني، 

وكذلك أداء الصالة بشكل جماعي.
الغاوي في شريط فيديو تم تداوله على نطاق  الفنان  وحكى 
واسع، قصته في بلجيكا، حيث كان شاهدا على عملية تبرع كبيرة 
أن  الجنوبية، حتى  األقاليم  ا�غاربة، لصالح  ا�صل�  من طرف 

تبرعت  ا�صليات  ــة إحــدى  ــي ــذهــب ــيــهــا ال بــحــل
كما  ا�ــغــرب،  أكـــد الـــغـــاوي، أن لصالح 

ــث ا�ـــغـــاربـــة  ــشــب جعل ت بوطنهم، 
ــة  ــ ــم ــ ــض األئ ــ ــع ــ صالة ب يقيمون 
يتسنى الــجــمــعــة مــرتــ�،  حتى 
أداء  ــع  ــي ــجــم ــل ــالة فــي ل ــصــ ــ ال
ــدان  ــل ــب األوروبية.بــعــض ال
ا�صدر،  ــلـــى نفس  أكــــــــــد عـ
احترام  الــــجــــالــــيــــة ضـــرورة 

ــة فــي  ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ قائال: ا� الــخــارج 
أي  حق  من  ــتــطــاول «ليس  أحـــد ال

عـــلـــى ا�ـــغـــاربـــة 
الشرفاء األحرار».

 á«dÉ÷G ôµ°ûj …hÉ¨dG ¿ÉæØdG
êQÉÿG ‘ á«Hô¨ŸG

مذكرات ساخنة
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الفد،  حسن  الكوميدي  الفنان  كشف 
من  الصغيرة  الشاشة  إلى  أنه سيعود 
رمضان،  شهر  خالل  وبالضبط  جديد، 
من خالل سلسلة بعنوان «طوندونس».
ــه على  ــر حــســاب ــب الـــفـــد ع ونـــشـــر 
فيها  يظهر  له  صــورة  «اإلنستغرام»، 
وعلق  ا�ستعار  الشعر  يضع  ــو  وه
عليها بعبارة «طوندوس في رمضان»، 
مما يدل على أنه سيطل على جمهوره 
رمضان  شهر  خالل  الشخصية  بهذه 

ا�قبل.
ــف حسن  ــش ــة أخــــــرى، ك ــه مـــن ج
يتعلق  خبر  عــن  أيــام  عــدة  قبل  الفد 

عبر  �تابعيه  وقــال  «كــبــور»  بسلسلة 
ــه «كــان مــن ا�قرر  «اإلنــســتــغــرام»، أن

تصوير عمل فني بشخصية «كبور» 
قصد   2020 أبريل  شهر  في 

الثانية  القناة  على  بثه 
فــي رمــضــان ا�ــقــبــل، 

للوضع  بالنظر  لكن 
الــصــحــي الــحــالــي 
من  يتطلبه  ــا  ومـ
إلغاء  تم  احتراز، 
التصوير وتأجيل 
اإلنتاج إلى وقت 

الحق».

العزيز،  عبد  مرام  الشهيرة،  السعودية  الفنانة  أثارت 
صدمة ب� متابعيها على موقع «تويتر»، بعد اقتراحها 

فيروس  ألدويـــة  تــجــارب،  كفئران  ا�ساج�  اســتــخــدام 
«كورونا» ا�ستجد، وقالت في تغريدة لها: «لو كان األمر 
بيدي، لكان كل اللي يتم القبض عليهم خاصة في قضايا 
تمس األمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب 

الجديدة  لألدوية  تجارب  حقل  خليتهم  كان  وتأهيل، 
حتى لو ما كانت النتائج مضمونة».

هم  البلد،  منهم  تستفيد  لهم،  «عقابا  وتابعت: 
ما  اللي  والقرود  الفئران  من  بالتجارب  أولــى 

أذتنا بشيء».
وتسببت تغريدة مرام في فتح هجوم عليها 
مواقع  على  والنشطاء  متابعيها  طــرف  من 
التي  العقلية  منتقدين  االجتماعي،  التواصل 
تفكر بها، وسخر بعضهم من كالمها، حامدين 
هللا أن األمر ليس بيدها، فيما طالب البعض 
بالتحقيق معها متهم� إياها بإثارة الفتنة، 
تغريدتها،  عن  باالعتذار  النشطاء  وطالبها 

إال أنها لم تستجب لهم.

هناك أمل في اإلفالت من «كورونا»!

 ÖdÉ£J ájOƒ©°S áfÉæa
 ¿GôÄØc ÚLÉ°ùŸG ΩGóîà°SÉH

zÉfhQƒc{ êÓ©d ÜQÉŒ

فيلم  تصوير  في  كشواري،  مصطفى  الكندي،  ا�خرج  نجح 
سينمائي حول فيروس «كوفيد 19»، في ظرف وجيز، خصصه 
وباء  انتشار  جراء  ا�تفشي  والخوف  العنصرية  عن  للحديث 

«كورونا».
ظاهرة  ــارة  إث إلــى  بالعودة  أحــداثــه،  الفيلم  هــذا  ويستهل 
«الهوس» من األشخاص الصيني�، عند بداية انتشار الوباء، 
أنفسهم  مختلفة،  جنسيات  إلى  ينتمون  أشخاص  يجد  حيث 
مالمح  ذات  فتاة  تعطس  لحظة  وفــي  مصعد،  داخــل  عالق� 
بذل  على  وتجبرهم  اآلخرين،  على  الخوف  فيسيطر  آسيوية، 

جهدهم من أجل إنقاذ أنفسهم.
ويبرز كشواري موضوع الفيلم، أنه «جراء تداول أخبار تفيد 
بأن الفيروس انتشر في الص�، تداولت مجموعة من التقارير 
للكراهية  مختلفة  جنسيات  من  مواطن�  تعرض  اإلعالمية 
واالحتقار»، موضحا أن «الغاية من االشتغال على الفكرة، هي 
إظهار الوجه اآلخر من تداعيات انتشار الفيروس»، حسب ما 

ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

 ¢ShÒa øY º∏«a ∫hCG RÉ‚EG
zÉ``fhQƒ``c{
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

«اطالن»، يهوديا  في اغتيال جماعة 
«لوسيان»  اسمه  الجزائر  من  آخر 
«بوبول»  باسم  الوسط  في  ويعرف 
الفرنسي�  الجنود  جزاري  من  كان 
أثناء  الجزائري  الشعب  أفــراد  في 
اليهود  لكن  التحريرية،  الــحــرب 
على  اطلعوا  أن  بعد  الباريسي�، 
اإلخــوة  حماتهم،  اغــتــيــال  ملفات 
براءة اإلخوة  «اطالن»، وتيقنوا من 
وأصبح  قيادهم،  أسلموهم  «زمور»، 
ــوة «زمــــور» وحــدهــم أســيــاد  ــ اإلخ

الوسط اليهودي في باريس.
للعمل  ــور»  ــ «زم اإلخـــوة  وتــفــرغ 
الصحف  مانشيتات  وطلعت  الجاد، 
الباريسية في يناير 1967 معلنة أن 
باريس أصبحت شيكاغو قبل ثالث� 
عصابات  تصفية  بــدأت   فقد  عاما، 
الناجعة،  بالوسائل  ليو»  «ا�ــامــا 
اغتياله  ثم  «بيري»  الشداد:  رجالها 
ليلة 26 يناير 1967، «بن لولو» عثر 
وقد تحول جسمه  في سيارته  عليه 
إلى غربال، «جان كلود» وجد مرميا 
ــد قطعت  فــي إحـــدى الــســاحــات وق

التناسلية. أجهزته 
إال أن كل االغتياالت كانت مقترنة 
أو  مرور  أو  وقوف  تثبت  بشهادات 
 ،«404 «بوجو  نوع  من  دور سيارة 
تأكدت الشرطة أنها مسجلة في اسم 
ــور»..  «زم أم اإلخــوة  ــور»،  «روز زم
كبير  نفوذ  ذوا  يهودي�  لكن رجل� 
دادون»  «رفائيل  هما  فرنسا،  في 
يقفان  كانا  شــقــرون»،  و«جــوزيــف 
ــدرء أيــة تهمة عــن اإلخــوة  دائــمــا ل

«زمور» أو عن األم ا�سكينة.
الحال  هذا  على  الوضع  واستمر 
لإلخوة  فيها  بقي  طويلة،  سنوات 
«زمور» منافس واحد، هو البولوني 
لبيع  بمتجر  اعتصم  الــذي  «لوير» 
الراقية  األحــيــاء  أحــد  فــي  الثياب 
بــبــاريــس، ســاكــتــا عــلــى مــا يعرف 
من  يملك  ما  على  قابعا  أســرار،  من 
أموال، عارفا بما يجري من أحداث، 
منبسطا  وكان  نفسه،  نسي  أن  إلى 
من  خــارجــا   1975 ــارس  م  28 ليلة 
في  «بـــرازا»  يسمى  ممتاز  مقصف 
أمامه  فوقفت  «الــلــونــشــان»،  حــي 

وخــرج   «404 ــوجــو  ــب «ال ــارة  ســي
من  بوابل  أصلياه  شخصان  منها 

الرصاص.

إن االنتقام أكلة تؤكل باردة

«زمور» أسياد  اإلخوة  لقد أصبح 
ا�وقف، ال في فرنسا وحدها، وإنما 
ــاء الــوقــت  فــي أ�ــانــيــا أيــضــا، وجـ

ويعلنوا  خباياهم،  عــن  ليكشفوا 
إسرائيل،  خدمة  في  أنفسهم  وضع 
بروكسيل  إلى  منهم  واحــد  فانتقل 
األطلسي،  الحلف  أســرار  الختراق 
«با�ا  جزيرة  إلى  «أنــدري»  وانتقل 

واشترى  اإلسبانية  مايوركا»  دي 
منه  ليفتح  «بينغو»  اسمه  مقصفا 
واجهة على البحر األبيض ا�توسط 
وشمال إفريقيا، وفتح نافذة في قلب 
اإلنساني  الضعف  حيث  إفريقيا، 
واخــتــار  الــنــســوي،  العنصر  أمـــام 
أبــيــدجــان عــاصــمــة ســاحــل الــعــاج 

كمركز لنشاطه.
ــر الــســريــة  ــاري ــق ــت ــحــت ال وأصــب
كونيكشون»  «زمــور  عن  تتحدث 
الذين  الفقراء  اليهود  هؤالء  وعن 
أصــبــحــوا يــشــتــرون الــعــمــارات 
في  وأسهم  باريس،  في  العالية 
بنك «إنترا بنك» القريب من بعض 
العرب، والذي عرف العالم قضية 

إفالسه.
«زمور  كانت  السبعينات،  وفي 
وحدها  باريس  في  كونيكشون» 
وأصــبــح  مــوظــفــا،   257 تــشــغــل 
تصبح  الليل  في  باريس  أن  يقال 
هذه  مصدر  وكان  لـ«زمور»،  ملكا 
جمعوها  التي  األمـــوال  الــثــروة، 
بعد حرب السبعة وست�، بدعوى 
مساعدة إسرائيل في حربها ضد 

العرب.
«ا�وساد»  جهاز  بهم  واتصل 
سابق  يــهــودي  ضابط  بواسطة 
بالجزائر،  الفرنسي  الجيش  في 
يمتلك متجرا في ساحة «ليطوال» 
زمــور»  «ويليام  وضــع  بباريس، 
رجاله  من  ثمان�  إشارته،  رهن 

في خدمة إسرائيل.
تقديم شكرها  إسرائيل  وأرادت 
 ،1970 سنة  وفي  «زمور»،  لعائلة 
استقباال  زمور»  «ويليام  استقبل 
ومنح  أبيب،  تل  مطار  في  رسميا 
وفتح  اإلســرائــيــلــيــة،  الجنسية 
اسمه  أبيب  تل  قلب  في  مطعما 
«لوفيزوفيو» شارك فيه معه أفراد 
أصل  مــن  «بــوطــبــول»  عائلة  مــن 

مغربي.
لكن «زمور» اختلف معهم سريعا، 
مطعما  «بــوطــبــول»  اإلخـــوة  ففتح 
خاصا بهم اسمه «مراكش»، وبغثة، 
في  نفسه  ــيــام»  ويــل ــور  ــ «زم وجـــد 
أيام  في  عرفه  الــذي  الصراع  نفس 

مناصا  يجد  ولــم  بباريس،  مجده 
التي  الوسائل  نفس  استعمال  من 
أرسل  وهكذا  ممارستها،  على  تربى 
«مراكش»،  مطعم  لتخريب  عصابات 
اإلسرائيلي،  البوليس  جاء  وعندما 
وجدوا في ا�طعم ا�خرب كميات من 

الدوالرات ا�زورة.
الفضيحة  ــوســاد»  «ا� واكتشف 
الكبرى، ذلك أن تلك الدوالرات التي 
كمية  مــن  جــزء  فــي  عليها،  عــثــروا 
التي  ا�زورة  الــدوالرات  من  ضخمة 
ترويجها  على  يعمل  «ا�وساد»  كان 
الــعــربــي إلفــســاد  الــعــالــم  فــي دول 
أن  «ا�ــوســاد»  واكتشف  اقتصاده، 
هو  «بــوطــبــول»  عائلة  أفـــراد  أحــد 
الفرنسية،  ا�ــخــابــرات  فــي  ضابط 
داخــل  مكتبه  خزينة  فــي  وعــثــروا 
غير  رشاشة  على  «مراكش»  مطعم 
وعدة  «أوزي»  نوع  من  بها  مرخص 
مــســدســات، وتـــم اعــتــقــال اإلخـــوة 
السجن  فــي  ــوا  ــ وأودع «بــوطــبــول» 

حيث مات واحد منهم.
اإلسرائيلية  الصحافة  وكــانــت 
كبير،  باهتمام  األحداث  هذه  تتتبع 
في  حريق  أشعل  أن  بعد  خصوصا 
«لوفيزوفيو»  «زمور» ا�سمى  مطعم 

سنة 1972 وتحطم عن آخره.
ورجع «زمور» لفرنسا مطرودا من 
إلسرائيل،  العودة  وأراد  إسرائيل، 
رفضت  إســرائــيــلــيــة  محكمة  لــكــن 

السماح له بالعودة.
يومية  نشرت   ،1976 مارس  وفي 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت» الــصــادرة 
الداخلية  لــوزيــر  طلبا  أبــيــب،  بتل 
بالسماح  فيه  تطالب  اإلسرائيلي، 

لـ«زمور» بالرجوع إلى إسرائيل.
التوجه  «زمــور»  اإلخــوة  واختار 
إلى الواليات ا�تحدة، وقرر «جيلبير 
الجديد  العالم  إلى  الدخول  زمــور» 
العائلة  هذه  ملفات  لكن  كندا،  عبر 
اإلرهابية الكبيرة سبقتها إلى كندا، 
ــور» عن  ــ الــتــي ســألــت اإلخـــوة «زم
مصادر هذه ا�الي� التي أحضروها 
معهم، لإلسهام في مقاوالت ضخمة 
الــريــاضــيــة  ا�ــديــنــة  ــاء  ــن ب أرادت 

األو�بية أللعاب مونريال 1976.
وهنا تظهر أيادي «ا�وساد» التي 
األو�بية  باأللعاب  تهتم  أصبحت 
منذ «أحداث ميونيخ»، إال أن إحدى 
ملكة  وكــانــت  اليهوديات،  البنات 
جلبت   ،1972 سنة  تــونــس  جــمــال 
عن  كــامــال  ملفا  الكندية  للشرطة 
ممارسات اإلخوة «زمور» في الكندا، 

فتم إبعادهم من شمال أمريكا.
لقد مات «ويليام زمور» في فرنسا 
ــار»  «إدغ أخــوه  وبقي  بالرصاص، 
أيضا  إصابته  بعد  بعاهات  مصابا 
اسم  لكن   ..1976 سنة  بالرصاص 
في  ــب  ــرع ال يــثــيــر  الزال  ــور»  ــ «زمـ

األوساط الفرنسية.
يتبع

ــيــالــي الـــبـــاردة  ــل ــدى ال ــ فـــي إح
«مــوريــس  ــان  ك  ،1965 نونبر  مــن 
صــهــيــون» جــالــســا كــأحــد أبــطــال 
األفــــالم فــي مــقــصــف «الــكــتــكــوت 
البوابة  فتحت  حينما  األزرق»، 
الزجاجية ووقف أمامه ثالثة رجال 

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

وأرداه قتيال برصاص مسدسه.
أوساط  والرعب  الفوضى  عمت 
أوساط  وخصوصا  باريس،  يهود 
ــ� الــقــادمــ� مــنــهــم من  ــالجــئ ال
حماتهم،  اغــتــيــال  ألن  الــجــزائــر، 
ــم يــبــق معه  ــوة «اطـــــالن»، ل ــ اإلخ
وراء  جزائرية  ــدي  أي أن  فــي  شــك 
التي  األبحاث  أن  لوال  االغتياالت، 
أن  وجــدت  الشرطة  رجــال  بها  قام 
كانت  «اطـــالن»  اإلخــوة  اغتياالت 
يهودية  عصابة  طــرف  من  مدبرة 
أخرى ترأسها امرأة اسمها «ليوني 
الوسط  فــي  ويــنــادونــهــا  بنعيم» 

«ا�اما ليو».
«ا�اما ليو» يجب التوقف عندها 
فهي  باالهتمام،  خليقة  ألنها  قليال، 
نموذج بشري ال نجد له مثيال إال في 
البريطانية  الروائية  إحدى قصص 

«أغاتا كريستي».
بنعيم،  اليهودية  ليو»،  «ا�اما 
حاربت في جيش القائد البريطاني 
«باطون»، وتحمل وسام «فيكتوريا 
وتقديرا،  إكبارا  لها  علقه  كروس» 
ــون تــشــرشــل»  ــتـ ــسـ الــســيــد «ونـ

شخصيا.
الـــتـــي صفت  لـــيـــو»  ــا  ــ ــام ــ و«ا�
هي  «اطــــالن»،  اإلخـــوة  مجموعة 
الوقت  نفس  في  وهــي  رئيستهم، 
تسمى  ــرى  ــ أخ عــصــابــة  رئــيــســة 
ثالثة  وعصابة  «كــويــا»،  عصابة 

تسمى عصابة «ا�ارشال».
ــشــرطــة  ــاع رجـــــال ال ــطـ ــتـ واسـ
القانوني� اكتشافها، عندما فشلت 
عملية السطو على متاجر «اللوفر» 
سنة  رأس  احتفاالت  في  بباريس 
ليو»  «ا�اما  استعملت  وقد   ،1966

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 الثامنة

أرادت إسرائيل تقديم 
شكرها لعائلة «زمور»، 

وفي سنة 1970، استقبل 
«ويليام زمور» استقباال 

رسميا في مطار تل 
أبيب، ومنح الجنسية 

اإلسرائيلية، وفتح 
مطعما في قلب تل 

أبيب اسمه «لوفيزوفيو» 
شارك فيه معه أفراد 

من عائلة «بوطبول» من 
أصل مغربي.

لكن «زمور» اختلف 
معهم سريعا، ففتح 

اإلخوة «بوطبول» 
مطعما خاصا بهم 

اسمه «مراكش».

اختار اإلخوة «زمور» التوجه إلى الواليات المتحدة وقرر «جيلبير زمور» 
الدخول إلى العالم الجديد عبر كندا، لكن ملفات هذه العائلة اإلرهابية 

الكبيرة سبقتها إلى كندا، التي سألت اإلخوة «زمور» عن مصادر هذه 
الماليين التي أحضروها معهم، لإلسهام في مقاوالت ضخمة أرادت بناء 

المدينة الرياضية األولمبية أللعاب مونريال 1976.
وهنا تظهر أيادي «الموساد» التي أصبحت تهتم باأللعاب األولمبية منذ 

«أحداث ميونيخ».

بقلــــم:
مصطفى العلوي


