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الطيب العلوي

ال حديث في كواليس البر�ان 
إال عن «الرئيس» الذي طرد من 
الرئاسة(..)، حيث تحول من التهديد 
باللجوء للقانون إلى التهديد بجلب 
«فقيه سوسي» قادر على تشتيت كافة 
رفقائه في الحزب، بعمل سحري كبير.. 
غير أن جائحة «كورونا» وتوقيف عمل البر�ان، 
حال دون التأكد من الجانب العملي في هذه 
التهديدات التي بات أعضاء الحزب يتداولونها 
مع طرائف شهر رمضان.   
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إحصائيات منظمة الصحة 
العالمية تنذر بالخطر

 ..ó`©H øY á`dhódG
في انتظار رفع حالة الطوارئ

سبق أن رفعت الدولة اِّـغربية عدة شعارات للقرب، كتقريب اإلدارات من اِّـواطنني، وتقريب 
الخدمات للمناطق النائية، وتقريب اِّـدارس للعالم القروي، أما اآلن، فقد أصبح الشعار اِّـرفوع هو 
«االبتعاد» قدر اإلمكان، حيث بات آالف اِّـوظفني واِّـستخدمني يؤدون «عملهم عن بعد»، وبالتزامن 

مع الحجر على اِّـواطنني، تم إطالق منصات التعليم عن بعد، وبدأ القضاة يحكمون عن بعد، دون 
لقاء مع اِّـتهمني واِّـتفرجني والفضوليني َّـ قاعات اِّـحاكم، ولوال ضعف اإلمكانيات لفرض على 

اِّـواطنني التسوق عن بعد.. إنها مالمح دولة أخرى تقدم جميع خدماتها عن بعد، وتقرتب منا كلما 
ابتعدت عنا، فإُّـ متى سيتحمل اِّـغاربة هذا النموذج الطارئ، الذي يفرض عليهم إجراءات لم 

يتعرضوا لها من قبل كما َّـ هذه الصورة(..)؟

التزام مصطفى 
العلوي مع قرائه 

مستمر 

سياسة التقارير بين األمس واليوم 20 الحقيقة الضائعة
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التسريبات الخطيرة في زمن «كورونا»
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العدد: 1073 
الخميس

 30 أبريل 2020
كواليس األخبار

تطبيق »�ضبط التحركات«.. دفعة 
جديدة مليدان »التبولي�ضيت«؟

في إطار الوقاية من انتشار »كوفيد - 19«، سينضم املغرب 
إدخال  اختارت  التي  الــدول  مجموعة  إلى  األسبوع  هذا 
تقنية »التراكينغ« )Tracking(، أي باملعنى العاّمي، تتبع 
تصرفات وتنقالت مستخدمي »تطبيق« عبر هاتف محمول 
العصري،  التقني  بمفهومها  هذا  معني،  أنترنيت  موقع  أو 
لكن باملعنى املغربي األصيل، ليس لها لألسف مرادف آخر 

غير أسلوب »الحضية«.
بــدون  املــغــرب  اصطفاها  الــتــي  االستراتيجية،  ــذه  ه
تردد)...(، تتجلى في إلزام كل املواطنني بتحميل »تطبيق« 
بني  إما  دائمة،  وبصفة  املوجودة،  الذكية،  هواتفهم  على 
مدى  معرفة  بهدف  ــك  وذل جــيــوبــهــم)...(،  في  أو  أيديهم 
مخالطتهم للمصابني بالفيروس، ومن تّم، تبليغ السلطات 
بصفة تلقائية، إذا ما خالط أحد املرضى املستخدمني لهذا 
التطبيق أشخاصا ساملني، ووْضِع هؤالء األصحاء في عزلة 
للعدوى  21 يوما، لتجنب خطر احتمال نقلهم  إلى   14 ملدة 

وإصابة آخرين.. »الشكوى لـله«.
إضافة لكل التدابير الناجحة - لحد اآلن - التي اتخذها 
هذا  يكون  قــد  املستجد،  ــا«  »كــورون محاربة  فــي  املــغــرب 
على  الوباء  هــذا  ملكافحة  فعالة  وسيلة  ــدوره  ب التطبيق 
حالة  أي  على  بسرعة  للتعرف  وأيضا  الوطني،  املستوى 
ثالثة  فإن  املعطيات،  وأنه حسب  للفيروس، خاصة  تفشي 
مغاربة من ضمن أربعة يتوفرون على »هاتف ذكي«.. لكن، 
ما يجدر بالذكر، هو أن الدول التي أدخلت هذا »التطبيق« 
حيز التطبيق: اململكة املتحدة، سنغافورة، الصني، وكوريا 
الجنوبية، إضافة إلى فرنسا التي مشروعها قيد التطوير، 
التداعيات  حــول  النقاش  فتح  في  ذلــك  قبل  كلها  شرعت 
الخطيرة لهذا النوع من التطبيقات على الحريات الفردية 
وحماية البيانات الشخصية، لكن الرباط، يبدو أنها قامت 
بـ»شرع يديها« دون استشارة أحد)...(، مما يشكل انحرافا 
املعلومات،  تكنولوجيا  حريات  قانون  يخص  فيما  تاما 
بشأنها  املغرب  يتمتع  ال  والتي  دوليا،  العمل  به  الجاري 
ناحية  من  ال  ترتيب،  بأحسن  وال  سمعة،  بأرقى  ال  أصال، 
حماية البيانات الشخصية، وال من ناحية الحريات الفردية.

املذكورة  الدول  التي خرجت بها  ومن بني االستنتاجات 
الجهات  الشفافية)...(، بوضع مقترحات  لعبت ورقة  التي 
واستطالع  املــنــاقــشــة،  قصد  الــطــاولــة،  على  املختصة 
نشرتها وسائل  التي  املرجعية  للوثائق  ووفًقا  الرأي)...(، 
بني  وصل  صلة  بدورها  لعبت  التي  نفسها  الــدول  إعــالم 
صانع القرار واملعني باألمر كما يجب لألمور أن تكون)...(، 
البيانات واملعطيات املستخلصة من  أنه ملعالجة  فقد تبني 
معلومات املستخدمني التي ستأتي بها برامج هذا التطبيق 
املحمول، يجب أن يتم تخزينها فقط على هاتف املستخدم 
وذلك   ،)serveur( معلوماتي  خــادم  على  وليس  نفسه، 
احتراما لحرية تصرف املستخدم، ولخصوصياته، كما تبني 
أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه البيانات ألغراض 
19«، هو   - »كوفيد  انتشار  الخاصة بتتبع  تلك  أخرى غير 
للتطبيق   )Open source( الكاملة  املصدر  شيفرة  نشر 
إذ بمجرد فتح شيفرة املصدر هذه، يمكن تدقيقها  املطور، 
الحماية  لضمان  املعلومات  تكنولوجيا  خبراء  قبل  من 

الكافية للبيانات الشخصية التي سيتم جمعها.
فالسؤال إذن، يتمحور حول ما إذا كان املغرب قد فكر في 
الوقاية  في  املتجلي  األساسي  الدافع  باملوازاة مع  كل هذا 
من انتشار الفيروس، أو إذا ما كان شغفنا العريق في حب 
االستطالع)...(، قد يغلب، ويجعل من هذا التطبيق وسيلة 

إضافية ملعرفة ما لم نكن نعرفه عن كل فرد)...(.
ليبقى املهم: اعلموا أن معظم الدول املذكورة لم تقتصر 
وإنما  فحسب،  بال«  و»البال  والنظريات،  املقترحات،  على 
طمأنة  عن  أسفر  مما  املقترحات،  هذه  كل  بالفعل  نفذت 
ونتيجة  الشخصية،  بياناتهم  استخدام  بشأن  مواطنيها 
لذلك، انضم املاليني من املستخدمني للتطبيق إلى العملية 

وقاموا بتثبيته، نظرا ملنافعه الطبية، والالبوليسية)...(.
أخيرا، دعونا ال نفوت فرصة استعادة ثقة املواطنني في 
مؤسستهم األمنية، ألنه قد يكون من العار أن تتخلى غالبية 
الثقة،  لعدم  التطبيقات  من  النوع  هذا  تثبيت  عن  املغاربة 
حيث أنه، وبدون دعم شعبي هائل لهذا النوع من املبادرات، 

سيكون ببساطة عديم الفائدة.

بقلــم:

الطيب العلوي

لشكر يقترح صرف أموال االقتراع في الحرب على »كورونا« 

 الرباط. األسبوع

رغم  الــيــوســفــي،  الــرحــمــان  عبد  أبـــدى 
»رسالة  سمي  ملا  رفضه  الصحية،  ظروفه 
االتحاد االشتراكي« التي دافعت عن اقتراح 
انتخابات  بتأجيل  تنتهي  وطنية  حكومة 
األوضاع  استقرار  حني  إلى  لفترة،   2021
السالبة  الــتــراجــعــات  بعد  االقــتــصــاديــة 

والشديدة األثر بسبب »كوفيد 19«.
األسبق،  الحكومة  رئيس  يستسغ  ولم 
الفقرة   »األســبــوع«،  مصدر  قــول  حد  على 
كل  »إن  تقول:  التي  الرسالة  من  األخيرة 
تعد  لم  املعتادة  السياسية  اللعبة  قواعد 
سارية املفعول، إننا شئنا أم أبينا، نعيش 
استثنائية«،  أزمة  وسط  استثنائية  حالة 
يجب  التي  االستثناء  لحالة  إحياء  وهــو 
رفض إلقاء ظالل باسمها في هذه املرحلة.

االتــحــاد  لــحــزب  األول  للكاتب  وســبــق 
»إنــهــاء  إمكانية  اقــتــرح  أن  االشــتــراكــي، 
واالنتقال  العثماني  الدين  سعد  حكومة 
بأنه  موضحا  وطنية«،  وحدة  حكومة  إلى 
»إذا طال الوباء، فستصبح الحاجة للجوء 
إلى حكومة وحدة وطنية وراء امللك محمد 
املغرب  أن  معتبرا  حتميا«،  أمرا  السادس 

في حالة حرب تتطلب وحدة وطنية.
وحــدة  حكومة  لشكر  إدريـــس  ويقترح 

ــك، االنــتــخــابــات  وطــنــيــة، ســتــؤجــل والشــ
القادمة، عوض احتمال تمديد عمر الحكومة 
هذا  أن  »األسبوع«،  ويرى مصدر  الحالية، 
التوجه في االتحاد االشتراكي يرى صرف 
ظل  في  لالنتخابات،  املوجه  املالي  الغالف 
صندوق  إلــى  الوطنية،  الــوحــدة  حكومة 

»كورونا« الذي يجب أن يتواصل عمله إلى 
أن يتعافى املغرب.

ويتخوف تيار اليوسفي من أي أزمة في 
هذه  انتهاء  بعد  االنتخابات  إلى  الرجوع 
بالدستور  العمل  تعلق  قد  التي  الخطوات 

أيضا.

اليو�ضفي يرف�ض تاأجيل االنتخابات ومقرتح حكومة وحدة وطنية

لشكراليوسفي

 الرباط. األسبوع

ــذ الــعــشــريــة  ــن ــاذا املـــغـــرب، وم ــ  مل
املجالس  خلق  على  دأب  األخــيــرة، 
ــة  ــوازي واملــؤســســات الــدســتــوريــة امل
واملجلس  للتعليم  األعــلــى  كاملجلس 
ومجلس  واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي 
وغيرها  الوسيط،  ومؤسسة  املنافسة 
من املؤسسات التي يعني بها عشرات 
والنقابيون  والسياسيون  الخبراء 
وتستنزف املاليير من امليزانية العامة؟ 
وألي غاية يتم إحداثها إن لم يكن لها 
التي  األزمــة  مثل  األزمـــات  وقــت  دور 
طرحت  األسئلة  هذه  اليوم؟  نعيشها 
البالد  ساسة  كبار  صفوف  في  بقوة 
خاصة  »كورونا«،  أزمة  يدبرون  وهم 
ــصــادي واالجــتــمــاعــي  ــت املــجــلــس االق
رضى  االتحادي  يقوده  الذي  والبيئي 

الشامي.
لـ»األسبوع«،  قال  مطلع  جد  مصدر 
أن عدة أطراف سياسية ناقشت غياب 
ــصــادي واالجــتــمــاعــي  ــت املــجــلــس االق
ــا«، بحيث كــان من  ــورون ــة »ك عــن أزم
خبراء  يضم  الـــذي  ــو  وه ــروض،  ــف امل
االجتماعية  والقضايا  االقتصاد  في 
الحكومة  عليه  تعول  أن  والبيئية، 
ملواجهة  والخطط  بالدراسات  ليمدها 
الجائحة، ويقترح عليها حتى الحلول 
والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية 
بدل لجنة اليقظة، رغم أن هذه األخيرة 

قامت بدورها.
مجلس  أن  ذاتــــه،  املــصــدر  ــد  ــ وأك
ــذي يــحــظــى بــشــرعــيــة  ــ الــشــامــي الـ
ينص  مؤسسة  باعتباره  دســتــوريــة 
بشرعية  ــك  ــذل وك ــور،  ــدســت ال عليها 
السياسية  ملكوناته  بالنظر  سياسية 
تركيبته،  في  تحضر  التي  والنقابية 
الخبراء  لحجم  بالنظر  كبيرة  وبخبرة 
كانت  إلــيــه،  املنتمني  واالقتصاديني 
دور  لعب  في  تساعده  مؤهالت  كلها 
»كورونا« إلى جانب  أساسي في أزمة 
املؤسسات األخرى لرسم خريطة كيفية 
والخروج  الصحي  الحجر  مدة  إنهاء 

من حالة الطوارئ.

اأين اختفى املجل�ض 
االقت�ضادي واالجتماعي 

وقت اجلائحة؟

األسبوعكاريكاتور 

جبل »�ضريفان« يلب�ض 
العلم املغربي

يف  الشهير  »سيرفان«  جبل  إضــاءة  متت 
سويسرا لبضع ساعات، مساء يوم اخلميس 
هذه  وتعد  املغربي،  العلم  بألوان  املاضي، 
مماثلة  إجراءات  سلسلة  من  جزء  املبادرة 
أجــل  ــن  م ــات«،  ــرمـ »زيـ منتجع  اتــخــذهــا 
مكافحة  يف  العالم  شعوب  مــع  التضامن 

جائحة »كوفيد 19«
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الـــذي يجري  الــبــحــري  ســفــيــان 
ا�لك  لصفحة  كــمــديــر  تقديمه 
«الفيسبوك»،  السادس في  محمد 
عن  لتكتب  مواقع  عــدة  معه  جر 
الــســادس  محمد  ا�ــلــك  خـــروج 
لــالطــمــئــنــان عــلــى الــشــعــب في 
صورة  الجميع  ليتداول  الرباط، 
وكأنها  خضراء  رياضية  سيارة 
أن  للملك، والواقع  صورة حديثة 
ا�لك محمد السادس لم يكن يركب 
تلك السيارة، بل شوهد في نفس 
الــيــوم على مــ� ســيــارة أخــرى 
على  يلتزم  وهو  بنفسه،  يقودها 
الكمامة  بوضع  ا�واطن�  غــرار 

ودون إجراءات بروتوكولية(..).
 

إللغاء  العليا  ــر  ــ األوام صـــدرت 
بالتزامن  الصحافي�  تنقل  منع 
ــروض  ــف ــجــول ا� ــت مـــع حــظــر ال
وزارة  اعــتــراف  عــدم  وكــان  ليال، 
الصحفي،  بالنشاط  الداخلية 
حيوي»،  «غير  نشاطا  واعتباره 
قد أدى إلى موجة استنكار وسط 
الهيئات ا�هنية، منها على سبيل 
ا�ثال النقابة الوطنية للصحافة، 
ونادي الصحافة، وا�ركز الوطني 

لإلعالم وحقوق اإلنسان.. 

العجب..  بطل  السبب  علم  إذا 
إلى  أدى  ــذي  ال الخطأ  أن  تأكد 
العام  األمــ�  ب�  صــراع  نشوب 
ــرة  ــاص ــع لــحــزب األصـــالـــة وا�
ــق الــحــزب داخــل  ــري ورئــيــس ف
مجلس النواب، راجع إلى خالف 
األسئلة  جلسة  سبق  سياسي 
حيث  الحكومة،  لرئيس  الشهرية 
ينوون  البر�اني�  بعض  ــان  ك
استغالل ا�ناسبة لتوجيه رسائل 
بينما  ووزرائــه،  ألخنوش  الشكر 
الخالف  إظهار  على  وهبي  أصر 

مع حزب األحرار ورئيسه(..).

بينما تتحرك عدة أطراف لترويج 
أن  منها  يفهم  التي  ــدراســات  ال
يــكــون إال مع  ــن  ل الــحــجــر  رفـــع 
با�غرب(..)،  يوليوز  شهر  مطلع 
في  تضررا  األكثر  الــدول  شرعت 
الطوارئ  لحالة  التدريجي  الرفع 
الصحية، والنموذج من إسبانيا، 
الطريق،  في  وفرنسا  وإيطاليا، 
عن  ماكرون  الرئيس  أعلن  حيث 
شهر  فــي  ــة  ــدراس ال استثئناف 

ماي(..).

آالف  عن  العفو  من  الهدف  كــان 
العبء عن  السجناء، هو تخفيف 
لكن  «كورونا»،  السجون في زمن 
بارتفاع  اصــطــدم  ا�جهود  هــذا 
خرق  خلفية  على  ا�عتقل�  عدد 
قانون الطوارئ الصحية وقضايا 
بـــ«كــورونــا»..  عالقة  لها  أخــرى 
والحصيلة: اعتقال آالف ا�تهم� 
ــع ظــهــور فــيــروس  بــالــتــزامــن م

«كورونا» في السجون.

ما خفي
كان  أعظم

تحت ا�ضواء

هل تتدخل النيابة العامة للتحقيق في موضوع اختفاء الكمامات؟ 
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 الرباط. األسبوع

مع  حقيقية  محنة  ا�غربي  الشعب  عــاش 
لكن  الحكومة،  فرضتها  أن  بعد  الكمامات 
أغلب ا�واطن� لم يجدوها ال في متاجر البيع 
لشركات  توزيعها  منح  تم  حينما  بالتقسيط 
توزيع الحليب، وال حتى بعد االرتباك والتراجع 
عن هذا القرار ومنح حق توزيعها للصيدليات، 
فما  الجهات،  زالت غير متوفرة في بعض  وال 
«غياب» الكمامات؟ وما هي الجهة  هي حقيقة 

ا�سؤولة عن هذا التعثر في توزيعها؟
إلى  ا�صنع  من  األمــر  تقصت  «األســبــوع» 

أن تبحث  ا�ستهلك، وحاولت 
هذه  فــي  مــفــقــودة  حلقة  عــن 
السياق،  هذا  وفي  السلسلة، 
الوزير  أن  الصحيفة  علمت 
شركة  تكليف  قــرر  العلمي 
إمبراطور  ملكية  في  خاصة 
في  يشتغل  مــقــرب(..)  مالي 
عالقة  وال  التغذية  مــجــاالت 
ا�واد  أو  ــة  األدوي بتوزيع  له 
الكمامات،  أو  طبية  الشبه 
ا�حظية  الــشــركــة  أن  حــيــث 
التي  ــوم  ــي ال ــدة  ــوحــي ال ــي  ه
مباشرة  الــكــمــامــات  تجمع 
في  وتضعها  ا�ــصــانــع،  مــن 
على  الــثــمــانــيــة  ــهــا  مــخــازن
مــســتــوى الــتــراب الــوطــنــي، 
شركات  على  تحيلها  أن  قبل 
تفوق  والتي  ــة  األدوي توزيع 
30 شركة عبر مختلف التراب 
الوطني لتوزعها بدورها على 

الصيدليات.
من  ا�حدد  العدد  أن  ا�ــصــدر،  نفس  ــد  وأك
شركة  بكل  الخاصة  «الكوطة»  أي  الكمامات، 
الصناعة  وزارة  تحددها  األدويـــة،  لتوزيع 
التي تكون  «الكوطة»  والتجارة كل يوم، وهي 
وشغف،  بلهفة  ا�ــوزع  وينتظرها  جدا،  قليلة 
«شركة  إلى  يوميا  لألدوية  موزع  كل  ويذهب 
عبر  ثمنها  مسبقا  ــؤدي  وي الــوزيــر»،  صديق 
الشيك قبل تسلم حصته الضئيلة جدا، ليقوم 
وسط  الصيدليات  على  بتوزيعها  الح�  في 
التي  القليلة  النسب  من  هــؤالء  احتجاجات 

يتوصلون بها مقارنة مع حجم الطلب.

توزيع  شركات  أن  ــه،  ذات ا�صدر  وأضــاف 
األدوية تحتج على النسب القليلة التي تتوصل 
ا�عامل،  وب�  بينها  الوساطة  شركة  من  بها 
الصيدليات،  على  حينه  في  بتوزيعها  وتقوم 
ستب�  التي  الفواتير  لنشر  اليوم  ومستعدة 
ومدى  الكمامات،  هــذه  من  مقتنياتها  حجم 
ومادام  لذلك،  الصيدليات،  على  كلها  توزيعها 
التوزيع من شركات األدوية يكون كامال بهدف 
لـ«الشركة  دفعوها  التي  مبالغهم  استرجاع 
ا�حتكرة»، ومادامت الصيدليات تطالب با�زيد 
فأين  محالتهم،  من  نفذت  التي  الكمامات  من 
الوزير  التي يصرح  الكمامات  إذن مالي�  هي 
في  بقيت  هل  ووزعــهــا؟  صنعها  ا�غرب  بــأن 

الوزير  أم في مخازن صاحب  مخازن ا�صنع، 
األدوية  توزيع  مخازن شركات  في  أم  العلمي، 
التي تقول أنها سلعة دفعت ثمنها «كاش» �اذا 
التي  الصيدليات  في  أم  لتبور،  بها  ستحتفظ 
لم تجد ما تبيعه للزبناء؟ هذه األسئلة تتطلب 
تحقيقا عاجال من النيابة العامة، قصد الكشف 
عن مصير الكمامات ومكان تواجدها، ألن األمر 
هنا يمس صحة وسالمة ا�واطن� في ظروف 
الحجر الصحي وانتشار وباء «كورونا»، وعلى 
الجميع تحمل مسؤوليته أمام الوطن في هذه 

ا�حنة الدقيقة التي تمر منها البالد.

فــي ســيــاق الــجــدل حــول الــكــمــامــات، كتب 
هشام  وا�ــعــاصــرة،  األصــالــة  حــزب  بر�اني 
تنقلها  لــلــجــدل،  مثيرة  تــدويــنــة  ا�ــهــاجــري، 
((بلغني  نقصان:  أو  زيــادة  دون  «األسبوع» 
وتوزيع  عملية تصنيع  أن  ا�صنع�،  أحد  من 
«كــورونــا»  صــنــدوق  فيها  يساهم  الكمامات 
أن  يعني  وحــدة،  لكل  سنتيما   50 بـ  تقريبا 
ا�صنع يبيعها بدرهم للوحدة يدفع ا�وزع 50 
سنتيما تضاف إليها 10 سنتيمات للموزع و20 
سنتيما لتاجر التقسيط، وتباع بـ 80 سنتيما، 
والفرق يستخلص من صندوق كورونا بعملية 
الوزير،  السيد  لتصريحات  وتبعا  حسابية، 
ننتج 6.8 مليون كمامة فاليوم، يعني مساهمة 
سنتيم  مليون   340 بـــ  الــصــنــدوق 
يوميا، وهذا الرقم سيعطينا ما يناهز 
10 ماليير سنتيم في الشهر، ومعظم 
السؤال:  يطرحون  الزالـــوا  ا�غاربة 
ف� الكمامة؟ وأنا اليوم أطرح سؤال: 
جاللة  نعم،  الفلوس؟  مشات  وافــ� 
ا�لك نصره هللا أعطى تعليماته لدعم 
هذه العملية لتصل للمواطن ا�غربي، 
ولكن السيد الوزير شخصيا بعد أيام 
قليلة فقط، يبحث اليوم عن 17 مليون 
تصل  ولم  ا�صانع  من  وحدة خرجت 
مليون   850 يعني  للمستهلك،  بعد 
سنتيم تبخرت وما خفي أعظم.. ربما  
لدعم  أخرى  طريقة  في  التفكير  يجب 
القطاع مع مزيد من الشفافية والتتبع 
صندوق  من  ا�رصودة  الدعم  ألموال 
ا�ــواد  كدعم  وشعبا  ملكا  ا�ــغــاربــة 
بلون  الصناعة  في  ا�ستعملة  األولية 
خصيصا  يستعمل  مع�  ورمز  مع� 
لصناعة الكمامات، ولألسف با�غرب، 
فيه  تجد  العام  ا�ال  من  الدعم  فيه  مجال  أي 
كل أساليب  التحايل والتواطؤ للربح السريع. 
وخصوصا  الــوزيــريــن،  السيدين  من  أتمنى 
كفاءة  عن  دائما  أبــان  الــذي  بنشعبون،  سي 
عالية في التدقيق والبحث عن الحلول الفعالة 
لحماية ا�ال، أن يجد وصفة تمكننا من توفير 
الجيد  االستعمال  الصناعة، وكذلك  ودعم هذه 
«كورونا»،  جائحة  لتدبير  ا�خصصة  لألموال 
ــدوق  «صــن لــألســف:  ــقــرؤهــا  ي الــبــعــض  ألن 
كولونا»)).. فهل يجيب الوزير العلمي عن هذه 

اإلشكاالت؟

اِّـهاجري

عبد النباوي العلمي
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إلغاء دورات المجالس الجماعية بجرة قلم 

مقرتح لت�شغيل الربلـمان عرب »الت�صويت عن بعد« 
 الرباط. األسبوع 

»يتضح أن البرملان ورغم االجتهادات 
ــتــي يــقــوم بــهــا حني  والــتــضــحــيــات ال
في  ــرع  وشـ الربيعية  ــدورة  ــ ال افتتح 
وحالة  الحجر  حــالــة  رغــم  االشــتــغــال 
عمله،  اصــطــدم  الــصــحــيــة،  الـــطـــوارئ 
النقاشات  ببعض  التشريعي،  خاصة 
الدستورية والقانونية، لذلك، يتضح أن 
لم  البرملان في ظل جائحة كورونا  عمل 
يستقر بعد، ولم ينج من قضية تعارضه 
الداخلية« يقول  الدستور والقوانني  مع 

مصدر برملاني جد مطلع.
كنا  لئن  أنــه  ــه،  ذات املصدر  وأوضــح 
على  البرملان  لعمل  مخرجا  وجدنا  قد 
عمل  مراقبة  أي  »الــرقــابــة«،  مستوى 
الكتابية  سواء  األسئلة  عبر  الحكومة، 
بالوسائل  اإلرســال  إمكانية  وجــود  مع 

أو  حاليا،  بها  املعمول  اإللكترونية 
ثالثة  تخصيص  خــالل  مــن  الشفوية 
أحدهم  يطرح  قــد  فريق  كــل  مــن  ــواب  ن
عن  وينوب  الفريق  باسم  شفويا  سؤاال 
الباقي، فإن اإلشكال يعترض اليوم عمل 
التشريع، السيما في  البرملان في مجال 
ال  الــذي  القوانني  على  التصويت  بــاب 

يمكن التفويض فيه.
عملية  التشريع  أن  املــصــدر،  وأكــد 
منها  واضــحــة،  مساطر  تتطلب  دقيقة 
الشخصي  البرملاني  حق  تفويت  عــدم 
تفويضه،  يمكن  ال  الذي  التصويت  في 
ضرورة  على  القانون  ينص  أحيانا  بل 
أي  املجلس،  نصف  من  أزيــد  تصويت 
النصوص  بعض  على  املطلقة  األغلبية 
التصويت  مثل  والعمليات،  والقرارات 
وهي  الدستورية،  املحكمة  أعضاء  على 

العملية التي ال يمكن تفويضها.

وإذا كان األمر أخف ضررا داخل عمل 
تعرف  حيث  الدائمة،  البرملانية  اللجان 
بمن  القوانني  على  وتصوت  الغيابات 

حضر وال يتطلب األمر شرط عدد معني 
من الحضور، فإن التصويت في الجلسة 
العامة، هو ما سيطرح إشكالية حضور 

عدد كبير من البرملانيني للتصويت بشكل 
السيما  القوانني  على  وشخصي  علني 
في حالة وجود اختالف في املواقف بني 
الفرق، أي عدم حصول إجماع، وهو ما 
جعل عملية التشريع حتى اليوم معطلة 
باستثناء قانون دعم فاقدي الشغل، ألنه 

مر باإلجماع الذي عبر عنه بمن حضر.
لغياب  بالنظر  أنه  قال  ذاته،  املصدر 
رؤية مستقبلية حول مدة الجائحة، وفي 
القوانني،  بعض  استعجالية  طرح  حالة 
طريقة  فــي  التفكير  يتم  حاليا  فــإنــه 
الحديثة  بالطرق  بعد،  عن  التصويت 
باملشاركة  للبرملانيني  ستسمح  التي 
مباشرة  »اليــفــات«  عبر  التصويت  في 
إم.  بــالـــ»إس.  التصويت  طريق  عن  أو 
هل  بــعــد«،  عــن  »التعليم  فبعد  إس«، 
القوانني  على  بالتصويت  البرملان  يقوم 

عن بعد؟

اتهام وزارة الداخلية با�شتغالل جائحة »كورونا« 
للتطاول على الد�شتور

 الرباط. األسبوع

أثارت الدورية التي بعث بها وزير الداخلية 
ومنهم  والجهات،  األقاليم  وعمال  والة  إلى 
بـ»إلغاء  والقاضية  الجماعات،  رؤســاء  إلى 
بسبب  ماي«  شهر  اجتماعات  دورات  جميع 
مختلفة  فعل  ردود  )أثــارت(  »كورونا«،  أزمة 
وسط السياسيني من جهة، ووسط القانونيني 

والدستوريني من جهة أخرى.
ــرار  ــدســتــوريــني، أن ق واعــتــبــر بــعــض ال
لدورات  قلم«  و»بجرة  إلغاء  الداخلية  وزير 
الجهات  مجالس  مــن  الترابية  الجماعات 
والبلديات وكذا املجالس القروية والتي ينص 
التنظيمي  القانون  وينظمها  الدستور  عليها 
شهر  دورات  إجبارية  على  نصه  فيها  بما 
للدستور  وضرب  للقوانني  مخالفة  فيه  ماي، 
بعرض الحائط، وأن األمر كان يمكن أن يترك 
للمعنيني  البرملان(  مؤسسة  حال  هو  )كما 
رفقة  املنتخبة  املجالس  ألعضاء  أي  باألمر، 
وكيفية  الــدورة  مصير  في  للتقرير  رئيسها، 
لعقدها ولو عن بعد،  املثلى  عقدها والطريقة 
والشروط  لــإجــراءات  كامل  استحضار  في 
االحترازية التي يفرضها الحجر الصحي، أما 
محل  الداخلية  وزير  حل  فقد  هاته،  والحالة 
الشعب،  من  املنتخبة  املؤسسات  هذه  جميع 
ومنعها من عقد دورات شهر ماي ضدا على 
القانون، بل اعتبر هذا الرأي، أن دورية مدير 
من  بتفويض  وقعها  التي  املحلية  الجماعات 
وزير الداخلية، قد تدخلت في البرمجة، وقالت 
بأن النقط املهمة خالل هذه االجتماعات يمكن 
تأجيلها ملا بعد أزمة »كورونا« وانتهاء حالة 
بها،  خاصة  دورة  وعقد  الصحية  الطوارئ 
وبذلك، تكون دورية عادية من مدير الجماعات 
قانونية  نصوص  تطبيق  عطلت  قد  املحلية 

التنظيمية  القوانني  مثل  كبرى  قيمة  ذات 
والدستور،  التطبيقية  الحكومية  واملراسيم 
أما  القانونيني،  نظر  في  يجوز  ال  ما  وهــو 
باملقولة  فيعملون  املنتخبون،  السياسيون 
للسبع  يــقــول  أن  يستطيع  »مــن  املغربية 

فمك....؟«. 
الداخلية،  بــوزارة  مطلعا  مصدرا  أن  غير 
الوزارة  عليها  تتوفر  التي  املعطيات  أن  أكد 
تملكها  وأن  كــكــل،  الوطني  ــتــراب  ال داخـــل 
في  وبخاصة  الترابية  الجماعات  لخريطة 
القرى والجبال النائية وتمثيلياتها للدواوير 

واملداشر النائية، بل و»في ظل إقامة عدد من 
رؤساء الجماعات القروية وبعض املستشارين 
باملدن والحواضر القريبة من جماعاتهم التي 
ومع  فيها،  يترشحون  التي  أو  يرأسونها 
نسبة حضور عالية وإقبال هؤالء املستشارين 
في  بقوة  الدورات  اجتماعات  على  املنتخبني 
بـــدون ضمانات  ــداشــر  الــجــبــال وامل أقــصــى 
وعمليات  لحظات  إلى  يتحول  قد  احترازية، 
جد خطيرة لنقل وتفشي الفيروس في العالم 
ومحصنا  فيه  متحكما  يزال  ال  الذي  القروي 

حتى حدود اليوم«، يؤكد املصدر.

 الرباط. األسبوع 

قال مصدر جد مقرب من رئيس إحدى الجهات الترابية 
بعض  وقياديي  الترابية  الجهات  رؤســاء  أن  باملغرب، 
العثماني  من حكومة  السياسية، غاضبون جدا  األحزاب 
مستوى  على  »كورونا«  أزمة  مع  تعاطيه  طريقة  بسبب 

الجهات.
لجنة  على  الحكومة  اعتماد  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
أغلبها  في  تتشكل  اليقظة  لجنة  تسمى  بالرباط  مركزية 
من تكنوقراط ويرأسها وزير شبه »تكنوقراطي« هو وزير 
االقتصاد واملالية، تقرر على املستوى املركزي، قد أغضب 
جميع  في  املشاركة  من  حرموا  الذين  الجهات  رؤســاء 
تداعيات  ملواجهة  اللجنة  هذه  تتخذها  التي  التدابير 

فيروس »كورونا«.
من جهة أخرى، رأى هؤالء أن القرارات التي اتخذتها 
جميع  على  لتسري  املركزي  املستوى  على  اللجنة  هذه 
الجهات دون األخذ بعني االعتبار الفروق الكبيرة املوجودة 
بني الجهات، سواء على مستوى التنمية أو على مستوى 
الفقر، مما جعل القرارات التي اتخذتها وطنيا غير ذات 
قيمة قوية بالنسبة للجهات األكثر فقرا، فمثال جهة درعة 
في  والفقر  األمية  مستوى  على  تهميشا  األكثر  تافياللت 
التكنولوجيا وفي تغطية شبكات االتصاالت الرقمية، كيف 
ألهلها أن يستفيدوا من مساعدات الدولة التي تمر كلها 

االستفادة  إلى  التسجيل  ــة من  ــك ــشــب ــق ال ــ ــري ــ عــــن ط
في  عديدة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  مناطق  حني 

تتوفر  ال  ــى »الـــريـــزو« بــالــجــهــة  ــل ع
ــا أمـــيـــون  ــهـ ــلـ عالقة وأهـ ال  بسطاء 
مما جعل البعض لــهــم بــاألنــتــرنــيــت، 
»التعامل  فــــــــــي بـــــاقـــــي يدعو إلى 
جهويا  ــرارات  ــقـ كوفيد الـ ــة  ــ أزم مــع 

ــب  ــس ــح وب ومــدى 19،  الجهة  فقر 
بالجهة« انتشار  الفيروس 

املصدر  يقول 
ذاته.

اإق�شاء روؤ�شاء اجلهات 
من تدبري �شوؤون »كورونا«

بعدما قارنوا بين تفاحة آدم وتفاحة القائد

على خطى برامج »التعليم عن بعد« 

وزير المالية مطالب بشرح األمور 
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من  والتظلم  الشكوى  مــن  ســنــوات  »بــعــد 
من  يغيرون  البيجيديون  بدأ  هل  السلطات، 
هذا  ولرجالها؟«..  للسلطة  ورؤيتهم  خطابهم 
تبنته  الــذي  املقال  هامش  على  طرح  السؤال 
والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  مــوقــع  افتتاحية 
واملؤشر  املوقع  املقال  أي  املاضي،  األسبوع 
العمراني  سليمان  مــن  كــل  طــرف  مــن  عليه 
محمد  والقيادي  للحزب،  اإلعالمي  القيادي 

الحزب  تــواصــل  عــن  املباشر  املــســؤول  يتيم 
»البام«  فيه  دافع  والذي  اإللكتروني،  وموقعه 
وبقوة على القياد، بل اعتبر املوقع، على خلفية 
أن  بالتفاح،  مليء  بسرقة صندوق  قائد  اتهام 
به  يــقــوم  مــا  على  للتشويش  »مــحــاولــة  أي 
محاولة  هو  األول،  الصف  في  املواجهة  رجال 
إلرباك منطق االنخراط العام في مواجهة وباء 
عدميا  منطقا  إال  يخدم  ال  القاتل،  »كــورونــا« 
بالدنا  منها  تمر  التي  اللحظة  يفرغ  أن  يريد 
لكل  الجماعي  واالنخراط  اإلجماع  معاني  من 

التاريخية  اللحظة  هــذه  تدبير  في  األطياف 
الحاسمة في بالدنا«.

السلطة  لرجال  وميله  »البيجيدي«  تدخل 
والتي  التفاح،  وصندوق  »القائد  واقعة  في 
استغلها البعض بطريقة بشعة رغم أنها تحمل 
الحقيقية  الغامضة وغير  املعطيات  من  الكثير 
التي ال يمكن االستناد عليها للطعن في شرف 
استغلها،  بــدوره  الحزب  أن  يتضح  القائد«، 
املــرة،  هــذه  السلطات  في  للضرب  ليس  لكن 
لدرجة  رجاالتها  عن  والدفاع  إليها  للتقرب  بل 

تشبيههم لقصة القائد بقصة التفاحة وغواية 
سيدنا آدم، والتي كانت سببا في إخراجه من 
رواد  بعض  »انبرى  فقد  اليوم،  بينما  الجنة، 
الفايسبوك لجعل الفيديو مبررا إلخراج رجال 
والتنويه  التقدير  جنة  من  وأعوانها  السلطة 
التي ولجوها باستحقاق وإجماع املغاربة وهم 
يرابطون رفقة أعوانهم ورجال األمن والقوات 
األمامية  الصفوف  في  الدرك  ورجال  املساعدة 
القاتل« يقول موقع  ملواجهة انتشار الفيروس 

»البيجيدي« تغزال برجال السلطة.

حـزب العـدالـة والتنميـة يخطـب ود ال�شلطـة الـمحليـة

بنشعبون

لفتيت
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الحكومة  وانشغال  «كــورونــا»  زمن  في 
هذه  بمواجهة  البالد  مؤسسات  ومختلف 
وتعبئة  واجتماعيا،  اقتصاديا  الجائحة 
ــل مــؤســســات الــدولــة �ــحــاربــة الــوبــاء  ك
الذي خصص  البر�ان،  فيها  بما  باألولوية 
التي  للقوان�  باألسبقية  جلساته  مختلف 
 ،«19 «كوفيد  جائحة  بمواجهة  عالقة  لها 
وزير  القادر،  بنعبد  محمد  االتحادي  نجح 
العدل، في عقد اجتماع «مبهم» للجنة العدل 
بمجلس النواب، لدراسة قانون عادي جدا 
أول  تكون  وبذلك،  بـ«كورونا»،  له  عالقة  ال 
لدراسة  «كــورونــا»  زمن  في  تجتمع  لجنة 
ما خلف  وهو  بالظرفية،  معني  غير  قانون 
ردود فعل قوية من طرف أغلب الفرق على 
عقد هذا االجتماع لدراسة قانون عادي جدا 
من  البالد  انتهاء  حتى  ينتظر  أن  يمكنه 
تدبير أزمة «كورونا»، ومن هذه األصوات، 
واألصــالــة  والتنمية  الــعــدالــة  حــزبــا  ــان  ك
لذلك،  األخــرى،  الفرق  وبعض  وا�عاصرة، 
ــنــواب يــرفــضــون هذا  ــادام أن هـــؤالء ال مـ
االجتماع، فمن رخص بعقد االجتماع خدمة 

لوزير العدل؟
من  مــصــدر  استغرب  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
لدراسة  االجتماع  هذا  لبرمجة  البر�اني� 
(في  الجنائي  القانون  يهم  جديد  مشروع 

أكبر  أن  رغــم  ــوال)  ــ األم غسيل  مــوضــوع 
«بلوكاج» تعيشه اللجنة اليوم، هو بسبب 
اإلجهاض  موضوع  (في  الجنائي  القانون 
ومحاربة اإلثراء غير ا�شروع) العالق منذ 
اليوم  الحكومة  تأتي  أن  قبل   ،2016 سنة 
وتريد  الجنائي  القانون  من  آخــر  بجزء 
ما جعل  العالق، وهو  الجزء  وترك  تمريره 
الجزء  هذا  مناقشة  يرفضون  البر�اني� 
التمسك  الرئيس  محاوالت  رغم  مستقبال 
باإلقناع بأن ا�ناقشة والتصويت قد يكون 

وهو  كونفيرونس»،  «فيديو  تقنية  عبر 
الطرح الذي تلقاه وزير العدل على طبق من 
وتقنيي ومهندسي  بأن خبراء  وقال  ذهب، 
النواب  �ساعدة  مستعدون  العدل  وزارة 
له  بالنسبة  «ا�هم  الفيديو،  تقنيات  على 
بل  حاليا،  ا�عروض  القانون  تمرير  هو 
فيه  فشل  ما  لتمرير  قوة  بكل  يضغط  إنه 
في  فشال  اللذين  وأوجار،  الرميد  سابقوه، 
تمرير القانون الجنائي ويريد بنعبد القادر 

تمريره اليوم»، يوضح ا�صدر.
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البترول  أسعار  الذي ضرب  االنهيار  بعد 
األسواق،  في  أثمنته  وتهاوي  دوليا،  الخام 

صفر  إلى  البرميل  ثمن  وصل  حيث 
درهم وأقل، أي با�جان �ن أراد نقله 
من ا�خازن االستراتيجية التي تؤدي 
الدول ا�نتجة (السعودية واإلمارات) 
حتى  الباهظة،  التخزين  تكلفة  اليوم 
باتت تطلب من ينقل البترول با�جان 
وال  التخزين،  تكلفة  مــن  ويحررها 
ــأخــذه مــنــهــا، وفـــي ظــل هــذا  أحـــد ي
الوضع ا�تردي للذهب األسود، يقارن 
تــزال  ال  التي  األثمنة  بــ�  ا�غاربة 
حيث  الــتــوزيــع،  محطات  فــي  عالية 
7 دراهم  الغازوال بسعر يفوق  الزال 
جعل  مما  دراهــم،   9 يفوق  والبنزين 
جشع  عن  يتساءل  ا�غربي  الشعب 
عز  فــي  بالوقود  ــزودة  ا�ـ الشركات 

األزمة، علما أن استيراده ال يزال مفتوحا في 
وجه الباخرات الكبرى التي لم تتضرر بقرار 
والجوية  البحرية  ا�الحة  حركية  توقيف 
التي همت ا�سافرين وبعض القطاعات فقط.

وبالرغم من محاولة دفاع شركات التوزيع 
التوزيع بالتقسيط عبر  بالجملة أو شركات 
محطات الوقود عن ارتفاع أثمنة البيع اليوم، 
الدولية  السوق  في  تحدد  أثمانا  بكونها 

أي  تقريبا،  أشهر  بثالثة  يقدر  سابق  بأجل 
ناتجة  الوطنية  السوق  في  اليوم  أثمنة  أن 
عن ثمن بيع البرميل الخام من النفط ثالثة 
أشهر من قبل، وأن البترول الذي يباع اليوم 

بعد  إال  أثر  له  يكون  لن  درهــم  صفر  بسعر 
يرون  ا�حلل�  من  الكثير  فإن  أشهر،  ثالثة 
هو  البترول  أسعار  في  اليوم  االنهيار  بأن 
انهيار كلي وسريع وفوري، ال عالقة له بدورة 
االقتصاد وبدورة استخراج البترول 
وبيعه  وتصفيته  وتكريره  الــخــام 
استيراده  قبل  الدولية  السوق  في 
ألن  التوزيع،  محطات  إلى  ووصوله 
في لحظة،  انهارت  ا�ساطر  كل هذه 
التي  ــدول  ال اقتصاد  معها  وانهار 
بعض  بــدأت  إذ  النفط،  على  تعتمد 
التجاءها  تكشف  الرسمية  التقارير 
للقروض، على عكس الدول الفالحية 
معدل صادراتها  قيمة  ارتفعت  التي 
ارتفع  بعدما  ــيــة،  ــدول ال بــالــســوق 
السعر في السوق الدولية، حيث بلغ 
البطاطس  من  الواحد  الكيلو  سعر 
خمس دوالرات في بعض الدول، أي 
أكثر  يساوي  أصبح  بطاطس  كيلو 
مما  نفط،  برميل  مــرات  ست  أو  خمس  من 
لتسقيف  الحكومة  تدخل  مصير  معه  يطرح 
فمتى  الوطنية..  بالسوق  الــغــازوال  سعر 

تتدخل الدولة لتسقيف ثمن الوقود؟

بنعبد القادر يتحرك للتخلص من عبء القانون الجنائي 

هل تتدخل الدولة لتسقيف ثمن الوقود؟
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الدين  سعد  أن  مطلع،  جــد  سياسي  مصدر  قــال 
حدة  مــن  فــوجــئ  قــد  الــحــكــومــة،  رئــيــس  العثماني 
زعماء  لــه  وجهها  التي  والهجومات  االنــتــقــادات 
اللقاء  خالل  ا�اضي،  األسبوع  السياسية  األحــزاب 

الذي عقده معهم بتقنية «الفيديو».
بعد،  عن  كــان  وإن  اللقاء  أن  ــه،  ذات ا�صدر  وأكــد 
فيها  هاجمت  ساعات  ثالث  من  أزيــد  استغرق  فقد 
بشدة،  العثماني  وممثلوها حكومة  األحزاب  قيادات 
بشأن العديد من القضايا، على رأسها إقصاؤها من 
األزمة  بداية  منذ  ا�تخذة  القرارات  في  ا�شاورات 
وليس حتى اليوم، أي بعد أزيد من شهر وعلى األقل 
تقرروا  أن  قبل  اللقاء  هذا  تعقدوا  أن  عليكم  «كــان 
تمديد الحجر الصحي شهرا آخر»، يقول رئيس حزب 

سياسي.
التي  الثانية  الهجومات  أن  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
تلقاها العثماني خاصة من زعماء أحزاب ا�عارضة، 
ا�شاركة  من  الحزبي�  الفاعل�  إقصاء  كانت بسبب 
وكذلك  «كــورونــا»،  أزمــة  مواجهة  قــرارات  تدبير  في 
في  يقاومون  من  هم  أنهم  رغم  العمومي  اإلعالم  من 
الساحة عبر رؤساء الجهات والبلديات وا�ستشارين 
ا�نتخب� ومختلف ا�ناضل� وا�ناضالت من خالل 
«قفة كورونا» وغيرها من األعمال ا�يدانية التي تقوم 
العمومي  اإلعالم  قنوات  أن  «في ح�  األحــزاب،  بها 
ومجتمع  عمومية  وسلطات  أطباء  للجميع،  مفتوحة 
الذين  األحــزاب  زعماء  إال  وخبراء،  ومحلل�  مدني 
يقومون بذلك عبر أحزابهم في ا�يدان» يقول ا�صدر 

ذاته.
العثماني،  ــزاب  ــ األح هــذه  حــاصــرت  ــك،  ذلـ إلــى 
في ظل  بالدنا  بضرورة طرح تصوره حول مستقبل 
رفع  وطريقة  لتاريخ  تصوره  وحول  الجائحة،  هذه 
الحجر الصحي وحالة الطوارئ عن ا�غاربة، ثم عن 
ا�ستقبل السياسي للبالد، بما في ذلك مدى احترام 
رئيس  يجد  فلم  ا�قبلة،  االنتخابات  �وعد  الحكومة 
ستكون  القضايا  هذه  أن  أكد  بل  جوابا،  الحكومة 
ومع  العليا  الجهات  مع  مستقبلية  مشاورات  محور 

األحزاب.

بعد اتهامه بعقد اجتماع متأخر 

بنعبد القادر
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●  بوجدور. األسبوع   

بوجدور  بمدينة  األمنية  الجهات  الزالت 
تواصل التحقيق في أسباب اندالع حريق، 
سبع  على  أتــى  الــجــاري،  األســبــوع  بداية 
ا�البس  لبيع  (أكــشــاك)  تجارية  محالت 
وطــأة خسائر  مــن  ومــا خفف  ــة،  واألحــذي
بــوجــدور،  إقليم  عامل  مــبــادرة  الــحــريــق، 

قرب  عن  وقف  الذي  إبراهيم،  بن  إبراهيم 
الحريق،  خلفها  التي  ا�عاناة  حجم  على 
ــا�ــتــضــرريــن واســتــمــع  ــمــع ب حــيــث اجــت
األزمــة  لتجاوز  تصورا  وطــرح  �شاكلهم، 
وا�عيقات،  اإلكراهات  تدليل  على  والعمل 
إلى تماس  الحادث،  البعض أسباب  ورجح 
الذي فتحته  التحقيق  كهربائي، في انتظار 

الجهات ا�ختصة. 

¿ƒ`«©dG ‘ ∑É`°ûcCG á©Ñ°ùH ≥`jôM

●  المرسى. األسبوع   

الشخصية  الجماني،  ا�ختار  الصحراوي  القطب  كشف 
عن  بعيدا  الــظــل  فــي  العمل  تفضل  الــتــي  الــصــحــراويــة 
والعقل  الشعبية،  الحركة  في حزب  القيادي  وهو  األضواء، 
من  بالكثير  يحظى  والذي  الجماني»،  لـ«استثمارات  ا�دبر 
االحترام، (كشف) عن وجود مؤامرة تحاك ضد غرفة الصيد 
التي يرأسها والتي لحقها ضرر معنوي  البحري األطلسية 
بسبب اتهامات مجهولة هوية محركيها، حيث تم استغالل 
صورته مرفقة بعريضة استنكارية للمجتمع ا�دني بمرسى 
الطوارئ،  الصحي وحالة  الحجر  العيون حول قضية كسر 

وذلك بالسماح للبحارة بالوصول للميناء ومزاولة عملهم.
ويؤكد الجماني أن هاته الوثيقة ثبت بأنها ال تمت بأي صلة 
القانون،  عليها  يعاقب  تهم  تلفيق  يؤكد صحة  مما  للغرفة، 
الصيد  غرفة  لكون  وبالنظر  بعناية،  ا�علومات  تحري  لعدم 

األطلسية  الــبــحــري 
انخرطت  الجنوبية 
تفشي  بــدايــة  مــنــذ 
ــا»  ــ ــورون ــ وبـــــاء «ك
ــرارات  قـ تنزيل  فــي 
ــجــهــات الــوصــيــة  ال
العليا  والــســلــطــات 
تدابير  بــخــصــوص 
الـــحـــجـــر الــصــحــي 
وحــالــة الـــطـــوارئ، 
ا�ساهمة  ومن خالل 
درهم  مليون  بمبلغ 
لـــصـــنـــدوق تــدبــيــر 
ــا»،  ــورون «ك جائحة 
تربطها  ال  أنها  كما 
أي عالقة ال من قريب 
وال من بعيد بمغادرة 

أو قدوم البحارة.

 IôeGDƒe OƒLh ∞°ûµj ÊÉª÷G
AGôë°üdG ‘ IQÉëÑdG ó°V

ƒjQÉ°ù«dƒÑdG äÉHÉ°ùM ∂Hôj zájhGôë°U ácôM{ ¢ù«°SCÉJ
●  عبد اهللا جداد. العيون   

ــة  أربــــــك إعــــــالن تـــأســـيـــس حــرك
ــل الــســالم»  ــون مـــن أجــ ــراويـ ــحـ «صـ
جبهة  قيادة  جديد،  سياسي  كمشروع 
إطــارا  اعتبرتها  التي  البوليساريو 
توجهات  وضـــد  ومــنــدســا  الشــرعــيــا 
أحمد  الحاج  انتخاب  ونــزل  الجبهة، 
التنظيم  لهذا  أول  هللا سكرتيرا  بارك 
على  «كــورونــا»  نــزول  مثل  السياسي 
قيادي  بارك هللا  أحمد  والحاج  العالم، 
مسؤوال  ــان  ك البوليساريو  بجبهة 
اللغات  ويتقن  الجنوبية  أمريكا  عن 
واإلسبانية،  واإلنجليزية  الفرنسية 
األمم  لدى  للجبهة  ممثال  كان  وشقيقه 

ا�تحدة.
تعي�  فـــي  ــة  ــحــرك ال تــتــأخــر  ولـــم 
وانتخاب  السياسية  هيئاتها  أعضاء 
سكرتيرها األول خالل اجتماعها، بعد 
يقارب  ما  السياسية  وثيقتها  وقع  أن 
100 من النشطاء الصحراوي� في  الـ 
ا�خيمات والخارج واألقاليم الجنوبية 
التأسيسية  اللجنة  وقامت  للمملكة، 
السالم»  أجل  من  «صحراويون  لحركة 

ــي، بــانــتــخــاب 20  ــاض ــد ا� يـــوم األحـ
السياسية  اللجنة  من  كل  في  عضوا 
الهيئتان  وهما  ا�ستشارين،  ولجنة 
اللتان ستقودان الحركة حتى مؤتمرها 

ا�قبل.
عبر  عقد  الذي  االجتماع  سمح  كما 
اللجنة  بانتخاب  لألعضاء،  األنترنيت، 
لحبيب  مــن  تتكون  التي  السياسية 
النفاع  ولد   �� الخرشي ومحمد  ولد 
وفلواط ولد محمد سعيد والحاجة منت 
ولد  أحمد وامحمد  ولد  بابيت والحاج 
الشيخ وعبد هللا ولد براي وحسن ولد 
ا�كي والفاضل  ولد  بوصولة والداه 
ولد  الخليل  ابــريــكــة وإبــراهــيــم  ــد  ول
أعلي ومحمد  ابا  ولد  عثمان وباهية 
للمستشارين،  وبالنسبة  عمران،  ولد 
كــل مــن أحــمــد ولد  انــتــخــاب  تــم  فقد 
ــودي ولـــد بــابــيــت ونــنــاه  ــمـ خـــر وحـ
ولـــد مــمــاي ومــحــمــد ســالــم ولـــد عبد 
بڭاه ومصطفى  ولد  الفتاح والنعمة 

ولد الطاهر وإسماعيل ولد الليلي.
انتخابه،  بعد  لــه  كلمة  أول  ــي  وف
أعضاء  للحركة،  األول  السكرتير  شكر 
التي  الثقة  على  ا�شكلت�،  الهيئت� 

العمل  ضرورة  على  مؤكدا  له،  منحت 
بشكل مكثف لتعزيز وتقوية ا�شروع، 
وأشار إلى أن الحركة منفتحة على كل 
ا�جتمع  داخــل  والحساسيات  اآلراء 

الصحراوي.
األولوية،  ذات  با�هام  يتعلق  وفيما 
ــرورة  ــى ضــ ــد الـــحـــاج أحــمــد عــل ــ أك
العمل  ــرق  وف اللجان  جميع  تشكيل 
وتأطير  القادمة،  القليلة  الساعات  في 
في  ا�ثقفة  والنخب  الكفاءات  جميع 

هيئات الحركة.

وفي هذا الصدد، تم إنشاء مجموعة 
عــمــل مــكــونــة مــن ثــالثــة أعــضــاء من 
جميع  ــج  ــدم ل الــســيــاســيــة  الــلــجــنــة 
الكفاءات ا�ؤطرة في فرق العمل داخل 

لجان الحركة.
مجموعات  تنضم  أن  ا�نتظر  ومن 
الحركة  إلى  الصحراوي�  من  أخــرى 
التي تقف على مسافة من البوليساريو، 
«ا�ينورسو»  بعثة  بتتبع  وتحظى 
وا�شهد السياسي ا�غربي قبل انعقاد 

مؤتمرها العام بموريتانيا مستقبال.

 كلميم. األسبوع  

أعلنت رئيسة جهة كلميم واد نون، 
امباركة بوعيدة، أنه في إطار الجهود 
ا�بذولة ألجل التخفيف من التداعيات 
«كورونا»،  وباء  لجائحة  االجتماعية 
من  قفة   35537 الجهة  مجلس  اقتنى 
مليار  بقيمة  الغذائية األساسية  ا�واد 
ا�عوزة  األســر  على  ستوزع  سنتيم، 
األربــعــة  باألقاليم  الهشة  والــفــئــات 
الجهة  والـــي  مــع  بتنسيق  للجهة، 
وتحت إشراف السلطة ا�حلية في كل 

إقليم.
الجهة اقتناء معدات  وقررت رئاسة 
ا�خبرية  بالتحاليل  خــاصــة  طبية 
كلميم  بجهة  الصحة  قطاع  لفائدة 

العسكري،  ا�ستشفى  وكذا  نون،  واد 
الصحية  الــخــدمــات  لتعزيز  ــك  وذلـ
الجهود  ــار  إطـ ــي  ف ــك  وذلـ بــالــجــهــة، 
ــا»  «كــورون �ــواجــهــة خطر  ا�ــبــذولــة 

ا�ستجد (كوفيد 19).
نوعها  من  األولى  هي  مبادرة  وفي 
على الصعيد الوطني، أعلنت امباركة 
بوعيدة، تحمل مجلس الجهة �صاريف 
وأعوان السلطة  رجــال  جميع  إفطار 
والوقاية  العمومية  والقوات  ا�حلية 
تنفيذ  على  الساهرين  وجميع  ا�دنية 

حالة الطوارئ الصحية.
وتأتي هذه ا�بادرة، تجسيدا لروح 
التضامن والتآزر ب� مختلف مكونات 
الجهود  إطار  وفي  ا�غربي،  ا�جتمع 

ا�بذولة �واجهة الوباء الفتاك.
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 الحاج أحمد بارك 
اهللا سكرتري حركة 

«صحراويون من أجل 
السالم» 

اِّـختار   الجماني

●  العيون. األسبوع
  

مدينة  ــاء  أحــي مــن  عـــدد  ســاكــنــة  تنفست 
العيون  جماعة  قرار  بعد  الصعداء،  العيون 
إنهاء الوضع غير الطبيعي لعدد من األسواق 
الحجري  والحي  بوكراع  بشارع  العشوائية 
القدس  وحي  �خاخ  وســوق  الجمال  وســوق 
إلى  تحويلها  تــم  والــتــي  �خازنية،  ودوار 
أسواق جديدة بحي الفرح شارع محمد سالم 
البلدي  والسوق  التنمية،  حي  وسوق  بيدا، 
حمدي  الجماعة  رئيس  وقف  حيث  الجديد، 
تنقيل  سير  تتبع  على  شخصيا  الرشيد،  ولد 
التجارية  الفضاءات  إلــى  الجائل�  الباعة 
مع  بتعاون  السالمة،  شــروط  على  ا�توفرة 

السلطات ا�حلیة.
ــي إطـــار الــتــدابــیــر  ــدخــل هـــذا اإلجــــراء ف وي
االحترازیة للوقایة من انتشار فیروس «كورونا»، 
قامت  ا�تجولی، وقد  الباعة  وكذا ھیكلة وتأھیل 

ا�جرورة  العربات  إزالة  بعملیة  ا�عنیة  ا�صالح 
السوق  �كان  ا�عالم  شامل  وتعقیم  وتنظیف 
من  كبیر  عــدد  تجمع  یعرف  كــان  الــذي  القدیم، 
من  نوعا  یخلف  كــان  مما  والتجار،  ا�رتفقین 

الفوضى وعرقلة حركة ا�رور.

 á«FGƒ°û©dG ¥Gƒ`°SC’G ¥Ó`ZE’ á`∏ªM
zÉ`fhQƒc{ ™e ø`eGõàdÉH



رغم نزول ثمن برميل البترول في العالم، 
قررت البعثة األممية بالعيون «ا�ينورسو»، 
إرساء نظام إلكتروني لتدبير الوقود، يشمل 
التجسس،  ومكافحة  الــســيــارات  مراقبة 
تجاوزا لتهريب الوقود الذي تعرفه ا�نطقة 
قبل أن تعيد القوات ا�غربية السيطرة على 
جانب واسع من طريق «الكركرات» ا�تصل 

بموريتانيا.
ويكشف مصدر «األسبوع» أن رفع الكفاءة 
التزويد  يشمل  لـ«ا�ينورسو»  اإللكترونية 
عن بعد والتدخل، إلنقاذ مراكب تفتيش في 
الكثبان،  الخروج عن مساراتها في مجاهل 
وقد صارت أكثر ضبطا من السابق وعليها 

قيد إلكتروني.
تتعلق  ال  ا�ــصــدر،  نظر  فــي  وا�ــســألــة، 
تعمل  باستراتيجية  بل   ،«19 «كوفيد  بوباء 
ومياه  تــراب  �راقبة  ا�تحدة  األمــم  عليها 
لوحية  وبخارطة  إلكترونية  بقيود  اإلقليم، 
ذكية يكون فيها كل عنصر من هذه القوات 

تحت مراقبة الكاميرا.
يعمل  الذي  للوقود  اإللكتروني  والنظام 
الخدمة  يدخل  لم  ا�اضي،  مارس   22 منذ 
ا�ندمجة إلكترونيا إال في األسبوع ا�اضي، 

حسب ا�صدر.

نويل  المبرت  الغابون،  داخلية  وزير  عبر 
ال  األمــن  حفظ  في  استراتيجيته  أن  ماتا، 
لجمعه  ا�غرب،  في  الحموشي  عن  تختلف 
ما  يد واحدة، وهو  في  والشرطة  ا�خابرات 
بسبب  الطوارئ  لحالة  كاملة  إدارة  أنجح 
وقال  ا�غرب،  تراب  طول  على   «19 «كوفيد 
إن  هاتفية:  مكا�ة  في  السنغالي  لنظيره 
رغبته في توحيد الغابون وا�غرب ليس فقط 
نظام  إنشاء  في  بل  العام،  النظام  حفظ  في 
إفريقي لألمن، والحموشي رجل إفريقيا بعد 

أن رفض جنسيات غربية.
وهو ما يؤكد حسب مصدر «األسبوع»، أن 
رئيس الشرطة ا�غربية ا�عروف بأنه رفض 
الجنسية  أيضا  رفض  األمريكية،  الجنسية 
السنغالية،  ا�ـــصـــادر  حــســب  ــكــنــديــة،  ال
الصف  ضمن  اإلفريقي،  الجواز  وسيحمل 
األول، وهناك توافق داخل االتحاد اإلفريقي 
الوزير  يقول  نجاحه،  بسبب  الغرض،  لهذا 

الغابوني.

 OƒbƒdG ÒHóàd ÊhÎµdEG ΩÉ¶f
 ¤EG ∫ƒëàj zƒ°SQƒæ«ŸG{ ‘
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اإلفريقي  االتحاد  في اجتماع 
دافــع   ،2020 أبــريــل   21 ــوم  ي
السياحة،  ــم  دع لجنة  رئــيــس 
ــد،  ــي أبـــو زي ــان ــدعــوة مــن أم ب
ــة الــتــحــتــيــة  ــي ــن ــب ــوضــة ال ــف م
اإلفريقي،  االتحاد  في  والطاقة 
الدول  عن نصيب ا�غرب ضمن 
سياحية  «نكبة  أصابتها  التي 
بابتسامة،  وقال  مسبوقة»  غير 
تطلب  لم  الرباط  العاصمة  بأن 

منه قول ذلك.
لوزير  داعمة  الردود  وجاءت 
ليسوتو،  دولــة  فــي  السياحة 
يعلق  أن  قبل  موالبو،  جوانغ 
ال  السياحة  بأن  ا�تدخل�  أحد 
أكده  ما  وهو  الصحراء،  تشمل 

مملوكو كوبايي، وزير السياحة 
ترأس  الــذي  إفريقي،  الجنوب 

بالده االتحاد اإلفريقي.
النيجر  مــمــثــل  واســتــعــاد 
اللقاء  أجندة  بتذكير  الهدوء، 
ــي هـــدفـــ�:  ــ ــرة ف ــتـــصـ ــخـ وا�ـ
ــم اســتــراتــيــجــيــة الــقــارة  ــ دع
وثانيا،   ،«19 «كوفيد  �واجهة 
�ساعدة  ا�تبعة  ــراءات  ــ اإلجـ
إلى  ــار  وأشـ السياحة،  قــطــاع 
على  ستوجه  ا�ساعدات  «أن 
يميز  ال  وبشكل  األضــرار،  قدر 
مذكرا  األفــارقــة»،  الفرقاء  ب� 
أن «الرباط ال ترى سببا في أي 
انقسام قاري»، نقال عن مصدر 

«األسبوع».

 áMÉ«°ù∏d äGóYÉ°ùe ¢ü°üîj »≤jôaE’G OÉ–’G
•ÉHôdG áª°UÉ©dG øe É¡Ñ∏W ΩóY ºZQ á«Hô¨ŸG

اإلفــريــقــي  االتـــحـــاد  ــيــس  رئ تهنئة  ــي  ف
الكريم،  رمضان  شهر  بمناسبة  للمسلم� 
تعبيره،  حسب  الــهــالل»  «شهر  ذكــر  جــاء 
لـــ«يــشــجــعــنــا ويــقــويــنــا �ــواجــهــة مــرض 

كوفيد 19».
وجنوب  اإلفريقي  االتحاد  رئيس  وذكــر 
هذا  ضحايا  ــوزا،  ــاف رام سيريل  إفريقيا، 
الوباء في إفريقيا والعالم، مفصلة في نص 
وقبلها  بـ«ا�قدس»  الشهر  واصفا  التهنئة، 

بـ«الكريم».
باماكو  مــن  ــارة  ــق ال لصيام  ذكـــره  ــي  وف
والقاهرة  السالم  ودار  ونجامينا  ومدغشقر 

القاهرة  «من  مقولة  مبعدا  وجوهانسبورغ، 
إلــى الــربــاط» ا�ــألــوفــة فــي الــبــروتــوكــول 
على  القاري  ا�نتظم  من  تأكيدا  اإلفريقي 
تجاه  ا�وقف  ولحساسية  إفريقيا،  شمال 
الرباط  العاصمة  التهنئة  عوضت  ا�غرب، 

بـ«باماكو».
تمثيل  اإلفريقي  االتحاد  رئيس  وأقصى 
شمال وغرب إفريقيا وا�غرب العربي، وكأن 
نهاية إفريقيا وحدودها في الشمال الغربي 
دفعت  خــارطــة  وهــي  بــامــاكــو،  هــي  للقارة 
سفيرا عربيا في االتحاد اإلفريقي إلى إبداء 

هذه ا�الحظة، حسب مصدر «األسبوع».

 •É`HôdG á`ª°UÉ©dG ¢Vƒ©J ƒcÉ`eÉH
 É«≤jôaEG ÜƒæL ¢ù«FQ áWQÉN ‘

ا�تحدة،  لــألمــم  الــعــام  األمــ�  مكتب  على 
في  الحرب  اندالع  �نع  عمل  وورقة  مالحظات 
هورست  خليفة  مواصفات  وأيضا  الصحراء، 

كوهلر.
ــإن أنــطــونــيــو  ــة، فـ ــق ــي ــة ودق وألنــهــا ســري
الدبلوماسي  قاله  �ــا  استجاب  غوتيريس 
السابق  ــالده  ب خارجية  ووزيـــر  ا�وريتاني 
مرتقبا  ومبعوثا  باليمن  أمميا  مبعوثا  وقبلها 

إلى ليبيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
استشارة  فإن  «األســبــوع»،  مصدر  وحسب 
اسم�  أبعدت  أحمد  الشيخ  ولــد  إسماعيل 
قريب  أ�اني  منهما  كوهلر،  لخالفة  أوروبي� 

من رئيس أ�انيا السابق.
االستعانة  أن  غوتيريس،  مستشارو  ويرى 
بـ«خبرة وموقع موريتانيا، سيكون قادرا على 
والحالي،  السابق  الرئيسان  منع  وقد  الحل، 
ديباجة  عن  نقال  ا�نطقة»  في  جديدة  حربا 

الورقة.

 ï«°ûdG ódh π«YÉª°SEG
 ∫ƒM ábQh »£©j óªMCG
¢ùjÒJƒZ ¤EG AGôë°üdG

في الوقت الذي قرر فيه سعيد شنقريحة 
إطالق خلية �تابعة األحزاب والحراك في 
والسماح  لــبــالده،  العسكرية  ا�خابرات 
ــي فـــرق خاصة  الــجــزائــريــ� ف لــلــجــنــود 
تندوف»  «غالف  يسميه  ما  خارج  بالعمل 
الجدار،  خارج  ا�غربي  الجيش  تقدم  �نع 
بريده  من  برقية  الجزائري  الجنرال  أرسل 
دبابات  خاللها  مــن  يؤجل  اإللكتروني، 

موجهة إلى البوليساريو.
جرى  فقد  «األســبــوع»،  �صدر  وطبقا 

لبناء  متقدمة  دبــابــة   16 تسليم  تأجيل 
الناحية  من  ا�غربي  الجدار  مقابل  جدار 
الجزائرية، تقوده قوات خاصة إلى جانب 

قوات جبهة البوليساريو.
سيناريو  وتأجيل  «كورونا»  أزمة  ورغم 
إلى  منقول  هو  كما  ا�غرب،  مع  ا�واجهة 
فإن  اإلفريقي،  االتــحــاد  مفوضية  رئيس 
التسليم،  تأجيل  إلى  دفع  سعيد شنقريحة 
شريطة رفع نوعية العتاد في شهر شتنبر 

القادم.

 á¡Lƒe äÉHÉHO Öë°ùj áëjô≤æ°T

 ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ¤EG

ــقــاء تــحــت الــحــجــر الــصــحــي، عبر  ــي ل ف
رئيس  فاجأ  «كونفرانس»،  الفيديو  تقنية 
مستمعيه،  ميشيل،  شارل  األوروبي  االتحاد 
الغزواني،  ولد  موريتانيا  رئيس  وضمنهم 
قائال: «هزيمة اإلرهاب في الساحل، مصلحة 
أوروبية، وندرك أنها تمر عبر ا�توسط، وعبر 
حوار ا�غرب و الجزائر، ألن األمن الذي عمقه 

في الساحل نرى امتداده ونعرف أبعاده».
تصحيحا  أن  ــوع»،  «األســب مصدر  ونقل 
ــوار أو  ــح ــدث، حــ� قـــال بــعــدهــا بـــأن ال حـ
له  بــل  ــدا،  واحـ مصطلحا  ليسا  ا�صالحة 
األوروبي�،  لدى  واحد  جيوسياسي  معنى 
الساحل،  ومنطقة  الكبير  ا�غرب  صلة  في 
أو  ا�ــغــرب  �ــشــاركــة  دعـــوى  ليست  ــذه  وهـ
الجزائر، ألنني واضح في هذا ا�وقف، يقول 

ا�سؤول األوروبي.

 ÜÉgQE’G áÁõg
 ÈY ô“ πMÉ°ùdG ‘

ôFGõ÷Gh Üô¨ŸG á◊É°üe

رامافوزا

الحموشي

شارل ميشيل

رئيس المجلس ا�وروبي: 



قبل »كورونا« املستجد، لم يولد مغربي واحد يف مؤسسات مكيفة للمواليد، حسب تقرير منظمة الصحة العاملية املنشور يف 
2016، ودون أي معطيات عن تلقي أمهات األطفال بين صفر و23 شهرا، ألي نصائح أو إحصائيات بفحوص األطفال الذين يعانون من 

اإلسهال أو من نقص الحديد واليود، وسيكون الوضع أسوأ بفعل التراجع اإلضايف ملؤشرات الصحة العامة وضعف القدرة الشرائية 
بسبب االنعكاسات االقتصادية لجائحة »كوفيد 19«.

ويعاني ثلث أطفال اململكة )34 يف املائة( من األنيميا )فقر الدم( وتزيد بدرجتين يف النساء الحوامل )36.7 يف املائة(، ونفس 
النسبة مسجلة لدى النساء املجهضات.

ويعاني 40 يف املائة من األطفال قبل التمدرس نقصا يف فيتامين »ألف« منذ عام 1996، ولم تحين هذه اإلحصائية إلى اليوم، 
نتيجة األزمة الصحية التي عاناها املغربي وسيعانيها مع صعوبة الوصول إلى االستشفاء يف مؤسسات صحية أكثر تقدما بفعل 

تراجع موارد األسر، والتدهور العام يف املؤشرات املواكبة.
وقد تتسع دائرة الواحد يف املائة تحت خط الفقر إلى نسب قياسية، يف مستوى التطبيب والتغذية، خصوصا وأن نقص 

الفيتامينات املسجل سابقا، سيتحول إلى نقص إضايف، رغم طمأنة وزارة الفالحة بأن اإلنتاج الفالحي تراجع فقط ىلع مستوى 
القطاني والحبوب ولم يمس الخضراوات وباقي سالسل املنتوجات الشجرية املثمرة.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

�سيناريـو  �أ�سود 
يهـدد �لـمغـرب 
جـر�ء جائحـة 

»كــورونـا«

إحصائيات منظمة الصحة 
العالمية تنذر بالخطر

تراجعات بنيوية للتنمية البشرية قبل »كوفيد 19«

تراجع قدرة الوصول 
إىل تنوع التغذية األساسية 

لفئات واسعة يف زمن 
احلجر بسبب ضيق 

املوارد العائلية، سيدفع 
ثمنه جيل مغربي كامل، 
علما أن 14.6 يف املائة 

من املغاربة ال يصلون 
إىل املاء الشروب و23.2 

يف املائة إىل املؤسسات 
الصحية، وهو ما يعني 
أن غسل اليدين )سر 

حماربة كورونا املستجد(، 
ليس متاحا لواحد ضمن 

8 مغاربة.

 مؤشرات صعبة لتغذية المغاربة ما بعد 
»كورونا« 

أزمة  في  إضافيا  عامال  الجفاف  جاء 
شديدة، بفعل تفشي وباء »كورونا« الذي 
أصبح استغالله »سياسويا« في تحويل 
حالة  أو  مظاهر  إلى  الصحية  الطوارئ 
وزير  شقيق  حوكم  وقــد  عامة،  طــوارئ 
أسبق بسنة حبسا نافذا لخرقه الطوارئ 

وخروجه من منزله.
الجديدة  الصحية  األزمــة  وستتعمق 
الصغير،  والطفل  والرضيع  األم  لــدى 
لــتــراجــع الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الرباط  وسعت  األساسية،  الفيتامينات 

في أهدافها قبل الجائحة إلى:
األطفال  لدى  النمو  نقص  معالجة   )1

تحت خمس سنوات بـ 40 في املائة.
املائة،  في   30 حدود  في  معالجة،   )2
نقص  بفعل  املواليد  لدى  الــوزن  لنقص 

الفيتامينات وباقي شروط الحمل.
نصف  ــى  إلـ الـــوصـــول  ــة  مــحــاول  )3
النساء الحوامل ألجل تشجيع الرضاعة 

الطبيعية.
األطفال  فئة  في  الهزالة  معالجة   )4
5 في املائة، وهذا الهدف صعب  أقل من 
األســر،  مـــوارد  انخفاض  بفعل  للغاية 

وعدم تمكنها من التغذية السليمة.

وحسب املؤشرات السالبة فإن:
املغرب  أطفال  من  املائة  في   14.9  )1

يعانون من تأخر النمو.
2( 40.4 في املائة من النساء الحوامل 
في   36.7 ويعاني  الــدم،  فقر  من  يعانني 
املائة من غير الحوامل من نفس املرض، 
وصعبة  قياسية  أرقام  أمام  يجعلنا  بما 
ستكون أسوأ مع األزمة الحالية، ولذلك، 
في  كان وسيكون  األمــراض«،  »سيد  فإن 

الفترة القادمة هو فقر الدم.
اململكة  نساء  تعاني  أن  املحتمل  ومن 

هذه اآلفة.
يرضعن  املغرب  في  النساء  ثلثي   )3
يقلل  بما  املجفف،  بالحليب  ــن  أوالدهـ
للتغيير،  قابل  الرقم  وهــذا  املناعة،  من 
السلوك  بفعل  متدهورة  األم  تغذية  لكن 

املعيشي قبل الوباء، وستزيد معه.
»كورونا«،  وفي مؤشرات ما قبل أزمة 
في  متمثلة  أخرى  صعوبة  املغرب  عاش 
املراهقات  لدى  الخصوبة  معدل  تراجع 
في   68 بنسبة  ســنــة(  و19   15 )بـــني 
32 كمعدل لدى هذه الفئة  املائة، ونسبة 
ستزيد  أزمــة  على  عنوان  جــدا،  الشابة 
مع ارتفاعات قياسية في املصابات بفقر 
الدم، وتحجب اململكة معطيات عن نقص 
سنة،  و49   15 بني  النساء  لــدى  ــوزن  ال
يزيد  بما  املواليد  هــزالــة  تتفاقم  فيما 

»كورونا«  أزمة  قبل  املسجل  املعدل  عن 
بـ» + 17 في املائة«، ويرتفع اإلسهال.

وبناء عليه، فإن منظمة الصحة الدولية 
لم تتمكن من الوصول إلى تحديد نسب:

1( تنوع التغذية األساسية )سي. دي. 
مي( لألطفال من 6 إلى 23 شهرا.

ــاحــة املــســتــوى واملــعــدل  2( عـــدم إت
ــي ألنــظــمــة االســـتـــشـــارة حــول  ــوطــن ال
البرامج الصحية الوطنية،  الرضاعة في 
من  املــائــة  فــي   14.6 حــوالــي  يصل  وال 
يصل  ال  كما  الشروب،  املاء  إلى  املغاربة 
صحية  مؤسسات  إلــى  املائة  في   23.2

متقدمة.
من  للمزيد  قــابــلــة  األوضــــاع  ــذه  وهـ
ــاســات الــتــي  ــك ــع الــتــدهــور بــفــعــل االن
ــا«،  »كــورون بعد  مــا  مرحلة  ستسببها 
املغربي،  املــواطــن  املنظمة  وستفاجئ 
التغذية  في  متخصص  وجود  معدل  بأن 
رقم  وهــو  ألــف،  مائة  في   1.1 يتعدى  ال 
هزيل جدا يصل بنا إلى عدم وجود وعي 

صحي بالتغذية.
علماء  ــى  إل الكثيرون  لجأ  وحــالــيــا، 
وهو  اململكة،  في  املناعة  لتقوية  التغذية 
أمام  مكانهم  أخذ  في  صعوبة  شكل  ما 
يعيش  ولــذلــك،  الكالسيكيني،  األطــبــاء 

املغرب صعوبتني:
واملتخصصني  التغذية  علماء  ندرة   )1

يجب  وما  اإلنسان،  يأكل  أن  يجب  فيما 
ــه، حــســب فــصــائــل الـــدم  ــن الــتــخــلــي ع
ــراض املــزمــنــة، وبــاقــي األوضـــاع  ــ واألم

الوقائية واملرضية.
قانونية  إجــــراءات  ــود  وجـ عــدم   )2
في  الــرضــع  حليب  تــجــارة  بخصوص 

اململكة)1(.
ــذه الـــضـــربـــة الــقــاســيــة  ــ ــراء ه ــ ــ وج
عن  بعيدا  املــغــرب  يكون  ــا«،  ـــ»كــورون ل
مجال  في   2025 أهــداف  إلــى  الوصول 
الرضاعة  ومرحلتي  األمومية،  التغذية 

والطفولة)2(، وتشمل األهداف التالية:
فئة  فــي  املــائــة  فــي   40 بـــ  نقصا  أ( 

الطفولة القزمة لتمتلك طوال طبيعيا.
ب( نقصا بـ 50 في املائة في األنيميا 

لدى النساء اللواتي في عمر اإلنجاب.
هزالة  في  املائة  في   30 بـ  نقصا  ت( 

املواليد.
أعقد مما  آخرين  إلى هدفني  باإلضافة 

سبق)3(.
منظمة  بــني  النقاشية  الــورقــة  ــي  وف
والتي  واليونيسيف  العاملية  الصحة 
ماي  منذ   )4(2030 إلــى  العالم  تؤهل 
ملنظمة   65 ـــ  ال االجــتــمــاع  غـــداة   2012
إلى  التوصل  يمكن  العاملية،   الصحة 
حسابات  مع  املغرب  مــؤشــرات  مقاربة 

منها:

 5 قــبــل  ــزم  ــق ال الــطــفــل  معالجة  أن  ـ 
كل  في  طبيا  واجبا  أصبحت  سنوات، 

الدول.
بل  خيارا،  يعد  لم  الدم  فقر  مواجهة  ـ 
تجاه  للدول  بالنسبة  ثانيا  طبيا  واجبا 

أطفالها.
جــوائــح،  بــوجــود  املنظمة  وتــنــبــأت 
في  العامة  الصحة  تجعل  فهي  ولذلك، 
بما  جائحة،  أي  جــراء  املصابني  خدمة 
يستوجب املحاسبة، وقررت جميع الدول 
العلة،  لهذه   »19 »كوفيد  بمرضى  التكفل 
حالة  وفــي  املمكنة،  التدخالت  كل  عبر 
بإعالن  الدولة مواطنيها  أجابت  اململكة، 
الــطــارئ  هـــذا  بسبب  الـــطـــوارئ  حــالــة 
التغذية  مشكلة  بعدها  لتطرح  الصحي، 
فورا،  حلت  وقد  املستشفيات،  داخل  من 

على  واسعا  تحديا  تشكل  لكنها 
في  املحجورين  باقي  صعيد 

بيوتهم.
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وفي حال النقص الواسع في الوصول 
التدخل  الدولة  واجــب  من  الغذاء،  إلى 
فاستراتيجية  واألســر،  األطــفــال  إلنقاذ 
تغذية األطفال قبل 5 سنوات، هي ضمن 

واجبات الدولة انطالقا من سنة 2020.
على  املتحدة  األمــم  توصيات  وتشدد 
الغذاء  وصــول  ألجــل  املراقبة  أساليب 
املتوازن واملتنوع إلى الطفل تحت حجر 
الجائحة، وأيضا قبل وصوله 5 سنوات، 
)وزارة  املكلفة  الوزارة  تدخالت  كإحدى 

الصحة(.
وال تختلف، في املنظور األممي، صحة 

ما  وهو  سنوات،   5 قبل  الطفل  عن  األم 
ــداف  األه كــل  تشمل  أنها  بــداهــة  يؤكد 

املسطرة)5(.
وحــســمــت الــخــطــاطــة الــدولــيــة مع 
الدول  من  العديد  لكن  الرضيع«،  »تغذية 
مناعة  في  الكافي  بالشكل  تستثمر  لم 
على  املــغــرب  ــإن  ف وبالتالي،  ــال،  األجــي
متطرفة،  نيوليبرالية  أخرى  دول  شاكلة 
التنموي،  نموذجه  فــي  التفكير  أعــاد 

الستيعاب هذه الحاجيات.
ولم يفكراملغرب قبل »كورونا« أن يقدم 
التي   2030  -  2025 لـ  الصحية  الرؤية 
تبدأ من صحة األم والطفل، ويعمل على 
تحقق  قــويــة،  صحية  بنية  فــي  حاجته 
الصحة  منظمة  قررتها  التي  األهـــداف 
أهــدافــهــا:  أهـــم  جعلت  وقـــد  الــعــاملــيــة، 

محاربة سوء التغذية.
رغم  عنها«،  »مسكوت  الظاهرة  وهذه 
أنها تمس كثيرا من مواطني اململكة، من 
واقع أن التقارير الدولية خلقت ترتيبات، 

يتقدمها:
وسوء  للتغذية  جديد  دولي  معيار   )1
عن  والطفل  األم  إبــعــاد  وأن  التغذية، 
ألي  القومي  األمن  من  جزء  الخطر،  هذا 
أكثر  يستثمر  أن  املغربي  وحاول  دولة، 
في تعليم أبنائه أكثر من تغذيتهم، وهذه 
الثقافة قد تصبح معكوسة بعد الجائحة، 
لحماية  االستثمار  هو  حاليا  املهم  ألن 
ينتهي  سليم  جسم  بناء  ألن  مناعتهم، 

بعقل سليم أيضا.
وتــكــون الــفــئــة الــهــشــة هــي الــرضــع، 
األمــم  تقدم  توضيح  على  مؤشر  وهــي 
التأثير  قبول  الصعب  ومن  تخلفها،  من 
األم  صحة  على  ــا«  ــورون ـــ»ك ل ــواســع  ال
ــة، من  ــأزومـ ــي الـــظـــروف املـ والــطــفــل ف

الناحية االقتصادية واالجتماعية.
2( أن لقاحات منظمة الصحة العاملية 
املوجهة ألطفال اململكة غير كافية في ظل 
املتوازن  الغذاء  إلــى  الوصول  صعوبة 
التطعيمات  هــذه  تكون  وقــد  واملتنوع، 
تساعد  ال  غذائية  بيئة  في  فعالة«  »غير 

على الوقاية واملناعة.
من  يبدأ  املجاعة  إلى  االنــزالق  أن   )3
الجنني،  مع  الحديد  الفيتامينات:  نقص 

وغيرها،  الرضيع  مــع  »ب«  وفيتامني 
الفيتامينية  التطعيمات  فإن  وبالتالي، 
»فقر  من  يبدأ  دم  فقر  فكل  كافية«،  »غير 
الوصول  استطاعة  وعدم  الفيتامينات«، 
إلى تنوع التغذية األساسية، ثم التغذية 

الداعمة أو الوقائية.
على  شــديــدة  مراقبة  وجــود  عــدم   )4
املبيدات في الزراعة، وأيضا على صعيد 
الــثــمــرات الــنــاضــجــة، ثــم إن تــوازنــات 
إلى  انتهت  املعيشي  الفالحي  االقتصاد 
الواحد،  للمنتج  فالحة تصديرية واسعة 
وصناعة غذائية ال تكون بالضرورة تحت 

السيطرة.
قبل  سياسية  إرادة  وجــود  عــدم   )5
الصحة  إلـــى  ــول  ــوص ال ــي  ف الــجــائــحــة 
العامة،  الصحة  الغذائية، وباقي مناحي 
إلى أهداف املنظمة، فكانت الدولة تعتبر 
هي  اآلن  فيما  شخصيا،  شأنا  املناعة 
يجعل  قد  تخريبها  ألن  جماعي«،  »شأن 

الدولة بال شعب.
أساس  على  الصحة  تبويب  وإعــادة 
»معيرة التغذية العامة«، وتمكني املواطن 
موضوعة  ومتوازنة  سليمة  تغذية  مع 
كتوصية تحت الرقم 2.2  ملنظمة الصحة 

العاملية عام 2012.
طمأنة  عن  التحدث  ممكنا  يعد  ولــم 
تفقير  ظل  في  وتنوعها،  أساسية  تغذية 
مع  الهشة،  االجتماعية  للفئات  ممنهج 
على  وتركيزها  والسلطة  املــال  احتكار 
من  مغربية  واسعة  فئات  منع  ضــرورة 
الشديدة،  األزمة  هذه  مع  التغذية«  »فقر 
ال  مساعدات  الدولة  فيها  سلمت  والتي 
املواطن،  لصالح  متوازنة  لتغذية  تكفي 
ــة  ــدول بــفــعــل الــحــجــر الــعــام وعــجــز ال

املتواصل على صعيد املالية العامة.

 محاربة كل أشكال سوء التغذية في 
ظل المجاعة »الفيتامينية« لألطفال، 

والمجاعة المتواصلة لفئات ال تحصل على 
تغذية أساسية متنوعة، هو ما يشكل 

تحديا داخليا كبيرا أمام قدرات المواطن 
المغربي على مواجهة مصيره 

عن  متأخرون  املغاربة  األطــفــال  ثمن 
النمو، وثلث النساء مصابات بفقر الدم، 
أمام مجاعة على مستوى  أننا  نقول  وال 
صعيد  على  أيضا  إنما  الفيتامينات، 
فإن  ولذلك،  املتنوعة،  األساسية  التغذية 
عما  عالية  بنسب  ستزيد  األطفال  هزالة 
هو مسجل، و»جيل كورونا« سيكون قزما 

إن لم ترافقه عناية خاصة من الدولة.
وفي هذا اإلطار، سيكون من الطبيعي 
 ،2025 أجندة  تحقيق  في  أبعد  الذهاب 
الصحة  فــي  العمومي  االستثمار  ألن 
من  ــل  أق دائــمــا  ــان  ك للمغرب  بالنسبة 
سياسي  أمــر  وهــو  واملعياري،  املتوقع 
ومؤسسي، تقول منظمة الصحة العاملية.
عام  الصحية  املنظمة  وثيقة  وتقول 
تتميز  املــســطــرة  ــداف  ــ األه إن   :2012
 5 قبل  األطفال  على  والتركيز  بالعقلنة 
وليس  اإلفريقية  الـــدول  فكل  ســنــوات، 
املغرب فقط »معرض لقزمية جيل كامل«، 
املستجد،  »كــورونــا«  سيكرسه  ما  وهــو 

قبل،  من  ــة  األزم هــذه  آسيا  عاشت  وقــد 
وقصر  ــزام  األق نسبة  تنخفض  وحاليا، 
من  وفتحها(،  الصاد  )بتشديد  القامة 
قزم،  مليون   87 إلى  مليون شخص   134
قزم  مليون   47 مشكلة  حلت  أنها  أي 
في  املجاعة  ضربتها  ــارة  ق من  انتهوا 

الربع األخير من القرن املاضي.
قامة  لقصر  الصحي  التحدي  وينتقل 
مباشرة  كنتيجة  إفريقيا،  إلى  األطفال 
لسوء التغذية، وبالتالي، سنرى بوضوح 
في  تميز  ال  العاملية  الصحة  منظمة  أن 
السمراء  القارة  شمال  بني  التحدي  هذا 
نهضة  فــإن  وبالتالي،  جهاتها،  وباقي 
تهديد  خفضت  اإلفريقية  ــدول  ال بعض 

قصر أطفالها بـ 7.3 في املائة.
السليمة  التغذية  فــي  تــهــاون  وأي 
قصر  ألن  التحدي،  هذا  سيجدد  للرضع، 
القامة ناتج في عمومه عن سوء التغذية 

في املستقبل القريب.

وفـــي مــواجــهــة قــصــر قــامــة األطــفــال 
ــو، ومـــرض »كــوفــيــد« إلى  ــرب ــودة ال وعـ
القارة السمراء، سيكون القادة أمام ثالث 

خيارات:
1( إعادة ترتيب األولويات، انطالقا من 
الصحية  والبنية  الغذائية،  البنية  تقوية 

من جهة ثانية.
2( دعم صحة األطفال ما دون الخمس 

سنوات، لبناء جيل سليم.
النساء،  خصوبة  على  الــحــفــاظ   )3

لضمان جيل قادم.
الــدولــيــة  الــصــحــة  منظمة  وتـــراقـــب 
قبل  املغاربة،  لثلث  السلبية  املؤشرات 
خارطة  تــقــدم  مــع   ،»19 »كــوفــيــد  ــة  أزمـ
تنوع  لنقص  املناعة  وتأخر  األمـــراض 
الفقير  يعيشه  فما  األساسية،  التغذية 
يضمن  ما  إلى  وصوله  عدم  هو  املغربي 
تغذيته املتوازنة، وقد أصبحت حلما لدى 
تكن  لم  املغاربة،  من  واسعة  فئة  أطفال 
هذا  أصبح  وقد  بهم،  مهتمة  السياسات 
الشرط املوضوعي واضحا ومعياريا في 

أي تنمية بشرية.
الــدولــيــة  الــصــحــة  منظمة  وتــقــتــرح 
مــواجــهــة  ــون  ــك ت أن  ــيــونــيــســيــف،  وال
التنمية  شــروط  ضمن  التغذية«  »ســوء 

البشرية)6(.

 على وزارة الداخلية، التي تدير التنمية 
البشرية في المملكة، معالجة مشكل 
سوء التغذية، وهو ما لم تتمكن منه 

في الحجر الصحي العام أو حالة الطوارئ 
الصحية 

في الواقع املغربي املعقد، تشرف وزارة 
البشرية،   التنمية  مــبــادرة  على  أمنية 
حل  فــي  تنجح  ــم  ل الــداخــلــيــة  ووزارة 
حالة  في  لفئات  التغذية«  »سوء  مشكل 
نجاحها  فإن  ولذلك،  الصحية،  الطوارئ 
ما بعد »كورونا« في تقليل الفقر، سيكون 
الرهان األكبر، ألن البطالة ستزيد في ظل 
وصول  وعــدم  مقاولة،  ألف   142 إغــالق 
املتوقعة  الصحية  األهــداف  إلى  املغرب 
الرهانات  يجعل  »كــورونــا«،  أزمــة  قبل 

اليوم ضبابية، وأبعد عن التحقق.

سيحل  التغذية«  »ســوء  مشكل  وحــل 
استراتيجية  املــتــحــدة  األمـــم  نظر  فــي 
التقلصات السنوية املعروفة بـ »أ. أ. آر. 
آر«)7( في ثالثة أمور: قزم األطفال تحت 
املنقرضة،  واألمـــراض  الخامسة،  ســن 
من  الشفاء  على  تساعد  مناعة  دعم  ثم 

»كوفيد 19«.
وتبعا لهذه التقارير، فإنه على املغرب 
»سوء  أن يبادر إلى الدخول في معالجة 
البنك  مؤسسة  ملعيار  وطبقا  التغذية«، 
كل  في  االستثمار  فإن  للتنمية،  الدولي 
كل  الــدوالر  ونصف  دوالرات   8 بـ  طفل 

سنة، سينقذه من أن يكون قزما.
والبد في هذا الصدد، من ربح رهانني 
وتنوع  والتطعيمات  اللقاحات  هامني: 
معضلة  على  للتغلب  األساسية  التغذية 
للمجتمعات  التنموي  املــؤشــر  هــبــوط 
بفعل  البطالة  وارتــفــاع  تعطلها،  بفعل 
عن  الناتجة  والبطالة  القاهرة،  القوة 

باتجاه  األزمة  تعقد  قد  السياسات  فشل 
فئات  عند  للمجاعة  معايير  تسجيل 

واسعة.
ضريبة  األطــفــال  يدفع  أن  واملخيف، 
يدفعون  ال  فهم  غيرهم،  من  أكثر  الفقر 
األقل  ألنهم  للفيروس،  مباشرة  حياتهم 
تضررا منه فيسيولوجيا وبيولوجيا، بل 
األشد تأثرا من نتائجه االقتصادية، على 

صعيد تغذيتهم أساسا.
من  العاملية  الصحة  منظمة  وتتخوف 
األطفال«  »قزمية  لنسبة  تخفيضها  وقف 
لذلك،  املحتملة،  القصور  أوجــه  وباقي 
الذين  األطــفــال  ــداد  أعـ تقليص  فحجم 
من  واملستفيدين  األنيميا  من  يعانون 
ويدخل  املعايير،  ضمن  سيكون  الرعاية، 
فــي إطــار اإلجــــراءات والــبــروتــوكــوالت 
املحلية التي تعمل على تقليص الفوارق 
التغذية  ــى  إل بوصولهم  الــفــقــراء،  بــني 

املتوازنة القائمة على تنوع الوجبات.
أن  يجب  ال  العزيمة  من  القدر  وهــذا 
فيروس  أو ضد  عند ورش معني  يتوقف 
املناعة،  تقوية  يمس  أن  عليه  بل  محدد، 
»تجارة  القادرون على تمرير  حني يرغب 

غذائية محددة لها وسم«.
من  الغذاء«  في  »التجارة  هذه  وتزيد 
تأتي  التي  املجاعة  إلى  االنــزالق  شروط 
من التضخم والجفاف والخلل السكاني، 
الرئيسيني  السببني  املــغــرب  ويــواجــه 
تهيئه  والثالث،  الظاهرة،  لهذه  األولــني 
ــاســات  ــســي وال  »19 ــد  ــي ــوف »ك ظــــروف 
ارتفاع  وسيكون  املتبعة،  االقتصادية 
بعد  املتوقع  من  أكبر  املغرب  في  الفقراء 

ما حدث.
وحــســب الـــتـــقـــديـــرات، فـــإن »ســـوء 
منظمة  حسب  مــجــاعــة،  هــو  الــتــغــذيــة« 

الصحة العاملية.
الــخــضــراء«،  ــورة  ــث ال »أب  ــودة  ــع وب
الغذائي  األمــن  يكون  بــورلــوغ،  نورمان 
ــول إلــى  ــوص بــاالحــتــيــاطــات، ولــيــس ال
وبفعل  األساسية،  التغذية  أجزاء  بعض 
وخسر  مدخراته  املغربي  فقد  »كورونا«، 
وبناء  طلباتهم،  إلــى  الوصول  الفقراء 

عليه، فإن:
األنيميا  من  فقط  يعاني  ال  املغرب   )1

الوصول  على  القدرة  عدم  عن  الناتجة 
عدم  بل  األساسية،  التغذية  تنوع  إلــى 
املؤهلة  »االحتياطات  من  اآلن  التمكن 
على  اإلبقاء  من  أو  غذائية«،  تكون  أن 
املدخرات العائلية التي تسمح بالوصول 
لم  الذي  الشعب  فئة من  الغذاء عند  إلى 
يعد ملتزما بالحجر كما في الشهر األول، 
مساعدات  إدارة  في  تفكير  أي  وسيكون 
املباشر  التوزيع  من  تأثيرا  أقــل  مالية 
في  حدث  كما  األساسية،  املعيشة  ملواد 
دول أخرى في الشهر الثاني، أمرا مهما.

أن  سنجد  النقطة،  هــذه  على  وبــنــاء 
األساسية  التغذية  تنوع  إلى  الوصول 
في زمن »كورونا« أغلى بسبب التضخم، 
املاضي،  يناير  شهر  فــي  األعــلــى  وهــو 
قياسيا شمل كل معدالت  رقما  بلغ  حيث 
القادمة  السنة  شــهــور  لكل  التضخم 

.)2021(
الحالة،  هذه  في  الدولة  تستطيع  وال 
املحتاجني«  »تــغــذيــة  تــحــدي  مــواجــهــة 
والذين  واألمهات  األطفال  مثل  للرعاية، 

ال مأوى لهم.
من  ــد  والب حــدث،  صعبا  اختيارا  إن 
ال  كي  االقتصادية،  األزمــة  من  الخروج 
يدفعه  لم  ملا  مماثال  ثمنا  املغربي  يدفع 
املــواد  أثمنة  بسبب  الجائحة،  ظل  في 
إليها،  والــوصــول  ووجــودهــا  الغذائية 
»غريزي«،  ألن الخوف من املجاعة خوف 
لم تكن  الجائحة،  قبل  إلى حدود ما  لكن 
املؤشر  حسب  مــهــددة،  مطلقا  اململكة 
العاملي »غلوبال هانغر أنديكس«)8(، إذ 
والخليجي  األوروبي  املربع  ضمن  كانت 

إلى جانب تونس.
وتونس  املغرب  أن  املراقبون  ويعرف 
أمنا  األكــثــر  الــوحــيــدان  الــبــلــدان  هما 
أزمة  في  فئات  انــزالق  لكن  الــغــذاء،  في 
ممكنة،  حالة  املجاعة  ــى  إل ــا«  ــورون »ك
الشعب  أن يصبر عليه  فأقصى ما يمكن 
في مواجهة »كورونا«، هو حجر شهرين، 
املالية  السنة  من  املائة  في   20 أن  أي 
بيضاء،  أصبحت  للمغرب،  واالقتصادية 
مدخراتها،  استهلكت  واسعة  فئات  عند 
وقد ينزلق األمر إلى ما هو سلبي للغاية 

في أي  لحظة.
الغذائي«  األمن  »شروط  نفس  تعد  لم 
ما  وهو  كالسابق،  الفقر  معدل  نفس  أو 
يهدد بظهور أمراض أخرى نتيجة سوء 

التغذية.
مع  التضخم  عــن  الــنــاتــج  الفقر   )2
األثمان،  ذروة  إلى  أخرى  مرة  الوصول 
ومن   ،2020 يناير  أزمــة  في  حــدث  كما 
ملن  وجــبــات  تسليم  لــلــدولــة  الــبــديــهــي 

مالعب  فتحت  وقد  يستحقها، 
ضمن  مما  مــشــرديــن،  إليـــواء 
فالذي  غذائيا،  مستوى  لهم 

توسع فقر الدم في فترة 
الحجر الصحي العام بالمملكة 

14.9 في المائة من أطفال 
المملكة يعانون من تأخر 

النمو قبل »كورونا« وسيزيد 
بعدها بمعدل مقلق  إن حرب املغرب على »فقر الدم« 

لدى األمهات احلوامل واألطفال 
أقل من 5 سنوات، واجب 

الدولة، ألن العجز أصبح معيارا 
غري كالسيكي للمجاعة حسب 

منظمة الصحة الدولية، فـ 40.4 
يف املائة من النساء احلوامل 

يعانني من »فقر الدم« ويعاين 
أكرث من الثلث من غري احلوامل، 
أي بنسبة 36.7 يف املائة، من 

نفس اآلفة، ولذلك، فما بعد 
احلجر ونفاذ ادخار العائالت وعدم 

متكن املساعدات من تنويع 
التغذية األساسية، يجعل األمور 

تنزلق إىل »جماعة« لعدم الوصول 
إىل الفيتامينات واملكمالت 

بسبب الصعوبات التي تعيشها 
الساكنة.

ستكون »أمراض كورونا« 
املصاحبة للفريوس 

خطرية، بسبب توقف اإلنتاج 
وسحق االدخار يف »تغذية« 

ال تكون متنوعة ومتوازنة 
حتت احلجر، وستتسع 

دائرة األطفال املتأخري 
النمو يف الفرتة القادمة، 

ألن هذا املرض يعيش إىل 
جانب »سيد األمراض« يف 

املغرب: فقر الدم، مبا يؤكد 
أن صعوبات ستعيشها 

الساكنة بعد احلجر، وهي 
أمراض ال تقل خطورة عن 

»كورونا« نفسه. آيت الطالب



له،  مــأوى  ال  من  ليس  حاليا،  يجوع  قد 
بل من فقد مدخراته، وال يمكن تجديدها 
في ظروف الحجر، وانتشر االنتحار في 
مستوى  آلفت  ألنها  الفئة،  هذه  صفوف 
تقبل  تستطيع  وال  العيش،  من  معينا 
أو  الخيريات  إلى  باللجوء  إال  اندحارها 
أزمة  تأثير  فإن  اإليواء، وبالتالي،  مراكز 

»كوفيد 19«، سيكون عميقا.
عجلة  تحريك  املغرب  على  وسيكون 
جزء  بإنقاذ  تسمح  بسرعة  االقتصاد 
وإيــراده  عمله  على  يعتمد  الساكنة  من 
إضعاف  أو  سحق  يمكن  وال  الشخصي، 
القدرة الشرائية بشكل قاس ينتهي معه 
على  الثالث  الخط  في  األربـــاح  هامش 

مستوى املقاوالت.
استدامة  على  املــغــرب  قـــدرة  أن   )3
السلم االجتماعي، سيمكنه من »استدامة 
جعلت  انطالق  قاعدة  من  ولو  التنمية« 
مدخرات خمسة أشهر إلى سنة تستهلك 
ــعــودة  فــي شــهــريــن مــن الــحــجــر، وبــال
ستكون  االقــتــصــاد،  لعجلة  التدريجية 
األجور الهزيلة جزء من استدامة األزمة، 
املستوى  تضمن  ال  ــهــا  وأن خــصــوصــا 

الالئق للعيش.
ولذلك، فالطموح إلى مستويات متقدمة 
املعياري  العيش  إلى  انتهى  العيش  من 
في حده األدنى، في ظرف صعب يمر به 

الجميع وال يختلف حوله املواطنون.
وتنذر منظمة الصحة العاملية بارتفاع 
»فقر الدم« تحت سقف العالجات، وليس 
تحت سقف الجوع، لذلك، فهناك جزء من 
وبالتالي،  الغذاء،  وجود  مع  األزمة  هذه 

فإن معيار التنوع والجودة، أساسيان.
حسب  الغذائي  االكتفاء  دولة  وتكون 
االقتصاديني، أو »األمن الغذائي للدولة« 
حسب اصطالح املنظمة العاملية للصحة، 
والطفل،  املرأة  تعيشه  ما  على  مؤسسة 
قبل  املغرب  في  مقلقة  املؤشرات  وهــذه 
هزالة  وأن  خصوصا  »كــورونــا«،  وبعد 
ارتفاع  عوامل  املغرب ضمن  في  األطفال 

موت األطفال دون الخمس سنوات.
املوجه  التغذية  ســوء  فــإن  جهة،  من 
بعد  وسيزيد  متصاعد،  املغاربة  لألطفال 
أطفال  ثمانية  بني  طفل  فهناك  الجائحة، 
املختلف  غير  التغذية  ســوء  من  يعاني 
عشر  من  نساء   4 وهناك  املجاعة،  عن 
بالشروط  الدم  لفقر  معرضات  مغربيات 
الدنيا لضحايا املجاعة، ومن جهة ثانية، 
وصول  إمكانية  يعني  الغذاء،  توفر  فإن 
التنوع  تضمن  وبكمية  إلــيــه  الجميع 
تأمني  من  )انطالقا  والجودة  والسعرات 
واألمن  واألمالح(،  واملعادن  الفيتامينات 
الغذائي بالنسبة للفرد والدولة، مؤسس 
سنة  ومنذ  ــى،  األدنـ الحد  ضمان  على 
املجاعة  وظهرت  العالم  اندحر   ،2016
يوجد  وبعده،  »كــورونــا«  فقبل  مجددا، 
أجندة  قلب  في  والتغذية  الغذائي  األمن 
وتميز  الــبــشــريــة)9(،  للتنمية   2030
و»هبوط  التغذية«  »ســوء  بني  املنظمة 
»نــطــاق تجربة  ــني  الــغــذائــي« وب األمـــن 
الــغــذائــي« أو مــا يسمى  ــن  انــعــدام األم

»سكال«)10(.

 المغرب متأرجح بين المؤشر المرتفع 
لـ»فقر الدم« حسب منظمة الصحة 
العالمية وبين »نطاق تجربة انعدام 

األمن الغذائي« بفعل الجائحة، وبفعل 
عوامل بنيوية كرست هذا البعد المأزوم، 

طبقا لمؤشرات »الفاو«

التغذية  تنوع  إلــى  الــوصــول  عــدم  إن 
األساسية، جزء رئيس من األزمة البنيوية 
مع  ــدة  ــجــدي ال ــة  املــرحــل تعمقها  ــتــي  ال
مطلوبان  والغذاء  األمن  حيث  »كورونا«، 
ويختزالن املوقف، ويتوحد رأي املنظمات 
الدولية في مسألة »نهاية الجوع«، وتأمني 
وبالخصوص  كل شعب،  أفراد  كل  دخول 

وضعية  في  هم  والــذيــن  منهم،  الفقراء 
صعبة، وضمنهم أبناؤهم، إلى طعام آمن 

مغذي في كل أيام السنة.
الطبيعي،  فــإن  الــطــوارئ،  حالة  وفــي 
فيما  محتاجيه،  إلى  الطعام  توصيل  هو 
ملواجهة  مدخراتها  على  األســر  اعتمدت 
األزمة، وتدخلت الدولة لدى فئات محددة 

الفقراء  أن  يفيد  بما  سابقا،  بترقيمها 
االجتماعية  قــدرتــهــم  عــلــى  املعتمدين 
بهذه  معنيني  غير  اليومي،  عملهم  أو 

التدخالت.
ــإن 19  وحــســب »فــيــر أوبــســرفــر«، فـ
فــقــراء في  الــقــرى  املــائــة مــن ساكنة  فــي 
سترتفع  لشهرين،  وبالحجر  املغرب)11(، 
النسبة، ألن الخدمات رقمية في مساعدات 
لنظام  معروفة  »صعوبات  وهناك  الدولة 

الراميد«.
ومــؤشــر  ــد«  ــيـ »رامـ بــني  ــجــوة  ف وأي 
الخطر،  جرس  دق  إلى  يدعو  »مورغان«، 
قد  مستوى  أمــام  الحالة  هــذه  في  ألننا 
الجياع،  من  مغربي  ماليني   4 إلى  يصل 

باحتساب مستوى النطاقات.
املساعدة  تعمم  أن  الدولة  على  ويجب 
السيناريو  مــن  خــوفــا  ــرى،  ــق ال لــفــقــراء 
تجاوز  على  املــغــرب  ــدرة  ق ألن  ــود،  األسـ
وإن  ممكنة  حالة  لشهرين،  املالية  األزمة 
بصعوبة، فيما 35 يوما من الحجر كانت 
قطاعات  بعض  إلى  الحركة  إلعادة  كافية 

اإلنتاج في بعض املدن.
الــفــقــر ويصعب  مــن  مــغــاربــة  ــرج  وخـ
الدولة  فتدخل  لذلك،  إليه،  العودة  عليهم 
الغذائي في أحزمة املدن والقرى، ضروري 
توازنات  لضمان  األقل،  على  يوما   90 لـ 
 ،1998 فقر  معدالت  إلى  املغرب  يعود  كي 
املاضي،  القرن  سبعينات  معدالت  وربما 

في حالة االنزالق إلى القاع.
»سوء التغذية« املوجهة ملا بني  وحالة 
التحدي  تكون  قد  مغربي،  4 و10 ماليني 
 2020 لسنتي  املغرب  ألجندة  األساسي 
و2021، ألن املغرب سيبقى بني تحديني: 
ارتفاع فقر الدم قبل الوباء، وتوسع نطاق 
انعدام األمن الغذائي عند فئات ومناطق، 

التعامل  على  القدرة  ستكون  وبالتالي، 
مع كل أشكال سوء التغذية واجبا وطنيا 

تجاه األطفال، والحوامل تحديدا.
وال يجب في أي حال تجميد أي برامج 
وإن  الهشة،  الفئات  إلى  موجهة  تمويل 
يحدث  كما  الصعبة)12(  الظرفيات  في 
على  اململكة  قدرة  فإن  وبالتالي،  اليوم، 
»كوفيد  تجاه  املتقدم  وضعها  استثمار 
19«، سيؤخرها في الوصول إلى أهدافها 
بقيت  إن   ،2021 سنة  بنهاية  املــدرجــة 
الدنيا،  حدودها  في  الجائحة  مستويات 
ولم تتجاوز بنية األمن الوقائي املقرر مع 

حالة الطوارئ الصحية.

الخطير في نتائج هذه المرحلة: تضرر 
فئة األطفال قبل 5 سنوات من انخفاض 
جودة وتنوع الغذاء تحت الحجر الصحي 

في المملكة

استهالكا  املغربية  الساكنة  تعرف 
منخفضا يمس جودة وتنوع الغذاء، وقد 
عائالت  وهناك  املناعة،  مستويات  يمس 
نفذت مدخراتها، وال تتمكن من الوصول 
الغذاء وإن وصلت  الجودة في  إلى هذه 
إلى مساعدات الدولة، وهي ضعيفة على 
من  والجيد  املتنوع  األدنى  الحد  ضمان 

الغذاء لكل أفراد العائلة.
املتضرر  فإن  األحــوال،  هذه  كل  وفي 

في  يحتاجون  الذين  األطفال  هم  األول 
غني  غــذائــي  فيتاميني  لتنوع  نموهم 
الجسمي  نموهم  على  للحفاظ  باملعادن، 
وأن  خصوصا  سواء،  حد  على  والعقلي 
مهزوز  العائلة،  لكل  النفسي«  »الوضع 

بسبب الجائحة.
تحت  أطفالها  إلــى  الــدولــة  ووصـــول 

ــان الــحــد األدنـــــى من  ــمـ ــحــجــر وضـ ال
املتنوعة  املتوازنة  األساسية  التغذية 
الحجر،  ظرف  في  املالية  مساعدتها  عبر 
يدخل باألساس ضمن واجب وطني تجاه 

الجيل القادم.
للتدخل على صعيد  ليس الوقت كافيا 
التلقيح  دورة  عبر  املعالجة  لكن  آخــر، 
حسب  غذائية،  بمكمالت  األطفال  بدعم 

الحالة، سيفيد 99 في املائة منهم.
إلى  املغربية  التغذية  في  انحرافا  إن 
وغير  مفرط  بشكل  املصنعة«  ــواد  »املـ
مناعة  من  قلل  الكافي،  بالشكل  مراقب 
طيف  لصالح  الحجر  وجـــاء  ــال،  األطــف
واسع من هذه الفئة، ألنهم كانوا يأكلون 
وال يتمتعون بأكل منزلي صحي، وحاليا، 
رغم  الــفــتــرة،  ــذه  ه مــن  يستفيدون  قــد 
تذهب  التي  الدولية  املؤشرات  تقديرات 

عكس هذا االتجاه.
استهالكهم  خفض  اآلباء  واجب  ومن 
في الحجر الصحي العام بما يناسب نمو 
»كورونا«،  أثر  سيخف  وبهذا  أبنائهم، 

ألن 8 أسابيع مؤثرة حقا.

المخيف هو توسع فقر الدم بمستويات 
قياسية ليكون معيارا غير عادي للمجاعة

  
في  ــدم  ال فقر  على  املغرب  حــرب  إن 
واألطــفــال  الحوامل  األمــهــات  صفوف 

ألن  الدولة،  واجب  سنوات،   5 من  أقل 
للمجاعة،  معيارا  أصبح  العجز  هــذا 
»كالسيكي«  رغم أنه معيار جديد وغير 
بالنسبة ملنظمات دولية ترى أن خفض 
فقر الدم بنسبة 50 في املائة، كان هدفا 
رغم  يتغير  أن  يجب  وال  الجائحة،  قبل 

الظروف االقتصادية الصعبة.
يكون  أن  املــنــظــمــات  هـــذه  ــرغــب  وت
العمومي  الــتــدخــل  أو  ــة  ــدول ال تــدخــل 
التدخالت  وعبر  تحسيسيا،  ـ  تغذويا 

الخاصة)13( إلنجاح الفعالية.
وبالتالي، نجد أن املعدالت قد تختلف، 
وقد  تستمر،  أن  يجب  التدخالت  لكن 
اللقاحات  مواصلة  على  اململكة  عملت 
لألطفال تحت الطوارئ الصحية لتقوية 
املناعة اللقاحية، على األقل، في ظروف 
الوقائية  »املناعة  تعزيز  فيها  يصعب 

الغذائية«.
الرضاعة  حصر  على  اململكة  وتعمل 
الرضاعة  في  األولــى  شهور  الستة  في 
»الثديية« تحديدا، بتعبير دقيق ملنظمة 
غير  تبقى  لكنها  الــعــاملــيــة،  الصحة 
ملزمة، وهو ما يرفضه جزء من املجتمع 

الطبي.
وامللزمات  املرضعات،  األمــهــات  إن 
في  يعانني  أثــدائــهــن،  عبر  بــاإلرضــاع 
املنسوب  انخفاض  من  الحجر  أجــواء 
التغذوي للطعام املتوفر، وبالتالي، فإن 
املساعدة عبر املكمالت الغذائية في هذه 
الفترة، ضرورية وحاسمة كي ال تخرج 
للمواليد  بالنسبة  السيطرة  عن  األمور 

الجدد.
تصبح  معركة  الدم«،  »فقر  ومعالجة 
الصحي،  الحجر  ــع  رف بعد  مصيرية 
توصيات  اململكة  تطبق  أن  املهم  ومن 
إلنــجــاح  ــعــاملــيــة،  ال الــصــحــة  منظمة 
الرضع،  بني  مستقبال  الوفيات  خفض 
بعد  املرضعات،  األمهات  إخضاع  ألن 
الحجر، ملؤشر »تيام«)14( الذي تعتمده 
شك،  وال  سيكشف  الــدولــيــة،  املنظمة 
يعانيها  التي  الشديدة  الضعف  نقط 
أجــواء  في  ورضيعها  املرضعة  وضــع 
»السلوك  من  الجميع  منها  يتمكن  لم 
في  املطلوب  وهو  املناسب«،  الغذائي 
اختبار  لـــ»ضــمــان  الــوبــائــيــة  الــحــالــة 
لذلك،  القاتل،  الفيروس  مع  املناعة« 
والرضع  واملرضعات  الحوامل  فحماية 
الوصول  عبر  الصعبة  املرحلة  هذه  في 
يعتبر  الــدم،  فقر  من  تمنع  تغذية  إلى 
الضحايا  لحماية  استراتيجية  خطوة 
الدائمني لهذه اآلفة قبل وبعد »كورونا«، 
هذا  من  جزء  املواليد،  هزالة  وتجاوز 
قطاعات  تدخل  من  انطالقا  التقدير، 
واملاء  العامة  الصحة  التغذية وخدمات 
والتطهير والتخطيط األسري والتربية.

الصحة  منظمة  تقره  املستوى،  وهذا 
لتجاوز  تفعيله  مــن  والبـــد  الــعــاملــيــة، 
الفساد  بفعل  جــاءت  التي  ــراض«  »األم
وأخيرا  الصحة،  بقطاع  االهتمام  وعدم 

بفعل »كورونا«.
لكل  الــصــحــي  الــعــجــز  مــواجــهــة  إن 
التنمية  ملبادرة  أولى  ضرورة  الفئات، 
بمعالجة  تتعلق  ال  فاملسألة  البشرية، 
يستتبعها  ما  أيضا  بل  فقط،  الجائحة 
سببها  وأمـــراض  فيروسية  حالة  من 
على  منسوبها  مــن  زاد  أو  الــحــجــر، 
الرباط أصرت  األقل، فكما أن العاصمة 
تحت  لألطفال  اللقاحات  مواصلة  على 
مرض  مجابهة  أيضا  فعليها  الحجر، 
التي  ــات  اإلصــاب وباقـي  ــدم«  الـ »فــقــر 
ستزيد  أنها  الدوليون  الخبراء  يتوقع 
املواطنني  من  جزء  وصول  عدم  نتيجة 
»التغذية  وتــنــوع  الــشــروب  ــاء  امل ــى  إل
مناعة  سيمس  مــا  وهــو  األســاســيــة«، 
الصحة  منظمة  تريد  وال  القادم،  الجيل 
سلبيا  تخلق وضعا صحيا  أن  العاملية 

آخر بعد الجائحة.
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ال ال: األفارقة ليسوا فئران تجارب

السابق  الوطني  الناخب  فاجأ 
حاليا،  السعودي  ا�نتخب  ومدرب 
هيرفي رونار، ا�سؤول� عن الكرة 
دعم  قــرر  أن  بعد  البلد،  هــذا  فــي 
ا�ملكة  في  الصحة  على  ا�شرف� 
راتبه  بتخفيض  وذلك  السعودية، 
اتــخــاذه  أن  ــد  أك حيث  الــشــهــري، 
لهذه ا�بادرة، هو من أجل تشجيع 
فيروس  �كافحة  الجهود  كل  ودعم 

.zكورونا{
ا�درب  ا�بادرة من  وجاءت هذه 
التي  األزمة  بعد  رونــار،  الفرنسي 
تعرفها الكرة السعودية بعد توقف 
قــررت  أن  وبــعــد  هــنــاك،  البطولة 

تخفيض  ــة  ــ ــدي ــ األن
الالعب�  رواتب 
 %  50 بنسبة 
انتشار  ظل  في 

ــذا الــــوبــــاء  ــ ــ هـ
الفتاك.

ــي  هـــــنـــــا فـ
ينتظر  ا�ــغــرب، 
الجميع أن يسير 
الوطني  الناخب 
الــــبــــوســــنــــي 
وحيد  الفرنسي 

ــوزيــتــش،  ــل ــي خــال
عـــلـــى نـــهـــج زمــيــلــه 

ويقوم  رونـــار،  ومــواطــنــه 
الكبير،  راتــبــه  بتخفيض 

يعيشها  التي  األزمــة  هذه  بسبب 
العالم  ذلك  في  بما  بأسره،  العالم 
الكروي، واألندية الرياضية في كل 

بقاع ا�عمور.
غادر  الذي  خاليلوزيتش  ا�درب 
موطنه  اتجاه  في  مبكرا  ا�غرب 
في  وبالضبط  فــرنــســا،  الــثــانــي، 
بضواحي  الفارهة  إقاماته  إحدى 
ــرا خــالل  ــي ــث بـــاريـــس، تـــحـــدث ك
اإلعالم  وسائل  مع  األخيرة  األيــام 
األشياء،  من  العديد  عن  الفرنسية 
ا�غربي،  ا�نتخب  مع  كمستقبله 
الذين  العبيه  مع  الدائم  وتواصله 
من  العديد  في  يمارسون 
ــة،  ــيـ الــفــرق األوروبـ
ينسى  أن  دون 
طبعا ا�أساة التي 
عــاشــهــا مــوطــنــه 
البوسنة  األصلي 
التسعينات،  فــي 
التي  والــحــروب 
عــاشــتــهــا هــذه 
ــة،  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ ا�
خلفت  والتي 
ــد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــى  ــوت مـــن ا�
وا�عطوب�، 
حــــــ� كــــان 
هـــــو اآلخـــــر 
ــاب قــوســ�  ــ ق

ا�ؤامرة  بعد  ا�ــوت،  من  أدنــى  أو 
بعض  طرف  من  لها  تعرض  التي 
التي حاولت  الكرواتية  العصابات 
قضت  أن  بعد  مرة،  من  أكثر  قتله 
على اآلالف من أبناء دينه ا�سلم�.

ا�ـــدرب  رواه  مـــا  كـــل  جــمــيــل 
خالل  بــالده  مأساة  بشأن  وحيد 
نعيش  حاليا  لكننا  الحرب،  هذه 
التي  مثل  فتكا  أكثر  جديدة  حربا 
حربنا  وهي  السابق،  في  عاشها 
الخبيث،   zكــورونــا{ فيروس  ضد 
الذي ينهي حياة اإلنسانية بسرعة 
به  حريا  كان  لذلك،  الخيال،  تفوق 
ومن  مداخيله  من  بجزء  يتبرع  أن 
األجرة التي يتقاضاها من الجامعة 
في  للمساهمة  ا�غربية،  ا�لكية 

 ،(19 (كوفيد   zكــورونــا{ صندوق 
الذي  البلد  لهذا  حبه  على  ليبرهن 
إلى  ــاده  وأعـ البطالة،  مــن  أنــقــذه 
ليس  ا�غرب  بــأن  علما  الواجهة، 
التي  السعودية  ا�ملكة  من  أغنى 

قبلت مساهمات رونار.
ا�دير  على  كذلك  ينطبق  هــذا 
الوطنية،  للمنتخبات  التقني 
من  والترسانة  أوشـــن،  الويلزي 
من  استقطبهم  ــن  ــذي ال ــ�  ــدرب ا�
بالد  ــن  وم والــبــرتــغــال،  إسبانيا 
حياة  يعيشون  ــن  ــذي وال ــال،  ــغ ال
ويتمتعون  بــا�ــغــرب،  الــرفــاهــيــة 
التحتية  الــبــنــيــات  ــي  ف بــالــعــمــل 
الــســادس  محمد  �ــركــب  الــرائــعــة 

با�عمورة.
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جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)

 }كوروناz يعري الكرة النسوية
الصباح

 أستغفر  اهللا، اللهم إني صائم...

 العبو النادي القنيطري يتمردون في الحجر الصحي
الصباح
 هادوا غير  فاحلجر  الصحي، اعطيو للشباب مستحقاتهم.

 نخضع الختبارات رغم الحجر
الحكم الدولي زوراق

 واقيال نسيتوا على «الفار».

يأمل نقل خبرته  القوى بإسبانيا،  ألعاب   لوغشيم مدرب 
إلى العدائ� ا�غاربة

االتحاد االشتراكي
 فهاذ الظروف، غير خلي خبرتك يف إسبانيا!

zالعبو روما يتنازلون عن أجور 4 أشهر بسبب }كورونا 
وكاالت
 شي وحدين دياولنا منغلقني يف احلجر الصحي وساكتني.

 االتحاد الغاني يجس نبض الناخب الوطني خاليلوزيتش 
لتدريب منتخب غانا

صحف
غير يجس النبض.. راه من نونبر ديال العام املاضي وهو   

جالس أو كيتخلص...

zملح فوق الجسد{ 
المساء

 وأظرفة حتت الطاولة...

zا�درب عموتة يواصل برنامجه رغم تأجيل }الشان 
جرائد

 خليوه يحرر األجرة الشهرية ديالو!!

�ــدة  اخــتــفــى  أن  بــعــد   ...
األنــظــار،  عــن  ــاب  وغ طويلة، 
للرجاء،  السابق  الرئيس  عاد 
تدوينة  عبر  بودريقة،  محمد 
ــي صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة  فـ
ليرسم   ،zالفايسبوك{ على 
تصوره  حــيــاء،  وبـــدون  لنا 
لخارطة طريق ا�غرب ما بعد 
الذي  القاتل،   zكورونا{ وباء 
العشرات  ــاة  وفـ فــي  تسبب 
عجلة  وأوقــف  ا�واطن�،  من 

االقتصاد الوطني.
للجدل،  ا�ثير  الشخص 
كالعديد  سهوا  سقط  ــذي  وال
من أمثاله على حزب األحرار، 
أصــبــح مــبــاشــرة وبـــدون أن 
في  عــضــوا  الــوقــت،  يضيع 
كما أصبح  السياسي،  ا�كتب 
يعطي  منظرا  علمنا،  وبــدون 
الذين  للمسؤول�  النصائح 
في  ثقتهم  بتعزيز  طالبهم 
ومساعدة  ا�قاوالتي،  العمل 
الشباب، حيث دعا إلى البحث 

ــة على  ــوي ــن تــحــالــفــات ق ع
وكأنه  الــخــارجــي  الصعيد 
سابقة  انتخابية  حملة  في 

ألوانها.
ننتظر، خصوصا في  كنا 
التي  الصعبة  الظروف  هذه 
يتبرع  أن  البالد،  منها  تمر 
بودريقة، وعلى غرار العديد 
الغيورين  ا�ــواطــنــ�  ــن  م
مالية  بمبالغ  بلدهم،  على 
 ،zكورونا{ جائحة  لصندوق 
كثيرا  استفاد  وأنــه  خاصة 
فريق  ــاســة  رئ تــولــيــه  مــنــذ 
ــذي  ــاضــي، ال ــري الــرجــاء ال
من  وضــاعــف  الــجــاه  منحه 
في  ــان  ــ ك أن  بــعــد  ــه  ــرواتـ ثـ

السابق مواطنا نكرة.
يعلم  وكما  بودريقة، 
ــون، أغـــرق  ــ ــاوي ــ ــرج ــ ال
ــفــريــق فــي الــديــون،  ال
مناسك  لقضاء  وهرول 
ــي شــهــر  ــ الـــعـــمـــرة ف
رجعة،  بدون  رمضان، 

الحسابات،  يقدم  أن  وبــدون 
بالديون  الرجاء  ويقنع شعب 
حيث  تركها،  التي  الباهظة 
مـــــــازال 

ــب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ا�ـ
غاليا  يــؤدي  الحالي  ا�سير 
ثــمــن أخـــطـــائـــه ونـــزواتـــه 
ا�تعددة، والتي يصعب ذكرها 

من  ابتداء  العجالة،  هذه  في 
ومستحقات  الفنادق،  فواتير 
ناهيك  وا�وظف�،  الالعب�، 
عـــن االنـــتـــدابـــات ا�ــلــغــومــة 
وورط  بها،  قــام  التي 
الفريق  فيها 
 zمـــع }الــفــيــفــا

...zو}الطاس
لسنا  فنحن 
فــي حــاجــة إلى 
أمــلــوا عليك  مــن 
تــلــك الــنــظــريــات 
الـــفـــارغـــة، ألنــنــا 
ــيـــدا  نــــعــــرف جـ
الفكري،  مستواك 
ــك الــكــبــيــر  ــل ــه وج
لــلــســيــاســة، لــذلــك، 
لك  األفضل  من  كان 
في  معزوال  تبقى  أن 
بدل  الصحي  الحجر 
ال  التي  الترهات  هذه 
جــوع،  مــن  تغني  وال  تسمن 

ولـله في خلقه شؤون.

من الشعبوية إلى «التنظير»

...GôØc ≥£fh GôgO âµ°S :á≤jQOƒH ÜÉ°ûdG
ــابــع الــجــمــعــيــة ا�ــغــربــيــة  ــت ت
من  بكثير  الرياضية  للصحافة 
يتعرض  مــا  والــتــذمــر،  الــقــلــق 
تهديد  ــن  م الـــزمـــالء،  بــعــض  ــه  ل
إلى  تمتد  لفظية،  وإســاءة  ووعيد 
ما  مــع  ــاء،  ــن واألب العائلة  أفـــراد 
باألعراض  مس  من  عنه  يترتب 
الشخصية  ــات  ــخــصــوصــي وال
يجرمه  فــعــل  ــو  وهـ والـــفـــرديـــة، 

القانون.
هذا، وإن كان مثل هذا السلوك 
وسبق  جديدا،  ليس  السوي  غير 
وفي  مــرة،  من  أكثر  به  نددنا  أن 
أكثر من مناسبة، فإننا نعود اليوم 

ببالغ رفض آخر، في محاولة إلثارة االنتباه لكل هذا العبث الذي يمارسه البعض مع 
األفواه  تكميم  اتجاه  في  عادة  تذهب  بهم  ألسباب خاصة  والترصد،  اإلصرار  سبق 
الحوار  مبادئ  إشاعة  الترهيب، عوض  لغة  على  والتشجيع  الرأي  على  والتضييق 
والرأي والرأي اآلخر ومقارعة الحجة بالحجة، والدليل بالدليل القاطع، وغيرها من 
اإلنسانية  الحضارات  كل  في  عليها  ا�تعارف  واألساليب  الحضاري  الحوار  أسس 
النبيلة، إال أن ظهور بعض النماذج السيئة التي تستهدف باالسم والصفة والنعت 
زمالء معين� يشهد لهم بالكفاءة والدراية وتراكم الخبرة، ال لشيء سوى ألنهم عبروا 
عن رأيهم بوضوح ومسؤولية، مما يضرب في الصميم مبادئ وأخالقيات األسلوب 

الحضاري الراقي وقيم االختالف الهادفة إلى التنوع وتعدد الرأي.
وضعية  تعيش  وبالدنا  بالذات  الوقت  هذا  في  البالغ  هذا  مثل  لنصدر  كنا  ما 
استثنائية بسبب فيروس }كوفيد z19، وما تتطلبه هذه الوضعية من تعبئة وحرص 
على التالحم الوطني قصد ربح معركة القضاء على هذا الوباء اللع� في أقرب وقت 
ممكن، لوال أن البعض ال يراعي حرمة اللحظة ا�طبوعة بالتعبئة، ويصر على اإلساءة 
قمة  الجميع،  فيه  يحرص  الذي  العام  الشعور  وال  للظرفية  مراعاة  دون  لنا  لزمالء 
وقاعدة، على إشاعة قيم التضامن والتعاطف والعمل الخيري بكل أبعاده وأشكاله، 
فمثل هذا االنحراف فرض علينا كجمعية وطنية، لفت االنتباه مرة أخرى �ا يتعرض 
له رجال العالم الرياضي من هجومات وإساءات وتهديدات مختلفة ال تستثني حتى 
عائالتهم وذويهم، دون أدنى اعتبار �ا يمكن أن يخلف ذلك من تأثير نفسي وشخصي.
وإذ تضع الجمعية ا�غربية للصحافة الرياضية نفسها كالعادة كطرف معني بما 
يمكن أن تؤول إليه األمور، خاصة في حالة ما إذا لجأ بعض الزمالء إلى القضاء طلبا 
لإلنصاف، فإنها با�قابل، تطالب السلطات ا�ختصة بالتدخل في ا�وضوع، والقيام 
بالتحريات الالزمة للوصول إلى معرفة كل شخص مذنب، يستغل سهولة التواصل 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، قصد الترويج لتهديداته ا�باشرة والصريحة.

تضامن وتنديد

بودريقة «لكوايري»

بودريقة 
السياسي 
و«اِّـنظر»

الشاب بودريقة «الحياح»

 OóæJh Öé°ûJ á«°VÉjôdG áaÉë°ü∏d á«Hô¨ŸG á«©ª÷G
AÓeõdG ¢†©H É¡d ¢Vô©àj »àdG äGójó¡àdGh äÉªé¡dÉH

األستاذ بدر الدين اإلدريسي رئيس الجمعية 
اِّـغربية للصحافة الرياضية

رونار

خاليلوزيتش



الصفقات  ــن  ع الــنــظــر  بــغــض 
زمن  فــي  تتم  الــتــي  والــضــربــات 
ــظــار زمــن  ــت ــا«، فـــي ان ــ ــورون ــ »ك
ــاب)..(، لــم يــصــدر حتى  ــس ــح ال
بوسائل  يتعلق  قانون  أي  اآلن 
ــت  والزال االجتماعي،  التواصل 
الفوضى هي سيدة املوقف، حيث 
بــاألعــراض  التشهير  يــتــواصــل 
وال  حسيب  دون  ــؤســســات  وامل
قبوله  يستحيل  أمر  وهو  رقيب، 
شبه  أو  الديمقراطية  الــدول  في 
معينة،  جهة  لكن  الديمقراطية، 
الصحي،  الحجر  استغلت ظروف 
أو  مسودة  لـ»الفيسبوك«  لتسرب 
فبركة قانونية أثارت جدال كبيرا، 
مشروع  سمي  بما  األمر  ويتعلق 
استعمال  بتقنني  املتعلق  القانون 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
وشــبــكــات الــبــث املــفــتــوح، تحت 

رقم 22.20.
بأي  يتعلق  ال  ــر  األم أن  ــم  ورغ
تحرك رسمي، إال أن بعض املواد 

على  ترويجه  تــم  مما  املــأخــوذة 
كبيرا،  رواجا  لقيت  مسودة،  أنه 
منها،  يفهم  الــتــي  ــواد  املـ ــي  وه
إفراغ الدستور من محتواه، حيث 
))حرية الفكر  يقول الدستور، أن 
بكل  مكفولة  والتعبير  ــرأي  والـ
أشكالها، وأن السلطات العمومية 
تنمية  املالئمة،  بالوسائل  تدعم 
والبحث  والفني،  الثقافي  اإلبداع 
الــعــلــمــي والــتــقــنــي والــنــهــوض 
لتطوير  تسعى  كما  بالرياضة، 
بكيفية  وتنظيمها،  املجاالت  تلك 
ديمقراطية  أسس  وعلى  مستقلة، 

ومهنية(( )الفصالن 25 و26(.
ليس هذا فحسب، بل إن اعتبار 
مشروع  بمثابة  تسريبه  تــم  مــا 
اكتشاف ضربة  إلى  يقود  قانون، 
حــكــومــيــة مــفــتــرضــة لــلــدســتــور، 
الشكليات  حــيــث  ــن  م سيما  ال 
الفصل  ــي  ف عليها  املــنــصــوص 
الحكومة  لرئيس  يكون  78، حيث 
السواء،  على  البرملان  وألعضاء 

القوانني  بــاقــتــراح  الــتــقــدم  حــق 
التي  املــعــروفــة  املــســطــرة  وفـــق 
القوانني  مشاريع  بــإيــداع  تبدأ 
مجلس  مكتب  لــدى  باألسبقية 
النواب.. وهي املعطيات التي يتم 
الحديث  وأن  خاصة  احترامها، 
عن املشروع ارتبط بإحدى النقط 
فــي املجلس  ــا  تــم إدراجــه الــتــي 
برئاسة  انعقد  ــذي  ال الحكومي 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن 
العثماني يوم 19 مارس الجاري، 

عبر تقنية »التواصل عن بعد«.
للجدل،  املثيرة  املسودة  تقول   
الحكومة  معها  تعاملت  والــتــي 
سوء  يرجح  مــا  كبير،  بــارتــبــاك 
الــحــكــومــة)..(،  فــي  ــراف  أطـ نية 
قام  مــن  ))كـــل   :14 مــادتــهــا  فــي 
مقاطعة  ــى  إلـ ــوة  ــدع ــال ب ــدا  ــم ع
أو  والبضائع  املنتوجات  بعض 
بالتحريض  القيام  أو  الخدمات، 
شبكات  عبر  ذلــك،  على  عالنية 
شبكات  أو  االجتماعي  التواصل 

بالحبس  يعاقب  املفتوح،  البث 
إلى ثالث سنوات  من ستة أشهر 
 50000 إلى   5000 من  وغرامة 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني 
في  املــســودة  وتضيف  ــقــط((،  ف
عمدا  قام  من  ))كل  أن   ،15 املادة 
بحمل العموم أو تحريضهم على 
مؤسسات  ــن  م األمــــوال  ســحــب 
في  املعتبرة  الهيئات  أو  االئتمان 
العقوبة،  بنفس  يعاقب  حكمها، 
إلكترونيا  محتوى  بــث  مــن  أمــا 
شأنه  مــن  زائــفــا  خــبــرا  يتضمن 
التشكيك في جودة وسالمة بعض 
وتقديمها  والبضائع  املنتوجات 
وخطرا  تهديدا  تشكل  أنها  على 
ــن  ــعــامــة واألمـ عــلــى الــصــحــة ال
البيئي، فيعاقب بالحبس من ستة 
وغرامة  سنوات  ثالث  إلى  أشهر 

من 2000 إلى 20 ألف درهم((.
من  فصول  عن  الحديث  مجرد 
بتهييج  كفيال  كــان  الــنــوع،  هــذا 
الحسابات في »الفيسبوك«، وهو 

االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر 
انتشارا في املغرب، باإلضافة إلى 
تطبيق  أيضا  وهو  »الواتساب«، 
كيف  لـــ»الــفــيــســبــوك«)..(،  تابع 
إيجابيا  تفاعال  نتوقع  أن  يمكن 
ــون وهـــو يجرم  ــان ــق ال ــذا  ــع هـ م
املغاربة  الزال  بينما  »املقاطعة«، 
يتذكرون موعد املحتجني مع حملة 
»املقاطعة« التي شملت »مقاطعة« 
على  كــبــرى  شــركــات  منتوجات 
التابعة  املحروقات  شركة  رأسها 
الحليب  وشركة  أخنوش،  للوزير 
سيدي  »مياه  وشركة  »سنترال« 
علي«.. كيف إذن يمكن الوثوق في 
املشروع  هذا  أصحاب  نية  حسن 
زمن  في  تمريره  يحاولون  وهــم 
انشغال العالم بتداعيات فيروس 

»كورونا«؟
الفز  فيه  »اللي  املغاربة  يقول 

لـــم يكن  ــز«.. وفـــعـــال،  ــف ــق ــي ك
باإلمكان الربط بني هذا 
ــروع والــحــكــومــة،  ــش امل

إعداد
سعيد الريحاني
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التسريبات الخطيرة في زمن »كورونا«  

م�سودة قانون تورط احلكومة يف خرق 
الد�ستور وحرب مع »�سعب الفي�سبوك« 



هذا  وجــود  نفسها  هي  تؤكد  لم  أنها  لو 
 20.20 الــقــانــون  وأن  خاصة  املــشــروع، 
املنشور في بوابة األمانة العامة للحكومة، 
يتحدث عن حماية العمال والعموم والبيئة 
الدعاية  ولكن  املــؤذيــة..  اإلشعاعات  من 
الوزير  باعتباره  الرميد،  الوزير  لشخصية 
من  األولــى  النسخة  إبعاد  في  نجح  الذي 
رغبة  حول  الشكوك  أكــدت  املشروع،  هذا 
يكتسي  قانون  تمرير  في  حكومية  أطراف 

خطورة على تطبيق الدستور واملواطنني.
))كــان  الصحفية:  القصاصات  تقول 
املكلف  ــة  ــدول ال ــر  وزيـ الــرمــيــد  مصطفى 
البرملان،  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق 
الصيغة  على  املعترضني  الـــوزراء  ــرز  أب
املتعلق   22.20 قــانــون  ملــشــروع  األولــيــة 

االجتماعي  التواصل  شبكات  باستعمال 
وشبكات البث املفتوح والشبكات املماثلة، 
املوقف  هــذا  عن  الرميد  الوزير  عبر  وقــد 
 19 يــوم  الحكومة  مجلس  اجتماع  خــالل 
مذكرة  فــي  ــز  رك حيث  الــجــاري..  مـــارس 
الشق  على  الحكومة،  رئيس  إلــى  رفعها 
املتعلق باملرجعيات الدولية لحرية التعبير 
مــا ورد  املــرتــكــزة أســاســا على  ــرأي،  ــ وال
لحقوق  العاملي  اإلعــالن  من   19 املــادة  في 
الدولي  العهد  مــن   19 ــادة  واملـ اإلنــســان، 
والسياسية  املدنية  بالحقوق  الــخــاص 

حرية  ملمارسة  العام  اإلطار  وضعت  التي 
بما  الوسائل،  بمختلف  والتعبير  الــرأي 
والبث  االجتماعي  التواصل  شبكات  فيها 
ورد  ما  على  الرميد  اعتمد  كما  املفتوح.. 
بتعزيز  املعني  الخاص  املقرر  تقرير  في 
والتعبير  الــرأي  حرية  في  الحق  وحماية 
في تقريره لسنة 2017، وخصوصا تأكيده 

بيانات  إلــى  الحكومات  وصــول  أن  على 
للقطاع  اململوكة  الشبكات  ومستخدمي 
خصوصيات  في  تدخال  يشكل  الخاص، 
األفراد على نحو يمكن أن يؤدي إلى تقييد 
أكد  كما  وتبادلها،  األفكار  تطوير  حرية 
على  الخدمات  مقدمي  إرغام  ينبغي  ال  أنه 
بأمر  إال  املستخدمني  بيانات  عن  الكشف 
الضرورة  يثبت  القضائية  السلطات  من 
مشروع((  هدف  تحقيق  بغية  والتناسب 

)املصدر: موقع لوديسك(.
هكذا إذن، يمكن القول إن انتشار املسودة 
»كورونا«،  بسبب  املتأزم  الوقت  هذا  في 
للحكومة،  السياسية  املسؤولية  يؤكد 
العثماني،  ــن  ــدي ال ســعــد  رأســهــا  وعــلــى 
يخصص  وأصبح  اآلخر  هو  به  غرر  الذي 

خطابات خاصة لـ»شعب الفيسبوك«، حيث 
سجل لنفسه مؤخرا فيديوهات يشكر فيها 
الخصوص،  وجــه  على  »الفيسبوكيني« 
ويشكرهم على تعاونهم في زمن الجائحة، 
يخرج  أن  طبعا  املستحيل  مــن  أنــه  غير 
حــول  »الــفــيــســبــوكــيــني«  ملناقشة  ــوم  ــي ال
التواصل  وسائل  استعمال  قانون  مسودة 
االجتماعي، وحتى إن فعل، فإنه لن يحقق 
»فيسبوكية«  خــرجــة  مــن  الفشل  ســوى 

تنتمي لهذا النوع)..(.
ولم يخرج أي عضو في الحكومة ليوضح 

الحكومة  ورطة  ولكن  القانون،  مالبسات 
أجوبة  تقديم  افترضت  »الفيسبوك«،  مع 
الدولة  وزير  أصدر  حيث  لـ»الفيسبوك«، 
صفحته،  على  توضيحا  الرميد،  مصطفى 
مقترحات  فعال  ناقشت  الحكومة  أن  يؤكد 
الحديث عن  الخطير، وقبل  النوع  من هذا 
رأي الرميد، يطرح سؤال: من هي الجهات 

تعطل  التي  الفصول  هذه  اقترحت  التي 
لم  لو  ماذا  الرأي؟  حرية  وتلغي  الدستور 
يتم تسريب مشروع هذا القانون؟ ألم يكن 
الطوارئ  باستغالل حالة  تمريره  باإلمكان 
تحرك  الحكومة  انتظرت  ملاذا  صمت..  في 
ردود  تقديم  إلى  لتبادر  »الفيسبوكيني« 

مرتبكة؟
تداوله  يتم  ))ما  الرميد:  يقول مصطفى 

حاليا من مضامني سبق االعتراض عليها 
من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك، فإنها 
حول  نقاش  أي  ويبقى  نهائية،  غير  تبقى 
ويوضح:  ألوانـــه((،  سابق  بعينها  مــواد 
))إن الصيغة النهائية للمشروع هي التي 
التي  وهي  البرملان،  على  إحالتها  ستتم 
رفضها((..  أو  وقبولها  مناقشتها  يمكن 

األمر كرره مستشار محسوب على  ونفس 
مشروع  أن  قــال  حيث  الحكومة،  رئيس 
22.20 الذي أثار ضجة كبرى، ال  القانون 
شكلت  تقنية  لجنة  في  الدراسة  قيد  يزال 
لهذا الغرض، وال يزال قيد التطوير قبل أن 
يحال على لجنة وزارية لدراسته واعتماده، 
موضحا أن نشر الصيغة الحالية في هذا 
»ليس بريئا«.. والواقع، أن  الوقت بالذات 
الحكومة كلها غير بريئة، بطرحها 
هذا  في  للتعديل  املــوضــوع  هــذا 

الوقت بالذات)..(.
الحكومة  ــت  ورطـ إذن،  هــكــذا 
»فيسبوكية«،  حــرب  فــي  نفسها 
شعارا  التعبير  حرية  من  تتخذ 
لها، وحيث أن حرية التعبير حق 
مضمون على الصعيد العاملي، فإن 
أي تشريعات ال تأخذ بعني االعتبار 
ستفشل،  ــة،  ــي ــدول ال املــعــطــيــات 
دولية،  فضيحة  إلــى  وستتحول 
علما أن الحرية ال تعني التسيب، 
السماح  باملقابل  يمكن  ال  حيث 
باستمرار نشر وتداول املحتويات 
الفضائية، وتحويل املواطنني إلى 
مجرد سلعة تباع على األنترنيت، 
لإلعالم  دور  أي  األكبر:  والسؤال 
فباألمس  الجائحة؟  هــذه  وســط 
التعبير  حرية  عــن  نتحدث  كنا 
الحرية  لكن  باإلعالم،  عالقتها  في 
شعب  عن  الجواب  تفترض  اليوم 
االنتباه  يجب  وعليه،  »فيسبوكي«، 
أنه  يعني  ال  »فيسبوكي«  حساب  كل  أن 
»فيسبوكي« ال يعني  مواطن، وكل حساب 
افترضنا  إذا  وحتى  مغربي،  صاحبه  أن 
يتفرج  من  أن  يعني  ال  فهذا  مغربي،  أنه 
يتوفر  الكمبيوتر،  أو  الهاتف  خلف شاشة 
مسؤوليات  لتحمل  قانونية  أهلية  على 

تصرفاته)..(.
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 العثماين يخطب ود »الفي�سبوكيني« يف العلن ويحاربهم يف اخلفاء

نموذج ملنشور 
»فيسبوكي« رافض 

ملشروع القانون 
الذي تعده الحكومة 

يمكن القول إن انتشار المسودة في هذا الوقت المتأزم 
بسبب »كورونا«، يؤكد المسؤولية السياسية للحكومة، 

وعلى رأسها سعد الدين العثماني، الذي غرر به هو اآلخر 
وأصبح يخصص خطابات خاصة لـ»شعب الفيسبوك«، 

حيث سجل لنفسه مؤخرا فيديوهات يشكر فيها 
»الفيسبوكيين« على وجه الخصوص، ويشكرهم على 
تعاونهم في زمن الجائحة، غير أنه من المستحيل طبعا 
أن يخرج اليوم لمناقشة »الفيسبوكيين« حول مسودة 

قانون استعمال وسائل التواصل االجتماعي

نماذج ملقتطفات من املسودة املرفوضة ملشروع قانون خاص باستعمال وسائل التواصل االجتماعي 



 نور الدين هراوي

يوم  مساء  لساعات  دام  اجتماع  بعد 
وزارة  مندوب  ترأسه  املاضي،  الثالثاء 
املستشفى،  ومدير  بسطات،  الصحة 
بالوضعية  املكلفة  اليقظة  وخــلــيــة 
الطبية  واألطــقــم  باإلقليم،  الوبائية 
أكـــدت مصادر  والــعــســكــريــة،  املــدنــيــة 
ــداء مــن صباح  ــت ــبـــوع«، أنــه اب »األسـ
تقرر  الجاري،  أبريل   22 األربعاء  يوم 
الصحية  الخدمات  مختلف  نقل  رسميا 
للمستشفى من تمريض وتوليد وجميع 
مصحة  ــى  إل االستعجالية،  الــحــاالت 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي، وإلـــى مصحة 
رهن  املصحات  هذه  ووضــع  الزيتون، 
تشاور  بعد  الصحية  الخدمات  إشارة 

وقبول املسؤولني بهما.
فإن  املــصــادر،  نفس  إلــى  واستنادا 
ــرورة  ــ ــالء املــســتــشــفــى وض ــ ــرار إخ ــ ق
 ،»19 »كوفيد  بمرضى  فقط  احتفاظه 
بهذا  اإلصابات  عدد  انتشار  بعد  جاء 
الصحية  األطقم  صفوف  في  الفيروس 

وصلت  والــتــي  باملستشفى  العاملة 
وممرض  طبيبان  بينها  حاالت   10 إلى 
عدوى  طالت  فيما  تقنية،  ومساعدة 
وبستاني  متدربني،  ثالثة  الفيروس 
املرضى  نقل  وعــامــل  نظافة  وعاملة 

بــعــد   ،)BRON CARDIER(
التي  املخبرية  للتحاليل  إخضاعهم 

أكدت إصابتهم.
إلى  ذلك،  »األسبوع«  مصادر  وعزت 
الوافدين  من  الهائل  والعدد  الضغط 

على املستشفى من اإلقليم ومن خارجه، 
مخالطي  لعدد  الكبير  للتطور  وأيضا 
مجموعة  بلغت  التي  املؤكدة  الحاالت 

مستمر  تطور  فــي  وهــي  الــحــاالت  مــن 
بــؤرة  إلــى  املستشفى  معها   تــحــول 

للفيروس. 
مندوبية  أن  ــى  إل اإلشـــارة  وتــجــدر 
متهمة  بــســطــات،  ــصــحــة  ال وزارة 
عدد  عن  الرسمي  باإلبالغ  بالتقصير 
وأنها   ،»19 بـ»كوفيد  املصابة  الحاالت 

ــادرا،  ــ ن إال  اإلعــــالم  ــع  م تــتــواصــل  ال 
تناسل  أمام  الباب  يفتح  الذي  الشيء 
اإلشاعات، عالوة على أن عائالت وأسر 
بالوباء،  املصابني  بعض 
يتحدثون عن عدم توصل 
مــرضــاهــم بــوجــبــاتــهــم 
تصل  أنها  أو  الغذائية 
يقظة  لوال  ناقصة  إليهم 
العسكري وحرصه  الطب 
تطبيق  عــلــى  ــد  ــشــدي ال
ــيــمــات املــلــكــيــة،  ــتــعــل ال
فاتورات  إلــى  باإلضافة 
يــؤديــهــا  الـــتـــي  األداء 
ــن جــيــبــه في  الــبــعــض م
ويكون  بــاســتــور،  معهد 
تربطه  ال  املستشفى  بأن  املسؤولني  رد 
عن  ناهيك  باملختبر،  شــراكــة  عــالقــة 
الصراع والتشنج الذي ظهر إلى العلن 
في االختصاصات بني مدير املستشفى 
ومندوب الصحة، حيث تحصل »قربلة« 
املستشفى وفي بعض  داخل  باستمرار 

االجتماعات الطارئة، بلغة املصادر.
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

أقدم ابن رئيس جماعة سابق على احتجاز   ■
باشا مدينة تارجيست التابعة لعمالة الحسيمة، 
بعدما تدخل الباشا من أجل توقيف ورش البناء 
غير املرخص الذي يقوم به، وذلك في نفس ورش 
البناء، وسحب هاتفه النقال، حسب شهود عيان 
مع  نوعه  من  الثاني  هو  الحادث  هذا  أن  أكــدوا 

الشخص نفسه.
املعني  وتعتقل  األمنية  العناصر  لتتدخل 
وتحرير الباشا من قبضته أمام استنكار ساكنة 
املنطقة من هذا التصرف الالمسؤول الصادر عن 

ابن السياسي املدلل.

املــغــرب  ــني  ب الــحــدود  إغـــالق  أدى ســبــب   ■
عمدة  من  كل  بني  العالقات  توتر  إلى  وإسبانيا، 
حول  اتفاقهم  عدم  بسبب  مليلية،  وعمدة  سبتة 
استعمارية(،  )حــدود  املغرب  مع  الحدود  فتح 
أنه  الشعبي،  للحزب  املنتمي  عمدة سبتة  وأعلن 
سيتم فتح معبر »باب سبتة« مع املغرب مع رفع 
حالة الطوارئ، فيما فضل نظيره بمليلية املنتمي 
مع  أنصار«  »بني  معبر  فتح  عدم  الحزب،  لنفس 
عبر  أي  تجاري،  تبادل  هناك  يكن  لم  ما  املغرب 
دون  املغرب  نحو  مليلية  من  البضائع  تهريب 
إخضاعها لقانون الجمارك، وهذا ما كان يقصده 
اإلسبانية  الحكومة  وسمحت  مليلية،  عمدة 
أجل  مــن  واملــقــاطــعــات  املـــدن  لــعــمــداء  بالسفر 
يوم  صباح  سيعقد  الذي  االجتماع  في  املشاركة 
الشيوخ  بمجلس  الجاري،  أبريل   30 الخميس 
الحجر  رفــع  وضــع  دراســة  أجــل  من  اإلسباني، 

الصحي عن إسبانيا.

بستة  بتطوان،  االبتدائية  املحكمة  قضت   ■
بائع  حق  في  مالية،  وغرامة  نافذا  سجنا  أشهر 
حلويات على منت مركبة »الهوندا«، بسبب خرقه 
لألوامر  امتثاله  الصحية وعدم  الطوارئ  لقانون 
الثالثة  الــدائــرة  رئيس  شرطة  لعميد  وإهانته 
لألمن بتطوان، بعدما تم تقديمه في حالة اعتقال، 

نهاية األسبوع املاضي.

العصابات  إحــدى  تمكنت 
استخراج  فــي  املتخصصة 
بـ»الدفائن«  عليه  يصطلح  ما 
ــرا، من  ــؤخـ ــوز«، مـ ــنـ ــكـ و»الـ
قديم  مسجد  ــى  إل الــوصــول 
ــإحــدى املــنــاطــق ضــواحــي  ب
ــش، وقــامــت  ــرائ ــع مــديــنــة ال
من  والتنقيب  الحفر  بعملية 
كما  »الكنز«  استخراج  أجل 

هو ظاهر في الصورة.
العصابة  هــذه  واستغلت 
التي  حالة الطوارئ الصحية 
املــســاجــد،  ــالق  إغـ إلـــى  أدت 

ــام بــعــمــلــيــة الــحــفــر  ــي ــق ــل ل
بغية  املسجد  هذا  وتخريب 
ــز« مــزعــوم  ــن اســتــخــراج »ك

داخل محراب املسجد.
بالخبر،  توصلهم  وفـــور 
حل رجال الدرك امللكي بعني 
املكان، من أجل الوقوف على 
في  تحقيق  وفتح  الواقعة، 
املوضوع، حيث تقول بعض 
ــاص  ــخ األش أن  املـــصـــادر، 
الذين قاموا بهذه  املجهولني 
خــارج  مــن  قــدمــوا  العملية، 

املنطقة.

ع�صابة ت�صتغل احلجر ال�صحي 
ال�صتخـراج  كنز 

من م�صجد بالعرائ�ش

بجهة  األســر  مــن  العديد  استغربت   
تم منحها دعما على شكل  التي  الشمال، 
»قفة«، عبارة عن دقيق وزيت وسكر فقط، 
األسر  حاجيات  تغطي  ال  املــواد  هذه  ألن 

بالعالم  أو  ــدن  امل داخــل  ســواء  الفقيرة 
»الــقــفــة«، يجب  ــذه  ــك أن ه ــروي، ذل ــق ال
الغذائية  املـــواد  بعض  على  تتوفر  أن 
املطبخ،  داخل  تستعمل  التي  األساسية 

والتي تستعني بها األسر في هذه الفترة 
الصحي  الحجر  فــرض  بسبب  الحرجة 
وتــوقــف الــعــديــد مــن أربـــاب األســـر عن 
والــزيــت  الدقيق  يعد  لــم  حيث  العمل، 
العديد  يقول  كما  بالغرض  يفي  والسكر 

من املستفيدين.
وجدير بالذكر، أن بعض الجهات وإلى 
الدعم  تمنح  الجمعيات،  بعض  جانبها 
املذكورة،  املواد  عن  عبارة  واملساعدات، 
حتى صارت العديد من األسر تقول: »كفى 

من الدقيق والزيت والسكر«.
ودعا العديد من املهتمني بالشأن العام 
املبادرات حتى  إلى توسيع هذه  بالجهة، 
املعوزة  األســر  إلــى  مباشر  بشكل  تصل 
ــئــات املــســنــني والــعــجــزة  والــفــقــيــرة، وف
الخاصة،  االحتياجات  وذوي  واألرامـــل 
نبهوا  كما  الــقــروي،  بالعالم  خصوصا 
توفير  إلـــى  املـــبـــادرة،  بــهــذه  الــعــامــلــني 
لهؤالء  والضرورية  األساسية  الحاجيات 
تشكيل  في  التنميط  وتجنب  املستفيدين، 
شاكلة  على  تسير  الــتــي  »الــقــفــة«  هــذه 
في  ال  تتغير  ولم  سنني  عدة  منذ  واحــدة 

الزمان وال في املكان.

كفى من توزيع الدقيق والزيت يف ظل وجود مواد غذائية اأخرى

سطات ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية
لماذا يضطر الفقراء إلى أداء مصاريف الكشف عن »كورونا«؟ 

نموذج لفاتورة األداء مسلمة من طرف مخترب 
باستور رغم أن الدولة تكفلت باملصاريف

اإخالء م�صت�صفى احل�صن الثاين ونقل خدماته اإىل امل�صحات اخلا�صة ب�صطات

مختصرات شمالية
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  سعيد الهوداني

فـي  بخريبكـة  االبتدائيـة  ا�حكمـة  شـرعت 
حق ا�تهمـ�  فـي  بعـد  عـن  ا�حاكمـة  تفعيـل 
ا�عتقلـ� فـي قضايا جنحيـة مختلفة، بتوظيف 
تقنيـة «السـكايب» بـ� مقـر ا�حكمـة والسـجن 
السـلطة  انخـراط  إطـار  فـي  وذلـك  ا�حلـي، 
االحترازيـة  اإلجـراءات  تفعيـل  فـي  القضائيـة 
السـلطات  اتخذتهـا  التـي  الوقائيـة  والتدابيـر 
العموميـة للحـد مـن تفشـي فيـروس «كورونـا» 
ا�عتقلـ�  وحمايـة   ،(19 (كوفيـد  ا�سـتجد 

با�حاكـم. والعاملـ�  والقضـاة 
وصـرح رئيـس ا�حكمـة االبتدائيـة بخريبكة، 
أن ا�حكمـة سـتعتمد الحكـم عـن بعـد، بواسـطة 
وإدارة  ا�حكمـة  لـدى  ا�تاحـة  الوسـائل  كل 
السـجن، وكذا ا�حام�، فـي احترام تام لقواعد 

ا�حاكمـة العادلـة ا�نصـوص عليهـا قانونـا.
وأعـرب ذات ا�تحـدث، أن هـذه العملية جاءت 
الصـادرة  للتوجيهات والتعليمـات  تنزيـال 
عـن الرئيـس ا�نتـدب ورئيـس النيابـة العامـة 

ووزيـر العـدل، باعتبـار أن هـذه الخطـوة تأتـي 
العامـة  النيابـة  ومـن  القضـاء  مـن  كمسـاهمة 
وباقـي اإلدارات ا�عنيـة، فـي الحـد مـن الوبـاء 
ووقايـة   ،«19 «كوفيـد  مـرض  عـن  الناجـم 

بمرفـق  العاملـ�  ولـكل  أنفسـهم  للمتهمـ� 
العدالـة وإدارة السـجون مـن العـدوى، وتفعيال 
عـن  الصـادرة  والوقائيـة  الصحيـة  للتدابيـر 

ا�عنيـة. السـلطات 

بن  الهادي  عبد  الشاذلية،  ا�شيشية  الطريقة  شيخ  قال 
بركة، أنه امتثاال والتزاما بتدابير الحجر الصحي ا�فروض 
على جهات ا�ملكة من شمالها إلى أقاليمها الجنوبية للحد 
النفس  على صحة  19»، وحفاظا  «كوفيد  وباء  انتشار  من 
والبدن اللذين صانتهما مقاصد الشريعة، تم إلغاء الذكرى 
السنوية للنصف من شعبان ا�قامة سنويا بضريح القطب 

موالنا عبد السالم ابن مشيش قدس هللا سره.
ونظرا ا �ا تحمله هذه الذكرى الغالية من رمزية ضاربة 
أحد  الغزواني،  الشيخ  قبل  من  تأسيسها  منذ  القدم،  في 
الولي  مقام  إلى  تبرك  زيارة  في  قدم  الذي  السبعة  الرجال 
الصالح ا�ولى عبد السالم ابن مشيش، ومنذ ذلك الح�، 
يتوافد  الذي  القطب  مقام  لزيارة  فرصة  اليوم  هذا  اعتبر 
اإلمام  العلم وأكاديميون يحيون سيرة  عليه علماء وطلبة 

العارف بالـله.
الشرفاء  كافة  والتزام  التزامه  على  أكد  ا�صدر،  نفس 
الشاذلية، بجميع  للطريقة ا�شيشية  العلمي� وا�نتسب� 
التدابير الوقائية التي أقرتها ا�ملكة ا�غربية، مع تكثيف 
األذكار واألوراد اليومية، طلبا للطف هللا، وأمال في عفوه أن 

يرفع هذا البالء عن سائر البالد والعباد في الكون قاطبة.
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  فضيلي عمي

بعد االستماع إليهما من طرف الضابطة 
يوم  بطاطا  الشرطة  بمفوضية  القضائية 
األربعاء ا�اضي، تم يوم اإلثن� 27 أبريل 
وطالب  إعالمي  ناشط  تقديم  الجاري، 
جامعي أمام وكيل ا�لك با�حكمة االبتدائية 
الدعوى  بشأن  إليهما  لالستماع  بطاطا، 
اإلقليمي  ا�ندوب  ضدهما  رفعها  التي 
بالسب  فيها  يتهمهما  بطاطا  للصحة 

والقذف والتشهير ونشر أخبار زائفة.
ا�لك  وكيل  قرر  إليهما،  االستماع  وبعد 
با�حكمة االبتدائية بطاطا، متابعتهما في 
درهم   5000 قدرها  وبكفالة  سراح  حالة 
أ) و3000  (ع.  للناشط اإلعالمي  بالنسبة 
درهم للطالب الجامعي (ب. أ) بتهم القيام 
ببث  ا�علوماتية  األنظمة  بواسطة  عمدا 
في  تواجده  أثناء  وتثبيت صورة شخص 
طبقا  وذلك  موافقته،  بدون  خاص  مكان 
للفصل 1-447 من القانون الجنائي، وتهمة 
القيام بسوء نية بنشر خبر زائف وإهانة 
بمهامه  القيام  بسبب  عمومي  موظف 
والقيام عمدا بواسطة األنظمة ا�علوماتية 
ببث وتثبيت صورة شخص أثناء تواجده 
في مكان خاص بدون موافقته، وذلك وفقا 
والفصل�  الصحافة  قانون  72من  للفصل 
263 و1-447 من القانون الجنائي، وحدد 
لجلسة  موعدا  ا�قبل،  يونيو   17 يوم 

ا�حاكمة.
 يذكر أن هناك حديثا عن بوادر صلح ب� 
اآلن،  لحد  مالمحه  تظهر  لم  لكن  الطرف�، 
كما أن ا�ندوب اإلقليمي للصحة بعد طلب 
رفض  الخبر،  تأكيد  أو  نفي  الصحفي� 
واكتفى  ا�وضوع،  تفاصيل  في  الدخول 
بالقول أن «األمر معروض أمام القضاء، وال 
يريد أن يفهم من كالمه أنه تأثير في سير 

القضية».

بعد محاكمة شابين من طرف النيابة العامة

وتعليقصــورة

باحلشود  املواطنني  وخروج  النظير  منقطعة  حركية  سطات  شوارع  مختلف  تشهد 
«كورونا»،  جائحة  نتيجة  الصحي  لالستثناء  سافر  خرق  يف  مآربهم  وقضاء  للتبضع 
ولم  اإلقليم،  مستوى  على  «كورونا»  بفيروس  والوفيات  اإلصابات  عدد  تضاعف  رغم 
العمومية،  األماكن  يف  االختالط  وجتنب  واحلذر  الوقاية  درجات  بأقصى  يلتزموا 
منازلهم،  يف  الصحي  احلجر  بتطبيق  العدوى،  لهم  يحمل  أن  شأنه  من  ما  كل  وجتنب 

خاصة خالل األيام األولى لشهر رمضان األبرك.
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انهمرت دموع رئيس الحكومة وهو يستعرض 
حصيلة ضحايا »كوفيد 19«، وبدت عالمات التأثر 
لم  مشهد  في  لكنته  وعلى  محياه،  على  ظاهرة 
يعود عليه املغاربة، خالفا لسلفه الذي كان َبّكاًء، 
اعتبرها  من  بني  متباينة  أفعال  ردود  أثار  مما 
تجاه  إنساني  إحساس  عن  تعبر  صادقة  دموعا 
فجيعة املوت، ومن صنفها في خانة البروباغاندا 
اللحظة  التي حاول صاحبها استثمار  السياسية 

ملآرب أخرى.
فال يمكن فهم واقعة بكاء رئيس الحكومة وهو 
فيروس  التي سببها  الوفيات  يستعرض حصيلة 
وقعت  الذي  السياق  استحضار  دون  »كورونا« 
فيه، ورمزية املكان الذي احتضنها )قبة البرملان(، 
)املــواطــن(  الجمهور  تمثل  استحضار  ودون 
لشخصه، فاملتكلم، سواء كان شخصا حقيقيا، أم 
صورة خطابية، ليس ذاتا منفصلة عن خطابها.. 
الصورة  عن  بمعزل  الخطاب  هذا  تلقي  يمكن  ال 
التي تكونت في ذهننا عن املتكلم، وال يمكن كذلك 
كان  الذي  الجمهور  لهذا  نفسه  هو  تمثله  إغفال 
وحينما  تحدث،  حينما  عليه  الواضح  تأثيره  له 
بكى، يقول عبد هلل صولة: »حضور الجمهور مهم 
جدا بالنسبة إلى الخطيب، إذ به يكيف خطابه«، 
وما دمنا أمام متكلٍم ومتلق، فنحن أمام إرسالية 
حازم  حصرهما  شيئني  من  واحــد  عن  تخرج  ال 
قائال:  الشعر  عن  حديثه  سياق  في  القرطاجني 
يرد  أن  إمــا  والــكــذب،  الصدق  يحتمل  كــالم  »كــل 
على جهة األخبار واالقتصاص، وإما أن يرد على 
هل  نتساءل:  وهنا  واالستدالل«،  االحتجاج  جهة 
الخطاب  إرسال  من  الحكومة  رئيس  غاية  كانت 
تقديم آخر الحصيلة )اإلخبار(، أم حركته غايات 
التأثير  في  الرغبة  إلى  الخبر  تتجاوز  حجاجية 

على املستمع؟
إن أخذنا باالفتراض األول، سنكون بصدد خبر 
إنه  لقائله  يقال  أن  يصح  بـ»ما  البالغيون  يعرفه 
مفارقة تقمص  تبدو  كاذب«، وهنا  أو  فيه  صادق 
األخبار،  نشرة  مقدِم  لشخصية  الحكومة  رئيس 
لخبره  يجعل  بعدها  والبكاء  األرقام  فاستعراض 
أنه  بمعنى  الخبر،  فائدة  يسمى  بالغيا  غرضا 
بصدد تقديم معلومات للمواطنني يجهلونها، في 
إلكترونية  أن الجميع يتلقون عبر تطبيقات  حني 

مدار  على  بالفيروس  اإلصابات  حصيلة  مختلفة 
أخذنا  إن  الحكومة،  رئيس  يضع  مما  الساعة، 
االفتراض، في خانة السخرية، وفي صورة  بهذا 
يعكس  جديد  بخبر  اإلتيان  عن  العاجز  املسؤول 
وضعه في هرم الدولة بوصفه ثاني شخصية في 

الهرم السياسي للبالد.  
واعتبرنا  الثاني،  باالفتراض  أخذنا  إن  أمــا 
فسنصطدم  حجاجيا،  الحكومة  رئيس  خطاب 
بشخصية الباث التي بدت ضعيفة، مما يتناقض 
وِجدة  الحجة  قوة  من  املوقف  يستلزمه  ما  مع 
يؤطره،  الذي  اإلقناعي  للسياق  تبعا  املعطيات 
يقول محمد الولي: »إن الباث يبعث الرسالة ألجل 
إحداث تغيير، أو تثبيت رأي املتلقي أو سلوكه، أو 
هما معا«، وعندما يتعلق األمر بالتغيير، فاملهمة 
شخصية  ذي  باث  إلى  وتحتاج  جسيمة،  تبدو 
يتحدث  ــذي  ال املــوضــوع  معطيات  يملك  قــويــة، 
فيه وعنه، ويتميز عن غيره في تناوله، وال يعيد 
حينئذ  بأس  وال  اجتراره،  وفي  يروج،  ما  تكرار 
ليكمل حجاجه، ألن  العاطفة  أن يستعني بخطاب 
»البعد العاطفي هو باألحرى الذي يرشح أكثر من 

غيره الخطاب لكي يكون حجاجيا«.
بكائية  في  غائبة  كلها  كانت  املعطيات  هــذه 
رئيس الحكومة، ولقد كنا أمام سرد وقائع، وليس 
قبل  من  انتدب  الباث  كأن  خطاب حجاجي،  أمام 
السلطات ليعيد تذكير املواطنني باإلجراءات التي 
باشرتها بخصوص جائحة »كورونا«، وسنكتفي 
السردي:  حديثه  ضمن  من  املثالني  بهذين  هنا 
ديــالــهــا«،  الــخــدمــة  دارت  املعنية  »الــســلــطــات 
»اإلجراءات التي فرضتها السلطات الخاصة، كل 
األمنية، سواء  الصحية، سواء  في مجاله، سواء 
املتكلم/  ذات  تبدو  التعليمية...«،  اإلدارية، سواء 
املتكلم  غاب ضمير  ولذلك  تماما،  غائبة  املسؤول 
ألنه  الحجاج،  فــي  أساسيا  عنصرا  يعد  ــذي  ال
صنع  في  القوي  الذات  بحضور  االنطباع  يعطي 
السلطة  تالشي حجة  إلى  أدى  ما  وهذا  القرار، 
خاليا  الخطاب  فبدا   ،)Argument d'autorité(
رئيس  رمزية  حضور  تؤكد  التي  املشيرات  من 
هي  فالسلطات  املفترضة،  وسلطته  الحكومة 
والباث  املواطنني،  وتخبر  القوانني،  تفرض  التي 
جعل  ما  وهذا  ومستهلكا،  متداوال  خبرا  يوصل 
التي  السلطة  حجة  مــن  خاليا  الــخــطــاب  ــذا  ه
ونفوذه وسطوته، ألن  املتكلم  تتأسس على هيبة 
»املثال )Modéle( ليس له من النفوذ والهيبة ما 

يجعل كالمه مقنعا«.
الــفــراغ  هــذا  ــام  وأمـ الوضعية،  هــذه  ظــل  فــي 
بدموعه  الحكومة  رئيس  احتمى  الحجاجي، 
فشله  عن  نظره  ويصرف  املتلقي،  في  يؤثر  حتى 
إظهار  في  عجزه  وعــن  الحجاجي،  مسعاه  في 
التي  صورتها  فــي  الحكومة  رئــاســة  مؤسسة 
ومن  الواقع،  من  الهروب  هذا  الدستور.  رسمها 
بيرملان  شاييم  يسميه  ما  هو  املمضة  وخزاته 
»هو  قــائــال:  ويعرفه  الديبلوماسية«،  »مــرض 
اختيار  تأخير  من  تمكن  التي  التقنيات  إحــدى 
البكاء  إلى  ُمستكَره، أو تضحية مؤملة«، فاللجوء 
كان تعبيرا عن الفشل في إنتاج خطاب حجاجي 
املرسلة  الـــذات  أن  سيما  ال  ومــقــنــٍع،  متماسك 
وجودها  ضآلة  يدرك  املتلقي  أن  تعرف  للخطاب 
وفي  الكبرى،  املواقف  في  السياسي  وتأثيرها 
رئيس  غياب  وما  واملهمة،  املصيرية  الــقــرارات 
الحكومة، وإبقائه بعيدا عن تدبير صندوق الدعم 
من  مثال  سوى  »كورونا«  جائحة  بسبب  املحدث 

أمثلة متعددة وكثيرة.
ختاما، يحضرني هذا املقطع للشاعر أمل دنقل 
اليمامة«،  زرقــاء  يدي  بني  »البكاء  قصيدته  من 
مع  شـــداد،  بــن  عنترة  لسان  على  فيه  يتحدث 
كسب  فــي  يتمثل  جــوهــري،  ــرق  ف ــى  إل التنويه 
السياسي  وإخــفــاق  ــرهــان،  ال الشاعر  الــفــارس 

إخفاقا شديدا:

أيتها النبية املقدسة ..
ال تسكتي.. فقد سكت سنة فسنة

لكي أنال فضلة األمان
قيل لي »اخرس ..«

فخرست.. وعميت.. وائتممت باخلصيان !
ظللُت يف عبيد ) عبِس ( أحرس القطعان

أجتز صوفها ..
أرد نوقها ..

أنام يف حظائر النسيان
طعامي: الكسرة.. واملاء.. وبعض الثمرات اليابسة 

وها أنا يف ساعة الطعان
ساعة أن تخاذل الكماة.. والرماة.. والفرسان

دعيت للميدان !
أنا الذي ما ذقت حلم الضأن ..
أنا الذي ال حول لي أو شأن ..

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان 
أدعى إلى املوت.. ولم أدع إلى املجالسة !!

 نورالدين الطويليع 
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االهتمام  وينقص  النظافة  تغيب  عندما 
الذباب  صنف  أن  فاألكيد  ما،  مكان  أو  بفضاء 
هو أولى الكائنات الحية املتعفنة التي تقتحمه 
وتباشر عملية االستيطان والتكاثر والتموقع، 
الجراثيم  بــاقــي  بها  تلحق  أن  انــتــظــار  فــي 
املكان  أو  الــفــضــاء  ليتحول  والــفــيــروســات، 
متعفنة  بركة  أو  بــؤرة  إلــى  بشريا،  املهجور 
يمكن  ال  ــذي  ال الطبيعة،  نظام  إنــه  موبوئة. 
أو  اإلغفال  عدم  علينا  يفرض  والذي  تغييره، 
شبر  كل  وتهيئة  وصيانة  تنظيف  عن  التغافل 
التي نعيش ونتعايش  من فضاءاتنا وأمكنتنا 

داخلها. 
هذا على مستوى الواقع املعاش، الذي نملك 
لالهتمام  واملحسوسة  امللموسة  اآلليات  كل 
لخدمة  وتوظيفه  فيه،  واالستثمار  ورعايته  به 
البشرية، فماذا عن العوالم االفتراضية التي لم 
نوفق بعد في اكتشاف كل جوانبها اإليجابية 
ثرواتها  كل  في  بعد  نستثمر  لم  والسلبية؟ 
والليالي  ــام  األيـ نقضي  إنــنــا  بــل  الــرقــمــيــة، 
داخلها، في اللعب والسخرية وتبادل التفاهات 
البعض،  بعضنا  من  والتنقيص  واإلشــاعــات 
تلك العوالم التي باتت توظف كمنصات حربية 
أجــل قصفنا،  مــن  الــوطــن،  طــرف خصوم  مــن 

ومحاولة زعزعة أمننا واستقرارنا.
خضنا بجرأة وشجاعة، غمار املواجهة ضد 
الشوط  في  وفزنا  املستجد،  »كورونا«  فيروس 
األول من هذه املباراة التي امتدت من 20 مارس 
للمغاربة  التام  االلتزام  بفضل  أبريل،   20 إلى 
الوقائية،  االحترازية  لــإجــراءات  وتطبيقهم 
واملغاربة  عازمون على خوض الشوط الثاني 
يوم  النصر  انتزاع  و  والقوة،  الحماس  بنفس 

20 ماي املقبل. 
الحجر  مــن  املــغــاربــة  مكاسب  أكــبــر  ولــعــل 
تمكنهم  هو  الثاني،  شهره  دخل  الذي  املنزلي 

الرقمية  التواصل  منصات  توظيف  إعادة  من 
املعرفة  إلى  لحاجتهم  خدمة  إيجابية،  بأشكال 
تلك  أن  إال  والتوعية،  والتحسيس  والتعلم 
الــوقــائــي  ــوضــع  ال حبيسة  ظــلــت  املــكــاســب 
املفروض، املرتبط بفيروس »كورونا« املستجد، 
والتعليم املدرسي والجامعي، في الوقت الذي 
اإللكتروني«  »الــذبــاب  من  جيوش  فيه  بــرزت 
وتسعى  وشعبا،  ملكا  املغرب  تستهدف  التي 
من خالل من يحركونها من خصوم الوطن، إلى 
زعزعة أمن واستقرار البالد، تلك الجيوش التي 
»تويتر«،  عبر صفحات  هجومها  لبدء  خططت 
لعلم  بحذر،  »الفايسبوك«  إلى  عرج  بعضها 
ممن جيشوا الذباب، أن معظم الشعب املغربي 

يقطن صفحات »الفايسبوك«.    
على  االعتماد  الــوطــن،  خصوم  اختار  لقد 

تغريدات  إلى  وتحويله  الذباب،  وأزيــز  طنني 
وجعله  املغرب،  ابتزاز  أجــل  من  وتدوينات، 
يساير ويقبل بما يفرزون من انحرافات وغرائز 

ال عالقة لها بالجنس البشري. 
املكافح  املــغــربــي  للشعب  ــداء  نـ إذن،  هــو 
وقاهري  ــرار  األح للمغاربة  نــداء  والصامد.. 
وتجندون  جندتم  فكما  واألشـــرار،  املفسدين 
فيروس  ملحاربة  الرقمية  التواصل  منصات 
البعض  بعضكم  دعم  قررتم  وكما  »كورونا«، 
عن  الحجر  معاناة  لتخفيف  ومعنويا،  ماديا 
تبادروا  أن  عليكم  واملتضرر،  واملحتاج  الفقير 
وحمايته  بلدكم  بدعم  عجل،  وعلى  باملوازاة 
الذين  والــجــدد،  القدامى  الوطن  خصوم  من 
وجــنــدوا  بــالــفــيــروس،  انشغالكم  استغلوا 
التواصل  مواقع  على  اإللكتروني«  »الــذبــاب 

االجتماعي، وخصوصا على »تويتر«، من أجل 
اإلساءة للمغرب شعبا وملكا.

أرجوا أن تفتحوا حسابات كثيرة لصفحات 
التواصل  بموقعي  حقيقية،  وبهويات  رسمية 
الــالذع  الجماعي  الهجوم  وبــدء  االجتماعي، 
قبلوا  الــذيــن  والــنــســاء  الــرجــال  أشــبــاه  على 
العمل كأقالم مأجورة، يختبئون وراء منصات 
على  واألكاذيب  اإلشاعات  لينشروا  التواصل 

املغرب.
منسوخة  كائنات  سخرتها  مأجورة  أقــالم 
ظهور  على  من  فجأة  نزلت  بشرية  صور  في 
القوة  وهم  بإبر  تلقيحها  تم  والبعير،  الجمال 
ورصدت  »تويتر«،  موقع  اكتسحت  والــذكــاء، 
مرعى  إلــى  صفحاته  لتحول  طائلة،  أمـــواال 
»تويتر«  صفحات  على  لترعى  تركت  للذباب، 
األنوف  وأزكمت  ولوثتها،  عفنتها  أنها  حتى 
الذين  العالم،  دول  باقي  من  املغردين  وأرعبت 
الذي  االفتراضي  املنبر  ينفرون من هذا  بدؤوا 
العالم،  دول  بمختلف  كبار  مسؤولون  يعتبره 
جسرا للتواصل الرسمي، حتى أنهم أصبحوا 
بعيدة  رقمية أخرى  إحداث منصة  يفكرون في 

عن مرعى الذباب القذر.
و»الذباب  للدخالء  لنظهر  الوقت  حان  لقد 
ومدى  املغاربة،  وذكــاء  وطنية  اإللكتروني«، 
وقوتهم  وعــرضــهــم  أرضــهــم  عــلــى  حــرصــهــم 
كان  سواء  وبــاء،  لكل  التصدي  على  وقدرتهم 
بعد  يتمم  لــم  بشري  كائن  شبه  أو  فيروسا 

شروط الطهارة واالستحمام.
»الفايسبوك«  يحتلوا  أن  املغاربة  بإمكان 
تخدم  مختلفة  لبرامج  يؤثثوا  وأن  و»تويتر«، 
تخدم  كما  واملحيطية،  األســريــة  مصالحهم 
أن  املعقول  غير  من  إذ  الذي يحضنهم،  الوطن 
لوطنه  تدوينة مسيئة  أو  املغربي تغريدة  يقرأ 
كل  يبادر  أال  املعقول  غير  ومن  عليها،  يرد  وال 
مغربي يقطن »تويتر« أو »الفايسبوك« أو هما 
معا، إلى نشر اعتزازه ببلده، ومحاربة كل من 

يحاول اإلساءة إليه. 

�لـمغرب بيـن »كورونــا« و»�لذبـاب �لرقمــي«
 بوشعيب حمراوي

»�صم�س �أبريل«

 عبده حقي

ــا تـــــــعـــــــود كــــــــل عــــــام ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ مـ
عـــــــــــــــــادت شـــــــمـــــــس أبـــــــريـــــــل
فـــــتـــــحـــــت شـــــــبـــــــاك شــــرفــــتــــي
مـــــــشـــــــت دافــــــــــئــــــــــة أمـــــــامـــــــي
غـــــــــــــــــنـــــــــــــــــج يف 
مـــــــثـــــــل عــــــــــارضــــــــــة أزيـــــــــــــاء
خــــــــــــصــــــــــــران تــــــتــــــمــــــايــــــان
عـــــــلـــــــى إيـــــــــــقـــــــــــاع مـــــــيـــــــزان
بــــــــــــــضــــــــــــــع خــــــــــــــطــــــــــــــوات
حـــــــــافـــــــــيـــــــــة الــــــــقــــــــدمــــــــن
ميـــــــتـــــــد شـــــــــاطـــــــــئ أبـــــــريـــــــل
حتـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا.. خـــــــــــال
ــر الـــصـــحـــي ــ ــ ــج ــ هـــــــو زمـــــــــن احلــ
ــي ــ ــنـ ــ وطـ يف  الــــــــــوجــــــــــوه  كــــــــل 
ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــوب ــ ــ ــح ــ ــ تـــــــتـــــــحـــــــســـــــس ش
تــــــــــبــــــــــكــــــــــي نـــــــعـــــــوشـــــــهـــــــا
اهلل بــــــعــــــنــــــايــــــة  حتــــــتــــــمــــــي 
وبــــــخــــــلــــــطــــــات الــــكــــيــــمــــيــــاء
الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات ودروع 
وكــــــــل األشـــــــيـــــــاء الـــــواقـــــيـــــات
وحـــــــــدهـــــــــا شــــــمــــــس أبــــــريــــــل
شـــــــــــهـــــــــــرنـــــــــــا الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــل
عـــــــــــــــــــــــادت كــــــــــكــــــــــل عــــــــــام
األرض بـــســـعـــال  عـــابـــئـــة  غـــيـــر 
لـــــــــــتـــــــــــســـــــــــتـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــي
ــى رمـــــــــل الـــبـــهـــو ــ ــلـ ــ أمـــــــامـــــــي عـ
ســـــــــــــاعـــــــــــــيـــــــــــــة لـــــــلـــــــهـــــــو
ــا ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــانـ ــ نــــــــشــــــــوانــــــــة بـ
مـــــــــــن أقـــــــــــفـــــــــــاص الـــــغـــــيـــــم
وفــــــــــــــــصــــــــــــــــول الــــــــســــــــهــــــــو
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عبارة  قــريــة صــغــيــرة»،  «الــعــالــم 
ــى مــســامــعــنــا  ــل ــا تـــــرددت ع ــا� ــط ل
أن  أجــزم  لكنني  العو�ة،  لتوصيف 
ولو  العبارة  بهذه  ا�عتقدين  أكبر 
ما  يتخيل  لن  نفسه،  صاحبها  كان 
تكريس  مــن  الــيــوم  العالم  يعيشه 
�فهوم ا�واطن الكوني الذي يتشارك 
بأسره  العالم  في  نفسه  واأللم  األمل 
والتي  «كــورونــا»،  جائحة  �واجهة 
مغوار  بــفــارس  ــدول  الـ فيها  تحلم 
البطولة هنا ال  دور  أن  لهزمها، غير 
يتطلب العضالت ا�فتولة أو التهور 
البيوت  التزام  مجرد  بل  واإلقـــدام، 

يتهافت  أن  ا�فروض  من  كــان  عــرض  والوقاية.  النظافة  مستوى  ورفــع 
صعوبة  أثبت  الواقع  أن  غير  الــدور،  لسهولة  بالبطولة،  الحا�ون  عليه 
«الكاستينغ»، فربما تغيب ا�سؤولية والصبر والتالحم عن بعض شبابنا، 
لكن ولـله الحمد، هناك نصف كأس مملوء يبرز شجعانا يحترمون الحجر 
ودعم  الحياة  الستمرار  أساليب  ابتكار  في  ويتفننون  والطوارئ،  الصحي 
لدوران  الحثيثة  الجهود  إغفال  دون  العلمي  التحصيل  وإتمام  ا�حتاج� 
ومتشعبة  متجانسة  شبكة  إنها  األضــرار..  بأخف  ولو  االقتصاد  عجلة 

تحاول إفراز ثنائية دولة- مجتمع أكثر قوة .
التي نعيشها هي  الصعوبات  بدايتها، وبعض  ا�حنة في  أن  والحقيقة، 
طاقات  أمام  خير  فاتحة  تكون  أن  يفترض  لذلك،  البداية،  عثرات  قبيل  من 
والنفيس  األصيل  معدنها  لكن  اإلهمال،  وطالها  وغيبت  همشت  ومواهب 
يأبى إال أن يشع بنوره وتألقه رغم العتمة، ويفخر الوطن بأبنائه في شتى 
تستمر  أن  لها  بد  ال  البدايات  هذه  والطبية،  والتقنية  العلمية  ا�جاالت 
حتمية  نهايات  تسبقها  أن  األجدر  من  لكن  ا�نشود،  الهدف  إلى  للوصول 
مع  تكون  النهايات  فأولى  ا�اضي،  ممارسات  مع  قطيعة  لترسيخ  كذلك 
إهمال منظومتي التعليم والصحة التي ترتكز عليها األمم في زمن ا�حن، 
نهايات مع سياسات خصخصة تنتهك ا�قدرات وتترك ا�واطن األعزل تحت 
الالتواصل  سياسات  مع  نهايات  حسيب،  وال  رقيب  دون  الخواص  رحمة 

والوعود الكاذبة، مع الهشاشة، مع التفقير، ومع الحݣرة ...
تنخر  الذي  الوطن  هذا  لتقوية  األساس  والترياق  األولى  الوصفة  تلكم 

جسده الفيروسات والطفيليات منذ زمن بعيد .
بمسحة من األمل، فإننا نفتخر بإشراقة البدايات، لكن الحذر كل الحذر، 

فالنهايات التي ال يصحبها حال البداية، ال يعول عليها.

إلى األمام ال يقدم  من يريد السير 
فإنه  فعل،  وإذا  واحــدة،  مرة  رجليه 
توازنه  يفقد  ألنه  بعيدا،  يمشي  لن 
األمام يكون  إلى  فالسير  ثم يسقط.  
بالنط،  ولــيــس  الثابتة  بالخطوة 
خصوصا إذا كانت األرضية مجهولة، 
لذلك، ال بد إلحدى الرجل� أن تتقدم 
صلبا  موطئا  وجــدت  إذا  حتى  أوال 
وسائر  األخــرى  الرجل  تتبعها  آمنا 
الجسد، والرجل التي تتقدم أوال لها 
الجسم  جر  وفضل  االكتشاف  فضل 
إلى مكان جديد، والرجل الثانية لها 
الجسد  وقوف  على  ا�حافظة  فضل 
الجسم  ــدم  ــق وت تـــوازنـــه،  ــان  وضــم
تام  بتناسق  يتم  األمام  إلى  البشري 
ألن جهازا  وأجــهــزتــه،  أطــرافــه  بــ� 
الجسم  سالمة  على  يحرص  حكيما 

أثناء حركته، وهو الدماغ.
ا�جددون وا�حافظون في ا�جتمع، 
بمثابة الرجل� من الجسد، ا�جددون 
نحو  األمـــام،  إلــى  ا�جتمع  يــجــرون 
والحضاري  والعلمي  الفكري  التقدم 
يحافظون  وا�حافظون  عامة،  بصفة 
خال  فــإذا  وثوابته،  مكتسباته  على 
يبرح  ال  فإنه  ا�جددين  من  ا�جتمع 
عن  التخلف  إلى  يؤدي  وهذا  مكانه، 
ينتظر،  ال  ــذي  ال الحضاري  الــركــب 
وإلى هالك ا�جتمع برمته، وإذا خال 
يجد  فقد  ا�حافظ�،  مــن  ا�جتمع 
أصالة  وال  تاريخ  بال  هائما  نفسه 
كذلك  ــذا  وه تماسكه،  على  تحافظ 

يؤدي إلى تشتته وهوانه.
إذن، البد لكل مجتمع من التجديد، 
أصالته،  على  ا�حافظة  من  له  والبد 
فلو لم يظهر في أوروبا خالل القرون 
الوسطى مفكرون مجددون في الفكر 

إلى  لظلت  كلها،  وا�عارف  والعلوم 
وتؤمن  الغفران  صكوك  تبيع  اليوم 
شوارعها  ولظلت  األرض..  بثبات 
األنـــوف واألمــــراض تحصد  تــزكــم 
تستول  لم  إن  هذا  شعوبها،  أرواح 
ولو  ــطــورا،  ت أكــثــر  شــعــوب  عليها 
في  وفرطت  ا�جددين  خلف  ســارت 
مكتسباتها،  مــن  والــصــالــح  دينها 
لكانت اليوم شيئا آخر، ألن الحضارة 

تراكم يقف بعضه على بعض.
على  ا�غرب  في  اليوم  يجري  ما 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي من 
بعض  ومعارضي  أنصار  ب�  تنازع 
الباحث� ا�غاربة، والتي تحولت إلى 
الفريق�،  ب�  طاحنة  كالمية  حرب 
هي في الحقيقة صراع ب� ا�حافظة 
والتجديد رغم أن ا�حافظ� أنفسهم 
يدعون أنهم مجددون بطريقتهم. إنه 
بالحوار  يتم  كان  لو  صحي  تنازع 
العقالني دون سب وقذف قد يتحول 

يعي  أن  الجميع  وعلى  تهديد،  إلى 
بأن ا�حافظة والتجديد رجالن يسير 
ال  ما  لكن  األمــام،  نحو  ا�غرب  بهما 
إلغاء  طرف  كل  محاولة  هو  يعجب، 

كل فضل عن اآلخر.
يسهر  دمـــاغ  للجسم  ــان  كـ وإن 
سيره،  أثــنــاء  الجسد  سالمة  على 
بمثابة  ــة  ــدولـ الـ ــون  ــك ت أن  يــجــب 
حماية  على  يسهر  ــذي  الـ ــاغ  ــدم ال
التفكير  في  حقهم  وضمان  الجميع 
ليحصل  واالخـــتـــالف  والــتــعــبــيــر 
ننسى  أن  يجب  ال  ولــكــن  الــتــقــدم، 
تؤخر  أن  البــد  ا�ريضة  الــرجــل  أن 
يروج  فما  السير،  سرعة  من  وتحد 
ب�  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
بتصلب  ينبئ  وا�جددين،  ا�حافظ� 
في ا�واقف، وهذا لن يسمح بالسير 
إلى األمام بشكل سليم ومتوازن، ألن 
سير  تعوق  ا�تصلبة  ا�عاقة  الرجل 

الجسد ولو سلمت باقي األطراف.
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 مونية فتحي

القضائي،  الــزمــن  عنصر  يعتبر 
للعدالة  الرئيسية  ا�ــقــومــات  أحــد 
مصالح  تعطيل  أن  ــك  ذل الناجعة، 
ا�تقاض� بواسطة عدم تمكينهم من 
حقوقهم داخل آجال معقولة، يضرب 
في  الــدســتــوري  حقهم  العمق  فــي 
وجها  محالة  ال  يشكل  بل  التقاضي، 
من وجوه الالعدالة، فا�فهوم الجديد 
يتجاوز  أضحى  الحقوق  الستحقاق 
من  الــدعــوى  صاحب  تمك�  مجرد 
حقه، كما أصبح ينفرد بعنصر الزمن 
إهــدارهــا  عــدم  فــي  رئيسي  كمحدد 
الــدعــاوى  فــي  الــبــت  ولــعــل تضم� 
آجال  داخل  القضاء  على  ا�عروضة 
إال  هو  ما  الدستور،  بنص  معقولة 
ومكانته  ا�بدأ  هذا  سمو  على  تأكيد 
مقومات  لباقي  ينضاف  الرفيعة، 
على  يخفى  وال  القضائية  النجاعة 
من  ا�وضوع  هذا  شكل  ما  الجميع 
استئثار وطني بالغ األهمية من قبل 
العدالة  شــؤون  على  القيم�  جميع 
والقضاء ببالدنا، لدرجة تناوله غير 
وبه  صعيد،  من  أكثر  وعلى  مرة  ما 
إصالح  حــول  الوطني  الــحــوار  كــان 
منظومة العدالة محطة قوية لتسليط 
الضوء عليه بغاية البحث عن مخارج 
أمد  إطالة  دون  للحيلولة  تشريعية 
قد  مــســوغــات  دون  الــقــضــايــا  عــمــر 
مبررة  غير  األحيان  بعض  في  تكون 
مرتبطة  إلكــراهــات  إمــا  معقولة  أو 
يتطلب  ــي  ــت ال الــقــضــايــا  بــنــوعــيــة 
وتدابير  إجــراءات  استيفاء  بشأنها 
العقارية  كالقضايا  ما  نوعا  خاصة 
بسبب  أو  ا�دنية،  ا�لفات  بعض  أو 
الخصومة  ألطراف  التبيلغ  صعوبة 
أو الشهود، واألسباب هنا قد تتعدد، 

مع  التطبع  يعني  ال  ــك،  ذلـ أن  إال 
وعدم  العملية  اإلشكاالت  هاته  مثل 
محاولة االجتهاد إليجاد حلول عملية 
تنسجم مع القانون وروحه من جهة، 
الدعوى  أطــراف  بمصالح  تضر  وال 
والقضائية،  القانونية  بمراكزهم  أو 
كأحد  «كورونا»  جائحة  بروز  أن  إال 
للمرفق  االســتــثــنــائــيــة  ا�ــعــطــالت 
القضائي أملته ضرورة التماشي مع 
الطوارئ  لحالة  االستباقي  السياق 
ــرض تــدخــال عــاجــال  ــ ــة، ف ــصــحــي ال
ا�جلس  مؤسسة  قبل  من  وحكيما 
األعلى للسلطة القضائية في شخص 
األعلى  للمجلس  ا�نتدب  الرئيس 
مستويات  على  القضائية  للسلطة 
بمبدأ  اتسمت  الــجــهــات،  مــتــعــددة 
ا�ــقــررات  مــع  التعاطي  فــي  الــتــدرج 

ا�حكم  التدبير  تهم  التي  التنظيمية 
ضمان  خــالل  من  القضائي  للمرفق 
وكان  القضائية،  الخدمة  استمرارية 
ذلــك مــن خــالل الــكــتــاب تــحــت عــدد 
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العمل  تنظيم  حــول  تمحور  الـــذي 
«كورونا»  وباء  من  للوقاية  با�حاكم 
ا�نتدب  الــرئــيــس  فــيــه  حــث  الـــذي 
القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس 
محاكم  لــدى  القضائي�  ا�سؤول� 
باب  من  واالبتدائيات،  االستئناف 
الحرص على سالمة مرتفقي العدالة 
ومساعدي  قضاة  من  بها  والعامل� 
القضاء، على تعليق جميع الجلسات 
مارس   17 يــوم  من  ابتداء  با�حاكم 
ا�عتقل�  قضايا  باستثناء   2020
التأكيد  مع  االستعجالية،  والقضايا 

الـــحـــرص على  ــرورة  ــضـ بـ عــلــيــهــم 
في  البشرية  للموارد  األمثل  التدبير 
ولوج  عملية  ضبط  مع  األدنــى  حده 
القصوى،  لــلــضــرورة  إال  ا�رتفق� 
على  لالطالع  لتوجيههم  باإلضافة 
ا�تخذة  ــراءات  واإلجـ ا�لفات  مــآالت 
للمحكمة  الرسمي  ا�وقع  خالل  من 
دون  يعكس  ــذي  ال الــشــيء  ا�عنية، 
تيسير  لحسن  نظامية  مواكبة  شك 
ظرفية  في  با�غرب  القضائي  الشأن 
تعرفها  مسبوقة  غير  استثنائية 
في  القضائية  السلطة  لتكون  البالد 
الصف التفاعلي األول مع اإلجراءات 
جائحة  وضعية  لتدبير  العمومية 
القانون  نفاذ  يحفظ  وبما  «كورونا»، 
ا�تعلق بحالة الطوارئ الصحية عن 
جلسات  بعقد  ا�حاكم  تمك�  طريق 
بما  القضايا  هاته  مثل  في  للنظر 
يتماشى مع سلطة القضاء في حماية 
الصحي  أمنهم  وتحقيق  ا�واطن� 
يعني  ال  ذلـــك  أن  إال  ــانــونــي،  ــق وال
االحترازية  اإلجراءات  بهذه  االكتفاء 
ــوبــائــي  ال لــلــتــطــور  ــة  ــب ــواك م دون 
ثان  تم توجيه كتاب  أنه  إذ  با�غرب، 
بتاريخ  أي  قصيرة،  زمنية  مدة  وفي 
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مــن رؤســاء  كــل  مــن  فيه  ــذي طلب  ال
ا�حاكم  ورؤساء  القضائية  الهيئات 
ا�عتقل�  قضايا  في  بالبت  ا�ختصة 
التحقيق،  أو  والجنح  بالجنايات 
لصحة  حماية  بوسعها  ما  تعمل  أن 
السجناء، من خالل تفادي إحضارهم 
عند  إال  السجنية  ا�ــؤســســات  مــن 
البت  خــالل  من  القصوى  الــضــرورة 
حضورهم  دون  ملفاتهم  تأخير  في 
دون  الصحي  الحجر  انتهاء  ولح� 
في  بالغير  اتصالهم  منع  إغــفــال 
القصوى  للضرورة  إحضارهم  حالة 
داخـــل فــضــاء ا�ــحــاكــم، األمـــر الــذي 

حمائية  أولوية  إعطاء  منه  ابتغي 
اتجاه  في  يدفع  مقاصدي  بعد  ذات 
على  يقتصر  ال  ا�حاكم  دور  جعل 
يؤسس  ما  بقدر  فعالة  عدالة  إنتاج 
لكل  مسايرة  ومواطنة  آمنة  لعدالة 
تنفيذا  ا�تخذة  الحكومية  التدابير 
الجائحة  �واجهة  ا�لكية  للتعليمات 
لتأتي مذكرة ثالثة تحت عدد 13/119 
لتهيئ   ،2020 أبــريــل   14 بــتــاريــخ 
حالة  ــع  رف بعد  مــا  �رحلة  ا�ــلــفــات 
وضع  خــالل  من  الصحية  الــطــوارئ 
حول  عملي  لتصور  مسبق  إعـــداد 
لوباء  وا�ستقبلية  اآلنية  التداعيات 
فيروس «كورونا» ا�ستجد، عبر آلية 
جوانب  كل  لسد  القضائية  الحكامة 
وفق  القضائية  للخدمات  التعثر 
معه  يفرض  مما  تشاركية،  مقاربة 
لكل ذلك، محاولة إيجاد حلول ناجعة 
ا�لفات  تدبير  لكيفية  آمنة  ومخارج 
ألي  تفاديا  القضاء،  أمام  ا�عروضة 
محتمل  تراكم  أو  ا�لفات  من  مخلف 
في  ا�ــواطــنــ�  مــصــالــح  يعطل  ــد  ق
آجال  ضمن  القضائية  استحقاقاتهم 
للضمانات  تام  احترام  مع  معقولة 
الــتــشــريــعــيــة ألطــــراف الــخــصــومــة 
طبيعتها،  كانت  كيفما  القضائية 
في  البحث  معه  يفرض  الذي  الشيء 
القانونية  للمساطر  قوان�  أغــوار 
والبحث  والجنائية،  منها  ا�دنية 
مــن شأنه  مــا  كــل  تــجــاوز  عــن سبل 
آجــال  داخـــل  نــفــاذهــا  سبل  تيسير 
تسميته  يمكن  ما  أو  قصيرة  زمنية 
عمر  لتدبير  اإلجرائي»  بـ«االجتهاد 
القضايا والذي ال يمكن أن يتأتى إال 
أسرة  مكونات  جميع  جهود  بتظافر 
زمن  بعد  ما  لالستحقاقات  العدالة 

«كورونا».
*عضو املكتب املركزي للودادية 
للقضاة احلسنية 
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من منا لم تمر عليه أوقات اعتبر بأنها نهاية العالم؟ من منا لم يعان 
ا�وت والغياب من فوق كوكب األرض  األيام من رغبة في  في يوم من 
األفــراح  خلق  فقد  وا�صائب،  األحــزان  خلق  وكما  لـله  ولكن  نهائيا؟ 
العيش  البشر سبل  بكل  لضاقت  األمل،  فسحة  ولوال  الوردية،  واآلمال 

و�اتوا جميعا.
وهو  اليوم،  العالم  في  انتشارا  األمراض  أكثر  أحد  االكتئاب  يعتبر 
التفكير  طريقة  على  يؤثر  أنــه  ذلــك  والجسم،  النفس  يصيب  مــرض 
والجسمانية  العاطفية  ا�شاكل  من  العديد  يسبب  بشكل  والتصرف 
للمريض، وعادة ال يستطيع األشخاص ا�صابون باالكتئاب االستمرار 
في ممارسة حياتهم اليومية كا�عتاد، إذ أن االكتئاب يسبب لهم شعورا 

بانعدام أي رغبة في الحياة.
من هذا ا�نطلق، فإن كل األطباء النفساني� يعتبرون االكتئاب مرضا 
الدم،  ضغط  وارتفاع  السكري  مثل  األمد،  طويل  عالجا  يتطلب  مزمنا 
ا�صاب  حياة  في  واحدة  �رة  عابرا  االكتئاب  مرض  يكون  ما  ونــادرا 
به، ألن معظم الذين يتعرضون له، تتكرر أعراضه لديهم مرة أخرى أو 

مرات، وتستمر معهم مدى الحياة.
وبفعل التشخيص والعالج السليم�، صار من ا�مكن التخفيف من 
حدة االكتئاب، وحتى لو كانت أعراضه حادة، فإن العالج السليم يمكن 
أن يحسن شعور ا�صاب� به بعد أسابيع معدودة، حيث ينجحون في 
العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية كما اعتادوا على االستمتاع بها 

قبل اإلصابة بهذا ا�رض. 
ا�ريض:  عائلة  لها  تنتبه  أن  يجب  التي  االكتئاب  أعراض  أهم  ومن 
اإلحساس  االعتيادية،  اليومية  األنشطة  ممارسة  في  الرغبة  فقدان 
بدون  البكاء  من  نوبات  األمل،  بانعدام  اإلحساس  والكآبة،  بالعصبية 
أي سبب ظاهر، اضطرابات في النوم، صعوبات في التركيز واالنتباه، 
زيادة أو نقصان في الوزن بدون سبب واضح، عصبية زائدة وسهولة 
سوداء  أفكار  الوهن،  أو  بالتعب  اإلحساس  األسباب،  ألتفه  االنفعال 
طبي  تفسير  بدون  جسدية  مشاكل  لالنتحار،  محاوالت  أو  وانتحارية 

واضح، مثل أوجاع الظهر أو الرأس.
أما أسباب االكتئاب فليست معروفة حتى اآلن، واالعتقاد السائد هو 
أن العديد من العوامل الوراثية والبيئية يمكن أن تكون ا�سبب �رض 

االكتئاب، ومن بينها:
كفقدان  مرير،  لحادث  أو  قوية  عاطفية  لصدمة  الشخص  تعرض   -
شخص عزيز أو فقدانه �نصب شغل كان يعيش على أمل االحتفاظ به، 
أو فقدانه لثروة كبيرة بشكل مفاجئ (كما يحدث أحيانا في الصفقات 
الخاسرة)، تعرض الشخص �رض جسدي يقلق باله ويخلق لديه عددا 
من الهواجس، حيث يتحول خوفه على حياته شيئا فشيئا إلى اكتئاب.
- انتقال الشخص للعيش في مكان لم يألفه ولم تستأنس به نفسه، 
االنتقال بشكل منفرد وبدون مرافقة من طرف من  إذا كان هذا  خاصة 

يحبهم.
وقد أكد علماء أ�ان، أن احتمال إصابة سكان ا�دن باالكتئاب يكون 
التي  الدراسات  القرى، كما تب� لهم من خالل  أكبر ممن يعيشون في 
يقومون بها في هذا ا�جال، أن خطر إصابة األطفال الذين نشأوا في 
من  أقرانهم  مع  مقارنة  مضاعف  هو  االكتئاب  بأعراض  الكبرى  ا�دن 

أطفال القرى والبوادي.
�عرفة  دراسات  بإجراء  وا�ختصون  الباحثون  يقوم  دوري،  وبشكل 
األسباب التي تجعل حياة ا�دينة وراء مثل هذا القلق، ويرجحون بأن 
مساحة  في  بعضهم  مع  ا�دن  من سكان  الكثير  عيش  جراء  ذلك  يكون 

ضيقة. 
وكان البروفيسور األ�اني ميار ليندنبرج قد قال في وقت سابق، أنه 
يتوقع أن تؤخذ نتائج هذه الدراسات ا�قبلة في االعتبار عند التخطيط 
للمدن الجديدة، وذلك إذا توصلت هذه الدراسات لألسباب وراء ارتفاع 
أكثر  أن  البوادي، علما  ا�دن مقارنة بسكان  االكتئاب ب� سكان  نسبة 
من نصف سكان العالم حاليا يعيشون في ا�دن، وهي نسبة آخذة في 

الزيادة مع تطور الحياة ا�عاصرة.
وكان فريق من األطباء بأمريكا قد نجح في تطوير جهاز طبي يعتمد 
على  تعمل  مباشرة،  ا�خ  خاليا  إلى  مغناطيسية  نبضات  إرسال  على 
في  البحث  بهذا  قاموا  الذين  األطباء  استعان  وقد  االكتئاب،  معالجة 
جامعة كاليفورنيا، بهذه التقنية الجديدة في عالج عدد من ا�تطوع� 
الذين بلغ عددهم 300 شخص، فتوصل الفريق الطبي إلى فعالية ذلك 
االكتئاب،  لعالج  غريبة  إلى طريقة  فقد توصل  آخر،  فريق  أما  العالج، 
الذي يعشقه  الدلف�  السباحة مع سمك  أثبتت فعاليتها، وهي  ولكنها 

الجميع ويحبون مشاهدته في حدائق الحيوانات. 
ا�حبة  مــن  با�زيد  باالكتئاب،  ا�صاب�  أمريكا  أطــبــاء  وينصح 
والتسامح وحب البعض للبعض، وتجنب الضغوط اليومية بممارسة 
الرياضات الخفيفة واالجتماعية كا�شي، كما نصحوا الجميع بالتحدث 
مع اآلخرين عن ا�شاكل وحلولها و«الفضفضة» وعدم ترك أي فراغ في 
حياتهم اليومية، وقد أثبت عدد كبير من األطباء فعالية هذه الوسائل 
في إخراج األحاسيس السلبية واستبدالها بمشاعر األلفة واالطمئنان، 
وفعال، فقد نال ا�الي� من مرضى االكتئاب الشفاء العاجل بفضل هذه 

العادات البسيطة.
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طريقـة العـالج السريع 

بيـن يدي الـمريض

قانون  اقــتــراح  نيابي  فريق  قــدم 
القانون  من   8 ا�ادة  بتعديل  يقضي 
العقارات  بكراء  ا�تعلق   49.16 رقم 
لالستعمال  ا�خصصة  ا�حالت  أو 
الحرفي،  أو  الصناعي  أو  التجاري 
ماي   24 ظهير  محل  القانون  وهذا 
تاريخ  إلــى  نافذا  ظل  الــذي   ،1955
نشر القانون رقم 49.16 في الجريدة 
ذو   7 تاريخ   6490 عــدد  الرسيمة 

القعدة 1437 (11 غشت 2016).
إن ا�ادة 8 من القانون رقم 49.16، 
منها  يهمنا  فقرات،  من سبع  مكونة 
الفقرة رقم 1، حيث جاء تحت عنوان 
يلي:  مــا  التعويض»  مــن  «اإلعــفــاء 
تعويض  أي  بــأداء  ا�كري  يلزم  ال 
الحاالت  في  اإلفراغ  مقابل  للمكتري 
الوجيبة  ا�كتري  يؤد  لم  إذا  اآلتية: 
عشر  خمسة  أجــل  داخــل  الكرائية 
بــاإلنــذار،  توصله  تاريخ  من  يوما 
األقل  على  بذمته  ما  مجموع  وكــان 

ثالثة أشهر من الكراء.
با�كتري  تتعلق  الفقرة  هذه  إذن، 

فيه  لــيــمــارس  محال  اكــتــرى  ــذي  الـ
ممارسة  أو  الصناعة  أو  التجارة 
ــوح  ــم ــس ــرف ا� ــحــ ــ ــن ال ــ ــة م ــرفـ حـ
عن  ا�كتري  وتقاعس  بممارستها، 

أداء مقابل الكراء �دة ثالثة أشهر.
عليه  للحكم  معرض  ا�كتري  هذا 
تعويض  أي  أداء  دون  بـــاإلفـــراغ 
مقابل ذلك اإلفراغ، وإذا كان ا�كتري 
عن  التعويض  سيفقد  فإنه  تاجرا، 
تكون  وقــد  التجاري،  أصله  ضياع 
قيمته أكبر من قيمة ذلك العقار الذي 

يمارس فيه التجارة.
الذي  الصحي  الحجر  وبمناسبة 
فـــي جميع  ــان  ــســك ال عــلــى  فـــرض 
منازلهم،  في  البقاء  وألزمهم  ا�دن، 
قانون  اإلجــراءات  تلك  بشأن  وصدر 
حالة  عن  اإلعالن  قانون  هو  صارم، 
الحبس  بعقوبة  يعاقب  الــطــوارئ، 
ــن خالف  بــكــل م تــنــزل  ــة  ــرام ــغ وال
تفشي  بمنع  ا�تعلقة  اإلجــــراءات 
الوباء، وقد تكون العقوبة أشد وفق 
الجنائي  الــقــانــون  عليه  ينص  مــا 

اقترنت  قد  الجريمة  تلك  كانت  إذا 
با�كلف�  ا�س  مثل  أخرى،  بجريمة 
بالسهر على تطبيق القانون ا�تعلق 
عليهم  االعتداء  أو  الطوارئ  بحالة 

أثناء ممارسة عملهم.  
ا�كترين  مــن  عـــدد  ــســاءل  ت وقـــد 
الصناعية  أو  التجارية  للمحالت 
تطبيق  من  تخوفوا  بل  الحرفية،  أو 
باإلفراغ،  عليهم  والحكم  ا�ادة،  تلك 
مدة  الكراء  مقابل  يسددوا  لم  ألنهم 
ثالثة أشهر بسبب الحجر الصحي، 
ومنع  ا�ــنــازل،  مــن  الــخــروج  ومنع 
ــر إلــى  الــتــجــمــعــات، بــل وصــل األمـ
إغالق ا�ساجد في سائر األيام، بما 

فيها أيام الجمعة. 
ألن  له،  مبرر  ال  التخوف  هذا  إن 
بتوفر  مــرهــون  ا�ـــادة  تلك  تطبيق 
شروط وردت في مواد أخرى سابقة 
تعديلها،  ا�طلوب   ،8 ا�ـــادة  على 
وكذلك بوجود فصول قانونية وردت 
ــتــزامــات والــعــقــود،  فــي قــانــون االل
أداء  في  ا�ماطلة  موضوع  تعالج 
مقابل الكراء أو غيره من االلتزامات، 
أو  قــاهــرة  ــروف  ظ هناك  كانت  إذا 
الحادث الفجائي يحوالن دون تنفيذ 

أن  كما  ا�حدد،  موعده  في  االلتزام 
من  ا�قصود  تعرف  الفصول  تلك 
التي  األســبــاب  هــي  ومــا  ا�ماطلة، 
تنتفي معها حالة ا�ماطلة، وأن تلك 
نظرنا  في  تعتبر  الفصول  أو  ا�واد 
أغلبها مقرون  العام، ألن  النظام  من 
تحكم  ا�حكمة  فإن  ولذلك،  بجزاء، 
يطلب  لم  ولــو  تلقائيا  ــواد  ا� بتلك 
أو  ا�ــواد  تلك  تطبيق  عليه  ا�دعى 
الفصول، وهذا ما ينص عليه الفصل 
3 من قانون ا�سطرة ا�دنية، إذ جاء 
فيه: وثبت ـ أي ا�حكمة ـ دائما طبقا 
للقوان� ا�طبقة على النازلة، ولو لم 

يطلب األطراف ذلك بصفة صريحة.
القانون  مــن   8 ا�ـــادة  تطبق  وال 
الــشــروط  ــرت  ــوف ت إذا  إال   49.16

التالية: 
أوال: شرط الكتابة، إذ تنص ا�ادة 
تلك  في  وجاء  الكتابة  شرط  على   3
العقارات  كــراء  عقود  تبرم  ا�ــادة: 
لالستعمال  ا�خصصة  ا�حالت  أو 
الحرفي،  أو  الصناعي  أو  التجاري 

التاريخ  ثابت  كتابي  بمحرر  وجوبا 
تحرير  يجب  ا�ــحــل،  تسليم  (عند 
يكون  األمــاكــن  حالة  بوصف  بيان 

حجة ب� األطراف). 
ثانيا: شرط ا�دة، إذ تنص ا�ادة 4 
على أنه يستفيد ا�كتري من تجديد 
با�حل  انتفاعه  أثبت  متى  العقد 

بصفة مستمرة سنت� على األقل.
ثالثا: شرط توجيه إنذار للمكتري، 
 ،26 ا�ادة  في  ورد  مهم  وهذا شرط 
وتحتوي هذه ا�ادة على عدة فقرات 
إذ جاء  الفقرات األولى،  تهمنا منها 

فيها:
يرغب  الذي  ا�كري  على  يجب   (1
الكرائية،  للعالقة  حــد  ــع  وض فــي 
يتضمن  ــذارا  إن للمكتري  يوجه  أن 
وأن  يعتمده،  الــذي  السبب  وجوبا 
من  اعتبارا  لــإلفــراغ  أجــال  يمنحه 
أن  عيه  يجب  كما  التوصل،  تاريخ 
ــل في  ــك اإلنـــذار، األج فــي ذل يحدد 
الطلب  كــان  إذا  يوما  عشر  خمسة 
مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، 
ا�كتري  استجابة  عــدم  حالة  وفــي 
للمكري  يحق  إليه،  ا�وجه  لإلنذار 
القضائية  الــجــهــة  ــى  إلـ ــجــوء  ــل ال
ــذار  اإلن على  للمصادقة  ا�ختصة 
ــداء مــن تــاريــخ انــتــهــاء األجــل  ــت اب

ا�حدد فيه.
وحماية للمكتري، فإن هذا اإلنذار 
ــذار  ــ ــه بــواســطــة اإلن ــي ــوجــه إل ال ي
ا�ــضــمــون ا�ــصــحــوب بــاإلشــعــار 
ا�فوض  بــواســطــة  أو  بــالــتــوصــل، 
اإلنذارات  تبليغ  إطار  في  القضائي 
طلب  على  بناء  يوجه  بل  ا�باشرة، 
االبتدائية  ا�حكمة  لرئيس  يــقــدم 
التي يوجد فيها موطن ا�دعى عليه 
بإفراغه،  الحكم  ا�طلوب  العقار  أو 
بنسخة  مصحوبا  الطلب  ويــكــون 
مصادق عليها من عقد الكراء ا�برم 
قرار  ويصدر  وا�كتري،  ا�كري  ب� 
بقبول  االبتدائية  ا�حكمة  رئيس 
ثم  قبوله،  توفرت شروط  إذا  الطلب 
اإلنذار  من  القرار ونسخة  ذلك  يبلغ 
للمكتري بواسطة ا�فوض القضائي، 
أما إذا كانت العالقة الكرائية عبارة 
الحالة  هــذه  ففي  شفوي،  عقد  عن 
القواعد ا�نصوص عليها في  تطبق 
قانون االلتزامات والعقود وا�تعلقة 

بعقود اإلجارة (الكراء)، 
موضوع  اإلشكالية  إلــى  ونــعــود 
التخوف، أي ثبوت ا�ماطلة في حق 
ا�كتري الذي تقاعس عن أداء مقابل 
وأصبح  ا�حدد،  موعده  في  الكراء 

مهددا بالحكم عليه باإلفراغ.
1913 وهو بصدد  إن ا�شرع سنة 
والعقود،  االلــتــزامــات  قــانــون  ســن 
تطرق إلى تعريف ا�ماطلة سواء في 
ا�دين، وب�  الدائن أو في حق  حق 
استحالة  إلى  تدعو  التي  األسباب 
تنفيذ االلتزام، أو األسباب التي تقوم 
عليه  ا�تفق  بااللتزام  الوفاء  دون 
العقد، ويهمنا األسباب  وا�حدد في 
في  االلتزام  تنفيذ  دون  تحول  التي 
حق  في  ا�ماطلة  تثبت  وال  موعده، 
ا�دين إذا توفر سبب أو أكثر من تلك 

األسباب.
يتبع
* من هيئة احملامني بالرباط
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جدل حول االقتراح المتعلق بتعديل المادة 8 من القانون 49.16

  ذ. عبد الواحد بن مسعود*   

مثير للجدل

بمناسبة الحجر الصحي الذي فرض على السكان في 
جميع المدن، وألزمهم البقاء في منازلهم، صدر 

بشأن تلك اإلجراءات قانون صارم، هو قانون اإلعالن 
عن حالة الطوارئ، يعاقب بعقوبة الحبس والغرامة 
تنزل بكل من خالف اإلجراءات المتعلقة بمنع تفشي 
الوباء، وقد تكون العقوبة أشد وفق ما ينص عليه 
القانون الجنائي إذا كانت تلك الجريمة قد اقترنت 

بجريمة أخرى، مثل المس بالمكلفين بالسهر على 
تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ أو االعتداء 

عليهم أثناء ممارسة عملهم(...).  

الـــرأي
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االعتقال  على  يقدموا  ال  أن  على  با�حاكم  ا�لك  وكالء  أحث  كنت  لقد 
ا�سطرة  آنذاك  تكن  ولم  الصلح،  في  البديلة  الطرق  استنفاذ  بعد  إال 
الجنائية تنص عليها، وأن يضعوا نصب أعينهم أن من يقررون اعتقاله 
وحرمانه من الحرية، هو بمثابة أب أو أم أو أخ أو أخت أو صديق أو 
أن  النظرية،  فتطبيق  وبالتالي،  آنذاك،  موقفهم  وماذا سيكون  صديقة، 
يحب وكيل ا�لك لذلكم ا�عتقل ولصاحب الحق ما يحب لنفسه، عندئذ ال 
يحاسب أمام هللا على قراره الذي يمكن أن يشرد أسرة أو يقضي على 
مستقبل شاب أو شابة، أو يسرح عمال مقاولة أو يقضي على تجارة 
بسيطة يتعيش منها بسطاء.. فهل يا ترى زج إنسان في السجن أفضل 

للمجتمع من تبعات هذا االعتقال؟
وسرت في عروق النيابة العامة آنذاك دماء جديدة في التفكير اإلنساني 
مشاكل  على  القضاء  قــرار  لكن  سهل،  االعتقال  قــرار  ألن  القرار،  قبل 
يرحم  ال  مجتمع  في  األصعب  هو  االعتقال  إلى  به  أدت  التي  اإلنسان 

واقتصاد قاتل لروح الرحمة والتضامن.
ولربما ما قد قرأت لألستاذ حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، بضرورة 
تفشي  مع  األوان  فــوات  قبل  واجتماعها  ا�قيد  اإلفــراج  لجنة  تفعيل 
فيروس «كورونا»، أصبح ضرورة ملحة، بل أذهب إلى أكثر من ذلك، بأن 
يمكن  وتمثلها،  تحميها  التي  العامة  للمصلحة  ونظرا  العامة،  النيابة 
النساء وصغار  من  ا�عتقل�  لفائدة  ا�ؤقت  السراح  بطلبات  تتقدم  أن 
أن  للمحاكم  يمكن  كما  البسيطة،  الجرائم  وأصحاب  وا�رضى  السن 
تبت في الطلبات ما دامت شعب التلبس ولو في جلسات سرية، وبذلك 
للظرفية  ومناسبة  إجراءات سريعة  اتخاذ  في  القضاء  استقاللية  تبرز 
وآخذة بع� االعتبار خصوصية كل ملف من حيث الخطورة اإلجرامية 
الضمانات  واستحضار  الردع،  في  ا�عتقل  قضاها  التي  ا�دة  وكفاية 
ا�عتقل�  عائالت  ونطمئن  ا�ملكة  سجون  على  نخفف  وبذلك  الكافية، 
على عدم التنقل واحترام الحجر الصحي، كما يمكن أن نذهب إلى أكثر 
من ذلك في استخدام ا�عتقل� ألدوار إنسانية وإصالحية وإدماجهم في 
في  ا�جتمع  لفائدة  السجنية  ا�ؤسسات  خارج  أدوار  بإسناد  ا�جتمع 
هذه الظروف االجتماعية العصيبة، ونكون قد ضربنا عصفورين بحجر 

واحد: التخفيف عن السجون من االكتظاظ، وإدماج السجناء.
الوديع، رحمة هللا عليها، على  ا�رحومة آسية  ولو بقيت حقوقية مثل 
قيد الحياة، �ا تخلفت عن ا�ناداة بمثل هذه الصرخات في وقت أصبح 

فيه عامل السرعة هو الكفيل بإنقاذ األرواح البشرية!
في  مؤكدة  إعادة النظر بصفة  «كورونا» سيشهد  بعد  ما  أن  أكيد جدا 
النظام  مع  نشأت  التي  القوان�  وفي  العا�ية  الجنائية  السياسات 
والديمقراطية  االشتراكية  أو  الرأسمال  على  ا�عتمد  الحالي  العا�ي 
وحقوق اإلنسان با�فاهيم التي أقرها اإلنسان بعد خروجه من النظام 
الكنسي والثورة الصناعية، ألن ما بعد هذه الجائحة سوف يفرض على 
العالم االهتمام باإلنسان ذاته وبصحته وتعليمه وأمنه بمقاربة أخرى، 
وسوف بدون شك يقضي على السفه الذي أصابه جراء الجري ليل نهار 
األبناك  نفسها، جنت  على  براقش  وكما جنت  السريع،  الربح  أجل  من 
تصلح  أن  تحاول  «كورونا»  أزمة  عز  وفي  اآلن،  هي  وها  نفسها  على 
تعرت  ما  سرعان  وعا�ية  إقليمية  قوان�  عليها  فرضته  الذي  نظامها 
أمام اإلنسان نفسه بواسطة األنترنيت، ولعل ذلك ما سيؤثر مستقبال 
االنتقال  على  القادرة  وا�الية  االقتصادية  ا�يكانيزمات  إيجاد  على 
هل  السؤال  يطرح  وسوف  للعالم،  الجديد  ا�الي  النظام  إلى  بسالسة 
والفالحية  الصناعية  قدراتها  بكل  كإسبانيا  دولة  نتصور  أن  يمكن 
«كورونا»  الثلوج الحتواء أجساد موتى  للتزحلق على  ملعبا  تستخدم 
دفنهم؟ فجميل جدا  انتظار  في  كثالجة ألجسادهم  الجميع  أنظار  أمام 
أن تتوفر الدولة على مالعب للتزحلق على الجليد داخل ا�دن، لكن الذي 
يحز في النفس، هو عدم التوفر على مستشفيات تحفظ أجساد البشر 

في انتظار دفنهم؟ 
يتبع
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لنور الدين الرياحي
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في إطار تطبيق التدابير االحترازية للحد 
ا�ستجد،  ــا»  «كــورون فــيــروس  انتشار  مــن 
ــاضــي، منصة  ــد ا� شــرعــت مــنــذ يــوم األحـ
تيفي»،  «الطفولة  اســم  تحمل  إلكترونية 
في   ،www.tofolatv.com وعــنــوانــهــا: 

استقبال زوارها وروادها من األطفال.
وتهدف هذه ا�نصة الرقمية الجديدة، التي 
الشعبية»/  الطفولة  «حركة  جمعية  أطلقتها 
برنامج  مع  بشراكة  القدس،  جرير  ابن  فرع 
للمجمع  الكنتور  كومينوتي»  فــور  ــت  «أك
أعباء  تخفيف  ــى  إل للفوسفاط،  الشريف 
الحجر  خالل  األطفال  لدى  اليومي  الروت� 
إلى  ــادرة،  ــب ا� هــذه  تسعى  كما  الصحي، 
مجاالت  في  وإشراكهم  األطفال،  عن  الترفيه 
يحبونها، ويتفاعلون معها بعشق وسعادة، 
ــال  ــم ــرســم واألع خــاصــة عــلــى مــســتــوى ال
ــراءة الــقــصــص واألنــاشــيــد،  ــ ــة، وق ــيــدوي ال

وغيرها من األنشطة.
مفتوحا  فضاء  تعتبر  تيفي»،  و«الطفولة 
البيوت  فــي  البقاء  فــتــرة  خــالل  للجميع، 
ا�ختصة  الــســلــطــات  لتعليمات  تطبيقا 
روادها  يمكن  ما  «كورونا»،  لوباء  للتصدي 
من قضاء أوقات رائعة ومفيدة، وتتميز هذه 
عالية،  بتقنية  تصميمها  تم  التي  البوابة، 
زواياها  واكتشاف  إليها،  الولوج  بسهولة 
اختيارات  راعــت  حيث  وا�تنوعة،  الغنية 
ورغبات األطفال لالستمتاع بأوقاتهم، فضال 
األفكار،  وتبادل  متنوعة،  صداقات  خلق  عن 

لتطوير مهاراتهم وتكوين شخصيتهم.
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يواصل فضاء سكومة 
ــي الــتــنــشــيــط  ــرف ــحــت �
إسعاد  خريبكة،  بمدينة 
عيد  بمناسبة  األطــفــال 
ماكث�  ــم  وه مــيــالدهــم 
تطبيقا  بــيــوتــهــم،  ــي  ف
االحــتــرازيــة  للتدابير 
ــة فـــيـــروس  ــ ــه ــ ــواج ــ �
ا�ستجد،  «كـــورونـــا» 
تقديم  مــن خــالل  ــك  وذل
ــة فــي  ــيـ ــنـ عــــــــروض فـ
ــام، تحت  ــع ال ــارع  ــش ال
دارك  في  «خليك  شعار: 
تــجــي حتى  ــرحــة  ــف وال

لعندك»، مطبقة كل إجراءات الوقاية والسالمة أمام منزل ا�حتفى به، تكريما 
له في تاريخ ميالده، ورفع معنوياته، وتكسير روتينه اليومي، واالهتمام به.

جديدا  عرضا  ا�اضي،  السبت  يوم  الفضاء،  فرقة  قدمت  السياق،  هذا  وفي 
الكائن بشارع عالل الفاسي بحي  أمام منزل ابنة موظفة في السجن ا�حلي، 
النهضة، بحضور السلطة ا�حلية ورجال األمن، حتى تمر ا�بادرة في أجواء 
توج  الذي  الحفل،  وتضمن  والوقاية،  السالمة  تعليمات  مع  تتماشى  جيدة 
بتقديم هدايا تحفيزية للمحتفى بها، قدمت من قبل ا�ركز التجاري «مرجان»، 
وأناشيد  بلهوانية  ورقصات  فنية  لوحات  اقرأ»،  «سنابل  مدارس  ومجموعة 

وأغاني خاصة بعيد ا�يالد.
وأكد الفنان هشام سكومة، رئيس الفضاء وصاحب الفكرة، أن هذه ا�بادرة 
الصحي،  الحجر  في  وهم  األطفال  قلوب  إلى  الفرحة  إدخال  العمق  في  تروم 
يحالفها  لم  والدتها  وأن  خاصة  الطفلة  ألسرة  دعم  اليوم  احتفال  أن  معتبرا 
الحظ لتكون إلى جوارها وتسعدها، بسبب دوامها اليومي في السجن ا�حلي، 
إلى جوار باقي ا�وظف� الذين يقومون بجهود كبيرة لالهتمام بالسجناء في 

هذه الظروف العصيبة.

اشتركوا في األسبوعية رقم ١ في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

250 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

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

 ص. ب 439 - الرباط

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

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

«DOUNIA PRESSE» بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.19.210.01.16263.83

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

(عرض خاص)150 درهم

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

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com

التضامنية  الــحــمــلــة  إطـــار  ــي  ف
التي  والــتــحــســيــســيــة  التثقيفية 
الثقافية  ا�قاهي  شبكة  أطلقتها 
فــي ا�ــغــرب ضــد تــداعــيــات جائحة 
كتابك  «قــرا  شعار  تحت  «كــورونــا» 
في  منها  انــخــراطــا  ــدارك»،  ــ ف وبــقــا 
ا�جهود الوطني �حاربة هذا الوباء، 
وانسجاما مع أفقها الثقافي ا�شجع 
أنتجت  للكتاب،  وا�ــدعــم  لــلــقــراءة 
تدعو  تحسيسية  كبسولة  الشبكة 
بالحجر  االلــتــزام  إلــى  ا�ــواطــنــ� 
الــصــحــي وتــوصــيــات الــســلــطــات 
الصحية من أجل ا�ساهمة الجماعية 
في الحد من انتشار الوباء والقضاء 
مجراها  إلــى  الحياة  لتعود  عليه، 

الطبيعي في أقرب اآلجال ا�مكنة.
وقد عرفت الكبسولة مشاركة عدد 
من الفنان� وا�بدع� والرياضي� 
منهم  نذكر  الجمعوي�،  والفاعل� 
ا�سعودي،  وفــاء  الشوبي،  محمد 
الشرادي،  سعيد  نفينيف،  محمد 
ــر لــعــروبــي،  هــشــام دهــــالت، زهــي
لعدد  باإلضافة  بنضاوية،  هشام 
واألمازيغية  بالعربية  األطفال،  من 
والحسانية  واأل�انية  والفرنسية 
والدارجة، وكانت من تنسيق رئيس 
كتابة  اقشاني،  الذين  نور  الشبكة 
الوطني،  ا�كتب  عضو  بلمو  محمد 
الكاتب  الباتولي  ا�صطفى  وإخراج 

العام للشبكة. 
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

قراءة  وعند  والعربية،  اإلسالمية 
عـــرض ا�ــســتــشــار «هــــاس»، يتم 
الــتــركــيــز عــلــى االزدواجـــيـــة ب� 
لتركهم  الحالي�،  الحكام  مجاملة 
ا�خطط  وب�  غفلون(...)،  دار  في 
ــرورة  ــو ضــ ــذي هـ ــ األســـاســـي الـ
العربية  األنــظــمــة  مــن  التخلص 
إحراجا  يجدوا  لم  التي  الحاكمة 
العربية  بـ«األنظمة  وصفها  فــي 

الديكتاتورية».
ويأتي وزير الخارجية األمريكي 
«بــــاول»، وهــو أقــل درجـــة، على 
الصعيد الثقافي والعمق الفلسفي، 
أن  ــم  رغ «هـــاس»،  ا�ستشار  مــن 

ــدوره في  ب «بــاول» أسهم  الــوزيــر 
األنظمة  من  التخلص  آلة  تحريك 
للديمقراطية  ا�تبنية  العربية 
ا�زورة(...) من خالل العرض الذي 
واشنطن  في  «باول»  الوزير  قدمه 
حــول   2002 ــر  ــب دجــن  12 ــوم  ــ ي

«برنامج السنوات ا�قبلة»(...).
«هـــاس»  ــع  م «بــــاول»  ويلتقي 
التي  الــديــمــقــراطــيــة  شــكــل  عــنــد 
األمريكية  ا�تحدة  الواليات  تريد 
العالم  في  إقامتها  على  وتصمم 
العربي، وهي ديمقراطية من شكل 
األجــيــال  إليها  ــوق  ــت ((ت جــديــد، 
اجلــديــدة يف الــعــالــم الــعــربــي))، 
ا�زيف،  الواقع  هذا  من  لتتخلص 
ــي األشــكــال ا�ــزركــشــة  ا�ــغــلــف ف
فضفاضة  ســطــحــيــة  ــارات  ــع ــش ل
وباطنها  الديمقراطية،  ظاهرها 
باول»  «كولن  واالنحالل.  الفساد 
الفهم،  بــدايــة  ــى  إل أشـــار  نفسه، 
صحفا  ((هــنــاك  بــأن  قــال  عندما 
أسبوعية صغيرة احلجم تصدر يف 
العربية، بدأت تسهم  الدول  بعض 

يف تنوير الرأي العام)).
ويــنــضــاف تــقــريــر رســمــي آخــر 
في  نشر  األمــريــكــيــة،  للخارجية 
 ،2002 ــر  ــب دجــن مـــن  ــادس  ــسـ الـ
انطالقا  الوتر،  نفس  على  ليعزف 
كما  بالديمقراطية  التعريف  من 

يــريــدهــا األمــريــكــيــون وكــمــا هم 
العالم  في  تطبيقها  على  عازمون 
القاعدة  فــي  وا�لخصة  العربي، 
ــة: ((عـــنـــدمـــا نــتــحــدث  ــي ــال ــت ال
ــا ال  ــن ــإن عـــن الــدميــقــراطــيــة، ف
املؤسسات  أساليب  فقط  نقصد 
فالدميقراطية  املنتخبة(...)، 
احلكم  تــوزيــع  هــي  نريدها  التي 
ففي  املجتمع.  وبني  احلكومة  بني 
يكون  الــدميــقــراطــيــة  احلــكــومــة 
يكون  ال  بشكل  الــنــفــوذ  ــع  ــوزي ت
وال  ــد،  واحـ لشخص  الــقــرار  فيه 
واحــد.  لصوت  املسموعة  الكلمة 
ــة  ــي ــراط ــق ــدمي ال احلـــكـــومـــة  يف 

ــوازن الــنــفــوذ نــاجتــا عن  يــكــون تـ
التنفيذية  السلطات  بني  تنافس 
ظل  يف  التشريعية  والــســلــطــات 
عدالة مستقلة، يكون فيها احلكم 
حتت رحمة املعارضة الشرعية)).

لم  ــي  ــك ــري األم األدب  إن  حــقــا 
مقولة  العربي  األدب  من  يستنبط 
جــارة»،  يا  واسمعي  أعني  «إيــاك 
«هــاس»  ا�ستشار  تذكر  فعندما 
حتمية ا�جاملة تجاه بعض الدول 
األمريكية  التعليمات  تساير  التي 
حاليا وتنفذ أوامرها، قال بالحرف: 
((هناك بعض الدول العربية مثل 
أفغانستان، واجلزائر وبنغالديش، 
والكويت،  واألردن،  وأندونيسيا، 
ــي، واملـــغـــرب، ونــيــجــيــريــا،  ــالـ ومـ
دول  فهي  واليمن،  وتركيا،  وقطر، 
نحو  الطريق  يف  أو  دميقراطية، 
هذه  أن  نــرى  ولكننا  الدمقرطة، 
الدول اإلسالمية الزالت يف حاجة 

إلى املزيد من الدميقراطية)).
ويزيد تقرير الخارجية األمريكية 
توضيحا، ليخص ا�لكيات العربية 
بالعناية الكبرى(...)، مكرسا مبدأ 
أفــضــلــيــة األنــظــمــة ا�ــلــكــيــة على 
إلى  إشــارة  الجمهورية،  األنظمة 
نظام  إقامة  في  األمريكية  الرغبة 
التقرير  ولكن  الــعــراق،  في  ملكي 
العربية،  ا�لكيات  يتكلم عن  عندما 

ــارة:  ــعــب ــول بــصــريــح ال ــق ــه ي ــإن ف
املنطقة  يف  امللكية  النظم  ((إن 
مصادر  يف  حقيقي  لتآكل  تتعرض 
وزيــر  تقرير  ــي  وف شرعيتها))، 
يتحدث  ــي،  ــك ــري األم الــخــارجــيــة 
األنظمة،  هذه  كيانات  عن  «بــاول» 
بأنها قصور من رمال، واصفا هذه 
األنظمة بأنها «مقفلة على نفسها».

«هــاس»  ا�ستشار  يعطي  كما 
مصداقية لهذه اآلفاق عبر الكشف 
خبيرا  ثالث�  من  مجموعة  أن  عن 
عربيا مجتمع� في إطار ما سماه 
العربي»  اإلنــســان  تطور  «تقرير 
بناء  تقريرهم  حــضــروا  ــذيــن  وال

التنمية  صــنــدوق  مــن  طلب  على 
تقرير  وهو  ا�تحدة،  لألمم  التابع 
كشف لألمريكي� أنهم ((استهانوا 
مطوال بحقيقة األوضاع يف العالم 
ــدول  الـ ــي، وخــاصــة يف  ــالمـ اإلسـ

العربية)).
كلها،  األمريكية  التقارير  وتعود 
أعني  «إياك  العربية  الفلسفة  إلى 
تتحدث  عندما  جارة»  يا  واسمعي 
السافر  ((الــتــنــاقــص  ــن  ع كلها 
احلقيقية،  الــدميــقــراطــيــة  ــني  ب
االقتصادي،  اجلمود  وضــع  وبــني 
االنفجار  أمام  البطالة  واستفحال 
الدميغرايف))، حيث يستدل عرض 
قــذف صــدرت عن  بعبارة  «هــاس» 
ــي حــق هــذه  ــوش» ف ــ الــرئــيــس «ب
«أصحاب  يسيرها  التي  األنظمة 

فكر ضيق وتافه»(...).
العا�ي  النظام  فكيف سيتصرف 
يمهدون  خبراؤه  هم  وها  الجديد 
طريق  وأي  األنظمة،  هذه  لتعرية 
في  نـــرى  ال  ونــحــن  سيسلكونه 
تلميح  أي  كلها،  التقارير  ــذه  ه
هذه  شعوب  إمتاع  إمكانية  إلــى 
فــي ممارسة  ــأي حــق  ب األنــظــمــة، 
حقها في التغيير أو اإلصالح.. بل 
إن كل الخبراء األمريكي�، يبررون 
في  األمريكي،  للسيد  اليد  إطــالق 
بأساليبه  العربية  األنظمة  تغيير 

عنها،  يعلن  ــم  ل الــتــي  الــخــاصــة 
ولكنه ينطلق من إرادة ثابتة لنهج 
ــه ليست  ((إنـ الــتــالــي:  األســلــوب 
لدينا نية لالنقالب على العائالت 
احلاكمة حاليا، وإمنا سنعمل على 
هذه  داخل  األوضاع  ترتيب  إعادة 
ــراء  إج عبر  وذلـــك  األســـــر(...)، 
عن  بــالــضــرورة  تسفر  تغييرات 
تولي مجموعة جديدة من شباب 
داخل هذه األسر، تتالءم أفكارهم 

مع تطلعاتنا اجلديدة)).
وكأنها  تظهر  ــة،  ــارب ــق ا� هـــذه 
ــتــاريــخ  ــوذة مـــن أعـــمـــاق ال ــأخـ مـ
اجتمعت  حينما  القريب،  األمريكي 
نخبة من الدبلوماسي� األمريكي� 
ولكن   ،2002 سنة  إسطنبول  في 
إلى  التاريخي يرجع  النموذج  هذا 
نونبر 1949، ح� كان نظام عا�ي 
العالم  خريطة  إلعــادة  يرتب  آخر 
العا�ية  الحرب  أعقاب  في  العربي 
الثانية، فأصدر خبراء الدبلوماسية 
الوقت،  لذلك  مخططا  األمريكية 
يلي:  ما  على  باالتفاق  له  مهدوا 
بانتشار  احلــاضــرون  ((اعــتــرف 
ولكنهم  العربية،  الدول  الفساد يف 
مصر  يف  ــرار  ــق ــت االس أن  ــدوا  ــ وج
اإلصــالح  من  أهــم  املنطقة،  ودول 
االجــتــمــاعــي واالقـــتـــصـــادي))، 
ــراء األمــريــكــيــون  ــخــب وأعــطــى ال
كتبوا  ــي  ــت ال بــمــصــر،  ــمــوذجــا  ن
ضعيف،  ملك  مصر  ((يف  عنها: 
وســيــاســيــون مــتــشــاحــنــون(...) 
ــب صــفــوة  ــان ــج ــع، ب ــدقـ وفـــقـــر مـ
وجماعات  شعبي  وسخط  مرفهة 
متطرفة(...)  وإسالمية  يسارية 
ذلك  كل  واختلط  النمو،  يف  آخذة 
وقتها،  باالنفجار))،  ينذر  مبزيج 
كاتب  قدم   ،1950 فبراير   24 وفي 
كاتب  إسطنبول،  فــي  ا�جموعة 
الشرق  بــشــؤون  ا�كلف  ــة  ــدول ال
تقرير  بيري»،  «بيريتون  األوســط 
وعلق  الدبلوماسية،  ا�جموعة 
يف  ((يوجد  العبارة:  بهذه  عليه 
موقف  واإلسالمي  العربي  العالم 
تستطيع  ال  صحي،  غير  سياسي 
فيه،  تسبح  أن  املتحدة  الواليات 
التي  الــعــنــاصــر  أبــعــدت  إذا  إال 

تسيطر على املوقف)).
وفي 7 مارس 1950، اجتمع 52 
القاهرة،  في  أمريكيا  دبلوماسيا 
ليؤيدوا قرارات اجتماع إسطنبول 
مصر  في  تغيير  أي  أن  والحظوا 

الشيوعيون. سيستغله 
ولكن األخبار ا�تواترة بعد ذلك، 
كنموذج،  اتخذت  التي  مصر  في 
ا�ــتــحــدة  الـــواليـــات  أن  كــشــفــت 
األمريكية، كان لها دور في تشكيل 
الضباط األحرار(...) الذين مهدوا 
ــاروق فــي مصر،  إلســقــاط ا�ــلــك فـ
بغداد،  في  فيصل  ا�لك  وإسقاط 
األردن،  في  هللا  عبد  ا�لك  وإعــدام 
األمريكيون  ا�علقون  أجمع  وقتها 
االنـــقـــالبـــات  ــك  ــلـ ((تـ أن  ــى  ــل ع
السياسية  العوامل  نتيجة  كانت 
ظروف  لها  مهدت  التي  الداخلية، 
كان مصدرها فراغ السلطة، عندما 
ال توجد قوة سياسية ويوجد رأي 
عام قليل أو ال يوجد رأي عام على 

اإلطالق)).

ــط  ــخــطــي ــت ــة ال ــ ــ زمــــجــــرت آل
ا�نتشرة  ا�كاتب  في  والتوجيه 
البيت  في  ا�قعرة  ا�ــائــدة  حــول 
عليها  يهيمن  ــتــي  ال األبـــيـــض، 
الثاني،  بوش  األمريكي  الرئيس 
وجه  في  التهديد  عقيرة  ورفعت 
تركوا  أن  بعد  العرب(...)،  ا�لوك 
مستسلما  ــكــي  األمــري الــرئــيــس 
جعلت  التي  ا�رضية،  لهلوسته 
من الرئيس العراقي صدام حس� 
كابوسا يقض مضاجعه.. لتتوجه 
بكامل عنايتها إلى ما تسميه في 
حتمية  ومحاضراتها،  تقاريرها، 
إلصالح  الحقيقية  الديمقراطية 
أوضاع العالم العربي واإلسالمي، 
((ضعف األنظمة  أن  انطالقا من 
ــب املــشــاكــل  ــب ــو س ــة هـ ــي ــرب ــع ال

األمريكية)).
كما  باألمس  استفحلت  وهكذا 
ا�نشورة  التقارير  ظاهرة  اليوم، 
ــكــررة حــول  ــات ا�ــت ــدراسـ ــن الـ ع
كيانات  يف  املستشري  ((الفساد 
ح�  واملسلمني))،  العرب  احلكام 
الذي  ا�ستشار،  الباحث  توسع 
العام  الـــرأي  ــدى  ل مصنفا  ــان  ك
الحكماء  ــداد  ــ ع فــي  ــي  ــك ــري األم
ــاس»، ا�ـــســـؤول  ــ ــ ــارد ه ــ ــش ــ «ري
السامي في شؤون سياسة وزارة 
الرسمي،  لقبه  وهــذا  الخارجية، 
والذي سبق أن ألقى  محاضرة في 
الخبير  فيها بكالم  واشنطن، نوه 
الذي  العجمي»،  «فــؤاد  العربي 
يوضح  ((مـــا  لألمريكي�  يكتب 
«هاس»  وكان  غامض))،  كل  لهم 
يــتــحــدث إلـــى «ا�ــجــلــس األعــلــى 
مبدأ  محلال  الخارجية،  للشؤون 
العربي،  العالم  في  الديمقراطية 
للسياسة  أســاســيــة  ــزة  ــي ـــ((رك ك
انطالقا  األمريكية  اخلــارجــيــة 
صلب  يف  هي  الدميقراطية  أن  من 
احلقيقية))،  السياسية  املقاصد 
التي يظهر أن الحملة على العراق 
أن  مــؤكــدا  لها،  غطاء  إال  ليست 
نتيجة  هو  الــعــراق،  من  خوفهم 
لسكوتهم عن تدهور األوضاع في 

الدول العربية.
هــنــاك  ــن  ــك ي لـــم  إذا  وحـــتـــى 
ــراق، يــكــون  ــ ــع ــ ــى ال ــل هـــجـــوم ع
الستعادة  وسيلة  ا�خطط  هــذا 
الشعوب  لــدى  األمريكية  ا�كانة 

يواصل طاقم «األسبوع الصحفي» النبش في مقاالت «الحقيقة الضائعة»، التي تركها مديرنا الراحل قيدوم الصحفي� مصطفى العلوي ولم 
تنشر من قبل، وحتى يتسنى تقديمها في أفضل حلة، ترجع جريدة «األسبوع الصحفي» بقرائها إلى أرشيف ركن «الحقيقة الضائعة» في 

انتظار إعداد مجموعة جديدة أخرى من ا�قاالت لنشرها في هذا الركن.
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