
 المؤسس:
مـدير النشر:مصطفى العلوي

الطيب العلوي

فرضت الطقوس العسكرية، 
ا�رتبطة بالسر ا�هني، عدم 
اإلعالن عن تبرع كبار الضباط 
في الجيش والدرك ا�لكي 
بأجرتهم الشهرية لصالح 
صندوق مواجهة جائحة «كورونا»، 
كما تؤكد مصادر «األسبوع» أن بعض 
«ا�واقع العسكرية» فرضت بدورها ضوابط كبيرة 
للتنقل وعدم االختالط في بعض الحاالت، لتجنب 

التزام مصطفى 
العلوي مع قرائه 

مستمر 

تعالوا نتحدث عن اإلرهاب 24 الحقيقة الضائعة

مصطفى العلوي

الحقيقة

  

  

www.alousboue.com
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سري

Ú«aÉë°üdG ÚH áeRCG ÈcCG ≥∏Nh á«bQƒdG ∞ë°üdG zπàb{ …òdG ¢ShÒØdG

استقرار  على  مؤشرا  الشوارع  إُّـ  الجيوش  نزول  يكن  لم 
الظروف(..)، ولكن العالم تغري َّـ زمن «الطاعون الجديد»(..)، 
وها هي دبابات الجيش تجوب الشوارع التي حررها فريوس 
اسمه  جديدا  مصطلحا  اِّـغاربة  ابتكر  وقد  اِّـدن،  مخلف  َّـ  «كورونا» 

«حالة الطوارئ الصحية»، لتجنب سوء الفهم.

zÉfhQƒc{ øeR ‘  Üô¨ŸG á«fGõ«ezójÉ≤dG{h zΩó≤ŸG{h zìGÈdG{  ΩÉ¶æH πª©∏d Oƒ©j Üô¨ŸG

كواليس األخبارملف العدد 10-9-802
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«كوفيد - ١٩» ينجح في المعركة التي فشل فيها االستعمار 

في زمن }الفيس بوكz و}تويترzنهاية القداسة عن التوازنات الماكرواقتصادية
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فيروس «كورونا»(..).
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العدد: 1068 
الخميس

 26 مارس 2020
كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع

األضــواء  السلطة  رجــال  بعض  ســرق 
ــوارئ  ــط ــة ال خـــالل مــرحــلــة فـــرض حــال
الذي  الــواســع  االنتشار  بعد  الصحية، 
رجال  لبعض  مسجلة  فيديوهات  عرفته 
بإرغام  يقومون  وهم  وأعوانها  السلطة 
بــعــض ا�ــواطــنــ� عــلــى احــتــرام حالة 
ويبقى  ا�فروضة»،  الصحية  «الطوارئ 
أبرز مثال على ذلك، القايدة حورية التي 
تحولت إلى إحدى «نجمات الفيس بوك» 
بعد االنتشار الواسع �قطع فيديو تظهر 
فيه وهي تتواصل بلغة بسيطة وصارمة 
ا�واطن�  من  عــدد  مع  الوقت  نفس  في 
ألحدهم:  تقول  كانت  حيث  دائرتها،  في 
على  كتكركر،  وأنـــت  كتموت  ــاس  ــن «ال
علّيا  باركا  لديوركم،  و«دخلو  مّزيناتك»، 
بقات  ال  و«هللا  زيطي»  بيطي  خيطي  من 

فيك».
تستعمل  وهـــي  ــة،  ــوريـ حـ الــقــايــدة 
من  واحـــدة  ســوى  تكن  لــم  ا�يكروفون، 
«البراح»،  زمن  إلى  ا�غرب  مشاهد عودة 
الرسائل  يتناقلون  ا�غاربة  كــان  حيث 
به  تقوم  ما  وهــو  ــبــراح»،  «ال طريق  عن 
«البراحة»،  وا�تطوعون  اليوم  السلطات 
هذه  أن  هــو  األمـــر،  فــي  الغريب  ليبقى 
ثورة  زمن  في  انتعاشا  عرفت  الظاهرة 

مواقع التواصل االجتماعي، مثل «الفيس 
بوك» و«تويتر»(..).

أعــادت  الجديدة،  التطورات  أن  كما 
باعتبارهم  الــواجــهــة،  ــى  إل «ا�ــقــدمــ�» 
ــع الــتــراخــيــص  ــوزيـ ــن تـ مــســؤولــ� عـ
هناك صفحة  إن  بل  للتنقل،  االستثنائية 
به  يقوم  الذي  للعمل  تروج  «فيسبوكية» 
عن  «فيسبوكيا»  وتبلغ  السلطة،  أعوان 
أحد  «فــي  فيها:  جــاء  ــجــاوزات(..)،  ــت ال
البيضاء،  الدار  �دينة  الشعبية  األحياء 
عناصر  على  الــورود  يرمون  مواطنون 
وشكر  محبة  كعربون  ا�حلية  السلطة 

بها،  يقومون  التي  ا�جهودات  على  لهم 
بالحجر  يلتزم  مغربي  مواطن  ألي  تحية 

الصحي ويحترم تعليمات الدولة.
أعــوان  تنسيقية  نحن  ندعو  بــدورنــا، 
السلطة  أعــوان  جميع  با�غرب،  السلطة 
االلتفات  ــدم  وع الجهود  مضاعفة  إلــى 
ا�غرضة  ــل  ــاويـ واألقـ الــشــائــعــات  إلـــى 
والــوازع  الوطني  الواجب  واستحضار 
الوطن  هذا  مقدسات  سبيل  في  الديني 
(مقتطف  ضمنها»  ا�واطن  يدخل  والتي 
في  السلطة  أعوان  تنسيقية  صفحة  من 

الفيس بوك).

zÉfhQƒc{ á°ùfBÓd ôµ°T á«bôH
ترك  األسبوع،  هذا  مقال  سطور  خالل  من  قــررت  فقد  سامحوني، 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية جانبا، ألوجه رسالة  التحليالت 

مباشرة إلى «واحد السيدة» مسّلطة عليها حاليا كل األضواء:
فبسببك  خلفتها،  التي  األضــرار  كل  أبــدا  ننسى  لن  ((«كــورونــا»، 
فقدنا أصدقاءنا، إخواننا، برامجنا، اقتصادنا، مشاريعنا، استقرارنا، 
النظر عما  أبدا.. لكننا لن نغض  حريتنا، وعن كل هذا، لن نسمح لك 
جئتنا به من منافع، استوجبت شكرك. إذن، شكرا لك ألننا اضطررنا 
التصافح  من  صدقا  أكثر  تصافحا  �سها،  دون  باأليدي  للتصافح 
ا�لموس (...).. شكرا على تنويرنا، على أننا، ورغم كل ما وصلنا إليه 
من تقدم علمي، تقني، وفكري، ما زلنا نعتمد وسنعتمد دائما على ما 

هو أكبر من ذلك، وأقوى مما نتصور(...)..
كل  نقدر  وجعلتنا  نملكه،  كنا  ما  على  أعيننا  فتحت  ألنك  شكرا 
والصحة،  كالوفرة،  نعيشها،  كنا  أو  بحوزتنا،  كانت  التي  الكماليات 
والحرية، التي كنا نعتقدها مكتسبة ومضمونة، أو لم نرها أبدا بسبب 

انشغاالتنا اليومية األنانية..
شكرا على إيقافنا، ولو للحظة، لنرى كم كنا ضائع� وسط أشياء 
ليست لها نهاية، كنا نعتقدها أكثر أهمية مما هي عليه حقيقة، كانت 

تحرمنا من أشياء أخرى أكثر أهمية..
شكرا على منحنا الفرصة لوضع كل مشاكلنا الفردية جانبا، والتي 
كنا نظنها أيضا في غاية األهمية، من أجل االنشغال وبصدق، بمشكل 

واحد يهمنا جميعا، ولو �رة واحدة في تاريخ البشرية..
شكرا على توقيفك لوسائل النقل، فكل ما هو غير ناطق على وجه 

األرض كان يطلب منا االهتمام يوميا منذ وقت طويل.. ولم نسمع..
شكرا على كل هذا الخوف السريع ا�فاجئ، الذي كاد أن يتحول مع 
مرور الوقت ليصبح مرضا، والذي لم يتجرأ أحد أبدا على مواجهته، 
وأوجب علينا اآلن مواجهته(...)، وها نحن، بفضلك، تعلمنا في ظرف 
أيام، كيف نواجهه جميعا، وبصدق (مرة أخرى) في جو يعم فيه الحب 

والتضامن وا�واساة..
تعلمنا  التي  لكل أساليب حياتنا،  التقييم  نعيد  شكرا ألنك جعلتنا 
منا  كان  من  كل  وتعلم  فيها،  شيء  كل  يعني  ما  وأخيرا،  اآلن،  جيدا 
ببعضنا  وروحي  سلكي(...)  ال  اتصال  على  كلنا  أننا  ذلك،  يتجاهل 

البعض..
أنها  فعال  نرى  التي  التوحيد  كلمة  على  جمعتنا  أنك  إذن،  شكرا 

تجمعنا.
شكرا.. شكرا، ألننا فهمنا بفضلك اآلن أنه ما علينا إال التغيير(...)، 

تغيير مبني على االقتصاد، االقتصاد في كل شيء..
شكرا إذن، إلتاحتنا الفرصة إلعادة بناء األشياء، تقريبا كما كانت 

الفرصة في بداية مشوار كل واحد منا)).
روحيا  جميعا،  ويربطنا  منا،  جزء  بيننا،  فينا،  اآلن  الفيروس  هذا 
زوايا  من  األمور  رؤية  غير  آخر  خيارا  لنا  يترك  لم  وبهذا  وجسديا، 
لنا في أي أمر  مختلفة، وتركيب وجهات نظر جديدة.. والقرار يرجع 
على  اآلن  أننا  هو  األفضل  الخيار  أن  اآلن،  علم  على  وكلنا  سنختار، 

دراية به.
كانت  كما  تعود  لن  األمور  أن  ولنعلم  مقدرين،  شاكرين،  إذن  لنكن 

عليه من قبل أبدا.
سيتغير  وطـبعا  العالم..  تغير  األمــور..  تغيرت  لقد  والخالصة: 

الـمغرب معه.

 zΩó≤ŸG{h zìGÈdG{ ΩÉ¶æH πª©∏d Oƒ©j Üô¨ŸG
zÎjƒJ{h z∑ƒH ¢ù«ØdG{ øeR ‘ ..zójÉ≤dG{h

جيل جديد من رجال السلطة ينال شهرة غير مسبوقة

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل

اشتركوا في األسبوعية رقم ١ في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

250 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 
150 درهما لصالح شركة 

 «DOUNIA PRESSE»
للعنوان التالي:
األسبوع الصحفي

12 شارع األمير موالي عبد اهللا،
 ص. ب 439 - الرباط

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

 متخصصة يف األخبار

(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

 الرباط. األسبوع

كشفت مصادر «األسبوع» عن لجوء 
أحد أشهر مراكز االتصال في الرباط، 
ضد  للتمرد  احتيالية  طريقة  إلــى 
على  ا�فروضة  الصحي  الحجر  حالة 
ا�واطن�، حيث لجأت إدارة ا�ركز إلى 
داخل  العامل�  جميع  على  «الحجز» 
محاولة  في  نهار،  ليل  الشركة  مقر 
للحجر  الحقيقي  ا�عنى  لتضليل 

الصحي. 

للعمل  مكانا  أصبح  ذاتـــه،  ا�قر 
صوت  ورغـــم  لــيــال،  وللنوم  نــهــارا 
األذان الذي يتردد داخل مقر الشركة، 

لـله،  الرجوع  يريد  ال  ا�سير  فإن 
إلشاعات  ترويجه  على  اعتمادا 

بالرباط،  نافدة  لشخصيات  قربه 
وأن القانون ال يسري عليه.

العامل�،  تــدويــنــات  وحــســب 
ألم  من  يعانون  ــوا  زال «ال  فإنهم 
نومهم  نتيجة  ــبــرودة  وال الظهر 
بـــدون  األرض،  ــى  عــل ا�ــضــطــر 

أعطى  وقـــد  فـــــراش..»، 
لتخيير  ــره  أوام ا�سير 
االستمرار  ب�  العمال 

االســتــقــالــة  أو 
من العمل(..).

á«dÉ«àMG ¥ô£H »ë°üdG ôé◊G ¥ôîj •ÉHôdG ‘ ∫É°üJG õcôe

القايدة حورية
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زمن  فــي  ا�غربية  ا�ــفــارقــات  مــن   
لجمع  بنكي  حساب  فتح  «كورونا»، 
التبرعات �حاربة جائحة «كوفيد 19»، 
ومواقع  هاتفية  خطوط  فتح  وعــدم 
ا�واطن�  شكايات  لتلقي  إلكترونية 
يــحــتــاجــون  الـــذيـــن  أو  ا�ـــعـــوزيـــن 
لوجستيكية  أو  مــاديــة  مــســاعــدات 
في  الــصــمــود  لــلــقــدرة على  عــاجــلــة، 

مواجهة «حالة الطوارئ الصحية».
 

 فرض الحجر الصحي على ا�غاربة 
بل  التاريخ،  في  جديدة  تجربة  ليس 
الصحية  الــطــوارئ  حالة  فــرض  إن 
تاريخية  وثــائــق  ظــهــور  فــي  ســاهــم 
أن  ســبــق  بالتنقل»  لـــ«الــتــرخــيــص 
صدرت في ا�غرب.. واحد من ا�غاربة 
وجدوا عنده وثيقة ترخص له بالتنقل 

من تيزنيت إلى الرباط.

 تــفــاعــل الــخــبــيــران فــي الــشــؤون 
بنسودة،  أنــس  ا�هندس  اإلفريقية، 
مع  الكتاني،  نجيب  والدبلوماسي 
العدد  في  الصادر  «األســبــوع»  مقال 
الغاز  «أنبوب  عنوان:  تحت  ا�اضي 
ليؤكدا  انتهى»،  ا�غربي  النيجيري 
ا�سؤول�  عن  صــادر  الكالم  هذا  أن 
غينيا  وليس  االستوائية  غينيا  في 

بيساو(..).

شائعة  لينفي  تحرك  وزيــر  أول   
تدهور الحالة الصحية للوزير اعمارة 
هو صديقه  كان  بـ«كورونا»،  ا�صاب 
لجأ  الذي  الرباح،  عزيز  الحزب،  في 
الئحة  مــع  ليتقاسم  النقال  لهاتفه 
ا�تصل� خبرا ينفي ما سبق ترويجه، 
ويقول إن نقل اعمارة إلى ا�ستشفى 
كان إجراء عاديا، ولم يصل إلى درجة 

«اإلنعاش».

«كـــورونـــا» كافة  فــيــروس   أوقـــف 
مكتب  بانتخاب  ا�تعلقة  ــراءات  اإلج
وا�عاصرة،  األصــالــة  لحزب  جديد 
وهو اإلجراء ا�علق منذ انتخاب عبد 
ليكون  للحزب،  اللطيف وهبي رئيسا 
بذلك أول حزب مغربي ينتخب األم� 
حتى  القيادة  انتخاب  ويعلق  العام 

إشعار آخر.

الذي  الصحية»  «الطوارئ  قانون   
صوت  الرسمية،  الجريدة  في  نشر 
داخل  فقط،  بر�انيان  نائبان  عليه 
الــنــواب،  بمجلس  الداخلية  لجنة 
الصمد  الكومسير(..) عبد  ابن  وهما 
«النخلة»  حــزب  ورث  ــذي  ال عرشان 
هشام  «البامي»  والبر�اني  أبيه،  عن 
ا�هاجري، لتقول مصادر إعالمية، أن 
السبب هو أن باقي الحاضرين كانوا 
لهم  حق  وال  بالصفة،  فقط  حاضرين 

في التصويت(..).

بــدون  ا�ــغــرب  يصبح  ــرة،  م ألول   
الصحف  كل  تفاعلت  أن  بعد  جرائد، 
الورقية مع قرار الوزير حسن عبيابة، 
الوطني  ا�ــجــلــس  رئــيــس  أن  ــم  رغـ
أنه  صرح  مجاهد،  يونس  للصحافة، 
الصدور  مواصلة  الجرائد  بإمكان 

بشكل اختياري(..). 

ما خفي
كان  أعظم

 الرباط. األسبوع

قوات  وعناصر  مــدرعــات  ظهور  بمجرد 
الشوارع  ببعض  ا�غربي  ا�لكي  الجيش 
من  مختلفة  وصور  للمملكة،  الكبرى  با�دن 
ا�غربية  العسكرية  للقوات  متعددة  مواقع 
با�دن في مشاهد غير مألوفة وثقتها بعض 
ا�اضية،  الجمعة  يوم  منذ  الفيديو  مقاطع 
انطلقت تعبيرات االطمئنان من طرف الكثير 
من ا�واطن� بعبارات وجمل إشادة مختلفة، 
يرتاح  ــاذا  �ـ جــديــد:  مــن  ــســؤال  ال ليطرح 
ا�غربي  الجيش  قوات  تحرك  من  ا�واطنون 
كلما اشتدت األزمات الصحية واالجتماعية، 

وليس السياسية طبعا؟
من  الكثير  إلـــى  يــحــتــاج  الــســؤال  هـــذا 
قبل  واالجــتــمــاعــيــة  النفسية  الـــدراســـات 
مختلف  لتفكيك  واألمــنــيــة،  االقــتــصــاديــة 
جوانبه.. فتحرك الجيش ا�غربي عبر عقود 
شكل  في  والصحي  االجتماعي  ا�جال  في 
قوافل طبية وصحية بالجبال والقرى، لتقديم 
ساعات  في  ا�ختلفة  االجتماعية  الخدمات 
الحصار بالثلوج وبالفيضانات، يترك غالبا 
أصداء طيبة في نفسية ا�واطن�، وارتياحا 
وثقة كبرى في قدرات وقوة الجيش ا�غربي 

على بلوغ هذه الصعاب.
فنزول الجيش في حالة جائحة «كورونا» 
بمختلف شوارع ا�دن، طمأن الشارع والرأي 
والحقوقي�  السياسي�  وحــتــى  ــعــام،  ال
ــان  أذه فــي  مرتبط  لكونه  فهل  أنفسهم، 
ا�غاربة بالصرامة واالنضباط، وبالتالي، هو 
الجهة الوحيدة القادرة على فرض تعليمات 
السلطات األمنية على الكثير من «ا�نفلت�» 
باألحياء الشعبية؟ نعم، ألنه الجهاز الوحيد 
على  الصارمة  التعليمات  تنزيل  على  القادر 
أرض الواقع وفي وقت وجيز ودون مبررات 
مبررات  من  كبير  جزء  هذا  وربما  واهية، 

اطمئنان ا�واطن� لتواجد الجيش.
إن ارتياح ا�واطن� لتحركات الجيش، له 
مدلول آخر عند مواطن� ومختص� آخرين، 
حيث يربطون تواجد الجيش بالشارع العام 
قواتنا  عليه  تتوفر  الذي  اللوجيستيك  بقوة 
العسكرية با�قارنة مع ا�دنية، وكذلك بمسار 
التجربة ا�هنية الكبيرة التي راكمتها داخل 
وخارج ا�غرب، وبالتالي، فإن تحرك الجيش 
للمواطن�  يعطي  ا�جال،  هذا  في  ا�غربي 

ا�غاربة انطباعا وثقة في قدرة هذا الجيش 
على بناء مستشفيات ميدانية، وعلى قدرته 
على تجهيزها بالتجهيزات الالزمة في وقت 
ارتياح  أوجه  من  اآلخر  الوجه  وهو  وجيز، 

ا�غاربة لخدمات ا�ؤسسة العسكرية.
ــل االرتـــيـــاح ال يــقــف عــنــد حـــدود  ــام ع
آخــرون،  مواطنون  يــرى  فقط،  التجهيزات 
على  تتوفر  نفسها  الصحة  وزارة  أن  ذلــك 
عــديــدة،  بمستشفيات  عــديــدة  تجهيزات 
جهوية وإقليمية ومحلية، ولها آالف األسرة 
الجزء  حتى  الجيش  يملك  ال  والتجهيزات 
يأملون  فا�غاربة  ذلك،  ورغم  منها،  القليل 
من  يمتعضون  وبعضهم  الجيش،  في  خيرا 
على  ومستشفياتها  الصحة  وزارة  خدمات 
طول الوقت، وليس اليوم وقت الشدة فقط، 
الصرامة  في  الفرق  أن  ــؤالء،  ه يــرى  لذلك 
به  ا�طبوع  العمل  في  والتفاني  واالنضباط 
الباعث  ببالدنا، هو  العسكرية  القوات  عمل 
بالتجهيزات،  له  عالقة  وال  االرتــيــاح  على 
هناك  أن  آخـــرون،  مــواطــنــون  ــرى  ي بينما 
في  حاسما  دورا  يلعب  ربما  آخــر  عامال 
واالستشفاء،  ــعــالج  وال التطبيب  عملية 
ا�ريض من  لدى  النفسي  باالرتياح  ويتعلق 
الثقة في قدرات الطبيب العسكري أكثر من 
ا�دني، وهو مدخل يشكل بحسب الدارس� 
وا�تخصص� 50 با�ائة من نجاح العمليات 
ما  وهو  جــدا،  ا�عقدة  فيها  بما  الجراحية 
ا�واطن  يتلقاها  قد  التي  بالخدمات  يتعلق 
وقعها  يكون  والتي  العسكري،  الطبيب  من 
أكبر بكثير من خدمات الطبيب ا�دني، وهنا 
يضرب أهل االختصاص ا�ثل بقصة معروفة 
كانت  نظافة  بعاملة  تتعلق  بقوة،  وسطهم 
مريض  من  بالقرب  التنظيف  بعملية  تقوم 
في  ومصيرية  معقدة  عملية  على  مقبل 
وأخبرته  ا�ريض  مع  نقاشا  ففتحت  حياته، 
أنه محظوظ جدا ألن الطبيب الذي سيجري 
الشهر  في  مرة  يكون  كبير  عالم  العملية  له 
في هذا البلد، ويجري آالف العمليات ا�ماثلة 
في العالم بأسره وكلها ناجحة 100 با�ائة، 
كبير،  بشكل  ا�ــريــض  معنويات  لترتفع 
وأقبل على العملية بفرح كبير، فنجحت تلك 
أما  ا�رتفعة،  ا�عنويات  هذه  بفعل  العملية 
عاملة النظافة التي لعبت هذا الدور، فلم تكن 
سوى دكتورة متخصصة في الطب النفسي 
ا�ريض  معنويات  ترفع  كيف  عرفت  التي 

ا�قبل على هذه العملية.

لذلك، فكل الرهان اليوم على دور ا�ؤسسة 
العسكرية، من أجل تعزيز الدور الكبير الذي 
وهي  حاليا،  ا�دنية  الصحة  قطاع  به  يقوم 
الرسالة التي بعث بها ملك البالد ليلة األحد 
الفتاح  عبد  الجنرال�  أمــر  ح�  ا�ــاضــي، 
مصلحة  ومفتش  حــرمــو  ومحمد  الـــوراق 
العبار،  محمد  الجنرال  العسكرية،  الصحة 
مع  مشترك  بشكل  العسكري  الطب  بتكليف 
نظيره ا�دني �كافحة وباء «كورونا»، وكذلك 
للقوات  االجتماعية  ا�صالح  مختلف  تعبئة 
ا�سلحة والدرك ا�لكي في هذا الباب، وهي 
رسالة تؤكد أن مهام القوات ا�سلحة ا�لكية 
ا�غربية ليست حماية وحدة التراب الوطني 
من أي اعتداء خارجي فقط، بل كذلك حماية 
في  السيما  ا�ــواطــنــ�،  وممتلكات  أرواح 
الجهاز  خبرة  من خالل  واألزمــات،  الشدائد 
أرض  وخارج  داخل  راكمها  التي  العسكري 

الوطن.
على  كذلك  سمعة  لــه  ا�غربي  فالجيش 
ــوى الـــدولـــي، مـــن خـــالل تــجــاربــه  ــســت ا�
العمليات  من  عدد  في  الدولية  ومشاركاته 
بحسب  وهو  والطبية،  وا�دنية  العسكرية 
13 عا�يا على  الرتبة  التقارير، يحتل  بعض 
قوات  في  تشارك  التي  الجيوش  مستوى 

حفظ السالم وخاصة في إفريقيا.
مؤسسة  لخدمات  ا�واطن�  ارتياح  إن 
كذلك  ارتــبــاطــات  لــه  ا�ــغــرب،  فــي  الجيش 
بحسب  الجيش  �هام  التاريخي  بالتطور 
دور  فيه  كان  الذي  الوقت  في  إذ  الباحث�، 
السياسي  ــراع  ــص ال ــرات  ــت ف فــي  الــجــيــش 
واالحتقان وسنوات االنقالبات، آلية لحماية 
النظام ا�غربي من ا�عارضة وتدخله أحيانا 
لقمع بعض االنتفاضات الشعبية والثورات 
وغيرها، تغير اليوم هدف الجيش مع تغير 
النظام  بــات  إذ  ا�ــغــرب،  في  العام  النظام 
ا�لكي في ا�غرب محط إجماع جميع مكونات 
الشعب ا�غربي وأطيافه السياسية، ولم يعد 
ا�لكي  فالنظام  الحكم،  شرعيات  نزاع  محط 
تريد  ا�غرب  في  قوة سياسية  هناك  تعد  لم 
حاجة  في  يكون  لن  وبالتالي،  به،  اإلطاحة 
ا�عارضة،  من  عسكريا  لحمايته  للجيش 
وهو ما جعل وظائفه الصحية واالجتماعية، 
وتتطور  تتوسع  والحربية،  العسكرية  بعد 
والحدود  البالد  لحماية  األول  الهدف  من 
في  وتدخله  ا�واطن�  حماية  إلى  والنظام، 

األعمال اإلنسانية.

تحت ا�ضواء

 ´QÉ°û∏d ∫õæJ ¢û«÷G äÉHÉHO ..Iôe ∫hC’
ÚæWGƒŸG ∞«îJ ’h

العسكريون يدا في يد مع المدنيين
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لماذا اختفى العثماني؟ 
بخالف باقي النقابات 

 áeƒµ◊G ¢ù«FQ á«°üî°T ∞©°V ∞°ûµj zÉfhQƒc{
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 الرباط. األسبوع

حكومة  رئيس  العثماني  اختفى  أيــن 
أثر  لــه  يظهر  لــم  ــذي  ال ا�غربي  الشعب 
عقده  الــذي  الصحفي  اللقاء  منذ  مباشر 
مع وسائل إعالم عمومية مغربية؟ فغياب 
الواجهة رغم تسارع  رئيس الحكومة عن 
ــداث واألزمــــات الــتــي يمر  ــ وتــطــور األح
«كورونا»،  فيروس  بسبب  ا�غرب  منها 
الدستوري�  وسط  سؤال  من  أكثر  يطرح 

والسياسي� والقانوني�.
مصدر  بحسب  الحكومة،  رئيس  غياب 
االجتماعات  عــن  ودســتــوري،  سياسي 
لجنة  وعــن  الحكومة  ألعضاء  الرسمية 
القرارات  مختلف  وعن  واليقظة،  القيادة 
اليومية التي يطلقها يوميا وزير الداخلية 
ووزير الصحة ووزير التجارة فيما يخص 
تموين السوق با�واد االستهالكية، يطرح 
ا�فروض، في ظل  إذ من  أكثر من سؤال، 
رئيس  من  جعل  الــذي  الجديد  الدستور 
عن  مسؤولة  حقيقية  مؤسسة  الحكومة 
بعد  الحكومة  وقطاعات  وزراء  جميع 
كرئيس  السياسي  موقعه  ــن  وم ا�ــلــك، 
حكومة منتخب من الشعب، كان من الالزم 
اليومي  ا�خاطب  العثماني  من  يجعل  أن 
بجميع  الشعب  ومبلغ  ا�غربي،  للشعب 
القطاعات  باقي  تتخذها  التي  القرارات 
رئــاســتــه،  تــحــت  تعمل  الــتــي  الـــوزاريـــة 
الصحي وقرار  الحجر  قرار  رأسها  وعلى 
وسائل  جميع  تنقل  منع  وقرار  الطوارئ 
ا�دن،  ب�  ما  والخاصة  العمومية  النقل 

حيث كان عليه تبليغها وتفسيرها للشعب 
ا�غربي وشرح تداعياتها سياسيا وأمنيا 
من  بالقرب  وقوفه  أو  شخصية،  بصفة 
وزراء حكومته وهم يبلغون هاته القرارات 

للشعب.
األزمة  هذه  أن  ذاتــه،  ا�صدر  وأوضــح 
وهذا االمتحان الذي تمر منه بالدنا، كان 
فرصة لترسيخ دستور 2011 بقوة، وجعل 
قويا،  سياسيا  مسؤوال  الحكومة  رئيس 
كما يحصل في عدد من بلدان العالم، حيث 
ا�باشر  ا�خاطب  هو  الحكومة  رئيس  أن 

للشعب وبجانبه جميع الوزراء.
أي  الدولة،  رئيس  أن  ا�صدر،  وأضاف 

مضمون  مستوى  فــي  كــان  الــبــالد،  ملك 
جاللته  الـــتـــزم  حــيــث   ،2011 دســـتـــور 
وبالتعليمات  الــكــبــرى،  بالتوجيهات 
وترأس  للحكومة،  الدستور  على  ا�بنية 
على  الكبرى  االستراتيجية  االجتماعات 
ــدرك  وال الجيش  حضرها  عــال  مستوى 
الحكومة،  لرئيس  تغييب  دون  واألمـــن 
وبنفس  ــرب  ق عــن  الــحــالــة  يتابع  وبــقــي 
برمتها،  الدولة  يمثل  كبير  استراتيجي 
ترك  فقد  اليومي،  التدبيري  النفس  أمــا 
العثماني  غياب  فهل  الغائب،  للعثماني 
أم  للدستور،  منه  جهل  أم  منه،  تقصير 

مجرد ضعف للشخصية؟

ìô`°ûdG º`à– ÇQGƒ`£dG ¿ƒfÉ`b ‘ á`°†eÉZ äGô`≤a
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يبدو أن حالة الضغط التي تعيشها حكومة 
«كــورونــا»،  جائحة  تــواجــه  وهــي  العثماني 
قوان�  على  وتصادق  وتضع  تكتب  جعلتها 
كي  الشرح  دالئل  من  الكثير  تتطلب  غامضة، 

تفسر وفق الغاية منها وليس بغايات أخرى.
قانوني،  مصدر  حسب  القوان�،  هذه  ومن 
القانون ا�تعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي 

اإلثن�  يوم  والبر�ان  الحكومة  عليه  صادقت 
حيث  منه،  السادسة  ا�ــادة  والسيما  األخير، 
جاءت بقرارات جد كبيرة وثقيلة وتحتاج إلى 

توضيح وتفسير كبيرين. 
التي  ا�ــادة  هــذه  أن  نفسه،  ا�صدر  ــد  وأك
لسريان  القانون  هــذا  «توقيف  على  تنص 
في  عليها  ا�نصوص  اآلجــال  جميع  مفعول 
الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 
بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية 

من  ابتداء  احتسابها  وتستأنف  عنها،  ا�علن 
اليوم ا�والي ليوم انتهاء حالة الطوارئ»، هل 
اآلجال في مواجهة  يرتبط بجميع  هو مفهوم 
شامل  ــرار  ق هــو  أم  فقط،  الــدولــة  مؤسسات 
ا�عامالت  بجميع  ا�واطن�  في عالقات  وعام 
فهذه  لذلك،  السواء؟  على  والعامة  الخاصة 
وبرامج  لتفسيرات  تحتاج  بالضبط  ــادة  ا�
كي  العمومي،  اإلعالم  قنوات  عبر  قوية  شرح 
ال تغرق بعد نهاية مدة حالة الطوارئ محاكم 

بالدنا في ا�نازعات بسبب عدم احترام اآلجال 
وما يترتب عليها من غرامات وزيادات، يوضح 

ا�صدر. 
قانون  على  صادقت  قد  الحكومة  وكانت 
غير  الخروج  يمنع  الــذي  الصحية  الطوارئ 
بعقوبات  جــاء  ــذي  وال البيوت  من  ا�رخص 
من  بالحبس  تبدأ  ا�خالف�  حق  في  صارمة 
شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة مالية من 300 

إلى 1300 درهم أو بإحدى هات� العقوبت�.
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أن  مطلع،  جد  بر�اني  مصدر  قــال 
بالتنازل  وا�ستشارين  النواب  قرار 
لفائدة صندوق  مارس  أجرة شهر  عن 

تدبير جائحة «كورونا» الذي أحدثه 
قــرار  وأن  معلقا،  يــزال  ال  ا�لك 
بسبب  معلق  ــذا،  هـ التضامن 
ا�سطرة القانونية التي يتطلبها 
التنازل  أو  بتحويل  قــرار  أي 
تعويضات  عن  كليا  أو  جزئيا 
البر�اني�  طــرف  من  البر�ان 

شخصيا.
ــدر ذاتــــه،  ــصـ وأوضــــــح ا�ـ
عن  الــتــنــازل  ــرار  قـ تنفيذ  أن 
هو  ا�ستحقة،  التعويضات 
الناحية  ــن  م شخصي  قـــرار 
الــقــانــونــيــة ويــتــطــلــب تــنــازال 

شــخــصــيــا مــوقــعــا ومــخــتــومــا 
ا�عني،  الشخص  طرف  من  عليه 

وسيلة  العام  الخازن  يعتمده  كي 

تحويل  قـــرار  عليها  يبني  قــانــونــيــة 
ــى صــنــدوق جائحة  هــذه األجـــرة إل

«كورونا».
وأوضح ا�صدر ذاته، أن تحويل 
بهذه  الشهرية  التعويضات  هــذه 
صعوبات  تكتنفها  الطريقة، 
بــســبــب عــمــلــيــة الــحــجــر 
الطوارئ  وحالة  الصحي 
على  ا�فروضة  الصحية 
تعيق  والــتــي  بـــالدنـــا، 
األمــة  بر�انيي  انتقال 
بهذا  للقيام  الرباط  إلى 
أمامهم  ليبقى  اإلجــراء، 
ــر يــتــعــلــق  ــ ــار آخـ ــيـ خـ
ــرة هــذا  ــ بــتــحــويــل أجـ
شخصية  بصفة  الشهر 
إلى  إقامتهم  محل  مــن 
ــاص  ـــخـ ــاب ال ــســ ــحــ ــ ال
بمختلف الوسائل ا�مكنة 
وداخــــل مــخــتــلــف ربـــوع 

ا�ملكة، يضيف ا�صدر.

 ¢UÓîà°SG ≥«©J ájô£°ùe ≥FGƒY
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حزب  من  القريبة  للشغل،  الديمقراطية  ا�نظمة  نقابة  رفضت 
األصالة وا�عاصرة، ما سمته بفرض وإجبارية االقتطاع من أجور 
صندوق  لفائدة  أيــام)  ثالثة  (أجــرة  األجــراء،  وجميع  ا�وظف� 

محاربة وباء «كورونا».
خمس  به  قامت  ما  أن  لها،  بالغ  في  «البامية»  النقابة  وقالت 
للشغال�،  العام  االتحاد  نقابة  إلى  إشارة  (في  مركزية  نقابات 
للشغل،  الديمقراطية  والكونفدرالية  للشغل،  ا�غربي  االتحاد 
الفيدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد الوطني للشغل با�غرب) 
من اقتطاع من أجور ا�وظف� لفائدة صندوق جائحة «كورونا»، 
فيه نوع من اإلجبارية، ألن ا�ساهمة في مثل هذه الحاالت تكون 
بشكل تطوعي واختياري لجميع ا�واطنات وا�واطن�، كل حسب 
ا�نصوص عليه في  التضامن  أما  إلزاميا،  ا�ادية، وليس  قدراته 
الكوارث،  حاالت  في  الحكومة  فتتخذه  الدستور،  من   40 الفصل 
التضامنية لصندوق  كالضريبة  ا�الية  القوان�  وتنص عليه في 

الكوارث التي أقرتها الحكومة هذه السنة، حسب نفس النقابة.
من جهة أخرى، طالبت ذات النقابة من الحكومة، بالعمل على 
الحراسة  تعويضات  ــرار  وإق هامة  مالية  تحفيزات  تخصيص 
ــدرك  وال األمــن  ولــرجــال  الصحة  قطاع  في  للعامل�  وا�ــداومــة 
لبالدنا،  الصحي  األمن  على  يسهر  من  وكل  ا�ساعدة  والقوات 

بالخطوات  نفسه  الوقت  في  الـــتـــي قــامــت منوهة 
ا�ستشفيات  لدعم  الحكومة  ــة بها  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
با�ستلزمات الضرورية ومتطلبات 
االســتــشــفــاء بــالــعــنــايــة ا�ــركــزة 
«الــبــام»  نقابة  فهل  ــاش،  ــع واإلن

من  االقتطاع  إجبارية  تعارض 
عن  دفاعا  العمال  أجرة 
فقط  أم  مصلحتهم، 
ــروت»  مــعــارضــة «جــب
ــنــقــابــات  قــــــرارات ال

األكثر تمثيلية؟

 ´É£`àb’G ¢†`aôJ zΩÉ`ÑdG{ á`HÉ≤f
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وتعليقصورة

حتى ال تغرق المحاكم بالقضايا 

هل هذا وقت تحرير الملك العمومي؟
هذه الصورة ال تعكس تحركا من السلطات ا�حلية 
لفرض حالة الطوارئ الصحية، بل هي صورة التقطت 
لتحرير  السلطة  لتدخل  القنيطرة،  مدينة  في  مؤخرا 
ا�لك العمومي، بالتزامن مع انشغال العالم بمواجهة 
فيروس «كورونا».. الصورة نشرها القيادي في حزب 
«واش  قائال:  عليها  وعلق  بنحمزة  عادل  االستقالل 
معبأة  كلها  البالد  العمومي؟  ا�لك  تحرير  وقت  هاذا 
ا�حلية  والسلطة  كورونا  جائحة  مواجهة  أجل  من 
القنيطرة عاد بان ليها شي واجهات، حقا محقا  في 
فا�نظر  دبا  حنا  واش  فالخبازات،  ا�نظر  مشوه� 
الــنــاس غــادي  بــهــاد األســلــوب  فــا�ــرض؟ واش  وال 

عبث  باختصار،  حدث  ما  السلطة؟  مع  الثقة  تبني 
اللحظة،  هــذه  في  الوطني  اإلجماع  يهدد  عبث  في 
تحاول  وكأنها  للسلطة  انتهازية  صــورة  ويعطي 
استثمار حالة الطوارئ الصحية لفرض رؤيتها، في 
الوقت الذي كان من ا�فروض أن يكون رجال ونساء 
ا�واطن�  تمك�  في  يساهمون  ومساعديهم  السلطة 
أيدي  على  الضرب  وفي  االستثنائية،  الرخص  من 
ا�رتبطة  القرارات  احترام  من  والتأكد  ا�ضارب�، 
أطــراف  وعلى  أمــام  تجميعها  تم  الــطــوارئ،  بحالة 
جرافة دون أدنى شروط السالمة الصحية بما تفرضه 

الظرفية».

لطفي

العثماني

اِّـالكي
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خالل اللحظات التي تشتد فيها األزمات، يكون االمتحان حينها 
القانون،  باحترام  عالقاتها  في  الــدول  لجميع  بالنسبة  حقيقيا 
وعلى رأسه دستور البالد، ومنظومة حقوق اإلنسان، فرغم الهزات 
والصدمات التي قد تتعرض لها أجهزة الدولة ومؤسساتها، يبقى 

عليها احترام القانون، وحينها تظهر قوة الدول وعظمتها.
الوطنية  للساحة  عاد  بدوره،  والحقوقي  القانوني  النقاش  هذا 
فئت�:  إلى  انقسمت  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  وعكسته 
وما  العصاة  مواجهة  في  الخروقات  وحتى  بالعنف  تطالب  فئة 
وتلبية  السلطات  لقرارات  يمتثلوا  لم  الذين  ا�تنطع�  سمتهم 
الصحية  الــطــوارئ  وحــالــة  اإلجــبــاري  الصحي  الحجر  شــروط 
اإلجبارية، وب� فئة منها سياسيون وإعالميون، حذرت من مغبة 
استغالل حالة الطوارئ �مارسة مختلف أنواع العنف والخروقات 

الحقوقية والقانونية على ا�واطن�.
هي  تبقى  الحقوقية  فا�نظمات  عنه،  ا�عبر  الرأي  كان  ومهما 
في  الصعاب  مواجهة  على  تحثها  التي  وهي  الحكومات  ضمير 
القانون  وحده  القانون،  احترام  ظل  في  لكن  الظروف،  هذه  مثل 
الفيديو  أشرطة  بعض  بقوة  أبرزته  ما  وهو  ا�همة،  بهذه  يتكلف 
اختالف  على  العمومية  السلطات  قــوات  تحركات  تسجل  وهي 
أشكالها من قوات مساعدة إلى قواد وباشوات وأمن وطني وعمال 
للمواطن� خطورة  ووالة وهم يحاورون ويستعطفون ويشرحون 
على  حفاظا  القانون  لتعليمات  االمتثال  عليهم  تم  ومن  الوضع، 

صحتهم وصحة أبنائهم.
مواقع  عبر  القليلة جدا  الخروقات  بعض  برزت  ذلك،  مقابل  في 
العمومية،  القوات  ارتكبتها  قد  تكون  التي  االجتماعي،  التواصل 
في  تحقيق  وفتح  معها  األمنية  للجهات  السريع  التفاعل  أن  غير 
موضوعها، بدأ يؤشر على أن ا�غرب راكم من التجربة الحقوقية 
ماي   16 بعد  ما  صدمة  دروس  من  استفاد  وربما  الكثير،  الشيء 
اإلرهابية، التي جعلت بعض األجهزة تفقد توازنها، فاليوم وإلى 
حدود الساعة، الزالت أزمة «كورونا» تجتاح بالدنا بأقل الخسائر 

البشرية واألمنية كذلك، فقط االقتصادية، التي لها مدبر حكيم؟
الجدير بالذكر، أن الحموشي ا�دير العام لألمن الوطني، كان قد 
أمر يوم السبت ا�اضي، بفتح تحقيق فوري بخصوص تجاوزات 
قانونية منسوبة لرئيس مفوضية للشرطة (جرف ا�لحة)، وبعض 
قرار  دخول  بعد  مباشرة  ا�واطن�،  أحد  بتعنيف  الشرطة،  رجال 

الحجر الصحي حيز التنفيذ.
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ــة جــائــحــة فــيــروس  ــ مــع اشـــتـــداد أزم
النقاش  عـــاد  بــالدنــا،  عــلــى  ــا»  ــورونـ «كـ
 40 الفصل  حول  والسياسي  الدستوري 
ا�غاربة  جميع  يدعو  الذي  الدستور،  من 
وبشكل  تضامنية،  وبصفة  «تحمل  إلــى 
يتوفرون  الــتــي  الــوســائــل  مــع  يتناسب 
تنمية  تتطلبها  التي  التكاليف  عليها، 
أعباء  عــن  الناجمة  تلك  وكــذلــك  الــبــالد، 
تصيب  التي  الطبيعية  والكوارث  اآلفــات 

البالد».
السياسي�  بعض  ب�  اشتد  النقاش 
ــذا الــفــصــل، وما  والــدســتــوريــ� حــول ه
ــو إحـــداث  ــقــاش، ه ــن ال ــن حــمــاس  زاد م
تحت  جديد  خصوصي  لحساب  الحكومة 
جائحة  بتدبير  الخاص  «الصندوق  اسم 
صندوقا  البعض  اعتبره  مما  كــورونــا»، 
إليه  ا�شار  الطبيعية  الكوارث  �واجهة 
في الفصل 40 من الدستور، ومن تم على 
البعض  بينما  فيه،  ا�ساهمة  ا�غاربة 
الصندوق  هــذا  إحــداث  فيستبعد  اآلخــر، 
الــذي   40 الفصل  مضمون  مــن  انطالقا 
الطبيعية»،  «الكارثة  حالة  عن  يتحدث 
ما  مرحلة  في  حاليا  يوجد  ا�غرب  بينما 

قبل الكارثة.
ومما زاد من التوجه األول، تصريحات 
السياسي�  وبعض  الدستوري�  بعض 
اجتماعهم  خـــالل  عــالنــيــة  الــبــر�ــان  فــي 
بوزير ا�الية، بكون مساهمات رجال ا�ال 
الصندوق  هذا  لفائدة  وتبرعهم  واألعمال 
واجب  هو  بل  منهم،  صدقة  وال  منا  ليس 
الدستور،  40 من  الفصل  عليهم بمقتضى 

متخصصون  اعــتــبــره  الـــذي  األمـــر  ــو  وه
سقطة سياسية ودستورية، ألن األمر هنا ال 
الدستور  من   40 الفصل  يتعلق بمضمون 

نهائيا.
وأوضح ا�صدر ذاته، أن أصحاب الرأي 
الثاني، يؤكدون أن إحداث صندوق محاربة 
جائحة «كورونا» بناء على توجيهات ملك 
البالد، هو إجراء عادي، وهو إجراء قبلي 
التي  الدستور  من   40 الفصل  حالة  على 
األولية  اإلمكانيات  ألن  بعد،  تطبق  لــم 
للحكومة ال تزال قادرة على تأم� مجموع 
درهــم)،  ماليير   10) الصندوق  تكاليف 
حسابات  مــن  فعال  تحويلها  تــم  حيث 
أما  ا�وضوع،  وانتهى  مؤسسات عمومية 
 40 ا�ساهمات ا�رتبطة بمضمون الفصل 

من الدستور، فلم تعلن بعد عن حالتها في 
البالد، ألنها تكون في مرحلة «تنهار فيها 

ا�يزانية العامة للدولة».
بحسب  التوجه،  هذا  فرضية  يعزز  وما 
ا�لكي  الديوان  بالغ  أن  هو  ذاته،  ا�صدر 
لم  «كــورونــا»،  جائحة  لصندوق  ا�حدث 
الدستور،  من   40 للفصل  نهائيا  يتطرق 
نص  حتى  بل  أساسا،  عليه  يستند  ولــم 
الــحــســاب استند  مــرســوم إحـــداث هــذا 
القانون  وعلى  ا�لكية  التوجيهات  على 
ا�الية،  قانون  وعلى  للمالية  التنظيمي 
من   40 الفصل  على  نهائيا  يستند  ولــم 
على  يستند  ا�غرب  يجعل  مما  الدستور، 
إمكانيات الدولة أمام امتحان القضاء على 

هذا الفيروس في بدايته؟
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السياسية  األحـــزاب  تعيش  هل 
الحسابات  تصفية  مرحلة  ا�غربية 
الــســيــاســيــة وتــوجــيــه الــضــربــات 
لحظة  في  حتى  البعض  لبعضها 
الــبــالد  منها  تــمــر  الــتــي  األزمــــات 
ــذا الــســؤال  والــشــعــب ا�ــغــربــي؟ ه
الحزبي  للشأن  متتبعون  طــرحــه 
بأزمة  ــزاب  األحـ عالقة  بخصوص 
ــا»، حــيــث سجل  ــورونـ ــيــروس «كـ ف
«غير  انــقــســامــات  ــود  وجــ ــؤالء  ــ ه
أحــزاب  يسمى  مــا  واضــحــة» بــ� 
خصوصية  تراع  لم  التي  البر�ان، 
منها  تمر  التي  السياسية  الظرفية 

جلي  بشكل  يظهر  ما  وهو  البالد، 
التي صدرت  الحزبية  البيانات  بعد 

في هذه الظرفية.
ــه  أصــدرت ــذي  ــ ال األول  ــان  ــي ــب ال
البر�انية  الــســيــاســيــة  األحــــزاب 
والــتــنــمــيــة،  (الـــعـــدالـــة  مجتمعة 
االستقالل،  وا�ــعــاصــرة،  األصــالــة 
االتحاد االشتراكي، التجمع الوطني 
الشعبية واالتحاد  الحركة  لألحرار، 
بإقصاء  شكال  تميز  الــدســتــوري) 
حضوره  له  بر�اني  سياسي  فاعل 
وهو  نــوابــه،  قلة  رغــم  الساحة  في 
أما  الديمقراطي،  اليسار  فيدرالية 
جاء  فقد  ا�ضمون،  مستوى  على 
وحــدويــا  نفسا  يعكس  ــم  ول عــامــا 

حزبيا قويا وراء الحكومة ومختلف 
�واجهة  واحـــدة  كيد  الــســلــطــات، 
بيان  ــان  ك بــل  «كــورونــا»،  جائحة 
«الصواب» وانتهى األمر، أما البيان 
توقيعات  يحمل  جاء  الذي  الثاني، 
األول،  بعد  يوم�  األحـــزاب  نفس 
إذ  ومحتشما،  مقتضبا  جــاء  فقد 
�ا  تخصيصهم  عن  موقعوه  يعلن 
وزارة  دعم  من  واحدا  شهرا  يعادل 
وهو  السياسية،  لألحزاب  الداخلية 
رفعته  الذي  التحدي  يوازي  ال  قرار 
نفس  في  السياسية  األحــزاب  هذه 
تستحضر  أنها  تؤكد  إذ  البيان، 
بالدنا،  تجتازها  التي  ا�رحلة  «دقة 
لفيروس  السلبية  ــتــداعــيــات  وال

ــا عــلــى ا�ــعــيــش الــيــومــي  ــورونـ كـ
الفقيرة  ــات  ــئ ــف وال لــلــمــتــضــرريــن 
وا�عوزة واالقتصاد الوطني، وباقي 
الصعبة»،  الظروف  هذه  تداعيات 
ال  الدعم  من  واحــد  شهر  والنتيجة 
اعترفت  التي  ا�أساة  حجم  يوازي 

األحزاب نفسها بحجمها الكبير. 
فبقيت  الــيــســار،  فــيــدرالــيــة  أمــا 
وحدها خارج سرب أحزاب البر�ان، 
أي خارج هذا التحالف «السطحي» 
الذي أقصاها، مما جعلها تصر على 
بطريقتها  األحــزاب  هذه  على  الــرد 
التحدي  رفع  قررت  حيث  الخاصة، 
عاليا في وجه باقي أحزاب البر�ان 
تحويل  وقررت  جدا،  كبير  تحد  في 

الدعم اإلضافي ا�خصص من الدولة 
سنة  لكامل  السياسية  لــألحــزاب 
«كورونا»،  صندوق  لفائدة   ،2020
وليس شهرا واحدا كما طالبت بذلك 
كما  األخـــرى،  السياسية  األحـــزاب 
بيان  في  اليسار  فيدرالية  طالبت 
بضرورة  كذلك  السياسي،  �كتبها 
إيصال أموال هذا الصندوق لفائدة 
بالتجهيزات  الصحي  القطاع  دعم 
ــعــمــل عــلــى إيــصــال  ــة، وال ــالزمـ الـ
والفئات  ا�عوزة  لألسر  ا�عونات 
الذين  وكــذا  مسن�،  من  ا�تضررة 
ا�هيكل،  غير  القطاع  في  يعملون 
فماذا سيكون رد األحزاب على هذا 

التحدي من فيدرالية اليسار؟
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 العيون. األسبوع 

والداخة  العيون  جهتا  ــت  الزال
حالة  أي  تسجيل  دون  صامدت� 
لحد  ــا»  «كــورون بفيروس  إصــابــة 
يعزز  ما  وهو  األسطر،  هذه  كتابة 
الساكنة،  لـــدى  النفسية  الــثــقــة 
الجهة،  رئيس  الرشيد،  ولد  وبــدا 
ا�باشر  نــداءه  يوجه  وهو  متأثرا 
أناشدكم  وقــال:  العيون،  لساكنة 
تبقوا  أن  بــالـــــلــه  وأســتــحــلــفــكــم 
الفعلي  ــخــراط  واالن منازلكم  فــي 

ا�تخذة،  التدابير  كل  في  والكامل 
لقوله  ــاال  ــث ــت وام للنفس  حــفــظــا 
إلى  بأيديكم  تلقوا  ((وال  تعالى: 

التهلكة)).
وقـــد جـــاء خــطــاب حــمــدي ولــد 
العيون  مدينة  لساكنة  الرشيد 
وشبابها،  شيبها  أطيافها،  بكل 
ــار الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة  فــي إطـ
�واجهة وتطويق فيروس «كورونا 
ا�ستجد كوفيد - 19»، واستشعارا 
وخطورتها،  ا�رحلة  لحساسية 
الوباء  هذا  تطويق  بغية  وأيضا 

ــاب ولــد  ــ ــه، حــيــث أه ومــحــاصــرت
التنفيذية  اللجنة  عضو  الرشيد 
الجهات  ومنسق  االستقالل  لحزب 
مناضلي  بكافة  الثالث،  الجنوبية 
مستوى  على  الحزب  ومناضالت 
وحتى  الثالث  الجنوبية  الجهات 
انــتــمــاء سياسي   بـــدون  ــم  ه ــن  م
الساكنة،  عموم  إلى  خاللهم  ومن 
هذه  في  والفاعل  الكلي  لالنخراط 
الصعيد  على  ا�تخذة  التدابير 
الحيلولة  إلــى  والرامية  الوطني 
دون انتشار هذا الوباء في بالدنا.

●  الداخلة. األسبوع   

فرجت أزمة االكتظاظ أمام صيدليات 
طالب  بــعــدمــا  بــالــعــيــون،  ــحــراســة  ال
عدد  وزيــادة  الــدواء  بتوفير  مواطنون 
ست  ليصبح  ــحــراســة  ال صــيــدلــيــات 
صيدليات، وذلك بفضل استجابة والية 
العيون لهذا الطلب حيث أعلن ا�جلس 
ابتداء  الجنوب، أنه  لصيادلة  الجهوي 
ــارس الــجــاري،  مــن يــوم اإلثــنــ� 23 م
للحراسة  صيدليات  ست  اعتماد  تم 
التقسيم  عبر  ــدواء  ال توفير  أجــل  من 
ا�دينة،  أحــيــاء  �ختلف  الــجــغــرافــي 

الطوارئ  حالة  فترة  طيلة  ستشتغل 
مساء  السادسة  الساعة  من  الصحية، 
من  صــبــاحــا،  التاسعة  الــســاعــة  ــى  إل
السبت،  يوم  أما  الجمعة،  إلى  اإلثن� 
الساعة  على  عملها  تبتدئ  فــســوف 

الواحدة بعد الزوال.
العيون،  مدينة  صيادلة  ويطالب 
توفير  بــضــرورة  الــوصــيــة،  الــجــهــات 
والعامل�  للصيادلة  الوقاية  ــوازم  ل
تزويدهم  خــالل  من  الصيدليات،  في 
وا�عقمات  والقفازات  الطبية  باألقنعة 
صحتهم  تحمي  ظروف  في  لالشتغال 

وصحة الزبائن.
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●  الداخلة. ألسبوع   

شخص  على  القبض  مؤخرا،  القضائية،  الشرطة  مصالح  ألقت 
بحي النهضة بالداخلة، لم يمتثل ألوامر ا�صالح األمنية والسلطات 

ا�حلية أثناء القيام بواجبها بفرض قرار حظر التجول بالداخلة.
عصيان  بتهمة  الحسني،  بالحي  آخــر  شخص  توقيف  تم  وقــد 
األوامر واالعتداء على عنصر من القوات ا�ساعدة أثناء توزيع ورقة 
الحراسة  إشارة  رهن  الشخص�  وضع  وتم  االستثنائية،  الخروج 
النظرية بأمر من وكيل ا�لك، إلى ح� تقديمهم للمحاكمة طبقا للتهم 

ا�نسوبة إليهم.

●  أوسرد. األسبوع    

وجد عامل إقليم أوسرد، عبد الرحمان 
األفارقة  مشكلة  أمام  نفسه  الجواهري، 
ا�غربية  ــحــدود  ال نقطة  فــي  العالق� 
تعليق  قـــرار  ــدار  إصـ منذ  ا�وريتانية 

التنقل(..).
دول  من  شخصا   65 هــؤالء  عدد  وبلغ 
مختلفة (32 من السينغال، 13 من الكوت 
 01 غينيا،  من   06 مالي،  من   10 ديفوار، 
من  و01  بوركينافاسو،  من   01 غانا،  من 
واحد  شخص  إلى  باإلضافة  السودان)، 
وتم  نــســاء،  أربــع  بينهم  إسبانيا،  مــن 
�هيريز»،  «نجوم  بفندق  وإيوائهم  نقلهم 
مأكل  من  يستوجب  ما  بكل  بهم  والتكفل 
عيون  تحت  وجعلهم  وتطبيب،  ومشرب 
ا�بادرة  وهي  واألمنية،  الطبية  الطواقم 
ــوفــود  ــن ال ــتــي لــقــيــت اســتــحــســانــا م ال
والحقوقية،  ا�دنية  والفعاليات  األجنبية 
األفارقة  الرعايا  بعض  من  وأن  خاصة 
ممثلة  بلدانهم  قنصليات  تــوجــد  مــن 
ودورها  والداخلة،  العيون  مدينتي  في 

أساسي في هذه ا�حنة العا�ية.

●  عبد اهللا جداد. العيون   

ــد الرشيد  أبـــرز كــل مــن حــمــدي ول
الساقية  العيون  جهة  مجلس  رئيس 
جهة  رئيس  ينجا  والخطاط  الحمراء، 
رئيسة  بوعيدة  وامباركة  الداخلة، 
أنــه  ــون،  ــ وادنـ كلميم  جــهــة  مجلس 

ا�لكية بخصوص  للتعليمات  تنفيذا 
بتدبير  خــاص  صــنــدوق  ــداث  إحـ

كوفيد  «كورونا  فيروس  جائحة 
ا�ساهمة  إلى  والرامية   ،«19  -
ا�تعلقة  النفقات  تغطية  فــي 

الصحية  ا�ــنــظــومــة  بــتــأهــيــل 
الوطني  االقــتــصــاد  ــم  ودعـ

ــف مــن  ــيـ ــفـ ــخـ ــتـ والـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ الـ

االجــتــمــاعــيــة 

ا�بادرات  إطــار  وفي  الجائحة،  لهذه 
دستور  روح  مع  ا�نسجمة  الحكومية 
ا�ملكة والهادفة إلى تحقيق التضامن 
ــادرة  ــب الــوطــنــي، وانــســجــامــا مــع ا�
ا�غرب،  جهات  جمعية  أعلنتها  التي 
مليار   1.5 بتخصيص  الــقــاضــيــة 
كمساهمة  سنتيم)  مليار   150) درهم 
الخاصة  ا�ــيــزانــيــة  ــن  م
ــجــهــات فـــي هــذا  ــال ب
ــدوق والــتــي  ــن ــص ال
جهة  فيها  انخرطت 

ــة  ــ ــل ــداخــ ــ ال

األولـــى،  الــوهــلــة  منذ  الــذهــب  وادي 
الــجــهــات  ومــســاهــمــة  ــراط  ــخـ انـ أن 
الصندوق،  دعم  في  الثالث  الجنوبية 
جميع  ــدن  ل مــن  كبيرا  ترحابا  وجــد 
الذين  الجماعات  ورؤســاء  األعضاء 
هذه  لكافة  تثمينهم  عن  عبروا 

وا�ساهمة  ا�جهودات 
شهر  بتعويضات 

واحــد فــي هذا 
الـــصـــنـــدوق، 
عن  كتعبير 
ــراط  ــ ــخـ ــ االنـ

الشخصي والتطوعي في هذا ا�جهود 
الوطني.

وناشد هؤالء الرؤساء باقي أعضاء 
إدارة  وموظفي  أطر  وكافة  ا�جالس 
لتنفيذ  الجهوية  والوكاالت  الجهات 
فعاليات  كافة  وكــذا  ا�ــشــاريــع، 
ــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــهـ ــجـ الـ
واالجــتــمــاعــيــة، مــن أجــل 
ــذه  ــي هـ ــ االنـــــخـــــراط ف
تجسد  ــتــي  ال ــادرة  ــبـ ا�ـ
سمو قيم ا�واطنة وروح 
ــتــضــامــن والــتــكــافــل  ال
مختلف  ــ�  ب والـــتـــآزر 
ــات ا�ــجــتــمــع  ــونـ ــكـ مـ
ــربـــي، �ــواجــهــة  ــغـ ا�ـ
ــذه  ــات هـ ــ ــي ــ ــداع ــ ت
التي  الجائحة 

تضرب بالدنا.

●  العيون. األسبوع
  

ــا» عن  ــ ــورون ــ كــشــفــت جــائــحــة «ك
الــشــوارع  أطــفــال  وضعية  هشاشة 
ا�غرب  شــوارع  يوما  نشهد  لم  التي 
ا�دن  مختلف  في  منتشرين  بدونها، 
والجماعات القروية، حتى في األحياء 
أطفال  فيها  نــرى  أصبحنا  الراقية، 
الشوارع من ا�تسول� وا�شردين بال 

مأوى، وبال أدنى رعاية.
جهة  ــي  وال من  بــادرة حسنة  وفــي 
العيون الساقية الحمراء، عبد السالم 
بيكرات، انطلقت عملية إجالء مجموعة 
ــن  ــوارع وا�ــشــردي ــشـ مـــن أطـــفـــال الـ
بمختلف أزقة وشوارع مدينة العيون، 
إليوائهم بمراكز االستقبال ومؤسسات 

الرعاية االجتماعية. 

الحياة» كما أطلق عليه رواد  «نداء 
ارتياحا  خلف  االجتماعي،  التواصل 
هذه  بعد  ا�جتمع  صفوف  في  كبيرا 
في  تعاني  التي  الفئة  لهذه  االلتفاتة 
في  يوميا  للخطر  ومعرضة  صمت 

الشوارع.
وتأتي هذه العملية، في إطار تفعيل 
عمل اللجنة الجهوية لليقظة بالعيون، 
الطوارئ  لقرار تنزيل مخطط  وتفعيال 
الوطنية، وبمبادرة من والي  الصحية 
الجهة ورئيس جماعة العيون، لتمك� 
الرعاية  مــن  االجتماعية  الفئة  هــذه 
الطبية وا�واكبة حفاظا على صحتهم 
العالم  فيه  يشهد  وقت  في  وسالمتهم 

وبلدنا، انتشارا لجائحة «كورونا».
بمراكز  الــنــزالء  هــؤالء  وسيخضع 
وتوفير  صحية،  �واكبة  االستقبال، 

والتغذية  النظافة  شــروط  كامل  لهم 
إشــراف  تحت  واأللــبــســة  واألغــطــيــة 

اإلدمــاج  مجال  في  متخصصة  أطقم 
االجتماعي والتربوي.

´QGƒ`°ûdG ∫É``ØWCG AGƒ`jEG ‘ ´ô``°ûJ ¿ƒ``«©dG á``j’h

 الداخلة. األسبوع  

ــراع»  ــوك ــوســب ــة «ف ــززت شــرك ــ ع
با�هدي،  الحسن  مــوالي  مستشفى 
بغرفت� مجهزت� للعزل الطبي، في 
الوطني  ا�جهود  ا�ساهمة في  إطار 
«كورونا»،  فيروس  الحتواء  الرامي 

العام  ا�دير  حــرص  يزكي  ما  وهــو 
�جموعة ا�كتب الشريف للفوسفاط، 
في  االنخراط  على  التراب،  مصطفى 
الفوسفاطية  ا�ــدن  مواقع  مختلف 

�واجهة «كورونا».
مدير  اختار  خريبكة،  مدينة  فبعد 
شركة «فوسبوكراع» محمد شحتان، 

لكافة  الشخصي  تدبيره  يواصل  أن 
«كورونا»،  جائحة  مواجهة  مراحل 
تقتضي  شجاعة  ــرارات  قـ واتــخــاذ 
مجهودات  فــي  الفعلي  ــخــراط  االن
الوباء  هذا  تفشي  من  للحد  الدولة 
ا�ــوارد  ترشيد  خــالل  من  الخطير، 
البشرية، وتعزيز مستشفى العيون، 

ــادرة  ــب ــراز ا� ــ ــي خــطــوة تـــروم إب ف
التحتية  البنية  لتقوية  ا�واطنة 
الطاقة  ــع  ورفـ بالجهة،  الصحية 
بهذه  األســــرة  مــن  االســتــيــعــابــيــة 
في  الجهوية  االستشفائية  ا�ؤسسة 
للعزل  ا�خصصة  بالغرف  يتصل  ما 

الطبي.
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●  العيون. األسبوع

صــحــراء»  «أطــلــس  مجموعة  أقــدمــت   
مليون  و500  مليار   1 مبلغ  قدمت  التي 
«كورونا»،  جائحة  صندوق  في  كمساهمة 
على تطبيق صارم للحجر الصحي وتعقيم 
التوصيل  خدمة  وتوفير  ا�ستودعات  كل 
ا�جاني لقنينات غاز البوطان إلى ا�نازل، 
حسب إفادة عبد هللا الدرهم، الذي أبرز أن 
وا�عادن،  والطاقة  الداخلية  وزيري  مذكرة 
إجــراءات  من  فيها  جــاء  ما  بتنفيذ  تلزم 
تتوفر  الجنوبية  األقاليم  وأن  احترازية، 
على االكتفاء الذاتي من مادة غاز البوطان.
أن  ــدرهــم،  ال بوبكر  أبــرز  جهته،  ومــن 
ــتــي قــامــت بــهــا الــشــركــة،  ــراءات ال ــ ــ اإلج
تسخير  عبر  ا�حروقات  تأم�  تستهدف 
عليها  يتوفر  التي  اللوجستيكية  الوسائل 
هولدينغ الدرهم من بواخر لشحن البترول 
الداخلة  جهتي  ب�  ا�وزعة  والشاحنات 
توعوية  بحمالت  القيام  وأيضا  والعيون، 
للتعريف  وا�واطن�  العمال  أوســاط  في 
بخطورة هذا الفيروس وطرق الوقاية منه.

 É¡YÈJ ø∏©J ºgQódG áYƒª›
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بوعيدةالخطاطولد الرشيد

الجواهري



الجزائري  الجيش  جــنــراالت  قــرار  بعد 
بقيادة الجنرال ا�توفى القايد صالح، وصول 
طائرات شركة «طاسيلي» الجوية إلى شرق 
بتدخل  ا�غرب  هدد  ا�سافرين،  لنقل  الجدار 
في  الكبرى  الــدول  ضغوط  جمدته  عسكري 

مجلس األمن وفي مقدمتها فرنسا.
هذا  بوتفليقة  السابق  الرئيس  ــف  وأوق
خليفته  لكن  الشركة،  إنقاذ  ومنع  اإلجــراء، 
الرئيس الحالي عبد ا�جيد تبون، قرر دعم ما 
اقترحه الجنرال شنقريحة في حينه، بإتمام 
الجمهورية  إلى  الجزائري  الطيران  رحالت 

ا�علنة من جانب واحد.
الوزير  أن  إلى  «األسبوع»  مصدر  وأشار 
الفرنسي لودريان، أخذ تعهدا بعدم التصعيد 
من الطرف الجزائري، لكن الجنراالت يلحون 
مع  الجزائرية  الطائرات  «حماية  أن  على 
اإلفريقي  االتــحــاد  في  عضو  دولــة  أراضــي 
فتح  على  وردا  وقانونيا،  طبيعيا  سيكون 
وستكون  والداخلة،  العيون  في  القنصليات 
لحلو  بئر  في  ا�قابلة  الجبهة  في  سفارات 

وتيفاريتي لدول ا�حور ا�ضاد للمملكة».
قدم  على  الفرنسية  الــوســاطــة  وتــجــري 

ــرد الــجــزائــري على  ــ وســــاق، لــتــأجــيــل ال
الوقع:  الشديدتي  ا�غربيت�  الخطوت� 

ترسيم الحدود البحرية، وفتح القنصليات.
دعم  غوتيريس،  فــإن  ــودريــان،  ل وحسب 

إخضاع الرد الجزائري لـ«كثير من الحكمة»، 
على  التفاوضية  الجهود  مواصلة  بغية 
في  كوهلر  لهورست  خليفة  تعي�  أســاس 

األجل ا�نظور، بلغة ا�صدر.

QGó÷G ¥ô°T ‘ É¡JôFÉ£H §Ñ¡à°S »àdG z»∏«°SÉW{ ò≤æJ z∑GôWÉfƒ°S{

ا�غرب  قررها  التي  األجــواء  إغــالق  رغــم 
وحالة الطوارئ الصحية التي يشرف عليها 
جيشه لعزل فيروس «كورونا» ا�ستجد، فإن 
باماكو، عبر  في  ا�الية  الجوية  القوات  قائد 
عن رغبته التي ال تتزحزح في تدريب ضباطه 
تصوير  الفرنسيون  قــرر  وإن  ا�ــغــرب،  في 
األمريكي  السالح  على  تدريب  وكأنه  األمــر 
«رافال»، ليتكرر  16» وليس على  «إف  برمزه 
واألنجح  األقــوى  عمن  باماكو  في  السجال 
إلفريقيا، خصوصا وأن الطائرت� لهما مهام 

قتالية متقدمة.
سليمان  مـــاجـــور  الــكــولــونــيــل  ــار  ــ وأشـ
لنا،  فرصة  ا�ــغــرب  «إن  بالقول:  دوكـــوري 
باريس  مع  االستراتيجية  العالقات  ولديه 
والــضــروريــة مــع واشــنــطــن»، لــذلــك، يجب 
«الوصول إلى اتفاق عسكري معه»، ويوضح 
في  جــادة  باماكو  أن  «األســبــوع»،  مصدر 
في  ا�غرب  مع  استراتيجي  اتفاق  تطوير 
الجزائري  التأثير  يحاصر  العسكري  جانبه 

في أزواد والبوليساريو في ا�خيمات.
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الفرنسية،  الــدفــاع  وزيــرة  موقف  ساعد 
فلورانس بارلي، بخصوص مواجهة فيروس 
التي  األنــحــاء  كــل  فــي  ا�ستجد  ــا»  «كــورون
جيش  إقــرار  في  الفرنسيون،  فيها  يتواجد 
العودة  أو  الحماية  «مؤشرات  الجمهورية 
من  الثقافية  البعثات  في  للعامل�  بالنسبة 

ا�غرب».
مخاطبة  طــريــقــة  عــلــى  ا�ــغــاربــة  وعــلــق 
بشأن  ا�غربية  السلطات  ماكرون  الرئيس 
إغالق  بعد  با�غرب  عالق�  فرنسي�  إجالء 
األجواء ب� البلدين، لكن مصدر «األسبوع» 
الجيش  بــه  ــام  ق مباشر  تــأمــ�  ــى  إل أشـــار 
أجل  من  ا�غربية  األراضــي  على  الفرنسي 
الحماية أو اإلجالء في حق الفرنسي� على 
«مؤشرات حماية»  وبناء  ا�غربية،  األراضي 

في حال بقائهم فوق أراضي ا�ملكة.
ــاط بــإجــالء  ــربـ وســمــحــت الــعــاصــمــة الـ
به  رحــب  مــا  وهــو  السبل،  بكل  مواطنيها 
الرئيس ماكرون الذي يرى أن ا�ملكة قدمت 

كل التسهيالت ا�مكنة في تفاهمات ودية.
غير  ــراءات  إجـ بارلي  الــوزيــرة  واتــخــذت 
شملت  الفرنسي  الجيش  عبر  مسبوقة 
خارجية  انتشار  نقطة   18 ضمن  ا�ــغــرب 

للقوات الفرنسية.

لـ«الفوج  الخاصة  ا�همات  تحديد  فــي 
الفرنسي 132» الخاص بتدريب الكالب على 
ا�همات الدقيقة، جاء من مصدر «األسبوع»، 
أن ا�غرب الذي سحبت منه الواليات ا�تحدة 
إلى  عملها  توجيه  بسبب  كالبها،  األمريكية 
مع  تعاونا  أراد  عليه،  متفق  هو  ما  خــارج 

باريس في هذا ا�ضمار.
فبراير   20 يوم  الفرنسي  الفوج  وتوصل 
2020، من وزارة دفاع بالده، بمعلومة تشير 
إلى تدريب متقدم لكالب موجهة إلى ا�غرب 

ودولت� إفريقيت� جنوب الصحراء.
وتواجه أجهزة التدريب الفرنسية للكالب، 
تدريبا على الحدود يستطيع أن يميز بقدرة 

هائلة تهريب مواد معدنية.
ــوع»، فـــإن هــذه  ــبـ وحــســب مــصــدر «األسـ
إلى  القريب  ا�ستقبل  في  موجهة  الخطوة 

معبر «الكركرات».
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القناص

الرئيس  فاجأ   ،2020 مارس  من  األول  في 
الجميع،  تشيسيكيدي،  فليكس  الكونغولي 
تلبية لطلب  بفتح سفارة بالده في إسرائيل، 
فاجأ  ما  لكن  تــرامــب،  دونــالــد  من  شخصي 
العبري،  الكيان  في  الغربي�  الدبلوماسي� 
بيهودي مغربي  الكونغولي طالب  الطرف  أن 

لتمثيل تل أبيب في الكونغو الديمقراطية.
وأوضح مصدر «األسبوع»، أن هذا االقتراح 
تشيسيكيدي  ديــوان  مدير  من  إعجابا  جاء 
أزوالي، و«أن  أندري  ا�غربي  ا�لك  بمستشار 
في  بل  واحــد،  اتجاه  في  يخدم  لن  السفير 
اتجاهات تمكن األصل اإلفريقي لهذا السفير 

من العمل بشكل مريح أكثر».
شديد  بحياد  اإلسرائيلية  الخارجية  وردت 
على الطلب، مؤكدة أن هذه التعيينات تخضع 
ومصالح  إسرائيل  مصالح  تخدم  �ساطر 
ا�قام األول، وهو ما يتفق عليه  الكونغو في 

الطرفان.
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رغـــم «كــورونــا»

لودريان يرد على الخطوة ا�خيرة نحو الحرب
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بروتوكول  على  التوقيع  حفل  انتهى 
مليونا ونصف   40 بـ  األوروبية  ا�ساعدة 
مجلس  «هندسة  لتمويل  ــورو  ي ا�ليون 
السلم واألمن اإلفريقي» ا�عروف بـ «أبسا 
فرنسي  أورده  �ا  االستجابة  دون  الرابع» 
محضر  عنه  وتــراجــع  ا�الحظ�،  ضمن 
 ،2020 فبراير   28 في  ا�وقع  االجتماع 
بما  تحفظات،  بــدون  بكتابة:  انتهى  وقد 
وهيكلة  األوروبي  «التمويل  يجعل وصول 

التنسيق» إلى البوليساريو.

ــي  ويــعــارض ا�ــغــرب أي تــعــاون أوروب
االتــحــاد  فــي  العضو  البوليساريو،  مــع 
لم  باريس  من  الخطوة  وهــذه  اإلفريقي، 
على  مصرة  إفريقيا  جنوب  ألن  تنجح، 
القمة  حضور كل أعضاء االتحاد، فتأجلت 
مسمى،  غير  أجل  إلى  اإلفريقية  ـ  العربية 
مواصلة  فضل  ــي  ــ األوروب ــحــاد  االت لكن 
ــحــاد اإلفــريــقــي، وإن  ا�ــحــادثــات مــع االت
التوصية  حسب  البوليساريو،  بحضور 

ا�ذكورة.
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فكيه،  موسى  رأســه  الــذي  العمل  لقاء  في 
زيــارتــه  حــول  اإلفــريــقــيــة،  ا�فوضية  رئــيــس 
فتحت  التي  وبرينسيبي،  ســاوتــومــي  ــى  إل
قنصليتها في الصحراء جنوب ا�غرب، رفض 
ا�ثار،  اإلشكال  على  الرد  اإلفريقي  ا�سؤول 
جنوب  الدورة،  رئاسة  إلى  التوضيح  موجها 

إفريقيا.
ورغم جدول الزيارة في يوم، فإن النقاش مع 
«مسألة  أثار  بوم،  لوبيز  األول جورج  الوزير 
أمميا،  فيها  متنازع  منطقة  في  القنصليات 
ا�تحدة»،  األمم  يد  في  األمر  إبقاء  من  والبد 
الوزير  عن  نقال  «األســبــوع»،  مصدر  حسب 
األول، وفي الخارجية، حدث نفس األمر، مما 
بأن  يصرح  لوبيز  جــورج  ديــوان  مدير  جعل 
إال  األولوية  لن تكون بهذه  الصحراء  «مسألة 

في شن حرب في ا�نطقة».

 ¢TÉ≤f ¢†aôj ¬«µa ≈°Sƒe
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رغم جهود باريس

موسى فكيه



 البرمجة الميزانياتية لسنوات
 2021 - 2023 تحت وقع »كورونا« 

ــا« الـــذي عصف  ــورون أمـــام زلــزالــي »ك
وأزمــة  االقتصادية،  الــتــوازنــات  بقداسة 
أعلنت  الــذي  الحالي  التنموي  النموذج 
ميزانيات  الحكومة  تبرمج  فشله،  الدولة 
فــالــبــرمــجــة   ،2023 ــة  ســن ــى  ــ إل ــة  ــ أزمـ
2023 ألغت   - 2021 امليزانياتية لسنوات 
الزيادة في أجور املوظفني، وهذا التجميد 
سائر  في  العمومي  األجــر  على  الــطــارئ 
»كورونا«  وبــاء  أزمــة  يستغل  الوظائف، 
األجر  بمسايرة  تهتم  ال  سياسة  لتمرير 
الــظــروف  لتحسني  وال  التضخم،  ملــعــدل 

للمواطن. املعيشية 
وتأخير  تدمير  أن  ظهر  فقد  جهة،  من 
القطاع  ألجل  العمومية  الصحية  املنظومة 
على  تعتمد  لن  الدولة  الخاص فشلت، ألن 
منها  جزء  أقفل  التي  الخاصة  املصحات 
الصحية  الطوارئ  حالة  في  تشارك  ولم 
القطاع  اململكة  استنفرت  فيما  املعلنة، 
في  للمشاركة  العسكري  الصحي  العام 
بالبنية  الكثيرون  يقتنع  وال  املهمة،  هذه 
تجديدها  يتطلب  فيما  الصحية،  التحتية 
املسلمات  وقناعة ستقلب  رؤية  وتطويرها 

التي عملت عليها كل الحكومات السابقة.

املذكرة  دعمت  فقد  البرمجة،  وحسب 
املالية،  املناصب  حصر  إلــى  التوجيهية 
على  مشاكلها  لتجاوز  اإلدارة  واعتماد 
يجعل  ما  وهو  العجز،  لتغطية  االنتشار 
العام  القطاع  في  الوظيفي  السقف  نزول 
رئاسة  سمته  ما  جانب  إلــى  »متوقعا«، 
وهــو  ــتــرشــيــد،  وال بالعقلنة  الــحــكــومــة 
سيسود  الذي  للتقشف  املخفف  املصطلح 
سنوات،  خمس  حدود  إلى  سنوات  لثالث 
التأخر  كشفت  التي  الجائحة  هذه  جــراء 
التحتية  البنية  تعانيه  الـــذي  الــشــديــد 
وقد وضعا  تحديدا،  والتعليمية  الصحية، 

تحت اختبار حاد وواضح.
املواطن  ولحقوق  للقضاء  واحــتــرامــا 
تجاه الدولة، تقرر في أربع سنوات، تنفيذ 
إلى  ضــدهــا،  ــصــادرة  ال لألحكام  ــة  ــدول ال
إلى  العمومية  االستثمارات  توجيه  جانب 
امللك  أمام  املوقعة  وااللتزامات  االتفاقيات 
الدول والهيئات  الدولية أو  أو املؤسسات 

املانحة.
هذه  فــي  االســتــثــمــارات  ويــؤكــد حصر 
الدائرة الضيقة بداية أزمة عويصة تحاول 
الدولة تجاوزها بالشراكة املؤسساتية بني 
القطاع الداخلي والخارجي، ألن السالسل 
املالية  والسوق  واإلنتاج  للتوريد  العلمية 
واملــخــاوف  اإلجــــراءات  لــتــزايــد  معرضة 

املرتبطة بـ»كورونا«.

وفي املستقبل، لن تكون هناك ميزانيات 
النقد  تقبل  ال  »ســيــاديــة«  أو  »مــقــدســة« 
مطلوبا  التقشف  سيكون  كما  واملراجعة، 
ارتــفــاع  سيكون  فيما  ــراف،  ــ األط كــل  مــن 
األسعار جزء رئيسيا من عالم الغد املظلم.

تضخيم  ظــاهــرة  ــرب  ــغ امل وســيــواجــه 
األدوات  تــعــريــض  بــفــعــل  ــتــضــخــم«،  »ال
الــعــرض  لــقــانــون  والــوقــائــيــة  الصحية 
باالحتكار،  تؤمن  التي  فالدول  والطلب، 
على  القادرة  والرؤية  القانون  عن  بعيدة 
بناء سالسل محلية لإلنتاج والتمويل من 

قدرات ذاتية مستثمرة.
وخارجها  الدولة  في  أطــراف  وتعيش 
على استثمار أزمة »كورونا«، إلدارة موجة 
ثانية وحادة قد تعصف باملعادلة السابقة.
يعيش  أن  معادلة  قبول  الصعب  مــن 
ــا«  ــ ــورون ــ الــشــعــب املـــغـــربـــي تــحــت »ك
الوباء  شبح  تحت  عاش  كما  و»التقشف« 
أن  العموم  علم  وقــد  الــجــوع،  أو  القاتل 
نتيجة  املــغــرب،  حصدها  التي  النتائج 
في  العمومية  السياسات  لفشل  مباشرة 
مراقبة  وجــود  وعــدم  والتعليم،  الصحة 
صــارمــة وعــامــة ومــتــجــددة لــألســعــار، أو 
واالعتماد  والــريــع،  املضاربات  محاربة 
وبنايات  »الكازينو«  اقتصاد  على  الكلي 
البنيات  إلــى  االلتفات  دون  مــن  الــرفــاه، 

التحتية األساسية.

منذ  تقشفية  بــإجــراءات  املــغــرب  ــدأ  وب
بداية 2002، يدفع الشعب ثمنها، وانتهت 
بموجة ثانية من التقشف بعد أزمة 2008، 
وجائحة »كورونا« هي الثالثة التي كشفت 
شكل  أن  بعد  األسعار،  مراقبة  آلية  فقدان 
الجفاف تعميقا آخر لألزمة، يتواصل نحو 

القاع.
على  تعمل  العالم  فــي  الحكومات  كــل 
»كورونا«،  انعكاسات  لتخفيف  إجــراءات 
عبر  تعميقها  إلــى  ــادرت  ب الحكومة  لكن 
ثالث  املواطن  وتحميل  التقشف  من  املزيد 
و»كورونا«  الجفاف  واحــدة:  دفعة  أزمات 

والفساد.
إلى  الحكومة  رئيس  رسالة  في  وجــاء 
»بعد  أنه  الحكومية،  القطاعات  مختلف 
تسجيل نمو متوسط خالل السنة الفارطة، 
من املرتقب أن تسجل سنة 2020 انتعاشا 
الخام  الناتج  نسبيا، خاصة على مستوى 

غير الفالحي«.
والواضح، أن هذا املستوى تضرر بفعل 
»كورونا«، فيما الجفاف مس الناتج الخام 

الفالحي بشكل واسع.
الهيكليني،  املؤشرين  هذين  على  وبناء 
فإن التطور بنسبة 0.1 في املائة، أي جزء 
 2021 في  املائة  في   4.1 من  النقطة،  من 
إلى 4.2 في املائة في سنة 2023، يفيد أن 

املغرب ال يتحرك حسب توقعات حكومته.

التضخم  في  التحكم  األغلبية  وتحاول 
ضعيفة  بنسب  ودائما  النتيجة،  لتحقيق 
العامة،  بامليزانية  املساس  عدم  على  تركز 
إلــى  ــول  ــوص ال إنــتــاجــهــا، دون  وإعــــادة 
جذرية  خــطــوات  تجريب  أو  إصــالحــهــا 
املالية في تدبير  لتحسني األداء والحكامة 

امليزانية العامة.
نسبة  في  امليزانية  عجز  حصر  وتحول 
الخام  الداخلي  الناتج  من  املائة  في   3
املائة  في   2 مستوى  في  التضخم  ومعدل 
من »بنيتني« إلى »هدفني«، لينتهي معهما 

عمل الحكومة.
وجاءت كل الحكومات بمستوى متطرف 
من شح اإلنفاق مع عدم التحكم في التدبير، 
وقد وجهت آلتها ملزيد من الجباية من أجل 

موارد إضافية.
األمثل  التخصيص  على  الــحــرص  إن 
واألولــويــات،  للحاجيات  وفقا  للموارد، 
هو ما يحرك أدبيات رئيس الحكومة، لكن 
صرف أموال صندوق مكافحة »كورونا« هو 
املغرب،  في  العمومي  النقاش  يشكل  الذي 
فمن جهة، عوض محاسبة امليزانيات التي 

لم تمكن املغرب من بنية صحية قوية، 
لتحويل  مناورة  هناك  أن  وجدنا 
»كورونا«،  النقاش إلى صندوق 
فيحاسب املواطن هذا الصندوق 

لم يفهم االقتصاديون كيف »يدستر« شعب ما يسمى »الحسابات املاكرواقتصادية« كما يف الحالة املغربية، وربما تعيد العاصمة الرباط النظر 
يف معتقد نيوليبرالي ساد عقلها االقتصادي منذ الحرب الباردة، وال يزال مسيطرا ىلع نخبتها متمثال يف الربح السريع والسمسرة والترفيه، 

وكلها عوامل هشة ال تبني األمم.
وقد تكون اللجنة املعينة التي يقودها وزير الداخلية األسبق، شكيب بنموسى، إلنتاج نظام تنموي جديد تحت الصدمة، بفعل محدودية 
النموذج األوروبي وتقدم الصيني االجتماعي املنفتح ىلع حرية األسواق و»املؤمن بدور الدولة االستراتيجي« يف ارتباطه مع املجتمع 

وحريات الفرد املهددة باالنهيار واإلفالس إن لم تقترن بالتنمية الصحية العالية والتعليم الباحث واملنتج.
وخصصت اململكة صندوقا خاصا لتدبير جائحة »كورونا«، للتعاطي مع الوضع بشكل استثنائي، فيما تعد الحكومة املغرب بوضع تقشفي 

ملدة ثالث سنوات دون أي تفكير يف إصالح كلي واستراتيجي لقانون امليزانية الجارية ملواجهة الكوارث التي خصص لها صندوق خاص آخر، 
لم تقم الدولة بتفعيله يف هذه األزمة.

ولم يكن عمل الحكومة ىلع ميزانيات طارئة واستعجالية ملواجهة الكوارث بفعل تأهيل املنظومة الصحية والتعليمية البحثية لبناء التنمية 
املهيكلة لحياة املغاربة.

إن بناء منظومة صحية وتعليمية قوية بمعايير القرن الواحد والعشرين هو الحل، فبولونيا مثال، والتي تماثل اقتصاد اململكة، منحت مركزها 
»ماالبوسكا« 6 ماليين دوالر لعزل الفيروس بتحديد تغيراته مع مرور الوقت، واالستجابة بسرعة لهذه التغييرات، والبد من تحديدها يف املغرب 
من أول مريض، كي يمكن السيطرة جزئيا ىلع تقديم العالجات املناسبة للحاالت، يف عدم توقع أي لقاح مستورد للتغييرات التي حدثت يف 

البيئة املحلية.
وال يمكن مواجهة العصر دون االنخراط يف ديناميته البحثية واستبدال عقيدة الربح املؤسسة ىلع الريع والعالج بالخارج بالبنية الداخلية، 

أمام إغالق السماوات بين الدول.
ولم تغير أو تعدل الدولة املغربية، إلى اآلن، هيكلة ميزانيتها إلى سنة 2023، بما يعني إعادة إنتاج األزمة املتفاقمة.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

ميزانية 
املغرب 
يف زمن 

»كورونا«

تجميد اإلجراءات إلى يونيو القادم سيمدد األزمة المالية إلى سنة 2023
بنشعبون

إن االنقالب الذي أحدثه 
فريوس »كورونا« يف 

األولويات، يعزله الرسميون 
يف صندوق مايل، كي يتم 
صرفه دون أن يؤثر على 
ثوابت السياسة املالية 

للمملكة، ويف مقدمتها 
التوازنات املاكرواقتصادية، 

وعلى املستوى الشعبي، 
أصبح توجيه تأثري »كورونا« 

للمساهمة يف تغيري 
السياسة الوطنية نحو خلق 
بنية صحية وتعليمية بجودة 

عالية تساهم يف سياسة 
دوائية واستشفائية مبعايري 

العصر، شغال شاغال لدى 
الرأي العام.

نهاية القداسة عن التوازنات الماكرواقتصادية
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وال يبتعد سياسيوه عن هذا املستوى من 
تغيير  أي  يريد  ال  املغرب  ألن  املحاسبة، 
كل  ويغير  املنتج،  غير  االقتصادي  لنهجه 

شيء كي ال يغير فلسفته االقتصادية.

 »كورونا« تعصف بما أبقاه الجفاف الذي 
بدأ منذ سنة 2019 

إن التراجع الكبير في محصول الحبوب 
بدأ منذ السنة املاضية )2019(، وسبب في 
تراجع بـ 0.6 من القيمة املضافة اإلجمالية 
للقطاع الفالحي برسم سنة 2019، وهو ما 

توارثه املغرب في 2020.
 2020 وجــفــاف  »كـــورونـــا«  وتــكــون 
في  سببا  قد   ،2019 جفاف  عن  املــوروث 
غير  القطاع  حققه  ما  ضربت  معقدة  أزمة 
مقابل  املائة  في   3.6 بـ  نمو  من  الفالحي 
 ،2018 سنة  من  األول  الفصل  خــالل   3.5
نتيجة أداء كل من قطاعات الصيد والطاقة 
واملعادن والخدمات، وقد نسفها الفيروس.

وفي أجواء أزمة مالية لألسر دفعت إلى 
زيادة في القروض بـ 2.7 في املائة، يعمق 

الجفاف و»كورونا« هذا الوضع الشديد.
مقابل  في  السياحة  عائدات  وتوقفت 
لتحويالت  ــوي  وســن مــتــصــاعــد  ــراجــع  ت
وسيضطر  بــالــخــارج،  املقيمني  املــغــاربــة 
الذي  احتياطه  مع  التعامل  إلــى  املغرب 
يبلغ 5 شهور في ظل تفشي هذه الجائحة، 
التنبؤ  يمكن  ال  واســع  تقشف  خــالل  من 
يحوم  بدأ  الذي  الفقر،  توزيع  ألن  بمآالته، 
املوت  خيارين:  أحد  يأخذ  الجميع،  على 
فإن  لذلك،  بالفيروس،  املوت  أو  بالجوع، 
التي  الهشة  والــفــئــة  البسيط  ــواطــن  امل
إعادة  يشكالن  قد  قياسي  بشكل  توسعت 
تأمني  من  يبدأ  لألولويات،  جديد  ترتيب 
تضحيات  مقابل  فــي  للمغربي  الحياة 

متواصلة على صعيد ظروفه املعيشية.
التراجعات  تكون  أن  الخبراء  ويتوقع 
متواصلة في املداخيل، فيما تزيد النفقات 
شعبها،  لحماية  الــدولــة  تواجهها  التي 
واالستثمارات  األربــاح  تجميد  من  وتبدأ 
العمومية التي تتراجع إلى نفقات، وأيضا 
في  تفكر  التي  الخارجية  االستثمارات 
الوزير  ويسعى  اململكة،  خــارج  االنتقال 
هذه  أبـــواب  إبــقــاء  إلــى  العلمي  حفيظ 
باقي  تتضرر  ال  كي  مفتوحة،  الشركات 

االستثمارات.
ألن  الخوصصة،  مداخيل  وستتجمد 
أيضا  أنهكهم  ــني  ــي األوروب املستثمرين 
»كورونا« وأظهر قدراتهم أقل من املتوقع، 
إجراءات  الرباط  العاصمة  نهجت  ولذلك، 
اجتياح  معدالت  على  للسيطرة  متشددة 
الثانية،  مرحلته  في  خصوصا  الفيروس، 

خوفا من املناطق املصابة. 
ــجــيــش  ال تـــحـــريـــك  ــرب  ــ ــغ ــ امل ورأى 
إصابة  حــال  في  امليدانية  بمستشفياته 
املدنية  السلطات الصحية  القرى، أو عجز 
على التدخل، ولذلك، فإن املوارد العسكرية 
حاليا  موجهة  ســواء،  حد  على  واملدنية 

لوقف اجتياح »كورونا«.
االجتماعية  املجاالت  دعــم  وبمواصلة 
اآلن،  إلــى  فضلت  الدولة  فــإن  األساسية، 
قطاعي  إلــى  التقليدية  نظرتها  مواصلة 
اململكة  فإن  وبالتالي،  والتعليم،  الصحة 
تحديات  مواجهة  إلى  طريقها  في  تتوجه 
التجارب  وقف  في  أوال  املتمثلة  العصر، 
الــدول  تلتزم  كي  الخاصة،  واملختبرات 
الخاصة  الــدولــيــة  بــاملــعــاهــدات  جميعا 
باألسلحة  املــلــحــقــة  ــوالت  ــوك ــروت ــب ـــ»ال ب

والكيمياية«. البيولوجية 
بشكل  األخــيــرة،  التطورات  وأضعفت 
جدي، الجانب املدني والوقائي في البحث 
العلمي، وقد ارتأى املغاربة، بعد حصارهم 
أهمية  الفيروس،  انتشار  ملنع  البيوت  في 
دعم  طريق  عــن  القومي  ألمنهم  شــديــدة 
منه  العلمي  والبحث  والتعليم،  الصحة 

تحديدا.
لعقود،  مهمشان  الــقــطــاعــان  وهـــذان 
أو  حادة  اقتصادية  ليبرالية  نظرة  لتبني 
الجفاف  أزمة  تجاوز  وسيكون  متوحشة، 
من  رئيسا  2019 جزء  من سنة  املتواصلة 

الحل املؤقت في الحرب على »كورونا«.
وانتقل املغرب من االحتجاج االجتماعي 
الذي خلق صعوبة كبيرة في عالقة الدولة 
التضامن  إلى محاولة استثمار  واملجتمع، 
للمصالحة  أفــق  لبناء  ــا«،  ــورون »ك حــول 
الشعب  األزمة بجبهة توحد  والخروج من 

والحكومة وامللك.
عزل  محاولة  من  البعد  هــذا  يخلو  وال 
الجانب  هيكلة  إعـــادة  عــن  املعركة  هــذه 
من  اململكة  إليه  تطمح  الــذي  االقتصادي 

الكل  فيما  جــديــد،  تنموي  نــمــوذج  خــالل 
يدعو إلى عدالة توزيع الثروة.

إن محاولة استثمار هذه املعركة باتجاه 
سياسي، خطأ استراتيجي، خصوصا وأن 
تأهيل  في  العامة  الرغبة  حقيقة  حجب 
االستشفاء وقطاع الصحة، وأيضا البحث 
فالتنمية  التنمية،  رهــان  إلنجاح  العلمي 
ليست أمواال قابلة للحصار أو التبعية، بل 
ما  وكل  علمي،  وبحث  وتعليم  صحة  هي 
عضوية  بصلة  البشرية  التنمية  إلى  يمت 
كفاءة  باتجاه  منتج  غير  اقتصادا  تنهي 
والحفاظ  االجتماعي  والفعل  التكنولوجيا 
ألن  حــدوده،  داخــل  املغربي  اإلنسان  على 
الطيران  وقف  من حاصره  تفد  لم  التبعية 
فإن  لذلك،  الخارج،  إلى  لرحالته  الدولي 
إلى  تصل  أن  يجب  والكفاءات  الخبرات 
مناصب الحكومة، وأيضا إدارة املختبرات 

واألفكار واإلنتاج والتكنولوجيا العالية.
إن الصحة منتجة والتعليم منتج، وليس 
فتحفيز  دونهما،  حقيقي  استثمار  هناك 
املبادرة  عن  ينفصل  ال  العلمية  املــبــادرة 
تبدأ  املؤسسات  فنجاعة  لذلك،  الخاصة، 
والحرية  والبحث  والتعليم  الصحة  من 
األكاديمية، ومغرب بال براءات اختراع هو 

مغرب يتأخر عن دوره.
نتيجة  العلم  يتراجع  أن  مهما  ليس 
التوترات التجارية التي انتهت بتراجعات 
النمو، وباجتياح واسع  حادة في معدالت 

لـ»كورونا«، ألنه يتقدم بالحاجة إليه.
وفي هذا الخضم، زاد تراجع االستثمار 
مستوى  على  االستهالكية  السلع  على 
الصاعدة،  واألسواق  املتقدمة  االقتصادات 
وانتهت إلى القاع، مع مواصلة االختيارات 
التي  واالنــعــزالــيــة  والشعبوية  الــحــادة 
كرسها الفيروس، الذي قضى على االنفتاح 
كل  تفكير  باتجاه   الحرة  واالقتصادات 
دولة في خالصها، ولم تعد هشاشة املغرب 
»كورونا«  ووباء  الجفاف  أمام  فقط  ماثلة 
تسجيل  إلى  الساعية  الرسمية  واملحاولة 
بل  إيجابية،  ماكرواقتصادية  مؤشرات 
االستشفاء،  إلى  يحتاج  الذي  املواطن  إن 
التحدي  أمــام  بــالده  بنيات  ضعف  يعرف 
مقدمتها  في  االقتصادات،  كل  أربك  الذي 

الصني.
مخطط  أمام  أنفسهم  الرسميون  ووجد 
ضياع  وأيــضــا   ،2025 للصحة  وطــنــي 

وعالجية  وقائية  بــرامــج  إطـــالق  فــرصــة 
لذلك،  والحضري،  القروي  املستويني  على 
التي  الجيدة«  الصحية  »الخدمة  فمسألة 
أعلنها إعداد مشروع مالية 2020 وتتكرر 
الــســنــوات،  مــن  غيرها  ــي  وف  ،2021 فــي 
ترمي إلى دمج تفاعلي مؤكد مع الخدمات 
ألن  املـــواطـــن،  إلـــى  املــوجــهــة  العمومية 
2025 والبرمجة  مخطط الصحة إلى سنة 
سنتني،  بفاصل   ،2023 إلى  امليزانياتية 
ترتيب  يعقد األداء، العتماد كل القطاعات 
املؤسسات  من  والقروض  املساعدات  على 

األجنبية.
إلى  التقشف  من  أخــرى  حزمة  وإعــالن 
املوجهة  امليزانية  عزل  يفيد   ،2023 سنة 
العامة  امليزانية  عن  »كــورونــا«  ملحاربة 
املساعدات  وستنقطع  الصحة،  لقطاع 

بزوال األمر الطارئ والكارثي.
ــوة لـــن تــفــيــد الــتــحــول  ــخــط وهــــذه ال
الشعب  فيه  يرغب  ــذي  ال االستراتيجي 
دوائـــه،  إنــتــاج  أجــل  مــن  نخبته  لتأهيل 
استثمارا  ليست  الــدوائــيــة  فالصناعة 
صحة  لحفظ  استراتيجيا  بــل  تــجــاريــا، 

املواطن.
دون  الــخــطــوة  هـــذه  ــرار  ــ إق يمكن  وال 
املشاريع  لتدبير  الجديدة  املقاربة  تفعيل 
أن  يجب  الــتــي  العمومية  االستثمارية 
املختبرات جزء من حياتها، ومن  تجد في 
تكريس  فــإن  وبالتالي،  املجتمع،  شراكة 
تكريس  يسبق  املوضوعة  األهداف  نجاعة 

الترابط بني نجاعة األداء ومبادئ التقييم 
نجاعة  دورة  استكمال  فبعد  واملحاسبة، 
من  العمل  في  واســع  تغير  هناك  األداء، 
األداء،  لنجاعة  سنوي  تقرير  إعداد  خالل 
وتقرير سنوي آخر حول افتحاص نجاعة 

األداء.
كل  وعــلــى  االفــتــحــاص،  هــذا  وتعميم 
الــعــامــلــة على  الــــــوزارات االجــتــمــاعــيــة 
والشك،  سيكرس  االجتماعية«،  »األجندة 
أسس  على  املجتمعي  التنظيم  إعـــادة 
مرة  األمني  خدمة  في  االجتماعي  الضبط 
البرمجة  تعديل  الــواجــب،  فيما  أخـــرى، 
األهداف  يناسب  بما  واالستثمارية  املالية 

املوضوعة تحت وطأة الفيروس القاتل.
دون  نمو  عن  الحديث  ممكنا  يعد  ولم 
فقط  األمــر  وليس  للتنمية،  تحتية  بنية 
فــي جدولة  ــوارد ونــفــقــات  ــ حــســابــات وم
تعرضها الحكومة على البرملان للمصادقة، 

وتبدأ هذه البنية من:
بما  والــضــريــبــي،  املــالــي  ــالح  اإلصـ  )1
ــضــا األهـــداف  يــنــاســب اإلكـــراهـــات، وأي

املرسومة واملتوقعة.
2( التأهيل البيئي.

3( التأهيل الصحي.
4( التأهيل التعليمي.

املـــوارد  على  املحافظة  شـــروط  وهــي 
يجب  وتدبيرهما  واحد،  آن  في  واإلنسان 
حالة  إلى  يحتكم  ال  اقتصادا  يناسب  أن 
الحالة  هذه  اململكة  جربت  وقد  الطوارئ، 

تحت مسمى حالة الطوارئ الصحية.
االجتماعي  الحوار  مضامني  تفعيل  إن 
5 ماليير و300 مليون  الدولة  يكلف  الذي 
االجتماعية  التكلفة  جــانــب  ــى  إل ــم،  درهـ
متعددة  أزمة  إلى  سيضطران  لـ»كورونا«، 
الوجوه، ألن 6 مليارات برسم سنة 2020 
مليارات  و10  االجــتــمــاعــي  ــحــوار  ال فــي 
بـ»كورونا«،  الخاص  الصندوق  في  درهم 
إلى  يصل  ماليا  غالفا  يساوي  املبلغ  هذا 
غالف  مع  واحـــدة،  دفعة  درهــم  مليار   16
حالة  لفرض  األمني  الطابع  لتعزيز  آخر 

الطوارئ الصحية بوجه أمني كامل.

 تمويل صندوق »كورونا« بـ 1 في المائة 
من الناتج الداخلي الخام ليس إجراء 

مهيكال لقطاع الصحة 

»كورونا« إلى ما   عندما يصل صندوق 
يقارب تحمالت صندوق املقاصة، وستكون 
على حد سواء،  الشرائية،  والقدرة  الدولة 
حالة  تعيش  فالناس  حرجة،  مرحلة  في 
يشابه  أمني  بنفس  الصحية  الــطــوارئ 
لألسر  بدعم  الدولة  من  و»االلتزام  الصني، 

الحركة  منع  مقابل  في  الغذاء«  ومنحها 
في  لكنه  صيني،  تكتيك  املجامع(،  )مــن 

حقيقة األمر اختبار الدولة.
تمويل  املــغــربــيــة  الــســلــطــات  ــررت  ــ وق
ــي املــائــة  ــواحــد ف ــا« ب ــورونـ ــدوق »كـ صــن
العتبارين  الــخــام،  الداخلي  الناتج  مــن 
جانب  إلــى  الصحي،  التأمني  أساسيني: 

التأمني ضد االرتفاع الكبير في األسعار.
وبوصول تمويل صندوق »كورونا« إلى 
كل املجهود املالي املوجه لدعم الجهات في 
إعادة  دخل  قد  املغرب  يكون   ،2021 سنة 
وخطابه  خطواته  لشعبية  إضافي  تلحيم 
في مرحلة ما بعد االحتجاجات االجتماعية 
الحجم،  الحادة كما عرفتها مدن متوسطة 

كما الحال في مدينتي الحسيمة وجرادة.
في   5 يساوي  درهم  مليارات   10 ومبلغ 
املائة  في  و5  الشركات  مــوارد  من  املائة 
و20  الدخل  على  الضريبة  حصيلة  من 
عقود  على  الرسم  حصيلة  من  املائة  في 
التأمني، وهذه املوارد هي نفسها املوجهة 

إلى »كورونا«.
أن يحدد  املغرب حجمه، وعليه  لقد علم 
الفيروس  صدمة  بعد  املرتقبة  أجندته 

القاتل، وصرح الوزير بنشعبون، أن عددا 
تحديدا،  األوروبية  الكبرى،  الشركات  من 
والتي فتحت لها فروعا في املغرب، قررت 
شركة  مقدمتها  وفــي  أنشطتها،  وقــف 
تعليق  بسبب  التوقف  قررت  التي  »رونو« 

عشرات اآلالف من الطلبيات.
الشركات  هــذه  إقناع  الرباط  وتحاول 
بعدم املغادرة، لكن أزمتها أصعب، لتراجع 
شديد في الطلب، وستغلق باقي الشركات 
أبوابها، مما اضطرت معه الدولة إلى قرار 

صرف إعانات طارئة.
وسيسجل نصف السنة الحالي، تراجعا 
حادا، كما ستكون حزمة اإلجراءات املالية 

استثنائية إلى شهر يونيو القادم.
واألوراش  األنشطة  مختلف  وستتجمد 
ويبقى  املواطنني،  حياة  إنقاذ  سبيل  في 
االحــتــرازي  األمــن  مستوى  على  الحفاظ 
بناء  املرحلة  تقديرات  من  جزء  والوقائي، 

على:
فيما  واإلحساني،  التطوعي  الجانب   )1

اعتمدت الدول الباقية على ماليتها.
الواجب  أداء  في  املؤسسي  الجانب   )2
محكمة  ــإدارة  بـ اصطبغ  الــذي  الرسمي 
لألجهزة األمنية على خروج ودخول أي في 
نوعه  من  تمرين  أكبر  في  اململكة،  في  فرد 

يواجهه املغرب واملغاربة.
ــاة  املــســم اإلجـــــــــراءات  تــجــمــيــد   )3
تفعيل  العمل جاد بشأن  »إصالحات«، ألن 
آليات االستهداف االجتماعي، عبر التعميم 

املوحد،  االجتماعي  للسجل  التدريجي 
التطبيق  لهذا  تمرينا  الداخلية  وتخوض 

في أزمة »كورونا«.
إلى  الضريبية  ــراءات  اإلجـ تجميد   )4
إلى  إعفاء  أي  يحدث  ولم   ،2020 يونيو 
واملوارد  كبير  الخصاص  فإن  لذلك،  اآلن، 
أقل بكثير من األداء واألهداف في آن واحد.

 أزمة »كورونا« تختبر منظومة الحماية 
االجتماعية 

ليست  الصحية  الـــطـــوارئ  حــالــة  إن 
سوى محاولة لوضع املغرب تحت »نصف 
كامل  الــدولــة  تحميل  لــعــدم  ــوارئ«،  ــ طـ
املسؤولية في دعم املحاصرين في بيوتهم 
في  والــدواء  الغذاء  على  القادرين  وعــدم 

أجواء العزل.
اختبار  مــحــدوديــة  أمـــام  مهما،  وكـــان 
من  املعلنة  االجتماعية  الحماية  منظومة 
وحماية  األســرة  بخصوص   ،2019 سنة 
املسنني،  باألشخاص  واالعتناء  الطفولة 
الدولة  فيها  تتكلف  شاملة  طوارئ  إعالن 
بتقديم املساعدات اإلنسانية إلى املعزولني 
ــم بــفــعــل  ــه ــوت ــي ــرا فـــي ب ــسـ قـ
إقرار  عدم  فإن  لذلك،  الفيروس، 
املواتية  بــاإلجــراءات  اململكة 
املنظومة  أن  يكشف  لقراراتها، 
فقدها  مــن  تــتــخــوف  الــعــامــلــة 
همها  يكون  أن  قبل  السيطرة، 

تقديم ما يلزم للمتضررين.
التي  الهشاشة  وضعية  إن 
تحت  املغربي  املجتمع  يعيشها 
عند  تقف  لن  »كــورونــا«  تهديد 
يونيو  شهر  حدود  في  خسائر 
أول  إلــى  ستتعداه  بل  املقبل، 
الحلول  تتجاوز  حقيقية  أزمــة 
املالي  التدبير  فــي  التوقعية 
وبني  طبقية،  فوارق  خلق  الذي 
الجهات، أثرت في إدارة الدولة 

لوضع مأساوي كما في حالة »كورونا«.
الصحية،  الطوارئ  حالة  ورغم  وحاليا، 
هاجس  هــو  الــدولــة،  على  مــا ضغط  فــإن 
االعتماد القانوني على أجهزتها، وتجريب 
ذوي  وإضافة  املوحد،  االجتماعي  السجل 
الفئات  ــى  إل ــحــدود«  امل املــيــاوم  ــدخــل  »ال
التي  الخالصات  أهم  من  كجزء  املتضررة 

يجب أن يعمل عليها أصحاب القرار.
األجنبي،  االستثمار  أغلق  وببساطة، 
ــغــاء  ــة »رونـــــو« وغــيــرهــا، إلل ــرك مـــع ش
تكافح  فيما  »كــورونــا«،  بسبب  الطلبيات 
الصغيرة  وخصوصا  املواطنة،  املقاولة 
تضامني  شرط  تحت  لبقائها  واملتوسطة، 
وأخالقي مع عمالئها، لذلك، فإن مقتضيات 
يجب  والتنظيمية  القانونية  اإلصالحات 
ويطلبه  الــدول  تريده  ما  وفق  تتطور  أن 

املواطن.
نجد  أن  الــطــبــيــعــي  ــن  مـ وســـيـــكـــون 
تصميم  إعادة  من  جزء  التالية  اإلجراءات 
القدرة املغربية على التطور، من واقع:

في  املنظم  غير  القطاع  أجرأة دخول   )1
واسعة  وبتحفيزات  االقتصادية،  الــدورة 
الوظيفي  ــه  ــ أدائ مــواصــلــة  مـــن   تمكنه 

واالجتماعي لصالح شغيلته.
املصدرة  الشركات  دعم  على  العمل   )2
ــرب رغــم  ــغ ــي امل ــبــقــاء ف ــتــي فــضــلــت ال ال

وباء  تفشي  نتيجة  الصعبة  الظروف 
تساهم  يجعلها  مما  »كورونا«، 
في  وأخــالقــي  إنساني  بشكل 

ساد اعتماد »المردودية« منذ سنة 2002 أساسا، لنجاعة االستثمارات 
العمومية، ولوال عامل »كورونا«، الستمر عامل الربحية محددا ووحيدا 

في خارطة األعمال واالستثمارات، إال أن األمور انقلبت نحو نجاعة البنيات، 
وفي مقدمتها البنية الصحية للمملكة وتطويرها بما يناسب التعليم 

والبحث العلمي، والتعليم والصحة، وهما األساسان في بناء منظومة 
تنموية جديدة.

تسييس محاربة 
جائحة »كورونا« 
خطأ كبير يبدأ 
من إبعاد اقتصاد 
»الرفاه« وتثمين 
»الكفاف« والحد 
األدنى للمعيشة في 
ظروف صعبة

العثماني



تخفيف األزمة.
الجبائية  الصرامة  في  النظر  إعادة   )3
ألنها سببت في التهرب الضريبي، وأيضا 
االندماج،  املهيكل من  القطاع غير  تخويف 
بنفس  املقاولة  أزمة  مع  التعاطي  وأخيرا 
تحت  اإلدارة  بها  تتعاطى  التي  الـــروح 

رحمة فيروس »كورونا«.
تأطير  في  شفافة  آليات  على  العمل   )4

املنافسة الشريفة.
النزاهة  منظومة  إجـــراءات  تعزيز   )5
ــادة األســعــار في  ومــحــاربــة الــرشــوة وزيـ

حزمة واحدة.
العمومية املتضامنة  اإلدارة  6( تحديث 
بتنسيق بني املركزي والالمركزي واملحلي 
التنزيل  عيوب  يتجاوز  بما  والجهوي، 

والتطبيق.
مع  الحقيقية  القطيعة  ــداث  ــ إح  )7
التصور النمطي الذي يجعل اإلدارة عائقا 
ففصل  ولذلك،  والتحديث،  التطور  أمــام 
سوى  يكون  لن  البيروقراطية،  عن  اإلدارة 
سمته  بما  وأيــضــا  الرقمنة،  مــن  باملزيد 
ثالثية  حقيقية  ثـــورة  ــداث  ــ »إح ــة  ــدول ال
في  ــورة  وث التبسيط  في  ثــورة  األبــعــاد«: 

النجاعة وثورة في التخليق.
ضوء  على  التقاعد  منظومة  إصالح   )8

تعميم الحماية االجتماعية.
االجتماعية  الحماية  مــن  املــزيــد   )9
لكل  الصحي  التأمني  وإجبارية  للشغيلة 
وغير  املهيكل  القطاعني  فــي  العاملني 

املهيكل.
اإلدارة  عيش  نمط  فــي  التحكم   )10
لصناعة عالقة صحية بني املشغل وبيئته، 
وقد سبق لنموذج امليزانيات السابقة:

أ( حصر وعقلنة إحداث املناصب املالية 
وتعزيز منظومة التعاقد مع الجهات.

ب( خفض نمط عيش اإلدارة واإلداريني، 
وارتفاع  »كورونا«  تفشي  مع  زاد  ما  وهو 

األسعار.
االستثمارات،  أجندة  جدولة  إعادة  ت( 
في  الشروع  بعد  قــوي  انعطاف  حــدث  إذ 
فرضه  الذي  والحصار  »انطالق«  مشروع 
»كورونا«، بما شكل أزمة مزدوجة للمقاولة 
األبناك  تباطؤ  ظل  في  تحديدا،  الصغيرة 
لكل  درهم  ألف  مائتي  السقف في  وتحديد 

مقاول أو شريك في املقاولة.
تديرها  التي  االعــتــمــادات  تجميد  ث( 
في  وحصرها  الجهات،  وباقي  الجماعات 
تطلق  وبذلك  والدولية،  امللكية  املشاريع 
الدولة يدها للمقاولة الصغيرة في املناولة 
في  والدولية  امللكية  املشاريع  عن  الناتجة 

املغرب، وتجميد عمل باقي املتدخلني.
ج( اعتماد املردودية منذ 2002 أساسا 
ولوال  العمومية،  االستثمارات  لنجاعة 
عامل »كورونا«، لساد عامل الربحية محددا 
وحيدا في دورة األعمال واالستثمارات، إال 
أن األمور انقلبت نحو الرغبة  في نجاعة 
البنية وتطويرها بما يكفل للمغربي جودة 
في  األســاســان  وهما  والتعليم،  الصحة 
على  تعمل  جديدة  تنموية  منظومة  بناء 

استراتيجية البقاء وليس التطور.
االقتصاد  إن  تايمز«:  »نيويورك  تقول 
يدخل مقاربة أخرى، يقول عنها البروفسور 
على  للحفاظ  نمط  أنها  بــراســاد،  إســوار 
إلى  تنتمي  وإدارة  البقاء،  أو  الــوجــود 
إدارة األزمات والطوارئ)1(، وأي فشل في 
األنظمة  سينهي  البقاء،  في  وأيضا  النمو 
سلوكها،  سيعدل  األقــل  على  أو  الحالية، 
يحسب  دولي  بتراجع   2019 عام  وانتهى 

حاليا على »كورونا«.
فاسد  تدبير  هناك  معلوم،  هــو  وكما 
الرسميون  يحاول  الثالث  العالم  دول  في 
»كورونا«، ومن الصعب  تبييضه بمحاربة 
أن تكون اإلدارة الفاشلة في محاربة الفساد 
ناجحة في محاربة هذا الوباء، لكنها دائما 

إجراءات الطوارئ وليس شيئا آخر.
وهو  متطرفا،  ثم  واقعي  غير  الكل  بدأ 
عن  بعيدا  التضامني  االقتصاد  جعل  ما 
أداء دوره بالكامل، في ظل طاعون العصر 
بلدان  في  سياسي  طاعون  إلى  وتحويله 

الديمقراطية  عن  تخلف  املزدوج:  التخلف 
الغربية وتخلف عن النمو االقتصادي كما 
في حالة الصني، وتخشى الدول أن تفلس 
فيها  أصــاب  عاملية  ــة  أزم فــي  افتراضيا 
يمكن  وال  الدولي)2(،  االقتصاد  الفيروس 
شفاؤه دون مناعة الدولة أو وجود اللقاح 

املناسب.
أن  العاملي،  االقتصادي  املنتدى  ويــرى 
كما  ميزانياتية  ليست  »كورونا«  تأثيرات 

في التصور املغربي، ألن الصني فقدت في 
شهرين ثالثة عقود دفعة واحدة)3(، وفقد 
مواز  تقدير  في  دوالر)4(  تريليون  العالم 

لنهاية الشهر الثاني من األزمة.
واتخذ املغرب نفس اإلجراءات األوروبية 
الحركة)5(  تقييد  بخصوص  الصارمة 
األسعار،  في  حــادا  ارتفاعا  يسبب  الــذي 

فيما تخفيفها يخفض األثمنة)6(.
ولذلك، فالقرار بشأن التقديرات الصارمة 
االقتصادي  التأثير  لديه  ليس  للحركة 
عجز  ظهور  مــن  الــخــوف،  لكن  املناسب، 
على  املسؤولني  خوف  ويتواصل  الدولة، 
به  يخاف  ــذي  ال القدر  بنفس  مناصبهم 
فإيطاليا  حــيــاتــهــم،  ألجــل  املــحــاصــرون 
عملت على 40 تقييدا لحرية الجوالن)7(، 
في  امليزانياتية«  »املقاربة  فإن  وبالتالي، 

يكفي،  بما  ناجعة  ليست  الــظــروف،  هــذه 
القادر  هو  الــطــوارئ  اقتصاد  إدارة  ألن 
اقتصادي  إفــالس  من  املغرب  إبعاد  على 
عاشتها  التي  التأخيرات  لباقي  مصاحب 

اململكة لعقود.
العامة  الحماية  منظومة  تجريب  إن 
الوبائية،  والحماية  االجتماعية  والحماية 

األسعار  تحديد  فيه  يمكن  ال  واحد  ترتيب 
تفعيل  إلــى  الــوصــول  بــل  فقط،  بمرسوم 
لحزمة  واملصاحبة  املواكبة  اإلجـــراءات 
القرارات الناتجة عن الظرفية االستثنائية.
حاليا  املثال  ليست  األوروبية  الدول  إن 
إلــى  لــجــأت  ألنــهــا  الـــطـــوارئ،  إدارة  فــي 
الصينية،  ــان  ووه في  ــراءات  اإلجـ بعض 
واالجتماعي،  اإلداري  السلوكني،  لكن 

متناقضني إلى حد بعيد.
لقد أثبت الفيروس أنه ضد الشيخوخة 
والحاملة  النشيطة  غــيــر  الــفــئــة  وضـــد 
لألمراض املزمنة، وخسائر محاولة الدفاع 
عن الدولة الحامية، كلف الجميع، وبالتالي، 
سيتصالح  الجديد  الصحي  املنظور  فإن 
ومع  الصحية،  الطوارئ  مع  واسع  بشكل 

األزمات املعقدة، من زاويتني:
يخدم  يعد  لم  األزمــات«  »اقتصاد  أن   )1
ليس  فحاليا،  لهيمنتها،  الدولة  استعادة 
هناك هامش إال للمنظمات املهنية الصحية 
التأثير  في  العلمي  وللرأي  وللمختبرات 
اقتصادا  املوجة  هذه  وخلقت  القرار،  على 

للطوارئ.
2( أن »اقتصاد الطوارئ« في جزء كبير 
منه، عاد مثاال صينيا، ألنه الوحيد الناجح 
على الساحة، فإدارة ترامب نفسها أعلنت 
يتقن  ال  األمريكي  ألن  الــحــرب«،  »ظــروف 
غيرها، وبالتالي، فإن وصول التقشف إلى 
أقل درجة في »محاولة البقاء«، يخدم إبقاء 

الوضع على ما هو عليه بعد »كورونا«.
يــخــيــم بظالم  ــروس  ــي ــف ال لــقــد أصــبــح 
ــعــاملــي،  ــى االقـــتـــصـــاد ال ــد)8( عــل ــ ــدي شــ
الصني،  في  املئات  الذي أسقط  فـ»سارس« 
وقد  أما  الدولي،  االقتصاد  عجلة  على  أثر 
خرج »كورونا 19«، فإنه أوقف العالم على 

الصدمة.
ــة في  ــصــادي ــت ــر األضـــــرار االق ــدي ــق وت
نتيجة  تكون  قد  في ثالث سنوات،  املغرب 
الــدواء،  إلى  للوصول  املتخذة  اإلجــراءات 
بالجزء  ليس  النجاعة  على  فالعمل  ولذلك، 
الرئيسي في استراتيجية اململكة، والبد من 
املغرب،  يغير  لن  »كورونا«  ألن  اعتمادها، 
بل العالم كما تقول »بوليتيكو« على صدر 
صفحتها األولى)9(، فهذا الفيروس أقوى 
من االنقالبات واالنتفاضات واالستثناءات 
التي حدثت بعد سنة 1956، تماما كما هي 
11 شتنبر  أحداث  من  األمريكي  عند  أقوى 
وال   ،2008 لسنة  املالية  ــة  واألزم  ،2001
األنظمة  ركــوب  بشأن  املراقبون  يختلف 

السياسية على األزمات لتغيير املؤشرات، 
فاملغرب يجرب حالة الطوارئ بعد الحسن 
»خاليا  تستخدم  جديدة  وبأجيال  الثاني، 
وغيرها،  التجول  وحظر  للتدخل  األزمــة« 
في  فشلها  بعد  الــدولــة  قــوة  تقديم  ألجــل 
التحتية  والبيئة  املستشفيات  إعـــداد 

الصحية التي تواجه الفيروس.
وانتقل العثماني من تسويق عدم الهلع 
بما  الفوبيا،  الخوف وتسويق  ترويج  إلى 
أخيرة  محاولة  ــة،  األزمـ تدبير  أن  يؤكد 
الحراكات  من  للشارع  الدولة  الستعادة 

الشبابية واالجتماعية.
النفسية  على  أخطر  مستوى  وهــنــاك 
يــحــاســب أحـــد على  ــعــامــة، عــنــدمــا ال  ال
الرغبة  مجرد  إلى  األمــور  وتعاد  العجز، 
إنفاذ طموح  أو  التطور  وليس  البقاء،  في 
تحاول  لذلك  للثروة«،  العادل  »التوزيع 
لتأجيل  األزمات  استثمار  الثالثية  الدولة 

الديمقراطية.
بعد  إفريقيا  كل  من  اللعبة  هذه  انتهت 
تجاوز وباء »إيبوال«، ومن الصعب الرجوع 
الشكل  بهذا  للسلطة  التقليدي  املربع  إلى 
تحت أي مسمى، فالديمقراطية مثل الغذاء 
والدواء املطلوبني ملواجهة الفيروس الذي 
فرض املرونة والتكنولوجيا، ومستوى أقل 

من التأقطب والتقاطب.
وأظهر »كورونا« 2019 ـ 2020 األهمية 
والصناعة  والــدواء)10(،  للغذاء  القصوى 

التكنولوجية)11( وليس شيئا آخر.
اللعبة  هــذه  اســتــمــرار  املــخــيــف  ومــن 
كونغ  لهونغ  مباشرا  تهديدا  كانت  التي 
 ،2019 طيلة  طــويــلــة  احــتــجــاجــات  بــعــد 
وتستغل دول أخرى نفس الغاية، تتقدمها 
الحكومة  ضــد  النقابية  االحــتــجــاجــات 

الفرنسية.
دجنبر   10 في  »بلومبورغ«  نشره  ما 
»كــورونــا«  ــطــالق  ان أن  يكشف   ،2019
عن  الكبير  الصينيني  تعتيم  وليد  جــاء 
استثماره  تريد  ألنها  الفيروس،  انتشار 
وتبريد  الداخلية  الجبهة  لتوحيد  سياسيا 

احتجاجات هونغ كونغ.
من  رئيس  »جزء  الفيروس  تسييس  إن 
الجيوسياسية الدولية« مع مفاعيل الداخل 
محاولة  في  واضح  البعد  وهذا  والخارج، 

»بناء نمط آخر إلعادة تربية الشعب«.
الخسائر،  املغرب، نجد عدم حصر  وفي 
في  لها  املوضوع  املالي  السقف  وتحديد 
صندوق من 10 ماليير درهم، دون املساس 
تعد  التي  للحكومة  النيوليبرالية  بالخطة 
مقدسا وثابتا دستوريا من خالل ما يسمى 
يشكك  التي  املاكرواقتصادية  بالتوازنات 
إلى  يسعى  فيما  نجاعتها،  في  الكثيرون 
املعتمدة  اإلجـــراءات  صعيد  على  التفوق 
املساءلة  تأجيل  مع  »كورونا«،  ملحاصرة 
بنية  إلــى  الــوصــول  عــدم  عــن  السياسية 
تخفيف  في  تساهم  قوية،  جيدة  صحية 
فيروس  وأن  خصوصا  الجائحة،  أثــار 
آخرها  أخرى،  فيروسات  »كورونا« سبقته 

في السنة املاضية »إش وان إن وان«.
جائحة  على  الحرب  تسييس  عــدم  إن 
كلها  الدول  ألن  الحل،  من  جزء  »كورونا« 
بدأت  أخــرى،  بطريقة  الحادثة  استثمرت 
إلى  بــاريــس  شـــوارع  فــي  الجيش  بنشر 
في  حربية  مناورة  وتحريك  كونغ  هونغ 
إلى  تحولت  فاملسألة  لــذلــك،  نــيــويــورك، 
إبعاد  يــحــاول  واقــتــصــادي  سياسي  بعد 
األدنــى  الحد  إلــى  والــعــودة  الــرفــاه،  فكرة 
وتكون  للبقاء،  ــى  األدن والحد  للمعيشة 
الطبقة امليسورة، بهذا التكتيك، قد حسمت 
لم  يزال صوت املحتجني  تملكها ألموال ال 
يندثر بعد لتوزيعها بشكل عادل، فاقتصاد 
للتكنولوجيا  تــعــزيــزا  خلق  »كـــورونـــا« 
من  جديد  جيل  فــي  املعاصر  العالم  فــي 
التطور،  مــســار  تــؤمــن  الــتــي  التحديات 
تراجعا  النامية  الشعوب  عند  خلف  فيما 
لبناء  واملواجهة  التحدي  نفسية  في  حادا 
ديمقراطي أكثر رصانة وحوكمة اقتصادية 
إلطالق استراتيجية تنموية جديدة واعدة 

وقوية.
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40 إجراء صارما للعزل يف الدول املعتمدة يف اقتصادها 
على السياحة، جعل الكل يذوب حتت وطأة الفريوس، 

وحماولة العودة إىل حالة االستقرار السابقة، أضحت هدفا، 
ألن احلرب على الفريوس تساوي املزيد من العزل، وجتربة 

إسبانيا وإيطاليا كسرت االعتماد على السياحة، فيما 
يتنافس الفرنسيون واألملان على اللقاح

استفادت الصين من الفيروس، إلجهاض احتجاجات مؤرقة في هونغ كونغ، 
ونشر ماكرون جيشه في شوارع فرنسا، فأوقف احتجاجات نقابية، ليعود 
الجيش إلى الشوارع عوض المحتجين، وأدار ترامب مناورة عسكرية في 

االستشفاء الحربي، لذلك، فإن القرارات ليست طبية صرفة، بل لديها أبعاد 
سياسية في كل مكان.
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ــجــمــعــيــة ا�ــغــربــيــة  قـــــررت ال
في  ا�ساهمة  الرياضية،  للصحافة 
}الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
بيان  في  وجــاء   ،zكورونا فيروس 
الخميس  ــوم  ي الجمعية  نشرته 

ا�اضي: 
((مساهمة من الجمعية ا�غربية 
تعزيز  في  الرياضية،  للصحافة 
الهادف  الوطني  التضامن  وتقوية 
السلبية  األثــــار  ــن  م ــحــد  ال ــى  إلـ
على  ا�ستجد   zكورونا{ لفيروس 
بمقتضيات  اقتصاد بالدنا، وعمال 
الفصل 40 من الدستور، الذي يحث 
التي  }التكاليف  التضامن في  على 

تلك  وكذا  البالد،  تنمية  تتطلبها 
األعباء  عــن  الناتجة 

ــة عــن  ــ ــم ــ ــاج ــ ــن ــ ال
والكوارث  اآلفات 
التي  الطبيعية 
 ،zالبالد تصيب 
ــدور  وبــعــد صـ

ا�تعلق  ا�ــرســوم 
حساب  بــإحــداث 
ــور  ــود ألم ــرص م
خـــصـــوصـــيـــة 
ــل اســــم  ــ ــم ــحــ ــ ي

}الــــــصــــــنــــــدوق 
الـــــــــــخـــــــــــاص 

كورونا  فــيــروس  جائحة  بتدبير 
كوفيدz-19، فإن الجمعية ستساهم 

لجنتها  أعـــضـــاء  بــاســم 
وكافة  التنفيذية، 
في  مــنــخــرطــيــهــا، 
الخاص  الصندوق 
بتدبير جائحة فيروس 
 ،z19 - كورونا }كوفيد
ألف   100 ــدره  ق بمبلغ 

درهم.
الجمعية  ــجــدد  وت
للصحافة  ا�ــغــربــيــة 
ــريــاضــيــة دعــوتــهــا  ال
الصادقة، لكافة الزمالء اإلعالمي�، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــنــمــيــة الــوعــي 

الفيروس،  هذا  بخطورة  الجماعي 
وبـــضـــرورة الــتــكــاثــف والــتــالحــم 
إلعالم  والتصدي  آفاته،  من  للحد 
ا�غاربة  وحث  ا�غرضة،  اإلشاعات 

على مالزمة بيوتهم)).
ا�غربية  للجمعية  ويــحــســب 
مسارها  في  الرياضية  للصحافة 
ــادرات  ــا�ــب الــتــاريــخــي الــحــافــل ب
كل  أنها ظلت منخرطة في  القوية، 
ا�بادرات الوطنية التي تحصن قيم 
االنتماء لهذا الوطن الرائع، وتعلي 
شأن التعاضد والتالحم ب� أبنائه، 

بكثير من نكران الذات.

● اإلعالم ا�صري يشن الحرب على الوداد
وكاالت

● وعادت حليمة إلى عادتها القديمة...

● «الشان» في خبر كان
جرائد

● واش هذا وقت «الشان»؟

النسوي  الوطني  ا�نتخب  العبة  اتهام   ●
بسرقة أقمصة...

الصباح
● واقيال غير مع الخلعة ديال «كورونا».

● حراس ا�رمى حمقى...
الحارس الكوستاريكي نافاس

● هاذي كاينة...

● «الكاف» تؤجل «الشان»
وكاالت

● تعطلوا بزاف.. على سالمتهم.

«كــورونــا»  ضــد  صعيب  فــمــاتــش  حــنــا   ●
وخاصنا نربحوه!!

بنعلي، مدرب اتحاد طنجة
ديال  الساهل�  «ا�اتشات»  حتى  ربحتي  ما   ●

البطولة!

تضامنية  رسالة  يوجه  بنعطية  الالعب   ●
ــاب  ــص ــويـــدي ا� ــاتـ ــي مـ ــس ــرن ــف لـــالعـــب ال

بـ«كورونا»...
مواقع

● تضامن بعد غير مع «اعمامك» فالفقيه
بن صالح!

يدعون  الوطني  ا�نتخب  والعبو  مــدرب   ●
لوباء  للتصدي  بيوتهم  التزام  إلى  ا�غاربة 

«كورونا»
جرائد

● ا�غاربة غير محتاج� للشفوي.

قالوا ونقــــــــــــول

 zكـــورونـــا{ جــائــحــة  مـــازالـــت   ...
وفي  بقوة،  ضحاياها  تطارد  القاتل، 

كل أرجاء ا�عمور.
هذا  إليه  تسرب  اآلخر  هو  ا�غرب 
مكونات  كــل  تــحــاول  حيث  ــوبــاء،  ال
قوة،  من  أوتيت  ما  بكل  الوطن،  هذا 
وحسب  موقعه،  مــن  كــل  محاربته، 

إمكاناته.
ا�غاربة  الالعبون 
هـــــــم اآلخـــــــــــرون 
انــخــرطــوا فــي هذه 
الحملة، وأبانوا عن 
النفيس،  معدنهم 
ــن تــضــامــنــهــم  ــ وعـ

مع  الـــالمـــشـــروط 
أبناء جلدتهم.

ففي الخليج 
ــي،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــط  ــبـ ــالـــضـ وبـ
بــالــســعــوديــة، 
ــداف  أعــلــن هـ
النصر،  فريق 

عن  هللا،  حمد  الـــرزاق  عبد  ا�غربي 
استعداده إلعالة 1000 أسرة مغربية، 
ا�رحلة  هذه  في  بجانبها  والوقوف 
الصعبة التي تمر منها البالد، وكذلك 
أزارو،  وليد  لالعب  بالنسبة  الشأن 
االتــفــاق  فــريــق  ــى  إل حديثا  ا�نتقل 
الالعب  أحـــداد  وحميد  الــســعــودي، 
السابق للزمالك، ا�عار لفريق الرجاء.
ــي الـــنـــادي، هم  ــداد ف ــ زمـــالء أح
وعلى  بالواجب،  قاموا  اآلخـــرون 
رأسهم العميد محسن متولي، بدر 

بانون، وآخرون.
العبو الوداد، لم يخرجوا 
الـــقـــاعـــدة، حيث  عـــن 
عن  معظمهم  أبــان 
ــهــم،  ــت ــي ــســان إن
على  ــاروا  وسـ
نهج  نــفــس 
إخــوانــهــم 
داخـــــــــــل 

الرجاء.

خاللها  من  عبر  نبيلة،  مــبــادرات 
لوطنهم،  حبهم  عن  الشباب،  هــؤالء 
 zبعد أن تركوا كل خالفاتهم }التافهة
أجل  مــن  وتــجــنــدوا  الــهــامــش،  على 
لألسر  واالبتسامة  الفرحة  إدخـــال 
هذه  في  للمؤازرة  ا�حتاجة  ا�عوزة 

ا�رحلة العصيبة.

اإلنسانية  التضامنية  الحملة  هذه 
بل  فحسب،  الالعب�  عند  تتوقف  لم 
انخرطت فيها حتى اإللترات ا�ساندة 

لفرقها في كل أرجاء ا�ملكة.
واألخــوة،  ا�ـــحبة  من  فـــمزيدا 
هذه  على  القضاء  من  نتمكن  حتى 

الفاجعة.
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بسبب فيروس «كورونا» اللعين

حمد اهللا

الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تساهم
في صندوق تدبير فيروس «كورونا»

هشام الكروج: 
أين اختفيت؟

وبعض  الوطني  الناخب  وجــه 
إلى  رسالة  الوطني،  ا�نتخب  أفراد 
الشعب ا�غربي لاللتزام بالبقاء في 
بيوتهم، واتباع توجيهات السلطات 

فيروس  يتفشى  ال  حتى  ا�ختصة، 
}كوروناz بينهم بشكل كبير...

الوطني  الناخب  يقوم  أن  جميل 
وبـــعـــض الـــالعـــبـــ�، بــمــثــل هــذه 

االلتفاتة، لكن األجمل، أن ينخرطوا 
فـــي جــمــع مــســاعــدات مــاديــة 

للمحتاج�،  مــحــتــرمــة، 
ــ�  ــالعــب ــا بــــأن ال ــم ــل ع
ــا  ــأوروبـ ــ� بـ ــرف ــحــت ا�
ــورا  ــ ــ ــون أج ــاضـ ــقـ ــتـ يـ
أن  وبإمكانهم  باهظة، 
ضئيل  بجزء  يتبرعوا 

أجل  من  أجورهم  من 
هدف إنساني نبيل.

البوسني  ا�ــدرب 
هو  خاليلوزيتش، 
اآلخر معني بهذه 
ــادام  م القضية، 
أنه يحصل على 

راتب شهري 
جـــــــــــــد 

محترم، من أموال دافعي الضرائب، 
دائمة،  عطلة  ا�غرب  في  ويعيش 
ــرحــاب أيــنــمــا حل  ــت ويــتــلــقــى ال

وارتحل.
وينطبق هذا كذلك على ا�دير 
روبرت  الويلزي  التقني، 
أوشــــــن ومــســاعــديــه 
ــن  ــذي ــب، ال ــ ــان ــ األج
ــون فــي  ــمـ ــعـ ــنـ يـ
ــرات هـــذا  ــ ــي خــ
ــذي  الــبــلــد، الـ
من  أنـــقـــذهـــم 
الـــعـــطـــالـــة، 
وحــــــــــــان 
لرد  الوقت 

الجميل.

ماذا عن الناخب الوطني والعبيه؟

تلك  وكذا  البالد،  تنمية  تتطلبها 
األعباء  عــن  الناتجة 

ــة عــن  ــ ــم ــ ــاج ــ ــن ــ ال
والكوارث  اآلفات 
التي  الطبيعية 
 ،z
ــدور  وبــعــد صـ

ا�تعلق  ا�ــرســوم 
حساب  بــإحــداث 
ــور  ــود ألم ــرص م
خـــصـــوصـــيـــة 
ــل اســــم  ــ ــم ــحــ ــ ي

الــــــصــــــنــــــدوق 
الـــــــــــخـــــــــــاص 

لجنتها  أعـــضـــاء  بــاســم 
وكافة  التنفيذية، 
في  مــنــخــرطــيــهــا، 
الخاص  الصندوق 
في  مــنــخــرطــيــهــا، 
الخاص  الصندوق 
في  مــنــخــرطــيــهــا، 

بتدبير جائحة فيروس 
كورونا 

ــدره  ق بمبلغ 
درهم.

الجمعية  ــجــدد  وت
للصحافة  ا�ــغــربــيــة 
ــريــاضــيــة دعــوتــهــا  ال

?zäÉÁôµd{ ÜÉë°UCG øjCG
التي  الصعبة  األحـــداث  هــذه  خضم  فــي 
تخيم على بلدنا، وإذا كان بعض الالعب� في 
وبأسف شديد،  فقد الحظنا  الحدث،  مستوى 
بمن  عــام،  بشكل  الرياضي�  معظم  اختفاء 
ولم  األنظار،  عن  القوى،  ألعاب  أبطال  فيهم 

يسمع لهم صوت في وقت الشدة.
 zكريمات{ من   zاستفادوا{ عا�يون  أبطال 
عند  من  يستفيدون  ومــازالــوا  الــريــع،  ومــن 
العديد من ا�حتضن� خالل تنظيمهم لبعض 
ا�لتقيات الرياضية }التجاريةz، باإلضافة إلى 
مأذونيات  على  يتوفرون  الذين   zالكوايرية{

وما أكثرهم.
أثرا،  لهم  نرى  نعد  ولم  اختفى،  الجميع 
وهذا يؤكد جشعهم وخلو قلوبهم من كل رأفة 

وحب �واطني بلدهم...

تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس إدارتها، السيد الحسن عبيابة، وزير 
 zالثقافة والشباب والرياضة، تساهم }ا�غربية لأللعاب والرياضة

بمبلغ 100 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
 .zفيروس }كورونا

روح  إطــار  في  التعبوية،  ا�بادرة  هذه  وتندرج 
ا�لك  الجاللة  صاحب  أعطاها  التي  التضامن 

محمد السادس نصر هللا، للتضامن في مواجهة 
جائحة }كوروناz (كوفيد – 19).

 ºgÉ°ùJ zá°VÉjôdGh ÜÉ©dCÓd á«Hô¨ŸG{
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متولي

خاليلوزيتش

أوشن

بدر الدين اإلدريسي رئيس الجمعية 
اِّـغربية للصحافة الرياضية

يونس اِّـشرَّـ الرئيس اِّـدير العام للمغربية 
لأللعاب والرياضة



الوافد  »كورونا«،  فيروس  دخل 
من الصني، إلى بيت الصحافة دون 
بيتها،  في  األم  ليقتل  استئذان، 
أمام أبنائها، والخطير في األمر أن 
األبناء الذين انشغلوا عن والدتهم 
التواصل  مــواقــع  أخــبــار  بتتبع 
ألمهم  ينتبهوا  لــم  االجــتــمــاعــي، 
»كورونا«  ففيروس  تحتضر،  وهي 
في  الفيروسات  باقي  على  يتفوق 
معانقة  من  واألب  األم  يمنع  كونه 
أبنائهما في اللحظة األخيرة.. تلك 
هذه  الورقية  الصحافة  حــال  هي 
األيام، فألول مرة، لن يكون بإمكان 
صحفهم  متابعة  الــجــرائــد  قـــراء 
املفضلة وغير املفضلة إال من خالل 
حالة  فرضت  أن  بعـد  األنترنيت، 
كافة  إغـــالق  الصحية  ــطــوارئ  ال

األكشاك.

أدنى  ودون  إنــذار،  سابق  دون 
وألن  الدفن)..(،  إلجراءات  احترام 
الظرفية استثنائية، فقد صدر يوم 
األحد املاضي، بالغ دعت من خالله 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة، 
والجرائد  الصحف  ناشري  جميع 
ونشر  إصدار  تعليق  إلى  الورقية، 
وذلك  الورقية،  الطبعات  وتوزيع 
مارس   22 األحــد  يــوم  من  ابتداء 
2020، وحتى إشعار آخر، قبل أن 
التي  العبارة  نفس  ــوزارة  ال تكرر 
األيام:  هذه  بالغات  كافة  في  تكرر 
إطار  في  تأتي  الدعوة  ))هــذه  أن 
املعلنة  الصحية  الــطــوارئ  حالة 
لــإجــراءات  وتفعيال  اململكة،  في 
انتشار  مواجهة  أجل  من  املتخذة 
)كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس 
ــوزارة  الـ تحدثت  هــكــذا   ..)))19

الوزير  رأســهــا  على  يوجد  التي 
تهيب  أن  قــبــل  عــبــيــابــة،  حــســن 
الصحفية  ــؤســســات  امل بجميع 
توفير  في  ))االســتــمــرار  املعنية، 
بديلة  صيغ  فــي  إعــالمــيــة  خــدمــة 
واملساهمة  الحالية،  الظروف  في 
اإلعالم  مكونات  باقي  جانب  إلى 
الــوطــنــي، فـــي جــهــود اإلخــبــار 
املوجهة  والتوعية  والتحسيس 

للمواطنني((.
حتى  الورقية  الصحافة  »قتل« 
ــار آخـــر، كـــان بــمــثــابــة قتل  إشــع
نحيب  أي  نسمع  لــم  لكننا  ــألم،  ل
الصحافة  أن  رغــم  ــاء)..(،  ــك ب أو 
في  ساهمت  الــتــي  هــي  الــورقــيــة 
يتعرفوا  أن  قبل  األبــنــاء  حماية 
االجتماعي  التواصل  تقنيات  على 
»غــوغــل«  فـــي  ــعــمــل  ال وأدوات 

و»الفيسبوك«..
الذي  الزمن  ذلــك  من  نحن  أيــن 
الصحافيني  أيدي  أقالم  فيه  كانت 
ــالم عــلــى أبـــواب  ــألق الــحــامــلــني ل
وأماكن  والطبع،  الجرائد  مقرات 
منع  أليس  والتعذيب؟  االختطاف 
الصحف الورقية حلما استعماريا؟ 
على  جوهري  تعديل  أول  يكن  ألم 
والذي  بالصحافة،  املتعلق  الظهير 
 1919 سنة  الــعــام  املقيم  اتــخــذه 
إصدار  يريد  مغربي  كل  إلــزام  هو 
دورية أو جريدة، أن يكون حاصال 
على رخصة مسبقة بدال من مجرد 

التصريح بذلك؟
هي  الورقية  الصحافة  تكن  ألم 
أم التواصل فيما يتعلق بالسلطان 
الزمان،  هــذا  غرابة  ويــا  وشعبه؟ 
ــام زمــان،  فــوســائــل الــتــواصــل أيـ

كانت  ــون،  ــؤرخ امل أحصاها  كما 
رافعا  يتجول  الذي  »البراح،  هي: 
ــدة في  ــجــدي ــار ال ــاألخــب صــوتــه ب
تتبادل  حيث  واألســـواق  األحياء 
و»املسجد  واملعلومات«،  السلع 
حيث  العتيقة  واملدرسة  والزاوية 
يتجمع املصلون واملتعلمون لتلقي 
أما  قضاياهم«،  ومناقشة  األخبار 
وباء  أخبار  غير  أخبار  فال  اليوم، 
الزمان،  مكر  من  وياله  »كورونا«، 
مع  الجرائد  إغــالق  تــزامــن  حيث 

إغالق املساجد)..(.
ــو الـــزمـــن،  ــ ــيـــس ه ــن لـ ــ ــزم ــ ال
والنتيجة  واحـــد  ــالق  ــ اإلغ لــكــن 
واحدة)..(، كل هذا بسبب فيروس 

»كـــــورونـــــا« املــســتــجــد 
ـــ »كــوفــيــد  املـــعـــروف بـ
من  نــحــن  أيـــن   ،»19  –

إعداد
سعيد الريحاني
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»كوفيد - 19« ينجح في المعركة التي فشل فيها االستعمار
الفريو�س الذي »قتل« ال�صحف الورقية 

وخلق اأكرب اأزمة بني ال�صحافيني

يف زمن »كورونا«.. لن يكون بإمكان 
املواطنني تصفح الجرائد الورقية 

حتى إشعار آخر 

إخباريتحليل 



الزعماء  فيه  كان  الذي  الزمن  ذلك 
كاملهدي بنبركة، ومحمد بن الحسن 
الوزاني، وعالل الفاسي، وعبد هلل 
بوعبيد،  الرحيم  وعبد  إبراهيم، 
واملكي الناصري، وأحمد بنسودة، 
وآخرون..  بوطالب،  الهادي  وعبد 
ــي نــهــايــة  يــدبــجــون املـــقـــاالت فـ

الستينات  وبــدايــة  الخمسينات 
من  ويالها  املــاضــي؟  الــقــرن  مــن 
حياتهم  كرسوا  فالذين  مفارقة.. 
لم يكن  الورقية،  لخدمة الصحافة 
لهم إملام بأدوات العمل الصحفي، 
لم  الــورقــيــة  الصحافة  أن  علما 
بل  فحسب،  مقاومة  صحافة  تكن 
لهما  كانت  واملستعمر  النظام  إن 
أبرز  من  وكان  أيضا،  صحافتهما 
هو  والصحافة،  املواقف  تجليات 

الورق)..(.
الذي  الزمن  ذلــك  من  نحن  أيــن 
مصطفى  الــراحــل  فــيــه  اجــتــمــع 
العلوي، مؤسس جريدة »األسبوع 
صاحب  بــاعــتــبــاره  الــصــحــفــي«، 
جريدة »أخبار الدنيا«، مع رؤساء 

تحرير  رئيس  قبيل  مــن  تحرير، 
غالب،  الكريم  عبد  »العلم«  جريدة 
»التحرير«  جريدة  تحرير  ورئيس 
وامحمد  اليوسفي،  الرحمان  عبد 
ــيــس تــحــريــر جــريــدة  بــوســتــة رئ
»االســتــقــالل«، وإدريــــس الــفــالح 
»الناسيون«،  جريدة  تحرير  رئيس 
تحرير  رئيس  كــيــران  بــن  وأحــمــد 
أنفورماسيون«،  »مــاروك  جريدة 
رئيس تحرير جريدة  أمني  وهاشم 
يوم  اجتمعوا  الذين  »الــعــمــال«.. 
بفندق   1963 يناير   25 الجمعة 
النقابة  ليؤسسوا  بالرباط  حسان 
الوطنية للصحافة املغربية، كإطار 

نقابي مستقل عن الحكومة)..(؟
فيروس »كوفيد – 19« مسح بني 
الــورق،  هــذا  كل  وضحاها  عشية 
يتذكر  ولـــم  ــخ،  ــاري ــت ال هـــذا  وكـــل 
األيام  الناس  من  قليل  عدد  سوى 
بعدما  واملواقف  للكفاح  الجميلة 
انشغل الجميع بتدبير الخوف)..( 
ــا هــو فــيــروس  والـــخـــالفـــات، وهـ
أزمة  أكبر  في  يتسبب  »كــورونــا« 
أعلنت  أن  بعد  الصحافي،  للجسم 

لألنباء  العريقة  املغربية  الوكالة 
الوطني  باملجلس  اعترافها  سحب 
التي  الــوكــالــة  وهــي  للصحافة، 
وعشرات  الصحافيني  مئات  تضم 

املكاتب عبر العالم.
العربي  ــرب  ــغ امل ــة  ــال وك تــقــول 
رأسها  على  يوجد  التي  لألنباء، 
في  اإلدريــســي،  الهاشمي  خليل 
ــي  ــالغ تــاريــخــي وصــــــادم: »ف ــ ب
الحيوية  الوطنية  التعبئة  إطــار 
املستجد،  ــا  كــورون فــيــروس  ضــد 
واالنخراط اإلعالمي الحازم لوكالة 
تفشي  لألنباء ضد  العربي  املغرب 
األنباء  وكالة  تطلق   ،19  – كوفيد 
رقــم لــقــانــونــهــا  طبقا  املــغــربــيــة، 
و14،   3 فصليه  ــي  ف  ،15  –  02
بطاقتها الصحفية املهنية الخاصة 
بها.. وال يمكن فرض الشروط التي 
وضعها املجلس الوطني للصحافة، 
هذه  أمام  الدستورية،  غير  الهيئة 
املسبوقة  غير  الصحية  األزمـــة 
من  سيكون  البالد،  تعيشها  التي 
صحافيي  تزويد  عدم  الالمسؤول 
لألنباء  الــعــربــي  ــغــرب  امل ــة  ــال وك
من  تمكنهم  مهنية  ببطاقة صحافة 
تعديل  انتظار  في  مهنتهم..  أداء 
للمجلس  تؤسس  التي  القوانني 

الوطني للصحافة«.
املجلس  ببطاقة  االعتراف  سحب 
سحب  هــو  للصحافة،  الــوطــنــي 
لــالعــتــراف بــاملــجــلــس الــوطــنــي 

االتحادي  رأســه  على  يوجد  الــذي 
أصدر  األخير  هذا  مجاهد،  يونس 
يقل حدة من  ال  األزمة، بالغا  بلغة 
بالغ  عــن  الصدامية  اللغة  حيث 
بخرق  الــوكــالــة  متهما  »المـــاب«، 

فــصــول الــقــانــون الــجــنــائــي، وقد 
صحافيي  لسجن  يدعو  وكأنه  قال 
الوطني  املجلس  »يؤسف  الوكالة: 

هــذا  ــي  ف يضطر  أن  لــلــصــحــافــة، 
القوى  كل  فيه  تتجند  الذي  الوقت 
جائحة  ملواجهة  البالد  في  الحية 
خطير   قـــرار  على  لــلــرد  ــا،  ــورون ك
إلى  عمومية  مؤسسة  فيه  تدعو 

طائلة  تحت  تقع  أفــعــال  ارتــكــاب 
القانون الجنائي«.

ــإدارة الــوكــالــة تــخــرق، حسب  فـ

بطاقة  مــنــح  ــا  ــراره ــق ب املــجــلــس 
املــادة  مقتضيات  بديلة،  صحافة 
املتعلق   89.13 القانون رقم  12 من 
للصحافيني  األســاســي  بالنظام 
ــذي يــنــص عــلــى أنــه  املــهــنــيــني، الـ
في  املــقــررة  للعقوبات  »يتعرض 
كل  الجنائي،  القانون  مجموعة 
مهني  صحافي  صفة  انتحل  مــن 
ــغــرض مــا،  أو مــن فــي حــكــمــه، ل
بطاقة  على  حاصال  يكون  أن  دون 
عمدا  قــام  أو  املهنية،  الصحافة 
لبطاقة  مشابهة  بطاقات  بتسليم 
الصحافة املهنية املنصوص عليها 
تخرق  أنها  كما  القانون«،  هذا  في 
مقتضيات املادة 3 من القانون رقم 
والنشر  بالصحافة  املتعلق   88.13
»تمارس هذه  أنه  الذي ينص على 
للدستور  طبقا  والحريات  الحقوق 
الواردة  والشكليات  الشروط  وفق 
في هذا القانون، ووفقا للقانون رقم 
األساسي  بالنظام  املتعلق   89.13
للصحافيني املهنيني، والقانون رقم 
الوطني  باملجلس  املتعلق   90.13
املجلس  بــالغ  حسب  للصحافة«، 

الوطني للصحافة.
تغيير  إلــى  الوكالة  دعــت  هكذا 
املجلس  جواب  فجاء  القانون)..(، 

الجنائي..  القانون  على  باإلحالة 
أليس هذا نجاحا باهرا للفيروس؟ 
الدائمة  للرغبة  تحقيقا  هذا  أليس 
مــن طــرف عــدة جــهــات ملــزيــد من 

تفكيك الجسم الصحفي؟
تضرب  مسبوقة  غير  أزمة  إنها 
ــي، واملـــؤكـــد  ــاف ــح ــص ــجــســم ال ال
القانون  فــي  يــوجــد  ال  حلها  أن 
وصياغة  الحوار  في  بل  الجنائي، 
وال  الجميع،  لها  يخضع  قوانني 
وقد  ــرى)..(،  ــ أخ دون  فئة  تخدم 
عجزها  الجديدة  القوانني  أثبتت 
تفرض  ــحــاالت،  ال بعض  حــل  فــي 
لتجاوز  الجميع  ــني  ب ــتــعــاون  ال
بعضها  تسرب  التي  االخــتــالالت 

إلى القانون)..(.
األزمــة  عز  وفــي  وذاك،  هــذا  بني 
للصحافة  الوطني  املجلس  بــني 
لألنباء  العربي  املــغــرب  ووكــالــة 
أصدرت  آخرين..  صحافيني  وعدة 
للصحافة،  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة 
زمن  في  للعمل  للصحافيني  دليال 
ــه زمــن »كــورونــا«  »كـــورونـــا«.. إن

حتى إشعار آخر.
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أين نحن من ذلك الزمن 
الذي كان فيه الزعماء 

كاملهدي بنربكة، 
وحممد بن احلسن 

الوزاين، وعالل الفاسي، 
وعبد اهلل إبراهيم، 

وعبد الرحيم بوعبيد، 
واملكي الناصري، وأحمد 

بنسودة، وعبد الهادي 
بوطالب، وآخرون.. 

يدبجون املقاالت يف 
نهاية اخلمسينات 

وبداية الستينات من 
القرن املاضي؟

تزامن اإغالق اجلرائد مع اإغالق امل�ساجد.. والعودة لنظام »الرباح« يف زمن »كورونا«

أين نحن من ذلك الزمن الذي اجتمع فيه الراحل مصطفى العلوي، مؤسس جريدة 
»األسبوع الصحفي«، باعتباره صاحب جريدة »أخبار الدنيا«، مع رؤساء تحرير، 

من قبيل رئيس تحرير جريدة »العلم« عبد الكريم غالب، ورئيس تحرير جريدة 
»التحرير« عبد الرحمان اليوسفي، وامحمد بوستة رئيس تحرير جريدة »االستقالل«، 

وإدريس الفالح رئيس تحرير جريدة »الناسيون«، وأحمد بن كيران رئيس تحرير 
جريدة »ماروك أنفورماسيون«، وهاشم أمين رئيس تحرير جريدة »العمال«.. 

الذين اجتمعوا يوم الجمعة 25 يناير 1963 بفندق حسان بالرباط ليؤسسوا النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، كإطار نقابي مستقل عن الحكومة)..(؟

القطب االتحادي عبد الرحمان اليوسفي رفقة مؤسس جريدة »األسبوع« الراحل مصطفى العلوي.. 
وكالهما كانا من بني مؤسسي النقابة الوطنية للصحافة التي أسسها رؤساء تحرير »الصحافة الورقية«

خليل الهاشمي اإلدريسي مدير وكالة املغرب العربي لألنباء، 
الذي سحب اعرتافه ببطائق املجلس الوطني للصحافة 



عبد الله بوصوف األمين العام لمجلس الجالية يكتب:
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بين «سفينة نوح» وسفينة «تيتانيك» 

غير  عدو  من  بالخوف  كوني  إحساس  هناك 
كبيرة..  بسرعة  وينتشر  ويتمدد  صامت  مرئي 
أرقام ترتفع وتتمدد يوما عن يوم.. مع بصيص 
من األمل بانخفاض في الضحايا والقتلى هنا 
أو هناك، أو أخبار عن لقاح جديد هنا أو هناك، 

لكن الخوف، هو الخوف في كل مكان.
الــحــجــر الــصــحــي هــو اإلجـــــراء الــوقــائــي 
العالم،  أنظمة  أغلب  اتخذته  الذي  االستباقي 
وهنا  فقط،  تطبيقه  عن  اإلعالن  في  الفارق  مع 
ا�غرب  فيه  أعلن  الــذي  ا�هم  بالتوقيت  ننوه 
كل  يجعل  مما  الصحي،  الحجر  تطبيق  عن 
ركوب  إمــا  اختيارين:  ب�  األرض  هــذه  أبناء 
«سفينة نوح» للنجاة جميعا، أو ركوب سفينة 

«تيتانيك» فنهلك جميعا.

لجنة النموذج التنموي الجديد ومغرب ما 
بعد زمن «كورونا»..

العالم  دول  ــل  ك انــشــغــال  ــع  م ــوازي  ــت ــال ب
ــا»،  ــورون «ك فــيــروس  سير  خــارطــة  بتحديث 
ــرار  وإق ا�خيف،  تــطــوره  منحنيات  ــة  ودراسـ
الوصول  �نع  استعجالية  احترازية  إجــراءات 
ألخبار  الجميع  وتلهف  الــكــارثــة..  نقطة  إلــى 
في  األدويــة  صناعة  ورواد  الطبية  ا�ختبرات 
التجارب وللتصاريح  إجراء  العالم.. ولتواريخ 
بإجرائها، فإن هناك «خاليا تفكير» منتشرة في 
أكثر من مكان  تفكر في مآالت ا�ستقبل، وخاصة 
العو�ة  فمواضيع  «كــورونــا»،  زمــن  بعد  مــا 
والديمقراطية  الليبرالي  والنظام  والعلمانية 
وا�واطنة والسيادة الوطنية وحقوق اإلنسان، 
وغيرها، مطروحة  بقوة للنقاش، إلعادة ترتيب 
األولويات وإعادة صياغة ا�فاهيم، خاصة وأن 
«عالم  هناك  سيكون  أنــه  على  إجماعا  هناك 

جديد ما بعد كورونا».
نستحضر  فإننا  شرط»،  «ا�ناسبة  أن  وبما 
به  ونعني  الوطني،  اإلصــالح  ورش  وبــقــوة، 
لنموذج  تصور  بإعداد  ا�كلفة  الخاصة  اللجنة 

«كورونا»  فيروس  جائحة  وأن  جديد،  تنموي 
النقاش  لتعميق  مــحــفــزا  تعتبر  أن  يــجــب 

والدراسة، ال أن تكون «مفرمال» أو مؤجال له.
مطبات  عــن  «كـــورونـــا»  فــيــروس  ــرى  ع لقد 
اجتماعية واقتصادية وثقافية ومجالية أيضا، 
ملف  فمن  ا�ــغــربــي..  النسيج  منها  يعاني 
والبنية  الصحة  ملف  إلــى  وجــودتــه  التعليم 
وتجهيزات  استشفائية  مؤسسات  من  التحتية 
وا�ختبرات  العلمي  البحث  ملفات  إلى  علمية، 
تتعلق  اجتماعية  ملفات  إلى  األدوية  وصناعة 
إلى  ا�هني  والتكوين  ا�هيكل  الغير  باالقتصاد 
التطوعي  العمل  بثقافة  تتعلق  ثقافية  ملفات 
وغير  األولية،  اإلسعافات  وتقديم  والتضامني 
ذلك من ا�لفات الساخنة التي تجعل من كرامة 
اإلنسان وا�واطن ا�غربي مركز كل السياسات 

العمومية.

«كورونا» يحتاج  بعد  ما  أن زمن  إننا نعتقد 
إلى آليات جديدة في الخطاب السياسي يتسم 
من  جــديــدة  وأشــكــال  والشفافية،  بالواقعية 
التواصل االجتماعي من شأنها أن تغير العديد 
اليومية،  الحياة  وعادات  النمطية  الصور  من 
مفهوم  تعميق  شأنها  من  عمومية  وسياسات 
والعمل  االجتماعي  التضامن  ا�واطنة ومفهوم 
مجالية  إعالمية  سياسة  وأيضا  اإلحساني، 

تغطي احتياجات كل الجهات ا�غربية.

ما بعد جائحة «كورونا»

مرحلة  إلــى  للدخول  اليوم  العالم  يستعد 
تطول  قد  فترة  وهــي  «كــورونــا»،  زمــن  بعد  ما 
حدة،  على  دولة  كل  استعداد  حسب  تقصر  أو 
والسياسية  االقتصادية  التحالفات  وحسب 

الجديدة، فالعالم الجديد سيعلن عنه بعد نهاية 
الحرب واالنتصار على فيروس «كورونا»..

من  فإن  ا�نتصرون،  يكتبه  التاريخ  أن  وبما 
من  هو  أوال   فعال  لقاح  اكتشاف  عن  سيعلن 
سيعلن عن نهاية الحرب، ويعلن عن ميالد عالم 

جديد وترتيبات جديدة ومعادالت جديدة.
الدولة ا�غربية تعاملت  أن  وجدير باإلشارة، 
«كورونا»،  فيروس  محاربة  مع  كبيرة  بحكمة 
شهدت بها منابر إعالمية عا�ية، وخاصة إعالن 
الحجر الصحي في وقت مبكر مع إطالقه لحزمة 
وطأة  من  للتخفيف  االجتماعية  التدابير  من 

تكاليف هذا الحجر الصحي على ا�واطن�.
هذا، باإلضافة إلى اإلحساس الجماعي بقوة 
التضامن من  «كورونا» وضرورة  انتشار  خطر 
«صندوق  في  عينية  أو  مالية  تبرعات  خــالل 
جاللة  عنه  أعلن  الذي  كورونا»  جائحة  تدبير 
القوى  معه  وتجاوبت  السادس،  محمد  ا�لك 
الحية في البالد، من مؤسسات وأفـراد، موقعة 
في  والشعب  الــعــرش  بــ�  جديد  تالحم  على 

أوقات الشدائد والكوارث.
الضحايا  فيه  نحصي  الـــذي  الــوقــت  ــي  وف
ــخـــالص مـــن كــابــوس  ــب الـــعـــالج والـ ــرق ــت ون
الجماعي  ــزام  ــت ــاالل ب ــوصــي  ون «كـــورونـــا»، 
الحجر  وتطبيق  العمومية  السلطات  بتعليمات 
الصحي، فإننا نأمل تخصيص مساحات كبيرة 
وخاصة  وا�ــجــالــيــة،  االجتماعية  للجوانب 
ا�كلفة  اللجنة  أعمال  في  والصحة  التعليم 
بالنموذج التنموي الجديد، استعدادا لعالم ما 

بعد زمن «كورونا».

نحو تماسك اجتماعي جديد 

اللحظة  هذه  من  نجعل  أن  اليوم،  معركتنا 
إلعادة  ومداخل  أدوات  سيليها،  وما  العصيبة 
قوامه  تماسك  االجــتــمــاعــي..  تماسكنا  بناء 
مدرسة مغربية تحمي ماضينا وتبني خبراتنا 
قوامه  تماسك  األصيلة..  ا�غربية  قيمنا  وتدعم 
من  وتحمينا  حاجاتنا  تؤمن  وطنية  صناعة 
فالحة  قوامه  تماسك  العا�ية..  السوق  تقلبات 
قرانا  وتنمي  الغذائية  سياستنا  تحمي  وطنية 

وأريافنا.
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عن  ا�غربي  السينمائي  ا�ركز  أعلن 
«بالطوهات»  لتقن�  التدابير  جملة من 
التدابير  سياق  في  ــك  وذل التصوير، 
انتشار  �كافحة  ا�غرب  اتخذها  التي 

فيروس «كورونا» ا�ستجد.
الشركات  له،  بالغ  في  ا�ركز  وطالب 
ا�نتجة التي مازالت تنكب على تصوير 
بعدم  أنــواعــهــا،  بكل  الفنية  أعمالها 
تجاوز «بالطو» التصوير لـ 30 شخصا 

من مجمل فريق العمل.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تنكب فيه 
تصوير  على  اإلنتاج  شركات  من  عدد 
الرمضانية،  الفنية  األعــمــال  من  عــدد 

باإلضافة إلى برامج أخرى.

 »àdG ôjƒ°üàdG zäÉgƒWÓH{ ™æe

É°üî°T 30 øe ÌcCG π¨°ûJ

zÉ`fhQƒ``c{ ΩhÉ`≤j IOGô``H
الصحفية  األوساط  تتابع 
اإلعالمي  حالة  شديد،  بقلق 
العام  ا�دير  بـــرادة،  محمد 
ا�ؤسس لشركة «سابريس»، 
تتحدث  أخبار  انتشار  بعد 
ــن تـــعـــرضـــه لــإلصــابــة  ــ ع
«كـــورونـــا»، غير  بــفــيــروس 
أكدتها  التي  ا�ــؤشــرات  أن 
مصادر «األسبوع»، أكدت أن 
برادة تجاوز مرحلة الخطر، 
من  ــاش  ــع اإلن قسم  وغـــادر 
الــدار  في  ا�صحات  إحــدى 

البيضاء.
أكــدت أن  ا�ــصــادر،  نفس 
حالته  حظيت  ــذي  ال بــرادة 
ــدن  بــتــعــاطــف كــبــيــر مـــن ل
سيتابع  اإلعــالمــي،  الجسم 
العالج من بيته، وأنه تجاوز 
متمنياتنا  الخطر..  مرحلة 
لصديق  بالشفاء  الصادقة 

جريدة «األسبوع».

 ájQÉ≤©dG á¶aÉëŸG ƒdhDƒ°ùe
zÉfhQƒc{ á¡LGƒŸ ºgQƒLCÉH ¿ƒYÈàj
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الوطنية  الوكالة  مسؤولو  قــرر 
العقاري  وا�سح  العقارية  للمحافظة 
اإلدارة  صعيد  على  والخرائطية 
العقارية  ا�ركزية ومصالح ا�حافظة 
بمجموع  العقاري  ا�سح  ومصالح 
تراب ا�ملكة، مساهمة تلقائية بجزء 
الصندوق  في  الشهري  راتبهم  من 
فيروس  جائحة  بتدبير  الــخــاص 

«كورونا».
وأوضح بالغ صادر عن ا�ؤسسة 
رأسها  على  يوجد  التي  ا�ــذكــورة، 
أن  تاجموعتي،  كريم  العام  ا�دير 
هذه ا�بادرة تأتي استجابة للمبادرة 
الفوري  بــاإلحــداث  ا�تعلقة  ا�لكية 
جائحة  بتدبير  الخاص  للصندوق 

 ،(19  - (كوفيد  «كــورونــا»  فيروس 
والتآزر  التضامن  لقيم  واستحضارا 
ا�جتمع  روح  من  ا�نبثقة  العريقة 

ا�غربي.

بوصوف

قرر ا�جلس اإلداري لتعاضدية العمل 
للعجز  ا�ستقل  والصندوق  االجتماعي 
الوطني  الصندوق  �ستخدمي  والوفاة 
هبة  تخصيص  االجتماعي،  للضمان 
مالية قدرها مليون درهم (1.000.000د) 
ــدة صـــنـــدوق تــدبــيــر ومــواجــهــة  ــائ ــف ل
ا�ستجد» «كورونا  فــــيروس  جائحة 

.(COVID – 19) 
ــرار، حــســب بــالغ  ــقـ ــذا الـ ويـــأتـــي هـ
ــي، في  ــاع ــم تــعــاضــديــة الــعــمــل االجــت

ــار الــتــعــبــئــة الــوطــنــيــة  ــ إط
تعيشها  الــتــي  الــشــامــلــة 
ا�ــمــلــكــة لــلــحــد مـــن أثـــار 
ــا  ــورون وتــبــعــات وبـــاء «ك

 ،(COVID–19) ا�ستجد» 
الدينامية  ــي  ف ــخــراط  ــالن ول

الــوطــنــيــة والــتــضــامــن 
من  ا�نبثقة  والـــتـــآزر 
ا�غربي  ا�جتمع  روح 

وتقاليده األصيلة.
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بقلوب مؤمنة بقدر اهللا، تلقينا خبرا مفجعا يتعلق بوفاة الشاب أمني 
بادس، بفرنسا، ابن احلاج جامع بادس، نتيجة سكتة قلبية.

وبهذه املناسبة األليمة، نتقدم بالتعازي واملواساة القلبية للحاج جامع 
وأينما  وإداوسمالل،  بفرنسا  بادس  عائلة  أفراد  ولكل  وزوجته،  بادس 
ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  تعالى  اهللا  من  راجني  وجدوا، 

فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر اجلميل.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

تعزية

برادة

التجموعتي



ا�شروع  إنجازات  روعة  ا�رفقة،  الصورة  في 
شارع  من  يمر  للطرامواي  ناجح  نقل  ا�لكي، 
الباب  وبجانبه  النصر،  ساحة  اتجاه  في  بغداد 

للقطار  الرئيسية  للمحطة  الخلفي 
وعبقرية  تـــومـــرت..  ابـــن  بــشــارع 
مدخليها،  في  ا�حطة  هذه  تصميم 
محمد  شارع  من  الرسمي  فا�دخل 
حسان،  �قاطعة  التابع  الخامس 
ابن  شــارع  مــن  الثانوي  وا�ــدخــل 
ــدال  أك �قاطعة  الخاضع  تــومــرت 
الرياض، وهذه العبقرية تكررت في 
محطة أكدال، هذه التحفة ا�عمارية 
الرئيسية  نظيرتها  تضاهي  التي 
ا�حطات  أكبر  تنافس  تكاد  التي 

العا�ية.
ــى مــوضــوعــنــا، إلــى  ــود إلـ ــع ون
أو في  البناء  في  التصاميم  بشاعة 
تخضع  وكلها  وا�ــدارات،  الطرقات 
وفي  وتقنية،  ــة  ــ إداري إلجــــراءات 
وتتناوب  تاريخية،  األحيان  بعض 
مختلطة  ــجــان  ل ــا  ــه دراســت عــلــى 
و«صافية» واستثنائية من مختلف 

التراخيص،  على  للتأشير  وا�جالس  اإلدارات 
«يسخنون»  ال  التأشيرة  بهذه  ا�كلف�  أن  حتى 
تلو  «فــضــائــح»  بهم  تعصف  حتى  مقاعدهم 
الفضائح، والتي تركت خدوشا عميقة في عمران 

وطرقات ومدارات مدينة التراث اإلنساني.
عمران بتعمير بشع بدون فن وال جمال وال حتى 
وكلها  قصديرية  بـ«بالكات»  وطرقات  تنسيق، 

«مشقلبة» وال تصمد إال لشهور معدودة لتلتحق 
بالخردة، وعن هذه «البالكات» وا�دارات نتساءل 
من  ا�عتمدة  والتقنيات  وا�قاييس  ا�عايير  عن 
وا�قاطعات  العمالة  مجلس  و«ربيبها»  الجماعة 

التراث  مدينة  فضاءات  لـ«تزليخ»  لهما،  التابعة 
في  الحجري،  العهد  من  بـ«جالوقات»  اإلنساني 
إشارات  العالم  عواصم  فيه  تبنت  الذي  الوقت 
ذكــيــة ذكـــاء تــلــفــونــات الــجــمــاعــة، 
واتــخــذت مــن ا�ـــدارات «مــعــارض» 
لعرض مجسمات من التحف الفنية، 
بالط�،  أو  بــالــســيــرامــيــك  ــواء  سـ
منتخبينا،  بعض  الحظ  شك،  ودون 
ا�حافظون على أداء مناسك العمرة، 
السعودية  جــدة  مــديــنــة  أن  كــيــف 
بتحف  مداراتها  كل  زينت  الجميلة، 
بل  التقليدية،  الصناعة  من  فنية 
كيف أن مدخل مدينة مكة ا�كرمة من 
باب مصمم على شكل هندسة كتاب 
التراث  عاصمة  في  عندنا  أما  هللا، 
أثــر فــي أي ساحة  اإلنــســانــي، فــال 
لـ«البالكات»  إال  مدارة  أو  طريق  أو 
القصديرية، واألرض قاحلة، وأعمدة 
قصديرية  األخـــرى  هــي  كهربائية 
أما  فقط،  السيارات  مــرور  لتنظيم 
الــراجــلــون فـــ«يــدبــرون رؤوســهــم»، 
قد  ا�لكية  ا�ــشــاريــع  كــانــت  وإذا 
تمتيع  فينبغي  العشوائية،  من  العاصمة  أنقذت 
ا�نتخب�  وإعــفــاء  خــاص،  بقانون  العاصمة 
نهائيا من التكلف بالعمران والطرقات وا�دارات، 

وخصوصا التعمير. 

ذكر  مــن  يرتل  مــا  لقدسية  احتراما   ❐
حكيم وما يذكر من أحاديث نبوية في زاوية 
لعلو،  بشارع  السايح  ابن  العربي  سيدي 
يمارسها  مشرفة  غير  ممارسات  إلى  ننبه 
للزائرات،  وابتزاز  شعوذة  من  «البواب» 
مما يسيء إلى روح العالمة واسمه الكامل: 
بن  داوود  بن  العربي  سيدي  السايح  ابن 
محمد  سيدي  بــن  الــقــادر  عبد  بــن  محمد 
الشرقي، ازداد وعمر والده 76 سنة، وغادر 
ا�دينة التي ازداد فيها وهو ابن العشرين، 
«هذا  الرباط وقال عن مدينته:  واستقر في 
أدب  سوء  بسبب  الهجران»  يستحق  البلد 

أحدهم، وبدون تعليق.

❐ ينبهر ا�هندسون من روعة تصميم ا�دينة 
تصميم  من  ا�ستنسخ  التصميم  هذا  العتيقة، 
الــروعــة  وتــلــك  ا�ــصــريــة،  اإلســكــنــدريــة  مدينة 
الوقت  ذلك  في  ابتكرها  الرباط  في  الهندسية 
 ،16 القرن  في  األندلسي�  هجرة  مع  ا�تزامن 
هللا  تغمده  العقاقيري  محمد  الحاج  ا�هندس 
هندسة  جناته،  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع 
في  وأبدعت  التعمير  شــروط  واحترمت  راعــت 
هندسة  مــع  مقارنتها  حقكم  ــن  وم البنيان، 

«الصناديق» السكانية في مختلف ا�قاطعات. 

تضم  مقاطعة  ا�قاطعات،  هــذه  من   ❐
بربرية  بكلمة  سمي  الحي  هذا  أكدال،  حي 
وأراضي  الطبيعي  ا�رعى  وتعني  «أكدال» 
شاسعة  عرصات  عن  عبارة  وكان  للرعي، 
تشتهر بجودة فواكهها، مثل الت� والعنب 
واإلجــاص  والخوخ  والبرتقال  والبرقوق 
عام  من  وابــتــداء  والسفرجل،  وا�شمش 
1187هـ، في عهد السلطان سيدي محمد بن 
مدينة،  إلى  ا�نطقة  تحويل  تقرر  هللا،  عبد 
لكنها استقرت في مقاطعة بشراكة مع حي 

الرياض.
 

وبــاء  مــن  العافية  فرنسا  لــدولــة  نتمنى   ❐
العالم  الفرنسيون  فــاجــأ  وقــد  ــا»،  ــورونـ «كـ
أكــدوا  ح�  القاتل،  الفيروس  لهذا  بتحديهم 
شارك  حيث  بالدهم،  في  بالديمقراطية  تشبثهم 
االنتخابات  فــي  العاصمة  فــي  الباريسيون 
البلدية بنسبة محترمة رغم فرض حظر الخروج 
أجل  مــن  تضحياتهم  يؤكد  مما  ومــخــاطــره، 
وكفؤة،  أمينة  أيــادي  ب�  عاصمتهم  استقرار 
الباريسي�  حدو  الرباطيون  يحدو  أن  ونأمل 

والتعلم من دروس الوطنية.

ا	وبئة التي هجمت على الرباط منذ سنة 1742م

تعبنا من «البالكات» القصديرية والمدارات القاحلة
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الديمقراطية  في  عريقة  عربية  عاصمة  في 
تتمتع بقانون خاص النتخاب بلديتها فينتخب 
والنصف  ا�جلس  أعــضــاء  نصف  الناخبون 
اآلخر يعينه رئيس الدولة، وعند االستفسار عن 
جدوى هذا التعي�، كان الجواب: ((هذه عاصمة 
الدولة ومقر القرارات ا�صيرية لألمة، وال يجوز 
ا�غامرة بها وتسليمها إلى «مجهول�»، فيمكن 
أن يختار الناخبون جل ا�نتخب�، إما تجارا أو 
الدولة  رئيس  فيتدخل  أمي�،  حتى  أو  أساتذة 
الغائبة،  الشرائح  مختلف  من  النصف  بتعي� 
والثقافات،  واألنــســاب  ا�هن  مختلف  من  أي 
وتلك  الــبــالد))،  عاصمة  يحكم  مجلسا  ليكمل 
عواصم  وأجمل  أغنى  من  هي  اليوم  العاصمة 

ا�نطقة.
من  تفرزه  ومــا  انتخاباتنا  لطريقة  ونصدم 
وما  أمل،  خيبة  من  تعكسه  وما  سلبية،  نتائج 
تتسبب فيه من هدر للمال الجماعي، مما ينتج 
وأيضا  ا�حلية،  التنمية  في  تأخير  من  عنه 
بالسياسة  كبير  وجهل  الــريــع،  فــي  انغماس 
االقتصادية والعمرانية والثقافية واالجتماعية، 
العدد  فــي  وضحنا  التي  الصحة،  بينها  مــن 

ا�اضي مسؤولياتها على الجماعة.
ا�واطن�  بصحة  الجماعة  كلف  فا�شرع 
أطباء   3 إجبارية  بفرض  يضبطها،  أن  دون 
معماري،  ومهندس  التخصصات،  مختلف  من 
مدني،  ومهندس  وبيطري،  وبيئي  واقتصادي، 
فاألحزاب  بالالئحة،  «الكوطا»  بنظام  ويمتعهم 
والشباب،  للمرأة  لوائح  عن  وباستماتة  دافعت 
والكل اليوم ينتقد هذا الريع الذي دخل «سوق 

الداللة».
بأغنيائه  العالم  فاجأ  الذي  «كورونا»  ووباء 
لم  وأطفاله،  وشبابه  ورجاله،  نسائه  وفقرائه، 
زحف  بل  «الــكــوطــات»،  وال  ا�حاباة  يستعمل 
األرواح،  ويحصد  ا�ــوت  ــوزع  ي الجميع  على 
ونبوغ  «العلمية»  القوة  أمــام  إال  يتراجع  ولم 
الطب، وقد تفرجنا على تصريحات عنترية ممن 
هذا  منها  يسلم  لم  كمهنة  السياسة  يحترفون 

الجبار «كورونا»، بأنه مجرد «مؤامرة».
ــا قــمــة الــجــهــل ا�ــتــفــشــي فــي صــفــوف  ــه إن
«محترفي» السياسة، مما يفرض اليوم بمناسبة 
هذه  كتابة  لالنتخابات،  لقوان� جديدة  اإلعداد 
هذه  مثل  من  الشعب  يحمي  بمداد  القوان� 
األمراض التي تتراجع بالخطابات والتهديدات 
ولوائح الشباب وا�رأة و«الكوطات» واألحزاب، 
وقدوة  األطباء  ومهارة  العلماء  بحكمة  ولكن 
لنظام  ا�ستحقون  هــم  هــؤالء  االقــتــصــاديــ�، 
فالقوان�  العامة،  للمصلحة  خدمة  «الكوطا» 
أمامها  أن تستحضر  ينبغي  ا�قبلة،  االنتخابية 
«كورونا» ليصفي إلى األبد التشريعات الحالية، 

وينصف العاصمة بقانون خاص.   

شهادة من الرائدة الدكتورة زبيدة بوعياد، 
جاءت في سياق ندوة علمية حول «انحراف 
األحداث» بتاريخ 12 دجنبر 1987، اقتطفنا 
من  تنبهنا  سنة   33 طيلة  ظلت  فقرة  منها 
((هل  فيها:  وجاء  يوميا،  بنا  تفتك  أخطار 
حقيقة أن التدخ� بداية االنحراف؟ لم أجب 
عن هذا السؤال بوضوح كما قيل، وقلت في 
ألن  نسبيا،  بنعم  أني سأجيب  العرض  أول 
مواد  سامة،  مواد  فيها  ومكوناته  الدخان 
تؤدي  مــادة  وكل  التعود،  من  نوعا  تعطي 
إال  اإلنسان  جسم  في  التعود  من  نوع  إلى 
على  والدليل  ا�خدرات..  كتعاطي  وتعتبر 
هذا هو وجود نوع من األعراض خالل شهر 
رمضان، إذ هناك من ا�دخن� من يقفل عليه 
القدرة على  غرفته وال يرى أحدا، ألنه يفقد 
على  الجرأة  له  وليست  نفسه  في  التحكم 
يتصرف  كيف  يعرف  وال  اآلخرين،  مواجهة 
في حالة ما إذا كان هناك مشكل وال يعرف 

رد فعله)) انتهى.
نكرر هذه الشهادة حتى تترسخ في أذهان 

ا�دخن�، مع تحياتنا للدكتورة بوعياد. 

التي  األوبــئــة  عن  الــربــاط  تاريخ  في  بحثنا 
أصابها  وباء  أول  فوجدنا  ا�دينة،  لها  تعرضت 
كان في شهر ماي سنة 1742م، ثم تكرر في سنة 
ب� ما  ضحايا  وخلف   ،1799 عام  وفي   ،1749

شــخــص   100 الــــــ 
فقط  يوميا..  و260 
ــ�،  ــيـ ــاطـ ــربـ مــــن الـ
ــكــارثــة فــي وبــاء  وال
كان  الذي   ،1868 عام 
بحيث  شراسة،  أشد 
 6000 بسببه  لقي 
ــهــم،  ــف ــخـــص حــت شـ
نسمة   5000 منهم 
من الديانة اليهودية، 
وقبل هذا الوباء، حل 
و1819،   1818 عامي 
وباء آخر تأكد سببه 
سنة 1855م وكان هو 
الطاعون، ونقف عند 
 ،1906 ســنــة  ــاء  ــ وب
ــذي قــتــل الــعــديــد  ــ ال

من الناس، لكن القتلى جراء جميع األوبئة منذ 
القرن 17، كانوا من الرباطي� ا�سلم� واليهود، 
ألن األجانب كانوا يتقيدون با�كوث في منازلهم 

طيلة مدة الوباء، ومات منهم واحد فقط، ألنه لم 
يلزم بيته.

ليس  ــة،  ــؤ� ا� ا�عطيات  هــذه  ننقل  ونــحــن 
للتهويل وبث الخوف في نفوس الرباطي�، ولكن 
ممن  العبرة  ألخذ 
وعاشوا  سبقونا 
والتقيد  الكوارث، 
بـــتـــوجـــيـــهـــات 
ــإدارة  بـ ا�كلف� 
الحالية  ــة  ــ األزم
فيها  ظهر  الــتــي 
ــا»  ــورون ــاء «ك وبـ
يــجــب  ال  بـــقـــوة 
ــاف  ــ ــف ــخــ ــ ــت االســ
ــا، وكـــــــذا  ــ ــ ــه ــ ــ ب
الحرفي  االلــتــزام 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
ا�ــــــوجــــــهــــــ� 
الــصــحــيــ�، ومــا 
ســبــق ذكــــره من 
ــخ األوبــئــة  ــواري ت
من  استقيناها  ــاط،  ــرب ال على  تسلطت  الــتــي 
451 و452..  كتاب: «موسوعة الرباط» الصفحة 

وليحفظ هللا ا�ملكة.  

شهادات من الرواد

خليل  والباحث  الكاتب  لألستاذ  ــورة  ص
 ،1939 سنة  الــربــاط  يف  املـــزداد  جزوليت، 
أطال اهللا عمره، وقد أغنى عاصمة الثقافة 
مكانة  ــززت  ع مهمة  مبؤلفات  اإلفريقية 
والتاريخية،  والوطنية  الثقافية  الرباط 
الوثائق  خــالل  من  الــربــاط  «مدينة  منها 
جزوليت  «املختار  التاريخية»،  والنصوص 
شهيد انتفاضة 1944»، «األحزاب السياسية 
«مــقــاومــة  ــا»،  ــوره ــط وت نشأتها  املــغــربــيــة 
التاريخ»  عبر  باملغرب  األجنبي  التدخل 
إلى  األندلسيني  وهجرة  غرناطة  و«سقوط 

املغرب».
أجنز  مبا  اليوم  تتباهى  الرباط  مدينته 
األجيال،  بها  تستنير  علمية  بناءات  من 
جزيال  فــشــكــرا  طــريــقــهــا،  منها  وتتلمس 

لفضيلة األستاذ اجلليل.
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 نور الدين هراوي

بإقليم  الداخلية  وزارة  مصالح  تحركت 
ا�واد  أسعار  مراقبة  لتكثيف  مؤخرا،  سطات 
للبيع، سواء  التجارية  ا�حالت  بكافة  الغذائية 
بالتقسيط، فضال عن تحذيرها من  أو  بالجملة 
واعتمادها  األساسية،  ا�ــواد  في  ا�ضاربات 
في  تورطه  يثبت  من  كل  معاقبة  في  الصرامة 
نفاذ  شائعات  نشر  أو  واالحتكار،  الــزيــادات 
السريع  الربح  تحقيق  أجل  من  السلع  مخزون 
أجل  من  «كــورونــا»  ــاء  وب انتشار  واستغالل 
للمواطن  أصال  الهشة  الشرائية  القوة  ضرب 

السطاتي، الذي تعيش غالبيته البطالة.
إقليم  عامل  ــإن  ف مطلعة،  مــصــادر  وحسب 
الجهات  كل  مع  عاجل  بشكل  اجتمع  سطات، 

ا�راقبة  تفعيل  أجل  من  وا�سؤولة،  ا�عنية 
واألســعــار،  الغذائية  ا�ـــواد  جــودة  على 
طبقا  وا�ــارقــ�  ا�خالف�  كــل  ومعاقبة 
بعد  خاصة  العمل،  بها  الجاري  للقوان� 

في  واسعة  انتقادات  موجة  انتشار 
ومن  السطاتي  الشارع  صفوف 

نشطاء «الفيسبوك» وجمعيات 
بشدة  تنتقد  وحقوقية،  مدنية 
التسيب العلني الذي يتخبط 
مستوى  على  اإلقــلــيــم  فيه 
والزيادات  السلع،  احتكار 
في  والصاروخية  ا�هولة 
حسيب  دون  أثمنتها، 
بعض  متهم�  رقيب،  وال 
ا�حلية  السلطة  ــال  رجـ

التعليمات  احترام  وعــدم  بالتقاعس 
خارج  يعيش  بعضهم  وأن  الفوقية، 
التغطية، وأن تعليمات وزارة لفتيت 

ال تساوي شيئا عندهم.
نفسها،  ا�صادر  إلى  واستنادا 
ــت الــســلــطــات  ــوض ــقــد ع ف
بعض  تــقــاعــس  األمــنــيــة 
ورؤســاء  السلطة  رجــال 
ــذت  ــخـ ــر، واتـ ــ ــدوائـ ــ الـ
ا�ــبــادرات  مــن  العديد 
فـــي هــــذه الــظــرفــيــة 
وتوعدت  الحساسة، 
بتقديمهم  ا�ضارب� 
لــلــعــدالــة فـــي حــالــة 
زيادات   في  تورطهم 

كما  ا�ستضعف�،  جيوب  تمس  قانونية  غير 
قامت ا�ؤسسة األمنية بمسح واسع ومتواصل 
األمن  والــي  يقودها  مكثفة  حمالت  خــالل  من 
والفواكه،  للخضر  الجملة  ألســواق  شخصيا، 
ا�زود األساسي لإلقليم، من أجل مراقبة الوضع 
التالعبات  في  انفالت  تسجيل  مخافة  كثب  عن 
أمطر  التي  ا�تعددة  الشكايات  بعد  باألسعار 
بها السكان كل الجهات ا�عنية، الذين لم يجدوا 
إال جهاز األمن الذي تفاعل معها، بينما بعض 
عملهم  مقرات  هجروا  الترابية  السلطة  رجال 
الخاصة  الظرفية  واستغالل  عــدة  بمبررات 
باإلجابة  يبادروا حتى  ولم  «كورونا»،  لجائحة 
عن اتصاالت ا�تضررين، أو رؤساء الجمعيات 
اإلجابة  أجل  من  واإلعــالم،  الصحافة  ووسائل 

عن استفساراتهم.
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عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
ا�واطن�  مــن  الــعــديــد  استنكر   ■
مدينة  في  لرجل سلطة  ا�تكرر  الغياب 
تظل شكايات  مكتبه، حيث  عن  تطوان 
أجل  إلى  معلقة  ا�واطن�  ومراسالت 
غــيــر مــســمــى، بــســبــب حــضــوره في 
اإلداري  التوقيت  وخارج  متأخر  وقت 
ويتذمر  ا�ــجــال،  هــذا  في  به  ا�عمول 
يتوافدون  الذين  ا�رتفق�  من  العديد 
مصالحهم  تعطيل  مــن  مكتبه  على 
يسمح  قانوني  مبرر  أي  دون  اإلداريــة 
مكتبه  عــن  بالغياب  السلطوي  لهذا 

طيلة أيام األسبوع.

اإلصــابــات  ــدد  عـ ــل  وصـ إن  مــا   ■
بــفــيــروس «كـــورونـــا» الــثــالث حــاالت 
الجيش  طــوق  حتى  ا�حتلة،  بسبتة 
فرض حظر  وتم  ا�دينة  جميع شوارع 
التجول على الساكنة، كما قامت خمس 
األربعاء  يوم  مساء  عسكرية،  طائرات 
التعقيم،  بمواد  ا�دينة  برش  ا�اضي، 

تفاديا النتشار الفيروس. 

مقاهي  يفضح  «كورونا»  فيروس   ■
مــا اتضح  ــذا  بــطــنــجــة. هـ الــشــيــشــة 
وا�طاعم  ا�ــقــاهــي  إغـــالق  قـــرار  بعد 
لكن  التجمعات،  مــن  الــحــد  أجــل  مــن 
إلى  لجؤوا  الشيشة  مقاهي  أصحاب 
الزبائن  وبداخلها  محالتهم  ــالق  إغ
مما  بــا�ــوضــوع،  استهانة  أكــبــر  فــي 
الخميس  ليلة  ا�حلية،  السلطة  دفــع 
واتخاذ  ا�قاهي  هذه  القتحام  ا�اضي، 
أصحاب  حق  في  القانونية  اإلجراءات 

مقاهي «الشيشة» وزبائنهم.

ــازي  ــان غ ــوه ــور ي ــت ــدك ــن ال ■ أعــل
(yohan guazzi) عن فتح أبواب عيادة 
ا�واطن�،  أمــام  طنجة،  في  زهــر  ابــن 
بعد»  عن  الطبية  «االستشارة  لتقديم 
في  كمساهمة   ،(téléconsultation)
الحملة الوطنية للتضامن ضد فيروس 
يوم  من  وذلك   ،(19 (كوفيد  «كورونا» 
الساعة  من  الجمعة،  يوم  إلى  اإلثن� 
10 و30 دقيقة، عبر  إلى  8 و30 دقيقة 

ا�وقع اإللكتروني للعيادة.

في الوقت الذي تواجه فيه جميع 
ــة وا�ــؤســســات  ــ ا�ــصــالــح اإلداريـ
ــر الــحــكــومــيــة،  ــي الــحــكــومــيــة وغ
فيروس «كورونا» ا�ستجد، بحزمة 
آخرها  الــضــروريــة،  التدابير  مــن 
للضرورة  إال  التجول  حظر  فرض 
تطوان  ساكنة  تفاجأت  القصوى، 
الــتــدابــيــر  ــواع  ــ أن جميع  بــغــيــاب 
الشركت�  ــرف  طـ مــن  الــوقــائــيــة 
وتنظيف  النفايات  بجمع  ا�كلفت� 
لعمال  بالسماح  وذلــك  الــشــوارع، 
النظافة بجمع األزبال دون كمامات 
حمايتهم  أجـــل  ــن  م قــفــازات  وال 
ا�عرضة  صحتهم  على  وحفاظا 
للمخلفات  �سهم  بسبب  للخطر 
التي يلقي بها العديد من ا�واطن� 
فــي الــحــاويــات وفــي الــطــرق، رغم 
تحث  التي  والبيانات  البالغات 
التدابير  اتــخــاذ  على  ا�ــواطــنــ� 
ا�كوث  وخاصة  الالزمة،  الوقائية 

في ا�نازل.
ا�واطن�  من  العديد  واستنكر 
الذين يقدمون القفازات البالستيكية 
الكمامات  وكــذلــك  العمال  لــهــؤالء 
األزبــال  روائــح  الستنشاق  تفاديا 
ضارة  جانبية  أثار  من  تخلفه  وما 
بصحة الجميع، خصوصا في هذه 

فيها جميع مدن  التي تشهد  األيام 
ا�ملكة تعبئة شاملة للحيلولة دون 
�س  بعدم  الفيروس،  رقعة  توسع 
يلقيها  التي  الوقائية  ا�ستعمالت 
ــشــوارع  ــي ال بــعــض ا�ــواطــنــ� ف
األزبال  حاويات  في  وضعها  دون 
تعريض  وعــدم  الحيطة،  بــاب  من 
اإلصابة،  أو  للخطر  العمال  هؤالء 
الــشــركــتــ�  دور  (اســـتـــنـــكـــروا) 
النظافة  قطاع  تدبير  لهما  ا�فوض 
ا�فروض  من  كــان  حيث  بتطوان، 
اإلجــراءات  بجميع  القيام  عليهما 
واالحترازية  االستباقية  والتدابير 
ا�جال،  هذا  في  اتخاذها  يتم  التي 
فيروس   انتشار  من  الحد  أجل  من 
«كوفيد 19»، عبر توفير ا�ستلزمات 
ا�نتشرين  النظافة  لعمال  الوقائية 
في  األوائـــل  باعتبارهم  با�دينة، 
التي  مواجهة ا�خاطر والتهديدات 

تهدد حياتهم وصحتهم.
استغرب  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف
العام  للشأن  ا�تتبع�  من  العديد 
الجماعة  دور  غــيــاب  ــطــوان،  ــت ب
هذه  تعاني  التي  لتطوان  الترابية 
واحتجاج  مالي،  عجز  من  ــام  األي
لم  الذين  ا�وظف�،  جمعية  مكتب 
وأيضا  بمستحقاتهم،  يتوصلوا 

يترأسها  التي  الجماعة  دور  غياب 
حث  في  والتنمية،  العدالة  حــزب 
أجل  من  الشركت�  عن  ا�سؤول� 
والوقائية  الالزمة  التدابير  اتخاذ 
لعمالها ا�عرض� للخطر قبل باقي 
ا�واطن�، إذ لم تبادر إلى توضيح 
مخاطر  فيه  تب�  بالغ  إصــدار  أو 

هذا الفيروس وكأن األمر ال يعنيها، 
مــمــا دفــع الــعــديــد مــن ا�ــواطــنــ� 
للتساؤل عن جدوى وجود الجماعة 
السلطة  فيه  تقوم  الذي  الوقت  في 
العديد  اتخاذ  في  الجماعة  بــدور 
من اإلجراءات والقرارات وإن كانت 

متعلقة بالجهة ا�نتخبة؟ 
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تم صرف ميزانية الدعم ا�خصصة 
ــة  ــي ــراب ــت ــة ال ــاع ــجــم ــرف ال ــ ــن ط مـ
 1501000.00 والبالغة  للعرائش،  
سواء  الجمعيات،  من  لعدد  درهــم، 
في  إذ  النشيطة،  الغير  أو  النشيطة 
من  العديد  فيه  تتخبط  الذي  الوقت 
ا�شاكل  من  في مجموعة  الجماعات 
ميزانياتها،  فــي  العجز  وتــعــانــي 
ثلث  الــعــرائــش  جــمــاعــة  تخصص 
منها  جمعيات،  لــثــالث  ا�ــيــزانــيــة 
�وظفي  االجتماعية  األعمال  جمعية 
جماعة العرائش، وجمعية التضامن 
االجتماعية  بــاألعــمــال  للنهوض 
أما  العرائش،  بلدية  وعمال  �وظفي 
ال  دعما  منحت  فقد  الجمعيات،  جل 

يتجاوز خمسة آالف درهم.
لبعض  منحه  تم  الذي  الدعم  هذا 
استنزاف  فــي  تسبب  الجمعيات، 
صرفت  الــتــي  الــجــمــاعــة،  ميزانية 
مدني  عمل  أي  دون  ا�نح  هذه  لها 

هذه  به بعض  قامت  ما  اللهم  يذكر، 
تحسيس  اختارت  التي  الجمعيات 
انتشار  بخطر  الــعــرائــش  ساكنة 
على  والعمل  «كــورونــا»،  فــيــروس 

الضرورية  واللوازم  ا�عدات  توزيع 
من  الدعم  هذا  إطار  في  تدخل  التي 
الساكنة  وتوعية  وكمامات،  قفازات 
بخطر هذا الوباء بضرورة التزامهم 

با�كوث في منازلهم.
الجمعيات  هذه  تسلمت  أن  ومنذ 
ا�واطن�  من  العديد  الحظ  الدعم، 
ا�واطن�  توعية  عن  بعضها  غياب 
ا�كوث  ثقافة  نشر  في  وا�ساهمة 
وا�حالت  ا�نازل  وتعقيم  البيت  في 
ــل كـــل فـــي مــجــال  ــق ــن ووســـائـــل ال
ــاضــي  ــري ــواء ال ــ ــه، سـ ــاص ــص ــت اخ
غير  االجــتــمــاعــي،  أو  الثقافي  أو 
بعد  الــجــمــعــيــات،  هـــذه  غــيــاب  أن 
العمومي  ــدعــم  ال عــلــى  حصولها 
ا�واطن�،  جيوب  من  ا�ستخلص 
الجماعة  على  تساؤالت  عدة  يطرح 
وا�ستفيدين، إذ لم يبق لدى جماعة 
في  لتسخيره  مبلغ  أي  العرائش 
أن  بعد  «كورونا»،  فيروس  مواجهة 
بعض  على  الرصيد  كــل  إنــفــاق  تــم 
ــي اخــتــفــت بعد  ــت ال الــجــمــعــيــات، 
ا�شروع،  غير  الدعم  من  استفادتها 

حسب مصدر «األسبوع».
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سطات ما يجري  ويدور � المدن

كواليس جهوية
احتياطات في زمن «كورونا»
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لفتيت
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  محمد بودويرة

مباشـرة بعـد إعالن حالـة الطوارئ 
وزارة  طـرف  مـن  با�ملكـة  الصحيـة 
الداخلية مسـاء يوم الجمعة ا�اضية، 
والقـوات  ا�لكـي  الـدرك  شـرعت 
سغروشـن  أيـت  بجماعـة  العموميـة، 
مختلـف  غـرار  علـى  تـازة  بإقليـم 
ربـوع ا�ملكـة، علـى تفعيـل إجـراءات 
الـذي  القـرار  لهـذا  ا�واكبـة  ا�راقبـة 
يأتـي كإجـراء احتـرازي للوقايـة مـن 
ا�سـتجد،  «كورونـا»  وبـاء  انتشـار 
حيـث انتشـرت عناصـر الـدرك ا�لكـي 
والقـوات ا�سـاعدة وأعـوان السـلطة، 
التعليمـات  احتـرام  فـرض  أجـل  مـن 
الصحيـة،  الطـوارئ  بحالـة  الخاصـة 
السـير  حركـة  ومراقبـة  تأطيـر  عبـر 
والجـوالن وفـق الضوابـط ا�نصوص 

الداخليـة. وزارة  قبـل  مـن  عليهـا 
األمنيـة،  اإلجـراءات  هـذه  وتـروم 
تقييـد الحركـة مـا أمكـن، كوسـيلة ال 
محيـد عنهـا إلبقاء فيـروس «كورونا» 
حصـر  خـالل  مـن  السـيطرة،  تحـت 

تتضمـن  معينـة  حـاالت  فـي  التنقـل 
ا�شـتريات  اقتنـاء  أو  للعمـل  التنقـل 
أو  اليومـي،  للمعيـش  الضروريـة 
مـن  األدويـة  واقتنـاء  التطبيـب 

ت. ليـا لصيد ا
ا�لكـي  الـدرك  عناصـر  وتقـوم 
أيـت  بجماعـة  ا�سـاعدة  والقـوات 
سغروشـن، فـي هـذا الصـدد، بالتأكـد 
لشـواهد  ا�واطنـ�  حمـل  مـن 
فـي  االسـتثنائية  التنقـل  وتراخيـص 
السـالمة  شـروط  لـكل  تـام  احتـرام 
الصحيـة، وذلـك تحـت طائلـة توقيـع 
فـي  عليهـا  ا�نصـوص  العقوبـات 

الجنائـي. القانـون  مجموعـة 
أيـت  جماعـة  سـاكنة  وانخرطـت 
فـي  طوعـي،  بشـكل  سغروشـن، 
ا�نصـوص  السـالمة  قواعـد  تنفيـذ 
التجـاوب  فـي مشـهد يجسـد  عليهـا، 
واإلجـراءات  التدابيـر  مـع  اإليجابـي 
للتصـدي لخطـر  االحترازيـة ا�تخـذة 
با�ملكـة،  «كورونـا»  وبـاء  تفشـي 
حالـة  البـالد  دخـول  بعـد  مباشـرة 
الطـوارئ الصحيـة التـي أعلنـت عنها 

التطبيـق. حيـز  الداخليـة  وزارة 
يعـد  الـذي  بوزمـالن  مركـز  وبـدا 
واجهـة جماعـة أيـت سغروشـن، منـذ 
خـال  شـبه  ا�اضـي،  السـبت  يـوم 
عـدد  تناقـص  حيـث  الحركـة،  مـن 
الشـارع  تجـوب  التـي  السـيارات 
ا�ائـة،  فـي   90 مـن  بأزيـد  الرئيسـي 

اسـتجابة  ا�نطقـة،  سـاكنة  وأظهـرت 
فوريـة ليسـت بالغريبـة عنها، وحسـا 
وطنيـا كبيـرا أبـان عـن وعيهـا الكامل 
عاتقهـا،  علـى  ا�لقـاة  با�سـؤولية 
فـي  للمسـاهمة  موقعـه،  حسـب  كل 
«كورونـا»  فيـروس  مـن تفشـي  الحـد 

. �سـتجد ا

  السعيد لمكعالل

غطــى  الطويلــة  ا�ســافات  ســباق 
بــكل مظاهــره علــى مالمــح أيــت أورير، 
التعليــم  توقــف  عــن  اإلعــالن  منــذ 
انطالقــا مــن يــوم 2020/03/16، فمنذ 
ــي  ــوم ا�وال ــن الي ــى م الســاعات األول
لخبــر التوقــف عــن الدراســة، هرولــت 
ا�دينــة بجميــع شــرائحها، وتســابقت 
هتشــكوكي  بشــكل  التبضــع  نحــو 
وكأن  والتوجــس  بالهلــع  مشــحون 
ــدر هللا -  ــواب - ال ق ــى األب ــرب عل الح
وليــس االســتعداد �واجهــة والتصــدي 
ا�ســتجد،  «كورونــا»  لفيــروس 
ــه  ــة، وأن ــر حكم ــي األم ــ� أن ف متناس
هللا  كتــب  مــا  إال  يصيبنــا  ((لــن 
لنــا))، وباتــت وجهــة الجميــع نحــو 
الفراشــة،  وأمكنــة  البلــدي  الســوق 

ــي مــن الخضــار  ــا يكف ــر م ــاء أكث القتن
والتوجــه  وا�حليــات،  واللحــوم 
ا�ــواد  تجــارة  محــالت  نحــو  أيضــا 
بالجملــة  الخاصــة  ســواء  الغذائيــة 
أو التقســيط، وهــذه ا�ناســبة لطا�ــا 
وأصحــاب  الباعــة  هــؤالء  انتظرهــا 
ــى أحــر مــن الجمــر،  هــذه ا�حــالت عل
ــم بتســعيرات  ــث روجــوا بضاعته حي
مبالــغ فيهــا، كمــا تخلصــوا مــن جميــع 
ا�ــواد التــي ال تعــرف أي إقبــال يذكــر، 
والتــي كانــت مهيــأة مــن أجــل بيعهــا 
ا�رتقبــة  ا�ناســبات  فــي  كالعــادة 
كشــهر رمضــان الفضيــل الــذي علــى 
ــاذ  ــى نف ــذي أدى إل ــر ال ــواب، األم األب
البضاعــة الصالحــة وغيــر الصالحــة، 
وأغلقــت بعــض هــذه ا�تاجــر أبوابهــا، 
وا�ســتخدمون  أصحابهــا  وأصبــح 

فــي عطالــة.

É¡d áª«b ’ ™FÉ°†H ≈∏Y ¥ƒÑ°ùe ÒZ âaÉ¡J

أيت أورير

 األسبوع

ــة في  ــم ــاه ــس فـــي إطـــــار ا�
للحد  ا�بذولة  الوطنية  الجهود 
«كورونا»  فيروس  انتشار  من 
ا�ــســتــجــد، تــجــري خـــالل هــذه 
اإلصالحات  من  العديد  األيــام، 
ــال الــصــيــانــة عــلــى قــدم  ــغ وأش
وساق، بأربع مستشفيات بإقليم 
خريبكة، تحت إشراف متطوع� 
من مبادرة «أكت فوركومينيتي» 
ا�صالح  من  أطباء  رأسهم  على 
للمجمع  ــة  ــع ــاب ــت ال ــة  ــي ــطــب ال
بتنسيق  للفوسفاط،  الشريف 
مع ا�ندوبية اإلقليمية للصحة.

ظل  في  طــارئ  ألي  وتحسبا 
 ،«19  - «كوفيد  ــاء  وب انتشار 

عـــرف ا�ــســتــشــفــى اإلقــلــيــمــي 
ــي بــخــريــبــكــة،  ــان ــث الــحــســن ال
ــ�،  ــي ــاض خــــالل الـــيـــومـــ� ا�
همت  اإلصالحات  من  مجموعة 
الكهربائية  للصيانة  أشــغــاال 
مولد  وتركيب  الجدران  وطــالء 
عالية،  بقدرة  إضافي  كهربائي 
ا�ستشفى  تــزويــد  سيتم  كما 
وتجهيزات  طبية،  بتجهيزات 
الالزم�  والتنظيف  التعقيم 

وأسطوانات األوكسج�.
مدينة  همت  العملية  نفس 
بها  انطلقت  الــتــي  زم،  وادي 
أشغال   ،2020 مارس   20 يوم 
بمستوصف  والصيانة  الترميم 
تزويده  سيتم  الذي  غشت،   20
بــمــجــمــوعــة مـــن الــتــجــهــيــزات 

الــالزمــة،  والتعقيمية  الطبية 
أشغال  تنطلق  أن  يرتقب  فيما 
بمستشفى  والصيانة  الترميم 
ــوادي زم  ــ ــخــامــس بـ مــحــمــد ال
الــســادس  محمد  ومستشفى 

أنه  إلــى  إضــافــة  الجعد،  بأبي 
جميع  وتطهير  تعقيم  سيتم 
السالفة  ا�ستشفيات  أجنحة 
على  للمحافظة  يوميا  الــذكــر 

صحة ا�واطن�.
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  سعيد الهوداني

مسـاء اليـوم الثانـي مـن تطبيـق حالـة 
مدينـة  أصبحـت  الصحيـة،  الطـوارئ 
السـاكنة،  مـن  خاليـة  شـبه  خريبكـة 
في مكانهـا،  جامـدة  السـيارات  فقـط 
األحيـاء  بعـض  فـي  إال  والدكاك� مقفلـة 
الجانبيـة الجنوبيـة التـي تعرف اسـتقبال 
هـو  ا�ريـب،  لكـن  خفيـة،  الزبنـاء  بعـض 
تجمهـر  الدكاكـ�،  هـذه  مـن  بالقـرب  أنـه 
احتـرام  دون  ا�واطنـ�  مـن  غفيـر  عـدد 
«الشـيخ»  يتوسـطهم  األمـان،  مسـافة 
علـى  إمضـاءه  يثبـت  و«ا�قدم» الـذي 
للتنقـل، ممـا جعـل  الرخـص االسـتثنائية 
دورهـم،  ينتظـرون  كانـوا  ممـن  الكثيـر 
يسـتغربون للطريقـة التـي يسـلم بهـا عون 
منهـم  طلـب  أنـه  رغـم  الرخـص،  السـلطة 
مـرارا وتكـرارا الوقـوف بعيـدا عنـه وعـن 

جـدوى. دون  البعـض  بعضهـم 
وبعيـدا عـن هـذه ا�نطقـة، وبالقـرب مـن 

معهـد الترقيـة االجتماعيـة التابع للمجمع 
الشـريف للفرسـفاط، وقـف شـبان بأعمـار 
الحديـث  أطـراف  يتجاذبـون  مختلفـة 

بينهـم.  فيمـا  السـجائر  ويتناولـون 
يعـرف  الزال  الرخـص  توزيـع  مشـكل 
والبـد  واالرتجـال،  الفوضـى  مـن  نوعـا 
مـن تواجـد متطوعـ� يسـاهمون فـي هـذه 
اآلهلـة  األحيـاء  فـي  خصوصـا  العمليـة، 
الرئيسـية  النقـاط  عـن  أمـا  بالسـكان، 
ا�سـاعدة  والقـوات  فالشـرطة  با�دينـة، 
متمركـزة هنـاك وتراقـب عـن كثـب تحـرك 
السـيارات والدراجـات والراجلـ�، وذلـك 
بمراقبـة رخـص الخروج واالستفسـار عن 
الوجهـة ا�قصـودة مـع تقديـم اإلرشـادات 

للعمـوم. والنصائـح 
بمدينـة  التجـول  فحظـر  العمـوم،  علـى 
الصحيـح،  ا�سـار  فـي  خريبكة سـائر 
دون  الوضـع  السـاكنة تقبلت  ومعظـم 
مشـاكل.. فا�زيد من التحسـيس والتوعية 

محالـة. ال  بالغـرض  سـيفي 

خريبكة

خريبكة

 الصويرة

  حفيظ صادق

علـى  ا�همـش،  «الفرينـة»  حـي  لشـباب  وتقديـر  احتـرام  وقفـة 
مبادرتهـم الراميـة إلـى تنظيـف الحـي، وتعتبـر هذه ا�بادرة رسـالة 
رسـالة  وكذلـك  ا�تواطئـ�،  والجمعويـ�  ا�تقاعسـ�  للمسـؤول� 
�دينـة  الحقيقـي  الوجـه  تبـرز  أنهـا  كمـا  النظافـة،  لشـركة  قويـة 
الصويـرة التـي نفـخ فيهـا اإلعـالم ا�سـير بـ«التليكومونـد» بـدون 
أن يعـرف وضعيـة السـاكنة واألحياء ا�همشـة الفقيـرة التي تعاني 

واإلهمـال. الضيـاع 

Iôjƒ°üdG áæjóÃ áaÉ¶ædG ádÉ°SQ

دفـع الجشـع بعـض أربـاب ا�قاهـي ا�تواجـدة بالقـرب مـن 
العمالـة ومـن بعـض ا�صالـح الخارجيـة بسـطات، إلـى ابتـكار 
طـرق لالحتيـال علـى قـرار الداخليـة بإغـالق ا�قاهـي كإجـراء 
مؤقـت �واجهـة جائحـة "كورونـا"، وأخـذوا يقدمـون خدماتهـم 
خلسـة وبطـرق احتياليـة وسـرية، بفتـح بـاب صغيـر لعـدم لفت 
االنتبـاه ويوزعـون ا�طلـوب مـن ا�شـروبات، والطامـة الكبرى، 
أن الذيـن يقصدونهـا، موظفـون يعملـون بالقـرب منهـا، وكـذا 
بعـض ا�اريـن مـن حولهـا، إذ كان مـن الواجـب ومـن ا�فـروض 
علـى هـؤالء، أن يكونـوا ا�ثـل فـي تطبيـق اإلجـراءات والتدابير 
ا�تخـذة  التعليمـات  علـى  بنـاء  لآلخريـن  ونقلهـا  االحترازيـة 

بهـذا الخصـوص.
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أكادير
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  بوطيب الفياللي

أصبـح  ومـا  «كورونـا»  وبـاء  انتشـار  بعـد 
التواجـد  علـى  خطيـر  تهديـد  مـن  يشـكله 
عـن  عجـزت  العا�ـي،  واالقتصـاد  البشـري 
نشـر  وأقواهـا،  الـدول  كبريـات  مواجهتـه 
الدكتـور امحمـد أحـدى، وهـو أسـتاذ التاريـخ 
بأكاديـر  زهـر  ابـن  بجامعـة  والحضـارة 
القبليـة  التنظيمـات  شـؤون  فـي  والخبيـر 
باألرشـيف  وا�هتـم  األمازيغيـة  واألعـراف 
سـنة  مـاي   9 لــ  تعـود  وثيقـة  الفرنسـي، 
وباللغـة  الحمايـة،  عهـد  خـالل  أي   ،1940
آنـذاك،  أكاديـر  باشـا  فيهـا  يقـرر  الفرنسـية، 
التنقـل  منـع  إبراهيـم،  بـن  الحسـن  ا�رحـوم 
رخصـة  علـى  الحصـول  دون  الشـمال  نحـو 
األمـراض  مـن  الخلـو  تثبـت  التـي  الجـوالن 
ا�عديـة مسـلمة مـن طـرف ا�صالـح ا�ختصـة، 
بعـد الخضـوع لكشـف طبـي تجريـه ا�صالـح 

بتالبرجـت. الصحيـة 
وقـد أضـاف الباشـا فـي قـراره، بـأن دخـول 
مدينـة أكاديـر ممنـوع علـى السـكان التابعـ� 
لقبائـل هـوارة وماسـة وأيـت صـواب، الذيـن 
لـن يسـمح لهـم بدخـول ا�دينـة إال بعـد التوفر 
علـى شـهادة طبيـة تثبـت خلـو كل فـرد منهـم 

مـن وبـاء «الطاعـون».
تـؤرخ  التـي  التاريخيـة  الوثيقـة  هـذه 
سـتنفع  والتـي  العشـرين،  القـرن  ألواسـط 
الظـروف  معرفـة  فـي  وغيرهـم  الباحثـ� 
يؤكـد  التـي  الوثيقـة  هـذه  بإصـدار  ا�حيطـة 
لنـا الدكتـور امحمـد أحـدى بأنهـا «تأتـي بعـد 
والتـي  1936 و1937،  لسـنتي  الجفـاف  أزمـة 
دخـول  إليهـا  انضـاف  ا�جاعـة،  إلـى   أدت 
الفرنسـي� للحـرب العا�يـة الثانية وما تالها 
مـن اسـتنزاف لخيـرات البـالد أدت إلـى تفاقـم 
للمغاربـة،  واالقتصـادي  االجتماعـي  الوضـع 
ظهـرت خاللـه أزمـات مثـل عـام «البـون» وعام 
جـاءت  والتـي  اآلفـات،  مـن  وغيرهـا  «الـروز» 
كلهـا بعـد تهدئـة القبائـل ا�غربيـة التـي كانت 
فـي مواجهـة االسـتعمار.. هاتـه التهدئـة التـي 
حـول  الحصـار  يحكمـون  الفرنسـي�  جعلـت 
هاتـه القبائـل، عبـر تقنـ� تنقـالت منتسـبيها 
الصحيـة  الشـروط  هاتـه  مثـل  فـرض  عبـر 

«الطاعـون».  مثـل  أمـراض  وجـود  بدعـوى 
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الفترة  تلك  في  كنت  العالم،  صحفيي  كل  مثل 
التي ذاع فيها صيت ا�مثلة ج� مانسفيلد، أسعى 
على  للتعرف  ومحاورتها،  اللتقائها  حثيثا  سعيا 
تفاصيل نجاحها وأسرار جاذبيتها ومدى ارتباط 
ألن  الذكاء،  من  بنوع  ا�غناطيسية  الجاذبية  تلك 
فاتنات تلك ا�رحلة من عمر السينما العا�ية، كن 
معروفات باالعتماد الكامل على لغة الجسد بعيدا 
عن تشغيل ذرة واحدة من نعمة الذكاء، لكن ج� 
مانسفيلد كانت مختلفة عن ذلك اختالفا كليا، وقد 
اكتشفت ذلك عندما تحققت أمنيتي في مجالستها 
بواسطة  معها  اللقاء  ذلك  لي  وتم  ومحاورتها، 
قد  كنت  الــذي  غينيس،  أليك  البريطاني  النجم 
مساره  أتابع  وكنت  عــواصــم،  عــدة  في  التقيته 
نجما  كــان  ــذي  ال وهــو  وا�سرحي،  السينمائي 
الصعبة  األدوار  أداء  في  بارعا  كان  ألنه  شامال 
ومسرحيا  تلفزيونيا  ممثال  كان  كما  والتاريخية 
كاتب سيناريوهات  أيضا  له غبار، وكان  ال يشق 
على  حرصت  لندن،  إلى  وصلت  وعندما  ومؤلفا، 
و�ا جلست معه هنأته  رؤيته،  به طالبا  االتصال 
قد  بريطانيا  ملكة  كانت  الــذي  «سير»  لقب  على 
منحته إياه قبل وقت وجيز بعد النجاح الساحق 
الذي حققه في فيلمه «السج�». وخالل جلستنا، 
طلبت منه ترتيب لقاء لي مع ج� مانسفيلد، فقال 
غدا  بك  وسأتصل  معها  موعدا  لك  «سأنظم  لي: 

إلخبارك بالساعة ومكان اللقاء».
وأخبرني  أليك  بي  اتصل  ا�والي،  اليوم  وفي 
بأن ج� ستنتظرني في األستوديو صباح اليوم 

ا�والي.
أليك  رفــقــة  األســتــوديــو  ــى  إل توجهت  وهــكــذا 
غينيس وهناك وجدت ج� محاطة بمجموعة من 
على  يواظبون  كانوا  الذين  العا�ي�  الصحفي� 
ا�جالت،  على صفحات  تصويرها ونشر صورها 
البطولة  تمثل  وكانت  بوي»،  «بالي  مجلة  أهمها 
كارلبوم،  النجمة  ــ�  وب بينها  جمع  فيلم  فــي 
 THE SHERIFF عــنــوان  تحت  الفيلم  ــان  وك
الشركة  إنتاج  من   OF FRACTURED JAW
ا�عروفة  ماير»  غولدن  «مترو  لإلنتاج  األمريكية 

على الصعيد العا�ي.
وعند وصولي للصالة التي كنت سأجالس فيها 
ج�، قال لي أليك ضاحكا: «حذاري من أن تجعلك 
البعيدة  أجوبتها  فخ  في  تسقط  مانسفيلد  ج� 
الصحفي�  تجعل  مــا  كثيرا  فهي  الــواقــع،  عــن 
بعيدة  سطحية  بأخبار  معها  جلساتهم  يغادرون 
ألنها  الحقيقية،  حياتها  وكواليس  أسرارها  عن 
تستعمل جمالها الخالب في إبعادهم عن محاور 
جلستهم معها»، فقلت له: «أنا رجل عربي، ونحن 
قد  اللواتي  السيدات  نحترم  كيف  نعرف  العرب 
عالم  في  باعهن  درجــات  كانت  مهما  نجالسهن 
بدرجة  أقصد االستخفاف  «لم  فقال لي:  اإلغراء»، 
تحذيرك  على  حريص  ولكني  للمرأة،  احترامك 
قد  ج�  وكانت  رهيب»،  بشكل  ذكية  ألنها  منها، 
وهي  قائلة  فبادرتني  اللحظة،  تلك  في  وصلت 
تجلس ببطء شديد وغنج ودالل أشد: «مرحبا بك 
مستر رمزي»، فشكرتها على الترحاب ثم طرحت 
طرح  قبل  بــه  ألستدرجها  أولــيــا  ســؤاال  عليها 
فسألتها:  متتبعيها  الهتمام  إثارة  األكثر  األسئلة 
التي  العليا  دراساتك  بعد  التمثيل  اخترت  «كيف 
على  الحصول  فرصة  تمنحك  أن  ا�مكن  من  كان 
لغات  عدة  درست  «لقد  أجابتني:  كبير؟»،  منصب 
الرياضيات  ودرست  والفرنسية،  األ�انية  أهمها 
ا�عقدة  العلمية  الثقافة  أعشق  ألنني  والفيزياء 
عشقي  من  أكثر  التمثيل  أعشق  لكني  والصعبة، 
ج�  فيرا  هو  الحقيقي  «اسمك  فسألتها:  للعلم»، 
با�ر، فلماذا غيرت اسمك رغم رنته الفنية؟»، قالت 
في  راغبة  كنت  ولكني  رأيــك،  «هذا  ضاحكة:  لي 
االستفادة من شهرة زوجي األول بول مانسفيلد، 
القدر  ولكن  ج�،  األول  اسمي  مع  لقبه  فحملت 
البنتنا  إنجابي  بعد  وبينه  بيني  يفرق  أن  شاء 
ماري»، ثم سألتها: «أنت اليوم زوجة لبطل كمال 
على  زواجك  أثر  فهل  هارغيتاي،  مايكل  األجسام 
عدد معجبيك، خاصة وأنك تعتمدين على جمالك 
استغراب  بنظرة  فأجابتني  كثيرا؟»  وجاذبيتك 
اجتناب  علي  ا�ــفــروض  مــن  كــان  ــل  «وه قائلة: 
من  طالقي  بعد  ثانية  مــرة  الحب  فــي  الــوقــوع 
زوجي األول الذي حاول استغالل عملي كعارضة 
بوي،  بالي  مجلة  صفحات  على  الجسد  لجمال 

حاولت  لقد  ماري.  ابنتنا  حضانة  من  ليحرمني 
فيها  لي  تسبب  التي  النفسية  جروحي  معالجة 
في  وقعت  وهكذا  جديد،  حب  عن  بالبحث  بــول 
جدا  سعيدة  وأنا  األولى،  النظرة  من  مايكل  حب 
إنجاب  على  عازمة  أنــت  «وهــل  سألتها:  معه»، 
على  يؤثر  اإلنــجــاب  أن  رغــم  األطــفــال  من  ا�زيد 
شهرتهن؟»،  قمة  في  يكن  عندما  النجمات  مسار 
«نعم  بطنها:  وتلمس  تضحك  وهــي  أجابتني 
ونعم ونعم. هذه البطن ستمنحني سعادة جديدة 
هارغيتاي،  لقب  سيحملون  أطفال  عدة  بإنجاب 
وسـألتها:  كبير»،  بشغف  ــي  زوج أحــب  ألنني 
مع   MANS MONROE فيلم  في  مثلت  «لقد 
بينك  التنافس  من  نوع  وقع  فهل  مونرو،  مارل� 
وبينها على اجتذاب انتباه الجمهور، خاصة وأن 

الكثيرين يقولون عنك بأنك تحرص� على التشبه 
بتسريحة  ــدءا  ب إطاللتك  تفاصيل  كــل  فــي  بها 
فساتينك؟»،  بتصميمات  وانتهاء  شعرك  ولــون 
«من قال هذا  فانتفضت بغضب واضح قائلة لي: 
بمارل�  التشبه  أحــاول  بأنني  قال  من  الهراء؟ 
مونرو؟ هذا كالم فارغ، فقد مثلت مع مارل� فعال 
يوم  في  أحاول  لم  ولكني  ذكرت،  الذي  الفيلم  في 
لقد  منها،  نسخة  ألصبح  شكلي  تغيير  األيام  من 
وتسريحتي  البالتيني  األشــقــر  بشعري  ــدت  ول
مراهقتي، خاصة  فترة  نهاية  منذ  تسريحتي  هي 
الالزم  من  وكــان  مبكرة  سن  في  تزوجت  وأنني 
بكثير، فقصصت  أكبر من سني  إطاللة  أختار  أن 
ــي نفس  الــعــصــر، وه ــذا  شــعــري على مــوضــة ه
ا�وضة التي تحرص مارل� مونرو على تطبيقها 
رمزي  مستر  يا  فا�وضة  شعرها،  تسريحات  في 
طبيعي  فهو  جمالي  أمــا  القصير،  الشعر  هــي 
غيرها»،  من  أو  مارل�  من  أنسخه  ولم  ترى  كما 
فسألتها: «ا�نافسة شيء جيد، فهل هناك منافسة 
فنية بينك وبينها؟»، أجابتني: «ال بطبيعة الحال. 
فمارل� لها اختياراتها الفنية وأنا لي اختياراتي 
أي  وبينها  بيني  توجد  وال  لطموحاتي،  ا�ناسبة 
عداوة أو غيرة فنية، بل على العكس، فأنا كثيرا 
عن  بــاإلقــالع  وأنصحها  منزلها  في  أزورهـــا  ما 
شرب الخمور بشراهة حفاظا على صحتها وعلى 
تعلم  «هل  لي:  قالت  ثم  قليال  وسكتت  جمالها»، 
ا�حيطة  واألضواء  الشهرة  كل  ورغم  مارل�  بأن 
فسألتها:  جدا»،  وتعيسة  تعيسة  امرأة  هي  بها، 
«كيف ذلك؟»، قالت: «إنها تعاني من خوف شديد 
لالنتحار  نفسها  وتعريض  بالجنون  اإلصابة  من 
معارفها  بكل  االتصال  على  لهذا تحرص  تلقائيا، 
تخشى  إنها  بالوحدة..  تشعر  ال  حتى  باستمرار 
ــظــالم»، ثم  ال ا�ـــوت بشكل غــريــب وتــخــاف مــن 
هناك  هل  جانبا،  مونرو  مارل�  «لنترك  سألتها: 
عـــداوات؟»،  أو  خالفات  في  معك  دخلن  فنانات 
قالت لي: «بصراحة، نعم، وذلك رغم كوني إنسانة 
متاهات  في  الــوقــوع  عــدم  على  تحرص  مسا�ة 
يمكنني  «هــل  وسألتها:  وا�شاكل».  الــعــداوات 
وقع  اللواتي  الفنانات  أسماء  أو  اســم  معرفة 

بينك وبينهن أي نوع من الخالفات؟»، قالت بدون 
قالت  التي  لورين،  صوفيا  اإليطالية  «إنها  تردد: 
اغتيابها  بلغني  أن  وبعد  جدا،  سيئا  كالما  عني 
بل  بشيء،  أجــب  لم  شكلي،  من  وسخريتها  لي 
مقارنة  تافها  كان  األمر ألن كالمها عني  تجاهلت 
أقوى  يستطيع  ال  التي  وجاذبيتي  جمالي  مع 
الرجال مقاومتها، والحكاية بالتفصيل، هي أنني 
بيفرلي هيلز، وكانت  في  كبير  لحفل  كنت مدعوة 
من  القادم�  الشرف  ضيوف  من  لورين  صوفيا 
ضفة ا�حيط األطلسي األخرى، وشاءت الصدف أن 
الكرسي ا�خصص  أصل للحفل متأخرة، فوجدت 
لي على نفس ا�ائدة التي كانت تجلس بها صوفيا 
لورين، ورغم مجاملتي لها ومحاولتي إضفاء نوع 
من ا�رح على ا�ائدة التي كنا نتقاسمها مع نجوم 

كانت  بأنها  الليلة  تلك  في  الحظت  فقد  آخرين، 
خاص  بشكل  النظرات  وتسترق  شزرا  إلي  تنظر 
لصدري، فتجاهلت األمر، ولكني فوجئت في اليوم 
بأنها  ليبلغوني  جــاؤوا  أصدقاء  بعدة  ا�والي 
الفنان�  من  مإل  أمام  قالت  الحفل،  انتهاء  وبعد 
السيدة  هــذه  أمــر  غريب  بــالــحــرف:  والفنانات 
(وكانت تقصدني)، لقد كنت طيلة ساعات الحفل 
خائفة من أن يسقط ثديا ج� مانسفيلد العاري� 
في طبق األكل ا�خصص لي. لقد كنت خائفة من 
أن ينفجر جسدها الشبيه بقنبلة ذرية». وصمتت 
ج� مانسفيلد لبرهة قصيرة ثم استأنفت كالمها: 
باحت  عندما  كثيرا  لورين  صوفيا  أخطأت  «لقد 
شيئا  إال  تعني  تكن  لم  التي  العبارات  تلك  بكل 
واحدا، وهو أنها كانت تشعر بغيرة شديدة مني 
ومن جمالي وجاذبية جسدي، ألنها تفتقر �ستوى 
تعايرني  أن  لها  كان  وما  به  أتمتع  الذي  األنوثة 
بجمال صدري أو قوة سحر أنوثتي، ألنها تفتقر 
لهما، ويبدو أنه لم يسبق لها أن جالست الجمال 
طيلة  عن جسدي  عينيها  ترفع  لم  لهذا  الحقيقي، 
ا�وضوع طارحا عليها  فغيرت  السهرة»،  ساعات 
عرب؟  نجوما  تعرف�  «هــل  بحتة:  فنية  أسئلة 
«أنا  لي:  قالت  العربية؟»،  السينما  تعجبك  وهل 
الشديد،  ولألسف  لكني  العربية،  السينما  أعشق 
بمحاولة  وأكتفي  لغتكم،  من  شفة  بنت  أفهم  ال 
من  والرومانسية  الجميلة  ا�شاهد  بعض  فهم 
تعجبني  عربية  فنانة  هناك  وبا�ناسبة،  أفالمكم، 
مريم  أو  فاتن حمامة  «هل هي  كثيرا»، وسألتها: 
فخر الدين، وربما تكون شادية أو صباح؟» قالت 
لي بلغتها األصلية: «نو.. نو»، فسألتها: «ما هو 
الحرف األول من اسمها؟» أجابتني وهي تحاول 
تحريك ذاكرتها الستحضار اسم نجمتها العربية 
أنها  «الشك  لها:  فقلت  ل»،  حرف  «إنه  ا�فضلة: 
إنها  ــراد،  م ليلى  «ليست  أجابت:  مــراد»،  ليلى 
لبنى»، فأكملت لها االسم: «هل تقصدين لبنى عبد 
وبلغتها  باإليجاب  وأجابت  فابتسمت  العزيز؟»، 
«لدينا  لها:  فقلت  نعم»،  أي  «ييس،  األصلية: 
النجم  منهم  هوليود،  في  معروف�  عرب  فنان� 
التلفزيون  في  كثيرا  تألق  الــذي  توماس  دانــي 

مستغربة:  لي  فقالت  نــادر»،  وجــورج  األمريكي، 
«لم أكن أعرف بأن مستر جورج من أصل عربي»، 
فقالت  لغات»،  ويتقن عدة  لبناني  «إنه  لها:  فقلت 
لي: «أنا أعشق لبنان، وال شك أنه سيكون لي لقاء 
هناك في يوم من األيام»، فشكرتها بعد أن أنهيت 

حواري معها عند تلك النقطة وودعتها.
ج�  لتصبح  البرق،  بسرعة  السنوات  ومــرت 
عن  تتخلى  أن  دون  أطفال  لعدة  أمــا  مانسفيلد 
الذي كان يثير  نجوميتها وعن قوامها ا�مشوق، 
زوبعة من اإلثارة بصورها وهي عارية تماما على 
كانت  التي  الجريئة  وا�شاهد  ا�جالت،  صفحات 

تجسدها مع أبطال أفالمها.
عن  مــونــرو  مــارلــ�  رحلت   ،1963 سنة  وفــي 
ا�خرج�  جعل  كبيرا  فراغا  تاركة  العالم  هــذا 
وا�نتج� ا�تخصص� في أفالم اإلثارة وأصحاب 
«الستريبتيز»  لرقصات  ا�خصصة  الكاباريهات 
مستغل�  مانسفيلد،  جــ�  بيت  نحو  يهرعون 
الراحلة،  الشقراء  وبــ�  بينها  الشديد  الشبه 
على  اعتمدت  أدوار  في  ج�  انغمست  وهكذا 
للعمل  «كاباريهات»  عدة  مع  تعاقدت  كما  شكلها 

الليلي.
وشاء القدر أن يكون لقائي الثاني مع ج� فوق 
لحضور  بيروت  إلى  جاءت  حيث  عربية،  أراض 
عند  وكانت  كبير،  سينمائي  مهرجان  فعاليات 
نزولها من الطائرة تتأبط ذراع صديقها الجديد، 
الصحفيون  فاستقبلها  بومبا،  أنريكو  ا�نتج 
بموعد  للفوز  يتسابق  الكل  وكان  ولهفة،  بحفاوة 
أن  قبل  األسبقية  منحتني  لكنها  معها،  صحفي 

تلتقي مع عدد ضئيل من الصحفي� الكبار.
واضعة على  بيروت  إلى  جاءت  أنها  والحظت 
بمجرد  فسألتها  ــود،  أس بشعر  بــاروكــة  رأسها 
فيه:  نزلت  الذي  الفندق  في صالة  معها  جلوسي 
«�اذا تخليت عن شعرك األشقر الذي اشتهرت به 
هذه  وضعت  لقد  ضاحكة:«  لي  قالت  وبجماله؟»، 
با�رأة  وإعجابي  احترامي  عن  تعبيرا  الباروكة 
العربية، فقد اختار مسؤولو هذا ا�هرجان اسمي 
خاصة  تحية  لهم  أوجه  أن  فاخترت  لي،  تقديرا 
زواج  هناك  «هل  سألتها:  ثم  الخاصة»  بطريقتي 
أدري،  «ال  أجابتني:  بومبا؟»،  ا�ستر  مع  قــادم 
ال  وقــد  يحبني،  مما  أكثر  أحبه  حاليا  ولكنني 
يحدث زواج، وهذا لن يجعلني أندم على عالقتي 
به»، فسألتها: «�اذا؟»، قالت: «ألنني حاليا أعيش 
سألتها  ثم  يكفيني»  وهــذا  سعيدة  لحظات  معه 
هل  مــونــرو،  مارل�  وفــاة  «بعد  محرجا:  ســؤاال 
الفنانة  وأنك  خاصة  لها،  خليفة  نفسك  تعتبرين 
الوحيدة التي تجعل شكلها حاضرا في القلوب؟» 
مستر  يــا  منك  أغضب  تجعلني  «ال  أجابتني: 
رمزي. فأنا لست خليفة ألي فنانة، ألنني صنعت 
إليه  وصلت  ما  كل  وحققت  بنفسي  نجوميتي 
معتمدة على شكلي الطبيعي وال ذنب لي إن كنت 
«أنت  فسألتها:  مارل�»،  الراحلة  صديقتي  أشبه 
إنسانة مثقفة ثقافة عالية كما أنك تتقن� خمس 
وتتقن�  كبيرة  فنية  ثقافة  على  وتتوفرين  لغات 
ا�خرجون  يعتمد  فلماذا  البيانو،  على  العزف 
«إن  فأجابتني:  ثقافتك؟»،  من  بدال  جمالك  على 
ا�خرج� ال يعتمدون على شكلي إال ألنني راغبة 
في ذلك، فأنا وكما قلت، إنسانة ذكية، لهذا أدركت 
منذ بداياتي بأن اعتمادي على ثقافتي بعيدا عن 
سنوات  أخسر  سيجعلني  والجسد  الجمال  لغة 
تبحث  ال  الناس  ألن  النجاح،  تحقيق  قبل  طويلة 
عن األدمغة بقدر ما تبحث عن الجمال واألنوثة».

أن  بعد  مانسفيلد  ج�  مع  حــواري  وانتهى 
وعدتني بتنظيم لقاءات لي في هوليود مع نجوم 
ومشاهير إلغناء سجالت حواراتي الفنية، ولكنها 
لم تكن تدري بأن األجل ا�حتوم كان يقترب منها 
بكل حسم، وأن ساعة رحيلها لم تكن بعيدة زمنيا، 
كالصاعقة  بشعة  بطريقة  موتها  خبر  نزل  حيث 
وذلك  العالم،  أنحاء  كل  في  البشر  مالي�  على 
الليالي  إحدى  عز  في  سيارتها  اصطدمت  عندما 
مؤخرة  مع   1967 يونيو  شهر  أواخــر  الصيفية 
وكانت  الحشرية،  با�بيدات  محملة  كانت  شاحنة 
تلك الشاحنة قد أطلقت دخانا كثيفا من ا�بيدات 
رؤية  عن  عاجزا  ج�  سيارة  سائق  جعل  مما 
باإلثارة،  الحافلة  ج�  حياة  لتنتهي  الطريق، 
في  نائم�  كانوا  الذين  الثالثة  أبناؤها  ونجا 

ا�قعد الخلفي للسيارة.
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كانت جميلة بشكل باهر، وكان قوامها عنوانا كبيرا لألنوثة الصارخة، لهذا كان كل رجال العالم الفضي للشاشة الكبرى بقلم: رمزي صوفيا
يتسابقون ىلع تجسيد األدوار الرومانسية معها.. إنها النجمة البريطانية الراحلة جين مانسفيلد.

الصحفي رمزي صوفيا رفقة اِّـمثلة 
الراحلة جني مانسفيلد



أركان  الكرامة والضمير واالستقالل واإلنسانية 
باألخالق،  تقوم  عليها  األربــعــة،  ا�حاماة  مهنة 
انعدم واحد منها تنهار ا�هنة، فتنعدم نظرة  وإذا 
تعريف  يلي  وفيما  لصاحبها،  ــالل  واإلج اإلكبار 

لألركان سالفة الذكر: 
يمارس  وهو  ا�حامي  على  يتع�  الكرامة:   (1
ويباشر االستشارة أو الدفاع، أن يتحلى بالكرامة 
يقذف  وال  الــنــاس،  يسب  وال  ينفعل  ال  الخلقية، 
كتابة  أو  القضاء  يه�  وال  له،  زميال  وال  خصما 
بعدم  الــكــرامــة  هــذه  على  يحافظ  وهــو  الضبط، 

الخروج عن ا�ؤلوف وا�عتاد في معاملة الناس.
2) الضمير: إن الضمير في باب ا�حاماة، يعني 
ويعني  هللا،  يخاف  الذي  الحي  الشريف  الضمير 
من  على مساعدة  يعمل  الذي  ا�ؤمن،  الضمير  هنا 
يخون  ال  الذي  النقي  الضمير  ويعني  إليه،  التجأ 
من التجأ إليه وأفشى له بسره، كما يعني الضمير 

الشريف الذي ال يأكل أموال الناس بالباطل.
االسم،  هذا  يحمل  أن  يستحق  الــذي  فا�حامي 
هو ذو ضمير حي شريف مؤمن مخلص نقي، ومن 
له  أخلص  مشورته  طلب  ومن  ساعده،  إليه  التجأ 
وحافظ  وقاها  وديعة  عنده  أودع  ومن  ا�شورة، 

عليها، ومن ألقى إليه بسر كان أمينا عليه.
ا�حاماة،  مهنة  صفات  أهم  من  االستقالل:   (3
االســتــقــالل فــي الــعــمــل، واالســتــقــالل فــي الـــرأي، 
واالستقالل في الدفاع، وا�حاماة بهذا ا�عنى مهنة 
حرة مستقلة غير خاضعة ألي اتجاه، سوى اتجاه 
وا�تأصلة  ا�تجذرة  وأعرافها  القانونية  القواعد 

منذ عدة قرون.
وا�حاماة بهذه الصفة تمنح �مارسها االستقالل 
الفكري التام عن جميع التيارات، فهو ال يخضع إال 
للقانون، ومن ثم كانت مهنة ا�تاعب حقا، فا�حامي 
الغير،  وإنسانية  الغير  وكــرامــة  حق  عن  مدافع 
في  األولى  الكلمة  أصحاب  هم  ا�حام�  تجد  لذلك 
الذين  وهم  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  جمعيات 
يتولون فضح الخروقات التي تمس هذه الحقوق، 
آفاق  بنورها  التي تضيء  النيرة  الشعلة  تلك  وهم 
الحرية في كل مكان، فعند علو ورفعة أصحاب هذه 
ا�هنة تعلو كرامة ا�رء وإنسانيته، وعند انحدارهم 

تهدر معهم حقوق اإلنسان وتهدر كرامته.
الصحافة  مهنة  مثل  ذلــك  في  ا�حاماة  ومهنة 
البلدان إال وعلى شأن  كلما عال شأنها في بلد من 
ا�عامالت،  في  الصدق  وساد  األساسية،  الحريات 
وسارت الدولة السير الحثيث نحو االزدهار، وعند 
انعدام حرية الدفاع، وعند قهر الصحافة واالعتداء 
الفزع  حالة  الدولة  تسود  وحرماتها  حريتها  على 
حقوق  وانتهاك  الحرمات  انتهاك  فيها  ويكثر 
اإلنسان، وتستغل آليات الدولة لفائدة األشخاص، 
النفوذ،  واستغالل  الرشوة  وتنتشر  الظلم  ويسود 

ويعم الفساد كل األرجاء.
ومهنة  ا�حاماة  فمهنة  والتاريخ،  وللحقيقية 
واالستقامة  والحرية  العدل  أساس  هما  الصحافة 
في كل بلد، ألنهما يمثالن الرقابة الحقيقة على كل 

مسؤول، وهما دعامة تصحيح األوضاع الفاسدة.
الحميدة  الصفة  هي  اإلنسانية  اإلنسانية:   (4
أطوار  جميع  في  ا�رء  بها  يتحلى  أن  يجب  التي 
حياته، هي مصطلح يعني التعامل بلطف وأخالق، 
يعني اإلسعاف وا�ساعدة، يعني الرأفة بخلق هللا 
الدعائم  إحــدى  الصفة  هــذه  كانت  لذلك  وعــبــاده، 
األربعة واألركان األساسية �هنة ا�حاماة، فا�حامي 
إنسان قبل كل شيء، وهو يتعامل مع أخيه اإلنسان 
انبثقت  هنا  ومن  شامل،  إنساني  تعامل  ظل  في 
فكرة اإلسعاف القضائي أو ما يسمى في التنظيم 
القضائي با�غرب با�ساعدة القضائية، وا�ساعدة 
يلزمه  حيث  ا�حامي،  أعمال  أهــم  من  القضائية 
أو  التخلي  حالة  في  ويعاقبه  بها  القيام  القانون 
االمتناع عنها، ألن من هم في حاجة إلى ا�ساعدة 
القضائية من ب� ا�تقاض� الذين ال يتوفرون على 
مساعدتهم،  ا�حام�  على  يجب  مادية،  إمكانيات 
السيما وأنه ال يمكن محاكمة شخص دون مآزرته 

بمحامي، ألن ذلك حق من حقوق الدفاع.
ال  للمحاماة،  الخلقي  ا�فهوم  في  واإلنسانية 
قواعد  كل  إن  بل  القضائية،  ا�ــادة  مفهوم  تعني 
كلها  الزبناء  ومع  ا�هنة  في  الزمالء  مع  ا�عاملة 
أمور تسير في هذا االتجاه، ومراجعة بسيطة لهذه 
القواعد، سواء في القانون ا�نظم للمهنة أو قواعد 
ا�نظور  هــذا  تؤكد  السليمة،  الداخلية  األنظمة 

السليم في التعامل وفق مفهوم إنساني.
السليمة،  األخالق  مهنة  هي  ا�حاماة،  مهنة  إن 
عن  الدفاع  أعظمها  نبيلة  غايات  إلى  تهدف  ألنها 
الحق وعن كرامة اإلنسان، وال تستعمل فيها سوى 
وسائل نبيلة مبنية على الصدق والوفاء والصفاء. 
انتهى
* أستاذ باحث

 أمين السعيد
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نفسها  العامة  السلطات  تجد  استثنائي،  زمــن  في 
االستثنائي  التدبير  بمنطق  االشتغال  على  مجبرة 
االستثنائية  التدابير  هــذه  وضمن  األزمـــات،  �واجهة 
وزارة  عن  بالغ  صدر  «كورونا»،  وباء  �واجهة  الرامية 
الداخلية بتاريخ 19 مارس 2020، تقرر من خالله اإلعالن 
عن حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من 20 مارس 2020.

على  ونقاشا  جــدال  الداخلية  وزارة  بــالغ  أثــار  ولقد 
يمتد  أن  دون  االجتماعي،  التواصل  وسائل  مستوى 
السياسية  التقديرات  أو  الفقهية  التوضيحات  إلى  ذلك 
ال  وهــذا  الحقوقية،  الفعل  ردود  أو  ا�غربية  لألحزاب 
يحول دون طرح بعض األسئلة النظرية ا�رتبطة بعالقة 
واالستثناء،  الحصار  بحالتي  الصحية  الطوارئ  حالة 
وكذا عالقة البالغ بالنص الدستوري والقيمة القانونية 

للبالغ الوزاري.
لوثيقة دستور  ا�فاهيمي  ا�عجم  إلى سجل  وبالعودة 
حدد  الدستوري،  ا�شرع  أن  جلي  بشكل  يتضح   ،2011
الحصار  لحالتي  وا�وضوعية  الشكلية  ــراءات  ــ اإلج
أو  الطوارئ،  حالة  بمفهوم  االعتراف  دون  واالستثناء 
اإلحالة على ذلك بواسطة قانون تنظيمي أو قانون عادي، 
االستثناء  حالتي  ب�  التمييز  ضــرورة  يفرض  ما  وهو 
2011 من جهة أولى، وب� مفهوم  والحصار في دستور 

حالة الطوارئ من جهة ثانية:

أوال: يف تبيان حالة الحصار

الحصار  حالتا  تندرج  الدستوري،  التمييز  هذا  داخل 
التي  الــدســتــوريــة  االخــتــصــاصــات  ضمن  واالســتــثــنــاء 
غير  والظروف  الحاالت  في  ا�لكية  ا�ؤسسة  تمارسها 

العادية.
تقديرية  سلطة  ا�لكية  للمؤسسة  الدستور  منح  ولقد 
واسعة إلعالن حالة الحصار كما هو مب� في مقتضيات 
بعد  أنــه  حيث   ،2011 دســتــور  مــن  و74   49 الفصل� 
ا�لكية  للمؤسسة  يمكن  ــوزاري،  ال ا�جلس  في  التداول 
من  بالعطف  موقع  ظهير  بمقتضى  الحصار  حالة  إعالن 

قبل رئيس الحكومة.
إجــراءات  اتخاذ  تفرض  الحصار،  حالة  كانت  ولئن 
حالة  مع  قياسا  خطيرة  تبدو  قد  عادية،  غير  وتدابير 
االستثناء، فإن زمن حالة الحصار أقل بقوة الدستور من 
في  الحصار  حالة  الدستور  حدد  حيث  االستثناء،  حالة 
ثالث� يوما، غير أنه يمكن للبر�ان أن يمدد هذه الفترة 

(ا�حددة) ا�ؤقتة بقانون.
فإنه  الراهن،  السياسي  الزمن  تاريخ  إلى  وبالعودة 
سبق للمغفور له ا�لك الحسن الثاني، أن أعلن عن حالة 

الحصار (دون تطبيقها عمليا) في سياق التوتر الداخلي 
األمة  إلى  خطابا  وجه  حيث  الخليج،  حرب  رافق  الذي 
1991 ورد فيه ما يلي: ((... أما في ما  15 يناير  بتاريخ 
يخص األمن، فبمقتضى الدستور، هيأنا ظهيرا شريفا لم 
نضع عليه طابعنا إلى اآلن، ونرجو أال نضطر لذلك، وفي 
وليس  واحدة  إشارة  ولو  وقعت  إذا  قررنا،  الصدد  هذا 
إخالال، أن نعلن حالة الحصار التي يخولها لنا الدستور 

والقانون)).

ثانيا: يف توضيح حالة االستثناء

على  االســتــثــنــاء  حــالــة  تستند  الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف
ربطها  حيث   ،2011 دستور  من   59 الفصل  مقتضيات 
ا�شرع بمجموعة من الشروط الشكلية، حيث يتع� على 
مجلس  ورئيس  الحكومة،  رئيس  من  كل  استشارة  ا�لك 
ا�حكمة  ورئيس  ا�ستشارين،  مجلس  ورئيس  النواب، 
حالة  أن  كما  ــة،  األم إلــى  خطاب  وتوجيه  الدستورية، 
الشكلية  اإلجــراءات  باتخاذ  (تنتهي)،  ترفع  االستثناء 
نفسها ا�قررة إلعالنها، ومن بينها، على سبيل التدقيق، 
استشارة رئيسي مجلسي البر�ان، وهذا ما يدل على أن 

البر�ان يظل قائما ومجمدا في نفس الوقت.
بإعالن  ا�تعلقة  ا�وضوعية  بالشروط  يتعلق  ما  وفي 
سلطة  على  ا�لكية  ا�ؤسسة  تتوفر  االستثناء،  حالة 
ربط  حيث  االستثناء،  حالة  عن  لإلعالن  واسعة  تقديرية 
الدستور هذه األخيرة ببعض ا�فاهيم الواسعة والعامة، 
تتجلى في تهديد التراب الوطني، أو أن يقع من األحداث 

ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى أن ا�شرع الدستوري 
حصن الحريات والحقوق األساسية ا�نصوص عليها في 
الدستور، وحرص على ضمان ممارستها في ظل سريان 
هذه  خالل  حله  يتم  ال  البر�ان  أن  كما  االستثناء،  حالة 
الفترة التي تحيل إلى مرحلة غير عادية بطبيعتها، لكنها 
مقننة من حيث إجراءات اتخاذها، حيث يتم فيها تركيز 
مؤقتة،  �دة  ا�لكية  ا�ؤسسة  يد  في  السلطات  وتجميع 
حينما  الدستورية  البر�ان صالحياته  يسترد  ذلك  وبعد 

ترفع حالة االستثناء.
تاريخيا، لقد سبق للمغفور له ا�لك الحسن الثاني، في 
خضم الصراع الحاد ب� ا�عارضة واألحزاب ا�مثلة في 
الحكومة، أن أعلن حالة االستثناء عبر خطاب ملكي موجه 
إلى األمة بتاريخ 7 يونيو 1965، حيث ورد في الخطاب 
ا�لكي السامي ما يلي: ((تجتاز البالد أزمة حكم وسلطة، 
نحن  ما  وبحكم  االستقرار،  بعدم  بالتالي  مهددة  وهي 
شعبنا  مستقبل  على  السهر  مسؤولية  من  به  مطوقون 

الحالي  للوضع  وتالفيا  الــدولــة،  استمرارية  وضمان 
للخروج من  ارتأينا  به استمراره من خطورة،  ينذر  وما 
حقنا  نستعمل  أن  البالد،  تجتازها  التي  االنحالل  حالة 
كل  التخاذ  الصالحيات  جميع  يعطينا  الذي  الدستوري 
سيرها  إلى  الدستورية  ا�ؤسسات  رجوع  يفرضه  تدبير 
العادي))، لذلك، صدر مرسوم ملكي رقم 136/65، بتاريخ 
في  ورد  حيث  االستثناء،  حالة  بإعالن   1965 يونيو   7
الفصل األول منه، ما يلي: ((نعلن حالة االستثناء ابتداء 
والنصف  الثامنة  الساعة  في   1965 يونيو   7 يوم  من 

مساء)).
وبعد خمس سنوات، وجه ا�غفور له خطابا إلى األمة 
 ،1970 يوليوز   8 بتاريخ  الشباب،  عيد  ذكرى  مع  تزامن 
تحدث فيه عن مبادرة مراجعة الدستور ووضع حد لحالة 
 178/70/1 رقم  شريف  ظهير  إصــدار  ليتم  االستثناء، 

بتاريخ 31 يوليوز 1970 بإنهاء حالة االستثناء.

ثالثا: يف تعقيد توصيف حالة الطوارئ الصحية

في  سواء  وارد  غير  الصحية  الطوارئ  حالة  مفهوم 
وإنما  تراتبيته،  بكل  التشريع  في  أو  الدستوري  ا�� 
االستباقي  الضبط  نحو  حثيث  تدبيري  بتوجه  يرتبط 
نظام  تهدد  التي  بالخطورة  مرتبط  غير  أنه  ذلك  ا�ؤقت، 
ما  بقدر  الدستورية،  للمؤسسات  العادي  والسير  الحكم 
يعرف  لحظة  في  العمومية  الصحة  يهدد  بخطر  يتعلق 
مسبوقة،  غير  مجتمعية  تعبئة  السياسي  النظام  فيها 
الدينامية  خالل  من  واضح  بشكل  برز  مدنيا  وتضامنا 
وللتدابير  ا�لكية  للتوجهات  الــداعــمــة  ا�جتمعية 

االستباقية التي اتخذتها الحكومة.
ــصــدد مــفــهــوم يــحــيــل بــشــكــل ضــمــنــي على  نــحــن ب
الوصي  الحكومي  بالقطاع  تناط  التي  االختصاصات 
بالداخلية، ومن بينها اإلدارة الترابية للمملكة والحفاظ 
البالغ  أن  يظهر  لذلك،  العام�،  واألمــن  النظام  على 
االستثنائية  التدابير  ضمن  يدخل  جديدا  مفهوما  نحت 
فيروس  انتشار  لتطويق  الزمن  تسابق  التي  ا�ستعجلة 
وبالرغم  العمومية،  الصحة  على  والحفاظ  «كــورونــا» 
سواء  يؤثر،  أن  يمكن  الصحية  الطوارئ  مفهوم  أن  من 
والحريات  الحقوق  على  مباشر،  أو  مباشر  غير  بشكل 
تقيد  ال  الحالة  هذه  فإن  الدستور،  في  عليها  ا�نصوص 
يعني  ما  وهــو  األفـــراد،  وحــريــات  حقوق  شامل  بشكل 

االنتقال إلى التقييد الجزئي ا�برر وا�ؤقت.

* أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة 
سيدي محمد بن عبد اهللا بفاس
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ما وقع من عصيان في بعض ا�دن ضد حالة الطوارئ 
نكرر  ويجعلنا  االنتباه،  جميعا  منا  يستحق  الصحية، 

ما قلناه وما كتبناه وما نشرناه منذ سنوات:
�غرب  االهــتــمــام  ــة  ــوي أول إعــطــاء  على  التأكيد   *
وسكان  القروي  ا�غرب  بمغاربة  والعناية  الهامش، 
جزء  نترك  ال  لكي  ا�ــدن،  وضواحي  والواحات  الجبل 
واإليديولوجي  الديني  والتخدير  للمرض  عرضة  منا 

والعنصري؛
* محاربة التطرف بكل ألوانه وأشكاله بدعوة نخب 
أصابها  بعدما  التاريخية،  مسؤوليتها  لتتحمل  ا�ركز 
الشلل النصفي، والعقم العلمي والثقافي واالجتماعي؛

التجنيد  وتعميم  تطوعي،  بشكل  الجهل  محاربة   *
الوعي  ونشر  ا�غرب،  بقاع  كل  في  ا�واطن  اإلجباري 
والتوعية في صفوف من فاتهم الركب العلمي والثقافي، 
الثقاقفة  من  االستفادة  في  صعوبة  يجدون  من  أو 
والكل يشهد  وا�واطن،  التحرري  الوعي  ا�واطنة ومن 
أمامنا منذ ما يزيد عن  التطوع  أننا طالبنا بفتح باب 
سنت� ونصف، كما طالبنا بتشجيع ا�بادرات ا�واطنة 
الثقافي،  وا�قهى  الشعبية،  الجامعة  نــمــوذج  عبر 

ومنتدى ا�دينة، والعيش ا�شترك؛
* دعم روح العمل السياسي والنقابي وا�دني برؤية 
التاريخية  الشرعية  قران  عقد  تتخطى  مواطنة  جديدة 
والدينية والثقافية واإليديولوجية، وتحمل على عاتقها 
أو  حقد  دون  من  ا�ستقبل،  بناء  في  ا�ساهمة  مهمة 

كراهية أو تصفية حسابات.
الطريق  حــول  االلتفاف  بنداء  جديد  من  نذكر  كما 
الرابع، الذي اعتبر ذات يوم أننا نعيش مرحلة انتقال 
وال  لون  وال  طعم  ال  جديد  عالم  ونحو  ا�جهول،  نحو 
اسم له، عالم من دون قيادات، عالم غامض، يخفي في 

تجاعيده العميقة ثالثة مالمح متناقضة:
- نهاية زمن األبطال.

- بداية ظهور مالمح نهاية العو�ة ا�عادية للطبيعة 
والبيئة ولإلنسان.

الشعوب  إلرهاب  سياسية  أداة  إلى  الدين  تحول   -
على ضمائر  والسلطة  بالـله  عالقتها  على  ومساومتها 

البشر.

وعالقة با�وضوع، اعتبرنا أن الوقت قد حان، لوضع 
تريد  التي  الدوغمائية  أشكال  كل  إزاء  نقدية  مسافة 

السطو علينا وعلى مبادراتنا ا�واطنة.
ومات  تستمر ا�سيحية،  كي  عيسى  النبي  مات  لقد 
الفالسفة  ــات  وم ــالم،  اإلسـ يستمر  كــي  محمد  النبي 
واستمرت الفلسفة، ومات العلماء واستمر العلم.. لكن 
غير شرعي�..  ورثة  من طرف  مات  من  إحياء  يمكن  ال 
ألم يعلن جاك دريدا ذات يوم أنه طفل غير شرعي لكارل 

ماركس؟
نعم، ما بقي من ماركس هو درس ما.. طريقة ما.. من 

أجل أن ال نستسلم ثانية لرأس ا�ال!
دماء..  بحمام  نريده  ال  به  نحلم  الذي  التغيير  إذن، 
نريده  وال  والتربية،  والتكوين  وا�عرفة  بالعلم  نريده 

تحت أي طائفة من طوائف العبودية.
التغيير الذي نحلم به، نريده بالتربية على ا�واطنة 
كما  والجماعية،  الفردية  اإلنسان  حقوق  قيم  وعلى 
من  اإلنسان  يحرر  الذي  والفن  العارمة  بالفرحة  نريده 

األوجاع، وينشر األمل في قلوب ا�قهورين.
األرض  عــلــى  ــون  ــك ت أن  يــحــلــم  الـــرابـــع  ــطــريــق  ال
بمواطناتها  بمؤسساتها،  بوطنها،  جــديــدة..  حياة 

ومواطنيها، باستقرارها، بأمنها وأمانها. 
السياسة،  عن  الدين  بفصل  يحلم  الرابع  الطريق 
التصورات  كل  وعن  العلم  عن  اإليديولوجية  وفصل 
على  الــقــدرة  بتحرير  ذلــك،  مقابل  ويــؤمــن،  الحتمية، 

الخلق والتحليل.
لتحيى  يموت  أن  يجب  الفاسد،  الدين  من  تبقى  ما 
ا�ثقف  وليحيى  الحرية،  ولتحياى  النقدية،  الطاقة 
في  والعمل  الجماهير  من  باالقتراب  ا�طالب  الكوني 

وسط ا�واقع الدقيقة للحركات االجتماعية.
الناس  ينور  الــذي  ا�بشر  ا�ثقف  زمــن  انتهى  لقد 
ويرشدهم مع نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر، 
كما انتهى زمن ا�ثقف العضوي الذي كان يلقن للناس 
دروس النضال وا�قاومة ويشرح للعمال فائض القيمة 
زمن  فلكل  الطبقي..  الصراع  وماكينة  اإلنتاج  وقوى 

رجاالته ونساؤه!
ا�ثقف الكوني هو من يستعمل استعماال حرا لعقله 

فهو  نواقصه،  ورغم  الناس،  ب�  الوعي  نشر  أجل  من 
فظاعات القرن  من  وقع  ما  حجم  من  بريء  األقل  على 

العشرين!
ا�ثقف  طريق  هو  عنه،  أعلنا  الذي  الرابع  والطريق 
با�عنى  وليس  والحقوقي،  السياسي  با�عنى  ا�واطن 
يستعمل  الــذي  ا�ثقف  ذلك  هو  واالحترافي،  الحرفي 
وهو  ا�ستقبل،  أجل  من  النضال  في  وخبراته  معارفه 
مركزي�  �ناضل�  وليس  محلي�  �ناضل�  يحتاج 

وبيروقراطي�.
السياسية  ا�شكلة  إن  مــا،  زمــن  في  فوكو  قــال  لقد 
للمثقف ليست في نقده ا�ضام� اإليديولوجية، وإنما 
جديدة  سياسة  بناء  باإلمكان  كان  إذا  ما  معرفة  في 

للحقيقة!
ووالءه  لــلــوطــن  حــبــه  أشــهــر  ــع  ــراب ال الــطــريــق  إن 
بوضوح،  وعبرنا  وقلنا  الثمن!  كان  مهما  للمؤسسات 
أننا لن نكون وسيطا عقاريا ب� أي كان، كما أعلنا أننا 
نناضل من أجل أن نخلص جيل ا�ستقبل من الشعوذة 
والخرافات، ومن الجهل والتطرف والعنف والعصيان..
كان  مهما  معه  نتسامح  أن  يجب  ال  أمــس،  وقع  ما 
الثمن، وسنشغل كل ما نملكه من مستطاع حيوي يوجد 

بحوزتنا.
قوى اإلنتاج في عصرنا غدت مجهولة، وعدم نجاح 
فشل  عن  يعبر  ال  للتاريخ  محترمة  كذات  البروليتاريا 
البورجوازي  للعقل  فشل  هو  بل  السياسية،  حركاتها 
ا�دينة  زمــان  من  زمــن  ذات  البروليتاريا  صنع  الــذي 
باسم  ــدة  ــدي ج ــة  ــاي أي وص ــد  ــري ن ــال  ف الــصــنــاعــيــة، 
األولوية  إعطاء  نريد  إننا  بل  الدين،  أو  اإليديولوجية 
تعلوها سلطة  وللعلم حكما ومرجعا، وسلطة ال  للعقل 

أخرى.
وفي األخير، قلنا والزلنا أنه علينا مواجهة السلطة 
تمارس  والتي  واألخطر،  األعمق  الجديدة،  والوصاية 
تأثير  بفضل  الشامل،  الحجر  عواطفنا  وعلى  علينا 
اإلنتاج  بقوى  ترتبط  التي  واإلعــالم  الدعاية  وسائل 

ا�جهولة ا�صدر.
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ــظ مــمــا ســبــق ذكـــــره فــي  ــالحـ يـ
ا�حاكم  قانون  من  و56   55 ا�ادت� 
بعض  إلى  أشار  القانون  أن  ا�الية، 
خضوع  بعدم  تتعلق  االستثناءات، 
وا�راقب�  بالنفقات  االلتزام  مراقبي 
ا�الي�، �قتضيات الفقرة الثالثة من 
إلى  أيضا  القانون  وأشار   ،66 ا�ادة 
أن ا�حاسب العمومي الذي حكم عليه 
من  ــواد  ا� �قتضيات  طبقا  بالعجز 
لنفس  متابعته  يمكن  ال   ،40 إلى   37
ا�تعلق  التأديب  ميدان  في  األسباب 
أن  كما  ا�الية،  والشؤون  با�يزانية 
ال تطبق   66 ا�ادة  الثالثة من  الفقرة 

على ا�حاسب العمومي.
القارئ  على  التسهيل  بــاب  ومــن 
في  ورد  ــا  مـ ــى  ــ إل ــه  بـ ــوع  ــ ــرج ــ وال
محتوياتها،  على  ليقف  االستثناءات 
ا�ــادة  مــن  الثالثة  الفقرة  أن  نقول 
ثبت  ((إذا  يلي:  ما  على  تنص   66
ا�رتكبة  ا�خالفات  أن  ا�جلس  لدى 
الخاضعة  األجهزة  ألحد  خسارة  في 
باألمر  ا�عني  على  قضى  �رقابته، 
هذا  لفائدة  ا�طابقة  ا�بالغ  بإرجاع 
الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب 
القانوني  الفوائد على أساس السعر 
ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة)).

في  وردت   40 إلــى   37 من  ا�ــواد 
الثاني  ــاب  ــب ال ــن  م الــثــانــي  ــرع  ــف ال
وا�ساطر،  باالختصاصات  ا�تعلق 
في  بالتدقيق  يتعلق  األول  والفصل 
يتعلق  األول  ــفــرع  وال الــحــســابــات، 
الثاني  والفرع  والتحقيق،  بالتدقيق 

يتعلق بالبت في الحسابات.
وجاء في ا�ادة 37: ((إذا لم يثبت 
ا�حاسب  على  مخالفة  أي  ا�جلس 
ــحــســاب أو  ــعــمــومــي، بــت فــي ال ال
بقرار نهائي))،  الوضعية ا�حاسبية 
مخالفات  وجود  للمجلس  ثبت  وإذا 
ناتجة عن عدم تبرير إنجاز العمل، أو 
عدم صحة حسابات التصفية أو غياب 
عدم  أو  لاللتزام،  ا�سبقة  التأشيرة 
التقادم وسقوط الحق  احترام قواعد 
أو عدم مراعاة قوة إبراء التسديد، أو 
يتوجب  التي  اإلجــراءات  اتخاذ  عدم 
بها  القيام  العمومي  ا�حاسب  على 
أمــر  ا�ـــــوارد،  تحصيل  مــجــال  ــي  ف
بواسطة  العمومي  ا�حاسب  ا�جلس 
قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، 
ا�بالغ  بإرجاع  تقديمها  عدم  عند  أو 
التي يصرح بها ا�جلس كمستحقات 
للجهاز العمومي ا�عني، وذلك داخل 
أجل يحدده له ا�جلس على أال يقل عن 
ابتداء  مفعوله  ويسري  أشهر،  ثالثة 

من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي.
يتخذ  األجــل،  هــذا  انــصــرام  وعند 
في  مناسبا  يراه  إجــراء  كل  ا�جلس 
بقرار  القضية  في  يبت  أن  انتظار 
نهائي داخل أجل أقصاه سنة، ابتداء 

من تاريخ صدور القرار التمهيدي.
في  التحقيق  خــالل  من  ثبت  وإذا 
ا�حاسبية،  الوضعية  أو  الحساب 
ــفــات  ــن ا�ــخــال ــة مـ ــف ــود مــخــال ــ وجـ
و55   54 ا�واد  في  عليها  ا�نصوص 
اتخذت  ذكرها)،  لنا  (وقد سبق  و56 
الوكيل  إلــى  توجهه  قـــرار  الهيئة 
العام للملك الذي يحيل القضية على 
ا�تعلق  التأديب  ميدان  في  ا�جلس 
طبقا  ا�الية،  والــشــؤون  با�يزانية 
�قتضيات ا�ادة 57 من هذا القانون.

وإذا تم الوقوف خالل هذا التحقيق 
بحكم  لتسيير  مكونة  عناصر  على 
41 بعده،  ا�ادة  الواقع حسب مدلول 
صرح ا�جلس بهذا التسيير وبت فيه 

بصرف النظر عن ا�تابعة الجنائية.
التحقيق  هذا  خالل  من  تب�  وإذا 

وجود أفعال من شأنها أن تستوجب 
تطبيق  وجـــب  ــة،  ــي ــب ــأدي ت عــقــوبــة 
ا�ادة  من  الثانية  الفقرة  مقتضيات 

111 بعده.
وتنص ا�ادة 38 على ما يلي: ((إذا 
لم يجب ا�حاسب العمومي في األجل 
ا�حدد على األمر ا�وجه إليه من لدن 
بالغرامة  عليه  الحكم  جاز  ا�جلس، 
التهديدية ا�نصوص عليها في ا�ادة 
 39 ــادة  وا� القانون))،  هذا  من   29
القرار  ((يحرر  يلي:  ما  على  تنص 
ــه الــهــيــئــة مــن طــرف  ــذي اتــخــذت ــ ال
من  كــل  ويوقعه  ا�ــقــرر،  ا�ستشار 

رئيس الهيئة وكاتب الضبط)).
بينما تنص ا�ادة 40 على ما يلي: 
للمجلس  النهائي  القرار  يدخل  ((ال 
لكل  العامة  النتيجة  على  تغيير  أي 
حساب أو وضعية محاسبية، غير أن 
ا�جلس يكلف ا�حاسب العمومي في 
حالة عدم صحة ترحيل بقية الحساب 
ا�حددة بقرار سابق، بإدراج حسابات 
الوضعية  أو  الحساب  في  التسوية 

ا�حاسبية للتسيير الجاري)).

وتبت القرارات النهائية إذا ما كان 
ا�حاسب العمومي:

1) بريء الذمة.
2) في حسابه فائض.

3) في حسابه عجز.
يتضمن  األولـــــى،  ــة  ــحــال ال فــفــي 
العمومي  ا�حاسب  ذمة  إبراء  القرار 
االقتضاء  عند  واإلذن  نهائية،  بصفة 
اليد  ورفــع  ا�ــالــي  ضمانه  بــإرجــاع 
ما  إذا  ممتلكاته  على  التقييدات  عن 
انقطع عن القيام بمهامه، وفي الحالة 
الثانية، يكون للقرار نفس األثر، وإذا 
كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ 
عجز  لسد  العمومي  ا�حاسب  دفعها 
الــقــرار  فــي  لــه  أذن  ــودا،  ــوج م ظنه 
اإلداريـــة  السلطات  ــى  إل بااللتجاء 
تقديم  بعد  ا�ذكور  ا�بلغ  السترجاع 
الحالة  فــي  ــا  أم ــة،  ــالزم ال ــررات  ــب ا�
العجز  مبلغ  القرار  فيحدد  الثالثة، 

الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار.
ما  التنفيذ،  يوقف  الطعن  أن  غير 
لم يكن قرار ا�جلس مشموال بالنفاذ 
طبقا  العجز  تحصيل  ويتم  ا�عجل، 
والتنظيمية  التشريعية  للمقتضيات 
العامة  الخزينة  لفائدة  بها  ا�عمول 
أو  ا�قاولة  لفائدة  االقتضاء  عند  أو 

ا�ؤسسة العمومية ا�عنية.
نظرا  الــقــانــون،  هــذا  أن  ويــالحــظ 
من  يخلو  ال  موضوعا  يعالج  لكونه 
ا�يزانيات  بموضوع  لصلته  التعقيد 
ا�بررة  والوثائق  صرفها،  وكيفية 
مواد  على  يحيل  ما  كثيرا  للصرف، 

ــن ذلــك  ــة، م ســابــقــة أو مـــواد الحــق
التهديدية،  للغرامة  بالنسبة  مثال: 
نصت ا�ادة 29 على أنه إذا لم يقدم 
أو  الحسابات  العمومي  ا�حاسب 
ا�ستندات  أو  ا�حاسبية  البيانات 
ــال  ــي اآلجـ ا�ــثــبــتــة إلـــى ا�ــجــلــس ف
بالتماس  األول  للرئيس  ا�قررة، جاز 
من الوكيل العام للملك، أن يوجه إلى 
بتقديم  أوامـــر  العمومي  ا�حاسب 
وأن  أعـــاله،  إليها  ا�ــشــار  الوثائق 
تلك  تقديم  عدم  حالة  في  عليه  يحكم 
الوثائق، بغرامة قد يصل مبلغها إلى 

ألف درهم.
باإلضافة  األول  للرئيس  ويجوز 
بغرامة  عليه  يحكم  أن  ذلـــك،  ــى  إل
تهديدية أقصاها خمسمائة درهم عن 

كل شهر من التأخير.
والغرامة  الغرامة  لنفس  ويتعرض 
العمومي  ا�ــحــاســب  الــتــهــديــديــة، 
في  إليه  وا�ــشــار  تلقائيا  ا�نتدب 

ا�ادة 28.
عدة  على  يحيل  القانون  أن  كما 
مــادة  وهــي   111 ا�ـــادة  منها  مـــواد، 

وكــون  العمومية  بالدعوى  تتعلق 
دون  تــحــول  ال  التأديبية  ــدعــوى  ال
تلك  في  ورد  إذ  ا�تابعة،  تلك  فتح 
ا�تابعات  تحول  ((ال  يلي:  ما  ا�ادة 
الدعوى  ممارسة  دون  ا�جلس  أمام 
التأديبية والدعوى الجنائية))، وإذا 
شأنها  من  أفعاال  ا�جلس  اكتشف 
أخبر  تأديبية،  عقوبة  تستوجب  أن 
األفعال،  بهذه  للملك  العام  الوكيل 
ــتــي لــهــا حــق الــتــأديــب  الــســلــطــة ال
بالنسبة للمعني باألمر، والتي تخبر 
بيان  في  أشهر  ستة  خالل  ا�جلس 

معلل بالتدابير التي اتخذتها.
وإذا كان األمر يتعلق بأفعال يظهر 
جنائية،  عقوبة  تستوجب  قد  أنها 
من  األمــر  للملك  العام  الوكيل  رفــع 
الرئيس  من  بإيعاز  أو  نفسه،  تلقاء 
اتخاذ  قصد  العدل،  وزير  إلى  األول، 
ما يراه مالئما، وأخبر بذلك السلطة 
باألمر،  ا�عني  إليها  ينتمي  التي 
ويخبر وزير العدل ا�جلس بالتدابير 

التي اتخذها.
أنه  نعتقد  الذي  العرض  هذا  بعد 
للوقوف  عرضه،  الضروري  من  كان 
في  معرفته  مهم  هو  ما  بعض  على 
ا�الية،  با�حاكم  ا�تعلق  القانون 
وهو  ا�سطري،  الجانب  إلى  ننتقل 
الشكلية  الــقــواعــد  يتضمن  جــانــب 
يسير  التي  ا�وضوعية  والــقــواعــد 
للحسابات،  األعلى  ا�جلس  عليها 

وكذلك ا�جالس الجهوية.
 57 وتلك القواعد تبتدئ من ا�ادة 

ا�ادة  إلى  ا�سطرة)  ـ  الثالث  (الفرع 
العقوبات،  ا�سطرة،  وتشمل:   74
طرق الطعن، استئناف القرار الصادر 
ــدان الــتــأديــب  ــي ــي م ــن ا�ــجــلــس ف ع
ا�الية،  والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق 
اســتــئــنــاف األحــكــام الـــصـــادرة عن 
ا�جالس الجهوية في ميدان التأديب 
ا�الية،  والشؤون  با�يزانية  ا�تعلق 

الطعن بالنقض، وطلب ا�راجعة. 
على  تـــعـــرض  الـــتـــي  ــة  ــضــي ــق وال
ا�ــراحــل  عبر  تمر  ا�ــالــيــة،  ا�حاكم 
ا�رحلة  االبتدائية،  ا�رحلة  التالية: 
ــة الــطــعــن  ــل ــرح ــة، وم ــي ــاف ــن ــئ االســت
وهي  الرابعة  ا�رحلة  ثم  بالنقض، 
مــرحــلــة طــلــب ا�ــراجــعــة، ويــتــوفــر 
ا�تابع أمام تلك ا�حكمة، على جميع 
بــمــؤازرة  تتعلق  الــتــي  الضمانات 
النازلة،  ملف  على  واالطــالع  الدفاع، 
مذكرات  من  تقديمه  يمكن  ما  وتقديم 
وتقديم  الجلسات  وحضور  دفاعية، 
ورد  ما  لتوضيح  الشفوية  ا�رافعة 
في ا�ذكرات الكتابية، وتكون ا�رافعة 
بواسطة محامي مقبول للترافع أمام 
ذلك،  من  وأكثر  بل  النقض،  محكمة 
وحفاظا على سرية ما يتعلق بشؤون 
تكون  ا�وظف،  وحرمة  ا�الية  الدولة 
وجه  فــي  مفتوحة  غير  الجلسات 
هيئة  حضور  على  وتقتصر  العموم، 
للملك  العام  الوكيل  والسيد  ا�حكمة 
والــســيــد كــاتــب الــضــبــط، وا�ــوظــف 

ا�تابع ودفاعه.

من هم املؤهلون لرفع القضية 
إلى املجلس األىلع للحسابات؟

ا�حاكم  قــانــون  مــن   57 ا�ـــادة  إن 
الحصر،  وجــه  على  بينت  ا�ــالــيــة، 
القضايا،  تلك  لرفع  قانونا  ا�ؤهل� 
وذكرت ا�ادة بأن الوكيل العام للملك 
تلقاء  من  ا�جلس  إلى  القضية  يرفع 
األول،  الرئيس  من  بطلب  أو  نفسه، 
با�جلس،  الهيئات  إحـــدى  مــن  أو 
إلى  القضايا  لــرفــع  كــذلــك  ويــؤهــل 
ا�جلس بواسطة الوكيل العام للملك، 
والتفتيش  الرقابة  تقارير  على  بناء 
األول  الــوزيــر  بالوثائق:  مشفوعة 
رئيس  حــالــيــا)،  الحكومة  (رئــيــس 
مجلس  ــس  ــي رئ الـــنـــواب،  مــجــلــس 
با�الية،  ا�كلف  الوزير  ا�ستشارين، 
الوزراء فيما يخص األفعال ا�نسوبة 
العامل�  األعــوان  أو  ا�وظف�  إلــى 
األفعال  تحت سلطتهم، وفيما يخص 
واألعــوان  ا�سؤول�  إلــى  ا�نسوبة 
بالوصاية  إليهم  ا�عهود  باألجهزة 

عنها.
القواعد  أن  ذكـــر،  مما  ويستفاد 
الشكايات  بتقديم  ا�تعلقة  العامة 
للنيابة  والتبليغات  والــوشــايــات 
قانون  في  ذكرها  ورد  وكما  العامة، 
أمــام  تطبق  ال  الجنائية،  ا�سطرة 
ا�ــحــاكــم ا�ــالــيــة، وحــتــى مــن يدعي 
األفعال  من  فعل  ارتكاب  من  الضرر 
ال  ا�الية،  ا�حاكم  على  تحال  التي 
يحق له أن يطالب بالحق ا�دني أمام 
قانون  أن  بما  لكن  ا�الية،  ا�حاكم 
ا�حاكم ا�الية ينص على أن مسطرة 
ا�تابعة  دون  تــحــول  ال  ــب  ــأدي ــت ال
الجنائية، فإن من لحقه ضرر مباشر، 
له الحق في أن يتقدم مطالبا بالحق 
في  تنظر  التي  ا�حكمة  أمام  ا�دني 
العمومية،  الــدعــوى  ــي  وف القضية 
ويطالب بالتعويض عن الضرر ا�ادي 
أو ا�عنوي أو هما معا، وفق ا�سطرة 
والدعوى  ا�دني  با�طالب  ا�تعلقة 
ذلك  على  ينص  وكما  التابعة  ا�دنية 

قانون ا�سطرة الجنائية. 
يتبع
* من هيئة احملامني بالرباط

äGQGô`≤dG ‘ ¿ƒ`©£dGh Iô£°ùª`dG OGƒ`e ‘ IAGô`b
  ذ. عبد الواحد بن مسعود*   

قانون المحاكم المالية

القواعد العامة المتعلقة بتقديم 
الشكايات والوشايات والتبليغات للنيابة 
العامة، وكما ورد ذكرها في قانون 

المسطرة الجنائية، ال تطبق أمام المحاكم 
المالية، وحتى من يدعي الضرر من 

ارتكاب فعل من األفعال التي تحال على 
المحاكم المالية، ال يحق له أن يطالب 

بالحق المدني أمام المحاكم المالية
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التي  اإلخبارية  التقارير  إلى  بالرجوع 
اإلخبارية  املــراجــع  فــي  بــجــوالت  تقوم 
ــن تــايــمــز«  ــط ــن الــرئــيــســيــة مــثــل »واش
و»آسيا  و»ويــون«  بوست«  و»نيويورك 
تايمز«، وغيرها التي ادعت في مقاالتها 
بمختبر  ربطه  يمكن  الفيروس  تفشي  أن 
تشير  إذ  الصينية،  ووهان  في  عسكري 
املقاالت أن مختبرا تديره الحكومة، وهو 
ربما  الفيروسات،  لعلم  ــان  ووه معهد 
العسكرية  التطبيقات  في  يبحث  كــان 
تفشي  مصدر  يكون  وربما  للفيروس، 
دولة   70 من  أكثر  إصابة  بعد  املــرض 
بفيروس »كوفيد – 19« املميت، مما أدى 
جميع  في  والقلق  الخوف  انتشار  إلى 

أنحاء العالم.
غورديان،  كتبها  إخبارية  ملقالة  ووفقا 
جندي   300000 بتعبئة  إيــران  قامت 

ومتطوع بعد إصابة 23 نائبا.
وتصدر الحكومة اإليطالية سلسلة من 
التوصيات ملحاولة وقف التفشي الهائل 
الفضاءات  عن  االبتعاد  مثل  للفيروس، 
عند  والعناق  القبالت  وتجنب  املزدحمة 
األكبر  الفئات  وعلى  األشخاص  تحية 
صحية  ظروف  من  يعانون  الذين  سنا، 
وتجنب  املــنــزل  فــي  بالبقاء  أســاســيــة، 

اللقاءات االجتماعية املختلطة.
والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  حتى 
جديدة  توجيهات  أصـــدرت  الصينية، 
إدارة  تعزيز  حول  »تعليمات  بعنوان: 
األمن الحيوي في مختبرات علم األحياء 
الفيروسات  مع  تتعامل  التي  الدقيقة 
التاجية  الــفــيــروســات  مــثــل  املــتــقــدمــة 
من  الكثير  هناك  ذلــك،  ومع  الجديدة«، 
التي  واملجهولة  املعروفة  الفيروسات 
تسببت في حالة من الهلع والخوف مثل 
فيروس نقص املناعة البشرية »السيدا« 
و»األنفلونزا« و»الكوليرا«  و»الطاعون« 
و»أنفلونزا  »زيكا«  وفيروس  و»اإليبوال« 
األوسط  الشرق  و»متالزمة  الخنازير« 
و»مــتــالزمــة   )MERS( الــتــنــفــســيــة« 
ــارس(،  ــرئــوي الــحــاد« )سـ االلــتــهــاب ال
العقود  في  ظهرت  معدية  أمراض  وهي 
املخاوف  لكن  عالجها،  وتــم  األخــيــرة.. 
الصني،  داخل  »كورونا«  فيروس  بشأن 
على  قيود  فــرض  تم  وقــد  جــدا،  خطيرة 
السفر في معظم أنحاء البالد ومسؤولي 

الصحة العامة .
»كورونا«  فيروس  اختراق  يشكل  هل 
لحرب  خطرا   »19  - بـ»كوفيد  املعروف 
إعالمية  بتغطية  بيولوجية، حيث حظي 
ــغ؟ وال شــك في  ــال واســعــة واهــتــمــام ب
مع  للقلق  مثيرة  الراهنة  ــاع  األوض أن 
بيولوجية  حرب  اندالع  مظاهر  احتمال 

بني الدول العظمى.
الذي  من  املحوري:  السؤال  يبقى  لكن 
تم  إذا  ــرض،  املـ تفشي  مــن  سيستفيد 
تدمير  أداة  وهــو  مختبر  في  تصنيعه 
الوقت  فــي  ولــكــن  ــان،  ــس اإلن صنع  مــن 
الحاضر،  الوقت  في  الصني  فإن  نفسه، 
يمكن  هل  العالم؟  في  تضررا  األكثر  هي 
كانت  طاملا  التي  أمريكا  يتهم  أن  للمرء 
تتوق إلى إخضاع الصني وإشعال حرب 
مع إيران على حد سواء، وهما الدولتان 
األكثر تضررا لحد اآلن؟ لكن، وعلى الرغم 
من وجود أكثر من 50 ألف حالة مؤكدة 
الواليات  في  الفيروس  بهذا  لإلصابة 
املتحدة، إال أن هذه الفرضية ال تزال غير 
واردة، بينما ال يمكن استبعاد الفرضية 
القائلة بأن التفشي الحالي للوباء يمكن 
أن يكون سالحا بيولوجيا محتمال، وهذه 
املسبقة  الــشــروط  كل  تمتلك  الفرضية 
وقد  امليكروبية،  العضوية  الطبيعة  مثل 
الدمار كما تسببت في وفاة  تسببت في 
البلدان،  من  كثير  في  الناس  من  العديد 

ضرر  إلــى  بسيطة  خدعة  مــن  ونــشــأت 
جدي وفعلي.

إن مستقبل عدد من الدول التي لديها 
للخطر  معرضة  محدودة،  صحية  رعاية 
من  حالة  في  الوباء  يجعلها  أن  ويمكن 
عجزها  في  يتسبب  قد  وكذلك  العزلة، 

االقتصادي وموت آالف املواطنني.
أدوات  اســتــخــدام  مــحــاوالت  وتــعــود 
العصور  إلـــى  الــبــيــولــوجــيــة،  ــحــرب  ال
الجمود  أصـــاب  عندما  أي  الــقــديــمــة، 
الرماة السكيثيون سهامهم بعد غمسها 
في أجسام متحللة أو في دماء ممزوجة 
بالسموم في 400 قبل امليالد، وفي األدب 
الفارسي واليوناني والروماني، حوالي 
300 قبل امليالد، تم استخدام الحيوانات 
امليتة لتلويث اآلبار وغيرها من مصادر 
املليئة  الترابية  السفن  إطالق  أو  املياه، 
بالثعابني السامة في سفن العدو لكسب 

املعارك منذ العصور القديمة.
تطورت  فقد  الحديث،  العصر  في  أما 
ــالل الــحــرب  الــحــرب الــبــيــولــوجــيــة خـ
الجيش  ــور  ط حيث  ــى،  ــ األول العاملية 
و»الكوليرا«  الخبيثة«  »الجمرة  األملاني 
ــات الـــقـــمـــح«، خــصــيــصــا  ــ ــري ــ ــط ــ و»ف
الستخدامها كأسلحة بيولوجية، وزعموا 
أنهم نشروا »الطاعون« أيضا في سانت 
البغال  وأصيبت  بروسيا،  بطرسبورغ 
حاولوا  كما  النهرين،  بني  ما  بالد  في 

الجنود  خيول  مع  الشيء  بنفس  القيام 
الفرنسيني.

قامت  الثانية،  العاملية  الحرب  وأثناء 
أبحاث  منشأة  ببناء  اليابانية  القوات 
سرية للحرب البيولوجية وتجريبها على 
 3000 من  أكثر  عن  وكشفت  السجناء، 
ضحية لـ»الطاعون« و»الجمرة الخبيثة« 
في  العوامل  من  وغيرها  ــزهــري«،  و»ال

محاولة لتطوير املرض ومراقبته. 
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  وحتى 
مخبرية  تجارب  أنجزت   ،1942 عام  في 
للتحقيق  ــة  ــي حــرب ــاث  ــحـ أبـ ــة  ــخــدم ل
ــجــمــرة الــخــبــيــثــة« و»تــوكــســني  ــي »ال ف
كأسلحة،  الستخدامها  البوتولينوم« 
»توكسني  من  كافية  كميات  تخزين  وتم 
الخبيثة«  و»الــجــمــرة  الــبــوتــولــيــنــوم« 
بحلول يونيو 1944، القتراف انتقام غير 
محدود إذا ما استخدمت القوات األملانية 
اختبر  كما  بيولوجية،  عوامل  مرة  ألول 
»الجمرة  قنابل  أيــضــا  البريطانيون 
قبالة  غــريــنــارد  جــزيــرة  فــي  الخبيثة« 
في  الغربي السكتلندا  الشمالي  الساحل 
كعكات  أعــدوا  ثم  و1943،   1942 عامي 
مصنوعة من لحوم املاشية التي تحتوي 

على »الجمرة الخبيثة« لنفس السبب.
إطالق  أدى   ،1979 عــام  في  وباملثل، 
منشأة  من  الخبيثة«  لـ»الجمرة  عرضي 
التحاد  التابع  سفيردلوفسك  في  أسلحة 
السوفياتية،  االشتراكية  الجمهوريات 
إلى مقتل ما ال يقل عن 66 شخصا بسبب 
و»األفالتوكسني«،  الخبيثة«  »الجمرة 
كما أن هناك العديد من األمثلة، حيث تم 
استخدام األسلحة البيولوجية إلضعاف 

األنظمة املستهدفة.
البيولوجية أو  يرتبط إطالق األسلحة 
مسببات األمراض، بتسهيل عملية النقل 
حيث  الهواء،  مثل  الطرق،  من  عدد  عبر 
تنتشر الجراثيم املحمولة جوا كجزيئات 
وصواريخ  بقنابل  تفجيرها  يتم  دقيقة 
طريق  عن  التلوث  وخلق  ومتفجرات، 
األطعمة أو املياه، فتتم عمليات االختراق 
من الجلد أو من خالل الحقن قصد تنفيذ 

اغتياالت.
ــعــامــل  ال عـــن  املــبــكــر  الــكــشــف  إن 
العالج  يتيح  البيئة  فــي  البيولوجي 
لعالج  الكافي  والوقت  واملحدد  املبكر 
االختبارات  خالل  ومن  الذين  املرضى، 
على  قــادريــن  األطــبــاء  أصبح  املتقدمة، 
مبكر،  وقت  في  الضحايا  على  التعرف 
على  األمـــراض،  أشكال  على  والتعرف 
األعــراض  مالحظة  يتم  املــثــال،  سبيل 
من  كبير  عــدد  وجــود  أو  املعتادة  غير 
أعــراض  من  يعانون  الذين  األشخاص 
غريبة، أو الحيوانات النافقة، أو غيرها 
من النتائج الطبية غير املتسقة، لتجنب 

أي حرب بيولوجية.

 عبده حقي

هل تف�شي فريو�س »كورونا« مرتبط باحلرب 
البيولوجية احلديثة؟ 

م�شاهـد يف زمـن »كـورونـا«

 نجمة الرفاعي

»املؤامرة«،  لنظرية  نلجأ  العامة،  الثقافة  باب  من 
البسيطة،  التاريخي السائد للحقائق  لتغيير املفهوم 
وحسب رواد امليدان، فهي تعتمد على ثالثة مبادئ: 
يبدو  كما  يكون  شيء  ال  بالصدفة،  يحدث  شيء  ال 
على  قــادرة  وهي  ببعضه،  مرتبط  شيء  وكل  عليه، 
تشكل  أن  املمكن  من  التي  الصغيرة  تبني التفاصيل 
شرعيتها،  تثبت  براهني  إلى  لتحولها  إدانتها   دليل 

حاجز أمني يصعب خرقه.
يفقدون  مشاهير  الطوارئ،  حالة  نعيش  واليوم، 
يرد  وقطاعات  الصحي،  الحجر  بسبب  شعبيتهم 
وأخرى  القرآن،  وترتيل  للدعاء  نــداءات  اعتبارها، 
»كورونا«،  فيروس  أيضا  ولدينا  الوطني،  للنشيد 
بيننا،  فبحلوله  وذاك،  هذا  بني  الرابط  الخيط  فهو 
أصيب  فريق  فريقني:  إلــى  املغربي  الشعب  انقسم 
يدعو  فريق  اللهطة،  ينتقد  وآخــر  الــشــراء  بحمى 
كسرة  خلف  يجري  الزال  وآخــر  باملنازل  للمكوث 
الخبز، مشاهير لطاملا سطع نجمهم عاليا ليغوصوا 
حاليا في ظالم دامس، ومطامير يتنفسون الصعداء 

بعد حقبة اإلقصاء.
بينما فريق آخر كاد أن يكون بطال وفضل التضرع 
لـله قبل أن يكتسحهم الخشوع ليهيموا في الشوارع 
أهو  السالمة،  شــروط  متناسني  أفــواجــا،  أفــواجــا 
الالشعور الناتج عن التضرع والخشوع، أم الشعور 
تحاك  فكلها  يكن،  وإن  »دعشوشي«؟  بفكر  املتشبع 
منع  عند  الخشوع  هذا  نر  لم  وملــاذا  الدين،  بخيط 
منذ  مرة  ألول  جماعة  تقم  لم  صالة  الجمعة؟  صالة 
على  غيور  كل  حفيظة  ــارة  إلث كــاف  سبب  قرنا،   14
دينه، غير أننا سجلنا مسيرات تلبس جلباب الدين، 
ليلة السبت  مسيرات تشكلت صفوفها بذكور وإناث 
املاضي، وهذا شبيه بفكر »حشحوشي« نال منه امللل 
الفريق  لكن  ضجره،  يتلف  جديد  أي  خلف  ليجري 
شاشات  خلف  القابع  الفريق  كان  املرة،  هذه  الفائز 
الحدود،  وغلق  السلطات  بتدخل  املطالب  الهواتف، 

ليستجاب ملطلبه خالل ساعات.
الشمال  عروس  طنجة  بالذات؟  املدن  هاته  وملــاذا 
زائر  كل  وبوابة  ــا  أوروب على  املطلة  املغرب  بوابة 
وفاس  الجيران،  بيت  اكتشاف  يلفه فضول  إلسبانيا 
والتي  التاريخي،  الرصيد  ذات  العلمية  العاصمة 
لتمر  صبيانا،  كنا  منذ  باألجانب  شوارعها  اكتظت 
لنرمق  سكانها،  سوى  أزقتها  يخالط  ال  فترة  عليها 
الفنادق،  قــرب  تصطف  السياح  »بــاصــات«  مؤخرا 
األوشام  ذوي  صبانا،  أيام  كاألجانب  ليسوا  أجانب 
سحنة  ذوو  أجانب  بل  امللونة،  والعيون  العديدة 
داخل  تتنافس  فرق  والزالت  ضيقة،  وعيون  مصفرة 
الدوري، هذا األخير الذي حل بنا، ليخل املوازين أو 

يعيد األمور إلى نصابها.

أجل  مــن  إطالقها  تــم  املهيكلة  األوراش  مــن  عــدد 
 - تصطدم  أوراش  وهي  املغرب،  في  التنمية  تسريع 
تصطدم  أنها  كما  ومجحفة،  عمياء  بقوانني  لألسف - 
مفعول  إبطال  في  يساهم  مما  بيروقراطية،  بــإدارة  
نحاول  كنا  إن  باستمرار  أتسائل  لذلك  األوراش،  هذه 
أمام  القوانني  تضعها  التي  العراقيل  مختلف  تجاهل 
املقاوالت لكبح تطورها حتى أنني أصبحت أعتقد أن 

القوانني توضع ليس للتطور، بل لكبح التنمية.
مؤخرا، تتبعنا مبادرة إصالح نظام تمويل املقاوالت 
ــاألمــس إصـــالح املــراكــز  الــصــغــرى واملــتــوســطــة، وب
املتقدمة  الجهوية  قبل  ومــن  لالستثمار،  الجهوية 
وتبسيط  اإلدارية  للمصالح  الالمركزية  تدبير  وميثاق 
وأوراش  الداخلية،  وزارة  ملصالح  التابعة  املساطر 
القائمني على  كلما قمت بمساءلة  لكن  أخرى متعددة، 
ورش من هذه األوراش، يخبرونني أن األمور ال تتقدم 
بالشكل املطلوب، وأن هناك عراقيل متعددة تحول دون 
هي  والسبب  األوراش،  هذه  مضامني  تنفيذ  إمكانية 

القوانني واإلدارة.
مختلف  لتحديد  وقــفــة  يستدعي  ــذا  ه ــل  ــك إذن، ف
مختلف  وأيضا  للتنمية،  املعيقة  العمياء  القوانني 
يجب  التي  ــة  اإلداريـ والسلوكات  ــة  اإلداريـ املساطر 

تصحيحها لتسريع مسلسل التنمية في املغرب.

قوانني معاك�شة
 للتنميـة

تعود محاوالت استخدام أدوات  د. إدريس الفينة
الحرب البيولوجية، إلى العصور 

القديمة، أي عندما أصاب 
الجمود الرماة السكيثيون 

سهامهم بعد غمسها في 
أجسام متحللة أو في دماء 

ممزوجة بالسموم في 400 قبل 
الميالد، وفي األدب الفارسي 
واليوناني والروماني، حوالي 

300 قبل الميالد، تم استخدام 
الحيوانات الميتة لتلويث اآلبار 
وغيرها من مصادر المياه، أو 
إطالق السفن الترابية المليئة 

بالثعابين السامة في سفن العدو 
لكسب المعارك منذ العصور 

القديمة
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اإلنسان العاقل ال يمكنه الثقة في 
شخص غريب ال يعرفه، أو ا�غامرة 
له  يسبق  لم  وتناول شيء  بحياته 
�ا  االطمئنان  يمكنه  وال  تناوله، 
األطفال  وجل  ندر،  فيما  إال  يجهله 
الصغار يتصرفون بنفس الطريقة، 
الذي  السلبي  للتفكير  راجع  وذلك 

جبلوا عليه.
إلى  بطبعه  يميل  البشر  ــاغ  دم
النية  سوء  وإلى  السلبي  التفكير 
مألوف،  غير  شيئا  صــادف  كلما 
الطويلة  تجاربه  خــالل  فاإلنسان 
اإلنسان  أخــاه  عاين  األرض  على 
الزائدة  ثقته  نتيجة  حياته  يفقد 
محيطه،  مع  التعامل  في  وتسرعه 
وبسبب ذلك تعلم أن يتعامل بحذر 
ــل ا�ــســتــجــدات والــظــواهــر  ــع ك م
التفكير  هذا  ولعل  يصادفها،  التي 
السلبي الناجم عن الذكاء هو الذي 
البقاء  في  يستمر  اإلنــســان  جعل 
ويتجنب  الطبيعة  على  وينتصر 
ذكــاء،  األقــل  ا�خلوقات  باقي  شر 
ولكن  لــســيــطــرتــه،  أخضعها  ــل  ب
عواقب  لــه  السلبي  التفكير  هــذا 
ألنه  اإلنسان،  صحة  على  وخيمة 
الضغط  كارتفاع  األمــراض،  يورث 
ا�ناعي،  الجهاز  وضعف  الدموي 
الصحة  على  ويــؤثــر  واالكــتــئــاب، 
عموما،  األطــبــاء  وألن  النفسية، 
يعلمون  خصوصا،  النفس  وأطباء 
فإنهم  السلبي،  التفكير  بمخاطر 
قصد  اإليــجــابــي  للتفكير  يــدعــون 
مقاومة األمراض والعيش السعيد، 

لتعلم  طرقا  بعضهم  ابتكر  وقــد 
الكثير  وكتب  اإليجابي،  التفكير 
للقارئ  يمكن  ا�وضوع،  هذا  حول 

البحث عنه في األنترنيت.
ظــهــر فــيــروس «كـــورونـــا» في 
لتطورهم  الناس  فيه  اطمأن  زمن 
وتطور  األصـــعـــدة،   جميع  على 
األدويــة،  ووفــرة  الطبية  ا�هارات 
ــي،  ــاب ــج ونــتــيــجــة لــلــتــفــكــيــر اإلي
استخف الكثير منهم أفرادا ودوال 
ا�ستجد،  ــا»  ــورونـ «كـ بــفــيــروس 
دول  على  وخيمة  العواقب  فكانت 
كانت تحسب أن ال شيء يعجزها، 
-بلد  الص�  عجزت  عندما  ولكن 
وأخذ  ا�ــرض،  احتواء  عن  العلم- 
عندها  مرعب،  بشكل  االنتشار  في 
الخطر،  ناقوس  كثيرة  دول  دقــت 
ولو  وإسبانيا،  ــران  وإي كإيطاليا 
فعاد  متأخر،  بشكل  تــم  ــك  ذل أن 
إلى  العالم  بقاع  كــل  فــي  الــنــاس 
األبواب  وأغلقت  السلبي  التفكير 
حسن  ومــن  الجائحة،  �حاصرة 
حظ الدول األقل تطورا، أن اإلعالم 
قد  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
أيقضتها من سباتها وبدأت تحدو 
دهشة  أمام  ا�وبوءة،  الدول  حدو 
بعضهم  الزال  الــذيــن  مواطنيها 
الوباء  أن  ولو  بالوباء،  يستخف 
لكانت  الــضــعــيــفــة،  بــالــدول  بـــدأ 

الكارثة أكبر بكثير.
 جائحة «كورونا» أكدت لإلنسان 
أن الطبيعة ما زالت تخبئ الجديد 
أخــذ  عــلــيــه  زال  ــا  ومـ ــســان،  ــإلن ل
االحتياط والحذر واللجوء للتفكير 
- �واجهة  - رغم مساوئه  السلبي 

مفاجآت الطبيعة.

 á©«Ñ£dG äBÉLÉØe ..zÉfhQƒc{
Iôªà°ùe âdGRÉe ¿É°ùfEÓd

 رحال هرموزي

 ∫óH π¡÷G ôjÈàd øjódG ∫Ó¨à°SG
AÉª∏©dG ±É°üfEG

يوم  منذ  ا�غربي  الشعب  دخــل 
اإلثن� ا�اضي، سباق السرعة ضد 
وهو  ا�ستجد،  «كورونا»  فيروس 
مدى  على  سيمتد  الــذي  السباق 
الفائز  تحديد  أجــل  من  أسبوع� 
والخاسر، وهذا السباق لن يحضر 
فيه الخاسر حفل تسليم ا�يداليات 
والجوائز، فإما أن نكد ونجتهد من 
أجل تشييع جنازة الوباء، وإما أن 
حتى  نجد  فال  ونتخاذل،  نتهاون 
من يعلن عن وفاتنا بشكل جماعي 

ودفننا. 
مداها  بلغت  الرسالة  أن  وأظــن 
والكل  ا�غربية،  والقرى  ا�دن  بكل 
ا�نافس  هـــذا  خــطــورة  يــعــي  بـــدأ 
له  التصدي  ينبغي  الذي  الشرس، 
مكونات  كل  ب�  جماعي  بتنسيق 
وأجهزة  رسمية،  من جهات  البالد، 
ا�رافق  وممثلي  ومنتخب�،  أمنية، 
وا�وظف�  والخاصة،  العمومية 
وا�ياوم�،  وا�هني�،  والعمال 
ا�جتمع  فعاليات  وكل  والفالح�، 
ا�دني، لنترك االنتقاد جانبا ونلزم 
أنفسنا بالدعم وا�ساندة وا�شاركة 

قدر ا�ستطاع.   
أكــاد أجــزم مــن خــالل مــا �سته 
ومــبــادرات  تضامن  من  وعايشته 
األحــيــاء  داخـــل  وجماعية  فــرديــة 
ــة  ــ ــي األزق الــســكــنــيــة والـــقـــرى فـ
من  الوقاية  أجــل  من  ــشــوارع،  وال
ــا» ا�ــســتــجــد،  ــ ــورون ــ فـــيـــروس «ك
الصحية  تأثيراته  من  والتخفيف 
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية 
على مجموعة من األسر وا�ياوم� 
تنقية  بصدد  الوباء  أن  وا�هني�، 
من سلوكات سلبية  البالد  وتطهير 
ــة، وبــصــدد  ــارب ــغ دخــيــلــة عــلــى ا�
جديد،  لعهد  والتأسيس  الترسيخ 
ــل» في  ــواك ــت ـــ«ال ل وأنـــه ال مــكــان 
قــامــوس ا�ــغــاربــة الــشــرفــاء، بعد 
التحدي  عــلــى  ــزم  ــع ال ــدوا  ــق ع أن 
وا�قاومة، واعتماد العقل في تدبير 
أرقــى  أنهكت  الــتــي  ا�ــرحــلــة  ــذه  ه

الحضارات وأذكى العقول.  
الغيب  علم  أن  ولو  أجزم،  وأكاد 
الــوبــاء  هـــذا  أن  ــده،  ــ بــيــد هللا وح

التنمية  لبوابة  مفتاحا  سيكون 
الوطنية الحقة، وأن ا�غرب يحضن 
شعبا طيب األخالق واألعراق، وأن 
شكل  على  العمل  قرر  الشعب  هذا 
أسراب من النحل والنمل، من أجل 
بأكمله،  البلد  وأمن  وسالمة  صحة 
على  وتوكل  «اعقلها  شعار  حامال 
نبوي  حــديــث  مــن  ا�قتبس  هللا»، 
َنفس  ((مـــن  ــأن  ب مؤمنا  شــريــف، 
ــرب الدنيا  عــن مــؤمــن كــربــة مــن ك
يوِم  كــرب  من  كربة  عنه  هللا  نفس 
َعلى  يسر  ((مــن  وأن  القيامة))، 
الدنيا  في  عليه  هللا  يسر  ُمعسر، 
ستره  مسلما  ستر  ومن  واآلخــرة، 
ــرة))، وأن  ــ الــدنــيــا واآلخـ هللا فــي 
((هللا في عون العبد ما كان العبد 
تعليمات  كلها  َأخــيــه))..  عون  في 
كان  الشريفة،  النبوية  السنة  من 
تلك  بها  تجهر  أن  ا�ــفــروض  مــن 
الكائنات اإلسالموية، التي اعتادت 
بــدال  عكسنا»  «إنـــا  شــعــار  حــمــل 
التواصل  �ــواقــع  استغاللها  مــن 

الرقمية، من أجل تذكيرنا بمواضيع 
الوباء  عــن  ا�ــغــاربــة،  كــل  يعرفها 

والبالء والكفر واإللحاد.. 
أطباء  تجند  كيف  نقرأ  عندما 
األوبئة  علم  في  وخــبــراء  وعلماء 
أجل  مــن  مشكورين،  والجراثيم، 
ــى فـــيـــروس مــضــاد  ــ ــداء إل ــ ــت ــ االه
أنهم  وكيف  «كوفيد19»،  لفيروس 
هــاجــروا أســرهــم، واخــتــاروا عن 
ا�ختبرات  االعتكاف داخل  طواعية 
ــراع  ــل اإلســ ــن أجـ ــات، م ــح ــص وا�
بــنــجــدة ا�ـــوبـــوئـــ�، والـــحـــد من 
على  كثيرا  نتحسر  الوباء،  انتشار 
العلم  تدعي  التي  الكائنات،  تلك 
أوقاتها  وتقضي  والبالغة،  والفقه 
التحليل  في  الفتاوى  إصــدار  في 
أساس  ال  أمور  وتبيان  والتحريم، 
تعجبها  لم  والتي  الصحة،  من  لها 
إغــالق ا�ساجد وا�ــدارس  قــرارات 
في  التشكيك  ودائمة  والجامعات، 
الرسمية،  وا�ـــبـــادرات  الــبــالغــات 
وال  مقترحات  لها  فليس  وبا�قابل، 
مساهمات في دعم وحماية ا�غاربة، 
الضعفاء  شعار  يحملون  إنهم  بل 
والجبناء، ويعطون تأويالت خاطئة 
في  نبوية  وأحاديث  قرآنية  آليات 
لتبرير  هللا،  على  واالعتماد  التوكل 
خمولهم وسلبياتهم التي ال تنتهي.   
البالد  ملك  أن  كيف  نرى  عندما 
لتدبير  خــاصــا  صــنــدوقــا  أحـــدث 
وكيف  «كــورونــا»،  وبــاء  ومواجهة 
سنتيم،  مليار  ألــف  فيه  ضخ  أنــه 
ا�واطنة  ا�ــقــاوالت  هرعت  وكيف 
مستوياتهم  باختالف  وا�ــغــاربــة 
أموال  ضخ  أجل  من  االجتماعية، 
موظف�  هــنــاك  أن  حــتــى  ــم،  ــدع ال
برواتبهم، وآخرون  تبرعوا  بسطاء 
ا�عوزين  منازلهم الحتضان  فتحوا 
أن  نــجــزم  بحاجياتهم،  والتكفل 

العرق ا�غربي نفيس ونادر. 
من  يــمــر  يـــوم عصيب  ــل  ك فــمــع 
أن  يتب�  الخطيرة،  ا�رحلة  هــذه 
إال   يحتاج  يكن  لم  ا�غربي  ا�واطن 
لـ«قرصة» أو «تجبيدة لألذن�»، من 
خصم مجهول، من أجل أن يصحو 
ا�ساهمة  عن  يكف  وأن  ضميره، 
في تمييع الحياة، وانتظار تحقيق 
تتحول  أن  تلبث  ما  واهية،  أحالم 

إلى كوابيس مفجعة.

 بوشعيب حمراوي

المحنة تكشف الوجه الحقيقي للمتالعبين
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العالم  أصيب  الص�  عطست  «عندما 
صغيرة»،  قرية  العالم  «صــار  بالزكام»، 
العبارات  هذه  صــورة»..  اليوم  «العالم 
في  ا�جاز  سبيل  على  تــرددت  ما  كثيرا 
التي  ا�قامات  حسب  مختلفة  سياقات 
ترد فيها، فإذا كانت العبارة األولى غالبا 
االقتصادي  ا�ــجــال  يهم  فيما  تذكر  مــا 
الخصوص،  وجه  على  منه  والصناعي 
لنفسها  وجـــدت  الثانية  الــعــبــارة  ــإن  ف
والــحــوارات  ا�ــقــاالت  في  مريحا  مقاما 
استثب  عندما  إليها،  وما  والتحليالت، 
ــا بـــات يــعــرف بــالــعــو�ــة، وهــي  ــر � األمـ
العبارة  أمــا  ــوة،  ق بكل  قبضتها  تحكم 
الثالثة، فقد فرضت نفسها في ظل الثورة 
الــشــاشــات فارضة  �ــا غــدت  الــرقــمــيــة، 
وبات  ــ�،  األع قبل  ــدي  األي على  نفسها 
كل طــارئ مــصــورا، وكــل صــورة مثيرة 
الــعــالــم في  ــطــواف حــول  ال ــادرة على  قـ

اليوم، بعدما وجد  لكن  دقائق معدودات، 
ا�رحب  غير  ا�ستجد،  «كورونا»  فيروس 
بتنا  ا�عمور،  سكان  ب�  له  مكانا  بــه، 
خانة  من  العبارات  هاتيك  خروج  نلحظ 
أحكم  إن  فما  الحقيقة،  خانة  إلى  ا�جاز 
على  قبضته  السمعة  السيء  الفيروس 
مقاطعة ووهان في الص�، حتى انشغل 
بمختلف  ــالم  اإلع وغــرق  بــأمــره،  العالم 
يتتبع  وراح  بحره،  في  وتياراته  أنواعه 
أقدامه  داسته  ما  لكل  الساحقة  خطواته 
الثقيلة، بدء من ا�جال الصحي، ومرورا 
با�جال  وانتهاء  االجتماعي،  با�جال 
نظيره  قل  ترنحا  ترنح  الذي  االقتصادي 
جهات  وتــجــاوبــت  خــلــت،  ســنــوات  منذ 
التي  ا�ترادفة  األحداث  األربع مع  العالم 
تخص البؤر ا�تمركز فيها ذاك الفيروس 
الفتاك، وغدا كما لو أنه القرية الصغيرة 
أحد  فــي  القش  النيران  التهمت  التي 
بعيد،  مــن  األدخــنــة  فظهرت  أحيائها، 
ا�حترقة  با�واد  قاطبة  الساكنة  وتأثرت 
الصورة  عن  أما  الرياح،  تناقلتها  التي 

فحدث، وال تفكر في التوقف، فقد واكبت 
ما يحدث أوال بأول، وأخذ منها البعض 
التي  تلك  طليعتها  وفي  النمطية،  صبغة 
مالبسها  في  الطبية  األطقم  على  تركز 
الحاالت  تستعد الستقبال  وهي  الخاصة 
وال  والعالج،  التعهد  تباشر  أو  ا�ؤكدة، 
ننسى تلك التي تركز على سبل الوقاية، 
فهذه  اليدين،  بغسل  يتعلق  مــا  سيما 
تكررت  كثير،  وغيرها  النمطية،  الصور 

العالم  تــجــوب  وهــي  مــتــواصــل  بشكل 
الوقت  يصل  ألــم  بعد؟  مــاذا  ثم  بأسره، 
أن  إلى  العالم  هذا  أبناء  لينتبه  ا�ناسب 
كنفها،  في  يعيشون  باتوا  التي  الظروف 
تستدعي تكثيف الجهود في اتحاد أمثل، 
وتعاون أشمل، �واجهة مختلف الجوائح 
التي تتربص بهم، في اصطفاف، واتخاذ 
تدابير صارمة شبيهة بهذه التي واجهوا 
تلك  أكــثــر  ــا  وم ا�ــقــيــت،  الــفــيــروس  بها 

وصنوها  ا�ــخــدرات  أليست  الجوائح؟ 
با�الي�  تفتكان  جائحتان  الــتــدخــ� 
من  الطاحنة  الحروب  أليست  سنويا؟! 
تعمر  أيامنا  في  أضحت  التي  الجوائح 
العا�يتان  الحربان  عمرت  مما  أطــول 
واليابس،  األخضر  على  فتأتي  بكثير، 
وتهلك األنفس صغيرها وكبيرها، وتشرد 
التيه  صحاري  في  بها  وتطوح  األســر، 
أشكاله  بكل  التلوث  أليس  والضياع؟! 
جائحة سممت األجواء وا�ياه واألراضي، 
وتسببت في األمراض، وفيما بات يعرف 
عينة  مجرد  هذه  الحراري؟!  باالحتباس 
هذا  في  األرض  أبناء  به  يصطلي  مما 
التي  القرية،  هذه  انتبهت  فهال  العصر، 
تسمى العالم، إلى ما يتهددها من مخاطر 
مما صنعت أيدي أبنائها وبناتها، لعلها 
وإقدام،  وعزم  حزم  في  وجهها  في  تقف 
وهذا لعمري ليس با�ستحيل، فقد برهن 
اإلنسانية  أن  على  ا�بغوض  الفيروس 
إصابتها  ينوي  �ا  التصدي  على  قــادرة 

به، والصمود في وجهه.

 عثمان محمود

مع كل يوم عصيب 
يمر من هذه المرحلة 

الخطيرة، يتبين أن 
المواطن المغربي 
لم يكن يحتاج إال  

لـ«قرصة» أو «تجبيدة 
لألذنين»، من خصم 
مجهول، من أجل أن 
يصحو ضميره، وأن 

يكف عن المساهمة في 
تمييع الحياة، وانتظار 
تحقيق أحالم واهية، 
ما تلبث أن تتحول إلى 

كوابيس مفجع
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ال تضربوا سيارات اإلسعاف 
بالحجارة

ال تضربوا سيارات اإلسعاف 
بالحجارة

خصومه  مؤخرا،  بولسونارو،  جايير  البرازيلي،  الرئيس  اتهم 
يتعلق  فيما  عمد  عن  ا�واطن�  بـ«خداع»  والصحافة  السياسي� 
فيه  تستعد  الذي  الوقت  في  الجديد،  «كورونا»  فيروس  بمخاطر 
دول أمريكا الالتينية الرتفاع متوقع في عدد الوفيات الناجمة عن 

الوباء.
آالف  بحياة  أودى   «19  - «كوفيد  ــاء  وب أن  من  الرغم  وعلى 
على  فادحة  خسائر  وفرض  العالم،  أنحاء  جميع  في  األشخاص 
أمريكا الالتينية في األسابيع ا�قبلة، حيث أغلقت العديد من الدول 
في القارة الحدود للحد من األضرار، فإن جايير بولسونارو، قاوم 
«هستيريا» وسائل اإلعالم  مثل هذه اإلجراءات الصارمة، ورفض 
«سيرى  وقال:  «أنفلوانزا صغيرة»،  بأنه  وصفه  الذي  بالفيروس، 
الناس قريبا أنهم وقعوا ضحية خداع هؤالء الحكام (يقصد حكام 
وسائل  من  األكبر  والجزء  الصحي)  الحجر  طبقت  التي  الواليات 

اإلعالم عندما يتعلق األمر بفيروس كورونا الجديد».
وزعم بولسونارو، أن موجة االحتجاجات التي اجتاحت البالد، 
كانت جزء من مؤامرة مدعومة بوسائل اإلعالم لإلطاحة به، وقال: 
الدولة..  رئيس  ضد  وسخيفة  ضخمة  وحملة  مخزية  حملة  «إنها 

يريدون إجباري على االستقالة مهما كان ذلك ممكنا».
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ظهرت إحدى النظريات تقول: إن الكون لو كان في مساحة ملعب 
لكرة القدم، لكانت ا�جرة التي نعيش فيها ليست إال كرة «بينغ 

بونغ» أو كرة غولف.
وال نعرف إن كانت هناك حضارات قبلنا على األرض، وال نعرف 
الكون  هو  سنة،  مليون  ألف   16 عمره  الذي  الكون  هذا  كان  إن 
الوحيد أو أن هللا سبحانه وتعالى خلق أكوانا وأفناها ثم أنشأ 
غيرها، وال ندري أي قوة اصطدام يحفظ بها هللا الكون والكرة 
من  ماليير  أربعة  منذ  األكبر  االصطدام  عن  نتج  التي  األرضية، 
السن� معها نشوء الحياة فيها بفعل اصطدامات أخرى وتكون 
فهذا  وحــواء،  آدم  هللا  خلق  أن  إلى  والحياة  وا�ياه  الجاذبية 
اإلنسان الذي يولد ويموت ويخترع آخر، ما آل إليه التقدم في 
«كورونا»، ولم يعرف  أو  لـ«األنفلونزا»  لم يجد عالجا  كل شيء 
النبات  التي يتكون منها  الخلية الصغيرة  ولن يعرف ربما سر 
والحيوان واإلنسان، وليس في قدرته الضعيفة أن يطيل عمره أو 
يجد دواء للموت، فاإلنسان ا�غرور بماله وجاهه وعلمه وتقدمه، 
عار أمام نفسه أنه كما قال أحد الكتاب: «إنه عاقل عاجز ويقوم 

بتعويض هذا العجز بادعاء السعادة واألستاذية والخلود».
فأن يخرج رؤساء أكبر الدول العا�ية ماال وجاها وعسكرا وعلما 
وتقنيات واقتصادا وتقدما... إلخ، ورؤساء حكومات وسياسيون 
أمام  ويتوحدون  ويتحدون  بل  العالم،  دول  كل  في  ومسؤولون 
خطر داهم اإلنسانية، فهذا ليس باألمر العادي، وأن يقع التنسيق 
مع كل دول العالم �جابهة مرض لم يستثن رؤساء وال وزراء وال 
أن تعلق جميع  الحدود وا�دارس،  فقراء، وأن تغلق  أغنياء وال 
األنشطة وجلسات ا�حاكم، أن يتوجه بالصالة والدعاء إلى هللا 
بعدما عجز البشر.. فهذا منتهى واجب مسؤولية اإلنسان الفرد 

بمدى وجوب الشعور بمسؤوليته.
القادرة  هي  الدول  عليها  تتوفر  التي  القانون  ترسانة  فليست 
على زجر اإلنسان الذي هلع وخاف من الجوع أكثر من ا�رض، 
هي  األموال  وال  اإلجراءات  وليست  وعيه،  قلة  هلعه  في  وزادت 
أعلنت  بعدما  اإلمكانيات،  وال  الوباء  هذا  من  تحد  سوف  التي 
أمريكا عن تخصيص 50 مليار دوالر �حاربته، وال تجنيد الدول 
شراء  وال  عليه،  للقضاء  ا�تطور  والعتاد  األموال  من  صناديق 
كلها  فهذه  الطبية..  اإلنعاش  بيوت  وال  األدويــة  وال  الكمامات 

تبقى محاوالت اإلنسان.
إن ا�سؤولية اليوم هي مسؤولية ستة ماليير من ساكنة األرض 
بعدما ظنت أنها قادرة على نفسها، وادعت أنها بفضل تقدمها 
ا�هد  في  التي تقضي عليها  األوبئة  اجتازت مرحلة  قد  وعلمها 
تدري  ال  حقيقية  محنة  أمام  اليوم  هي  إمكانياتها، فها  بفضل 
سرعة  من  أكبر  بسرعة  تسير  والتي  اجتياحها  إمكانية  مدى 
االحتياطات، وما اتخاذ الوسائل االحترازية إال محاولة التعافي 
منها، وحتى إذا وقع التعافي، ال يعلم ماذا سوف يكون تأثيرها 

على اإلنسانية بعد ذلك.
إذن، ما هو ا�طلوب من اإلنسان اليوم بعد التوجه إلى خالقه ألن 

يشفي ا�رضى ويعتق الصغار والكبار؟ 
تاما  امتثاال  يمتثل  أن  أوال  يجب  اإلنــســان الــذي  ضمير  إنــه 
سهلت  وقد  العالم،  بلدان  كل  في  الرسمية  الجهات  لتوجيهات 
بالحيطة  يتعامل  أن  ذلــك..  اإلنسان  ابتكرها  التي  األنترنيت 
محافظة على مصير اإلنسانية التي أصبح بها جميع األحياء  
فلذات أكبادنا وآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأحبائنا 
وحبيباتنا،  كل إنسان مهدد في هذا الكون ال فرق ب� أعجمي 
وال عربي وال أسود أو أبيض أو أصفر، الكل متضامن من أجل 

نجاة اإلنسانية.. إنه ضمير اإلنسان هو الذي على ا�حك .
يجب استخدام منصات التواصل االجتماعي التي تعتبر آخر 

ما توصل إليه الفكر اإلنساني في خدمة اإلنسان.
والعداوات  السياسية  والخالفات  األحقاد  عن  التعالي  يجب 

الباطلة والحروب ا�ادية وا�عنوية.. لفائدة هذا اإلنسان.
يجب أن نعلم بأن ليس كل من سوف - ال قدر هللا - داهمه الوباء، 
سوف يموت، ألن ا�وت بيد من بث الحياة، وال تدري أي نفس 

في أي أرض تموت وال بأية عدوى.
يخلد  وسوف  هللا،  شاء  إن  ذلك  كل  من  اإلنسان  يتعافى  سوف 
تاريخ اإلنسانية ما فعله اإلنسان بضميره ووعيه وماله وجاهه 
وعلمه، من أجل التضامن مع أخيه اإلنسان في محنة من محن 

تاريخ اإلنسانية ا�تطور. 
وهو شعب  تاريخه،  عبر  العالم  دول  كل  مع  تضامن  إن شعبنا 
من  كثير  على  ا�حنة  أوقـــات  فــي  يتغلب  أن  استطاع  عظيم 
بعث  وقد  أخيه،  مع  ا�غربي  اإلنسان  تضامن  وسجل  األمــور، 
تنتج  ما  وكل  والصوف واألغنام،  والشعير  بالقمح  أجدادنا 
العالم  اجتاحت  عندما  خيرات،  من  ا�عطاء  ا�غربية  األرض 
ومجاعات،  مماثلة  أوبئة  عنها  نتجت  ا�اضي حروب  القرن  في 
ذلك، و�ا طلب  القنصليات األجنبية شاهدة على  ولعل سجالت 
أن  ــا،  أوزارهـ الحروب  حطت  بعدما  يوما  ا�غرب  أغنياء  من 
يستخلصوا من الدول أثمنة ما صدروه تضامنا، أجابوهم بعزة 
نربح من ويالت  ال  آبائهم: نحن  العالية وشموخ  ا�غاربة  نفس 
خلقه  مساعدة  في  هللا  وجه  ابتغاء  ذلك  نفعل  نحن  الحروب، 

والتضامن مع اإلنسانية.
يتبع
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لنور الدين الرياحي

أعلن في فرنسا، يوم الثالثاء 
ــازف  ــن وفـــــاة عـ ــي، عـ ــاضــ ــ ا�
الكاميروني  الــســاكــســوفــون، 
متأثرا  ديبانغو،  مانو  الشهير 
«كــورونــا»  بفيروس  بإصابته 
دوروبير،  تييري  وقال  الجديد، 
مانو  الفنان  «إن  أعماله:  ناشر 
ديبانغو توفي في فرنسا جراء 
إصابته بمرض كوفيد - 19 عن 

عمر ناهز 86 عاما».
«فــرانــس  لوكالة  ووفــقــا 
ديبانغو،  أصبح  بريس»، 
جاز»،   - «األفــرو  أسطورة 
يقضي  عــا�ــي  نجم  أول 
بفيروس  إصابته  جــراء 

الجديد،  ــا»  ــورون «ك
على صفحة  وجاء 

الـــفـــنـــان عــلــى 
أن  «الفيسبوك»، 
الدفن  «مــراســم 
إطار  في  ستتم 
محض،  عائلي 
ــام لــه  ــ ــق ــ ــي وســ
تــكــريــم الحــق 
في أقرب فرصة 

ممكنة».
مـــــــــانـــــــــو 
هو  ــانــغــو  ــب دي

مــؤلــف إحـــدى أشــهــر األغــانــي 
ــي مــجــال مــوســيــقــى الــعــالــم  ف
 ،1972 سنة  ماكوسا»  «ســول 
ثانوية  أغنية  العمل  هذا  وكان 
لنشيد  مكرسة  أســطــوانــة  فــي 
مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون لــكــرة 
ــم  األم كـــأس  بمناسبة  ــدم  ــق ال
منسقو  رصدها  وقد  اإلفريقية، 
األســـطـــوانـــات فــي نــيــويــورك 

فعرفت نجاحا كبيرا.
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الوطنية  ا�ــؤســســة  ــت  ــال ق
متحف  يعد  الــتــي  للمتاحف، 
متاحفها،  أكبر  السادس  محمد 
أنها تقترح على زوارها طريقة 
ــارة  ــزي جــديــدة تــســمــح لــهــم ب
إلــى  الــحــاجــة  دون  متاحفها 
تجنبا  ــك  وذلـ إلــيــهــا،  التنقل 
«كـــورونـــا»  فــيــروس  لتفشي 

ا�ستجد.
القيام  من  الناس  وسيتمكن 
للمعارض  افتراضية  بــزيــارة 
احتضنتها  ــي  ــت ال الـــبـــارزة 
تحت  ــع  ــق ت الـــتـــي  ا�ــتــاحــف 
ــك مــن خــالل  ــ وصــايــتــهــا، وذل
 360 بزاوية  افتراضية  زيــارة 
ا�جموعات  من  للعديد  درجــة 

بدليل  معززة  الفنية،  واألعمال 
نصية  ــات  ــروحــ وشــ مــصــور 
ذات  ا�وضوعات  مختلف  حول 

الصلة با�عارض.
ــن في  ــف وهــكــذا ســيــكــون ال
الذي  العام،  الجمهور  متناول 
افتراضية   بزيارة  سيستمتع 
ملتزم  وهــو  الفنية  للمعارض 

بقواعد الحجر ا�نزلي.
ــة، في  ــسـ ــؤسـ ا�ـ وأبـــــــرزت 
ــا  ــ ــراءه ــ إج أن  لـــهـــا،  بـــــالغ 
ــالق ــ إط ــي  ــ ف ــل  ــث ــم ت األول، 

 ،le musée à la maison
 Face à مــجــمــوعــة  ونـــشـــر 
Picasso على األنترنيت ابتداء 

من يوم الجمعة ا�اضية. 

اآلباء  يتخلى  أن  يتصور  أحد  يكن  لم 
والعكس  ا�حنة،  في  وهــم  أبنائهم  عن 
فعال،  حصل  األمر  هذا  لكن  صحيح(..)، 
العا�ية،  األنباء  وكاالت  أكدته  ما  حسب 
فقد أقدم زوجان صينيان على التخلي عن 
االشتباه  بعد  في مطار صيني،  طفليهما 
«كــورونــا»  بفيروس  أحدهما  بإصابة 
من  ا�سؤول�  قبل  من  ومنعه  القاتل، 

ركوب الطائرة.
عن  نقال  اليوم»  «روسيا  موقع  وقــال 
أن  البريطانية،  «إكــســبــرس»  صحيفة 
في  طائرة  ركــوب  تحاول  كانت  األســرة 
مطار نانجينغ الدولي شرق الص�، لكن 
وابنتهما  ابنهما  وراءهما  تركا  الوالدين 
عند بوابة ا�غادرة، بعد أن تب� أن درجة 

بشكل  للغاية  مرتفعة  الصبي  حـــرارة 
مثير للقلق، ما أثار مخاوفهم من أنه قد 
يكون مصابا بفيروس «كورونا»، وذكرت 
الطفالن  شوهد  عندما  أنــه  الصحيفة 
مهجورين ووحيدين، اعتنى بهما موظفو 
وتظهر  الذهول،  من  حالة  وسط  ا�طار 
التواصل  موقع  على  ا�نشورة  الصور 
الطفل�  الصيني،  «ويبو»  االجتماعي 
دون  ا�غادرة  بوابة  عند  جالس�  وهما 
مراقبة، بينما يصطف عدة ركاب للدخول 

إلى الطائرة.
أن إجــــراءات  ــى  إلـ ــجــدر اإلشـــــارة  ت
الصينية  السلطات  بها  تقوم  احترازية 
تقنية  فــرقــا  مــطــاراتــهــا، ووضــعــت  فــي 
حاالت  لكشف  وتجهيزات،  ومتخصص� 

الرحالت،  مواصلة  من  ومنعها  مصابة، 
وإخضاعها للعالج.

منصات  على  نــاشــطــون  ــداول  تـ كما 
ألب  فيديو  مقطع  االجتماعي،  التواصل 
الرضيع  طفله  يداعب  وهو  يبكي  صيني 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 9 أشــهــر وا�ــصــاب 
وسائل  وتــداولــت  ــا»،  «كــورون بفيروس 
لم  التي  ا�ؤثرة  اللحظة  صينية  إعــالم 
تلقائية  أمــام  دموعه  األب  فيها  يتمالك 
يحمله  بــأن  لوالده  وطلبه  ولعبه  طفله 
األب  من  كان  فما  جــدوى،  دون  ويعانقه 
بكاء  نوبة  في  ليدخل  استدار  أن  سوى 
تعاطفا  أثــار  ما  طفله،  عيني  عن  بعيدا 
يستطع  لــم  الـــذي  األب  هــذا  مــع  كبيرا 

معانقة ابنه.



 

 ¢†`aQ …òdG π`LôdG ¿ƒ`«°ùfôØdG ∫É`àZG É`eóæY
á«°ùfôØdG á«≤jôaE’G áYƒªéŸÉH ±GÎY’G

24 األخيـــــــرة العدد:  1068الخميس 26 مارس 2020

التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

اغتيال «ماتيي»

وضعية  كــانــت   ،1962 سنة  فــي 
تختلف  للبترول  العا�ية  الــســوق 
وكانت  اآلن،  عليه  هــي  عما  كثيرا 
في  مستقلة  الــعــا�ــيــة  ــات  ــشــرك ال

معامالتها، منفصلة عن بعضها. 
في  آنذاك  البترول  وعرفت صناعة 
بطلها  كان  مدهشة  نهضة  إيطاليا، 
«إينريكو  اسمه  إيطالي  تاجر  عالم 
«إيني»،    شركة  أسس  الذي  ماتيي»، 
ــدهــاء والــذكــاء  وكـــان الــرجــل مــن ال
تصبح  إمبراطوريته  جعلت  لدرجة 
بالتنقالت  ألزمته  عا�يا،  نموذجا 
العربي،  العالم  أقطار  عبر  الكثيرة 

الخاصة،  طائرته  بواسطة  وأمريكا، 
باسم  مقترنا  «ماتيي»  اسم  وأصبح 

البترول وإمبراطورية البترول.
اإليطالي�  أمل  «ماتيي»  وأصبح 
أمــام  يــدافــع  أصبح  حينما  جميعا 
عن  وطنه،  في  الحكومية  األجــهــزة 
«كارتل»  عن  بلده  استقالل  ضــرورة 
الشيء  العا�ي،  اإلمبريالي  البترول 
في  شديدة  النتقادات  عرضه  الــذي 
والبريطانية.  األمريكية  الصحف 
بدأ  حينما  األنــظــار  إليه  واتجهت 
ا�نتجة  ــدول  ــ ال ــواق  ــ أس غـــزو  ــي  ف
في  سخية  عروض  وتقديم  للبترول، 

نسبة «الروايالتي» التي كان يقدمها 
للدول ا�نتجة للبترول، ولكن خوض 
ضد  ضروس  حرب  �ضمار  «ماتيي» 
العا�ية،  الــبــتــرول  شــركــات  أقـــوى 
حياته،  على  خطر  ألي  يعرضه  لــم 
على  يتعامل  كان  وقتها  العالم  ألن 
إال  للجميع،  الفرص  إتاحة  أســاس 
كانت  التي  الفرنسية  ا�خابرات  أن 
ملفات  في  الخوض  عن  تتوقف  لم 
األبناك السويسرية وخزائنها، عثرت 
مع  «ماتيي»  أمضاه  سري  عقد  على 
أن  بعد  الــجــزائــريــة،  ــورة  ــث ال قـــادة 
مع  اتفاقيات  وأمضى  للمغرب  جاء 

حكومتها، إلنشاء مصفاة للبترول.
الفرنسية  ا�ــخــابــرات  واكتشفت 

أن اتــفــاقــيــة «مــاتــيــي» مــع الــثــوار 
تعهدهم  عــلــى  تنهي  الــجــزائــريــ� 
بوضع  االستقالل  بعد  له  بالسماح 
الجزائري،  البترول  سوق  على  اليد 
الصحراء  في  عنه  التنقيب  وامتياز 
الجزائرية، وبا�قابل، يشرع «ماتيي» 
في تمويل الثورة الجزائرية بواسطة 
لحساب  يدفعها  مسبقة،  قـــروض 
الشركة األمريكية «أنتير أرمكو» التي 
الجزائري�،  للثوار  األسلحة  تشحن 
يبق  فلم  فعال،  الصفقة  تنفيذ  وبــدأ 

للفرنسي� شك.
التصوفي  ا�خطط  تنفيذ  وبـــدأ 

مكاتب  إلى  تقدم  حينما  لـ«ماتيي»، 
إصالح  في  فرنسي  خبير  «ماتيي» 
با�جموعة  االلتحاق  طلب  الطائرات، 
ــرات الــشــركــة،  ــائـ ــي تــتــعــهــد طـ ــت ال
شركة  جعل  ما  الشهادات  من  وقــدم 
طويل  عقدا  معه  تمضي  «مــاتــيــي» 
ا�يكانيكي  الخبير  يكن  ولــم  األمــد، 
إال  «لــوران»،  واسمه  الطائرات،  في 
قررت  التي  الفرنسية  العصابة  رجل 

اغتيال «ماتيي».
تكليف  «مــاتــيــي»  شــركــة  وقـــررت 
على  بــاإلشــراف  «لــــوران»  الخبير 
أنشأته  للشركة،  تابع  صغير  مطار 
عن  بعيد  غير  صقلية  جــزيــرة  فــي 
جوال  مدينة  من  قريب  للتنقيب  مركز 
بصفة  يأتي  «ماتيي»  وكان  بصقلية، 
التنقيب،  عمليات  لتفقد  أسبوعية 
نوع  مــن  الخاصة  طائرته  ممتطيا 
«موران»، وهي طائرة نفاثة صغيرة.

أكتوبر   25 ليلة  «ماتيي»  وقضى 
يغادرها  أن  على  صقلية،  في   1962
وكانت  ميالنو،  اتجاه  في  صباحا 
في  «لوران»  للخبير  مواتية  الفرصة 

أن «يشتغل» على الطائرة ليال.
موظفو  وسمع  الطائرة  وأقلعت 
برج ا�راقبة كالم ربان الطائرة وبها 
وبغثة  ميالنو،  اتجاه  في  «ماتيي»، 

انقطع االتصال.
إحدى  فوق  الطائرة  كانت  وفعال، 
الغابات عندما انفجرت، ولم ينج أي 

واحد من ركابها.

اغتيال «فيليكس موميي»

على  دوكول  الجنرال  عرض  عندما 
كانت  التي  اإلفريقية  الـــدول  بعض 
طريقة  الــفــرنــســي،  للحكم  خاضعة 
الحكم  تحت  البقاء  ب�  االستفتاء، 
هيكل  فــي  الـــدخـــول  أو  الــفــرنــســي 
لم  لفرنسا،  تابع  إفريقي  كونفدرالي 
فالوضع  اختيار،  من  الدول  لتلك  يكن 
بالعلم  إمتاعهم  باستثناء  نفسه،  هو 

وبسفارات في الخارج.
وكانت الكاميرون إحدى الدول التي 
اإلفريقية  ا�جموعة  في  الدخول  قبلت 
الزعماء  غضب  أثــار  مما  الفرنسية، 
كانوا  الــذيــن  ــة  ــارق األف السياسي� 
حقيقي،  استقالل  أجل  من  يناضلون 
الكبير،  الكاميروني  ا�ناضل  وبينهم 
«فيليكس موميي»، الذي فضل اللجوء 
ا�طالبة  في  لالستمرار  سويسرا  إلى 

باستقالل حقيقي.
وفعال، لم يقبل الجنرال دوكول من 
حرا  يبقى  أن  النحيف،  األســود  هذا 
الدولية  ا�نظمات  كواليس  في  طليقا 
الجنرال  مشاريع  يهزئ  جنيف،  في 

دوكول.
الفرنسية  الدولة  رئيس  يكن  ولــم 
بحاجة ألن يفصح عن تضايقه، فهناك 
«الساك»،  رجــال  من  مجموعة  حوله 
منه  يقبلوا  لم  الذين  السالح  رفــاق 
باستقالل  «السود»  لهؤالء  يعترف  أن 
صوري، وهم الذين يعتبرون أن العرب 

يعاملوا  مــن  بأكثر  أحــق  ــة  ــارق واألف
ــار عــصــابــات  ــي ــع اخــت ــوق كــعــبــيــد، ف
في  ســابــق  ضــابــط  عــلــى  التصفية 
جلى  خدمات  قدم  الفرنسي،  الجيش 
للمخابرات الفرنسية، واسمه «ويليام 
فقد  إذن،   ،1895 مواليد  من  بيشتيل» 
كان في الستينات رجال وقورا ال يشك 

أحد في مصداقية شخصه.
«فيليكس  الغتيال  ا�خططون  وبدأ 
التي  للعملية  التحضير  في  موميي» 
الزعيم  كـــون  ــن  م خــطــورتــهــا  تنبع 
اإلفـــريـــقـــي مــشــهــور فـــي األوســــاط 
ــن طــرف  ــة، ومـــراقـــب مـ ــاســي ــســي ال
من  ومرافق  السويسرية،  السلطات 
طــرف حــارس خــاص، ثم أنــه صديق 
ــة االتــحــاد  ــي ــارج حــمــيــم لـــوزيـــر خ

«مولوطوف». السوفياتي 
«بيشتيل»،  ا�خابرات  رجــل  وبــدأ 
الزعيم  ضحيته:  من  التقرب  عملية 
في  نفسه  لــه  قــدم  عندما  اإلفــريــقــي، 
(غانا)  أكرا  بمدينة  ا�ناسبات  إحدى 
على أنه صحفي أمريكي متعاطف مع 
زعيمها  ومــع  الكاميرونية  القضية 

«موميي».
تقابل   ،1960 أكــتــوبــر   13 وفـــي 
فأظهر  جنيف،  في  «صدفة»  الرجالن 
بلقاء  ــرى  ــب ك ســـعـــادة  «بــيــشــتــيــل» 
في  للعشاء  دعـــاه  الـــذي  «مــومــيــي» 
«صحن  بجنيف يسمى  مرموق  مطعم 
بجنيف،  القديمة  ا�دينة  في  الفضة» 
«فيليكس  عودة  وبعد  العشاء،  وبعد 
موميي» لغرفته، أحس بتعب ومغص 
في أمعائه استمر �دة يوم�، فطالب 
بنقله إلى ا�ستشفى بعد أن عرف أن 
وضعيته خطيرة، فالزعيم الكاميروني 
سبق له أن درس الطب قبل أن يتفرغ 
ا�ستشفى،  أطباء  وأمــام  للسياسة، 
((لقد أطعمت سما من نوع  لهم:  قال 

الطاليوم)).
الذي  السم  من  نوع  و«الطاليوم» 
ويبدأ  ــدا،  روي رويــدا  مفعوله  يسري 
اآلخر،  بعد  واحــدا  األعضاء  شل  في 
مختنقا،  به  ا�سموم  يموت  وأخيرا 

وذلك ما حصل فعال لـ«موميي».
الذي  «بيشتيل»  مهمة  انتهت  لقد 
ــي ســمــا من  ــق ــري أطــعــم الــزعــيــم اإلف
السلطات  ــدأت  وب «الطاليوم»،  نــوع 
تأكد  أن  بعد  البحث  في  السويسرية 
لها أن الزعيم اإلفريقي أطعم سما في 
شك  يبق  ولم  الفضة»،  «صحن  مطعم 
في أن الذي أطعمه سما هو رفيقه في 
وتوجه  بيشتيل»،  «الصحفي  ا�ائدة 
الستنطاق  السويسري  البحث  ضباط 
هويته  على  التعرف  بعد  «بيشتيل» 
 4 يوم  شقته  باب  وطرقوا  الحقيقية، 

نونبر، فلم يجبهم أحد.
بوسائلهم  الباب  فتحوا  وعندما 
يشبه  رجــل  جثة  وجـــدوا  الــخــاصــة، 
«بــيــشــتــيــل» مــخــرومــة بــالــرصــاص، 
مات  فقد  الحقيقي،  «بيشتيل»  أمــا 
أحد  في  ووجهه،  اسمه  غير  أن  بعد 

مستشفيات جنيف.
يتبع

أكــبــر مــن الــخــيــال، وأقـــرب إلــى 
رواد  يخططه  كــان  مــا  ا�ستحيل، 
خالل  أروبـــا  فــي  العا�ي  ــاب  اإلرهـ
كما   - لنا  قدموا  وحيث  الستينات، 
سبق - نماذج عن كل نوع من أنواع 
اإلرهاب التي تهز العالم هذه األيام، 
وتكتب في سجل العرب وحدهم، فقد 
تونس،  في  االغتيال  عمليات  رأينا 
واخــتــطــاف الــرهــائــن فــي ا�ــغــرب، 
واختطاف طائرة بنبلة في الجزائر.

الحرب  أعقاب  في  العالم  ولكن 
دخل  أن  وبــعــد  الــثــانــيــة،  العا�ية 
هي  التي  ــاردة  ــب ال الــحــرب  مرحلة 
بجميع  لإلرهاب  الحرفية  الترجمة 
ــم يــكــن يعرف  أشــكــالــه الــبــشــعــة، ل
وال  الشرسة،  الحرب  هذه  جزئيات 
كانت أجهزة اإلعالم العا�ية تضخم 
يجري  مثلما  اإلرهـــاب  مــمــارســات 
الجرائم  تلك  أخبار  كانت  بل  اآلن، 
مــحــدود،  إعــالمــي  إطـــار  فــي  تبقى 
مثلما  األ�انية  الصحف  تصدر  فلم 
وبــحــروف  األولـــى  صفحاتها  فــي 
اغتيال  مــحــاوالت  أخــبــار  غليظة، 
كانت  األعمال  تلك  ألن  «سكوتير»، 
با�نطوق  يسمى  فيما  تدرج  دائما 
بينما  «حوادث وأحداث»،  الصحفي 
البوليسية  ــات  ــرواي ال مؤلفو  كــان 
السينمائية،  ــالم  ــ األف ومــخــرجــو 
األعمال  تلك  جزئيات  فــي  يــجــدون 
اإلرهابية بعد فحصها، مادة خصبة 
بضاعتهم،  وترويج  خيالهم  لشحذ 
فعرفت الروايات البوليسية واألفالم 
عن الجاسوسية، نهضة كبرى خالل 
الناس  من  الكثير  كان  الفترة،  تلك 
الخيال،  صنع  من  أنها  يتصورون 
ووثائق  مــذكــرات  سلسلة  لتصدر 
في  تثبت  بعد،  ما  في  واعترافات 
كثير من األحيان أن ما تتضمنه تلك 
الروايات واألفالم، إنما كان جزء من 
الحقيقة، على سبيل ا�ثال، الشريط 
أخرجه  الذي  «ماتيي»  السينمائي 
اإليطالي  السينمائي   ،1971 سنة 
دور  ــل  ــث وم روزي»  «أنــســيــســكــو 
«جيان  اإليطالي  ا�مثل  فيه  البطولة 

فولونتي».
خبايا  الشريط  هــذا  كشف  وقــد 
وجزئيات جد دقيقة عن عملية اغتيال 
الفرنسية  ا�خابرات  رجــال  نفذها 
إطار  في  داخلة  وكانت   ،1962 سنة 
الحرب التي أعلنها الفرنسيون على 
كل من يقدم مساعدة لثورة الجزائر.

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 السادسة

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

الجنرال دو غول


