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الطيب العلوي

شوهد السفير الذي ع� في ذلك ا�نصب 
بطلب من الحزب الذي ينتمي إليه(..) وهو 
يتجول في سوق ممتاز هذا األسبوع في 
الرباط، ويقتني أغراضه الخاصة بكامل 
أريحيته، ليطرح السؤال: ماذا يفعل هذا 
السفير في ا�غرب بالتزامن مع انتشار 
«كوفيد 19» في العالم؟ وإذا افترضنا أنه 
«احتجز» هنا بعد منع الطائرات من الطيران 
بسبب الحجر الصحي، من سيقدم الدعم الالزم للجالية 
ا�غربية في الدولة التي من ا�فترض أن يكون فيها؟ وهي 
مناسبة لطرح السؤال: كم عدد السفراء الذين يقضون فترة 
الحجر الصحي با�غرب بعيدا عن مكاتبهم في السفارات 

التزام مصطفى 
العلوي مع قرائه 

مستمر 

تعالوا نتحدث عن اإلرهاب 24 الحقيقة الضائعة
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رمضان بين «عام الجوع» و«عام كورونا» 

4 øªãdG  ■ ºgGQO  

ا�غربية بالخارج(..)؟

∑É``æHC’G äÉ`ÑYÓ`Jh ™`°ûL í`°†ØJ zÉ`fhQƒ`c{ á`ëFÉ`L

 ال حديث َّـ مواقع التواصل االجتماعي إال عن الدكتور و«العشاب» الفايد(..)، الذي قال بأن شهر 
رمضان سيقضي على فريوس «كورونا»(..)، ويلخص النقاش حول القرنفل والقرفة، الطريقة اِّـغربية 
َّـ التعاطي مع فريوس «كوفيد 19»، حيث تنقسم اآلراء إُّـ قسمني، بني من يريد «القضاء على 
رمضان» وتأجيله حتى إشعار آخر، بدعوى «كورونا»، وبني من يريدون «القضاء على كورونا» بأدوات 
علمية ال دخل للدين فيها.. غري أن اِّـؤكد حتى اآلن، هو أن اِّـغاربة مقبلون على صيام شهر  رمضان َّـ بيوتهم 
بعد إغالق اِّـساجد، حيث لن تكون هناك أية صالة للرتاويح، وهو ما تأكد حتى اآلن َّـ بعض البلدان اإلسالمية، 
كمصر والسعودية.. أما اِّـغرب، فربما يرجع َّـ «عام كورونا» إُّـ «عام الجوع»، حيث استمر  إغالق اِّـساجد عدة 

شهور بسبب وباء «الطاعون»، ولكن إغالق اِّـساجد ال يعني إغالق أبواب السماء(..).
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كواليس األخبار

Oƒ°SCG ó¡°ûŸGh  ...AÉ°†«H áæ°ùdG
ــوّزع،  ُت والتراخيص  ُتعطى،  والتعليمات  قائم،  و«االعتكاف»  تمر،  ــام  األي
والضحايا ُيحصون، و«القايدات» يصحن، والحبر يسيل، واألقالم تسجل... لسرد 
ديوان سميك بما فيه الكفاية، يثبت أننا نعيش بال شك أسوأ سنة في عهدنا، قد 

نحكيها لألجيال القادمة كما يحكي أسالفنا عن «عام البون».
على  الدولة،  بذلتها  التي  الفريدة  االستباقية  والتدابير  ا�جهودات  كل  رغم 
الفرصة  ا�رة ألحد  هذه  تترك  لم  والتي  مارس،  أوائل شهر  منذ  ا�ستويات،  كل 
لالنتقاد(...)، نتَّجه دون شك نحو سنة بيضاء، بكل ما للكلمة من معنى، فبغض 
عالم  حتى  غياب  تعرف  قد  «الزغبية»  السنة  فهذه  عَملي،  هو  ما  كل  عن  النظر 
الروحانيات، حيث من ا�حتمل أن نعيش أول شهر رمضان في تاريخ اإلسالم دون 
تراويح وال إفطار جماعي، أما إذا عدنا لكل ما هو عَملي، فأذكركم أننا قد نعيش 

أول فاتح ماي، بال شغل، وال مظاهرات!

اقتصاديا: اخلط مشغول
ما زاد الطينة بلة، تزامن انتشار الجائحة، مع سنة جافة، في بلد ترتبط فالحته 
الزراعي  ا�حصول  حالة  لتخم�  إذن  أترككم  ا�ناخية،  بالتقلبات  كبير  بشكل 
القادم بأنفسكم.. وإذا ما تعلقنا ببصيص أمل في انتظار الجالية ا�غربية خالل 
األوروبي  االتحاد  أن أعضاء  فيبدو  ما،  الحركة» شيئا  لـ«تدوير  القادم،  الصيف 
يتهامسون بينهم في هذه األثناء، لتمديد إغالق الحدود األوروبية إلى غاية شهر 

شتنبر، وبالتالي، ففيما يخص التدفقات النقدية الواردة: «ما كاين دوڤيز».
ا�هم.. الوضع االقتصادي كارثي، وقد أخذ مقعد البدالء، طا�ا لم تعد األنظار 
سوق  حصص  إغــالق  نحو  ه  تتوجَّ يــوم  كل  مساء  من  السادسة  الساعة  على 
«نازداك»، وإنما صوب ندوات  العمالت، وال صوب بورصة نيويورك وال صوب 
بورصة  جديد..  نوع  من  يومية  بورصة  وكأنها  الدول،  �ختلف  الصحة  وزارات 
األعلى،  نحو  ا�تجهة  الخضراء  األسهم  ا�تعاف�  عدد  فيها  ض  عــوَّ «البشر»، 

وأرواح الضحايا عّوضت بدورها األسهم الحمراء ا�تجهة نحو األسفل.

نوع الفيلم: رعب
من كان ينوي الفرار نحو الشمال، أبّلغه أنه حتى حدود البالد مغلقة، والبارع 
األخرى،  هي  معاكسا  اتجاها  تأخذ  بدأت  قد  ا�وت  قوارب  أن  فليعلم  مّنا(...) 
على كل حال، حتى الدول التي كانت تغذي طموح وأحالم الكثيرين، كالواليات 
ا�تحدة، تنظم حاليا مراسيم الدفن بـ«الجملة» في حفر جماعية، شيء لم يحصل 
فيها منذ الحرب العا�ية الثانية، وفي الضفة ا�قابلة من ا�حيط، عواصم أوروبية 
هاته  أضواء  وأشعلت  الجليد،  على  للتزحلق  األو�بية  حلباتها  فتحت  كمدريد، 
للتزلج هذه ا�ّرة، وإنما لتنشر فيها جثث  الباردة، ال  القاعات ا�غطاة الضخمة 
الضحايا حفاظا على طراوتها، في انتظار نقلهم لبلدانهم، ودفنهم هناك بعد رفع 
«الحصار»، بينما تشرع ا�دن اإليطالية في حرق الجثث (كيفما كانت عقيدتهم) 
بصفة تلقائية، فور التحقق طبيا من الوفاة، والسيناريوهات الرهيبة ال تنقص...
ومن كان ينوي الفرار نحو الجنوب، فليعلم أن أيادي خفية تحركها لوبيات 

معينة، ما زالت متشبثة بفكرة جعل بعض الدول اإلفريقية مختبر تجارب. 
وأكل  حّظه،  جــّرب  فقد  ا�ــكــان»(...)،  «ع�  في  للتداوي  البقاء  نوى  من  أما 

القرنفل، حتى اختنق به، ومات.

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

هل هو الخوف أم االستهتار بالقانون؟ 

 الرباط. األسبوع

صورتان متناقضتان حيث ظهر رئيس 
الحكومة العثماني كما لو أنه قد عاد إلى 
حضرة  في  الكمامة  يرتدي  وهو  رشــده، 
الــذي  الحكومة  تعديل  بمناسبة  ا�لك 
انتهى بطرد الوزير عبيابة وتعي� الوزير 
الفردوس(..)، ثم ظهر فيما بعد بمناسبة 
البر�ان  فــي  الشهرية  األسئلة  جلسة 
(ا�قصود العثماني) وهو ال يرتدي هذه 
الكمامة، وهو نفسه الذي أشر على قرار 
الكمامات  ارتداء  إلزامية  يفرض  حكومي 
ا�سموح  األشخاص  جميع  على  الواقية 
لهم بالتنقل خالل حالة الطوارئ الصحية، 
ابتداء من يوم الثالثاء 07 أبريل 2020، 

مشترك  بشكل  ا�ستخلص  القرار  إن  بل 
واالقتصاد  والصحة  الداخلية  لــوزارات 
وا�الية والصناعة واالستثمار والتجارة 
ــرقــمــي، أكـــد أن «وضــع  ــصــاد ال ــت واالق
مخالف  وكل  وإجباري،  واجــب  الكمامة 
لذلك يتعرض للعقوبات ا�نصوص عليها 
بقانون  ا�رسوم  من  الرابعة  ــادة  ا� في 
على  تنص  ــتــي  وال  ،«2.20.292 رقــم 
عقوبة «الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر 
درهم  و1300   300 ب�  تتراوح  وبغرامة 
دون  وذلك  العقوبت�،  هات�  بإحدى  أو 

اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد».
يوجد  ال  أنه  �نتقديه  يقول  العثماني 
أي رئيس حكومة في العالم يتحدث وهو 
يعلقها  أن  أصر  لذلك  الكمامات،  يرتدي 

في أذنه(..)، كما أن ا�دافع� عنه قالوا 
من  التقليل  بعد  البر�ان  في  ظهوره  إن 
جلسة  لحضور  ا�دعوين  الــنــواب  عــدد 
«مسافة  بوجود  كان  الشهرية،  األسئلة 
انتقال  من  خــوف  ال  وبالتالي  األمـــان»، 
إلى  نبهوه  فقد  منتقدوه  أمــا  الــعــدوى، 
الذي  «ا�يكروفون»  نفس  يستعمل  أنه 
يضع  أنه  كما  آخــرون،  نــواب  يستعمله 
التي يستعملها  الطاولة  نفس  على  يديه 
«الشك»  يثير  ما  ويبقى  آخــرون..  نواب 
دعا  كونه  هو  العثماني،  تصرفات  في 
إلى  «كورونا»،  فيروس  بداية ظهور  عند 
يواصل  هو  وها  الكمامات،  ارتــداء  عدم 
أن  إلى  برأيه،  اليوم  حدود  إلى  التشبث 

يثبت العكس(..).

 É¡©∏îjh ∂∏ŸG Iô°†M ‘ áeÉªµdG …óJôj ÊÉªã©dG
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 الرباط. األسبوع

ــس الــفــرنــســي  ــي ــرئ أعــلــن ال
تمديد  عــن  مــاكــرون  إيمانويل 
في  الصحي  الحجر  إجـــراءات 
ا�قبل،  ماي   11 غاية  إلى  فرنسا 
وأوضح في خطاب مباشر، يوم 
ــدارس  ا�ـ ــاضــي، أن  اإلثــنــ� ا�
 11 بعد  تدريجيا  فتحها  سيتم 
ماي، فيما ستبقى ا�طاعم ودور 

السينما مغلقة.

ماكرون الذي أكد إضافة شهر 
أكد  الصحي،  الحجر  مــدة  إلــى 
ألزمة  مستعدة  تكن  لم  بالده  أن 
فيروس «كورونا» بالقدر الكافي، 
مشيرا إلى وجود «إخفاقات» في 
السلطات،  قبل  من  األزمة  إدارة 
تــمــديــد  ــى  ــ إل دعـــوتـــه  أن  كــمــا 
صداها  تــردد  الصحي،  الحجر 
كثيرون  بات  حيث  ا�غرب،  في 
يتوقعون تمديد الحجر الصحي 
مؤشرات  ظهور  بعد  ا�غرب  في 

عن ذلك.

?Üô¨ŸG ¬©Ñàj π¡a ..»ë°üdG ôéë∏d ôNBG Gô¡°T ∞«°†j ¿hôcÉe

بعد كل الحروب.. جاءت هذه الحرب بطابع جد خاص، كل األبواب فيها مغلقة، 
وبإحكام(...)، والنافذة الوحيدة ا�فتوحة فيها لالطالع على ما يجري، هي نافذة 
جديد:  نوع  من  معركة  معنويا،  تضرر  جسديا،  فيها  يتضرر  لم  ومن  «الويب»، 
والوقاية،  العزل  واستراتيجيتها  وقفازات،  كمامات  سالحها  نظيفة،  صامتة، 

واألكثر طهارة ووعيًا، سينتصر. 



 وكاالت

أكد تقرير �جلة «فوربس األمريكية»، أن دوال 
في  عالية  كفاءة  أثبتت  نساء  قيادتها  تتولى 
مكافحة فيروس «كورونا» ا�ستجد، مثل أ�انيا 
والنرويج  وتــايــوان والــدنــمــارك  ونيوزيلندا 

وفنلندا وإيسلندا.
ففي أ�انيا، بذلت ا�ستشارة األ�انية أنجيال 
وباء  أزمــة  بداية  منذ  كبيرة  جهودا  ميركل، 
«كورونا»، حيث حذرت شعبها من أن الفيروس 
أدت  وقد  الشعب،  من  ا�ائة  في   70 يصيب  قد 
إلى جانب  األ�ــانــيــة،  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج
الجهوزية الطبية، ألن تبقى أرقام الوفيات أقل 

بكثير من بقية الدول األوروبية.
أما تايوان، فقد كانت من أسرع الدول تحركا 
وضعت  حيث  «كورونا»،  فيروس  مواجهة  في 
 124 ون،  إنــغ  تساي  الرئيسة  بقيادة  الدولة 
معيارا لوقف انتشار العدوى، من دون اللجوء 

إلى اإلغالقات كما حدث في الدول األخرى.
قناع  مالي�   10 نحو  تايوان  ترسل  واآلن، 
إلى الواليات ا�تحدة وأوروبا، وقد عدت شبكة 
أمام  تايوان  فعل  رد  األمريكية  إن»  إن.  «سي. 

أحد  ون،  إنغ  تساي  بقيادة  «كورونا»  فيروس 
بلغت  إذ  العالم،  حول  ا�بذولة  الجهود  أفضل 

الوفيات في تايوان ست حاالت فقط.
ــوزراء،  ــ ال رئيسة  أمـــرت  نيوزيلندا،  ــي  وف
العام  الصحي  بالحجر  ــرن،  ــ أردي جاسيندا 
من  يأتي  مــن  كــل  عــزل  إلــى  باإلضافة  مبكرا، 
حــاالت  وصلت  وعندما  لفترة،  الــبــالد  خــارج 
إلى ستة أشخاص، منعت  بـ«كورونا»  اإلصابة 
وقد  نيوزيلندا،  إلى  األجانب  دخول  الحكومة 
وصلت وفيات فيروس «كورونا» حتى اآلن نحو 

وبينما  البالد،  أنحاء  في جميع  فقط  حاالت   4
ــراءات  إجـ تخفيف  فــي  الــبــلــدان  بعض  بـــدأت 
نيوزيلندا  أضــافــت  الــعــام،  الصحي  الحجر 
ففرضت  الصحي،  الحجر  تخص  ــراءات  إجــ
القادم�  النيوزلندي�  لعزل  مخصصة  أماكن 

من الخارج �دة 14 يوما.
مارين،  سانا  الفنلندية،  الـــوزراء  رئيسة 
على  ا�ؤثرة  الشخصيات  ناحيتها  من  حثت 
مواقع التواصل االجتماعي، على نصح الناس 
عدد  وصل  وقد  «كورونا»،  فيروس  بخصوص 
يعد  ما  آالف،  ثالثة  نحو  البلد  في  اإلصابات 

رقما قليال با�قارنة مع دول أوروبية أخرى.
وتــحــت قــيــادة رئــيــســة الـــــوزراء كــاتــريــن 
جاكوبسدوتير، وفرت إيسلندا فحوصا مجانية 
لجميع مواطنيها، إلى جانب إنشاء نظام تتبع 

شامل جنبهم اإلغالق العام، وغلق ا�دارس.
إرنا  الــوزراء  رئيسة  تحدثت  النرويج،  وفي 
خالل  من  مباشرة  بلدها  أطفال  مع  سولبرغ، 
الدنمارك،  وزراء  برئيسة  تأسيا  وذلك  التلفاز، 
بيوم�  قبلها  عقدت  التي  فريدريكسن،  ميت 
فقط،  لــألطــفــال  مخصصا  صحافيا  مــؤتــمــرا 

أجابت فيه عن أسئلتهم.

3العدد:  1071الخميس 16 أبريل 2020 كواليس األخبار

مطالبان  والقضاء  التعليم  وزراة 
أن  ثبت  إذا  الخط  على  بالدخول 
صرحت الخاصة  ــدارس  ا�ـ بعض 

بـ 48 ألف أستاذ وعامل، لالستفادة 
من دعم صندوق الضمان االجتماعي 
وبــاء  تفشي  �ــواجــهــة  ا�خصص 
على  أنها حصلت  رغم   «19 «كوفيد 
خالل  التالميذ  تدريس  مصاريف 
هذا الشهر الذي تميز بفرض «حالة 

الطوارئ الصحية».

ــن «كــورونــا» بــ� كبار  وحــد زم
ــار ا�ــوظــفــ�  ــغـ ا�ـــســـؤولـــ� وصـ
أصال،  والغير مشتغل�  والحرفي� 
يتعايشون  ا�سؤولون  بــات  حيث 
الذي  الصحية،  الطوارئ  وضع  مع 
األسواق  إلى  النزول  عليهم  فرض 
وربما  للتبضع،  شخصي  بشكل 
«إذن  إلى انتظار  اضطر كثير منهم 
عند  واالنــتــظــار  للخروج،  ا�ــقــدم» 
بشهادة  ــإلدالء  ل األمنية  الحواجز 

«التنقل االستثنائي».

أخـــرى(..)،  �غامرة  حاجة  دون 
األم�  وهبي،  اللطيف  عبد  اختار 
ــة  ــحــزب األصــال ــد ل ــجــدي الــعــام ال
سمير  مــن  كــل  تعي�  وا�ــعــاصــرة، 
ومحمد  بنسعيد  وا�ــهــدي  كـــودار 
ا�كتب  فــي  أعــضــاء  ــحــمــوتــي،  ال
السياسي لـ«البام»، وهذه ا�جموعة 
الذي  «ا�ستقبل»  لتيار  تنتمي  كلها 

أسقط بنشماس(..).

عن  قضائي  حكم  مــؤخــرا  صــدر 
ا�حكمة االبتدائية بالقنيطرة، يعتبر 
السرقة في حالة الطوارئ الصحية 
كما  جنحة  وليس  جناية  بمثابة 
العادية،  األيام  في  الحال  عليه  كان 
القانوني�  بــ�  النقاش  لينصب 
الراهن  الــوضــع  كــان  إذا  مــا  حــول 

يرقى إلى مستوى الكارثة(..).

بعد،  عــن  التعليم  تجربة  بعد 
خدمة  بدورها  العدل  وزارة  أطلقت 
فتح  خــالل  من  بعد»،  عن  «الـــزواج 
التراخيص  على  للحصول  الباب 
ــزواج عن  الـ إلبـــرام عقود  الــالزمــة 
ــتــرنــيــت مــن الــجــهــات  ــق األن طــري

ا�ختصة(..).

الذي  الوحيد  االتحادي  يكون  قد 
عبر عن موقف مخالف في ما يتعلق 
رئيس  فرضها  التي  باالقتطاعات 
كمساهمة  ا�وظف�  على  الحكومة 
«كــورونــا»،  جائحة  صــنــدوق  فــي 
على  خــيــرات  سفيان  يــقــول  حيث 
حق  «ال  «الفيسبوكية»:  صفحته 
للحكومة ا�غربية في اقتطاع أجور 

ا�وظف�..».

سفير  اضطر  ا�عركة،  قلب  فــي 
ــا، يــوســف  ــوري ــت ــري ا�ـــغـــرب فـــي ب
الــعــمــرانــي، الـــذي أبــعــد مــن عمله 
ا�لكي  بــالــديــوان  بمهمة  كمكلف 
مواجهة  إلى  سفيرا(..)،  بتعيينه 
ــة ا�ــســتــضــيــفــة، بــإصــدار  ــدولـ الـ
ــذب فــيــه مــزاعــم  ــك ــل ي ــوي بـــالغ ط
إلى  تحولت  التي  إفريقيا  جنوب 
البوليساريو  عــن  يــدافــع  محامي 
بإصدارها تقريرا كاذبا عن القضية 

الوطنية(..) 

ما خفي
كان  أعظم

 الرباط. األسبوع

أثار قرار أم� عام حزب األصالة وا�عاصرة 
بإعفاء محمد أبودرار من رئاسة فريق األصالة 
وا�عاصرة بمجلس النواب، الكثير من النقاش 
عام  ألم�  يحق  هل  بسؤال:  وذلــك  القانوني، 
بمؤسسة  فريق  رئيس  إقــالــة  سياسي  حــزب 
األمر  أن  أم  ــزاب،  األحـ عن  ا�ستقلة  البر�ان 
الذين  البر�اني�  لفريق  حصري  اختصاص 

يجتمعون ويختارون رئيسهم؟
الفريق  رئيس  وهــو  ــة،  ــال اإلق بأمر  ا�عني 
بل  اإلقالة،  بهذه  يعترف  ال  إنه  قال  أبـــودرار، 
فيها:  يقول  رسالة  روجوا  مسانديه  بعض  إن 
وفي  عبث  هكذا  مثل  يصدر  أن  ((يؤسفني 
من  أوال:  ا�غرب..  وطننا  يعيشها  هكذا ظروف 
ناحية الشكل وا�ضمون، ال قيمة للمراسلة من 
الفرق  رؤساء  تعي�  أن  إذ  القانونية،  الناحية 
الفرق  ألعضاء  حصري  بشكل  يــؤول  النيابية 
ال  النواب  مجلس  ورئاسة  رسمي،  اجتماع  في 
األحزاب  رؤساء  مراسالت  االعتبار  بع�  تأخذ 
في ا�وضوع، وهو ما وقفت عليه شخصيا في 
اتصال مع السيد رئيس مجلس النواب. ثانيا: 
عدد كبير من أعضاء فريق األصالة وا�عاصرة 
يقبلون  وال  العام،  األمــ�  تصرف  يستنكرون 
تصفية  تؤطرها  مشاكل  في  الفريق  جز  مطلقا 
بئيسة، خاصة  أهداف شخصية  ذات  حسابات 

في مثل هذه الظروف التي يعيشها ا�غرب هذه 
ثالثا:  الصف.  وحــدة  تستدعي  والتي  ــام  األي
�ناقشة  للفريق  رسمي  اجتماع  انتظار  فــي 
مسؤولياتي  مهام  ــارس  أم فإنني  ا�ــوضــوع، 
وا�عاصرة،  لألصالة  النيابي  للفريق  كرئيس 
الريادي  ودوره  بهيبته  مساس  بأي  أقبل  ولن 

للحزب)).
بخالف ذلك، قال مصدر جد مقرب من األم� 
ال  األخير  هذا  أن  وهبي،  اللطيف  عبد  العام، 
حيث  القبيل،  هذا  من  خرق  في  يقع  أن  يمكنه 
أكد ا�صدر ذاته أن ا�سطرة التي اتبعها زعيم 
أن  هي  ــودرار،  أبـ يعلمها  ال  والتي  «الــجــرار» 
الحزب  قيادة  من  نابع  سياسي  قرار  «اإلعفاء» 
السلوك  في  وانزالقات  تقييمها النحرافات  بعد 
السياسي للرئيس في عالقته بالخط السياسي 
ويقدم  التزكيات،  يعطي  الــذي  للحزب،  العام 
برنامجا سياسيا للناخب�، والذي على أساسه 
هناك  إذن،  البر�اني،  بمقعده  النائب  يفوز 
البر�اني وحزبه من جهة،  تعاقدا سياسيا ب� 
وبينه وب� ا�واطن الذي صوت عليه من جهة 

أخرى.
إعفاء  قــرار  تنزيل  بمسطرة  يتعلق  وفيما 
ــل مجلس  أبــــودرار مــن رئــاســة الــفــريــق داخـ
شكليات  تتطلب  أخــرى  مسألة  فتلك  النواب، 
العام  لألم�  دخل  ال  أخرى  قانونية  ومساطر 
عام  أمــ�  ألي  يمكن  ال  بحيث  فيها،  للحزب 

لحزب سياسي أن يراسل رئيس مجلس النواب 
للنواب، وهو ما احترمه  في شأن قضية تعود 
وهبي الذي لم يراسل ا�الكي نهائيا، بل كانت 
الداخلي  النظام  في  عليها  ا�نصوص  ا�سطرة 
�جلس النواب، وهي «تشكيل مكتب للفريق من 
رئيس وعضوين على األقل بطريقة ديمقراطية»، 
أعضاء  بها  قام  التي  االنتخابية  العملية  وهي 
فريق «البام» بالبر�ان عبر تطبيق «الواتساب» 
إدارة  تتوفر  التي  القصيرة   sms ورســائــل 
«كورونا»  جائحة  بسبب  وذلك  عليها،  الفريق 
التي ال تسمح بعقد اجتماع مباشر ب� أعضاء 
القرار السياسي  الفريق إلقالة أبودرار وتنزيل 
توصل  حيث  فعال،  تم  ما  وهو  الحزب،  لقيادة 
 85 قرابة  وتوقيعات  برسالة  رسميا  ا�الكي 
بر�انيا وبر�انية من «البام» تقيل رئيس فريقهم 

النيابي وتنتخب العبدي منسقا وخلفا له..
«كورونا»،  جائحة  مع  وبالتزامن  إذن،  هكذا 
البر�اني  الفريق  قيادة  تغيير  وهبي  اختار 
األمر،  يتقبل  لم  با�وضوع  ا�عني  لكن  لحزبه، 
صالحية  من  التأكد  باإلمكان  يكن  لم  وبينما 
أحد القرارين، فقد بادر عبد اللطيف وهبي إلى 
دعم قراره باجتماع «افتراضي» �كتب سياسي 
يشكر  بيان  عنه  صــدر  بالصفة،  «افتراضي» 
«الجرار»  حزب  لفريق  رئاسته  على  أبــودرار 
أنها  أم  الفريق،  رئيس  نهاية  هي  فهل  سابقا، 
خطوة أخرى في طريق نهاية حزب بكامله(..)؟

تحت ا�ضواء
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نهاية رئيس الفريق أم مسمار آخر في نعش الحزب؟ 
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مريكل

أبودراروهبي



العدد:  1071الخميس 16 أبريل 2020كواليس األخبار4

»كوفيد 19« يحسم معركة تشريعية لصالح بن كيران 

اإعداد لوائح الفقراء دون احلاجة اإىل م�صادقة الربملان
 الرباط. األسبوع

السياسية  والــســجــاالت  الصعوبات  بعد 
كيران  بن  بني  نشبت  قد  كانت  التي  الكبيرة 
حني كان رئيسا للحكومة، مع بعض األحزاب، 
أو بينه كرئيس للحكومة وبني وزارة الداخلية 
ووضعهم  املغرب  فقراء  إحصاء  عملية  حول 
السجال  هــذا  واســتــمــرار  خــاصــة،  الئحة  فــي 
يتضح  العثماني،  حكومة  مع  هذا  يومنا  إلى 
هذا  وأبعد  قد حسم  »كورونا«  وباء  تفشي  أن 

السجال وعجل بهذا السجل.
الــذي  املــوحــد  االجتماعي  السجل  قــانــون 
سيحصي فقراء البالد ويرتبهم، لتسهيل عملية 
في  االجتماعية  برامجها  عبر  الدولة  تدخل 
الحكومة  مصادقة  مرحلة  وصل  والذي  حقهم، 
كان  املستشارين،  مجلس  على  وإحالته  عليه 
مهددا بتأجيل تطبيقه إلى ما بعد سنة 2021، 
األحــزاب،  بني  االنتخابية  الصراعات  بسبب 
قد  اليوم  فنجده  »كورونا«،  أزمة  بسبب  بينما 
على  لكن  رسمية،  بصورة  التطبيق  حيز  دخل 

شكل قرارات وليس قانونا.
دخول هذا »القانون« حيز التطبيق، جاء بناء 
على قرارات صادرة عما يسمى »لجنة اليقظة« 
التي  اللجنة  هــذه  قــانــون،  شكل  على  وليس 
يتوفرون  ال  الذين  املغرب  فقراء  بدعم  أوصت 
تغطية  على  صحية )الراميد( وال  تغطية  على 
الضمان  صندوق  في  )االنــخــراط  اجتماعية 
االجتماعي(، حيث فتحت الدولة رسميا موقعا 

لجمع التصريحات واملعطيات الدقيقة عن عدد 
غير  القطاع  في  أربابها  يشتغل  التي  األســر 

املهيكل وال يتوفرون على تغطية معينة.
املغاربة  لتسجيل  الباب  فتح  الــذي  املوقع 
الفقراء، سيمكن الدولة عموما ووزارة الداخلية 
املغاربة  بيانات تهم عدد  قاعدة  خصوصا، من 
وعناوينهم،  الفقر،  عتبة  تحت  يعيشون  الذين 
وأيضا  أبــنــائــهــم،  ــدد  وعـ سكناهم،  ومــحــال 
»البريكوالت« املهنية التي يقومون بها، وغيرها 
من  الدولة  ستمكن  التي  الدقيقة  املعطيات  من 

معرفة هذه الشريحة االجتماعية الهامة.
مكنت  قــد  كــذلــك  اليقظة«  »لجنة  وكــانــت 
من  أخــرى  مغربية  فئة  إحصاء  في  وساهمت 
على  تتوفر  التي  الفئة  وهي  الهشة،  الفئات 
بطائق »الراميد« فقط وال تتوفر على أي تغطية 
اجتماعية أخرى، وهي بدورها فئة فقيرة، مما 
سيمكن الحكومة من قاعدة بيانات أولية هامة 
الداخلية  وزارة  عليها  سترتكز  بخصوصها 
للفقراء  االجتماعي  السجل  إلعــداد  مستقبال 

وهي تقول »رب ضرة نافعة«.

 الرباط. األسبوع

ملجلس  الـــعـــام  األمـــــني  قــــال 
عبد  بالخارج،  املغربية  الجالية 
نعيشه  ــا  م »إن  بـــوصـــوف:  هلل 
الـــيـــوم بـــاملـــغـــرب مـــن مــظــاهــر 
غير  عدو  أمام  والصمود  التحدي 
يوميا،  ضــحــايــاه  يحصد  مــرئــي 
املغرب  عــن  غــريــب  بــشــيء  ليس 
بمثابة  ذلــك  معتبرا  واملــغــاربــة«، 
املــلــك  يكتبها  جـــديـــدة  مــلــحــمــة 
والــشــعــب، ويــدعــو إلــى الــعــودة 
مكونات  على  للوقوف  للتاريخ، 
وصــفــة »االســتــثــنــاء املــغــربــي«، 
هل  األسئلة:  من  مجموعة  ويطرح 
االلتحام  بملحمة  التذكير  يكفي 
غشت   20 في  والشعب  امللك  بني 
الشعب  خــرج  حيث   ،1953 لسنة 
املغربي ملطالبة الحماية الفرنسية 
للبالد  الشرعي  السلطان  بإرجاع 

من  الخامس  محمد  لــه  املغفور 
الكريمة؟  عائلته  أفــراد  مع  منفاه 
هل يكفي التذكير بملحمة االلتحام 
ــي صيف  ــك والــشــعــب ف ــني املــل ب
 12 حوالي  تطوع  بمناسبة   1957

الوحدة،  طريق  لبناء  مغربي  ألف 
كما  املستقل،  الحر  املغرب  ولبناء 
قال املغفور له محمد الخامس؟ هل 
االلتحام  بملحمة  التذكير  يكفي 
بتنظيم  والــشــعــب  املـــلـــك  ــني  بـ

نونبر  ــي  ف ــخــضــراء  ال املــســيــرة 
مغربي  ألــف   350 وتطوع   1975
امللك  لــنــداء  استجابة  ومغربية 
الثاني  الحسن  له  املغفور  الراحل 
ــن أجـــل اســتــرجــاع الــصــحــراء  م
اإلسبانية؟  الحماية  من  املغربية 
هل يكفي التذكير بملحمة االلتحام 
بعد خطاب  ما  والشعب  امللك  بني 
املغاربة  وانخراط   2011 مارس   9
في صياغة دستور جديد في وقت 
العـربية  الـدول  أغـلب  فـيه  كانت 
ــات وصـــراعـــات  ــالب ــق تــعـــــيــش ان

عنيفة؟
أن  قبل  بوصوف  تحدث  هكذا 
»اليوم أيضا نعيش نسخة  يقول: 
جديدة ومحطة تاريخية جديدة من 
االلتحام بني امللك والشعب، لكننا 
لن نستبق األحداث املتسارعة جدا، 
تفاصيلها  عن  الحديث  وسنؤجل 

إلى ما بعد زمن كورونا«.

 الرباط. األسبوع

ــالح  ــة وإصـ ــي ــال ــصــاد وامل ــت ــت وزارة االق ــنـ ــلـ أعـ
حلول  بمناسبة  اإلدارة، أنــه  إصالح  اإلدارة / قطاع 
الساعة  إلى  الرجوع  سيتم  املبارك،  رمضان  شهر 
)GMT(، بتأخير الساعة بستني  القانونية للمملكة 
من  صباحا  الثالثة  الساعة  حلول  دقيقة عند   )60(
ملقتضيات  األحد 19 أبريل 2020، وذلك طبقا  يوم 
املادة الثانية من املرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 
16 صفر 1440 )26 أكتوبر 2018( املتعلق بالساعة 
رقم  الحكومة  رئيس  ولــقــرار  للمملكة،  القانونية 
3.25.20 صادر في 15 من شعبان 1441 املوافق لـ 9 

أبريل 2020، بشأن الساعة القانونية.
رمــضــان، الــعــودة  شهر  نهاية  بعد  سيتم،  كما 
بــإضــافــة  ــك  ــ وذل  ،)GMT+1( بتوقيت لــلــعــمــل 
القانونية عند حلول  الساعة  إلى  ستني )60( دقيقة 
الساعة الثانية صباحا من يوم األحد 31 ماي 2020.

الناطق الر�صمي با�صم احلكومة يتجنب 
احلديث عن »كورونا« 

 الرباط. األسبوع 

الناطق  ــوزيــر  ال إعــفــاء  بعد  مــبــاشــرة 
الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة من 
مهامه، وتعيني زميله أمزازي وزير التربية 
الوطنية مكانه، انتظر املغاربة خروج هذا 
زمن  فــي  الشعب  مــع  للتواصل  الناطق 
ال  اليوم،  حدود  حتى  أنه  غير  الجائحة، 

أثر له.
واملغاربة  الحكومة  بني  التواصل  أزمة 
عــلــى مــســتــوى جــائــحــة »كـــورونـــا« بــات 
التدابير  مستوى  على  السيما  واضحا، 
للفيروس  املباشرة  والتطورات  الصحية 
وكــذا  وحياتهم،  املــواطــنــني  صحة  على 
ــبــطــة بـــه اقــتــصــاديــا  ــاالت املــرت ــ ــك اإلشــ
ــاب أي  ــوحــظ غــي واجــتــمــاعــيــا، حــيــث ل
تواصل يرسم معالم املرحلة ويطمئن على 

املستقبل.

باسم  الرسمي  الناطق  تعيني  ورغــم 
الحكومة الجديد، إال أن تواصل الحكومة 
باملستوى  استمر  الفيروس  مستوى  على 
في  أنه  حاليا، حيث  به  املعمول  »األدنى« 
أقصى الحاالت، يخرج مدير مديرية األوبئة 
وقراءتها  تكييفها  دون  األرقـــام  لــتــالوة 
هو  كما  واجتماعيا،  واقتصاديا  سياسيا 
مفروض في الحكومة وفي رجل السياسة 
يطمئن  الـــذي  عــمــومــا،  الـــدولـــة  ورجـــل 
االستباقية  بالقرارات  ويبشره  الشعب 
واالجتماعية  االقتصادية  واالحــتــرازات 
املتخذة، غير أن شيئا من هذا لم يقع، رغم 
الناطق الرسمي الجديد للحكومة عني  أن 
منذ أسبوعني، فمتى يتكلم أمزازي إذا لم 
وبالتالي،  الجائحة؟  هذه  ظل  في  يتكلم 
العمل  فــي  ماضية  الحكومة  أن  يــبــدو 
بأعطاب التواصل الكالسيكي، حيث تنطق 

مرة في األسبوع، كل خميس.

بو�صـوف ي�صف احلـرب على »كورونا« بالـملحمة 
اجلديدة بني امللك وال�صعب

 الرباط. األسبوع 

افتتاح  دستورية  حول  الدستوري  النقاش  أن  يتضح 
الدورة الربيعية للبرملان بغرفتيه من عدمه، والذي كانت 
التطور، بل خرج  »األسبوع« أول من طرحه، قد سار في 
للعلن وبقوة مباشرة بعد مقال الجريدة، بعدما كان محط 
استشارات ضيقة قام بها الحبيب املالكي رئيس مجلس 

النواب، كما أوضحت جريدتنا من قبل.
الحبيب  انتصار  أكــدت  قد  »األسبوع«  كانت  وبعدما 
من  بالرغم  البرملان  وافتتاح  الدستور  الحترام  املالكي 
حالة الطوارئ الصحية املفروضة في البالد، خرج رسميا 
مفيد،  )أحمد  الدستوري  القانون  أساتذة  من  العديد 
لسان  على  جاء  ما  ليؤكدوا  وغيرهم(  الشرقاوي  عمر 
الــدورة  هذه  في  البرملان  »انعقاد  أن  وهو  »األســبــوع«، 
العادية هو التزام دستوري ال يمكن التحلل منه، وال يوجد 
أي سند دستوري يمكن االستناد إليه للقول بإمكانية عدم 

انعقاد البرملان أو تأجيل هذه الدورة التشريعية«.
الطوارئ  حالة  بأن  أكــدت  قد  »األسبوع«  كانت  وكما 
نفس  ذهــب  فقد  الدستور،  تعطيل  يمكنها  ال  الصحية 
البرملان، حتى في ظل حالة االستثناء  »أن  إلى  الباحثني 
املنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور، يبقى قائما 

وال يمكن حله«.
)على  من جهة أخرى، اعتبر فقهاء دستوريون آخرون 
قلتهم(، أن افتتاح البرملان فيه خرق لقانون حالة الطوارئ 
التي فرضتها بالدنا، وبأنه غير دستوري، ألنه  الصحية 
ال يمكن ألي نائب أو رئيس فريق أن يمثل نائبا آخر أو 
يصوت مكانه، فاالنتداب البرملاني مهمة ال تقبل التفويض 
أو التفويت، وغيرها من اآلراء التي يتضح أنها ستستمر 
ساخن  دستوري  نقاش  في  البرملان  افتتاح  بعد  ما  إلى 

كانت جريدة »األسبوع« هي السباقة إلثارته؟

احتدام النقا�ش الد�صتوري 
حول الدخول الربملاين

العـودة 
لل�صـاعـة 

القـانونيــة

األسبوعكاريكاتور 

بنكريان

بوصوف
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 الرباط. األسبوع 

االشتراكي  االتــحــاد  زعيم  أن  «يتضح 
ــلــقــوات الــشــعــبــيــة، إدريــــس لــشــكــر، لم  ل
حكومة  مــن  إقــصــاؤه  تــم  كيف  بعد  ينس 
الكفاءات قبل شهور قليلة، وال يزال مصرا 
إما  العثماني،  حكومة  من  االنتقام  على 
إليها» يعلق قيادي  بإسقاطها أو بالدخول 
لشكر  مطالب  على  والتنمية  العدالة  من 

بحكومة وطنية.
األول  الــكــاتــب  عــلــى  الــقــيــادي  هــذا  رد 
تصريحات  بعد  جاء  االشتراكي،  لالتحاد 
حل  إلى  ودعوته  ا�اضي،  األسبوع  لشكر، 
وحدة  حكومة  وتشكيل  العثماني  حكومة 
ــا»  «كــورون جائحة  مــواجــهــة  فــي  وطنية 
استغرب  وقــد  األحـــزاب،  جميع  بمشاركة 
لهذه الدعوة قياديون من العدالة والتنمية، 
السيما وأنها جاءت من طرف حزب ينتمي 
مما  ا�عارضة،  من  وليس  للحكومة  أصال 
عن  يتساءلون  «البيجيدي�»  هؤالء  جعل 

الخلفيات الحقيقية لتصريحات لشكر.
من  بــات  لشكر  أن  ذاتــه،  ا�صدر  ــال  وق

ــه يــخــدم أجــنــدة «خــاصــة»  الــواضــح أن
عالقة  وال  الــحــكــومــة  داخـــل  بــحــزب 
لإلطاحة  الوطنية  بالحكومة  لدعوته 
القيادي  ألن  فقط،  العثماني  بحكومة 
(في إشارة إلى لشكر) الذي يرفض 

موسع  بشكل  التنسيق 
ــزاب  ــ ــع بـــاقـــي األحـ مـ
جائحة  مواجهة  فــي 
يمكنه  ال  ــا»،  ــورون «ك
بــالــدخــول  يقبل  أن 
ــى الــحــكــومــة  ــ ــ إل

الوطنية.
وأضـــــــــــــــاف 
نفسه  الــقــيــادي 
«هل  متسائال: 
البالد  وصــلــت 
االنهزام  مرحلة 
ــام فــيــروس  ــ أم

كورونا حتى نشكل حكومة وحدة وطنية، 
ا�واجهة  بــدايــة  فــي  الزلــنــا  نحن 
والدولة برمتها ملكا ومؤسسات، 
بــأدوارهــا  تقوم  قوية  تــزال  ال 
هــذه  مــواجــهــة  ــي  ف الطبيعية 

الجائحة».
تداعيات  وصــلــت  ذلـــك،  ــى  إل
مطالبة لشكر بحكومة وطنية إلى 
حزب األصالة وا�عاصرة، 
الذي تساءل أمينه العام 
في تصريح إعالمي عن 
ا�طلب،  هــذا  خلفيات 
ــة  ــ ــاح ــ ــو اإلط ــ ــل هـ ــ هـ
بالعثماني فقط؟ مؤكدا 
أن حزبه ال يرى حاجة 
وطنية  لحكومة  اآلن 
ــد يــطــالــب بــهــا في  ق
تأجلت  إذا  ما  حالة 
ــات عــن  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ

موعدها. 

 الرباط. األسبوع

«غريب أمر البر�ان ا�غربي في األزمات، 
كما هو حاله في الظروف العادية، فهو عالة 
يكون  أن  عوض  لها  وتابع  الحكومة  على 
لها، وربما متحكما  قائدا وموجها ومقوما 

فيها» يقول مصدر سياسي جد مطلع.
جائحة  أن  ــه،  ــ ذاتـ ا�ـــصـــدر  ــح  ــ وأوضـ
من  كان  البالد،  منها  تمر  التي  «كورونا» 
ا�فروض أن تجعل من بر�ان الشعب يلعب 
إلى  األزمـــة،  مواجهة  في  الــريــادي  الــدور 
والدرك  والجيش  واألطباء  الحكومة  جانب 

حتى  بل  ا�ؤسسات،  من  وغيرها  واألمــن 
الجماعات الترابية ظهرت أقوى من البر�ان 
عبر  سواء  استثنائية،  بمجهودات  وقامت 
أو  ا�ساعدات،  وتوزيع  التعقيم  عمليات 
إلى  ميزانياتها  فصول  من  الكثير  تحويل 

صندوق جائحة «كورونا».
الذي  البر�ان  أن  ذاتــه،  ا�صدر  وأضــاف 
دخل  الكثير،  الشيء  الدولة  مالية  يكلف 
بدوره الحجر الصحي والعملي خالل هذه 
مستوى  على  الوجود  من  واختفى  األزمة، 
القرار السياسي، وبدأ ينتظر أن تحيل عليه 
حضر،  بمن  ليباركه  قانون  أي  الحكومة 

الجائحة  تدبير  في  اليوم  يتدخل  ال  فلماذا 
مجال  فــي  سباقة  قــوانــ�  مقترحات  عبر 
لم  و�اذا  الوباء؟  انتشار  ومواجهة  تدبير 
الحكومة  على  ويــفــرض  ويــصــوت  يقترح 
سواء  الجائحة  �واجهة  جديدة  قـــرارات 
والفالح�  الفقيرة،  األســر  دعم  مجال  في 
في  أو  ا�تضررين؟  وا�هني�  والصناع 
مجال الحياة عامة، عوض أن يرتكن للوراء 
باليقظة،  تسمى  لجنة  ــرارات  قـ وينتظر 
القرارات  في  القاطرة  هو  يكون  أن  عوض 
بعد توجيهات ملك البالد كما يقع في معظم 

الديمقراطيات؟

قيادي في العدالة والتنمية يعلق على تصريحات لشكر:

غياب كامل لمقترحات القوانين
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 الرباط. األسبوع

«إذا كان من قرار خطير حل بالشعب ا�غربي 
وهدده بانتشار وباء كورونا بسرعة، فهو القرار 
في  الكمامات  إلزامية  في  للحكومة  االرتجالي 
مجال  في  البروفيسورات  أحــد  يقول  بدايته» 

الطب.
إجبارية  قـــرار  أن  نفسه،  ا�ــصــدر  ــح  وأوضـ
الكمامات الذي صدر ليلة اإلثن� ا�اضي، ليطبق 
كارثة  كان  الثالثاء،  يوم  أي  ا�والي،  اليوم  في 
بحق، وجائحة حقيقية كادت أن تنشر الفيروس 
وسط ا�غاربة، وتهدم كل ما بنته الدولة، بسبب 

عدم حماية العملية من مختلف األخطار ا�حدقة 
بها، بدءا من االكتظاظ ا�هول الذي عاشته جميع 
يوم  صبيحة  ا�دن  بمختلف  التجارية  ا�حالت 
األول  الخطأ  حيث  الكمامات،  عن  بحثا  الثالثاء 
كان هو عدم توزيع الكمامات أسبوعا أو يوم� 

على األقل قبل دخول القرار حيز التطبيق.
الحكومة،  ارتكبته  الــذي  الثاني  الخطأ  أمــا 
هذه  وتلفيف  تعليب  عدم  فهو  ا�صدر،  بحسب 
أي  سليم،  بشكل  ا�ــصــانــع  داخـــل  الــكــمــامــات 
نظافة  لتحقيق  بها  خاص  كيس  في  كمامة  كل 
تعقيمها،  على  ــاء  ــق واإلب وسالمتها  الكمامة 
بينما  كمامات،  عشر  مــن  علب  ــل  األق على  أو 

فتح  مما  العلبة،  في  كمامة  مائة  علبت  ا�صانع 
األيدي،  بكل  واللمس  بـ«الديطاي»  للبيع  الباب 
السيما ح� استغل السماسرة الوضع في اليوم 
عند  بالتقسيط  تباع  الكمامات  وســارت  األول 
حراس السيارات وأصحاب السجائر بالتقسيط 
كارثية  ظــروف  في  و«العشابة»،  و«الــعــطــارة» 
الصناعة  وزارة  أن  ولوال  اإلالهية،  األلطاف  لوال 
قرار  وأنــزلــت  بعد  ــام  أي ثالثة  الخطر  تــداركــت 
البيع  ومنع  حدة  على  كمامات  عشر  كل  تعليب 

بالتقسيط.
مصانع  كمامة  أن  فهي  األخــرى،  الكارثة  أما 
مع  واضحة  غير  منافسة  في  دخلت  النسيج 

كمامات  قبيل  من  الطبية،  ا�ختبرات  كمامات 
من نوع FFP2 أو N95، ذلك أن األولى ال ترقى 
الطبي  الترخيص  وطريقة  الثانية  جــودة  إلى 
األخــيــرة  ــذه  ه أثمنة  يجعل  مما  لصناعتها، 
مختلفة عن «كمامة 16 ريال» ا�دعومة من الدولة، 
ا�واطن�  بــ�  احتكاك  عنه  نتج  الــذي  األمــر 
بعض  لــدى  لبس  وقــع  كما  الصيادلة،  وبعض 
رجال السلطة منهم قياد قاموا بإغالق صيدليات 
لهذا السبب قبل تدخل السلطات ا�عنية باعتذار 
بيع  عن  التوقف  جميعا  قرروا  الذين  للصيادلة 
الذي حصل  الكبير  الفهم  كماماتهم بسبب سوء 

بينهم وب� ا�واطن� في هذا ا�جال.

سيناريو االنتشار السريع لـ«كورونا» الذي نجا منه المغرب 

دارك في اجلس كورونا دواء

عىل مجانا الصعبة الفترة هذه خالل الصادرة النسخ

www.alousboue.com/covid19

 á«£¨à∏d zΩÉÑdG{ øe ádÉ≤à°SG
 Éfƒ«∏e 250 AÉØàNG ≈∏Y

 الرباط. األسبوع

وا�عاصرة،  األصالة  بحزب  مطلع  جد  مصدر  قال 
أن قيادي ريفي في الحزب وأحد أكبر رجاالت إلياس 
قدم  قد  لـ«الجرار»،  األسبق  العام  األمــ�  العماري 
الحزب،  من  ا�اضي  الخميس  يوم  رسميا  استقالته 
يصول  كان  الذي  بالحزب  صلة  أي  تربطه  تعد  ولم 

ويجول فيه.
العسيرة  ا�فاوضات  عن  كشف  نفسه،  ا�صدر 
واالتصاالت ا�طولة التي ظل يجريها القيادي ا�عني 
لـ«البام»  العام  األم�  وهبي  من  مقرب�  مع وسطاء 
خوفا  للحزب،  العامة  األمانة  مسؤولية  توليه  منذ 
من اقتياده للسجن بسبب قصة 250 مليون سنتيم، 
الذي  ا�ستشارين  مجلس  فريق  مالية  من  سحبها 
كان يصول ويجول فيه بأمر من صديقه األم� العام 

األسبق، إلياس العماري.
من  استقال  القيادي  هذا  أن  ذاتــه،  ا�صدر  وأكــد 
مجلس  في  عضوا  وبات  ا�حاسبة،  لتفادي  الحزب، 
الديمقراطية  ا�نظمة  يمثل  كنقابي  ا�ستشارين 
بالحزب،  له  عالقة  وال  «البام»  من  القريبة  للشغل 
وأصبح بذلك بعيدا عن رقابة قيادة الحزب، وحسب 
أجل  من  القيادي  هــذا  متابعة  فــإن  ا�ــصــدر،  نفس 
إرجاع ا�ال ا�فقود من داخل خزينة فريق «الجرار» 
الفريق  ألعضاء  كذلك  مخولة  ا�ستشارين،  بمجلس 
داخل  الخاصة  مساهماتهم  يضعون  كانوا  الذين 
ميزانية الفريق، وبالتالي من حقهم اليوم متابعة من 

وضع يده على أموالهم.

لشكر
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●  طانطان. األسبوع   

إقليم طانطان إلنهاء  خلف تدخل عامل 
معاناة عائلة مكونة من خمسة أفراد قادمة 
الــوادي  بمنطقة  عالقة  فــاس،  مدينة  من 
الواعر لم يتم السماح لها بالتوجه �دينة 
العيون، ارتياحا كبيرا في نفوس األسرة.
األمني  للسد  قد وصلت  العائلة  وكانت 
بمنطقة الوادي الواعر منذ أيام، حيث لم 
تتمكن من مواصلة مسيرها نحو العيون 
لدن  من  ا�تخذة  الوقائية  للتدابير  نتيجة 
تفاديا  التنقل  ومنع  ا�ختصة  الجهات 
وذلك  «كورونا»،  فيروس  عدوى  النتشار 
على الرغم من تحصلها على رخصة تنقل 

استثنائية من والية فاس.
لطانطان  ا�حلية  السلطات  وتوصلت 
بوحدة  العائلة  بإيواء  تقضي  لتسوية 
فندقية با�دينة، وإخضاع أفرادها للحجر 
الصحي في انتظار عودتهم �دينة العيون 

بعد رحلة عالج بمدينة فاس.
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بعد ترويج المغالطات 
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●  أكادير. األسبوع   

بعد أن نجا والي جهة أكادير سوس 
«كورونا»  بفيروس  اإلصابة  من  ماسة 
ا�خبرية عدم إصابته  التحاليل  وأكدت 
ــدد مــن ا�ــســؤولــ�، يــواصــل أحمد  وع
ــي الــجــهــة، مــبــاشــرة حالة  حــجــي والـ
اللــتــزام  الــدقــيــق  والتتبع  االستنفار 
ا�واطن� باإلجراءات االحترازية ومدى 
تطبيق  في  السلطات  مختلف  فعالية 
القوان� للحد من انتشار وباء «كوفيد 
جدي،  بشكل  الساكنة  وتفاعلت   ،«19
ا�صاب�  ــفــاع حـــاالت  ارت مــع  خــاصــة 
وتعافي  الثاني  الحسن  بمستشفى 
الحي  ساكنة  مبادرة  وخلفت  آخرين، 

ا�حمدي بأكادير، تكريم السلطات ا�حلية بالورود وعزف النشيد الوطني، استحسانا 
كبيرا من جميع ا�سؤول� با�دينة، وهي التفاتة لرجل السلطة بهذه ا�قاطعة، القائد 

الصحراوي مصطفى عبد الدايم، القادم من جماعة الطاح التابعة إلقليم طرفاية.

●  تندوف. األسبوع    

في  بالجملة  والتهريب  السرقة  فضائح 
األنــوف  أزكــمــت  السمارة  ــة  والي يسمى  مــا 
كافة  صــداهــا  وبــلــغ  تــنــدوف،  بمخيمات 
ا�خيمات، فبعد سرقة أزيد من 840 لترا من 
الفضائح  عادت  أسبوع�،  قبل  ا�حروقات 
مرة أخرى لتضرب هذه ا�رة سيارة إسعاف 
سائقها  قــيــام  بعد  بــتــنــدوف  توقيفها  تــم 

بتهريب كميات من «الغازوال».
األيــام  تنذر  ا�سؤول�،  غياب  ظل  وفــي 
الــقــادمــة بــعــودة أزمـــة عطش حـــادة بــدأت 
معا�ها تتجلى في العديد من النداءات التي 
حــوزة،  دوائــر  في  النساء  بعض  أطلقتها 

اجديرية، والفرسية.
كما تشهد والية أوسرد هي األخرى جملة 
فضائح، لعل أكبرها، مطالبة ما يسمى بوالي 
الوالية �واطنات دائرة «زوك» بضرورة جمع 
ا�كلف�  األمــن  رجــال حفظ  أجــل  أمــوال من 
من  النساء  جمعت  وقــد  الــواليــة،  بحراسة 
عرقهن أزيد من 6 مالي� سنتيم و120 ألفا، 

غير أن هؤالء رفضوها بشجاعة.

●  األسبوع   

لم يصدر أي قرار رسمي جديد عن 
روسيا حول إمكانية تغيير موقفها 
أعلنت  الــذي  الصحراء  قضية  من 
عنه في الكثير من ا�رات وا�تجلي 
األمم  لقرارات  ا�طلق  تأييدها  في 
حل  إليــجــاد  تسعى  التي  ا�تحدة 
ــالم جبهة  ــادل، حــيــث نــســب إعـ ــ ع
في  روســيــا  لبعثة  البوليساريو 
الرسمية  لها على صفحتها  تدوينة 
على «تويتر»، عقب اجتماع مجلس 
«أي  أن  ــصــحــراء،  ال حـــول  األمـــن 
يحترم  أن  بــد  ال  الــنــزاع  لهذا  حــل 
الشعب  ا�تحدة، وحق  األمم  ميثاق 

الصحراوي في تقرير ا�صير».
قوية  صفعة  البوليساريو  وتلقت 
أي  تحقيق  فــي  مساعيها  بفشل 
األمــن  مجلس  تــدارس  خــالل  تقدم 

عمل  بمسار  ا�غلق  اجتماعه  في 
الجبهة  وعبرت  «ا�ينورسو»،  بعثة 
اعتبرته  عما  الشديد  أسفها  عــن 

في  الــدولــي  األمــن  مجلس  «فشل» 
قدمته  مما  معطى  بأي  األخــذ  عدم 
وتفويت  للجبهة،  الحليفة  ــدول  ال

بشأن  اليوم  فرصة جعل مشاورات 
في  لالستفتاء  ا�تحدة  األمم  بعثة 
مناسبة  (ا�ينورسو)  الصحراء 
القانون  لتأييد  للمجلس  أخـــرى 
العملية  وتفعيل  بــقــوة  الــدولــي 
قالت  حيث  ا�توقفة،  السياسية 
«وبدال من ذلك، فقد اختار  الجبهة: 
أي  اتخاذ  وعدم  التقاعس  ا�جلس 
إجراء أو نتيجة ملموسة»، وهو ما 

يعني تأكيد ا�واقف ا�غربية(..).
في  «الفشل  أن  الجبهة  واعتبرت 
إحراز التقدم في العملية السياسية 
العامة  األمــانــة  وتقاعس  وصمت 
قد  ــن،  األم ومجلس  ا�تحدة  لألمم 
عملية  في  الثقة  انعدام  حالة  عمق 
ستواصل  أنها  وأعلنت  الــســالم»، 
في  مشاركتها  فــي  النظر  ــادة  إعـ
ا�تحدة  لألمم  السياسية  العملية 

بشكلها الحالي.

●  الداخلة. األسبوع

االحــتــرازات  أوراق  تبعثرت 
فــيــروس  ــاء  وبـ انــتــشــار  لكبح 
«كورونا» ب� القرار التوضيحي 
ا�شترك لوزارة الصيد البحري، 
حماية  جمعية  مــن  كــل  وبــيــان 
البحارة والصيد البحري بجهة 
والهيئة  الذهب  وادي  الداخلة 
التجارية  للمالحة  الوطنية 
والي  وقــرار  البحري،  والصيد 
بمنع  القاضي  الــداخــلــة  جهة 
ــول عــدد مــن بــحــارة سفن  دخـ
الــصــيــد الــســاحــلــي الــقــادمــ� 
البيان  هــذا  الشمال.  مــدن  من 
بالتفاعل  أهــاب  التوضيحي، 

ــي  ــوال اإليــجــابــي وا�ــســؤول ل
جهة الداخلة وادي الذهب، �� 
ضرورة  على  ألح  الذي  بنعمر، 
ا�دينة  وإلــى  من  الولوج  منع 

كيفما كانت الظروف.
ما  بشدة  البيان  استنكر  كما 
مراكب  أرباب  بعض  عليه  أقدم 
ال  خطوة  في  الساحلي  الصيد 
الحقة،  ا�سؤولية  روح  عن  تنم 
ا�بذول  للمجهود  منهم  نسفا 
وجميع  ا�حلية  السلطات  من 
ــل ضــمــان  ــ ــن أج ــ� مـ ــل ــاع ــف ال
اإليجابية  والتعبئة  السالمة 

�كافحة هذا الوباء.
الصيد  ــطــالق  ان يمكن  وال 
الــســاحــلــي بـــدون الــصــيــاديــن 

والنواحي  بأكادير  ا�تواجدين 
 2000 يـــتـــجـــاوز  ــم  ــ ــدده ــ وع
للسفر  أهــبــة  على  هــم  بــحــار، 
بعد  والــداخــلــة  الــعــيــون  نحو 
استثنائية  رخص  استخالص 
إمكانيات  تسخير  مع  للتنقل 

لوجستيكية هائلة.
هذا ا�لف، ال يمكن أن يقرر فيه 
لليقظة،  الوطنية  اللجنة  سوى 
االجتماعية  لحمولته  اعتبارا 
مما  واإلنسانية،  واالقتصادية 
(وزارة  ا�عنية  األطراف  يجعل 
والصحة)  والداخلية،  الصيد، 
مطالبة بإيجاد حل عاجل �ئات 
في  يعلقوا  قد  الذين  البحارة 
حدود جهتي العيون والداخلة.
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●  بوجدور. األسبوع
  

لم تتأخر وزارة الفالحة والصيد 
نشاط  توقيف  إعالن  عن  البحري 
صيد األخطبوط على طول الساحل 
الوطني ابتداء من 16 أبريل 2020 
إلى غاية 30 من يونيو القادم، مع 

التوقيف  مــدة  مراجعة  إمكانية 
البيولوجي  التتبع  لنتائج  وفقا 
�ــصــيــدة األخــطــبــوط ا�ــنــجــز من 
في  للبحث  الوطني  ا�عهد  طرف 

الصيد البحري.
ــة من  ــرب ــق ــادر م وأكـــــدت مـــصـ
الصيد  إلدارة  الــعــامــة  الــكــاتــبــة 

ــة الـــدريـــوش، أن  ــي ــحــري، زك ــب ال
الــقــرار يــســري كــذلــك عــلــى منع 
ا�متدة  با�نطقة  بالجر  الصيد 
الكويرة،  إلــى  الغازي  سيدي  من 
وأن سفن  الــتــوقــف،  فــتــرة  أثــنــاء 
الخروج  إلى  بالجر مدعوة  الصيد 
وااللتحاق  ا�ــذكــورة،  ا�نطقة  من 

يرخص  فيما  التفريغ،  بموانئ 
الساحلي  الصيد  لسفن  الــقــرار 
دون  نشاطها  بممارسة  بالجر، 
الصيد  ولقوارب  األخطبوط،  صيد 
في  نشاطها  بممارسة  التقليدي 
األخرى باستثناء  األسماك  صيد 

األخطبوط طيلة فترة ا�نع.
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بالدموع  الفرحة  أجواء  امتزجت 
أمــــام جــمــوع األطـــبـــاء ا�ــدنــيــ� 
ــذيــن ودعـــوا أول  والــعــســكــريــ� ال
وزوجته  «كورونا»  بفيروس  مصاب 
الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة 
زوال يوم الثالثاء 14 يناير الجاري، 
بن  الحسن  االستشفائي  با�ركز 
بعد  الــوبــاء  مــن  متعافي�  ا�ــهــدي 
تماثلهما للشفاء التام كآخر الحاالت 
التي كانت ترقد بالجناح ا�خصص 
أربعة  19» من أصل  «كوفيد  �رضى 

قدموا من بوجدور.
الحسن  الجهوي  وكان ا�ستشفى 
للعديد  مسرحا  بالعيون  ا�هدي  بن 
بها عدة  ــام  ق الــتــي  الــزيــارات  مــن 
توسعا  ــرف  عـ والــــذي  مــســؤولــ� 
تجهيزاته  فــي  كــبــيــرا  وتــحــســنــا 
واإلنــعــاش،  العزل  بغرف  ا�تعلقة 
بفضل  وممرض�  بأطباء  وتعزيزه 
اتفاقية الشراكة التي دعم بموجبها 
العيون  وجــمــاعــة  الجهة  مجلس 

الدكتور  عبر  وقد  الطبية،  ا�نظومة 
الجهوي  ــر  ــدي ا� ــواري،  ــهـ الـ عــلــي 
ــزازه  ــت اع ــن  ع بــالــعــيــون،  للصحة 
واألعــوان  الطبي  للفريق  وتقديره 
والــســلــطــات وا�ــنــتــخــبــ� ورجـــال 
في  الرئيسي  دورهــم  نظير  اإلعــالم 
بالجهة  العودة  على  سويا  العمل 
«كورونا»،  وباء  من  حالة  إلى صفر 
عيدا  اليوم  هــذا  يعتبر  بأنه  وقــال 
كبيرا بعدما تمكن ا�صابون األربعة 
ا�ستشفى  ــادرة  ــغ وم الــشــفــاء  مــن 
بــوجــدور،  بمدينة  بيوتهم  نــحــو 
مدلوله  وعــنــده  كبير  حــدث  وهـــذا 
على ا�ستوى النفسي واالجتماعي، 
وا�دنية  الحقوقية  الفعاليات  وشكر 
ومبادرتهم  دعمهم  على  واإلعالمية 
توديع آخر حالت� بالجهة بالورود.

أنهما  ا�تعافيان  ا�صابان  وأبرز 
من  النظير  منقطع  اهتماما  تلقيا 
منذ  واإلداريـــــة  الصحية  ــم  األطــق
حــدود  ــى  إل بــبــوجــدور  إصابتهما 
متعافي�  فيها  خرجا  التي  اللحظة 

من الفيروس.

وبهذا اإلنجاز، تكون جهة العيون 
على  جهة  أول  الحمراء  الساقية 
 4 تعافي  تعرف  ا�ملكة،  مستوى 

مرضى من وباء «كورونا»، وتسجل 
إلى حدود الساعة صفر حالة إصابة 

من فيروس «كورونا» ا�ستجد.



العسكرية  القيادة  أنهت 
ــة فـــي إفــريــقــيــا  ــي ــك ــري األم
مخططها �حاصرة  انتشار 
ا�ستجد،  «كــورونــا»  وبــاء 
بإجابة  تتوصل  أن  دون 
ا�لكية  ا�سلحة  القوات  من 
إلنجاح  داخليا  تعمل  التي 
الصحية،  الــطــوارئ  خطة 
ــا،  ــه ــدت ــن ــي أج ــ ــس ف ــيـ ولـ
«األسبوع»،  مصدر  حسب 
ــعــاون الــخــارجــي مع  ــت «ال
في  غيرهم  مع  أو  الحلفاء 
ألن  الحرجة،  الفترة  هــذه 
الداخلية  ا�ــعــركــة  نــجــاح 
قدر  الفيروس هو  هذا  ضد 

الجميع».
ــاون  ــعـ ــتـ الـ يــــــزال  وال 

في  ا�ــغــربــي  ـ  ــكــي  األمــري
التنسيق،  درجـــات  أعــلــى 
جعلت  الوباء  ظــروف  لكن 
واحد:  في شيء  األولويات 
على  النهائي  الرد  «طبيعة 

فيروس كوفيد 19».
 ،2020 ــل  ــري أب  9 وفـــي 
أصدرت «أفريكوم» تقريرها 
بعد مرور الشهر الثاني من 
وكــان  الــفــيــروس،  انتشار 
األكثر  الدول  إحدى  ا�غرب 
استمرار  مع  للعمل  حماية 
ــام،  ــعـ الـ الــحــجــر  إدارة 
أجواءها،  ا�ملكة  وأغلقت 
يعتبرها  «ا�ــاريــنــز»  فيما 
«نقطا قابلة لالستخدام في 

أي ظرف».
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عناصر  ســحــب  ــى  إلـ مــدريــد  اضــطــرت 
الغابون  في  «ديغول»  قاعدة  من  عسكرية 
ومليلية  سبتة  في  الجوي  بالنقل  إللحاقهم 

ا�حتلت�.
«كازا  بطائرة  إسبانيا  جنديا   50 ويعمل 
س� 295» تحت القيادة الفرنسية في وسط 
إفريقيا تحت مسمى «بامبيا»، وقد انسحب 
نفس  يحمل  ألنه  السنغال،  باتجاه  الطاقم 
أعلنها علي  التي  الفساد  العملية ضد  اسم 

بانغو ضد مرتش� في بالده.
بعد  اإلسبانية،  الــدفــاع  وزارة  وقـــررت 
«محترف�»  نقل  دكــار،  إلى  الطاقم  وصول 
التي  الفرنسية  التكتيكات  على  ومدرب� 
سبتة  إلى  ا�غربي،  الجيش  عليها  يعتمد 
جو  فــي  الثغرين،  ــن  أم لتعزيز  ومليلية 
التي تضم  البحرية  لحدوده  ا�غرب  ترسيم 

جزر الكناري.
ــدر «األســـــبـــــوع»، فــإن  ــب مـــصـ ــسـ وحـ
العسكري� على الطريقة الفرنسية، يقومون 
الــقــوات  مــن  عناصر  �واجهة  بتدريبات 
اليوم تحت  ا�لكية، وهناك فرقت�  ا�سلحة 
فيروس  ضحايا  استفحال  رغم  التدريب، 

«كورونا» ا�ستجد.

الــقــوات  تعمل  ــون،  ــاب ــغ ال ــن  م انــطــالقــا 
العاصمة  في  ارتباط  مكتب  على  الفرنسية 
الغموض  لكن  ا�غرب،  فيه  يشارك  التشادية 
ال يزال سيد ا�وقف حول هذه النقطة، وفي 
ا�لحق الثالث في االتفاق التشادي الفرنسي 
تحديدا، ألن باريس لم تقرر من يمثل ا�غرب 

في هذا ا�كتب.
إلــى ضــرورة  «األســبــوع»  وأشـــار مصدر 
للطبيعة  نــظــرا  مــغــربــي،  ضــابــط  حــضــور 
دربت  التي  الــقــوات  هــذه  لعمل  العسكرية 
فيما  ا�يدانية،  العمليات  على  عنصرا   1131
يهتم جزء منها با�تابعة والقراءة الفضائية 

لتنقالت الجهادي�.
وا�تابعة  االنتشار  على  ا�كتب  ويعمل 
وسط إفريقيا، وسبق للقوات ا�سلحة ا�لكية 
دولــة  فــي  الفرنسي  الجيش  مــع  الــتــعــاون 

إفريقيا الوسطى وعلى جميع ا�ستويات.
آخر  في  الفرنسية،  الدفاع  وزارة  وتدافع 
في  ا�ــغــرب  دور  تجديد  عــن  لها،  توصية 
القارة السمراء، فيما تراجعت الرباط  وسط 
مجموعة  تلكؤ  بعد  اإلفريقية  أجندتها  عن 
ــى هذه  ــداو» فــي انــضــمــام ا�ــغــرب إل ــي «س
عدم  ثم  القارة،  لغرب  االقتصادية  ا�جموعة 
مشاركة القوات ا�سلحة ا�لكية بشكل واسع 
والدعم  االنتشار  بعد  الساحل،  منطقة  في 
الذي قدمته في إفريقيا الوسطى وفي مالي.
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القناص

 ،«19 «كــوفــيــد  يظهر  أن  قــبــل 
معدالت  وسجل  السل  مرض  عاد 
ا�غرب،  ضمنها  عديدة  دول  في 
اإلفريقي،  الوقاية  مركز  واختار 
عبر البروفسورين جون بول ميرا 
على  التأكيد  لــوشــيــت،  وكــامــيــل 
عـــودة الــســل مــع ارتــفــاع وفيات 
اللقاح  تــطــويــر  وأن  ــد»،  ــي ــوف «ك
«كوفيد»  مرضى  فــي  السل  ضــد 

إفريقيا. سيستخدم 
إلى  السل  داء  منسوب  وعــاد 

الــقــارة الــســمــراء، وهــو مــا يــدل، 
حــســب ا�ـــصـــدر الــدبــلــومــاســي 
ــة األفــارقــة  ـــ«األســبــوع»، أن رؤي ل
ســريــريــة  تــجــارب  وأن  عــلــمــيــة، 
ــة احــتــضــان  ــدايـ ــي بـ نــجــحــت فـ
بنفس  معه  بالتعامل  الفيروس 
تكون  فيما  السل،  داء  بروتوكول 
صعبة،  دائما  النهائية  ا�ــراحــل 
أن  اإلفريقي،  ا�صدر  يؤكد  حيث 
هو   «19 بـ«كوفيد  للموت  ا�ؤهل 

تماما الذي يموت بالسل.
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في الثالث من أبريل 2020، وفي 
ورؤساء  الرؤساء  مكتب  اجتماع 
حكومات االتحاد اإلفريقي، تحدث 
الرئيس الفرنسي ا�شارك الوحيد 
خارج القارة، باسم ا�غرب في كل 
اتخذتها  التي  ا�فصلة  الخطوات 
ــي مــحــاصــرة فــيــروس  الـــربـــاط ف
«كوفيد 19»، لكن ما أثار مستمعيه، 
وجنوب  مصر  رؤســـاء  يتقدمهم 
وزيمبابوي،  والسنغال،  إفريقيا 
هو تحدث ماكرون بصيغة تدل أنه 
الخطة  عن  دقيقة  تفاصيل  يعرف 
ا�غربية،  الحكومة  تنهجها  التي 

وكأنه جزء منها.
ــيــس الــفــرنــســي  ــرئ وواصــــل ال
«الــوصــول  مــوضــوع  فــي  حديثه 
واألقنعة  الطبية  لــألدوات  العادل 
الشخصية  الحماية  وتجهيزات 
حال سوى  ير  ولم  إي)،  بي.  (أو. 
«كوفيد  ا�شاركة الجماعية ألموال 
19» وإشراف الدولة على التوزيع، 

ا�ـــغـــرب، يقول  ــي  ف كــمــا يــحــدث 
ماكرون، لكن تدخالت بعده أشارت 
ا�ــدنــي  للمجتمع  الــســمــاح  إلـــى 

ا�راقبة،  في  با�شاركة  ــالم  واإلع
«يمكن  قــائــال:  مــاكــرون  رد  وجــاء 
إفريقيا»،  من  ا�ثال  وأعطيت  ذلك، 

ليقع رؤساء أفارقة تحت الصدمة، 
ألن الرئيس الفرنسي تبنى ا�وقف 

ا�غربي بحذافيره.

 ábQÉaCG AÉ`°SDhQh Üô¨ª`dG º°SÉH çóëàj ¿hôcÉe
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اهتمت األجهزة الغربية بقرار بوت� العمل في ا�غرب عبر 
إلى  موسكو  وتسعى  الخاص،  «ناشي»  االستثمار  لبنك  فرع 
البنك  أن  جيبوتي،  في  يثبت  الواقع  لكن  استقالليته،  تأكيد 

يخدم األجندة الروسية في إفريقيا.
في  حركتها  أن  مفادها  رسالة  موسكو  ترسل  مرة،  وألول 
ب�  التقليدي  والتنافس  الصحراء،  ملف  تتجاوز  إفريقيا 

ا�غرب والجزائر.
بنك  حضور  أن  منها  معطيات،  «األسبوع»  مصدر  ويدقق 
لتمويل برنامج غازي في ا�غرب لم يكن مثيرا لالنتباه، فتقرر 
إطالق منصة مالية من ا�غرب باتجاه غرب إفريقيا، ولم تقرر 

موسكو تأجيل هذا البند من أجندتها بفعل «كورونا».
كامل  بشكل  عرقلت  ا�تحدة  الواليات  فإن  ا�صدر،  وحسب 
موسكو  وواصــلــت  ا�ملكة،  فــي  «نــاشــي»  لبنك  فــرع  إطــالق 

التمسك به إلى اآلن.

 ÚJƒH ¢ù«Fô∏d á«dÉŸG á«°UƒàdG
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ماكرون

بوتني



»كورونا« يضرب بقوة أسس االقتصاد 
المغربي ويحرق مخططاته 

لقد أثر تفشي فيروس »كورونا« سلبا 
وعلى  املاكرواقتصادية  التوازنات  على 
املتوقع  االنكماش  بفعل  الدولة،  مالية 
الشريك  أوروبــا،  في  خصوصا  كونيا، 
اململكة  إلعالن  ومحليا  للمغرب،  األول 
ما سمته حالة الطوارئ الصحية، وبقي 
الصحة  قطاعي  في  مباشرا  التحدي 

واالقتصاد.
املحلي  الوطني  الناتج  وسيتراجع 
لعقدين  يحدث  لم  كما  باملائة،   1.5 بـ 
على  مؤثرا  ما سيكون  الزمن، وهو  من 
تمويل الحاجات والديون، إذ سيتجاوز 
6 في املائة من  العجز املالي هذا العام 
الناتج الداخلي الخام، بسبب »كورونا« 
ارتفاع  عاملني:  بسبب  وذلك  املستجد، 
اإلنفاق، وانخفاض محاصيل الضرائب.

في  الديون  األزمة، ستصل  هذه  وفي 
سنة 2020 إلى 73 في املائة من الناتج 
الحساب  عجز  فيما  الــخــام،  الداخلي 
املائة،  7 في  الجاري سيكون في حدود 
الــداخــلــي  للناتج  بالنسبة  ودائــمــا 
التصدير  في  قياسية  لتراجعات  الخام، 
واالســتــثــمــار الــخــارجــي والــســيــاحــة، 
وتحويالت العمال العاملني في الخارج، 
وسالسل  التجارة  عرقلت  الجائحة  ألن 
التوريد العاملية، وساعد انخفاض ثمن 

الطاقة في خفض إضافي لإليرادات.
وانـــتـــهـــت الــــصــــادرات املــغــربــيــة 

والخدمات إلى تجميد حقيقي لالقتصاد 
سيوقع عجزا في ميزان األداءات، وهو 
ما يوقع املغرب تحت فجوات مالية في 
دفع  الطارئ، خصوصا  للتمويل  إدارته 
الدولة ديونها لصالح املقاوالت، ولذلك، 
فاألزمة املالية الداخلية والعاملية تذهب 
التمسك  أو  تــوازنــات،  خلق  من  أبعد 
ستكون  املهمة  ألن  املؤشرات،  بخفض 
الحد من االنعكاسات أساسا، والنجاح 
تجاوز  بعد  ــرى،  أخـ ــرة  م ــالع  اإلقـ فــي 
األسواق  ألن  تحديدها،  فور  الفجوات 
قيمة،  ألي  منتجة  تــعــد  ــم  ل املــحــلــيــة 
أوروبا،  من  التوريد  ومرتبطة بسالسل 
إعــادة  تــوقــع  ويصعب  وبــالــســيــاحــة، 
وكلما  إنتاجيتهما،  سابق  إلى  األمرين 
تعمقت  األوروبي  االتحاد  أزمة  تعمقت 
الطلب  لتراجع  للمملكة،  املالية  األزمة 
املحلية  األنشطة  ــالق  وإغـ الــداخــلــي، 

بشكل شبه كامل.
املغرب  فإن  املالية،  لإلجراءات  وتبعا 
من  األدنى  الحد  على  الحفاظ  سيعرف 
والحد  املــاكــرواقــتــصــاديــة،  تــوازنــاتــه 
بما  الفقراء  عدد  في  زيادة  من  األقصى 
واحدة،  دفعة  نسمة  ألف   300 يتجاوز 
املائة  فــي   2 بـــ  يــقــدر  إضــافــي  بمعدل 
مرتبطة  النسب  وهذه   ،2019 سنة  عن 
العام  الصحي  الحجر  ترفع  بتقديرات 
التدريجية  العودة  مع  أبريل،   20 في 
إلى الحياة االقتصادية، لتكتمل دورتها 
األمــور  زادت  وإال   ،2020 يونيو  فــي 

تعقيدا.
الفقر  منسوب  يعود  أن  املرتقب  ومن 

في 2020 إلى ما كان عليه سنة 2013، 
الدولي، وسينزل  البنك  حسب تقديرات 
في كل 3 شهور، تحت الطوارئ، أكثر من 
300 ألف نسمة إلى دائرة الفقراء، فيما 
الحصيلة  هذه  تضع  املتفائلة  ــام  األرق
»سنوية«، ألن الحجر لن يتجاوز شهرا 

واحدا.
من  الجدد،  الفقراء  هــؤالء  وسيكون 
العاملني في القطاع غير املهيكل والشبه 
والنقل،  السياحة  خدمات  وفي  مهيكل، 
تجتاح  التي  املوسمية  التجارة  وفــي 

القطاعات املهيكلة وغير املهيكلة.
من  كبيرة  معدالت  لديها  األسر  وكل 
املهيكل  غير  القطاع  في  العمل  منسوب 
العطالة  نسب  تقل  إذ  العطالة،  من  أو 
قليال عن العمالة املهيكلة، ويزيد العمل 
غير املهيكل عن 80 في املائة في بعض 

القطاعات.
»كــورونــا«  عن  املغرب  رد  وسيكون 
تجديد  ــادة  إلع ثمينة  فرصة  املستجد 
عمل املرأة، ودورها، وهي في الصفوف 
الوباء، خصوصا  مواجهة  في  األمامية 
في املساعدة على تقديم الخدمات الطبية 
في  املنازل  تدبير  وأيضا  والتعليمية، 

الحجر الصحي بأقل الخسائر.
الجميع  أمام  يعد  لم  الحقيقة،  وفي 
أصبح  الــذي  املنزلي«  »التدبير  سوى 
األقل،  على  للحكامة،  الوحيدة  القدرة 
ولذلك،  ــدولــي،  ال البنك  تقرير  حسب 
حد  أي  ــى  إل كشفت  الحالية  فــاألزمــة 
ــرأة  امل لعمل  ــوارئ  ــط ال حــالــة  تحتاج 
املقاولة، وباقي  انتكاسة  وتدبيرها بعد 

واللجوء  الخارجية  الخدمة  جوانب 
الخبراء،  حسب  املنزلية،  الخدمة  إلى 
لكن هناك جانبا آخر يؤكد أن العاملني 
نــســاء،  هـــام منهم  الــصــحــة جـــزء  ــي  ف
ومخاطرة  نفسية  ضغوط  فهناك  لذلك، 
الطارئة  الحسابات  تربك  قد  اقتصادية 

على اململكة.
ونساء املغرب يقدن 57 في املائة من 
الطاقم الطبي و66 في املائة من الطاقم 
من  املائة  في  و64  صيدالني،  الشبه 
املجال االجتماعي، وهو  املساعدات في 
بضعفني  العاملية  العتبة  يتجاوز  ما 
وأكثر، لكن املساهمة االقتصادية للمرأة 
في   10 منها  املائة،  في   22 بـ  ضعيفة 
غير  نساء،  املقاوالت  رؤساء  من  املائة 
أن مصدر الفقر هو عدم وجود »تثمني« 
أن  في  غرو  وال  األجــر،  وأيضا  للعمل، 
أن  نعرف  عندما  أســوأ  األمـــور  تكون 
املغربيات  النساء  مــن  املــائــة  فــي   52
مــعــرضــات، حــســب هـــذه املــنــشــورات 
الحجر  فــي  األســـري  للعنف  الــدولــيــة، 
بعيدات  فقط  املائة  في  و6.1  الصحي، 

عن األزمة املالية.
في   94 أن  على  املــؤشــر  هــذا  ــدل  وي
املائة من نساء اململكة يعانني من حالة 

الطوارئ الصحية.

 10 ماليين فقير في المغرب و94 من 
100 امرأة في قلب األزمة 

اململكة  فــي  االجتماعية  األزمـــة  إن 
الحجر  بعد  تجاوزها  ويصعب  عميقة، 

الديون  من  املزيد  فــإن  ولــذلــك،  الــعــام، 
الفئات  إلنقاذ  واســع  بشكل  تذهب  لن 
معظمها،  سيكون  مــا  بــقــدر  الــهــشــة، 
لصالح  الفيروس،  انتشار  وقــف  بعد 

املقاوالت.
»كــورونــا«  بعد  ما  درس  يكون  ولــن 
االقتصاد  هيكلة  ــادة  إعـ فــي  حاسما 
باالقتصاد  يسمى  ما  أو  االجتماعي، 
املقاوالت  دعــم  أجــرأة  ألن  التضامني، 
الصغيرة لم ينتج، بسبب انطالقته في 
وقت متأخر، وبالتالي، لم يصل ألي أثر 
املوجه  الدعم  أجــرأة  إن  ثم  اجتماعي، 
للفالحني بسبب الجفاف لم تصل بشكل 
عانى  وبــذلــك  املستفيدين،  إلــى  فعال 
الجميع من ضعف الدولة، ومن احتكار 
يتوقف  أن  قبل  الثروة،  لعقود  األقلية 
السكتة  تحت  الجميع  ويقع  االستثمار، 
االقتصاد،  إنقاذ  صعوبة  بفعل  القلبية، 
قبل  وعــادل،  واســع  بشكل  هيكلته  أو 
تعقيد  إلى  األخيرة  السكتة  تتحول  أن 

إضافي للمشهد.
تضررا،  األكــثــر  القطاعات  وحسب 
ستكون السياحة في املرتبة األولى، رغم  

السمعة الدولية املرافقة لوجود بلد 
االستباقية«  »العقيدة  ضمن 

ضد وباء »كورونا«.

سحب املغرب 3 مليارات دوالر يف السابع من أبريل 2020 من خط الوقاية والسيولة املوقع مع صندوق النقد الدولي، ليبدأ سدادها 
يف 2028، ويعود هذا اإلجراء، حسب البنك املركزي )بنك املغرب(، إلى السكتة املتوقعة لصادرات املهن الجديدة وعائدات 

السياحة وتحويالت املغاربة املقيمين بالخارج، وأيضا توقف االستثمار األجنبي املباشر، وألن العاصمة الرباط ترغب يف الحفاظ ىلع 
احتياطها من العمالت األجنبية، سيكون املبلغ لتمويل ميزان األداءات خارج وصاية الحكومة التي أوقفت النفقات إليجاد السيولة.

وحسب تقرير أصدره برنامج األمم املتحدة اإلنمائي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن املنظمات الدولية أسست فريق عمل 
يف اململكة من أجل الدعم واملساعدة االستراتيجية لتحديد »إجابة املغرب« يف خطوات يتقدمها: تحديد األولويات وإبالغ صناع 

القرار باإلجراءات والتنسيق للدعم األقصى لخطوات اإلجابة الوطنية بشأن تأثير الجائحة، وأيضا تحليل التأثيرات لتحديد الفجوات 
املحتملة يف الحركة املندمجة بين الدعم الدولي واملجهود الوطني، متمثال تحديدا يف لجنة اليقظة االقتصادية كميكانيزم 

ملواجهة »األثر االستراتيجي لكورونا املستجد«، مع التفكير عميقا يف التنسيق ألجل دعم مخطط مالي اقتراضي واسع للمساعدة، 
خصوصا وأن األثر السلبي متعدد الجوانب ىلع الصعيد االجتماعي واالقتصادي.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

 20 مليون
 فقيـر ومتالزمة 

اجلفــاف 
و»كـورونا« تـدمر 
االقت�صاد املغربي

بفعل التفاوتات القاتلة نتيجة الفيروس المميت

توجيه 3 مليارات دوالر لتبعية جديدة لسالسل التوريد قرار يمر تحت بند الطوارئ الصحية

اململكة مل تعش 
اقتصاد حرب، ألن 

حرب 1963 مع 
اجلزائر حمدودة يف 

الزمن وحرب الصحراء 
حمدودة يف اجلغرافيا، 

ومعامل حرب جديدة 
ليست بالسيناريو 

السهل، و»كورونا« 
كشف أن القدرات 

احلالية أبعد عن إدارة 
حرب شاملة.
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بعد  ما  األوضــاع  معالجة  ومحاولة 
املغرب  استمرار  جزئيا  سيخدم  األزمة 
له  يسمح  ــذي  الـ ــدى،  ــص ال نــفــس  ــي  ف
االتحاد  من  سائحني  جلب  بمواصلة 
الصني،  مع  نفسه  والشأن  األوروبـــي، 
الخارجية  مع  اتفاق  إلى  وصلت  التي 
املعلقون  يسميه  مــا  ضمن  املغربية 

الغربيون: الدبلوماسية الصحية.
ويرى التقرير أن التأثير على القطاع 
ونقص  الــوظــائــف،  خــســارة  يــشــمــل 
األغذية، ومحاولة التمسك أكثر بالنظام 
»البيوغذائي« في املستقبل، وستواصل 

السياحة إنتاجها ملهن غير مهيكلة.
األكثر  الثاني  القطاع  هو  النقل   )2
لكن  املستجد،  »كــورونــا«  مع  هشاشة 
ما أصابه مفيد بالنسبة للبيئة، لنقص 
ــكــاربــون،  انــبــعــاث ثــانــي أوكــســيــد ال
إلــى  يــتــجــه  املـــغـــرب  وأن  خــصــوصــا 
لــكــنــه غير  األخـــضـــر«،  »االقـــتـــصـــاد 
الفالحي  إنــتــاجــه  بتحصني  متمتع 
التي  الكيميائية«  »االستخدامات  من 

أصبحت اليوم أكثر فتكا للمناعة.
وحــســب مــصــادر أمــمــيــة، فــإن دعم 
األمن  شــروط  إحــدى  يعتبر  »املناعة« 
حد  على  وللمواطن  للسائح  الغذائي 

سواء.
مرحلة  في  الرباط  العاصمة  وتدخل 
الخضراء  استراتيجيتها  لدعم  ثانية 
الــتــي حــرمــت »الــبــالســتــيــك« ودعــمــت 
»املــغــرب  يسمى  ــا  م تــحــت  فــالحــتــهــا 
ألن  »كــورونــا«  يدفعه  الــذي  األخضر«، 

يستجيب ملعايير »البيو«.
أو  الــســيــارات  صناعة  تنجح  ــن  ول
النقل أو السياحة في املستقبل القريب 
دون االعتماد على توسيع احترام البعد 
التقليدية  الوجبات  وانتصار  البيئي 
فإن  لــذلــك،  املعايير،  لــهــذه  املحترمة 
زمن  في  سيختلف  السياحي  العرض 
ما بعد »كورونا«، ويبدأ من كون البيئة 
غيرها،  من  أقل  املغرب  في  الفيروسية 
وهذا الشرط الطبي لم يكن سابقا، لكنه 

يأخذ حاليا مكانته ضمن الدعاية.
قطاعي  فـــي  للشغيلة  يــمــكــن  وال 
تأمني  بال  تبقى  أن  والنقل  السياحة 
مماثل  مــأزق  من  لتخوفها  اجتماعي، 
تمر به البشرية، وقد استفاد املؤمن في 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

يحمل  ــذي  ال واستفاد 
من  صحيا  تأمينا 

)راميد(،  الدولة 
بـــيـــنـــمـــا بــقــي 
غير  ــطــاع  ــق ال
ــل  ــ ــك ــ ــي ــ ــه ــ امل
ــي الـــدرجـــة  فـ

الثالثة.
ومـــــــــــــــــن 

أن  املـــحـــتـــمـــل 
يــــكــــون ضــعــف 

اإلقـــــــبـــــــال عــلــى 
مدعاة  والنقل  السياحة 

رؤية  باتجاه  القطاعني  هيكلة  إلعــادة 
في  والــعــامــلــني  للشركاء  اجتماعية 

القطاعني على حد سواء.
3( سالسل اإلنتاج املحلي والتجارة، 
ــة  ــإن األزمـ ــاب املــســتــهــلــكــني، فـ ــي ــغ ول
الكثير،  استشرت بطريقة واسعة كلفت 
السالسل  إنقاذ هذه  فإن محاولة  لذلك، 
تكشف  التعبير،  صح  إن  االستهالكية، 
القيمة  توطني  ــادة  إع على  الــقــدرة  أن 
تكون  لن  املهيكل  القطاع  في  املضافة 
اإلنتاجية  فالرؤية  وبالتالي  كالسابق، 
إال  السالفة  الدينامية  بنفس  تكون  لن 

إن تمتعت بتأمني عمالي سليم وكامل.
وفـــي هـــذا الــصــدد، تــقــول خالصة 
ومتوقعة  جديدة  قدرة  أي  إن  التقرير: 
دون  تــكــون  لــن  املهيكل  غير  للقطاع 
من  وســتــبــدأ  هيكلته،  إلـــى  الــســعــي 
سالسله  مواصلة  لتأمني  عمالته  تأمني 
والوسائطية  واإلنتاجية  الخدماتية 

على حد سواء.
املهيكل  غير  القطاع  تجارة  وبلغت 
وقف  بعد  ومــبــاشــرة  قياسية  أرقــامــا 
مما  السالسل،  لهذه  اليومية  األعمال 
في  شــخــص  ــف  ألـ  350 مــعــه  ــضــرر  ت
ــطــوارئ  ال حــالــة  مــن  األول  ــوع  األســب
الصحية، قبل أن ينتقل إلى 2 في املائة 
الوضعية  هذه  وتطورت  الساكنة،  من 
قاعدة  توسع  مع  قياسية  حــدود  إلــى 

الفقراء بفعل األزمة.
البنك  ويضع  الفالحي،  القطاع   )4

في  املواشي  وتربية  الزراعة  الدولي 
»التأثير  خارطة  في  الرابعة  املرتبة 
وأن  خصوصا  لكورونا«،  االقتصادي 
اليد  من  املائة  في   33 تمثل  الفالحة 
الناتج  مــن  املــائــة  فــي  و13  العاملة 

الداخلي الخام.
القادم  الوضع  سيكون  عليه،  وبناء 
موجتني:  تــواصــل  مــع  تعقيدا  أكــثــر 
الجفاف، والتصحر، فالقطاع الفالحي 
املتضرر من ثالثة عوامل سلبية دفعة 
الخبراء،  نظر  فــي  سيكون  ــدة،  واحـ
داعــمــا النــــزالق أرقــــام واســعــة من 
الفقر،  ــرة  دائ إلــى  الصغار  الفالحني 
بما يرفع النسبة املتوقعة من متالزمة 
»كورونا« والجفاف إلى أضرار ستمس 

ثلث املغاربة.
فإن  التخطيط،  مندوبية  وحسب 
ألف   85 املــغــرب  أفــقــد   2019 جــفــاف 
عامل، وجفاف 2020 ووباء »كورونا« 
سيكون معهما الوضع أسوأ، لذلك، فإن 
باملعايير  ممكنا  يعد  لم  البطالة  قياس 
إلى  تقليدية،  أصبحت  ألنها  املعتمدة، 
من  الثانية  املوجة  وإسقاط  بعيد،  حد 
تبعا  آخر  عامل  ألف   112 لـ  الجفاف 
معه  سيكون  البطالة،  في  للمتوالية 
حوالي 200 ألف عامل في الفالحة قد 
تضرروا بفعل توالي سنوات الجفاف، 
وبــإلــحــاق مــؤشــر تــأثــيــر »كـــورونـــا«، 
الوضع،  إلنقاذ  بخياره  املغرب  سيكون 
من خالل القطاع غير املهيكل الفالحي، 
شل  مــؤشــر  بفعل  فعالة  غير  مسألة 

الفيروس لهذه املمارسة.
و»كورونا«،  الجفاف  متالزمة  وبني 
يمثل  ــى  أدنـ لــحــد  يهتم  تــدبــيــر  وبــني 
السياسة  فـــإن  الــفــقــر،  مــع  التطبيع 
ذاكــرة  أي  محو  إلــى  تذهب  الرسمية 
الــحــكــومــات  تــقــيــم عــمــل  أن  تــحــاول 
املاضي،  أخطاء  في  والنبش  املاضية 
دخل  املــغــرب  أن  الــنــاس  فهم  ولــذلــك، 
األنفاس«،  »كتم  من  جديدة  مرحلة  في 
لوزير  بإبعادها  الرباط،  العاصمة  لكن 
تجاه  موقعها  تفسير  أعادت  االتصال، 
حالة  تتحول  أن  دون  والتحليل  الرأي 

الطوارئ الصحية إلى حالة استثناء.
أصابته  ــد  وق التصدير،  قــطــاع   )5

نكسة في 2019 قبل »كورونا«، وتراجع 
أزمة  تأتي  أن  قبل  درهــم  ماليني   6 بـ 
»كورونا« لتضاعف هذا املشكل بطريقة 
انتكاسة  في  دخلت  اململكة  أن  تكشف 
ــة  ــدول ــادة شــرعــيــة ال ــع ــت حـــاولـــت اس
ــالح صــورة  الــراعــيــة والــحــامــيــة إلصـ
طبع  الـــذي  التدبير  وســـوء  الــفــســاد، 
املرحلة السابقة، وجاءت تقارير رسمية 
عن  الــصــادرة  تلك  خصوصا  لتأكيده، 

املجلس األعلى للحسابات.
الشركات  تصدير  الــدولــة  ودعــمــت 
األجنبية من على أراضيها، عبر ترحيل 
خدمات من دول تابعة لالتحاد األوروبي 
وزيــر  ينتقدها  أن  قبل  اململكة،  ــى  إل
تستجمع  وبــالده  الفرنسي،  االقتصاد 
حاليا جهود أوروبا إلعادة الحد األدنى 
من عمل الشركات إلى أراضي االتحاد.

وسيصل  الخزينة،  حساب  عجز   )6
معدل الحجز العمومي إلى 65 في املائة 
الدولي  البنك  لكن  الحكومة،  نظر  في 
املائة،  في   70 إلى  املعدل  وصول  يرى 
اململكة  معه  حاولت  قياسي  رقم  وهو 

الوصول إلى خالصتني:
أ( أن توقعات الحكومة لم تعد مرجعا 
التقديرين  املائة بني  5 في  معتمدا، ألن 

يشكل فجوة كبيرة.
ب( أن هناك فجوة أخرى بني توقعات 
الحكومة وتوقعات البنك املركزي )بنك 

ألن  التخطيط،  ومــنــدوبــيــة  ــرب(  ــغ امل
القياس على مؤشر واحد والبناء عليه، 

لم يعد ممكنا بعد اليوم.
ــك الــدولــي  ــن ــب وحـــــددت دراســـــة ال
صعيد  على  وأخرى  قطاعية  صعوبات 

الحكومة املركزية في مالحظتني:
تعمل  للحكومة  املالية  الرؤية  أن  ـ 
تؤطر  مــا  بقدر  األزمـــة  مــؤشــرات  على 
التدخل لدى فئات محددة، وفي ظل أزمة 
»كورونا«، حاولت العمل على إجراءات 
ال تخلو من إطالق سجناء بعفو صحي 
وسجن آخرين ألسباب تتعلق برفضهم 
في  التجول  ملنع  سلطوية  ممارسات 

أوقات محددة.
الطوارئ  لحالة  األمنية  األجرأة  أن  ـ 
للجمعيات  السماح  عوضت  الصحية 
والعمل الخيري واملدني بإنقاذ أسر من 
الجوع بفعل »الحاجة« وانقطاع أسباب 
يعيش  املغرب  وأن  خصوصا  الـــرزق، 

على قطاعه غير املهيكل.

 المغرب يسحب 3 ماليير دوالر دفعة 
واحدة، أي بإضافة 50 في المائة عما 

خصصته األمم المتحدة لكل عملياتها 
اإلنسانية في العالم ضد »كورونا« 

وصل صندوق »كورونا« الخيري في 
دوالر،  ماليير   3 من  أكثر  إلــى  املغرب 
في  املحددة  دوالر  مليارات   3 وسحب 
ماليير  مع  الدولي  للبنك  الوقاية  خط 
الدراهم املتأتية من وقف النفقات بشكل 
توجيه  محاولة  فإن  لذلك،  كامل،  شبه 
االجتماعي  للعمل  »كــورونــا«  صندوق 
 3 واقتراض  األثــر  لتخفيف  والصحي 
الدولي من خط  البنك  من  دوالر  ماليير 
كي  محاولة  هو  األداءات،  على  الوقاية 
للمملكة  الجديدة  االقتراضات  تصل  ال 
إلى تقويم هيكلي، وهو ما سماه الوزير 
بنشعبون »الدفاع عن شروط السيادة«.
تعد  مؤشرات  لضمان  االقتراض  إن 
إلبقاء  صعبة  مــحــاولــة  هــو  ســيــاديــة، 
الحالية  املاكرواقتصادية  السياسة 
ما  تعديل  إلــى  السعي  دون  »مقدسة« 

ثبت فشله.
النيوليبرالية  يعد  املغرب  يــزال  وال 
مـــقـــدســـة لـــوضـــعـــه الــــتــــوازنــــات 
يمسها  ال  بنود  ضمن  املاكرواقتصادية 

فاألزمة  التقييم،  إعــادة  أو  بالنقد  أحد 
التي  االقتصادية  العقلية  على  تؤثر  لن 
أخرى  فكرة  تكون  ولن  اململكة،  تحكم 
وبالتالي،  الــقــريــب،  األفــق  فــي  بديلة 

ستكون انهيارات أخرى عديدة منها:
1( انهيار األفراد من الطبقة الوسطى 
وبالتالي،  الفقر،  براثن  في  الناشئة 

املزيد من الوفيات.
النيوليبرالية  ــرؤيــة  ال انهيار   )2
عنها  الــدفــاع  رغــم  الحالية  املتوحشة 

باستماتة.
3( انهيار تجاري بفعل وقف التبادل، 
املغربية  للشركات  املباشر  الوقف  وهذا 
لكن  مؤقتا،  يكون  أن  الجميع  يريده 
في  اقتصادية  عقيدة  تثبيت  محاولة 
يسيطر  ما  هو  »كورونا«  بعد  ما  زمن 
لذلك،  اآلن،  إلى  الحاكمة  العقلية  على 
لحظية،  خسارة  الرأسماليني  فخسارة 
وال تمس إعادة النظر في األولويات أو 

بناء أجندة أخرى بديلة.
ورغم ما يسميه االقتصادي دومينيك 
وأزمة  االمتالك  بـ»أزمة  كان  ستراوس 
السلطة«، فإن املغرب في تدبيره لألزمة 
ال يريد االعتراف بهاتني الواجهتني من 
الشركات،  بعض  إلنقاذ  ويقترح  األزمة، 
يــراه  ال  كــان  الــذي  املــؤقــت«  »التأميم 
تتعلق  نادرة  إال في حاالت  الليبراليون 

باالستقالل الوطني.
للغاية  متمسك  أنــه  املــغــرب  وأثــبــت 
رغم  تــعــديــل،  أي  دون  املــالــي  بنهجه 
ــة ســتــؤدي  ــرازي أن اإلجـــــراءات االحــت
الطلب  ــاض  ــخــف ان إلـــى  بـــالـــضـــرورة 

اإلجمالي.
ويكاد ال يصدق أحد أن شهر »الحجر 
العام« في املغرب لن يكون بنفس نتائج 
»شهر الحجر« في فرنسا، والتي أكدت 
باريس أن تكلفته هي 3 نقط من الناتج 
اإلحصاءات  فإن  لذلك،  الخام،  الوطني 
دقيقة،  غير  واملــقــتــرض  املــقــرض  بــني 
الخسائر  نصف  إعـــالن  جــرى  ولــذلــك 
كامل  شهر  لحجر  املغرب  في  املعيارية 
املحلي عوض  الوطني  الناتج  من   1.5(

3 نقط(.
وعلى هذا األساس، سيمس الفقر، في 
 20 حوالي  الفرنسيني،  الخبراء  قراءة 
10 ماليني، لذلك،  مليون مغربي، وليس 

فهذه األزمة ستغير التقديرات قريبا.

ــام فــرز جــديــد بــني 20  ــرب أمـ ــغ وامل
وباقي  بالفقر،  مهدد  أو  فقير  مليون 
عتبة  فوق  وإن  الفقراء،  غير  املغاربة 
إلى  دفــع  العام  فــاإلطــار  بقليل،  الفقر 
تبني معايير عسكرية الستيعاب األزمة، 
فاملسألة ال تتعلق بحالة طوارئ صحية، 
بل محاولة تمرين على اقتصاد حرب كي 
الشركات  بانهيار  لكن  الدولة،  تنهار  ال 
املعرفة  ــم  ث ومـــن  الــخــبــرة،  ستتبخر 
عن  املدافعني  نظر  في  لكنها  املتراكمة، 
الدولة الوطنية على النموذج الصيني، 
طبع  الــذي  للفساد  جــذري  نقض  هــو 
فعاليات القطاع الخاص، وقد انتقل إلى 
صلب الدول وحكمها باسم التكنوقراط 

أو دوائر املصالح.
يكون  أن  الــوضــع  يــســتــوجــب  وال 
املراقب رجل اقتصاد ملعرفة عمق األزمة، 
ألن سالسل التوريد لن تعود، وسالسل 
الطلب  تــغــطــي  لــن  املــحــلــي  اإلنـــتـــاج 
فالخدمة  كليا،  تغير  الــذي  الــداخــلــي 
العسكرية التي عادت في اململكة إلعادة 
تربية الشباب كما قال الوزير أخنوش، 
تتوسع لتشمل انتشارا عسكريا إلنجاح 
وبالتالي،  الصحية،  الــطــوارئ  حالة 
األســر  على  كــامــال  تعميما  أصبحت 

ألهداف الخدمة العسكرية.
لــلــحــفــاظ على  الــجــيــش  وتــســخــيــر 
النموذج الليبرالي املغربي، رغم عيوبه 
التي أقرتها دوائر الحكم فأنشأت لجنة 
لتصحيحها  الجديد  التنموي  للنموذج 
على  صعوبات  سيخلق  وتــجــاوزهــا، 

املدى املنظور.

 ألول مرة.. يمول المغرب بديون خط 
ميزان األداءات 

انخفاض  مــن  الكبير  ــخــوف  ال إن 
قلقا  يسبب  األجنبي،  النقد  احتياطات 
ولدوائر  الحالية،  للحكومة  وجــوديــا 
القرار في اململكة، ملعرفتها أن انخفاض 
النزيف،  يوقف  لن  النفط  برميل  سعر 
ــذي  ال االســتــثــمــار  دورة  وقــفــت  ــد  وقـ
شركاتها  بيع  عبر  لجلبه  الدولة  سعت 
»مسلسل  سمته  ما  إطار  في  العمومية 
الخوصصة«، وأيضا وقفت التحويالت 
ال  والذين  بالخارج،  املغرب  عمال  من 
حياتهم  استمرار  سوى  حاليا  يريدون 

مع هذا الفيروس القاتل.
 وهذه الصدمة املالية صعبة، ويصعب 
تغطيتها، ولذلك، فإن التقشف لن يكون 
أن  يعني  ال  وهــذا  ضــرورة،  بل  خيارا، 
نهبوا،  الــذيــن  ألن  قـــدرا،  الفقر  يكون 
واملتورطني في الفساد، سيدفعون ثمنا 
ما، إن أراد الجميع املشاركة في تسوية 

نحو املستقبل.
راهنوا  للذين  حــال  بــأي  يمكن  وال 
وكالء،  وأصبحوا  التجارة  عوملة  على 
وتحكموا في نصيب اململكة من التقييم 
بسهولة  يتراجعوا  أن  لإلنتاج،  الدولي 
فإن  لــذلــك،  الــفــيــروس«،  »أثـــار  بسبب 
التوريد  أغنياء  إلنقاذ  إضافيا  تفقيرا 
قلب  العاملي لإلنتاج، هو في  والتقسيم 

املعادلة الجارية.
تكسر  أن  ــبــديــهــي  ال مـــن 

العلمي

المغرب أمام خيارين: 
دعم الطلب الداخلي برفع 
اإلنتاج الوطني، أو عودة 

المملكة إلى سالسل 
التوريد بتكلفة بدأت مع 

بنك المغرب في حدود 
3 مليارات دوالر، وهي 

عبارة عن قروض، لذلك، 
فالفقراء والمقاولة 

المواطنة يريدان تحوال 
جذريا لالقتصاد الوطني، 

ألن اقتراض الدولة 
لعودتها إلى التبعية خيار 

جهنمي.

إن شهرا من الحجر الصحي يكلف 3 نقط من الناتج الوطني، 
حسب الخبراء على رأسهم الفرنسي ستراوس كان، فيما البنك 

الدولي يؤكد أنها في حدود 1.5 في المائة، وتهوي هذه النسبة 
بـ 10 ماليين نسمة في المغرب إلى دائرة الفقراء، فيما يصل 

بهم الخبراء إلى 20 مليون فقير، وهذه الصدمة تعيد المغرب 
إلى سنوات القرن الماضي.

سرتاوس كان



حول  الجمود  املتقدمة  االقــتــصــادات 
معدالت النمو، لكن نفس الظاهرة تسود 
الليبرالية  مــن  كالسيكية  نــمــاذج  فــي 
الحالة  في  كما  واملتوحشة،  الريعية 
معدل  تحقيق  فإن  وبالتالي،  املغربية، 
نمو متقدم في حدود 6 إلى 8 في املائة، 

أصبح رهانا شبه مستحيل.
ــي ال  ــيـــن ك وســيــكــون عــلــى األوروبـ
أن  الــشــركــاء،  ضمن  املــغــرب  يخسروا 

يقرروا:
الــيــورو  عبر  السيولة  توسيع   )1
األوروبي،  االتحاد  حدود  من  أبعد  إلى 
جنوب  الــشــركــاء  ــى  إل بها  ــوصــول  وال

املتوسط، تتقدمهم العاصمة الرباط.
البنك  بــن  السياسات  تنسيق   )2
املركزي املغربي )بنك املغرب( واألبناك 

املركزية في أوروبا.
3( الحفاظ على الطلب املغربي ضمن 
الذي  التراجع  ألن  األوروبـــي،  السوق 
إلى  الطلب املحلي، قد ينتهي  حدث في 
السوق  مع  التبادل  في  إضافية  زيــادة 
الوثيق  االرتباط  فإن  ولذلك،  األوروبي، 
األوروبي  والسوق  املغربي  السوق  بن 
في  الفقر  وتعمق  ستزيد  لهزة  يتعرض 

املغرب.
بشأن  املغرب  ــرره  ق ما  فــإن  ولــذلــك، 
عبر  املحتملة  املــالــيــة  ــوارد  ــ امل جــمــع 
»األزمــة  تجاوز  إلــى  يهدف  الــقــروض، 
العمل  عن  املتوقفن  تجاه  اإلنسانية« 

لتوقف اإلنتاج.
لم يعد الفقر في املغرب مسألة شعب، 
حقيقة  وهــي  أفــقــر،  الــدولــة  ظهرت  بــل 
من  تناسيها  الرسمي  اإلعـــالم  حــاول 
خالل الدعاية اإليجابية لكل السياسات 
االجتماعية  الهشاشة  لكن  املتبعة، 
ظهرت أكثر فداحة، ومن املهم القول أن 
إمكانيات الدولة املغربية أقل من الواقع 

الذي ظنه الكثيرون.
ملــحــدوديــة  ــواقــعــيــة  ال ــنــظــرة  ال إن 
الجميع  جرت  ما  هي  املغرب  إمكانيات 
إلى نقد ذاتي يريد الكل الصمت بشأنه 
إلى ما بعد األزمة، وستكون االنتقادات 
والسياسات أكثر جرأة، ألن إدارة األزمة 
يريد  فيما  بعدي،  تقييم  إلى  ستتعرض 
النظام السياسي استعادة املبادرة بأي 
ثمن إثر »األزمة اإلنسانية الشاملة التي 
صحبت انتشارالفيروس« بتعبير األمن 
وقد  غوتيريس،  املتحدة،  لألمم  العام 
الحاجة  أن  األفارقة،  املالية  وزراء  رأى 
دوالر  مليار   100 ــى  إل تصل  الــقــاريــة 
دول  في  الصحة  قطاع  أزمــات  لتجاوز 
درهم  ملياري  توجيه  فإن  لذلك،  القارة، 
االستراتيجية،  الخدمة  لهذه  تكفي  ال 
في   80 بـ  الصحي  العجز  وسيتواصل 

املائة.
املشكلة  فــإن  األوراق،  لهذه  وتبعا 
إلى  الفقر  ــرة  دائـ تــوســع  بــن  حــالــيــا، 
ــاع الــحــاجــة إلى  ــف أقــصــى مـــدى، وارت
الصحة  قطاعي  في  خصوصا  الدولة، 

والتعليم.
إلى  العودة  الطبيعي  من  وسيكون 
الفقر  ومحاربة  التحتية  البنية  إطالق 

رهانا رئيسيا للدولة املغربية.

 التقرير المشترك للمنظمات العالمية 
حول المغرب في أزمة »كورونا« لم 
يقيم الخطوات المحلية تجاه تعليق 
اإلجراءات الضريبية ومن في حكمها 

إلى يونيو 2020

وحزمة  الفائدة  خفض  محاولة  إن 
املتضررين  من  جزء  تجاه  املساعدات 
مصلحة  تخدم  الصحي،  النظام  ودعم 
يسميه  مــا  ربــط  ملحاولتهم  املمولن، 
األمــم  وبرنامج  الــدولــي  البنك  تقرير 
املقاربتن  بــن  اإلنــمــائــي)1(  املتحدة 
اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة واملــقــاربــة 
ــة، وتـــؤســـس هــذه  ــادي ــص ــت ــرواق ــاك امل
تموقع  إعـــادة  على  الــثــالث  املــقــاربــات 
املستقبل  ــي  ف الكالسيكية  املــقــاربــة 

إنتاج  إعــادة  يجعل  ما  وهــو  املغربي، 
ــي زمـــن ما  ــا« ف ــا كـــان قــبــل »كـــورونـ م
تدعمه  للدولة،  مذهبا  »كــورونــا«،  بعد 
في  الــجــاريــة  الضريبية  الــســيــاســات 

اململكة.
في  العمال  فإن  التوجه،  لهذا  وتبعا 
الفالحة  وعمال  املهيكل  غير  القطاع 
يدخالن ضمن املقاربة اإلنسانية وليس 

االقتصادية.
ــة لــلــدفــاع  ــ ــإن تــقــزيــم األزم ــك، فـ ــذل ل
واملــقــاربــة  الليبرالية  الــشــرعــيــة  عــن 
آخر،  شيء  أي  يسبق  املاكرواقتصادية 
التدخل  تدخلن:  إلــى  الوضع  مقسما 
القطاعي  والتدخل  قلنا،  كما  اإلنساني 
وصــانــعــي  للمستثمرين،  بــالــنــســبــة 
السياسة والتأمن االجتماعي )صندوق 
واألبناك،  تحديدا(  االجتماعي  الضمان 
املاكرواقتصادية  املقاربة  تتحدد  وقد 
الشركاء  سلسلة  عمل  اســتــمــرار  فــي 
وتعزيز  املغرب(  )بنك  املركزي  والبنك 
أي  يتقرر  ال  كــي  الشعبي،  التواصل 
تحول في الرؤية، مع مواصلة املساعدة 
املخاطر  بسلسلة  الخاصة  والتحليالت 
وتدبير  الخزينة  تــدابــيــر  حـــدود  فــي 

الديون.

 المغرب في مفترق الطرق بين أزمة 
»كورونا« التي جاءت بأولويات وأجندة 

متفق عليها، وبين إطالق نموذجه 
التنموي الجديد، ويحاول الغرب عدم 

المساس باآلليات المعتمدة كي 
ال يمس أحد »ميكانيزم وسلسلة 

االقتراض«

اإلنماء  برنامج  تقرير  خالصات  في 
األممي والبنك الدولي، فإن املغرب يجب 
أن يوازن مقاربته املتعددة األبعاد، على 
والبعيد،  واملتوسط  القريب  املستوى 
للتطوير  املتحدة  فيما يرى تقرير األمم 

هي  الحالية  األزمــة  أن  الصناعي)2(، 
أزمة نموذج، وقد  أزمة صحية وليست 
األزمة  أن  سابق،  وقت  في  املغرب،  أكد 
أزمة نموذج، وهو ما يجعله في خالف 
مع النظرة الغربية، غير أن كل السالسل 
عامليا،  املضافة  القيمة  وذات  اإلنتاجية 
فإن  وبالتالي،  شديدة،  بخسارة  منيت 
نظر  في  يجب،  املغرب  في  تحول  أي 
مؤسسات التمويل العاملية، أن يكون في 
إطار أجندة اإلصالح املتوقعة من نفس 
املنفردة  الدوائر، ولذلك، فإن الخطوات 
بعيدة عن القبول الدولي، وبدا التراجع 
الربع  في  نقطة«  بـ»ثلث  »كورونا«  قبل 
األخير من سنة 2019)3(، إال في ثالث 
الصناعة  إيجابية:  بقيت  صناعات 
الــصــيــدالنــيــة، وصــنــاعــة املــشــروبــات، 
هذا  وسيتكرس  الغذائية،  والصناعة 

الوضع بعد »كوفيد 19«.
الخام  العاملي  الناتج  معدل  وهبط 
بفعل هذه األزمة)4( على نفس تقديرات 
أزمة 2008، التي واجهها املغرب بضخ 
أزمة  ملواجهة  املركزي  البنك  من  عال 
محدود  التكتيك  هــذا  لكن  السيولة، 
سالسل  وقطع  التضخم  لزيادة  حاليا، 
للبطالة  املــهــول  واالرتـــفـــاع  الــتــوريــد 
سترتفع  فــالــوفــيــات  ــك،  ــذل ل ــفــقــر،  وال
»كورونا«  فيروس  يقتلهم  ما  أضعاف 

املستجد.
ــادة  الــلــعــبــة مــعــقــدة، لــيــس فــي زيـ
الوسطى  الطبقة  النــحــدار  الــوفــيــات 
الفقراء  زيــادة  بل  الفقر،  إلى  الناشئة 
وبالتالي،  العطالة،  منسوب  ورفع  فقرا 

فإننا أمام ظواهر، منها:
1( هروب الرساميل، إذ أن 70 مليار 
هربت  دوالر  مليار   74 أصل  من  دوالر 
إفريقيا  وجــنــوب  والهند  الصن  مــن 
فقط،  األخيرين  الشهرين  في  والبرازيل 
نقال عن »نيويورك تايمز«)5(، وحسب 
في   60 فإن  الدولي،  التمويل  منظمات 

على  مبني  العاملي  االقتصاد  من  املائة 
باألسواق  ومرتبط  الشرائية  الــقــدرة 
الصاعدة التي تنسحب منها الرساميل، 
العافية  على  الــرهــان  فــإن  وبالتالي، 
ألن  للغاية،  صعب  املغرب  في  املرتقبة 
أبعد  سيذهب  االقتصادي  االنكماش 
وتجتاح  املحافظة،  األوساط  بعض  من 
الديون  بسبب  الجميع،  الخطر  دائــرة 
التي تعرقل املساعدة االجتماعية، فمنذ 
2007، تجاوز الدين العمومي الخاص 
املائة  في   70 الناشئة  االقتصادات  في 
الداخلي  الناتج  من  املائة  في   165 إلى 
»أوكسفورد  حسب  الدول،  لهذه  الخام 
ــك، فـــإن إفــالس  ــذل إيــكــونــومــيــكــس«، ل

االقتصادات الناشئة واقع.
البنك  تقرير  من  أكبر  األزمــة  وأرقــام 
الدولي، ألن النسب املرتفعة لالقتراض 
ــام  ــنــا أم قــبــل »كـــورونـــا«، تــكــشــف أن
 165 ــى  إل الــديــون  وصـــول  سيناريو: 
املغربي  الداخلي  الناتج  من  املائة  في 

الخام.
ــا  ــه ــي حــددت ــتـ ــة الـ ــب ــت ــع وهـــــذه ال
تؤسس  إيكونوميكس«  »أوكــســفــورد 
على  ثانية  مــرة  االعــتــمــاد  لصعوبة 
يجعل  ما  وهو  األجنبية،  االستثمارات 
والجزائر  الــعــراق  جانب  إلــى  املغرب 
ــيــق ونــيــجــيــريــا واملــكــســيــك  ومــوزمــب
األثمنة  وتبقى  مــأزق،  في  وكولومبيا 
أغلى عن باقي الدول التي عرفت نزوال 

استثنائيا في األثمان.
األسواق  في  وقع  الذي  اإلعسار   )2
الجديدة بفعل »كورونا«، لتنزل العمالت 
ونزل  واليورو،  الدوالر  مقابل  الوطنية 
الدرهم مقابل الدوالر بشكل منذر بمزيد 
الثانية  املرحلة  أجواء  في  التدهور  من 

من تحرير الدرهم. 
مالين  ــاط  ــرب ال وتخسرالعاصمة 
أجواء  في  الهبوط  هذا  ملجرد  الدراهم، 

التحرير، كما هو معلوم.

منه  كبير  جــزء  في  فاإلعسار  لذلك، 
السياسة  وليد  بل  ــة،  األزم وليد  ليس 
تحرير  املــغــرب  يــوقــف  ــم  ول النقدية، 
عملته في هذه األجواء بما يكرس ملزيد 

من األزمة.
والغذائية  الطبية  املـــواد  وتبقى 
ألن  العمالت،  سلة  خــارج  مرتفعة)6( 
األمر  هذا  فرضت  العام  الحجر  ظروف 

بشكل مباشر وواسع.
3( تراجع االستثمار الخارجي بنسب 
يجعله  بما  قــادمــة،  لسنوات  قياسية 
وقد  النمو،  إنتاج  في  مستقرا  عامال 
للتجارة  املتحدة  األمــم  دراســة  حــددت 
إلى   30 في  التراجعات  هذه  والتنمية 
40 في املائة في سنتي 2020 و2021، 
الصحية  األزمــة  هذه  تأثير  فإن  لذلك، 
على الحسابات املاكرواقتصادية واقع، 
يقول وزير املالية الياباني، تارو آسو، 

في اجتماع مجموعة العشرين)7(.
ــن يــتــوقــعــون فــي املــغــرب أن  ــذي وال
الحسابات  في  تؤثر  لن  »كورونا«  أزمة 
من  بــاملــزيــد  وإن  املــاكــرواقــتــصــاديــة، 
الديون، بعد توجيه 3 مليارات دوالرات 
عن  يدافعون  حقا  هــم  الــغــرض،  لهذا 
لالقتصاد  ومكلفة  منطقية  غير  خالصة 

الوطني.
ويمكن في هذه املرحلة، تدخل الدولة 
اإلنتاج  دعــم  ومــحــاولــة  الــجــوع،  ملنع 
التوريد  ســالســل  ضــرب  بعد  املحلي 
له، وتغطية انسحاب  ألي قيمة مضافة 
االستثمار األجنبي باالستثمار الوطني 

عبر التأميم املؤقت تحديدا.
بعيد  حــد  إلــى  مواتية  الفرصة  إن 
املحلية  الــديــنــامــيــة  ــالق  ــ إط إلعــــادة 
تمويل  ــوض  عـ ــوطــنــي  ال لــالقــتــصــاد 
لذلك،  الغير،  بديون  التبعية  من  املزيد 
من  يتجزأ  ال  كجزء  االقتراض  فتوجيه 
عن  الــدفــاع  باسم  الوطنية،  السيادة 
باالقتراض  باملزيد  يأتي  ال  السيادة، 
لتأمن الحسابات املاكرواقتصادية، بل 

بالتأميم املؤقت إلدارة املرحلة.
حرب  اقتصاد  تعش  لم  اململكة  إن 
 1963 حربي  ألن  حاليا،  عليه  هي  كما 
مع الجزائر محدودة في الزمن، وحرب 
لكن  الجغرافيا،  في  محدودة  الصحراء 
ارتفعت  ــد  وق أعــقــد،  الــراهــنــة  الحالة 
حدود  إلى  واملجالية  الطبقية  الفوارق 
نقط  ــا«  ــورون »ك معها  عــرى  قياسية، 

الضعف بشكل صارخ.
القرارات مؤسسة  تكون  أن  املهم  من 
لالقتصاد  البنيوية  املشاكل  حل  على 
الوطني، وليس العودة بأي ثمن للوضع 
االقــتــراض،  من  باملزيد  وإن  السابق، 
وفرض سياسات في ظل حالة الطوارئ 
حالة  عــن  تختلف  ال  الــتــي  الصحية 
االستثناء،  حالة  أو  الشاملة  الطوارئ 
لذلك، فاملعركة هي ضد الفقر، وضد بقاء 
وليس  واألغنياء،  الفقراء  بن  الفوارق 
الــقــروض،   مــن  باملزيد  بقائها  تمويل 
ستنتج  و»كورونا«  الجفاف  ومتالزمة 
من  املغاربة  خــروج  بعد  خطيرة  أزمــة 
إلى  األمـــور  وعـــودة  الصحي  الحجر 
أمام  املغرب  سيكون  وآنذاك  مجاريها، 
ــطــوارئ،  خــيــاريــن: مــواصــلــة حــالــة ال
وتأجيل رفعها، أو خوض رهان خاسر 
على  اآلخرين  الدولة خسارة  فيه  تمول 
ليس  االقتصادي  فالتأثير  أراضيها، 
الــتــوريــد،  ســالســل  بصدمة  محكوما 
القدرة  ودعم  الوطني  اإلنتاج  دعم  بل 
كي  الداخلي،  الطلب  لزيادة  الشرائية 

تستعيد اململكة توازنها.
إلى  الداخلي  الطلب  عــودة  عــدم  إن 
إعادة  على  الدولة  بمساعدة  االرتفاع، 
من  سيزيد  الشرائية،  الــقــدرة  إطــالق 
قنبلة  وهــي  اململكة،  فــي  الفقر  حالة 
وفي  اآلن  مهما  فليس  والشك،  موقوتة 
لربط  الدولة  تمويل  املنظور،  املستقبل 
مغرب األغنياء بسالسل التوريد، وعلى 
من  ــوى  أق مــرة  ألول  تكون  أن  الــدولــة 

أخطائها الكبيرة التي دامت لعقود.
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ترتيب البنك الدولي للقطاعات المتضررة في المغرب جراء »كورونا« المستجد: 
السياحة، النقل، سالسل اإلنتاج المحلي، القطاع الفالحي، وقطاع الصادرات، فيما 

ترى دراسة أخرى لمكتب األمم المتحدة للتجارة، أن المغرب سيتضرر بهروب 
الرساميل، وقد عادت 70 مليار دوالر من أصل 79 مليار دوالر من باقي العالم إلى 

واشنطن في شهرين اثنين، كما عادت الرساميل الفرنسية من الخارج بما يزيد عن 
82 في المائة، لذلك، فإن الدين العمومي  للمملكة بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

قد يصل إلى 165 في المائة، حسب »أوكسفورد إيكونوميكس«، وهي إحصائية 
متشائمة للغاية، تعني إفالس االقتصاد المغربي على غرار باقي االقتصادات 

المثيلة والناشئة، لذلك، ال خيار للمملكة سوى بناء سالسل إنتاج وطنية وتحريك 
الشركات المتوقفة بـ»تأميم مؤقت«  إلطالق العجلة االقتصادية.
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ال ال: األفارقة ليسوا فئران تجارب

ــد مــن  ــديـ ــعـ عـــلـــى غــــــرار الـ
التحقت  الرياضية،  ا�ؤسسات 
ــة،  ــارب ــغ ــ� ا� ــدربـ وداديــــــة ا�ـ
قيدوم  صديقنا،  يرأسها  التي 
الحق  عبد  وا�سيرين،  ا�درب� 
(التحقت)  (ماندوزا)،  هللا  رزق 
الصندوق  في  ا�ساهم�  بركب 
 zكورونا{ وباء  �حاربة  الخاص 
بتعليمات  أحدث  والذي  القاتل، 

ملكية سامية.
ضعف  من  وبالرغم  الودادية، 
على  أقــدمــت  ا�الية،  مــواردهــا 
رافضة  النبيلة،  الخطوة  هــذه 

اإلفصاح عن مبلغ مساهمتها في 
التضامني، موضحة  العمل  هذا 
في بالغها، رغبتها في االنخراط 
التي  الوطنية  الدينامية  فــي 
يعرفها ا�غرب للحد من مخاطر 
 zــا ــورونـ ــشــار فـــيـــروس }كـ ــت ان
واســتــحــضــارا   ،(19 (كــوفــيــد 
والتكافل  التضامن  لقيم  منها 
والتآزر التي ما فتئت تقوم بها 
أجل  مــن  العمومية  السلطات 

حماية ا�واطن�.
جميل أن تقوم ودادية ا�درب� 
بهذه ا�بادرة، لكن ا�ؤسف جدا، 

التام لألطر الوطنية  الغياب  هو 
ال  األمــر  وكــأن  الحملة،  هذه  عن 
تتقاضى  بأنها  علما  يعنيها، 
بالعديد  وتتمتع  ضخمة،  أجورا 

من االمتيازات.
عليه  يحصل  ما  تفوق  أجــور 
الوزراء ورجاالت الدولة، واألطر 
عليها  يــؤدوا  أن  بــدون  الكبرى، 

الضرائب ا�ستحقة.
الذين يشرفون  ا�درب�  هؤالء 
األول  القسم  أندية  على  حاليا 
ويتقاضون  القدم،  لكرة  والثاني 
ما ب� 10 مالي� إلى 20 مليونا 
صحي  حجر  في  دخلوا  فأكثر، 
داخل }جحورهمz، عفوا منازلهم 
عن  وسكتوا  الفارهة،  وشققهم 

الكالم ا�باح.
يرجع  مــانــدوزا،  الــحــق  عبد 

إليه  ــل  فــيــمــا وصـ الــفــضــل  لــه 
الشرس  بدفاعه  ا�درب�،  هؤالء 
مصالحهم،  عــن  وا�ــســتــمــيــت 
يطرقون  ال  ولــألســف،  أنهم  إال 
عند  إال  ا�تواضعة  شقته  بــاب 
أو  طردهم  تم  إذا  أو  الحاجة، 
االستغناء عن خدماتهم من طرف 

رؤساء بعض األندية.
نــعــرف جــيــدا أن الــعــديــد من 
ــوا قـــط من  ــان ــع ــ� لـــم ي ــدربـ ا�ـ
بدون  يشتغلون  فهم  البطالة، 
مهمة  ثــروات  وراكــمــوا  توقف، 
تناسوا  لكنهم  يزيدهم)،  (هللا 
بأن هذا الوطن هو الذي كونهم، 
إلى  الــوصــول  على  وســاعــدهــم 
لكل  متنكرين  إليه،  وصلوا  ما 
التي  وا�ــســاعــدات  التضحيات 

قدمت لهم في بداية مشوارهم.

نقولقالوا

و

ع�  مــعــلــوم،  ــو  ه كــمــا   ...
محمد  ا�لك  الجاللة  صاحب 
الــفــردوس،  عثمان  الــســادس، 
ــرا لــلــشــبــاب والــريــاضــة  ــ وزي
يكن  لم  التعي�  هذا  والثقافة، 
ا�هتم�  لدى  خاصة  مفاجئا، 
والثقافي،  الرياضي  بالشأن 
وحـــتـــى الـــســـيـــاســـي، نــظــرا 
بها،  يتميز  التي  للمواصفات 
شبابه  ريعان  في  ــازال  م فهو 
سيمثل  ــه  أن أي  ســنــة)،   41)
ساكنة  من  الكبرى  الشريحة 
ا�غرب، وهو كذلك شاب مثقف، 
يتوفر على العديد من الشواهد 
التسيير  في  العليا  العلمية 
والــتــدبــيــر والــتــجــارة، وفــي 
وحاصل  السياسية،  العلوم 
اإلعالم  في  ماستر  على  كذلك 

كذلك على  بأنه سيشرف  علما  والتواصل، 
قطاع االتصال، عالوة على إصداره للعديد 
والسياسة،  االقتصاد  حول  ا�ؤلفات  من 
ا�هتم�  ــدى  ل طيبا  صــدى  لقيت  والــتــي 
على  وتأثيرها  لعمقها  نظرا  وا�فكرين، 

الرأي العام الوطني والدولي.
يحب  ال  كتوم،  رجل  الــفــردوس،  عثمان 
صمت،  في  كثيرا  يشتغل  لكنه  ــواء،  األض
ا�سؤولية  مناصب  أن  كما  ملل،  ــدون  وب
تحمل  أن  له  سبق  فقد  عنه،  غريبة  ليست 

العديد من ا�هام كمستشار لدى العديد من 
وا�غرب،  ــا  أوروب في  العا�ية  ا�ؤسسات 
 2017 قبل أن يعينه صاحب الجاللة سنة 
كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة 
مكلفا  الــرقــمــي  واالقــتــصــاد  واالســتــثــمــار 

باالستثمار.
فإذا كان الوزير الفردوس ينتمي لحزب 
االتحاد الدستوري، فهذا كذلك ليس غريبا، 
فــهــو ابـــن األســتــاذ عــبــد هللا الــفــردوس، 
البيضاء،  ــدار  ال بهيئة  ا�عروف  ا�حامي 
ا�عطي  ــاذ  األســت ــرحــوم  ا� درب  ورفــيــق 

األسبق  األول  الوزير  بوعبيد 
لالتحاد  ا�ــؤســس  والــرئــيــس 
الدستوري، كما يعتبر عبد هللا 
الفردوس قياديا وعضوا فعاال 
لحزب  السياسي  ا�كتب  فــي 
ا�سؤول  وا�دير   ،zالحصان{
الناطقة   zاألمة }رسالة  لجريدة 
رئيسا  كان  كما  الحزب،  باسم 
وهو  الرياضي  الرجاء  لنادي 
33 سنة من عمره،  لم يتجاوز 
سنة  العرش  بكأس  معه  وفاز 

.1982
هــذا الــبــروفــايــل الــســريــع، 
تسليط  خـــاللـــه  ــن  مـ ــا  ــ ــ أردن
الجديد،  الوزير  على  األضــواء 
الرياضي�  كل  استبشر  الذي 
في  بتعيينه  خيرا  وا�ثقف� 
نظرا  الحساس،  ا�نصب  هذا 
لآلخر  لإلنصات  وحبه  ا�ــتــزن،  لسلوكه 

وحسن تواصله مع محيطه.
التي  الحساسة  الظرفية  أن  صحيح 
 zكورونا{ ا�غرب بسبب فيروس  يمر منها 
الفردوس  عثمان  أن خبرة  إال  صعبة جدا، 
وتجربته، ستساعدانه وال شك في النجاح 
في مهمته، وتجاوز كل العقبات، وذلك بفتح 
تنتظره،  التي  الساخنة  ا�لفات  من  العديد 
وفي نفس الوقت، فتح آفاق جديدة إلعادة 
الرياضة إلى تألقها، والثقافة إلى إشعاعها.

حاليا  يشغل  الــذي  حجي،  مصطفى  السابق  الدولي  الالعب 
لم  خاليلوزيتش،  وحيد  الوطني  للناخب  الثاني  ا�ساعد  منصب 
يتأخر هو اآلخر في التعبير عن تضامنه إزاء هذا الوضع الصحي 

الحرج الذي تعيشه البالد.
فإذا كان زمالؤه قد فضلوا القيام ببعض ا�بادرات الطيبة في 
صمت وبدون بهرجة، فقد فضل مصطفى حجي أن يصطحب معه 
أسرته وأعوان السلطة ا�حلية، ورئيس ا�ركز الترابي للدرك ا�لكي، 
وأفراد القوات ا�ساعدة، وأعضاء بعض الجمعيات في دوار ع� 

التابع  للجماعة القروية الجعيدات برأس الع� الشرقي 
في بـــإقـــلـــيـــم  الفقيرة  لألسر  ليقدم  الرحامنة، 

هذه ا�نطقة بعض ا�ساعدات...
السابق،  الدولي  الالعب  بادرة 
الداخلية  وزيـــر  بفترة  ذكــرتــنــا 
أيام  البصري،  إدريــس  السابق، 
حينما  والتسعينات،  الثمانينات 
كانت التلفزة ا�غربية اليتيمة 
ــشــرات  ــن }تــتــحــفــنــاz ب
ــشــطــة  األقـــالـــيـــم، وأن
الــعــمــال، والــســهــرات 
األســـبـــوعـــيـــة الــتــي 
شعار  تحمل  كانت 
ــوا الــعــام  ــول }ق

.zزين
ــه فــي  ــلـ ــــ ولـ
خلقه شؤون.

عثمان الفردوس وزير الشباب والرياضة والثقافة الجديد
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 دوخة صديقنا أحمد...
المنتخب
باركا عليك  ما خلتيه هاني،  «الكاف»  حتى رئيس   

غير الرؤساء احملليني!

 ا�درب فاخر ينتظر حكم غرفة النزاعات ضد حسنية 
zأكادير قبل اللجوء إلى }الفيفا

صحف
آش هاذ اجلشع، الناس كتموت وهو مازال كيبحث   

غير  على الفلوس؟

zرونالدو للبيع بسبب أزمة }كورونا 
وكاالت
بعض  على  كتقلب  اللي  طاليب  السي  أ  أنــت  هــا   

الالعبني!!

ألف   100 حاريث  ا�غربي  يكلف  الشيشة  تدخ�   
يورو

قصاصات
 باش يشري مصنع ديالها!

الطبيب�  ينتقد  رونــار  السابق  الوطني  الناخب   
الفرنسي� العنصري�

وكاالت
 راه نسابو أفارقة!

zمشاهد من زمن }كورونا 
المساء

 بدا من راسك، راه عندك ما تقول...

بغية  ا�ــســاعــدات  تقديم  فــي  أبــدعــوا  رياضيون   
الشهرة، بدون أن يفعلوا شيئا

األخبار
 ما أكثرهم.. لكن حبل الكذب قصير..

 مطالبون بالتكيف مع الوضعية الحالية
أحمد أحمد، رئيس «الكاف»

 حتى أنت عاطيها غير لـ«التكيف» والسفريات...

 محسن ياجور: ظاهرة تستحق الدراسة
المنتخب
 ال حول وال قوة إال بالـله، البروفيسور راوول هذا!؟
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عثمان الفردوس: ملفات 
ساخنة تنتظره

 zصمت الحمالن{ إذا كان ا�دربون ا�غاربة قد طبقوا سياسة 
ا�درب  فإن  التافهة،  أفواههم وارتحنا من تصريحاتهم  وأغلقوا 
اإلسباني غاريدو الذي يشرف على اإلدارة التقنية لفريق الوداد، 
قام بمبادرة رائعة تجاه  أن  السيئة، بعد  القاعدة  خرج عن هذه 
هذا  كارثة  من  األخــرى  هي  تعاني  التي  إسبانيا،  في  مواطنيه 
الوباء الخبيث، حيث أقدم على شراء العديد من ا�عدات الطبية 

وا�البس لسكان ا�دينة التي ينتمي إليها، وهي فاالنسيا.
ا�غاربة  للمدرب�  غــاريــدو  اإلسباني  قــدم  هاته،  بمبادرته 
الجشع�، درسا بليغا في األخالق وا�واطنة، لعلهم يعودون إلى 
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جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)



دونالد  األمريكي  الرئيس  فاجأ 
الــعــالــم،  عــبــر  متتبعيه  ــب  ــرام ت
مستشارا   50 تجنيد  عن  بإعالنه 
ــتــجــارة  ــات ال ــاع ــط مـــن جــمــيــع ق
الطبي،  واملجال  تقريبا  األمريكية 
ــي صــيــاغــة خططه  ف لــلــمــســاعــدة 
املتضرر  االقــتــصــاد  فتح  ــادة  إلعـ
املستجد،  »كــورونــا«  فيروس  من 
املستشارين  لجنة  أن  موضحا 
فريق  عن  منفصل  بشكل  ستعمل 
يقود  الــذي  األبيض،  البيت  عمل 

استراتيجية الصحة العامة.
ورغم أن لجنة الرئيس األمريكي 
التجاري  الــطــابــع  عليها  يغلب 
واالقتصادي، حيث تم جلب أشهر 
أن  إال  لعضويتها،  األعمال  رجال 
حاضرة  كانت  السياسية  النفحة 
ترامب  أعلن  فقد  التعيينات،  في 
ويتعلق  للريبة،  مثير  تعيني  عن 
لوزيرة  متوقعة  غير  بعودة  األمر 
كونداليزا  السابقة  الــخــارجــيــة 

حتى  يكن  ولــم  للواجهة،  ــس،  راي
هذا  يتوقعون  األمريكيني  بعض 
التعيني األخير، فكونداليزا رايس، 
حتى وقت قريب، كانت من خصوم 
بل  امللياردير،  األمريكي  الرئيس 
للرئاسة،  ترشحه  عارضت  إنها 
يتولى  أن  ينبغي  ))ال  قــائــلــة: 
الــرئــاســة، يتعني  دونــالــد تــرامــب 
كعضوة  ــا  وأن االنــســحــاب..  عليه 
أن  آمــل  الجمهوري،  الــحــزب  فــي 
أؤيد شخصا لديه الكرامة واملكانة 
من  الــصــراع  لخوض  املطلوبتني 
أجل أعلى منصب في أعظم الدول 

الديمقراطية في العالم((.
ــا، أمــا  ــك ــري هـــذا بــالــنــســبــة ألم
ــعــرب واملــســلــمــني،  ــل بــالــنــســبــة ل
يبدو  رايـــس  كــونــدالــيــزا  فإحياء 
األخيرة  فهذه  للتساؤالت،  مثيرا 
نظرية  إطـــالق  أعلنت  الــتــي  هــي 
»الفوضى الخالقة«، وهي النظرية 
العراق  دولــة  لتدمير  مهدت  التي 

ــشــرق األوســـط،  ــي ال والـــحـــرب ف
النظرية التي صدقها  واملشكلة أن 
كثيرون، كانت نظرية خادعة)..(. 

كونداليزا  السيدة  ))دخلت  فقد 
رايس، وزيرة الخارجية ومستشارة 
السابقة،  األمريكي  القومي  األمن 
الــتــاريــخ، ألســبــاب عـــدة، أبــرزهــا 
أنها أول سيدة من أصول إفريقية 
وثانيا،  أوال،  املنصب  هذا  تتولى 
دبلوماسية  زعيمة  كــانــت  ألنــهــا 
والعراق  أفغانستان  في  الحروب 
في زمن رئاسة جورج بوش االبن، 
ولكونها صاحبة نظرية »الفوضى 
الخالقة في الشرق األوسط«، التي 
حروب،  في  أمامنا  تتجسد  نراها 
ودول فاشلة، وتهجير، وتقسيمات 
ــتــي خدعت  ال ــس  ــ راي طــائــفــيــة.. 
واملفكرين  الكتاب  من  الكثيرين 
للحربني  تبريرها  من خالل  العرب 
ــا )أفــغــانــســتــان  ــف ــني آن ــورت ــذك امل
تحويلهما  عن  بالحديث  والعراق( 

وحقوق  للديمقراطية  جنتني  إلى 
ــاء االقــتــصــادي،  ــرخ ــســان وال اإلن
ألقتها  لها  محاضرة  في  اعترفت 
األمريكي،  »بروكينغ«  معهد  في 
تذهب  لــم  املتحدة  ــواليــات  »ال أن 
 ،2001 عام  أفغانستان  غزو  إلى 
أجــل  مــن   ،2003 عـــام  والـــعـــراق 
لإلطاحة  بل  الديمقراطية،  تحقيق 
مالذا  وفــرت  التي  طالبان  بحركة 
وحكم  ــدة،  ــاع ــق ال لتنظيم  ــا  آمــن
الرئيس العراقي صدام حسني في 
بغداد، الذي كنا نظن أنه كان يعيد 
الدمار  أسلحة  من  ترسانة  بناء 
اليوم/  رأي  )املصدر:  الشامل«(( 

17 ماي 2017(.
عن  يكتب  مما  قليل  جــزء  هــذا 
ــس الــتــي ارتــبــط  كــونــدالــيــزا رايـ
عهدها بسياسة بوش االبن  الذي 
»الحرب  يسمى  بما  اسمه  ارتبط 
على اإلرهاب« بالطريقة األمريكية، 
ــدأ يكتب  بـ ــي  ــت ال الــحــرب  ــي  وهـ

بأنها  اإلعـــالم  وســائــل  فــي  عنها 
في  مسخرة  توجد  ))ال  مسخرة: 
على  الحرب  تسمى  ما  مثل  العالم 
املتحدة  الواليات  بقيادة  اإلرهاب 
األمريكية، التي ترى نفسها القوة 
واألمــن  السالم  وراعــيــة  العظمى 
وحقوق اإلنسان على وجه األرض، 
فهي منذ حادثة 11 سبتمبر 2001 
العالم  على  وغاراتها  املشبوهة، 
تصنع  وما  تتوقف،  لم  اإلسالمي، 
إال  تزيد  وال  املضاد،  ــاب  اإلره إال 
جعلت  حتى  املتطرفني  عــدد  فــي 
الشعوب العربية تقفز من مستنقع 
إلى آخر أكثر وحشية.. إحصائيات 
وتقارير كثيرة تحدثت عن حصيلة 
ما  على  وحلفائها  أمريكا  حروب 
سبيل  وعلى  ــاب«،  »اإلرهـ تسميه 
القنوات  إحـــدى  عــرضــت  املــثــال، 
فيه  قالت  تقريرا  مؤخرا  العربية 

أدت  أفغانستان  أن حرب 
 100 حــوالــي  مقتل  إلــى 

إعداد
سعيد الريحاني
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هل يمهد »كوفيد 19« لحرب مدمرة؟ 

»كونداليزا راي�ض« تعود للبيت الأبي�ض.. 
فهل تعود احلرب اإىل ال�سرق الأو�سط؟ 

ترامب يف لقاء صحفي 
خاص عن تطورات جائحة 

»كورونا« يف أمريكا 

إخباريتحليل 



األفغان،  من  اآلالف  وشــردت  ألف 
ما  أمريكا  خسرت  املقابل،  وفــي 
ال  ما  منهم  جنديا   1057 يقارب 
االقتتال  وفاة بسبب   841 عن  يقل 
قتالية  غــيــر  ــداث  ــ أح ــي  ف و216 
في  حصيلتها  أما  االنتحار،  مثل 

العراق، فهي مقتل أكثر من مليون 
عراقي وتشريد 4.5 ماليني آخرين 
و5  أرملة  مليوني  حوالي  وخلفت 
هي  خسرت  بينما  يتيم،  ماليني 
جندي..  آالف  و5  آالف   4 بني  ما 
هل  نفسه:  يطرح  الــذي  والسؤال 
الهائلة  البشرية  الخسائر  هــذه 
التي ذكرنا بعضها واملادية املقدرة 
على  قضت  ــدوالرات  الـ بمليارات 
ــاإلرهــاب؟((  ب أمريكا  تسميه  مــا 

)املصدر: الخليج أون الين(.
ــب  ــرام ت أحـــيـــى  إذن،  هـــكـــذا 
جورج  عمل  بفريق  باستعانته 
إمكانية  الشكوك في  االبن،  بوش 
بعث األساليب األمريكية املشكوك 
فيها من جديد، فكونداليزا رايس 
استقدمها  مــن  وحــدهــا  ليست 
بأعضاء  استعان  إنه  بل  ترامب، 
يتعلق  فــيــمــا  خــاصــة  آخـــريـــن، 
على  ــحــرب  ال بــاســتــراتــيــجــيــات 
رايس  تاريخ  أن  علما  اإلرهــاب، 
جيدا،  دائــمــا  ليس  املــغــرب  مــع 
كانت  للبالد،  لها  ــارة  زيـ فــآخــر 
باململكة  حلت  وقد   ،2008 سنة 
في  ساعتني  ملدة  تأخرت  أن  بعد 
السابق  الجزائري  الرئيس  زيارة 
الــظــروف  تــكــن  ولـــم  بوتفليقة، 
محمد  امللك  بلقاء  لها  لتسمح 

السادس)..(.
وتضم اللجنة التي عينها ترامب 
صناعة  »مــجــمــوعــات  وســمــاهــا 
األمريكية  االقتصادية  النهضة 
50 مــديــرا  ــن  ــرى«، أكــثــر م ــب ــك ال
الصناعات  مــن  وقــائــدا  تنفيذيا 
وصناعات  والدفاعية  الــزراعــيــة 
إلى  باإلضافة  املالية،  الخدمات 
والــريــاضــات  النقابات  مــن  قــادة 
وتشمل  الفكر،  ومــراكــز  املهنية 
لشركة  التنفيذيني  ــدراء  امل قائمة 

 New England ومــالــك  »أبـــل«، 
ومدير  كرافت،  روبرت   ،Patriots
جريفن،  كنيث  التحوط،  صندوق 
تربطهم  الــذيــن  ــراد  ــ األف وجميع 

عالقة طويلة األمد بترامب.
ترامب  فريق  خطورة  تصوروا 
في املستقبل، ولتصور الخطورة.. 
ــاء، أصــحــاب  ــضــ ــ ــمــن بـــني األع ف
ماليني  أنتجت  التي  »أبل«  شركة 
أن  ولــكــم  الــعــالــم،  الــهــواتــف عبر 
املعلومات  حساسية  تتصوروا 
املعنية  الشركة  أن  علما  املنقولة، 
بيانات  إذاعة  في  مدة  منذ  شرعت 
تطبيق  فــي  املستخدمني  حــركــة 

التزامهم  مــدى  ملعرفة  الخرائط 
بــتــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي، في 
بينها  من  العالم،  دول  من  العديد 
املغرب،  يخص  فـ))فيما  املغرب.. 
ــرت الــبــيــانــات تــراجــع  ــه فــقــد أظ
على  مشيا  ســواء  ــراد،  األفـ تنقل 
منذ  الــســيــارات،  عبر  أو  ــدام  األقـ
تدابير  اتخاذ  في  الحكومة  شروع 
احترازية للحد من انتشار فيروس 
وانخفضت  املــســتــجــد..  ــا  كــورون
بالسيارات  املواطنني  تنقل  حركة 

في  لتصل  مـــارس   17 مــن  بــدايــة 
نهاية الشهر إلى 86.71 في املائة، 
األقدام  على  السير  تناقص  بينما 
ليصل  الــتــاريــخ  نفس  مــن  بــدايــة 
هكذا  ــة((..  ــائ امل فــي   85.79 إلــى 
في  التنقل  معلومات  إذن أصبحت 
للجميع،  متاحة  ــا«  »كــورون زمــن 
دقة  تتصوروا  أن  لكم  وبالتالي، 
لرئيس  تقدم  قد  التي  املعلومات 

دولة بحجم أمريكا أو ألجهزتها.
يــطــرح في  الـــذي  الــتــســاؤل  إن 
لترامب،  بالنسبة  املرحلة  هــذه 
هـــو هـــل ســتــكــون الـــحـــرب على 
مدمرة؟  لحرب  مقدمة   »19 »كوفيد 

كشف  ــا«  ــورونـ »كـ وأن  سيما  ال 
القديمة  العاملية  التوازنات  انهيار 
إن  بل  قديمة،  حروب  على  القائمة 
في  تظهر  الحرب  موضوع  جدية 
تصريحات الرئيس األمريكي التي 
الدينية  اإلشـــارات  فيها  تختلط 
سبق  فقد  السياسية،  باإلشارات 
يلي:  ما  اإلعــالم  وسائل  كتبت  أن 
دونالد  األمريكي  الرئيس  ))أعلن 
الــتــجــاريــة  الــحــرب  أن  تـــرامـــب، 
ليست  الصني  مع  يخوضها  التي 

سبقوه  آخرين  رؤساء  وأن  حربه، 
أن  يجب  كان  األبيض  البيت  إلى 
هلل  من  املختار  لكنه  يخوضوها، 
سبق  حيث  املهمة((..  هذه  ألداء 
صحفي  مؤتمر  خــالل  قــال  أن  لــه 
مطول عقده فجأة في حديقة البيت 
حربي  ليست  ))هـــذه  ــيــض:  األب
كان  تجارية  حرب  هذه  التجارية.. 
يجب أن يخوضها منذ وقت طويل 

رؤساء آخرون((.
يتحدث  األمريكي  الرئيس  طبعا 
ــي هـــذا الــتــصــريــح عــن الــحــرب  ف
التجارية، لكن الحرب هي الحرب، 
وكم من حرب تجارية تحولت إلى 

ترامب  هــو  وهــا  بالسالح،  حــرب 
في  السعودية  مهاجمة  على  يصر 
موضوع  ــول  ح تصريحاته،  كــل 
التقليل  على  يصر  إنه  بل  النفط، 
من شأنها أمام العالم، كما لو أنه 
الشرق  منطقة  فــي  لــحــرب  يمهد 
بوش  فعل  كما  تماما  ــط،  األوســ

االبن)..(.
الســتــشــعــار خــطــورة املــرحــلــة، 
العاملي  النظام  بانهيار  تنذر  التي 
ما  ــراءة  قـ يكفي  رســمــه،  وإعـــادة 

تقوله كونداليزا رايس، املستشارة 
في  والقديمة  لترامب،  الجديدة 
))تم  مؤخرا:  قالت  وقد  الحروب، 
كاقتصاد  الدولي  إنشاء االقتصاد 
إيــجــابــي  ــكــون  ي ــى أن  إلـ ــهــدف  ي
ــراف، حيث  ــ ــ لــكــل األط الــنــتــائــج 
على  يأتي  لــن  مــا،  ــة  دول نمو  إن 
على  قائم  ونظام  حساب أخرى، 
حيث  واملفتوحة  الحرة  التجارة 
مثل  كبيرة  مؤسسات  هناك  كانت 
والبنك  ــي  ــدول ال النقد  صــنــدوق 
أيضا  النظام  هذا  الدولي، واعتمد 
العسكرية  القيادة والحماية  على 
العاملي  الــنــظــام  إن  األمــريــكــيــة.. 

ــم إنــشــاؤه بــعــد الــحــرب  الـــذي ت
الواليات  قبل  من  الثانية  العاملية 
مبادئه  أحد  مع  وحلفائها  املتحدة 
الحرة  التجارة  وهــي  األساسية، 
تحت  ــح اآلن  ــبـ أصـ ــتــوحــة،  ــف وامل
رايس  تحدثت  هكذا  التهديد((.. 
خالل مؤتمر »أديبك للغاز والنفط« 
في أبوظبي مؤخرا، دون أن تشرح 
املعنية  والجهات  التهديد،  معنى 
ينطوي  األمــر  كــان  إذا  وعما  بــه، 

على حرب محتملة)..(.
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التساؤل الذي يطرح يف 
هذه املرحلة بالنسبة 

لرتامب، هو هل ستكون 
احلرب على »كوفيد 19« 
مقدمة حلرب مدمرة؟ 

ال سيما وأن »كورونا« 
كشف انهيار التوازنات 

العاملية القدمية، القائمة 
على حروب قدمية، بل 

إن جدية موضوع احلرب 
تظهر يف تصريحات 

الرئيس األمريكي التي 
تختلط فيها اإلشارات 

الدينية باإلشارات 
السياسية

ترامب يلب�ش »مالب�ش« بو�ش القدمية ويدعي اأنه »املختار« للحرب

أحيى ترامب باستعانته بفريق عمل جورج بوش االبن، الشكوك في إمكانية 
بعث األساليب األمريكية المشكوك فيها من جديد، فكونداليزا رايس 

ليست وحدها من استقدمها ترامب، بل إنه استعان بأعضاء آخرين، خاصة 
فيما يتعلق باستراتيجيات الحرب على اإلرهاب، علما أن تاريخ رايس مع 

المغرب ليس دائما جيدا، فآخر زيارة لها للبالد كانت سنة 2008، وقد حلت 
بالمملكة بعد أن تأخرت لمدة ساعتين في زيارة الرئيس الجزائري السابق 
بوتفليقة، ولم تكن الظروف لتسمح لها بلقاء الملك محمد السادس)..(

صورة لجورج بوش االبن وكونداليزا رايس وزيرة الخارجية السابقة ومستشارة ترامب الجديدة، أيام الحرب على العراق  
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∑É`æHC’G äÉ`ÑYÓJh ™`°ûL í`°†ØJ zÉ`fhQƒ`c{ á`ëFÉL
مناورات األبناك في زمن «كوفيد 19»

●  الرباط. األسبوع

ب�  تداوال  األكثر  ا�ثل  كان  إذا 
أغنياء العالم هو العمل بالقاعدت� 
«ال  األولى:  القاعدة  األساسيت�: 
الثانية:  والقاعدة  ا�ــال»،  تخسر 
فإن  ــى»،  األول القاعدة  تنسى  «ال 
أكبر مجسد  تعد  ا�غربية  األبناك 
في  بسيط  تحريف  مع  للقاعدت� 
عند  تقول  التي  األولــى  مضمون 
وال  ليونة  وال  تساهل  «ال  األبناك 
وأحيانا  ا�ــال،  منح  في  مغامرة 

حتى في إعادته ألصحابه».
وتماديها  األبناك  جشع  قصة 
ليست  ا�واطن�،  دماء  مص  في 
مواجهة  زمن  أي  اللحظة،  وليدة 
امتحان  إن  بل  «كــورونــا»،  وبــاء 
قد  القاتل  الفيروس  هذا  مواجهة 
هذا  تعنت  مدى  للمغاربة  كشف 
وعدم  «انتهازيته»  ومدى  القطاع 
الوطنية  الجبهة  فــي  انخراطه 
الوباء  هذا  تواجه  التي  العامة 

القاتل.

بداية القصة..

وح�  مــارس،  شهر  بداية  منذ 
تيقن الجميع بأن الفيروس حقيقة 
وليس خدعة، وبأنه قادم ال محالة 
نــحــو ا�ــغــرب، تــجــنــدت الــدولــة 
وبر�انا  وحكومة  ملكا  برمتها 
ــا وســلــطــات ومــجــتــمــع  ــب وشــع
الجائحة،  هــذه  �واجهة  مــدنــي 
جائحة  أنها  للجميع  تأكد  بعدما 
وأنــه  ــذر،  ت وال  تبقي  ال  كاسحة 
الصحة  قــطــاع  عــلــى  مستحيل 
مواجهة هذا التحدي بشكل مفرد 
الحياة  دوران  استمرار  ظل  في 
قرار  فكان  وا�الية،  االقتصادية 
باالقتصاد  التضحية  ــغــرب  ا�

فانطلقت  الصحة،  مقابل  وبا�ال 
الكبرى،  االستراتيجية  القرارات 
على رأسها خلق صندوق خاص 
صندوق  الجائحة،  هذه  �واجهة 
وباء  تداعيات  مواجهة  من شأنه 
«كورونا»، وألن التحدي كبير على 
كان  ا�ــغــرب،  مثل  بسيطة  ــة  دول
ب�  فيه  االكتتاب  يفتتح  أن  البد 

وا�تبرع�  والخاص  العام  ا�ال 
من  يكفي  ما  لجمع  وا�حسن� 
فجاءت  الــوبــاء،  �واجهة  العدة 

االقــتــصــاديــة  الـــقـــرارات  محطة 
للجنة  أوكل  التي  لألزمة  ا�خففة 
عبر  وتنزيلها  اقتراحها  اليقظة 

مراسيم وقرارات حكومية.
القرارات  هذه  شروع  وبمجرد 
وترحيب  للعلن  الـــخـــروج  ــي  ف
انخراط  بل  بمضمونها،  الجميع 
في  واألفــراد  ا�ؤسسات  من  عدد 
األبناك  عرقلة  ستنطلق  تنزيلها، 
في  وستشرع  الـــقـــرارات،  لــهــذه 
الرويضة»،  فــي  العصا  ــع  «وض

وتلكأت في تطبيق هذه القرارات 
بمختلف  األبــنــاك  تحص�  رغــم 
ألي  تتعرض  ال  كــي  الضمانات 

خسارة، غير أن عقلية مص دماء 
الــشــعــب وا�ــواطــنــ� واحــتــكــار 
وطرق  الثروات  مراكمة  عمليات 
الربح السريع بدون مغامرة، جعل 
عقل األبناك مع الدولة وقلبها مع 
أموالها وخزائنها، وما زكى هذا 
الطرح، هو عملية التبرع نفسها، 
ا�طلوب  با�ستوى  تكن  لم  حيث 
مع  با�قارنة  األبــنــاك  طــرف  مــن 
وا�ؤسسات  الشركات  قدمته  ما 
في  الغارق  القطاع  إال  الخاصة، 

�ساعدة  الفتات  قدم  حيث  ا�ال، 
مما  أقل  مقدما  ا�غربي،  الشعب 
الرقص  مهرجانات  لدعم  يقدمه 

فوق  الــرقــص  أمــا  الحياة،  على 
جثث األموات، فتلك قصة أخرى.

انطالق القصف بني البنوك 
والباطرونا

إذا كان رأس ا�ال عادة ما يكون 
جبانا، ففي وقت األزمات يتحول 
أول  عند  بدا  ما  وهذا  أسد،  إلى 
محطة للجنة اليقظة وهي تواجه 
وقف  بــقــرار  «كــورونــا»  جائحة 

ا�قاوالت والشركات ألداء أقساط 
قروضها من طرف األبناك بسبب 
األبناك  هنا  الجائحة،  تداعيات 

بمجرد شروع هذه 
القرارات في الخروج 

للعلن وترحيب 
الجميع بمضمونها، 

بل انخراط عدد 
من المؤسسات 

واألفراد في 
تنزيلها، ستنطلق 

عرقلة األبناك لهذه 
القرارات، وستشرع 
في «وضع العصا 

في الرويضة»

مـع الحـدث
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سترفض تطبيق القرار سرا، قبل 
ومشاداتها  صراعها  يخرج  أن 
عبر  للعلن،  ــا«  ــاطــرون ــب »ال مــع 
في  بالبيانات  املتبادل  القصف 
عز أزمة »كورونا«، وكادت األمور 
تــتــطــور لـــوال تــدخــل جــهــات في 
بني  الحرب  نيران  إلخماد  الدولة 
البيان  جسدها  والتي  الطرفني، 
»الباطرونا«  الساخن الصادر من 
والــذي  البنكيني  تجمع  حق  في 
ــروه بــأنــه مــجــرد »إثــــارة  فـــسـ
االنتباه إلى مجموعة من املشاكل 
الخاص  القطاع  تعترض  التي 
باملغرب، بسبب بعض املمارسات 
التسهيالت  تهم  التي  والقرارات 
املالية املقدمة للشركات، والتي تم 
جانب  إلى  منها،  البعض  إيقاف 
تأخير  عــن  الناجمة  املصاريف 
للشركات  الشهرية  األقساط  أداء 
إشارة  في  للمصارف«  املستحقة 

إلى عراقيل البنوك.
سيكون  الذي  الثاني  االنفجار 
والبنوك  املواطنني  املرة بني  هذه 
الذي  القرار  على مستوى تطبيق 
أقرته لجنة اليقظة، والذي يسمح 
للمواطنني الذين توقفوا عن العمل 
قروضهم  سداد  تأجيل  بإمكانية 
التي  األخيرة  هذه  األبناك،  لدى 
القرار،  هــذا  مضض  على  قبلت 
ستشرع في زرع األلغام في طريق 
املعنيني  بمطالبة  بــدءا  تنزيله، 
باألمر بتقديم طلباتهم مفصلة في 
يكفي  بما  تعزيزها  ثم  املوضوع، 
من الوثائق، وثالثا انتظار دراسة 
مركزيا،  عليها  واملوافقة  الطلبات 
تتم  كــانــت  كلها  مــســاطــر  وهـــي 
مــارس،  شهر  نهاية  وصــل  حتى 
تبقى  مــا  مــن  األبــنــاك  فاقتطعت 
أساس  على  املواطنني  أجور  من 
أن الطلبات لم يوافق عليها بعد، 
فسيتم  عليها،  املوافقة  تمت  وإن 
األمر  أبريل،  شهر  نهاية  التفعيل 

يصرخون  املواطنني  جعل  الــذي 
انخراطها  وعدم  األبناك  تلك  من 

في هذه العملية.
األبناك  جشع  من  الصدمة  أما 
التي  الحالكة  الظروف  في  حتى 
تمر منها البالد، فكانت في شروط 
اإلذعــــان الــتــي تــرفــق بــهــا هــذه 
املواطنني  ألزمت  حيث  العملية، 
الغرامات  ــاب  »ب على  بالتوقيع 
شرط  فرضت  حني  ــادات«،  ــزي وال
العبارة  على  املواطنني  توقيع 
غير  بشكل  أقبل  »أنني  القاتلة 
جميع  مــشــروط  ــر  ــي وغ رجــعــي 
هذا  عن  ستنتج  التي  التغييرات 
على  تؤثر  قــد  والــتــي  التأجيل، 
بهذا  املتعلق  االستخدام  جــدول 
املتبقي  القرض  كمبلغ  القرض، 

رأسماال وفوائد مترتبة عنه«.
للمواجهات  الثانية  الجبهة 
ــذه املــرة  ــاك، تــمــت هـ ــنـ مــع األبـ
املهنيني  بــعــض  مــســتــوى  عــلــى 

البنوك  أصــرت  التي  واملــقــاوالت 
املقاوالت  خــارج  تصنيفها  على 
تعنيها  كانت  التي  واملؤسسات 
فكانت  اليقظة،  لجنة  ــرارات  ــ ق
ــراء  ك ــات  شــرك مهنيي  صــرخــة 
لفائدة  العادي  السيارات بشكلها 
املواطنني أو في عالقتها بالقطاع 
السيارات  ــراء  ك أي  السياحي، 
الرباعي  الــدفــع  وذات  الــعــاديــة 
الذي  القطاع  هذا  فقط،  للسياح 
توقف نهائيا بسبب الجائحة التي 
أوقفت عجالت السيارات العادية 

والسياحية والطائرات والبواخر 
عن الدوران، فقط عجالت سيارات 
اإلسعاف والشرطة، ورغم ذلك لم 
تدخلهم األبناك في عداد املقاوالت 

املتضررة.

»باي باي« دعم أرباب املقاهي 
واملطاعم

تلكؤها  أو  األبناك  رفض  قصة 
في االنخراط في هذه املهمة والذي 
سيستمر  البداية،  منذ  جليا  كان 
هذه املرة مع شريحة جد موسعة 
الطبقات  اقتصاد  شريان  تعتبر 
وهي  أال  واملتوسطة،  الشعبية 
واملطاعم  املقاهي  أرباب  شريحة 
إغالقها  السلطات  قــررت  التي 
نهائيا، وبذلك أغلقت حوالي 270 
ألف مطعم يشغل مئات اآلالف من 
املواطنني،  ماليني  ويعيل  األسر 
ــات«  ــشــرك ــذه »املـــقـــاوالت وال هـ

تنسها  لم  واملتوسطة،  الصغيرة 
خصصت  حيث  اليقظة،  لجنة 
اإلجــراءات  من  هاما  نصيبا  لها 
آلية  إحــداث  قــرار  رأسها  وعلى 
مستوى  على  للضمان  جــديــدة 
تحت  املركزي،  الضمان  صندوق 
يهدف  أكسجني«،  »ضمان  اســم 
عرفت  التي  املقاوالت  تمكني  إلى 
خزينتها تدهورا بسبب انخفاض 
الــحــصــول على  نــشــاطــهــا، مــن 
حيث  للتمويل،  استثنائية  موارد 
في   95 أكسجني«  »ضمان  يغطي 

املائة من مبلغ القرض، مما يجعل 
)ومنها  املــقــاوالت  تمد  األبــنــاك 
ــاهــي واملــطــاعــم( بــقــروض  ــق امل
استثنائية تغطي إلى حدود ثالثة 
الجارية  املــصــاريــف  مــن  أشــهــر 
الخصوص  وجه  على  واملتعلقة 
وتسديد  الكراء  وواجب  باألجور 
أثمنة املشتريات الضرورية، وفي 
ــاب  أرب استبشر  الــســيــاق،  ــذا  ه
املستخدمون  ومعهم  املــقــاهــي 
خيرا من هذه البادرة، فتقدم إلى 
حدود اليوم أزيد من 10 آالف رب 
مقهى ومطعم إلى البنوك، بهدف 
االستفادة من هذا اإلجراء، فكانت 
أزيد  إذ تم رفض  الصدمة كبيرة، 
من 95 باملائة منها، بذريعة غياب 
توفرت  لــو  وحــتــى  الــضــمــانــات، 
الــضــمــانــات وقــبــلــت الــطــلــبــات، 
ــوى بــعــدم  ــ ــت أق ــان فــالــصــدمــة ك
هناك  ليس  ألنه  لها،  االستجابة 
اإلدارة  مستوى  على  موظفون 

هذه  ــدراســة  ل لألبناك  املــركــزيــة 
نهائيا  عليها  واملوافقة  الطلبات 
الصحي،  الحجر  حــالــة  بسبب 
فكانت الصرخة األخرى من طرف 
الذي  األبناك  املعنيني ضد سلوك 
لجنة  وقــرارات  جهود  كل  يعرقل 
الدولة  ــرارات  قـ ومعها  اليقظة 

املغربية.

ملك البالد يدق ناقوس اخلطر

تعنت  ــن  مـ الـــشـــكـــوى  ــة  ــص ق
وليد  لــيــس  الــبــنــوك  وجـــبـــروت 
شكوى  موضوع  هو  بل  اللحظة، 
بسطاء  طرف  من  دائمة  ومعاناة 
وحرفيني  موظفني  مــن  الشعب 
التعامالت  حيث  صغار،  وتجار 
متعالية وبلغة موليير، في جميع 
الذي  للدستور  خرقا  املعامالت، 
واألمازيغية  العربية  اللغتني  يقر 
وعقود  تعامالت  كل  بينما  فقط، 
ــاك بــالــلــغــة  ــ ــن ــ ــامـــالت األب ــعـ ومـ
في  مبالغاتها  ــا  أم الفرنسية، 
والتعامل  االحترازية  الضمانات 
حتى على  عممته  فقد  املتعالي، 
ــاوالت، ولـــم يــعــد مــوضــوع  ــقـ املـ
والزبناء  املتعاملني  انــتــقــادات 

فقط.
وإذا كان الكثير من السياسيني 
ــول«  ــاد »غـ ــق ــت يــخــجــلــون مــن ان
سيصبح  تعجرفها  فإن  األبناك، 
مالحظات  مــوضــوع  مـــرة  ألول 

أعلى سلطة في البالد.
مع  »الــجــاف«  األبــنــاك  فتعامل 
قضايا املواطنني وعدم انخراطها 
ــي خــدمــة الــرأســمــال  بــلــيــونــة ف
ــان  ــني، ك ــي ــن ــوط ــاد ال ــتـــصـ واالقـ
صريح،  ملكي  خطاب  مــوضــوع 
الخطب  تــاريــخ  فــي  ــرة  م وألول 
عدم  إلى  اإلشــارة  ستتم  امللكية، 
بل  التنمية،  في  األبناك  انخراط 
األخالقي  لاللتزام  افتقادها  ربما 
على  املوقع  الورقي  االلتزام  قبل 

االتفاقيات.
من  سابقة  ــي  وف ــبــالد،  ال ملك 
نوعها، قال: ))أعرف جيدا صعوبة 
البنكية((  العقليات  بعض  تغيير 
معتبرا األبناك في خطاب افتتاح 
))حجر  املاضية،  للسنة  البرملان 
هذا  التنمية،  عملية  في  الزاوية 

القوة  مــن  بلوغه  ــم  رغ الــقــطــاع 
الخارج  في  واالستثمار  والتطور 
يعطي  اليزال  إفريقيا،  في  خاصة 
االنطباع السلبي لعدد من الفئات 
الــربــح  عــن  فــقــط  يبحث  ــه  ــأن وك

السريع واملضمون((.
قال  املفضوحات،  ولتوضيح 
امللك وفي خطاب مباشر وواضح، 
توفير  عليها  ))األبــنــاك  هذه  أن 
الدعم املالي للمقاوالت والشركات، 
من  واملتوسطة،  الصغرى  خاصة 
الولوج  مسطرة  تبسيط  خــالل 
الكالم  هــذا  ليكون  لــلــقــروض((، 
لألبناك بسبب  امللك  من  تعليمات 
العادي،  الرخاء  أيام  في  تعنتها 
ــشــدة التي  ــام ال ــأي فــمــا بــالــنــا ب
جائحة  بسبب  البالد  منها  تمر 
قرارات  وجود  رغم  إذ  »كورونا«، 
جاهزة، سواء من لجنة اليقظة أو 
من الحكومة، تبني مرة أخرى أن 
باألرباح،  سوى  تؤمن  ال  األبناك 
مغامرة  أدنى  دون  فقط  واألرباح 

وال مساعدة.
   

جنب وصمت السياسي

أمور عشعشت في عقلية  هناك 
معارضة  الــســيــاســي،  ومخيلة 
بعدم  تتعلق  أغــلــبــيــة،  أم  كـــان 
ــاك  ــن ــن انــتــقــاد األب ــراب م ــتـ االقـ
ال  مقدسة«  »مؤسسات  وكأنها 
يسمح باالقتراب منها، ومن خرق 
للعقاب  سيتعرض  الــعــرف  هــذا 
مستقبله  إن  ــل  ب والــتــضــيــيــق، 
كف  ــي  ف يصبح  ــد  ق الــســيــاســي 

عفريت.
جزء من جنب الطبقة السياسية 
ــه بــعــض مـــن نــقــاشــات  ــرت ــه أظ
ــة  ــ ــد األزم ــع ــا ب ــني مـ ــي ــان ــرمل ــب ال
ضربت  التي  العاملية  االقتصادية 
والتي   ،2008 من  ابتداء  العالم 
طبعا،  املغرب  انعكاسها  وصــل 
التي  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  هــذه 
دخلها املغرب خاصة في عالقاته 
بدت  الذين  األوروبيني  بشركائه 
ــة واضــحــة  ــصــادي ــت ــة االق ــ األزمـ
املالي  الــقــطــاع  سيلجأ  عليهم، 
والبنكي ببالدنا لنفس األساليب، 
املغامرة  وعــدم  التشدد  أساليب 
في إنقاذ املقاوالت، وهو ما جعل 
داخل  املحتشمة  األصوات  بعض 
السلوك  هــذا  إلــى  تنبه  البرملان 
غير املقبول في زمن األزمات، فما 
كان حينها من عبد اإلله بن كيران 
املنتدب  ووزيره  الحكومة،  رئيس 
بامليزانية،  املكلف  املــالــيــة  فــي 
إدريس األزمي، سوى الصراخ في 
املالحظات،  هذه  يطرح  من  وجه 
القطاع  نفسه  الوقت  في  مقدسني 
اعتبروه  ــذي  ال املغربي  البنكي 

حينها وطنيا أكثر من الوطن.
في  البالد  ملك  ــادرة  ب أن  غير 
الجهر بالحقيقة، جعل السياسيني 
لغة  من  يغيرون  »الحربائيني« 
لغة  إلى  البنكي  للقطاع  مدحهم 
بل  وعقلياته،  تعامالته  انتقاد 
وصل األمر بسياسيي البرملان إلى 
تاريخهم،  في  مرة  تشكيل، وألول 
للجنة استطالعية خاصة برئاسة 
والتنمية  العدالة  فــي  القيادي 
في  ستحقق  بـــوانـــو،  هلل  عــبــد 
وفي  البنكي  القطاع  تعامالت 
سبب مراكمته لألرباح بشكل غير 
قانوني أحيانا تقتطع من جيوب 
بوانو  لجنة  تجرؤ  فهل  املغاربة، 
الحقيقة  كل  الحقيقة  قــول  على 
هناك  أن  أم  األبــنــاك،  قطاع  فــي 
سيزرعون  الذين  امليدة«  »مسامر 
الشعب  بدل  اللوبيات  عن  للدفاع 

كعادتهم في مهمة املحروقات؟

مـع الحـدث

قصة الشكوى من تعنت وجبروت البنوك ليس وليد اللحظة، 
بل هو موضوع شكوى ومعاناة دائمة من طرف بسطاء 

الشعب من موظفين وحرفيين وتجار صغار، حيث التعامالت 
متعالية وبلغة موليير، في جميع المعامالت، خرقا للدستور 

الذي يقر اللغتين العربية واألمازيغية فقط، بينما كل 
تعامالت وعقود ومعامالت األبناك باللغة الفرنسية



 عزيز الفاطمي

أعلى  فيه  تخوض  الذي  الوقت  في 
شعب  ورائها  ومن  البالد  في  سلطة 
عــظــيــم،  مــعــركــة حــامــيــة الــوطــيــس 
وبــاء  انتشار  إنــهــاء حــرب  أجــل  مــن 
بشريا  ــرار  ــ األضـ ــل  ــأق ب »كـــورونـــا« 
ــط  ــا واجــتــمــاعــيــا، ووس واقــتــصــادي
علينا  نزلت  املعركة،  غبار  أي  قسطل، 
ــن إيــقــاع  ــوات نــشــاز خــارجــة ع أصــ
ملك  يــقــوده  ــذي  ال الوطني  اإلجــمــاع 
صندوق  بإنشاء  أمــر  الــذي  الــبــالد، 
ــة الــجــائــحــة الــتــي تمر  ــأزم خـــاص ب
انبهر  ــذي  وال العزيزة،  بالدنا  منها 
الحدود،  خارج  واألعداء  األصدقاء  له 
خــرجــت أصــــوات ألصـــحـــاب بعض 
الخصوصية  التعليمية  املؤسسات 
وكذا بعض أرباب املصحات الخاصة، 
عبر إصدار بيانات تطالب من خاللها 
الصندوق  تــبــرعــات  مــن  االســتــفــادة 
»كــورونــا«،  ــة  أزم لتدبير  املخصص 

حيث تبرع ملك البالد بأعلى مبلغ من 
للمواطن  قــدوة  ليكون  الخاص  ماله 
االنتقادات  من  موجة  وبعد  الصالح، 
ــؤالء عــن مطلبهم  تــراجــع ه الــحــادة، 
ملفوف  اعــتــذار  تــقــديــم  مــع  املــقــيــت 
مقابل  القصد«،  فهم  »ســوء  بذريعة 
شجاع  كموقف  مخالف  رد  نزل  ذلــك، 
ونبيل من طرف هيئة طبيبات وأطباء 
جهة مراكش أسفي، ملتزمني ومؤكدين 
املصحات  مــن  مجموعة  فــتــح  عــلــى 
الجراحية  العمليات  إلجراء  الخاصة 
شرع  خاص  ومستشفى  املستعجلة، 
استقبال  فــي  املــاضــي  الجمعة  ــوم  ي
باملجان،  »كــورونــا«  فيروس  مرضى 
من  مساهمة  باملجان،  على  وأسطر 
الوطني  الواجب  هــذا  في  املصحات 
األعباء  لتخفيف  وكذلك  واإلنساني، 
العمومية  املستشفيات  عن  الثقيلة 
املصابني  حــاالت  الستقبال  املجندة 
يسعنا  ال  لهذا   ..»19 »كوفيد  بمرض 
مع  املواطنة  نعم  لهم:  نقول  أن  إال 

الوزرة  وجنديات  لجنود  القبعة  رفع 
أينما  الــرحــمــة  مــالئــكــة  الــبــيــضــاء، 
مكروه(،  كل  من  هلل  )حفظهم  وجدوا 
الحصول  يتعدى  للوطن  االنتماء  ألن 
أو حمل  للتعريف،  وطنية  بطاقة  على 

جنسية البلد.
»كورونا«،  معركة  سياق  نفس  وفي 
ــوات حــقــوقــيــة مــنــددة  ــ تــعــالــت أصـ
ومطالبة بفتح تحقيق حول تسريبات 
لعدد  خاصة  ومعطيات  أسماء  ونشر 
إقليم  من  واملواطنني  املواطنات  من 
الحوز يعيشون تحت الحجر الصحي، 
معطيات تم تداولها عبر إحدى مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فــي حــني أن 
القانون يمنع هذه األفعال، مما  يجعل 
حول  تساؤالت  عدة  يطرح  املتسائل 
املعطيات؟    هذه  على  املتوفرة  الجهات 
من يكون مصدر هذه التسريبات؟ وما 
الغاية من هذا الفعل الذي يعاقب عليه 
القانون ؟ وتبقى كلمة الفصل للجهات 

املختصة.
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عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ قادت عملية سرقة بالكسر والحيازة واالتجار 
خالل  لالعتقال،  أشخاص  خمسة  املــخــدرات،  في 
القضائية  الشرطة  مصالح  بني  مشتركة  عملية 
وفرتها  معلومات  على  بناء  وشفشاون،  بطنجة 
الوطني  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية  مصالح 
خالل األسبوع املاضي، وتم فتح تحقيق حول هذه 
السرقة داخل شقة سكنية، حيث تم االستيالء على 
املستعملة  الخراطيش  من  ومجموعة  بندقية صيد 
هوية  تحديد  في  األبــحــاث  ونجحت  الصيد،  في 
أعمارهم  القضائية  السوابق  ذوي  من  شخصني 
الثالث  الشخص  ضبط  تم  كما  سنة،  و31   23 بني 
الذي يشتبه في تورطه في شراء وتصريف جزء من 
املسروقات من بينها بندقية الصيد، وتم االحتفاظ 
باملشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية على 
النيابة  إشــراف  تحت  يجري  الذي  البحث  خلفية 
باقي  ــى  إل الــوصــول  أجــل  مــن  املختصة  العامة 

العناصر.

الخط،  على  بتطوان  العامة  النيابة  دخلت   ■
الرمل«  »سانية  قيام طبيب بمستشفى  على خلفية 
عنه  قال  ما  يفضح  الفيديو،  عبر  مصور  بتصريح 
خروقات إدارة املستشفى حول تعاملها مع الحاالت 

املشتبه في إصابتها بفيروس »كورونا«.
وحسب نفس الطبيب، الذي قدم للمستشفى من 
بعدما  بالفيروس  الخاصة  التحاليل  إجــراء  أجل 
لـ»كوفيد  املشابهة  األعــراض  من  مجموعة  الحظ 
بعض  له  يــروج  كما  استقباله  يتم  لم  فإنه   ،»19
املشرفني على املستشفى، حيث طلب منه العودة في 
الطبية،  التحاليل  بهذه  القيام  أجل  من  وقت الحق 
املستشفى  بنفس  اإلنعاش  طبيب  اعتبره  ما  وهذا 
مع  التعامل  وعــدم  املواطنني  بصحة  استهتارا 

املصابني أو املشتبه في إصابتهم بجدية.

املضيق  بمدينة  املحلية  السلطة  تــواصــل   ■
املواطنني  وإلــزام  التجول  حضر  لفرض  حمالتها 
ظل  حيث  بيوتهم،  داخل  الصحي  الحجر  باحترام 
وأحياء  بشوارع  يتجول  العسكري  بزيه  الباشا 
الــصــوت،  مكبر  عبر  الــســاكــنــة،  مطالبا  املــديــنــة 
صحتهم  على  حفاظا  البيوت  في  البقاء  بضرورة 
على  طاف  كما  »كــورونــا«،  بفيروس  اإلصابة  من 
السوق  داخل  خاصة  التجارية،  املحالت  أصحاب 
حالة  وتتبع  األســعــار  مراقبة  أجــل  من  املــركــزي، 
النظافة، والعمل على فرض القانون على أصحاب 
الذي  العمل  توقيت  احترام  في  التجارية  املحالت 

فرضته السلطات املعنية.

  توصلت »األسبوع« بنداءات 
اســتــغــاتــة مـــن طـــرف الــعــديــد 
ــر الــقــاطــنــة بــاألحــيــاء  مــن األسـ
املــنــاطــق  بمختلف  الــشــعــبــيــة 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة 
الذي  القروي  بالعالم  وخاصة 
األيــام  صــار منسيا خــالل هــذه 
يــمــنــع على  ــة، حــيــث  الــصــعــب
بيع  أجــل  من  التنقل  الفالحني 
البسيطة  الفالحية  منتوجاتهم 

من أجل قوتهم  اليومي. 
ــرات من  ــعـــشـ الـ ــر  ــك ــن ــت واس
الــرد  لــم يتم  الــذيــن  املــواطــنــني 
وضعته  الذي  الرقم  عبر  عليهم 
األفراد  لدعم  املسؤولة  الجهات 
بطاقة  عــلــى  يــتــوفــرون  ــن  ــذي ال
ينتظرون  والزالـــوا  »الــرامــيــد«، 
رغـــم أن الــدولــة انــتــقــلــت إلــى 
األسر  دعم  في  األخيرة  الخطوة 
تــتــوفــر على  ال  الــتــي  املــعــوزة 
يقتصر  بــدوره  الــذي  »الراميد« 
أخرى،  دون  الفئات  بعض  على 
القروي  العالم  داخل  خصوصا 
حيث أن أغلب الناس ال يجيدون 
أجل  مــن  ــراءة  ــق ال وال  الكتابة 

املوقع  داخـــل  املــعــلــومــات  ــلء  م
التي  األســـر  لــدعــم  املــخــصــص 
بطاقة  على  أربــابــهــا  يتوفر  ال 

»الراميد«.
التي  األســر،  بعض  أن  ورغــم 
الطبي  ــظــام  ــن ال عــلــى  تــتــوفــر 
من  بعد  تستفد  لــم  »الــرامــيــد« 
املعنية  الــجــهــات  فــإن  ــم،  ــدع ال
اإلعالن عن  إلى  انتقلت مباشرة 
تسجيل األسر التي ال تتوفر على 
عدة  يطرح  ما  وهذا  »الراميد«، 
املعتمدة  األساليب  حول  أسئلة 
لدى لجنة اليقظة املكلفة بعملية 
على  املالية  املساعدات  توزيع 
الحجر  مــن  املــتــضــررة  الفئات 
الصحي، حيث تتم هذه العملية 
ويلفها  واضــــح،  غــيــر  بــشــكــل 
التوصيات  غياب  في  الغموض 
االقتصاد  وزارة  أعلنتها  التي 

واملالية وإصالح اإلدارة. 
ــر  ــ وتـــشـــتـــكـــي مــعــظــم األس
والتي  وماديا،  نفسيا  املتضررة 
لم يسعفها الحظ بالتوصل على 
لجنة  من طرف  بإشعارات  األقل 
أساس  على  لتطمئنها  اليقظة، 

قيد  يزال  ال  »الراميد«  نظام  أن 
االستفادة،  انتظار  الدراسة، في 
مـــن أوضــاعــهــم االجــتــمــاعــيــة 
ــجــد مــتــأثــرة  ــة ال ــصــادي ــت واالق
جــوع  ــن  م الــصــحــي،  بالحجر 
وحرمان، فـ»ال حبيب وال رحيم« 
أسر  من  العديد  تعبير  حسب 
ـ  طنجة  بجهة  والقرى  املداشر 
تطوان، وال من ينظر إليهم نظرة 

استعطاف ومؤازرة. 
اللجنة  أن  ذلــك،  من  واألدهــى 
قد  ــشــأن،  ال ــذا  ه فــي  املعتمدة 
الثانية  املــرحــلــة  ــى  إل انتقلت 
في  العاملة  الفئات  تهم  التي 
دون  املهيكلة،  الغير  القطاعات 
لبعض  بالنسبة  عملياتها  إتمام 
ــى من  ــ أصــحــاب املــرحــلــة األول

حاملي بطاقات »الراميد«.

حاملون لبطاقة »الراميد« مل ي�ستفيدوا من الدعم

الترابية  الــجــمــاعــة  شــرعــت 
السبت  يــوم  صباح  للعرائش، 
داخل  عمالها  نشر  في  املاضي، 
الغابوية  واملساحات  الخنادق 
أجل  من  السكان،  من  الخالية 
في  ظــاهــر  ــو  ه كــمــا  تعقيمها 
يقومون  وهــم  للعمال  الصورة 
ــان والـــخـــنـــادق  ــ ــودي ــ ــرش ال ــ ب
التي  التعقيم  بمواد  والغابات 
تــحــتــاجــهــا املــديــنــة واألحــيــاء 
األماكن  تلك  من  أكثر  السكنية 
من  العديد  ذلــك  على  علق  كما 

املواطنني.
ورغم أن الكل يعلم أن فيروس 
األماكن  فــي  ينتشر  ــا«  ــورون »ك
وخصوصا  بالسكان،  املكتظة 
التجارية  ــن  ــاك واألم ــواق  األســ
عليها  يـــتـــردد  ــي  ــت ال املــغــلــقــة 
بعض  ــإن  ف يوميا،  املــواطــنــون 
لم  العرائش  جماعة  مسؤولي 
وقــامــوا  ــر،  ــ األم لــهــذا  يفطنوا 

األماكن  على  املعقمات  بتبذير 
عليها  يــتــردد  ال  الــتــي  الــفــارغــة 
اإلجــراءات  اتخاذ  عوض  الناس 
ــة  ــن االحـــتـــرازيـــة داخـــــل املــدي

انتشار  من  للوقاية  وأحيائها 
معظم  تحتاج  حيث  ــدوى،  ــع ال
واملصالح  ــشــوارع  وال األحــيــاء 
اإلداريــــــــة لــعــمــلــيــة الــتــعــقــيــم 

والتطهير باستمرار من أجل منع 
انتشار »كورونا« املستجد.

فإن  خاصة،  مصادر  وحسب 
معداتها  كــل  سخرت  الجماعة 
ــيــة تــعــقــيــم  وكــثــفــت مـــن عــمــل
ــان والــخــنــادق والــغــابــة،  ــودي ال
النتشار  تفاديا  مستمر،  وبشكل 
الخالية،  األماكن  بهذه  الفيروس 
املواطنني  من  العديد  علق  وقــد 
بـ»االستهتار  العملية،  هذه  على 
توجد  حيث  الساكنة«،  بعقول 
تحتاج  أولوية  وذات  أهم  أمــور 
لتسخير معدات الجماعة من أجل 
والتعقيم بشكل مستمر  التطهير 
للشوارع واألماكن العامة، وكذلك 
ــواق مــن االكــتــظــاظ  ــ فــض األسـ
والعمل على تطهيرها وتعقيمها 
»كوفيد  فــيــروس  انــتــشــار  ملنع 
املترددين  لسالمة  ضمانا   ،»19
العامة  واألماكن  األســواق  على 

واملصالح اإلدارية وغيرها. 

م�سوؤولو العرائ�ش يعقمون الوديان وال�سهول ويتجاهلون املناطق املكتظة بال�سكان

مراكش ما يجري  ويدور يف المدن
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إحداثهـا  تـم  التـي  القـرب  أسـواق   
الباعـة  احتـواء  ألجـل  أزمـور  فـي 
يحاصـرون  كانـوا  الذيـن  ا�تجولـ� 
عـوض  ا�دينـة،  وشـوارع  وأزقـة  أحيـاء 
فقـط  تشـتغل  فهـي  يوميـا  تشـتغل  أن 
الثالثـاء واألربعـاء والسـبت، وفـي  أيـام 
ا�تجولـون  الباعـة  يعـود  األيـام األخـرى 
الحتـالل الشـوارع واألزقـة، وخاصـة حـي 
العيـون ودرب برنيـش،  الحفـرة وشـارع 
حيـث يهـدد سـكان هـذه األحيـاء بالقيـام 
بوقفـة احتجاجيـة أمـام مقـر الباشـوية، 
ويتهمونهـا بغـض الطـرف عـن معاناتهـم 
الباعـة،  لهـؤالء  العارمـة  الفوضـى  مـع 
فلماذا ال تفتح أسواق القرب يوميا خالل 
الفتـرة الصباحيـة خـالل أيـام الطـوارئ 
الصحيـة وطيلة اليوم فـي األيام العادية؟ 
ومـا الجـدوى مـن أسـواق القـرب فـي ظـل 

واألزقـة؟   الشـوارع  احتـالل  اسـتمرار 

 بـادرت بعـض ا�ؤسسـات التعليمية 
آبـاء  إعفـاء  إلـى  أزمـور  بمدينـة  الحـرة 
وأوليـاء التالميـذ مـن أداء واجـب شـهر 
أبريـل، مسـاهمة منهـا فـي تخفيف العبء 
علـى األسـر في إطار الجهـود التي تبذلها 
والقطـاع  الدولـة  مؤسسـات  مختلـف 
والتضامـن  ا�عانـاة  لتخفيـف  الخـاص 
للتصـدي  ا�تخـذة  التدابيـر  إطـار  فـي 
مؤسسـات  فيمـا  «كورونـا»،  لجائحـة 
حـول  الصمـت  التزمـت  أخـرى  تعليميـة 
إعفـاء اآلبـاء مـن أداء واجـب شـهر أبريل، 
مـع أن الواجـب الوطنـي يفـرض تخفيـف 
ا�عانـاة فـي مثـل هـذه الظـروف التي تمر 

البـالد. منهـا 

عمـال  بهـا  يقـوم  جليلـة  خدمـات   
الذيـن  النظافـة  شـركة  وعمـال  البلديـة 
يعملـون ليـل نهـار فـي مختلـف الشـوارع 
الكهربـاء  تقنيـو  وكذلـك  والحدائـق، 
يعملـون  الذيـن  أزمـور،  لبلديـة  التابعـ� 
علـى إصـالح اإلنـارة ا�عطلـة فـي مختلف 
الشـوارع، وهي ا�جهـودات التي الحظها 
الجميـع فـي هـذه الظـروف. تحيـة لجنود 

الخفـاء.

 مجموعـة مـن ا�راهقـ� تم توظيفهم 
ال  السـلطة،  أعـوان  سـلك  فـي  مؤخـرا 
حيـث  مـن  وظيفتهـم  حـدود  يراعـون 
والتعامـل  ا�واطنـ�  مـع  ا�عاملـة  سـوء 
ا�خـدرات  وتنـاول  الزبونيـة،  بمنطـق 
فـي  يوميـا  ودخولهـم  عالنيـة،  بصفـة 
مشـاداة مـع الباعـة ومع ا�واطنـ�، األمر 
الـذي يتنافـى تمامـا مـع صفتهـم كأعـوان 

    . للسـلطة

شكيب جالل
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صفـر إصابـة بمـرض «كورونـا» 
حـدود  إلـى  طاطـا  بإقليـم  سـجل 
وهـذا  ا�اضـي،  اإلثنـ�  يـوم 
الرقـم يرجعـه العديـد إلـى التـزام 
الطـوارئ  بإجـراءات  السـاكنة 
طـرف  مـن  ا�تخـذة  الصحيـة 
السـلطات منـذ أزيـد مـن عشـرين 
سـاكنة  التـزام  خـالل  مـن  يومـا، 
الصحـي  الحجـر  بقواعـد  اإلقليـم 

ا�نـازل. داخـل 
سـألنا  الخصـوص،  وبهـذا 
للمدينـة  البلـدي  ا�جلـس  رئيـس 
اإلجـراءات  عـن  زوبيـر،  لحسـن 
ا�جلـس  طـرف  مـن  ا�تخـذة 
البلـدي للمدينـة �واجهـة جائحـة 
«كورونـا»، فأجـاب بـأن «ا�جلـس 
البلـدي يقوم بتعقيم يومي لجميع 
األحيـاء ومداشـر ا�دينـة وجميـع 
ا�وجـودة  العموميـة  ا�ؤسسـات 
فـي النفـوذ الترابـي للبلدية، وذلك 

بالتنسـيق مـع السـلطات ا�حليـة 
وا�كتـب الوطنـي للكهربـاء وا�ـاء 
للشـرب،  الصالـح  ا�ـاء  /قطـاع 
ا�جتمـع  منظمـات  وبعـض 
ا�دنـي»، كمـا أن «ا�جلـس البلـدي 
السـلطات  مـع  سـيقوم وبتنسـيق 
ا�حليـة، بتوزيـع ا�ـواد الغذائيـة 
ا�عوزة» يضيـف  األسـر  علـى 

نفسـه. ا�سـؤول 
وعـن مسـاهمة ا�جلـس البلـدي 
أكـد  «كورونـا»،  صنـدوق  فـي 
يسـاهم  «ا�جلـس  أن  رئيسـه 
بالنسـبة  مـارس  شـهر  بتعويـض 
مـن  يسـتفيدون  الذيـن  لألعضـاء 

التعويضات».       
شـوارع وأحياء  تعقيـم  طريقـة 
ممـن  للعديـد  تـرق  لـم  طاطـا، 
سـاكنة  مـن  آراءهـم  استـــــقينا 
ا�دينـة، الذيـن صرحـوا بأن ذلك ال 
يتم بشكل يومي، وال يشمل جميع 
األحيـاء وا�داشـر، كمـا أن ا�ـواد 
ا�ـــستعملة في التعــــقيم ليســـت 

با�ـواد الالزمـة والنـــاجعة لذلـك. 
حاالت وافـدة  أن  ذكـره،  وحـري 
علـى اإلقليـم مؤخـرا، أثـارت ريـب 
التواصـل  مواقـع  رواد  بعـض 

قدومهـا  توقيـت  عـن  االجتماعـي، 
للمدينـة، ومـدى اتخاذهـا لقواعـد 
واحترامها لإلجـراءات  السـالمة 

ا�تخـذة.

  سعيد الهوداني

توفيــت ســيدة تبلــغ مــن العمــر 
الحســن  بمستشــفى  ســنة   38
ــا  ــة إصابته ــة نتيج ــي بخريبك الثان
ا�ســتجد،  «كورونــا»  بفيــروس 
فــإن  مطلعــة،  مصــادر  وحســب 
الضحيــة كانــت تعانــي منــذ مــدة 
طويلــة مــن مــرض مزمــن، وإعاقــة 
ــد  ــم تصم ــا ل ــم أن مناعته ــة، ث حركي

اللعــ�. الفيــروس  أمــام 
ــا هــي  ــت العــدوى إليه ــد انتقل وق
ووالدهــا وأختهــا التــي ترقــد بغرفــة 
اإلنعــاش، مــن أحــد أقــارب العائلــة.

خريبكة قصبة تادلة

  محمد الحنصالي

أقـدم شـاب فـي العشـرينات من عمـره، مؤخرا، على إضـرام النار 
فـي جسـده قـرب النصب التـذكاري الفرنسـي ا�عـروف بـ«ا�ونيما» 
األجهـزة  الحـادث حضـور مختلـف  اسـتدعى  وقـد  تادلـة،  بقصبـة 
األمنيـة با�دينـة، حيـث جـرى نقـل الشـاب إلـى مصلحـة الحـروق 

با�ستشـفى الجهـوي ببنـي مالل. 
ا�ذكـور  الشـاب  إقـدام  وراء  والدوافـع  األسـباب  والزالـت  هـذا، 

السـاعة مجهولـة. لحـد  نفسـه  إحـراق  علـى 
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للصحافـة  ا�غربيـة  للجمعيـة  التنفيـذي  ا�كتـب  أعضـاء  قـرر 
جائحـة  بتدبيـر  الخـاص  الصنـدوق  فـي  ا�سـاهمة  الجهويـة، 
االعتبـار  بعـ�  تأخـذ  فـردي،  بشـكل  ا�سـتجد،  «كورونـا»  فيـروس 

جهويـة. إعالميـة  مؤسسـة  لـكل  الخصوصيـات 
وبهـذه ا�ناسـبة يثمنـون عاليـا الحـرص الكبيـر والتتبـع ا�باشـر 
ا�وجهـة  السـادس،  محمـد  ا�لـك  لجاللـة  الحكيمـة  القـرارات  وكل 
الوبائيـة  األزمـة  هـذه  لتدبيـر  والحكومـة  الدولـة  أجهـزة  �ختلـف 
الخطيـرة �واجهـة هـذا الفيـروس، منوهـ� بمجهـودات السـلطات 
العموميـة وقـوات األمـن ومهنيـي الصحـة وعامـالت وعمـال النظافة 
الحساسـة  الفتـرة  هـذه  خـالل  الخفـاء  جنـود  وكل  واإلعالميـ�، 
�واجهـة والتصـدي لهـذا الوبـاء الخطيـر، حسـب مـا أوضحـه بـالغ 

. للجمعيـة

 ájƒ¡÷G áaÉë°ü∏d á«Hô¨ŸG á«©ª÷G
 zÉfhQƒc{ ¥hóæ°üd ´ÈàJ

شـهدت منطقـة بنـي يخلـف ضواحـي مدينـة خريبكـة، مسـاء يـوم السـبت 
ا�اضـي، جريمـة قتـل، بعـد مشـاجرة بـ� شـخص� حـول مـن لـه الحـق فـي 
اسـتغالل قطعـة أرضيـة محـل نـزاع، أحدهمـا يبلـغ مـن العمـر أربعـ� سـنة 
وابـن عمـه السـتيني الـذي لقـي حتفـه جـراء طعنـة بالسـك� أردتـه قتيـال، فـي 
حـ� أصيـب األربعينـي بجـروح خطيـرة اسـتدعت نقلـه إلـى أحـد مستشـفيات 

الـدار البيضـاء.
وفـور علمهـم بالحـادث، حضـر إلـى عـ� ا�ـكان رجـال الـدرك ا�لكـي الذيـن 

فتحـوا تحقيقـا فـي النازلـة تحـت إشـراف الوكيـل العـام بخريبكـة.
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ــأن ا�ــغــرب طــرد  ا�ـــعـــروف تــاريــخــيــا بـ
ما  منذ  طـــردة  شــر  الفرنسي  االســتــعــمــار 
فبعد  هذا،  من  وأكثر  ينيف عن ست� سنة، 
حصوله على االستقالل، دعم حرب التحرير 
الجزائرية ضد نفس ا�ستعمر حتى حصلت 
سنة  في  استقاللها  على  الشرقية  الجارة 
الجيش  وشــهــامــة  شجاعة  بفضل   1963

ا�غربي.
بعد مرور كل هذه السنوات، وبعد توالي 
وكل  للبالد  رئيسية  كقوان�  الدساتير 
دستور مغربي جديد يؤكد في أول فصوله، 
بأن ا�ملكة ا�غربية هي دولة مستقلة وذات 
هي  با�ملكة  الرسمية  اللغة  وأن  سيادة، 
يقول  ا�عاش  الواقع  فــإن  العربية،  اللغة 
اإلخوان  ب�  ا�تداولة  اللغة  ألن  ذلك،  غير 
استعمرتهم  التي  الدولة  لغة  هي  ا�غاربة 
عقود،  عدة  منذ  األشــاوس  آباؤهم  وطردها 
فبعد أن قدم ا�قاومون ا�غاربة مثال عظيما 
والنفيس  بالغالي  والتضحية  الوطنية  في 
والــســيــادة  والــحــريــة  االســتــقــالل  لضمان 
هؤالء  جــاء  وأحفادهم،  ألبنائهم  ا�غربية 
لغة  ا�غاربة  للحفدة  ليعلموا  اليوم  األبناء 
داخــل  ســائــدة  لتبقى  الفرنسي  ا�ستعمر 
بيوتهم وسائدة في كل تعامالتهم التجارية 
كعربي  وأنــا  اإلداريــة،  وحتى  والخدماتية 
بفضل  واآلمــن  الرائع  البلد  هــذا  في  مقيم 

أعاني  فإنني  الزاهر،  ا�لكي  نظامه 
مــن هـــذه الــظــاهــرة أشـــد ا�ــعــانــاة 
اإلنجليزية،  العربية-  ثقافتي  بحكم 
ونـــفـــس ا�ـــشـــاكـــل يــعــيــشــهــا كل 
وا�ستثمرين  والــســيــاح  ا�قيم� 
لغة  مع  ا�غربية  ا�ملكة  في  العرب 
وا�قصود  شيء،  كل  تسيدت  غريبة 
قطعت  التي  الفرنسية  اللغة  هنا، 
وتحّدت  ا�توسط  األبــيــض  البحر 
استعمارها  وواصــلــت  الــســنــوات 
الحر  للمغرب  والثقافي  االجتماعي 
ألتقيهم  الذين  العرب  فكل  ا�ستقل، 
«هل  وتــكــرارا:  ــرارا  مـ يسألونني 
كافة  بقاء  ســر  عــن  تخبرنا  أن  لــك 
واجهات  على  ا�وضوعة  الالفتات 
ا�حالت التجارية الكبرى والصغرى 
مداخل  وعلى  وا�طاعم  وا�قاهي 
باللغة  مكتوبة  الصيفية  ا�نتجعات 
الفرنسية، وأحيانا تتم كتابة أسماء 
باللغة  العربية  بمعانيها  ا�حالت 
الفرنسية في األحياء الشعبية، مثل 
محل  أو   «ASSA3ADA» مقهى 

حالقة «AL JAMAL»؟
ــف لــألســف  ــ مــشــاهــد تــثــيــر األس
ــر ا�ـــاء  ــي ــوات الـــشـــديـــد، وحــتــى ف

في  «ليديك»  توجهها شركة  التي  والكهرباء 
والعرب،  ا�غاربة  لزبنائها  البيضاء  الــدار 

باللغة  كتابتها  تتم 
ــة، وحــتــى  ــرنــســي ــف ال
ــامــالت اإلداريــــة  ــع ا�
وشركات  البنوك  مع 
الهاتفية  االتــصــاالت 
مــن فــواتــيــر وعــقــود 
فإننا  الــزبــنــاء،  مــع 
ــف  ــل أس ــك نـــالحـــظ ب
فيها  ــان  ــك م ال  ــه  ــأن ب
للبالد،  الرسمية  للغة 
ا�عامالت  تلك  أن  ذلك 
دولــة  داخــل  ا�كتوبة 
بلغة  تــتــم  مستقلة، 
دولة كانت تستعمرها 
من  األول  النصف  في 
القرن ا�اضي، وعندما 
تسأل موظفا في دائرة 
ال  �اذا  عمومية،  شبه 
ــت ا�ــراســالت تتم  زال
لك:  يقول  بالفرنسية 
وطأة  تحت  كنا  «إننا 
الفرنسي  االستعمار 
على  ــر  ــ األم زال  وال 
على  فأجيبه  حــالــه»، 
أيضا  «ونحن  الفور: 
تحت  العراق  في  كنا 

هيمن  الـــذي  البريطاني  االستعمار  نير 
بلغته  عــقــود  لــعــدة  ــط  األوسـ الــشــرق  على 

ــك،  اإلنــجــلــيــزيــة، ومـــع ذل
بالدنا  استقالل  فبمجرد 
صــــارت كـــل مــعــامــالتــنــا 
العظيمة،  العربية  باللغة 
كانت  كثيرة  دول  وهناك 
وال  بريطانيا  تستعمرها 
لكلمة  اليوم  فيها  وجــود 
ــر الــعــربــيــة  ــي ــدة غ ــ ــ واح
ــة  ــ ــي ا�ــعــامــالت اإلداري ف
وكل  والبنكية  والتجارية 
ا�راسالت، وإذا كانت هذه 
ــواصــل تــدريــس  ــدول ت ــ ال
لألجيال  اإلنجليزية  اللغة 
ــدة بــعــد الــلــغــة  ــديـ ــجـ الـ
الجانب  هذا  فإن  العربية، 
يــدخــل ضــمــن ا�ــعــامــالت 

الثقافية ال أكثر وال أقل».
ال  حقيقية  كــارثــة  إنها 
ــدر خــطــورتــهــا ســوى  ــق ي
ا�ــقــيــمــون في  الـــعـــرب 
يفقهون  ال  والذين  ا�غرب 
اللغة  ــن  م ــدة  ــ واح كلمة 
يمكن  فكيف  الفرنسية، 
يوقع  أن  عربي  لشخص 
مدونة  بنكية  وثائق  على 
بلغة غريبة عن لغة ا�غرب 

أن  يمكن  كيف  العربية؟  هي  التي  الرسمية 
أو  عقارية  بمعامالت  تتعلق  وثيقة  في  نثق 
ا�فروض  من  وكان  نفهمها،  ال  بلغة  مالية 
داخــل  رســمــي  بشكل  وجــودهــا  يــكــون  أن 
الجامعات وا�دارس فقط لتعليمها لألجيال 
الصاعدة من باب االنفتاح على العالم اآلخر 
أمام  تقف  عندما  فحتى  ــل،  أق وال  أكثر  ال 
عمارة وتسأل حارسها عن شخص يقيم بها، 
فإنه يعطيك رقم الطابق ورقم الشقة باللغة 
باللغة  سألتك  «لقد  له:  فتقول  الفرنسية، 
«نعم  يجيبك:  مغربي؟»  أنت  فهل  العربية، 
التخاطب  على  اعتدنا  ولكننا  مغربي  أنا 
التي  الدولة  لغة  (يقصد  بلغتهم  والتعامل 

كانت تستعمر ا�غرب)».
إنها كارثة اجتماعية بكل ا�عاني السلبية 
الــشــارع  فــي  تجد  عندما  كــارثــة  للكلمة، 
طفلها  مع  شابة  مغربية  سيدة  العمومي 
أن  من  وبدال  ويتعثر،  يمشي  الذي  الصغير 

تخاطبه بالعربية، فإن كل حديثها وأوامرها 
له تتم بالفرنسية.. كارثة عندما تجد أمامك 
أماجد  مغاربة  أجداد  لهما  مغربي�  شاب� 
يتبادالن أطراف الحديث بلغة تبعد عن لغة 
عندما  كارثة  بعيدة..  بمسافات  أجدادهم 
والشعوب  الفرنسي  الشعب  بــأن  نعلم 
العربية  اللغة  األوروبية، حتى عندما تتعلم 
بأدق حذافيرها، فإنها ال تتبادل كلمة واحدة 
صديق  لي  حكى  وقد  بالعربية،  بينها  فيما 
يوم  ذات  سافر  عندما  البنه  وقع  ما  مغربي 
وبدأ  أوروبية،  دول  بضعة  نحو  رحلة  في 
مرض  وعندما  إسبانيا  من  رحلته  الشاب 
مرضا شديدا ونزل من القطار وطلب قارورة 
أن  العلم  مع  إسباني  بمحل  تاجر  من  ماء 
التاجر  فرفض  اإلسبانية،  يتقن  ال  الشاب 
منه  طلب  حتى  تماما  وأهمله  معه  التعامل 
نفس الشيء شاب مغربي كان يتواجد هناك 
لحسن الحظ، فقال له هذا األخير: «يا أخي 
إنني أعيش هنا منذ عدة سنوات، فال تنتظر 
منهم أن يتجاوبوا معك حتى في قارورة ماء 
أو قطعة خبز حاف إذا لم تطلبها منهم باللغة 
اإلسباني  الشعب  احترمت  وقد  اإلسبانية»، 
يغار  ال  فلماذا  الوطنية،  لغته  على  لغيرته 
وأجــداده  آبائه  لغة  على  ا�غربي  الشعب 
عينيه  يغمض  �ــاذا  ــالده؟  ب دساتير  ولغة 
التاريخية  العربية  اللغة  مقومات  كل  عن 
ــراعــات  الــحــافــلــة بــاألمــجــاد واالخــت
عن  ويتغاضى  العلمية  واالكتشافات 
قيمتها الكبيرة والعظيمة ويحتقرها؟ 
بالتخاطب  ويتباهى  يحتقرها  نعم 
بلغة  والتعامل  والتكاتب  والتواصل 

دولة أخرى.
ا�غرب،  في  يوميا  يحدث  هذا  كل 
في ح� أن ا�نطق الذي يجب اتباعه، 
بلغة  ــة  ودراي علم  على  تكون  أن  هو 
ا�عامالت  في  ولكنك  أخرى  لغات  أو 
اليومية ال تستعمل سوى لغة أجدادك 

ولغتك الدستورية.
ا�غرب  فــي  الــيــومــي  التعامل  إن 
نفهم  أن  يمكننا  ال  الفرنسية  باللغة 
الشعب  أن  واحــدا:  شيئا  سوى  منه 
العربية  لغته  مــن  يستعر  ا�غربي 
عن  وعاجزة  قاصرة  لغة  ويعتبرها 
التعبير والتعامل، وهذا غير صحيح، 
وإال لم خاطب بها رب العا�� عباده 
كتابه  بآيات  ــد  األب حتى  األزل  منذ 
العظيم، فهل هناك أعظم من لغة كلم 
الشعوب  بها  م  وكــرّ عباده  بها  اهللا 

العربية؟
على  قــــادرة  الــعــربــيــة  الــلــغــة  إن 
ــات الــتــطــور  ــوم ــق اســتــيــعــاب كـــل م
التقنيات  معظم  أن  فخرا  ويكفينا  البشري، 
العلمية والطبية التي وصلت للدول الغربية 
قد انطلقت مع علماء عرب سجلوا أسماءهم 
حقب  مــر  على  عظيمة  عربية  لغة  بــمــداد 

التاريخ. 
وللتذكير، فإن كالمي هذا ال يعني الدعوة 
بل  األجنبية،  باللغات  ا�طبق  الجهل  إلى 
االجتماعي  والتقدم  فالعلم  العكس،  على 
ا�تداولة  الحية  اللغات  كافة  تعلم  يتطلب 
على الصعيد العا�ي والدراية بكل الثقافات 
ولكن  البعيدة،  أو  القريبة  سواء  األجنبية 
للغة  يحتفظ  أن  يجب  الــيــومــي  التعامل 

الرسمية بمكانتها األولى في ا�جتمع.
لكل ما تقدم، فإنني أوجه نداًء أخويا من 
ا�غاربة  اإلخــوان  لكل  غير  ال  الغيرة  بــاب 
ال  ولـكن  لغة،  عشرين  «تعلموا  لهم:  وأقول 
وشــفويا  كتابيا  بينــكم  فيما  تتعــــاملوا 

إال بلغتكم».

º`cO’hC’ É`gƒª∏Yh á«ÑæLCG á`¨d ø`jô°ûY Gƒ`ª∏©J{ 
zá«Hô©dG ºµà¨∏H ºµæ«H Éª«a Gƒ∏eÉ©J øµdh بقلم: رمزي صوفيا

بعد توالي الدساتير كقوانين رئيسية للبالد وكل دستور 
مغربي جديد يؤكد في أول فصوله، بأن المملكة المغربية 

هي دولة مستقلة وذات سيادة، وأن اللغة الرسمية 
بالمملكة هي اللغة العربية، فإن الواقع المعاش يقول غير 
ذلك، ألن اللغة المتداولة بين المغاربة هي لغة الدولة التي 
استعمرتهم وطردها آباؤهم األشاوس منذ عدة عقود(...)

نداء لإلخوة المغاربة:

التعامل اليومي في 
المغرب باللغة الفرنسية 
ال يمكننا أن نفهم منه 
سوى شيئا واحدا: أن 

الشعب المغربي يستعر 
من لغته العربية ويعتبرها 
لغة قاصرة وعاجزة عن 
التعبير والتعامل، وهذا 

غير صحيح، وإال لم خاطب 
بها رب العالمين عباده 

منذ األزل حتى األبد بآيات 
كتابه العظيم، فهل هناك 
أعظم من لغة كلم اهللا بها 
عباده وكرم بها الشعوب 

العربية؟



من  للعديد  دسمة  مادة  الكثير،  بجعبته  الزال  »كورونا« 
استخلصنا  أننا  إال  بها،  جاء  التي  املآسي  رغم  املجاالت، 
وترتيب  وجودنا،  في  النظر  إلعــادة  يكفي  ما  العبر  من 

أولوياتنا.
صحيح أننا في قلب األزمة، إال أنه في انتظارنا كوارث 
ال مفر منها، وحبذا لو وضعناها نصب أعيننا، ألن »معرفة 

الداء نصف الدواء«.
محالة،  ال  اقتصادية  أزمــات  العالم  دول  كل  ستواجه 
باستطاعتنا  وهل  تخطيها؟  يمكننا  فهل  كذلك،  واملغرب 

حجز مقعد متقدم بني دول العالم؟
ــرزت فــي تــاريــخ االقــتــصــاد املــغــربــي ثــاث حقبات  بـ
شهدت  حيث  اآلن،  إلــى  االســتــقــال  مــن  بــدايــة  مهمة، 
االستقال  استهدفت  التي  الخماسية  املخططات  تحديث 
وتحديث  الخارجية،  التبعية  من  والتخلص  االقتصادي 
املجاالت الفاحية، الصناعية والسياحية، مرورا بسياسة 
إلى  وصــوال  األســـواق،  وخوصصة  الهيكلي،  التقويم 

اتفاقيات التبادل الحر...
قطاعات:  ثاث  على  حاليا  املغربي  االقتصاد  ويرتكز 
الزراعة بشتى فروعها، الصناعة، والخدمات، فهل يمكننا 

االعتماد عليها للخروج من األزمة؟
رغم التطور الذي يعرفه العالم حاليا، وتوفير كل وسائل 
أرجائه  كل  من  تتعالى  أصواتا  سمعنا  أننا  إال  الرفاهية، 
تشتكي الجوع، وهاته املرة ال يقترن الجوع بالفقر.. فكلنا 
نتذكر نداءات طلبة ووهان، التي تشتكي عدم توفر األغذية 

رغم وجود اإلمكانيات، واألمثلة عديدة..
صور تجعلنا نتذكر التحدي العاملي ألزمة الغذاء 2050، 
في  باحثة  وهي  كورديل«،  »دانا  الدكتورة  صرحت  حيث 
من  املستخرج  الفوسفور  »توفير  أن  الغذائية،  النظم 
الفوسفاط، يعد أحد أهم الحلول ملشكل النقص الغذائي«، 

تصريح يبعث في نفوسنا كمغاربة، الشعور باألمان. 
سترتفع  الفوسفاط  مكانة  أن  ترجح  دراســات  وهناك 
العالم  مفاهيم  تنقلب  ربما  يدري،  فمن  للبترول،  بالنسبة 
ــدول  ال ــوى  أق تعتبران  والــصــني  فأمريكا  االقــتــصــاديــة، 
% من  و5   %  2 نسب  على  تتوفران  لكنهما  اقتصاديا، 
هاته العملة الجديدة، بينما يتوفر املغرب على 75 % من 

االحتياطي العاملي.
األشد  الدول  قائمة  في   22 الرتبة  نحتل  لكننا  جميل، 
نقصا في املياه، بسبب التساقطات الغير منتظمة، معضلة 
 ،1967 سنة  فمنذ  للقدر،  العلوية  الدولة  ملوك  يتركها  لم 
الحسن  الراحل  امللك  من طرف  السدود  تفعيل سياسة  تم 
سعيد  وأكــد  نتائجها،  حصد  استطعنا  والتي  الثاني، 
العالم  أن  البيضاء،  بالدار  املناخ  علم  أستاذ  وهو  قروق 
األرض،  إلى  املياه  إعادة  شأنه  من  مناخيا  تحوال  يشهد 
لنشهد حركة استباقية أخرى للملك محمد السادس، الذي 
للبرنامج  خصصت  عمل  جلسة  السنة  بداية  في  تــرأس 
ومياه  للشرب  الصالح  باملاء  للتزويد  الوطني  ــي  األول
سبع  مدى  على  برنامج  درهم،  مليار   115 بتكلفة  السقي، 

سنوات لتنمية وتدبير هذه املادة الحيوية.
إلى اآلن، نجمع بني عاملني كفيلني بزرع الطمأنينة في 
بنجاح،  العملية  لتتم  مهم  ركن  هناك  الزال  لكن  قلوبنا.. 
وهنا سنتحدث عن البذور، وهي بالذات مربط الفرس، وال 
أعني البذور التي زرعناها في القطن أيام صبانا، بل أعني 
البذور املهجنة التي تغزو جل أسواق العالم، وهي ناتجة 
النوع لنحصل على  أو تلقيح نباتني من نفس  عن تزويج 
ومقاومة  اإلنتاج  حجم  ناحية  من  وأقوى  محصول أفضل 
األمراض، إال أنه محصول عقيم ال يمكننا إعادة زرعه، بل 
كل موسم  البذور عند  إعادة شراء  الفاحني  يتوجب على 
االحتكار  في  وإنما  عقمه،  في  املشكلة  تكمن  وال  زراعــي، 
 5 عددها  يتعدى  ال  التي  املجال،  شركات  تمارسه  الــذي 
بينما  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  منها  اثنتان  شركات، 

األخرى متواجدة في كل من فرنسا وأملانيا وسويسرا.
ال  كهذا، حتى  عن موضوع  النظر  يجب غض  فا  لهذا، 
»الفوسفاط  مثل  إكراهات  أمام  األيــام  من  يوم  في  نكون 

مقابل البذور. 
الشركات،  لهاته  منافسة  لخلق  سبل  في  التفكير  وقبل 
يمكننا  الذي  الشيء  للبذور«،  »مصرف  توجب علينا خلق 

من تحقيق استقالية القطاع ويحمينا من االستغال.
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وجب علينا كمغاربة، أن 
نهجر، ونهائيا، خانة الرعايا لنتوجه إلى خانة املواطنني، 
ونتحلى بكل الصفات التي تمكن وطننا من تخطي األزمات 
وكذا  املغربية،  للمنتوجات  األولوية  كجعل  االقتصادية، 
املستهلك  يتطلبه  ما  إلى  ترقى  وجعلها  جودتها  تحسني 

املغربي.
الصدر،  تثلج  مغربية  اختراعات  األزمــة  خال  شهدنا 
التعقيم،  وغــرف  االصطناعي  التنفس  آالت  كاستنساخ 
بينما  مغربية،  كمامات  بتصنيع  ملكية  أوامــر  وصــدور 
الوقاية..  معدات  في  نقص  من  العالم  دول  أقوى  تشتكي 

كلها صور تجعلنا نتنبأ بأمان اقتصادي.
كما شهدنا متطوعني يعرضون خدمات مجانية ويحثون 
أن  يمكنها  مبادرة  منازلهم..  في  املكوث  على  السن  كبار 
املجانية  العاملة  اليد  توفير  في  املغرب  سجناء  تشمل 
وحني  الوطني،  االنخراط  من  كنوع  األساسية  للقطاعات 
في  املتورطني  أستثني السجناء  فأنا  السجناء،  أقــول 

قضايا تمس أمن الباد.

جلنة اليقظة االقت�شادية جلنة ا�شت�شارية فقط 
وحتويل االعتمادات يحتاج لرتخي�ص الربملان

الطوارئ  حالة  بادنا  سلطات  أعلنت  إن  ما 
دخلت  حتى  املــاضــي،  ــارس  م شهر  الصحية، 
وإجــمــاع  مجتمعية  تعبئة  ــل  ظ ــي  ف ــا  ــادن ب
السياسية  القوى  له  تداعت  استثنائي،  وطني 
إلى  اليمني  أقصى  من  واملجتمعية،  والحقوقية 
فطن  لقد  ولغته،  بطريقته  كل  اليسار،  أقصى 
الجميع منذ الوهلة األولى إلى خطورة اللحظة 
وصعوبة املرحلة، وأن الوباء اللعني ال يستثني 
واملواكبة  االحترازية  لإلجراءات  وكــان  أحــدا، 
مباشرة  بتوجيهات  بــادنــا  اتخذتها  الــتــي 
بادنا  تجنيب  فــي  حاسم  مفعول  املــلــك،  مــن 
بعض  عرفتها  التي  الكارثية  السيناريوهات 

البلدان األوروبية.
ومع توالي األيام، توالت القرارات والتدابير 
الصحي  الجانب  بني  توزعت  التي  املتسارعة 
الدولة  قــرار  وكــان  واالقتصادي،  واالجتماعي 
املغربية واضحا منذ البداية، وبدون أدنى تردد، 
املقيمني  واألجــانــب  للمغاربة  تحفظ  أن  وهــو 
إلى  تنتقل  ثم  أوال،  الحياة  في  حقهم  ببادنا، 
عاج تداعيات الجائحة ومخلفات إغاق الحياة 
العامة. طبعا، األزمة في األصل هي أزمة صحية، 
مرتبطة بالحق في الحياة، لذلك، كانت القرارات 
الجائحة  هذه  محاربة  منحى  في  تصب  كلها 
وغير  مفزعة  بسرعة  املوت  تحمل  جاءت  التي 
مسبوقة، لذلك حق لنا أن نسميها عدو البشرية.

ــرار  ــوم عــلــى غ ــي صــحــيــح أن حــكــومــتــنــا ال
حكومات العالم، تدبر وضعا غاية في الصعوبة 
والتعقيد، وهي مسنودة في ذلك بإشراف ملكي 
النيرة،  امللك  توجيهات  ترجمته  ومباشر  قوي 
الحية  للقوى  وطنية  بتعبئة  مدعومة  أنها  كما 
لكل  واملواطنات،  املواطنني  وعموم  الباد  في 

ذلك، نهمس في أذن حكومتنا بكثير من التلطف، 
بأن الظرفية واألزمة ال تحتمل أي ارتباك، وألن 
الباء،  هذا  هلل  عنا  يرفع  حتى  مؤجل  التقييم 
فيكفي التأكيد أن االرتباك والغموض من شأنه 
ويهشم  الحاصل،  الوطني  باإلجماع  يمس  أن 
الثقة التي سعدنا للمنسوب العالي الذي ظهرت 
األزمة، وسوف يشوش على هذه  به خال هذه 
وطنية  بكل  الجميع  فيها  انخرط  التي  التعبئة 
وإرادية، ومن أوجه ذلك االرتباك الذي أحيل عليه 
نسائل  أن  يمكن  ال  أنه  ذلك  الكمامات،  موضوع 
ال  وبعضهم  ارتدائها  عدم  على  الناس  ونعاقب 
الدكاكني، هذا  يجدها ال في الصيدليات وال في 
الحليب  توزيع  شركات  تفويض  قرار  أن  علما 
توزيع الكمامات، مس بشكل جدي باالحتياطات 
تتعالى  ــك،  ذل على  ــاوة  وع املتبعة،  الصحية 
أكبر  شفافية  أجل  من  الصحة  لوزارة  الدعوات 
وعدم  الوبائية،  بالحالة  العام  الرأي  إخبار  في 
االقتصار على التصريح الصحفي اليومي الذي 
اإلعام  وسائل  وتتناقله  األوبئة  مدير  يقدمه 

واملواقع االجتماعية.
يطرح الصحفيون وخلفهم املواطنون، أسئلة 
الوفيات  معدالت  ارتفاع  أسباب  عن  مشروعة 
قياسا بعدد اإلصابات املعلن عنها، ويجرون في 
ذلك مقارنات مع الدول األخرى، ناهيك عن غياب 
التي  السريع  الفحص  أجهزة  حول  املعطيات 
اقتنتها اململكة، بل إن جريدة االتحاد االشتراكي 
ذهب  الحكومة،  في  مشارك  حزب  لسان  وهي 
تتفادى  الصحة  وزارة  أن  اعتبرت  حينما  أبعد 
الحديث عن مرضى ووفيات اإلنعاش وتعتبرها 
)انظر   »19 »كوفيد  ملرضى  الــســوداء  العلبة 
جريدة االتحاد االشتراكي العدد 15512، السبت 

فعالية  أن  عــن  ناهيك  هــذا   ،)2020 األحــد   /
موضوع  مــازال  املعتمد  العاجي  البروتوكول 
النقاش  أن  بيد  العاملي،  الصعيد  على  نقاش 
يبدو  لدى املختصني  العمومي في بادنا حوله 
مازال  الــوزارة  لدن  من  األولي  وتقييمه  غائبا، 

حبيسا لديها.
كما أن التدبير القانوني واملؤسساتي أيضا، 
أن  الفتا  كــان  ولقد  ــاك،  ــب االرت مــن  نــوع  شابه 
النواب  مجلس  في  النيابية  الفرق  ممثلو  يؤكد 
برفع  يتعلق  بقانون  مــرســوم  مناقشة  أثــنــاء 
اليقظة  لجنة  أن  الخارجية  التمويات  سقف 
أن  يمكن  وال  استشارية،  لجنة  االقتصادية، 
هذا  وفي  الدستورية،  املؤسسات  عمل  تعوض 
الكام ما فيه، هذا ناهيك عن النقاش املثار حاليا 
املنصوص  العمومية  النفقات  تغيير  بخصوص 
فرغم  الجارية،  للسنة  املالية  قانون  في  عليها 
تقليص  بوجوب  مقتنعون  الفرقاء  جميع  أن 
االقتصادي،  الكساد  ملواجهة  العمومية  النفقات 
في  يتم  أن  يجب  ــك  ذل أن  يعتبرون  أنهم  إال 
الكامل  وبالتوافق  والقانون،  للدستور  احترام 

مع البرملان صاحب الترخيص املالي األصلي.
في  لسنا  قانوني  لغو  هذا  إن  قائل  يقول  قد 
بتلطف  جوابنا  يكون  وسوف  اآلن،  إليه  حاجة 
وبساطة، إن ساحنا املركزي ملواجهة الجائحة 
في ظل ندرة املوارد، يظل هذا اإلجماع الوطني 
املغاربة،  عنه  عبر  الذي  الكبير  التضامن  وهذا 
مرتبط  فإنه  الوطني،  اإلجماع  ولكي نحفظ هذا 
الحوار،  الشفافية،  بمبادئ  الدقيق  بالتقيد 
كل  وقبل  الخطاب،  في  واملصداقية  الوضوح، 
دولة  مستلزمات  احترام  بوجوب  وبعده،  ذلك 

املؤسسات والقانون.
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مفاهيم االقت�شاد 
اجلديدة ما بعد »كورونا«

نجمة الرفاعي 

متسارع،  بشكل  العالم  »كورونا«  وباء  يجتاح 
مما جعل نصف سكان الكرة األرضية في بيوتهم 
معهودة  غير  سابقة  في  الصحي،  الحجر  تحت 
أرخى  الفيروسي،  االجتياح  وهــذا  عصور.  منذ 
بظاله على املنظومة االقتصادية العاملية، ووضع 
أن  حيث  الــحــروب«،  »اقتصاد  حالة  في  ــدول  ال
العالم يستعد ألسوأ سنة اقتصادية منذ »الكساد 
الكبير« سنة Great depression( 1929(، وأول 
 )Stagflation( مرحلة لظاهرة التوقف والتضخم
الكرة  تدخل  أن  ويرتقب  الستينيات.  أواسط  منذ 
الكبرى«  االقتصادية  الصدمة  »أزمة  في  األرضية 
اقتصادي سلبي في جل  نمو  في  التي ستتسبب 
دول العالم وموت اقتصادي ملجموعة كبيرة جدا 
ملناصب  خطيرة  خسائر  ترافقها  املقاوالت،  من 
االجتماعي  االســتــقــرار  »جـــودة  ومعها  الشغل 

العاملي«.
واملـــغـــرب بـــــدوره، ســيــعــانــي مـــن الــتــبــعــات 
االقتصادية لوباء »كورونا«، على كافة املستويات 
ومنظومة  املاكرواقتصادية  بالتوازنات  املرتبطة 
الطلب الداخلي والخارجي والهندسة املوازناتية، 
للحالة  بالنظر  عادية  كونها  رغم  التبعات،  وهذه 
تحديات  طياتها  في  تكتسي  أنها  إال  الوبائية، 
عميقة، وفرصا واعدة لضمان تحول تنموي سليم 
ومستدام، واألكيد، أن التوقعات االقتصادية التي 
التحيني،  دائمة  ستظل  االقتصاديون،  يقدمها 

نتيجة التغيرات املتسارعة للوباء ولتبعاته.
االقتصادي  التوقف  من  حالة  العالم  يعرف 
تدابير  نتيجة   ،)standby économique(
دول  اتخذته جل  الذي  الجماعي  الصحي  الحجر 
التوقف  وهذا  الفيروس،  محاربة  أجل  من  العالم 
الذي  العاملي  االقتصاد  على  كبير  بشكل  ينعكس 
مسبوق  غير  كساد  إلى  الطريق  في  نفسه  يجد 
عاملي  اقتصادي  تراجع  وحالة   ،1929 أزمة  منذ 
هي األخطر منذ اعتماد منظومة»بريتون وودس« 
العاملية  الحرب  انتهاء  عقب   )bretton woods(
انكماشا  أمريكا  تعرف  أن  يتوقع  فمثا  الثانية، 
سنة   %  3.3 يفوق   )récession( اقتصاديا 
منصب  مليون   3.28 حوالي  تخسر  وأن   ،2020
خسرته  ما  مرات  بخمس  يفوق  رقم  وهو  شغل، 
 crise des(  2008 أزمـــة  ــال  خ مناصب  مــن 
subprimes(، كما يرتقب أن تشهد دول االتحاد 
في   %  6 إلــى  تصل  انكماش  حــاالت  ــي  األوروبـ
يكون  أن  يمكن  والحال  أملانيا  في   % و5  فرنسا 

أكثر خطورة في إيطاليا وإسبانيا، وسيعرف جزء 
كبير من دول العالم الظاهرة االقتصادية املعروفة 
حالة  وهي   ،)Stagflation( التضخمي  بالركود 
وبطالة   ،)croissance( ضعيف  اقتصادي  نمو 

.)inflation( عالية، يرافقه تضخم مرتفع
سيناريو  بنفس  التكهن  يمكن  املغرب،  وفــي 
االقتصاديات العاملية، لسببني رئيسيني مرتبطني 
أوال بدرجة انفتاح االقتصاد الوطني على العالم 
التوقف  بدرجة  وثانيا   ،%  80 تتجاوز  والتي 
مستويات  على  خــاصــة  بــبــادنــا،  االقــتــصــادي 
قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة 
والفاحة دون إغفال حالة الجفاف التي تمر منها 
مدة  بني   )corrélation( الترابط  لكن  الباد، 
الوطني  االقتصاد  ومردودية  الصحية  الطوارئ 
كلما  املــدة  هــذه  زادت  كلما  حيث  كبيرة،  تبقى 
اقتربنا من سيناريو االنكماش والعكس صحيح، 
السامية  املندوبية  قراءة  في  التوجه  هذا  ويظهر 
أن  أكدت  حيث  االقتصادية،  للظرفية  للتخطيط، 
سالبة  نمو  نسبة  سيعرف  الوطني  االقتصاد 
الثاني  الفصل  خــال   »%  1.8 بـ»ناقص  تقدر 
املضافة  القيمة  تقلص  بسبب   ،2020 سنة  من 
وتيرة  مــن  النصف  يــعــادل  بما  الــفــاحــة،  دون 
املطاعم  أنشطة  معظم  توقف  مع  مــوازاة  نموها 
والفنـادق، وكـــذا تقلــص 60 % من أنشطة النقل 
و22 % من أنشطة التجارة، وإضافة إلى تراجع 
الخدمات املؤدى عنها، يرجح أن تنخفض القيمة 
املضافة للقطاع الثانوي بـ 5 %، متأثرة بتراجع 
الطلب  انخفاض  ظل  في  التحويلية  الصناعات 
والنسيج  السيارات  صناعة  وتقلص  الخارجي 
من  املعادن  قطاع  سيتأثر  وبدوره  واإللكترونيك، 
عقب  الكيميائية  الصناعات  على  الطلب  تراجع 

انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.
يمكن  السلبية،  االقــتــصــاديــة  الحالة  وهـــذه 
في  السنة،  هذه  من  الثاني  الفصل  فقط  تهم  أن 
السريع  التعافي  ضمان  من  املغرب  تمكن  حالة 
هذا  تجاوز  من  سنتمكن  حيث   ،fast recovery
االقتصاديني  الفصلني  في  الظرفي«  »االنكماش 
»االنكماش  عليه  يصطلح  ما  وتحقيق  القادمني، 
الــذي   )V - shaped recession( الــظــرفــي« 
»االنكماش  سنة  سيناريو  بــادنــا  عــن  سيزيح 
توقع  يمكن  وأوليا،   .Full recession الكلي« 
أكثر  في  نمو  كنسبة   %  1.2 إلــى   1 نمو  نسبة 
تصل  قد  انكماش  ونسبة  تفاؤال،  السيناريوهات 

إلى مستويات تفوق 6 % في أكثر السيناريوهات 
املرتبطة  الفرضيات  إلى  بالرجوع  وذلك  تشاؤما، 

بسرعة التعافي. 
الصعبة،  االقــتــصــاديــة  الظرفية  هــذه  ــام  أمـ
لتدبير  محكمة  اقتصادية  لخطة  املغرب  سيحتاج 
باألساس مساعدة  تهم  »كورونا«،  بعد  ما  مرحلة 
تأهيل  وإعــادة  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت 
بادنا  وستحتاج  الوطنية،  اإلنتاجية  املنظومة 
من  املالية  لقانون  تعديا مستعجا  الهدف،  لهذا 
إلنقاذ   ،)cadre fiscal( إطار جبائي  إعداد  أجل 
لتوفير  املوارد  منظومة  هندسة  وإعادة  املقاوالت 
ودفع  اإلنتاجي  النسيج  لدعم  أنجع  إمكانيات 
عجلة التنمية، كما نوصي بضرورة تقليص نسبة 
إلى   )taux directeur( األبناك  تمويل  إعــادة 
% بصفة استثنائية وملدة سنتني، لتسهيل   1.75
منظومة  تقوية  مع  أقل  بتكلفة  املقاوالت  تمويل 
الضمانات  قانون  بتفعيل  الوطنية،  الضمانات 

املنقولة وتعزيز دور صندوق الضمان املركزي.
خطة  توفير  على  العمل  املثالي،  من  وسيكون 
سيجدون  الذين  أسر  دعم  الستمرار  ميزانياتية 
إنعاش  لضمان  وظائفهم،  استعادة  في  صعوبة 
االستهاك،  تحفيز  عبر  الداخلي  الطلب  منظومة 
خاصة وأن قوة االقتصاد الوطني تكمن في الطلب 
أن يوجه بشكل براغماتي  الذي ينبغي  الداخلي، 
للمنتوجات الوطنية الصنع، ويجب تسريع مسار 
خاصة  الصنع،  املحلية  الطبية  املنتجات  تصدير 
مما  عليها،  العاملي  الطلب  ارتــفــاع  سياق  فــي 
سيمكن من تعويض جزء من الخسارات املترتبة 

عن تقلص منظومة الطلب الخارجي.
الخطة،  لــهــذه  املــالــيــة  اإلمــكــانــيــات  ولتوفير 
نوصي بضرورة أن تستفيد الدولة من تصنيفها 
حسب  املستقرة  النظرة  وذي  املحترم  االئتماني 
 Financial العاملية  االئتماني  التصنيف  وكاالت 
 obligations سيادية  سندات  إلصدار   ،rating
souveraines خاصة بجائحة فيروس »كورونا«، 
في  العامليني  املستثمرين  رغبة  من  واالستفادة 
تدبير مخاطرهم النقدية عبر االستثمار في سندات 
سيادية مضمونة الربح ومحدودة املخاطر، وهذا 
بتكاليف  هامة  تمويات  لبادنا  سيتيح  اإلجراء 

أقل بكثير من املسار العادي لاقتراض.

*باحث اقتصادي ومحلل مالي

نجيب الصومعي*

عمر عباسي

»كورونا« واالقت�شاد.. و�شناعة اال�شتقرار
نافذة للرأي

لنحافظ على هذا اإلجماع الوطني
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ا�جلس  أمام  أثيرت  التي  الدفوع 
األعلى للحسابات وجوابه عنها:

ــام  ــي بــديــة ا�ــحــاكــمــة أم أثــيــر ف
دفوعات  للحسابات،  األعلى  ا�جلس 

تتعلق بـ:
ـ الدفع بعدم االختصاص.

ـ الدفع بالتقادم.
مسطرية  قــواعــد  بخرق  الــدفــع  ـ 
منصوص عليها في قانون ا�سطرة 

ا�دنية.
الدفوع  تلك  عن  ا�حكمة  وأجابت 

بقرار جاء فيه:

بالنسبة للدفع املتعلق بعدم 
االختصاص:

للحسابات  األعلى  ا�جلس  أجاب 
((حيث  يــلــي:  بما  الــدفــع  هــذا  عــن 
�قتضيات  وفقا  ا�جلس،  يــمــارس 
 62.99 رقــم  القانون  من   51 ــادة  ا�
ا�تعلق بمدونة ا�حاكم ا�الية، مهمة 
ا�تعلق  التأديب  ميدان  في  قضائية 
بالنسبة  ا�الية  والشؤون  با�يزانية 
عون  أو  مــوظــف  أو  مــســؤول  لكل 
بأحد األجهزة الخاضعة الختصاص 
هذا  في  للحسابات  األعلى  ا�جلس 

ا�جال، والواردة في نفس ا�ادة.
من  تعتبر   ........ أن  ــث  وحــي
لها، شكل مؤسسة  التابعة  ا�صالح 
عمومية تتمتع بالشخصية ا�عنوية 
طبقا  واإلداري،  ا�الي  واالستقالل 
ــى مــن الــقــانــون رقــم  ــ لــلــمــادة األول
الظهير  بتنفيذه  الــصــادر   07.00
 15 بتاريخ   1.00.203 رقم  الشريف 
صفر 1421 (19 ماي 2000) ا�تعلق 
بـــــإحـــــداث......... وحــيــث تــنــدرج 
ا�ؤسسات العمومية ضمن األجهزة 
ا�جلس  الخــتــصــاص  الــخــاضــعــة 
التأديب  مادة  في  للحسابات  األعلى 
ا�الية  والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق 
ا�حاكم  مدونة  من   51 للمادة  طبقا 
السيد  تعي�  تــم  وحــيــث  ا�ــالــيــة، 
تفيد  كما  �صلحة.......  رئيسا   .....
عــدد.......   ..... وزيــر  مراسلة  بذلك 
يعتبر  تلك،  وبصفته   ..... تــاريــخ 
ا�عني باألمر موظفا مسؤوال بجهاز 
األعلى  ا�جلس  الختصاص  يخضع 
للحسابات في مادة التأديب ا�تعلق 
وعليه،  ا�الية،  والشؤون  با�يزانية 
هذا  في  للنظر  مختص  ا�جلس  فإن 

ا�لف)).

بالنسبة للدفع بالتقادم:
للحسابات  األعلى  ا�جلس  أجاب 
ا�خالفات  تتقادم  ((حيث  يلي:  بما 
ــب ا�ــتــعــلــق  ــأدي ــت ــل ا�ــســتــوجــبــة ل
لم  إذا  ا�الية  والشؤون  با�يزانية 

أو  ا�جلس  طرف  من  اكتشافها  يتم 
كل سلطة مختصة داخل أجل خمس 
التاريخ  من  تبتدئ  كاملة  سنوات 
طبقا  فيه،  ارتكبت  قد  تكون  الــذي 
للمادة 107 من مدونة ا�حاكم ا�الية، 
وحيث يفيد التقرير ا�تضمن لنتائج 
ــذي أحــالــه  الــبــحــث الــتــمــهــيــدي، الـ
العامة،  النيابة  على  األول  الرئيس 
بوجود   ...... رقم  الرسالة  بواسطة 
قرائن على أن تدبير بعض الصفقات 
التي أبرمتها ..... في إطار البرنامج 
االستعجالي من أجل اقتناء ...... قد 
يكون شابته اختالالت من شأنها أن 

ا�تعلق  التأديب  ميدان  في  تدخل 
وعليه،  ا�الية،  والشؤون  با�يزانية 
السيد  إلى  ا�نسوبة  ا�ؤاخذة  فإن 
بعد  ارتكبت  قد  تكون  والتي   ......
التقادم  يطلها  لم   ............. تاريخ 
من   107 ا�ــادة  في  عليه  ا�نصوص 

مدونة ا�حاكم ا�الية)).

بالنسبة للدفوعات الشكلية:
للحسابات  األعلى  ا�جلس  أجاب 
((حيث الحظ دفاع ا�تابع  بما يلي: 
تقرير  أن   ..... بتاريخ  مذكرته  في 
القيام  إلى  يشير  ا�قررة  ا�ستشارة 
بـــإجـــراءات الــتــحــقــيــق وا�ــعــايــنــة 
الطرف  غياب  فــي  ولكن  والبحث، 
بعده  ومــا   55 الفصل  وأن  ا�عني، 
وا�تعلق  ا�دنية  ا�سطرة  قانون  من 
كل  أن  على  ينص  الدعوى،  بتحقيق 
إجراء يتعلق بتحقيق الدعوى يجب 
األطــراف  جميع  بحضور  يكون  أن 
وأن تكون مسطرته تواجهية، وحيث 
وقضاء،  فقها  عليه  ا�تفق  مــن  أن 

تعتبر  ا�دنية  ا�سطرة  قــواعــد  أن 
التقاضي  العامة إلجراءات  الشريعة 
أو  مدنيا  التقاضي:  نوع  كان  كيفما 
جنائيا أو إداريا أو تجاريا أو غيره، 
الثالث  الفصل  أكده  ما  حسب  وذلك 
قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من 
شتنبر   18 بتاريخ   1074.447 رقم 
قانون  نص  على  با�صادقة   1947
على  صريح  بنص  ا�دنية  ا�سطرة 
تطبيق مقتضيات هذا القانون حتى 
نصوص  تنظمها  التي  القضايا  في 
لم  إذا  خاصة  وتنظيمية  تشريعية 
صريح  نص  القوان�  هذه  في  يرد 

خاص بها.
قواعد  لذلك،  تبعا  تكون،  وحيث 
الشريعة  ا�دنية  ا�سطرة  قــانــون 
لم  متى  التطبيق  واجــبــة  الــعــامــة 
ا�سطرية  الــقــوانــ�  مــع  تتعارض 
با�جال  الــخــاصــة  ا�وضوعية  أو 
ا�عني، إذ العبرة من ذلك، أن ا�شرع 
األساسية  الــقــواعــد  بــوضــع  اهــتــم 
قانون  فــي  للتقاضي  والجوهرية 
في  اكتفى  بينما  ا�دنية،  ا�سطرة 
ببسط  ا�سطرية  القوان�  من  غيره 
ما يشكل خصوصيات لهذه القوان� 

وما يتالءم معها.
التي  القضايا  في  البت  إن  وحيث 
األعلى  ا�جلس  الختصاص  تخضع 
للحسابات في مادة التأديب ا�تعلق 
تؤطره  ا�الية  والشؤون  با�يزانية 
في  عليها  منصوص  خاصة  قواعد 
من  الثاني  الفصل  من  الثالث  الفرع 
الباب الثاني ا�تعلق باالختصاصات 
من  األول  الــكــتــاب  ــن  م وا�ــســاطــر 

القانون رقم 62.99 ا�ذكور أعاله.
ا�الية،  ا�حاكم  مدونة  إن  وحيث 
�ا أحالت في بعض مقتضياتها على 
قانون  في  عليها  منصوص  قواعد 
اإلجــراءات  (تبليغ  ا�دنية  ا�سطرة 
ــي إطــار  ــجــوء إلـــى الــخــبــرة ف ــل وال
با�يزانية  ا�تعلق  التأديب  مسطرة 
صراحة  تنص  لم  ا�الية)  والشؤون 
على كون قانون ا�سطرة ا�دنية هو 

الشريعة العامة.
وحيث سبق لهيئة الغرف ا�جتمعة 
(ا�ادتان 19 و20 من مدونة ا�حاكم 
نونبر   17 بتاريخ  رأيها  في  ا�الية) 
تطبيق  جـــواز  مـــدى  حـــول   2016
ا�حاكم  أمام  ا�دنية  ا�سطرة  قانون 
بمقتضيات  التذكير  وبعد  ا�الية، 
الشريف  الظهير  من  الثالث  الفصل 
بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 
أعــاله،  ــور  ــذك ا�  1947 شتنبر   18
ا�سطرة  قواعد  تطبيق  أجــازت  أن 
ا�دنية أمام ا�حاكم ا�الية متى كانت 

القضائية  واالختصاصات  مالئمة 
لهذه ا�حاكم وما لم يرد نص خاص 
إليه  ا�شار   62.99 رقم  القانون  في 

أعاله)).
وانــتــهــى قـــرار ا�ــجــلــس األعــلــى 
على  الــجــواب  وخــتــم  للحسابات 
في  ليس  ((وعليه،  بـــ:  الدفع  ذلــك 
معاينة  إلــى  ا�تابع  استدعاء  عــدم 
الــصــفــقــات ا�ــعــنــيــة بــا�ــتــابــعــة ما 
ا�تعلق  الــتــأديــب  مسطرة  يخالف 
من  وما  ا�الية  والشؤون  با�يزانية 
شأنه اإلخالل بمبدأ التواجهية الذي 
على  ا�الية  ا�حاكم  مدونة  كرسته 

سواء  اختصاصاتها  جميع  صعيد 
القضائية أو غير القضائية)).

ــضــى به  ــا ق ــم وخـــتـــم الـــقـــرار ب
حق  في  للحسابات  األعلى  ا�جلس 
إذ صرحت: من حيث  باألمر،  ا�عني 
ا�جلس  اختصاص  بانعقاد  الشكل: 
القضية  في  للبت  للحسابات  األعلى 
ا�تعلق  الــتــأديــب  ــادة  مـ ــار  إطـ فــي 
ومن  ا�الية،  والــشــؤون  با�يزانية 
حيث ا�وضوع: بقيام مسؤولية ..... 
حقه،  في  الثابتت�  ا�خالفت�  عن 
قدرها  مالية  بغرامة  عليه  والحكم 
من   66 للمادة  طبقا  درهما   .......
بمدونة  ا�تعلق   62.99 رقم  القانون 

ا�حاكم ا�الية... إلخ.
كتابه  براو،  محمد  األستاذ  وختم 
الصفحة  في  وردت  بخاتمة  القيم، 
242 وكان موضوعها االستفسار عن 
القرارات واألحكام  الذي تعرفه  ا�آل 
حيث  ا�الية  ا�جاكم  عن  الــصــادرة 
للمبادرة  حان  قد  الوقت  ((إن  قال: 
الحيوية،  النقطة  هذه  معالجة  إلى 
عملية  ــغ  صــي ــورة  ــلـ بـ ــالل  ــ خ ــن  مـ
ا�جلس  ب�  (بالتنسيق  تطمينية 
العامة  والخزينة  للحسابات  األعلى 
باليق�،  الشك  دابر  تقطع  للمملكة) 
الجديدة  االنطالقة  �صداقية  ضمانا 
للمجلس األعلى للحسابات، وتأمينا 
لعذرية التجربة ا�ستحدثة للمجالس 

الجهوية)).
هذه قراءة أولية للمسطرة ا�تبعة 
أمام ا�جلس األعلى للحسابات وفق 
ما نصت عليه مدونة ا�حاكم ا�الية، 
واقتصرت القراءة على إلقاء الضوء 
با�سطرة  ا�تعلق  الــجــانــب  عــلــى 
األعلى  ا�جلس  ــام  أم وإجــراءاتــهــا 
ا�تعلق  الجانب  وبقي  للحسابات، 
الجهوية،  ا�جالس  أمــام  با�سطرة 
للمحاكم  الهيكلي  التنظيم  وبيان 

ا�الية.
انتهى
* من هيئة احملامني بالرباط
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إن البت في القضايا التي تخضع الختصاص 
المجلس األعلى للحسابات في مادة التأديب 
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تؤطره 
قواعد خاصة منصوص عليها في الفرع 
الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني 
المتعلق باالختصاصات والمساطر من 
الكتاب األول من القانون رقم 62.99.

جطو
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يقول الشاعر:
 تسألني ُأمَّ الخيار َجَمال

يمشي رويدا ويكون أوال
نندب  ونحن  اآلن،  لحالنا  توصيفا  أجد  ال 
من  أيقظتنا  هاربة  تنمية  في  العاثر  حظنا 
 »19 »كوفيد  ضربات  عنها  الغفلة  سبات 
الشعري  البيت  هذا  أجد سوى  ولم  القاتلة، 
مفارقة  صلب  فــي  صاحبه  يضعنا  الـــذي 
بني  جمع  غــريــب  طلب  فــي  تتمثل  محيرة 
ضدين ال يجتمعان: بطء السير، والحلول في 

املرتبة األولى.
تطالب  وأنـــت  املـــواطـــن،  ــزي  ــزي ع تــذكــر 
في  أوال  يــكــون  ــأن  ب الحكومة،  جمل  اآلن 
االجتماعية  والقطاعات  والتعليم  الصحة 
أو  بقليل  ساهمت  أنك  تذكر  واالقتصادية، 
كثير في ما آل إليه وضع هذا الجمل من حال 
هذه  في  يستطيع  ال  الخطو،  وئيد  جعلته 
اللحظة التي تستلزم الركوض أن يركض مع 

الراكضني، وال حتى أن يسرع الخطو.
ــى  ــال إلـ ــ ــرحـ ــ ــر أنـــــك شـــــــددت الـ ــ ــذك ــ ت
في  وتزاحمت،  وصفقت  املــهــرجــانــات)..(، 
وقت كان يدعو فيه عقالء الوطن إلى تحويل 
الصحة  بناء مغرب  إلى  الضخمة  ميزانيتها 
أنك  تذكر  االجتماعي..  والتماسك  والتعليم 
كنت تحبط جهودهم، ألنك شكلت رقما كبيرا 
ما  إنهم  فعلوا  وقالوا  املنظمون،  به  حاجج 
وأنهم يسعون  إليه،  واطمأن  الشعب  أراده 
وما  عليك،  البسمة  وإدخـــال  إســعــادك  إلــى 
عن  تعبيرا  إال  إليه  عميق  فج  كل  من  حجك 
الذي عرفت  الكاذب  الفرح  االستجابة الدعاء 

اآلن فقط أنه كان كذلك.
معدودة  بــدراهــم  صوتك  بعت  أنــك  تذكر 
وفي  نفسك،  في  وكنت  البعض(،  )املقصود 
وأنــت تصوت على  الــزاهــديــن  مــن  وطــنــك، 
تأشيرة  وتمنحهم  واملجرمني،  اللصوص 

سكينا  وتــعــطــيــهــم  جــثــتــك،  عــلــى  ــرور  ــ املـ
في  شاركت  أنك  تذكر  الوطن..  لنحر  حــادا 
ليس  باستماتة،  عنهم  ودافعت  حمالتهم، 
ذلك  في  لك  ألن  ولكن  بمشروعهم،  إيمانا 
مآرب أخرى ال تخرج عن تمويل ليال حمراء، 
تتسلمها  وأنــت  تعرف  كنت  وريــقــات  وعــن 
تطعن  مدنسة  لخدمات  متسخ  مقابل  أنها 
أنك منحت صوتك  الوطن من الخلف.. تذكر 
سبحة  بحمل  الدينية  مشاعرك  دغدغوا  ملن 
عصبية  دفاع  عنهم  دافعت  وأنك  ومصحف، 
أخي  مع  »أنا  يقول:  حالك  ولسان  جاهلية، 
أن قطعوا خيط  بعد  ابن عمي«، وحتى  ضد 
حامال  ظللت  املصحف،  ومــزقــوا  السبحة، 
الوطن  أن  ونسيت  ــدي،  األب النصرة  شعار 
أكبر من الجميع، وأن الوالء ال يكون إال له، 
أن  البيضاء،  محجته  عن  زل  من  حكم  وأن 
النسيان، ومن تنكر لوعوده  يلقى في مزبلة 

القفا  له صفعة  ُترد  أن  جزاؤه  وجهه،  وغير 
بصفعة على الوجه.

تــذكــر أنـــه فــي وقـــت كــانــت فــيــه حناجر 
املجالس  نهب  مستنكرة  تصدح  ــرار  األحـ
النفس  تمني  كنت  الــعــام،  للمال  املنتخبة 
بأن تنال عظما به بقايا لحم ننت أتوا عليه، 
وكنت أنت الحارس األمني الذي يرابض في 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  والنهار  الليل 
طمعا  واملشاغبني  املشوشني  بخبر  ليأتيهم 

في فتات مائدة اللئام.
زمن  في  الــجــراح  أنكأ  أن  غايتي  ليست 
إلى  ــداد  ارت ولكنه  عشر«،  التاسع  »كوفيد 
الوراء للتذكير، وألخذ العبر والدروس حتى 
ال تعود حليمة إلى عادتها اللعينة بعد رحيل 
هذا الذي صفعنا بال رحمة، وذكرنا بهواننا، 
الجسيمة  تغتفر، وأخطائنا  ال  التي  وزالتنا 

في حق الوطن.

 نور الدين الطويليع

�أخي �ملو�طن: تذكر و�أنت يف زمن »كوفيد 19« ما كنت 
تفعله بالأم�س القريب

ــع من  ــرف ــى ال ــرب إلـ ــغ يــحــتــاج امل
استثماراته لتسريع مسلسل التنمية، 
املباشرة  الخارجية  االستثمارات  ألن 
كل  في  للتنمية  كبيرة  رافعة  تعتبر 
استثناء،  بــدون  تجدها  لــذا  ــدول،  ال
هذا  في  للتحكم  استراتيجيات  تضع 
املجال، ونادي الدول الكبرى املستقبلة 
لهذه االستثمارات الخارجية، تتحكم 
على  النصف،  يتجاوز  بما  ستة  فيه 
األمريكية  املتحدة  الواليات  رأسها 
واململكة  كــونــغ  ــغ  ــون وه ــصــني  وال
املتحدة وهولندا وسنغافورة، حسب 

آخر تقرير في هذا املجال.
املغرب  أعطى  التقرير،  هذا  نفس 
استثمارات  بمجموع   ،61 الرتبة 
األخيرة،  سنوات  للخمس  خارجية 
الرتبة  مقابل  دوالر  مليار   15.3 ناهز 
دوالر  مــلــيــار   12.12 وبــمــبــلــغ   68
تقدم  إنه  السابقة.  الخماسية  خالل 
ملموس، لكنه يبقى غير كاف مقارنة 
مستوى  على  الكبير  التنافس  مــع 
القارة اإلفريقية ودول آسيا وأمريكا 

الالتينية في هذا املجال.
الرتبة  املغرب  يحتل  إفريقيا،  ففي 
ونيجيريا  مــصــر  ــن  م ــل  ك بــعــد   ،8
وغانا  واملوزمبيق  إفريقيا  وجنوب 
البلدين  هذين  والكونغو،  وإثيوبيا 
هذا  فــي  بسرعة  صــعــدا  األخــيــريــن 
املـــجـــال، بــفــضــل االســتــراتــيــجــيــات 
االقتصادية الفعالة  واإلصــالحــات 
التي تبنتها الدولتان مؤخرا، ومصر 
في  كبيرة  قفزة  األخــرى  هي  حققت 
الصف  من  قفزت  حيث  املجال،  هذا 
51 إلى الصف 39، بحجم استثمارات 
مليار   34 نــاهــز  خارجية  مباشرة 
دوالر خالل الخمس سنوات األخيرة، 
الجريئة  اإلصالحات  أن  يظهر  مما 
تعطي  بــدأت  مصر  بها  قامت  التي 
تحرير  مجال  في  وخصوصا  أكلها، 
يذهب  ما  عكس  وهو  الصرف،  سعر 
الذي  املغرب،  بنك  إليه كل مرة والي 
محافظة،  جــد  نقدية  سياسة  يقود 
حيث يقدم لنا مصر كبلد متضرر من 
هذا اإلصالح. مقارنة املغرب بعدد من 
الدول الصاعدة، يظهر الهوة الكبيرة 
تحقق  فالشيلي  ــجــال،  امل هــذا  فــي 
 66.6 وكولومبيا  دوالر،  مليار   70
مليار   85 وأندونيسيا  دوالر،  مليار 
دوالر، وسنغافورة 360 مليار دوالر، 
وبالتالي، البد لنا أن نتساءل عن هذا 
الفرق الشاسع بيننا وبني العديد من 
الدول الصاعدة في هذا املجال، رغم 
جد  مؤهالت  على  يتوفر  املغرب  أن 
كبيرة وعلى موقع استراتيجي عاملي، 
وعلى عدد من اتفاقيات التبادل الحر، 
مناخ  مجال  في  متقدمة  رتبة  وعلى 
في  متخصصة  وكالة  وعلى  األعمال، 
هذا املجال، وعلى استقرار سياسي. 
موجود  لكنه  بالسهل،  ليس  الجواب 
وضع  مــن  للمغرب  البــد  ومــعــروف: 
باالستثمارات  خاصة  استراتيجية 
من  أكثر  بجلب  له  تسمح  الخارجية 

10 ماليير دوالر سنويا.
النموذج  مراجعة  لجنة  أن  أكيد 
التنموي ستأخذ هذا املجال الحيوي 
ــار، ألنـــه مــدخــل قــوي  ــب ــت بــعــني االع

لتسريع التنمية في املغرب.

ال�ستثمارات اخلارجية 
وحتدي التنمية باملغرب

 د. إدريس الفينة

إلخضاع  بعد  الــوقــت  يحن  ألــم 
أساسي  لتكوين  السلطة  ــوان  أع
إدارة  ــع  م للتعاطي  وإجـــبـــاري 
اليوم  وأننا  خصوصا  ــات،  األزمـ
التي  الراهنة  الظرفية  أن  ــدرك  ن
هــذا  تستلزم  بــالدنــا،  تشهدها 

القرار وبقوة ملحة؟
وزارة  ــدى  لـ ــدرج  ــ م هــو  فــكــمــا 
دورات  تنظيم  يجب  الــداخــلــيــة، 
لفائدة  آلخــر،  حــني  مــن  تكوينية 
و»الشيوخ«،  »املقدمني«  من  املئات 
وفق استراتيجية تنهجها الوزارة 
املعطيات  جمع  لغرض  الوصية 
متقدمة  بطرق  املعلومات  وتبادل 
اإلرهــابــيــة  للمشاريع  للتصدي 
النظام  على  حفاظا  والعدوانية، 

العام.
سائر  ترافق  ظاهرة  فــاألزمــات 

مراحل  عــدة  في  والشعوب  األمــم 
األحــداث  وعبر  الــبــالد،  بها  تمر 
مرحلة  كــل  فــي  نجد  التاريخية، 
نجاح  حالة  وفي  مختلفة،  أزمــات 
محالة  فــال  معينة،  أزمـــة  تدبير 
العام  النظام  على  الحفاظ  سيتم 
وهنا  الدولة،  واجبات  من  كواجب 
املهارات  استحضار  الواجب  من 
ألعوان  واللوجستيكية  التواصلية 
األجـــواء  على  للحفاظ  السلطة، 
املواطنني  التزام  لغرض  اإليجابية 
واملقيمني ببالدنا بتطبيق تعليمات 

السلطات الحكومية بحذافيرها.
ــوم هـــذا »الــجــهــاز«  ــي ونــجــد ال
تواصلية  استراتيجية  تبنى  قد 
مع  تتساير  العشوائية،  أساسها 
املعاملة التي كان يتبناها »املقدم« 
أمام  املجال  يفتح  مما  القدم،  في 
تــأويــالت  لــطــرح  مجتمعية  فــئــة 
يــتــم نــشــرهــا على  ومــضــاربــات 

وسائل التواصل االجتماعي. 
و»الشيوخ«  »املــقــدمــني«  فبقاء 
يطرح  ــيــوم،  ال عليه  هــم  مــا  على 
وزارة  ــى  ــل ع بـــقـــوة  ــاؤل  ــتـــسـ الـ

الداخلية، من أجل تأسيس معاهد 
واألقاليم  العماالت  مختلف  عبر 
على  الفئة  هذه  لتكوين  باململكة، 
تدبير  مــادة  وإدراج  السنة،  مــدار 
مؤطرين  إشـــراف  تحت  ــات  األزمـ
لنوعية  تستجيب  ــاءة  ــف ك ذوو 
عملهم األمني واإلداري الشاق، مع 
العمل،  لــوازم  جميع  من  تمكينهم 
ليتم التعامل مسقبال مع مثل هذه 
الحاالت كلما أصاب املغرب مكروه، 
االستهتار  فخ  في  الوقوع  وعــدم 

واالرتباك.

ملاذا ل تفتح وزارة الداخلية معاهد لتكوين »ال�سيوخ« و»املقدمني«؟

 ذ. هشام أزماني
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وال  التعب،  بعد  إال  الــراحــة  تحلو  ال 
نستلذ  ال  السهر.  بعد  إال  النوم  يحلو 
األكل إال بعد الجوع، وال يبهرنا الضوء 
إال  السلم  قيمة  ندرك  ال  الظلمة.  بعد  إال 
إال  الصحة  قيمة  ندرك  وال  الحرب،  بعد 
إال  الحرية  قيمة  نقدر  ال  السقم.  بعد 
إال  الرخاء  قيمة  نقدر  وال  السجن،  بعد 
الجفاف،  بعد  املطر  يسرنا  الضيق.  بعد 
يسعدنا  الخريف.  بعد  الربيع  ويسرنا 
للتالقي  ونفرح  الغياب،  بعد  الحضور 

بعد الفراق..
هكذا نحن، وهكذا هي الحياة.. األشياء 
الجميلة تولد من أضدادها، تولد الحياة 
الشدة،  بعد  الفرج  ويأتي  الــعــدم،  من 
وال  الشر،  على  الخير  ينتصر  أن  والبد 
حتى  القبح،  بعد  الجمال  يسود  أن  بد 
إذا استرخصناه، يعود القبح من جديد، 

فيعيدنا لرشدنا من جديد.
األرض  واستراحت  »كورونا«  سجننا 
مــن تــخــريــبــنــا، وتــنــفــســت الــكــائــنــات 
انكفاف ظلمنا، واستردت  بعد  الصعداء 
واستعادت  عافيتها،  األوزون  طبقة 
ــســان  ــا. وتــألــم اإلن ــه ــق الــطــبــيــعــة رون
ووهان  في  كان  ســواء  اإلنسان،  ألخيه 
امللل  ــن  ع الــنــظــر  بــغــض  طـــهـــران،  أو 
الصني  انتصرت  ملا  فرحنا  واألديـــان. 

وبكينا  أجمعني،  يهددنا  عدو خفي  على 
أّنت  ملا  وحزنا  إيطاليا،  استغاثت  ملا 
إسبانيا، وأدرك الجميع أننا جميعا في 
مركب صغير يسبح في فضاء كبير، إذا 
كح  وإذا  إفريقيا،  تكممت  آسيا  عطست 
الشرق  انزعج  الغرب وارتفعت حرارته، 

وتحسس حنجرته.
أن شعروا  بعد  أنفسهم،  العتاة  راجع 
أن ما يهدد الضعفاء يهددهم، وفكروا في 
صناعة  عوض  والغذاء  الــدواء  صناعة 
واتــجــهــوا  الــبــغــضــاء،  وزرع  ــســالح  ال
صناعة  كسدت  أن  بعد  الحياة  لصناعة 

املوت.
تستنفر  عــنــدمــا  السلطة  أروع  ــا  م
جموعها خوفا على املواطنني! وما أروع 
إيواء املشردين!  الدولة حينما تفكر في 
وبوركت  حورية،  القائدة  أيتها  بوركت 
الغالية،  الدموع  صاحب  الشرطي  أيها 
آبائنا،  كحنان  حنانا  فيكم  أن  أحسسنا 
كما أحسسنا أنكم تحملون قلوبا كقلوب 

أمهاتنا.
سينهزم اليأس والقلق، وسنرى النور 
لن  ــا«  ــورون »ك فبعد  النفق،  داخــل  مــن 
الحياة،  سنة  هي  وكما  كنا،  كما  نكون 
يكون  أن  الضد، والبد  من  الضد  سيولد 
على  نحافظ  أن  علينا  فقط  أجمل،  الغد 
هذا  من  الدروس  نستخلص  وأن  األمل، 
الفيروس.. ولتعش اإلنسانية جمعاء في 

أمن ورخاء.

جون  الطبيب  هذيان  يكن  لم 
عبر  أطلقه  الـــذي  مــيــرا،  ــول  ب
مجرد  الفرنسية،   »LCI« قناة 
اصطدام  حادث  أو  لسان،  زلة 
األفارقة  نحن  لنتركه  شفتني، 
يمر مرور الكرام، فلسان الرجل 
عنصريا  كبتا  أفـــرز  السليط 
عمياء  وكــراهــيــة  مــســتــجــدا 
الجنس  تــجــاه  مسبوقة  غير 
تجرى  أن  باقتراحه  اإلفريقي، 
ــالج لــفــيــروس  تــجــارب كــل عـ
»كورونا« بالقارة السمراء، وما 
نطق به من سفاهة فاق مستوى 
ناسيا  واالستخفاف،  اإلهانة 
تعيش  فرنسا  أن  متناسيا  أو 
وتحيى بفضل املوارد البشرية 
والطبيعية لعدة بلدان إفريقية، 
اإلفريقية،  القارة  بدون  وأنها 

ستكون مفلسة وجائعة.
كيف  ندري  ال  الذي  فالطبيب 
ــوارئ  ط رئــيــس  منصب  تقلد 
بباريس،  »كوشان«  مستشفى 
ــارة  ــق ــات ال ــن ــاء وب ــن ــان أب ــ أه
املباشر  حديثه  في  السمراء، 
إدارة  تبادر  ولم  رسمية،  لقناة 
تلك القناة إلى االعتذار، كما لم 
فرنسا،  بلده  مسؤولو  يتدخل 
ــل رد االعــتــبــار   ــن أجـ لــيــس م
ــن يــمــســكــون  ــذيـ لـــأفـــارقـــة الـ
دون  ويحولون  فرنسا  بأسوار 

سقوطها، وإنما من أجل الدفاع 
للجنس  األساسية  املبادئ  عن 
تهلل  فـتئت  ما  التي  البشري، 
الدولية،  املحافل  كل  في  بها 
احترام  مبدئي  مقدمتها  وفي 
كل  ومحاربة  اإلنــســان  حقوق 

األشكال العنصرية.
ونطق  دهـــرا  ســكــت  طبيب 
في  فشله  تبرير  محاوال  كفرا، 
التصدي لوباء عجز هو ورفاقه 
بعدما  لـــه،  عـــالج  ــجــاد  إي عــن 
سابق،  وقت  في  به  استخفوا 
وسلوكا  علما  فشله  أظهر  وقد 
وأخالقا، وأبان عن أنه من طينة 
وراء  يسعون  ال  الذين  األطباء 
والعالج،  الوقاية  عن  البحث 
قـــراط،  أبـــو  بقسم  وااللـــتـــزام 
االكتشافات  وراء  يلهثون  بل 
املدمرة لإلنسانية، ومهووسون 
بصناعة الفيروسات واألوبئة. 
ــان الــرجــل بــارعــا فــي زرع  ك
فتيل جائحة أقوى من فيروس 
فيروسا  بإطالقه   ،»19 »كوفيد 
تسميته  يــســتــحــق  ــر،  ــطـ أخـ
املستجد  العنصرية  »فيروس 
مكتشفه  على  ويــفــرض   ،»20
بــول،  جــون  ــرام،  ــ اإلج عبقري 
املنزلي  الحجر  رهن  يوضع  أن 
اإللزامي، بعد أن تأكدت إصابته 
الفيروس، وبلوغه مرحلة  بهذا 
باقي  وعلى  نفسه  على  الخطر 

الفرنسيني.
يعود  »العنصرية«  فيروس 

بهوية  جديد  شكل  في  للظهور 
مــســتــجــدة وأشـــد فــتــكــا، وقــد 
ــس يــصــيــب بعض  ــاألم ــان ب كـ
أو  السياسية  الطبقة  فرنسيي 
تمكن  اآلن  لكنه  الناس،  عامة 
الطبقة  من  شخص  إصابة  من 
والثقافة،  العلم  على  املحسوبة 
الطوارئ  قسم  ورئيس  طبيب 
بمستشفى فرنسي كبير، وهذا 
الفيروس  خطورة  مــدى  يبرز 

الجديد. 
»طبيب«  املسمى  أيها  بحثت 
ــا  ــي ــق ــري ــوب إف ــعـ ــل شـ ــ ــني ك ــ ب
العظمى.. فلم أجد أثرا للفئران 
لي  وتأكد  عنها،  تحدثت  التي 
إفريقيا  كــابــوســا  عشت  أنــك 
االنتقام  فقررت  قض مضجعك، 
مــمــن أزعـــجـــوك فـــي مــنــامــك، 
بجولة  بــالــقــيــام  عــلــيــك  ــذا،  ــ ل
لتكتشف  اإلفريقية،  بــالــديــار 
مكنت  التي  القارة  شعوب  أن 
يوم  كل  الصياح  من  »الديكة« 
بشرا  ليست  وتسلط،  بأنانية 
ــرى  ــة الــثــانــيــة، وت ــدرج مــن ال
األطلس  أسود  املجردة  بالعني 
بــاملــغــرب، وتــرى األســـود غير 
وأسود  بالكاميرون،  املروضة 
وترى   بالسنغال،  »التيرانغا« 
األفيال بساحل العاج، واألفيال 
ثعالب  وترى  بغينيا،  الوطنية 
الصحراء بالجزائر، واملحاربني 
والنسور  بناميبيا،  الشجعان 
بمالي والنجوم السوداء بغانا. 

تناوب الأ�ضداد.. 
�سنـة احليــاة

فرن�سا.. وفريو�س العن�سرية امل�ستجد

 رحال هرموزي

ضربة  العالم  في  واألعــمــال  ــال  امل عالم  تلقى 
بسبب  الرئيسية  الصناعات  توقفت  حيث  هائلة، 
حظر األسفار وأوامر الحجر الصحي والضوابط 
الطيران  شركات  أوقفت  الحدود.  على  الصارمة 
السنغافورية  الجوية  الخطوط  مثل  الكبرى 
وانهارت  أساطيلها،  القطرية  الجوية  والخطوط 
البورصات،  إغــالق  مع  املالية  األوراق  أســواق 
واندحرت السياحة إلى الحضيض، ولم يتم إنقاذ 
الحديدية،  املتالشيات  الحديد وال حتى  صناعات 
مثل  الــســيــارات  صناعة  شــركــات  توقفت  كما 
و»رونو«  موتور«  و»هوندا  موتورز«  »هيونداي 
عن اإلنتاج، في حني عانت شركات صناعة الصلب 

مثل »أرسيلور ميتال« في أفران الصهر.
في  الحديد  أسعار  تراجعت  لقد 
انخفاض  بفعل  املنصرم،  مارس   18
تركيا  الرئيسي في  سعر االستيراد 
بنحو 24 دوالرا للطن إلى متوسط 
السابقة  الصفقة  من  دوالرا   255
مستوى  على  تنفيذها  تــم  الــتــي 
مــارس.   12 في  للطن  دوالرا   278
بالنشاط  سلبا  يــتــأثــر  فــالــحــديــد 
الحاويات  ونقص  األقل،  الصناعي 
دعم  أي  عنه  ينتج  لم  املوانئ  في 
لكن هذه  الحديدية،  الخردة  ألسعار 
ليست هي النهاية، ربما األسوأ هو 
الصلب  أسواق  شهدت  فقد  القادم. 
كبيرة  تحوالت  بالفعل  اآلسيوية 
أعلنت  حيث  والعرض،  الطلب  في 
»نيبون  اليابانية  الصلب  شركة 
ستيل« أنها ستعيد تنظيم منشآتها 
الصهر  ــران  أفـ وتغلق  اإلنتاجية 
بــســبــب ضــعــف الــطــلــب املــحــلــي، 
ذات  املحلية  األســواق  مزودو  وقام 
اليابان وكوريا  الضعيف في  األداء 

شرق  جنوب  في  بضائعهم  بتصدير  الجنوبية 
روسيا  من  القادم  العرض  مع  متنافسني  آسيا 

وفيتنام والشرق األوسط.
تقييد  يتم  أن  السوق  في  املساهمون  يتوقع 
السيولة النقدية بشكل متزايد، خاصة مع إغالق 
جميع  في  املستخدمني  وشرائح  الصلب  مصانع 
السيولة  انخفاض  يعني  وهــذا  العالم،  أنحاء 
ومكافأة  العمل،  في  االستثمار  إلعــادة  النقدية 
في  النفقات،  وسداد  الديون  وتسوية  املساهمني، 
املركزية  البنوك  قبل  من  السريع  اإلجراء  أن  حني 

على  فقط  سيعمل  ولكنه  شك،  دون  من  سيساعد 
تخفيف أثر الركود ال غير.

لقد أظهرت جائحة »كورونا« أن منتجي الصلب 
الجدد  وخاصة  آسيا،  وشــرق  شــرق  جنوب  في 
في  مباشر  بشكل  للتنافس  استعداد  على  منهم، 
الصني  في  الصلب  مصانع  حاولت  كما  األسعار، 
على  الحفاظ  جاهدة  واليابان  الجنوبية  وكوريا 
مستعدة  تكن  لم  لكنها  املعدنية،  اللفائف  أسعار 
قبل  من  األسعار  تخفيضات  من  التالية  للموجة 

منافس رئيسي آخر الذي هو الهند.
بسرعة  عروضهم  الهندي   HRC بائعو  خفض 
إلى 450 دوالرا للطن مقارنة مع CFF الفيتنامي 
 60 إلــى   50 بانخفاض  مــارس،   20 أسبوع  في 
للطن  دوالرات   510 إلــى   500 من  للطن  دوالرا 
فبراير  ــل  أوائ في  الفيتنامي   CFF لـ  بالنسبة 
الذعر  وزيـــادة  الروبية  قيمة  انخفاض  بسبب 
استفاد  وقد  »كــورونــا«،  فيروس  انتشار  بسبب 

أفــران  على  القائم  األندونيسي  الصلب  مصنع 
من  العام  هذا  من  فبراير  في  بدأ  والذي  الصهر، 
اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق 
آسيا )اآلسيان( مع الصني، لبدء تخفيض أسعار 

»البليت« ألقل من البائع السابق الفيتنامي.
أسواق الصلب واملعادن الحديدية أصبحت اآلن 
املتدنية وهوامش  في نظام عاملي جديد لأسعار 
منخفضة، حيث تحولت قيادة األسعار بعيدا عن 
الجدد  الصلب  صانعي  نحو  التقليديني  القادة 
والقوى  املتزايدة  الذاتية  القدرة  ذات  البلدان  في 

العاملة االقتصادية.
الخام  املواد  أسعار  تشهد  لم  أخرى،  جهة  من 
من  وبــدال  االنــحــدار،  نفس  الحديد  وخــام  للفحم 
أستراليا  في  األعاصير  خلفية  على  ارتفعت  ذلك، 
إلى  أضف  البرازيل،  في  األمطار  هطول  وارتفاع 
وستكون  املتقلبة،  العمالت  صــرف  أسعار  ذلــك 
العقود،  إلغاء  من  العدد  بالغة  مجموعة  لدينا 
إغالق  يتم  سوف  ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهبنا  وإذا 

الشركات.
السياسية  العوامل  االعتبار  في  أيضا  لنضع 
ــة األخـــــرى، مــثــل زيــــادة الــصــني  ــادي ــص ــت واالق
املائة، وخروج  في   13 إلى  الصادرات  لخصومات 
أسعار  وحــرب  األوروبــي،  االتحاد  من  بريطانيا 
وأســواق  وروسيا  السعودية  بني  الخام  النفط 

السلع املالية واملادية في طريق شاق.
لقد حان الوقت لصناعة الحديد، من أجل تقليل 
املخاطر وسط الرياح املعاكسة الحالية واملحتملة، 
وظل املساهمون في سوق الحديد 
على  طويلة  فترة  منذ  يتداولون 
أساس سعر ثابت، دون االستفادة 
من مزايا متوسط السعر اليومي، 
تهدئة  على  يعمل  األخير  أن  رغم 
عند  تتراجع  التي  األسعار  تقلب 
للشركات  ويسمح  األدنــى  الحد 
بالحفاظ على هوامش صحية في 
الطبيعية  غير  األحــداث  مواجهة 
أو   »19 ــد  ــي »كــوف جــائــحــة  مــثــل 

لظروف أخرى قاهرة.
معيار  املثال  سبيل  على  لنأخذ 
»CFR تايوان« ملعدن الحديد في 
آسيا، حيث كان البائع الذي حدد 
 230.72 أســـاس  على  بيع  عقد 
اليومي  املتوسط  في  للطن  دوالرا 
وفي  مارس،  لشهر  الحديد  ملؤشر 
19 مارس استرد ما ال يقل عن 13 
ببيعه بسعر  مقارنة  للطن،  دوالرا 
ثابت قدره 217.50 دوالرا لكل طن 
سيفضل  اليوم،  نفس  في   CFR
ذلك  في  ثابت  بسعر  الــشــراء  املتذمر  املشتري 
تنخفض  لن  األسعار  إن  سيقول  من  ولكن  اليوم، 
التي  املكاسب  سيلغي  مما  مــارس،   19 بعد  أكثر 

اعتقد أنه حققها؟
في  دخل  الذي  املتداول  فإن  املثال،  سبيل  على 
 2 في  للطن  دوالرا   242.50 بسعر  شــراء  مركز 
مارس وأراد تصفية مركزه في 6 مارس، سيشهد 
4.70 دوالرات للطن إذا كان قد  خسارة أقل تبلغ 
أكبر  بخسارة  مقارنة  الحديد  مؤشر  إلى  استند 
من 10 دوالرات للطن، وإذا كان قد باع بسعر ثابت 

التفاوض  يــؤدي  ال  للطن،  دوالرا   232.50 عند 
باستخدام املؤشرات واملعدالت اليومية إلى تقليل 
الوقت الالزم للمساومة فحسب، بل يقلل أيضا من 
خطر فقدان املزيد من األعمال في وقت تشهد فيه 

األسواق تقلبا مستمرا.
يمكن لأطراف املقابلة الواثقة من كيفية تحرك 
أسعار  توقعات  تواجه  تــزال  ال  ولكنها  األسعار 
املائة  في   50 إلى  أيضا  تستند  أن  واضحة،  غير 
للتفاوض  قــابــل  ثــابــت  سعر  على  عقودها  مــن 
ويمكن   ،CFR مؤشرالحديد  على  املائة  في  و50 
ألولئك الذين يتطلعون إلى تضييق نطاق مخاطر 
العادي  للبرنامج  استخدام  أكبر  بشكل  األسعار 
ملدة نصف شهر فقط من فترة التحميل أو التفريغ 
)أول  للمؤشر في مفاوضاتهم مثل النصف األول 
يوما(   15 )آخــر  الثاني  النصف  أو  يوما(   15
في  األسعار  تأثير  يزيل  وهذا  التداول،  شهر  من 

السوق األخرى على العقد.
»كورونا«؟  متى سينتهي الركود بسبب جائحة 
املالية  ال أحد يعرف. لكن الحكومات واملؤسسات 
العاملي،  االقتصاد  في  التدهور  من  املزيد  تتوقع 
في  الجائحة  هــذه  تفشي  استمرار  مــع  خاصة 

أوروبا واألمريكتني.
يستمر  أن  سنغافورة،  في   DBS بنك  يتوقع 
بمتالزمة  مقارنة  أطول  لفترة   »19 »كوفيد  تأثير 
 ،2002 لعام  الوخيمة  الحادة  التنفسي  الجهاز 
عندما استغرق تعافي أسعار املعادن العاملية أقل 
وذلك  األزمــة،  قبل  ما  مستويات  إلى  شهرين  من 
بسبب استمرار صعود الصني االقتصادي من عام 
2002 حتى عام 2020 والذي ستكون له تداعيات 

أكبر على االقتصاد العاملي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التباطؤ 
عام  من  األول  الربع  في  الصني  في  االقتصادي 
تقارن  كما  العام،  لبقية  أثرا  كبيرا، ويترك   2020
-2007 املالية  باألزمة  االقتصادية  الصدمة  هذه 
2008 بسبب الطريقة التي دمر بها الوباء األسر 
والشركات واملؤسسات املالية واألسواق في نفس 

الوقت.
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  توقعت 
الناتج  نمو  في  املائة  في   2.4 بنسبة  انخفاضا 
املحلي اإلجمالي الحقيقي سنويا بالنسبة للعالم، 
نمو  في  املائة  في   2.7 بنسبة  حــادا  وانخفاضا 
مجموعة  في  الحقيقي  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
أن تكون الصني والهند  العشرين، وتتوقع  الدول 
وأندونيسيا هي األكثر تضررا، فما هو واضح مع 
الرهانات  أنه ال طائل من االستمرار في  ذلك، هو 
ــات  فــي هــذه األوق األفــضــل  فــي  بــاألمــل  والتعلق 
مخاطر  لتــقليل  الــوقــت  حــان  لــذلــك،  املتقلبة، 

األسعار اآلن.

فلن�ستعد لنظام عاملي جديد ملا بعد جائحة »كوفيد 19«

 عبده حقي

 بوشعيب حمراوي
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بمقولة  حورية،  ا�حترمة  القائدة  موقف  ذكرني 
بلعربي  مصطفى  مــوالي  عــن  ذكرتها  أن  سبق 
أحد  عن  قال  عندما  القوي،  العدل  وزير  العلوي، 
القائدة  بموقف  شبيه  موقف  في  الشباب  القضاة 
في  قــدمــه  ــه وضــع  أن الــشــاب  للقاضي  ــوا  ــول :«ق
قدمها  وضعت  بأنها  للقائدة  أقول  وأنا  الركاب»، 
في ركاب ا�سؤوليات، ولربما رؤساؤها أعلم اليوم 

بكفاءتها وشجاعتها في تدبير الشأن العمومي.
في  ذكرتني  متقاعد  سلطة  رجــل  لــي  حكى  لقد 
كان مبتدئا  �ا  أنه  ا�ذكورة، هو  القائدة  تصرفاته 
عمله  ظــروف  وكانت  شــاب،  كقائد  الستينات  في 
تقتضي إخالء حي صفيحي من سكانه وترحيلهم 
يحاول  وهــو  طويلة  �ــدة  وبقي  جديد،  حي  إلــى 
االنتقال بصفة  رفضوا  الذين  منهم  البعض  إقناع 
رضائية محاول� ابتزاز السلطة آنذاك بأخذ أكثر 
استدعى  بذلك،  شعر  و�ا  يستحقونها،  شقة  من 
أرسل  التحاقهم،  وبمجرد  �كتبه،  السكان  جميع 
الجرافات وهدم الحي الصفيحي وسلمهم مفاتيح 
الدور الجديدة وبقعهم األرضية، فبادروا إلى عامل 
بتصرفه،  منددين  العمالة  أمام  وتجمهروا  اإلقليم 
قبل  فعل؟ فأجابه  ماذا  وسأله  العامل  فاستدعاه 
سيادتك؟ الطفل  أسأل  دعني  السؤال:  هذا  طرح 
ويريد  الــحــالق  ــى  إل بــه  تذهب  عندما  الصغير 
يفعل؟  مـــاذا  ويغسله  شــعــره  يــزيــل  أن  الــحــالق 
فأجابه  ليه؟)،  نحسنو  تنبغيوا  ملي  (بالدارجة 
ا�رايا  إلــى  ينظر  وبعدما  يبكي،  طبعا  العامل: 
يبتسم  طبعا  يفعل؟  ماذا  بالعطر  الحالق  ويرشه 
اآلن  داعي  ال  لذلك  العامل،  يجيب  الحالق،  ويقبل 
أن أجيبكم سيدي العامل وال تتكلم معي فإنني في 
طور الحالقة، بمعنى: «دابا راه احنا تنحسنو غدا 

إن شاء هللا سوف أجيبكم».
وفي الغد، طلب من العامل زيارة من تجمهر أمام 
نفس  كان  كيف  العامل  فاندهش  البارحة،  عمالته 
مشاركتهم  منه  ويطلبون  به  يرحبون  األشخاص 
القائد  قاله  ما  وتذكر  الجديدة،  دورهم  في  الشاي 
بأنهم سوف يضحكون ويتراجعون، وهو  ا�جرب 
ألن  العبث،  من  يأتي  أن  يمكن  ال  سلوك  لعمري 
الكلخة  «بحال  ا�غربي  ا�ثل  يقول  كما  السلطة 
من  السلطة  رجال  من  فقليل  بها»،  ما ضرب  هيب 
ا�لك  له  ا�غفور  قال  كما  ا�غربي  ألن  ذلك،  يعرف 
كيف  تعرف  كنت  إذا  كــاألســد،  الثاني،  الحسن 
لم  وإذا  خيط،  أو  بسبيبة  تقوده  أن  يمكن  تسيره 
تعرف، فإن باستطاعته فك السالسل، لذلك ينبغي 

معرفة طبعه قبل تسييره.
األحداث  فإن  الذهب،  محك  هي  النار  كانت  وإذا 
وا�سؤول�  والنساء  الرجال  محك  هي  الجسيمة 
في هذه اللحظات العصيبة، وال خوف على شعب 
فيه ملك من طينة ا�لك محمد السادس ووزراء من 
القائدة  طينة  من  اعمارة ومسؤول�  الوزير  طينة 
انضباطا  ا�غاربة  طينة  من  ومواطن�  حورية، 
وتضامنا ووطنية وتكافال ومقاالت على صفحات 
با�سؤولية  شعور  كلها  االجتماعي..  التواصل 
النيات الحسنة ومحاوالت من  وإصالح وتشجيع 
أجل القضاء على هذا الوباء بكل الوسائل ا�تاحة، 
السلطة  ورجل  األمن  ورجل  الطبيب  فيها  يضحي 
العادي  وا�واطن  وا�حامي  والقاضي  والجيش 
أجل  من  بحياته  يضحي  الكل  والسائق،  والفالح 
واألمهات  اآلباء  الذي حرم  الوباء  بسبب  اآلخرين 
من عناق فلذات أكبادهم وحرم األقارب من حضور 
حتى جنازات أحبابهم كما دونت إحدى الزميالت 

العزيزات، وأنا أكتب هذا ا�قال إرضاء لها.
على  وقدرة  وعزما  صبرا  جميعا  علينا  هللا  أفرغ 
األمل  لنا  ويبقى  العصيبة،  الظروف  هذه  تخطي 
ح�  بعــد  ولو  الطبيعــية  حياتنا  استرجــاع  في 

إن شاء هللا.
هللا  وحسبنا  جمعاء  واإلنسانية  وطننا  هللا  حفظ 

ونعم الوكيل.
يتبع
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لنور الدين الرياحي

مذكرات ساخنة

هناك أمل في اإلفالت من «كورونا»!

انخرطت شبكة ا�قاهي الثقافية با�غرب 
بتدبير جائحة  الخاص  الصندوق  دعم  في 
تحت  مبادرة  إطــالق  خالل  من  «كــورونــا» 
وذلــك  فـــدارك»،  وبقا  كتابك  ــرا  «ق شــعــار: 
في  «طعنات  ديــوان  بيع  عائدات  بتحويل 
إلى  بلمو  محمد  للشاعر  ــهــواء»  ال ظهر 

الصندوق ا�ذكور.
إلى  الثقافية،  ا�قاهي  شبكة  وحــولــت 
بيع  عائدات  ا�اضي،  الجمعة  يوم  حدود 
ا�ذكور،  الــديــوان  من  نسخة  عشر  أربعة 
صندوق  إلــى  درهما،  بثالث�  يباع  الــذي 

مواجهة وباء «كورونا».
نفسه  التضامني  الثقافي  االتجاه  وفي 
«كورونا»،  جائحة  انتشار  تداعيات  ضد 
الغرب،  يحيى  سيدي  مسرح  فرقة  تنكب 
تظاهرة  إعداد  على  الشبكة،  مع  بتنسيق 
قراءات  تنظيم  في  تتمثل  تضامنية  ثقافية 
سالف  الشعري  الــديــوان  فــي  افتراضية 
الذكر يشارك فيها عدد من النقاد والكتاب، 
كتتويج لعملية بيع 100 نسخة منه و100 
لنفس  اليق�»،  ــاد  «رم ــوان  دي من  نسخة 

الكاتب.

في  الثقافية  ا�ــقــاهــي  شبكة  وتــنــكــب 
توعوية  كبسولة  إعداد  على  نفسه  الوقت 
التواصل  شبكات  عبر  ستبثها  تحسيسية 
االلتزام  على  ا�غاربة  لحث  االجتماعي، 

الصحية  ــوارئ  ــ ــط ــ ال ــة  ــحــال ب ــارم  ــصـ الـ
والتوصيات ا�عبر عنها من طرف السلطات 
الصحية ا�ختصة بهدف الحد من انتشار 

فيروس «كورونا» والقضاء عليه.
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أطلقت فعاليات جمعوية مغربية حملة تضامن مع مغاربة 
العالم، تحت عنوان «يا مغاربة العالم.. مصيركم مصيرنا»، 
التي  االستثنائية  الــظــروف  هــذه  في  لهم  تشجيعا  وذلــك 

يشهدها ا�عمور بسبب تفشي فيروس «كورونا».
 ، ت لجمعيا ا
يتقدمها  التي 
ــدى  ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ ا�
لإلعالم  الدولي 
والـــتـــنـــمـــيـــة، 
ــه  اعــتــبــرت أن
ب�  فــــرق  «ال 
مــغــربــي داخــل 
الوطن ومغربي 
كلنا  ــه.  ــارج خ
سواء  مغاربة، 
كـــنـــا مــقــيــمــ� 
فــي الــوطــن أو 
في  مــهــاجــريــن 
ــالد ا�ــهــجــر،  بـ
ــاء  ــن فــكــلــنــا أب
وطـــــن واحــــد 
وتــحــت رعــايــة 
دائــمــة  ملكية 

واحدة».
ودعا ا�نتدى 
لإلعالم  الدولي 
والـــتـــنـــمـــيـــة، 
هذا  جعل  إلــى 
ــاغ»  ــاشــت ــه «ال

أوال بمثابة صلة رحم وتضامن، وثانيا، ردا قويا ومباشرا 
ب�  الكراهية  على  والتمييز والتحريض  التفرقة  دعاة  ضد 

ا�غاربة أينما كانوا.
اإلنسانية  الحملة  هــذه  شهدت  فقد  السياق،  ذات  وفــي 
كما  وخــارجــه،  ا�غرب  داخــل  من  كبيرا  تجاوبا  العا�ية، 

واكبتها العديد من وسائل اإلعالم ا�غربية والدولية.
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تنظم ا�ؤسسات الثقافية التابعة �ؤسسة محمد السادس للنهوض 
للمسابقة  الثالثة  الــدورة  والتكوين،  للتربية  االجتماعية  باألعمال 
وشاركنا  ــدع  «أب شعار  تحت  وذلــك  الشباب،  للقصاص�  الوطنية 

قصتك».
تنظيم  في  ويساهم 
ــة،  ــقـ ــابـ ــسـ ــذه ا�ـ ــ ــ هـ
كــــــل مــــــن ا�ــــركــــز 
ــي  ــاف ــق ــوث ــســوســي ال
بتطوان،  للمؤسسة 
ــ�  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وا�ـ
ــ�  ــتـ ــيـ ــطـ ــائـ ــوسـ الـ
ــاط وطــنــجــة،  ــرب ــال ب
ــي إطــار  وتــنــدرج ف
مؤسسة  مجهودات 
مــحــمــد الـــســـادس 
ــة فــي  ــم ــســاه ــم ــل ل
تــنــشــيــط الــحــيــاة 
الــثــقــافــيــة عــلــى 
ا�حلي،  ا�ستوى 
الـــــــجـــــــهـــــــوي 

والوطني.
ا�سابقة  تهدف 

اليافعة  األقالم  تشجيع  إلى 
واكتشاف ا�واهب في مجال الكتابة اإلبداعية لدى أبناء نساء 

 15 ب�  ما  أعمارهم  ا�تراوحة  الشباب  عموم  وكذا  التعليم،  ورجال 
و30 سنة، كما أن هذه التظاهرة تعتبر فرصة لالحتفاء باللغة العربية 
والقصص  األفكار  شتى  على  التعبير  على  وقدرتها  غناها  وإظهار 
تكون  أن  ا�شاركة  األعمال  في  يشترط  اإلطــار،  هذا  وفي  اإلبداعية، 
باللغة العربية الفصحى، وأن تكون القصص أصلية وغير مقلدة، وأن 

تتراوح عدد كلماتها ما ب� 700 و1500 كلمة.
 31 إلى غاية  أبريل   10 تمتد من  ا�ساهمات  تلقي  ففترة  ولإلشارة، 

ماي 2020. 

ــم  ــال ــع ــة ال ــظــم ــن أعـــلـــنـــت م
والــعــلــوم  للتربية  ــي  ــالم اإلس
الــثــقــافــة «اإليــســيــســكــو»، عن 
دوالر  ــف  ألـ  200 تخصيص 
عالجا  يكتشف  ــن  � أمــريــكــي 
من  ــا  ــي واق لــقــاحــا  أو  نــاجــعــا 

فيروس «كورونا».
إلى  «اإليسيسكو»  وأشــارت 
الترشيح لهذه الجائزة  أن باب 
مفتوح أمام الباحث� ا�ستقل� 
ــات الـــبـــاحـــثـــ�  ــ ــوع ــ ــم ــجــ ــ وم
ابتداء  البحثية،  وا�ؤسسات 
15 أبــريــل  ــن يـــوم األربـــعـــاء  م
التي  ا�ـــبـــادرة  وهـــي   ،2020
منظمة  لنداء  استجابة  جــاءت 

وجهته  الــذي  العا�ية  الصحة 
أجل  من  الدولي  ا�جتمع  إلــى 
لوقف  الــفــرص  كــل  ــاز  ــه ــت «ان
والتصدي  واحتوائه  الفيروس 
انتقال عدواه  وإبطاء وتيرة  له 

والتخفيف من أثاره».
وســتــعــمــل لــجــنــة الــتــرشــح 
ا�دير  يرأسها  التي  والتحكيم 
وتتكون  لـ«اإليسيسكو»،  العام 
ا�نظمات  عن  اثن�  ممثل�  من 
ــة  ــع ــة ا�ــخــتــصــة وأرب ــي ــدول ال
علماء من جامعات عا�ية رائدة 
على  مشهورة،  أبحاث  ومراكز 
االكتشافات  صحة  من  التحقق 
مع  بها،  التوصل  سيتم  التي 

إضافية  بتوجيهات  االستعانة 
الوطنية  الصحية  الهيئات  من 
أو  العا�ية،  الصحة  منظمة  أو 
أي جهة أخرى تراها ضرورية، 

اللجنة  تــصــدر  عــلــيــه،  ــاء  ــن وب
للباحث  الجائزة  بمنح  ــرارا  ق
الباحث�  مجموعة  أو  ا�ستقل 

أو ا�ؤسسة البحثية.
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ال تضربوا سيارات 
اإلسعاف بالحجارة
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

وأفواه  األسنة  رؤوس  على  قامت 
دوكول  الجنرال  ونصبت  البنادق، 
الفرنسية، إلنقاذ  الدولة  على رأس 

فرنسا واستعادة هيبتها.
ــان  ــرال دوكــــول، وك ــجــن لــكــن ال
هادئا  ورجــال  سياسيا،  فيلسوفا 
بالروح  متزنا مشبعا حتى نخاعه 
الديمقراطية، لم يستطع كبح جماح 
أرادت  التي  العسكرية  الطغمة 
والتي  عسكرية،  ديكتاتورية  إقامة 
تفهمه ألوضاع  بداية  منه  تقبل  لم 
إلى  فلجأت  الجزائري�،  الــثــوار 
أثناء  شخصيا  حقه  في  ــاب  اإلره

محاولة الغتياله في قلب باريس.
ــوب  أســل هـــو  ــذا  ــ ه ــان  ــ ك وإذا 
التعامل اإلرهابي مع رئيس الدولة 
سيكون  كــيــف  تـــرى  الــفــرنــســيــة، 
الجزائري�  الــثــوار  مــع  التعامل 
ومع  الجبال،  في  استقروا  الذين 
في  كــان  الــذي  الجزائري  الشعب 
ا�دن والبوادي يتعاطف مع جبهة 

التحرير الجزائرية؟ 
مدى  على  الجزائر،  تحولت  لقد 
إلى   ،1958 سنة  بعد  قليلة  فترات 
منطقة حرب شرسة استعملت فيها 
كل الوسائل القذرة الجتثاث جذور 
الجزائري�،  أظافر  ب�  من  الثورة 
ــس»  «األوايـ عصابات  وتأسست 
التي يعني اسمها «منظمة الجيش 
ال  التي  األعمال  لتباشر  السري»، 
يسمح القانون بممارستها، فعندما 
مواطنا  الفرنسية  الشرطة  تعتقل 
جزائريا لتتأكد من براءته بمحضر 
الرأي  عيون  من  وبغطاء  محاميه، 
العالم ومراسلي الصحافة، وتطلق 
مخفر  باب  عند  تختطفه  سراحه، 
«منظمة  من  مجموعات  الشرطة، 
وترمي  لتغتاله  السري»،  الجيش 

جثته في البراري.
ــذا.. وبـــــدون مــبــالــغــة في  ــكـ هـ
االنحياز،  في  تحامل  وال  الوصف 

فإن ما سيأتي سيكون أعظم.

«فيال أندريا»
كما  الشهية،  ــزداد  ت األكــل  ومــع 
البد  فكان  الفرنسي،  ا�ثل  يقول 
تنظم  أن  «األوايس» من  لعصابات 

أجهزتها وتشحذ نصالها.

وكان لعاب القتلة والسفاك� في 
هي  وكم  بفرنسا،  اإلجــرام  دهاليز 
لرائحة  يسيل  ومــوبــوءة،  مظلمة 
الدم السيال، ا�نبعثة من الشاطئ 
اآلخر للبحر األبيض ا�توسط.. فلم 
«األوايس» على هذه  تبخل منظمة 
للدم،  ا�تعطش�  من  ا�جموعات 
ـــ«إرواء  ل الجزائر  إلــى  يأتوا  بــأن 

ظمأهم وإشباع نهمهم».
اإلرهــابــي  النشاط  مركز  ــان  وك
في  بيت  عــن  عــبــارة  الجزائر  فــي 
بمدينة  األبــيــار،  حــي  مرتفعات 
العصابة  عليه  استولت  الجزائر، 
أصبحت  ــا»،  ــدري أن «فيال  وسمي 
مهتم  لكل  بالنسبة  اإلرهــاب  مركز 
بتصفية  فرنسا  أو  الجزائر  فــي 

ا�سلم�.
ا�ــســتــشــاريــن  ــعــض  ب إن  ــل  بـ
القانوني� لعصابة «األوايس» في 
لوائح  يحررون  أصبحوا  فرنسا، 
ا�جرم�  كــبــار  بــأســمــاء  طــويــلــة 
في  ا�وجودين  والسفاك�  والقتلة 
سراحهم،  إطــالق  فيتم  السجون، 
بسرعة  ونقلهم  معهم،  والتعاقد 
انصب  كما  ــا»،  ــدري أن «فــيــال  ــى  إل
«األوايــس»  عصابة  قــادة  اهتمام 
وخاصة  الرياضية،  األندية  على 
الختيار  الكراطي،  رياضة  أندية 
الذين  الــرجــال  مــن  الفصيلة  تلك 
إطــالق  دون  بــأيــديــهــم  يــقــتــلــون 
الرصاص، فا�هم، أن يموت ا�سلم 

الجزائري بأرخص ثمن(...).
ــوادي، عثر  ــن ــي أحــد هــذه ال وف
رجال «األوايس» على بطل يهودي 
الكراطي،  رياضة  في  «متطرف» 
اسمه «جيم الشيخ»، كلف باختيار 
التحقوا  أنــــداده،  مــن  مجموعة 
جميعا بالجزائر في «فيال أندريا».

متحمسا  هـــذا،  ــم»  «جــي وكـــان 
متحمس  هناك  وهل  للعمل،  جدا 
يهودي  مــن  أكثر  ا�سلم�  لقتل 
«جيم»  أصــبــح  لــذلــك  «مــتــطــرف»؟ 
ال  أنــدريــا»  «فيال  أبطال  من  بطال 
من  فيلم  أي  في  بطل  أي  يضاهيه 
في  تخصص  فقد  اإلرهــاب،  أفــالم 
أع�  اقــتــالع  هــي  ــدة،  جــدي مهنة 

ضحاياه بملعقة.
ضحاياه  من  العشرات  والزال 
في  عـــورا  أو  عميا  مــتــواجــديــن 

الجزائر لحد اآلن.
تلك  وخالل  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
«جيم  غــيــر  الــرهــيــبــة،  األحــــداث 
اســمــه وأصــبــح يسمى  الــشــيــخ» 
«جــان  يعني  كــويــيــر»،  ال  ــان  «جـ

ا�لعقة».
أنــدريــا»  «فيال  مهمة  تكن  ــم  ول
الجزائري�  تعذيب  في  منحصرة 
الذين  الفرنسي�  كل  بل  وحدهم، 
الجزائر،  استقالل  مع  يتعاطفون 
على  أنهم  في  يشك  الذين  وحتى 
باريس،  في  ا�ركزي  بالحكم  صلة 
لالعتقال  بـــدورهـــم  يــتــعــرضــون 

والتعذيب في «فيال أندريا».
أندريا»  «فيال  ضحايا  ب�  ومن 
فرنسي  جــاســوس  الــفــرنــســيــ�، 
الفرنسية  ا�ركزية  الحكومة  بعثته 
في  يــجــري  عما  تــقــاريــر  لتحرير 
اكتشافه  فتم  الرهيب،  البيت  ذلك 
«الفيال»،  في  واعتقاله  واختطافه 
إلــى  ويــهــرب  بــأعــجــوبــة،  لينجو 
فـــرنـــســـا، حــيــث أصـــــدر كــتــابــا 
لومارشان»،  أتهم  «إنــي  عنوانه: 
فرنسي  محامي  هو  و«لومارشان» 
من مؤسسي عصابات «األوايس»، 
«سان  النشر  دار  الكتاب صدر عن 

جوست» بباريس سنة 1966.
ــكــســنــدر  ــف «أل ــؤلـ ويـــصـــف ا�ـ
ــام  األي كتابه:  فــي  تيسالنكوف» 
التي قضاها في «فيال أندريا» منذ 
اعتقاله في 27 يناير 1962، وكيف 
االستنطاق  عمليات  تتم  كــانــت 
واالغتيال، حيث يتم دفن ا�قتول� 
في حفر جماعية في حدائق الفيال، 
بعد تنظيم عمليات اإلعدام اليومي 
الــذيــن  ا�ستنطق�  �ــجــمــوعــات 
ــي أجــســامــهــم موضع  ف يــبــق  ــم  ل

للتعذيب.  

نهاية «فيال أندريا»
تعرف  لــم  ــا»  ــدريـ أنـ ــال  ــي «ف إن 
ــدي الـــثـــوار  ــ ــى أيـ ــل نــهــايــتــهــا ع
إلى  يتبادر  قــد  كما  الجزائري� 
اإلجرامية  األعــمــال  لكن  الــذهــن، 
«الفيال»  التي كانت هذه  اإلرهابية 
مرتعا لها، والتي أقبرت مئات من 
الضحايا الجزائري� والفرنسي�، 
على  خــطــرا  تشكــل  أصبـــحت 

فرنسا نفسها.
ــدي  ــن أي ــت زمــامــهــا م ــل فــقــد أف
ــاب،  ــ ا�ــســيــريــن لــعــصــابــات اإلره
وأصــبــحــت مــركــز نــفــوذ إرهــابــي 

داخل دولة اإلرهاب.
لقد أقيمت هذه ا�نظمة اإلجرامية 
رجال  يعجز  مهاما  لتنفذ  مبدئيا، 
في  الفرنسي  والجيش  الشرطة 
لكن رجال  الجزائر عن ممارستها، 
بأن  فوجئوا  الفرنسية  الشرطة 
عصابات  مــع  قطعت  اتصاالتهم 

هذه «الفيال».
اإلرهابي�  ب�  الصراع  واحتدم 
ــرت  ــ ــس، وج ــيـ ــولـ ــبـ ورجـــــــال الـ
الطغمة  أعــضــاء  بــ�  ــصــاالت  االت
وكانت  الــجــزائــر،  فــي  العسكرية 
1961، في  نهاية سنة  منهمكة، في 
تنظيم انقالب ضد الحكم ا�ركزي، 
وإعالن الجزائر جمهورية فرنسية 
أربعة  بقيادة  فرنسا  عن  منفصلة 
«ســاالن»،  هم:  فرنسي�  جنراالت 
ولم  و«شــال»،  «جوهو»  «ماسو»، 
القابعة  النوايا  يعرفون  يكونوا 
أندريا»،  «فيال  رجال  دوافــع  وراء 
تتم  ــي  ــت ال ا�ـــجـــازر  مــرامــي  وال 
داخلها، لكن الحل جاء من باريس، 
جاء من طرف األيدي الخفية، وكان 
عبارة عن لعبة إرهابية لوضع حل 

للعبة إرهابية أخرى.
بصدد  أندريا»  «فيال  كانت  فلما 
مقبلة،  �راحل  لالستعداد  التجهيز 
صباح  ضخمة،  صناديق  وصلتها 
عن  عبارة   ،1962 يناير   29 يــوم 
الداعية  األوراق  لنشر  مطابع 

الفرنسية». لـ«الجزائر 
وبمجرد ما تم إدخال الصناديق 
في  الــرجــال  ــدأ  وب الفيال،  لــداخــل 
منطقة  فاهتزت  انفجرت  فتحها، 
لم  الــذي  االنــفــجــار  لهول  األبــيــار 
مثيال،  الــجــزائــر  مدينة  لــه  تــذكــر 
على  تحتوي  الصناديق  كانت  فقد 
مئات الكيلوات من مادة «ط. ن. ط» 
سيارة   تكن  لم  االنفجار.  الشديدة 
ا�عاصرة،  الطريقة  على  ملغومة 

وإنما كانت مطبعة ملغومة.
ذلك  نشرت  التي  اإلحصائيات 
الصباح، تحدثت عن تطاير أطراف 
ومعها  الفضاء،  في  أندريا»  «فيال 
من  شخصا  عشر  تسعة  أشـــالء 
بداخلها،  كانوا  الذين  اإلرهابي� 
وكــانــت مــن بــ� األشـــالء، أطــراف 
«جيم الشيخ» أو «جان ال كويير».

أنــدريــا»  «فيال  انتهت  وعندما 
يفرح  لم  األبيار،  من حي  واختفت 
ذلك  من  عانوا  الذين  الجزائريون 
ا�ئات  ــي، ودخــلــه  ــاب اإلره الــوكــر 
منهم دون أن يخرجوا، وإنما فرح 
الفرنسيون  االستعماريون  أيضا 
لم  مــخــابــرات  ورجـــال  مــن ضباط 
يكونوا يعرفون ماذا يجري في تلك 
بدورهم  كانوا  إنهم  بل  «الفيال»، 
مصيرهم  يكون  أن  مــن  يخافون 

يوما ب� جدرانها.
انتهى

في  الفرنسي  االستعجال  كــان 
التي  الثورية  للحركة  الحد  وضع 
ب�  مشتركة  ــواقــع  ال فــي  كــانــت 
أقطار ا�غرب العربي الثالثة التي 
مدفوعا  استقاللها،  على  حصلت 

بحافزين اثن�: 
أوال: أن دولتي تونس وا�غرب، 
وثائق  بمقتضى  محتلت�  كانتا 
ــي ا�ــكــان،  ــزمــان وف تــحــدد فــي ال
إيالة  في  العسكري  التواجد  فترة 
وإنما  ا�ــغــرب،  ومملكة  تــونــس، 
فيهما،  مقامها  فرنسا  استعذبت 
فكانت  الــتــزامــاتــهــا،  وتــنــاســت 
شرارة الثورة الشعبية في كل من 
بداية  في  الزالت  وا�غرب،  تونس 
فرنسا  سارعت  عندما  انطالقها، 
ــرحــوم محمد  ا� ا�ــلــك  �ــفــاوضــة 
والرئيس  منفاه،  فــي  الخامس 
لم  ففرنسا  تونس،  في  بورقيبة 
تكن قادرة على مواجهة الشعوب 

الثالثة وهي في ثورتها.
ثانيا: أن الجزائر التي احتلتها 
1830، كانت بالنسبة  فرنسا سنة 
لجغرافية  «امــتــدادا  للفرنسي� 
لها  التفرغ  كــان  لذلك،  وطنهم»، 
ولثورتها، التي اندلعت في الفاتح 
من نونبر 1954، أهم بكثير من أي 

شيء آخر.
ا�ـــغـــاربـــة  «إلــــهــــاء»  إن  ثـــم 
كان  باستقاللهم،  والتونسي� 
الطريقة  ــو  ه فــرنــســا  نــظــر  ــي  ف
الفرنسية  الجيوش  لنقل  األنجح 
الجزائر،  إلى  وتونس  ا�غرب  من 
ــمــام الــكــلــي على  وتــركــيــز االهــت
الــجــزائــر وحــدهــا، وفــعــال، تفرغ 
الــفــرنــســيــون بــكــل جــوارحــهــم، 
كانوا  عما  الدفاع  في  لالستماتة 
«الجزائر  أرضــهــم»:  «يعتبرونه 

الفرنسية».
وحتى ال يضيع «الهدف األسمى» 
الديمقراطية  األفــكــار  ــة  دوام في 
تعتبر  التي  الحزبية  والصراعات 
الجيش  قــام  لها،  مرتعا  باريس 
باسم  ا�عروفة  بالحركة  الفرنسي 
«حركة 13 مايو 1958» باالستيالء 
واإلطاحة  فرنسا،  في  الحكم  على 
«الضعيفة»  الرابعة  بالجمهورية 
وإقامة الجمهورية الخامسة التي 

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 التاسعة

لم تكن مهمة «فيال أندريا» منحصرة في تعذيب 
الجزائريين وحدهم، بل كل الفرنسيين الذين 
يتعاطفون مع استقالل الجزائر، وحتى الذين 

يشك في أنهم على صلة بالحكم المركزي في 
باريس، يتعرضون بدورهم لالعتقال والتعذيب 

في «فيال أندريا».

بقلــــم:
مصطفى العلوي


