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كشف حديث عابر ب� صديق� قديم�، عن نهاية 
الطيب  األسبق  الداخلية  وزير  �سار  صامتة 
متقاعدا  ا�طاف  به  انتهى  الذي  الشرقاوي، 
خصمه  مثل  مثله  القضاء(..)،  سلك  من 
ا�طاف  به  انتهى  الذي  كيران،  بن  اإلله  عبد 
بيته،  في  بـ«الدراعية»  زواره  يستقبل  متقاعدا 
تواجها  قد  الرجل�  أن  الزمان،  دروس  ومن 
التي مهدت  2011 في االنتخابات  بشكل قوي سنة 
لصعود بن كيران، وبداية سقوط الطيب الشرقاوي، 
ا�رحلة(..). تلك  في  الخاطئة  لحساباته  نظرا 

سري

 المؤسس:
مـدير النشر:مصطفى العلوي
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هل ضحكت الشركات الفرنسيـة على الـمغرب؟النتائج األولية لجائحة كورونا
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بعد حوالي 3 أشهر من الفزع، واحتجاز  اِّـواطنني َّـ اِّـنازل، ِّـواجهة فاجعة «كورونا»، ومحاولة 
تفادي السيناريو األسود لتكدس اِّـصابني وجثث القتلى داخل اِّـستشفيات(..)، بدأت تظهر أوُّـ 

مؤشرات الفرج القريب، بعد حث الحكومة للمواطنني على العودة التدريجية للعمل، مع اتخاذ 
االحتياطات الالزمة، ورغم أنه من السابق ألوانه االطمئنان إُّـ هذه اإلجراءات، ألنها قد تمهد 

لـ«انتكاسة» كبرية، وعواقب غري متوقعة، بسبب استهتار اِّـواطنني والحكومة(..)، إال أن ذلك ال يمنع من القول بأن 
الحزم اِّـغربي َّـ مواجهة الجائحة، قد تكون من نتائجه دفع «كورونا» إُّـ مغادرة البالد.
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بما يصل إلى ٢٠ مليار درهم
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جاء وقت الإجراءات 
�لقطاعية.. و�لال�إقطاعية

خالل األسبوع املنصرم، وفي إحدى األحياء الراقية 
ذات الشوارع الواسعة)...( بمدينة الرباط، خرج رجل 
رفقة زوجته، منحدرين من أسرة معروفة، ساعة قبل 
صالة املغرب »على ما يوّدن«، للقيام ببعض التمارين 
الرياضية، واالنتفاع بفوائد املشي في الهواء الطلق 
الكربون،  بثاني أوكسيد  املليء  البيت  بدال من هواء 
الناتج عن كثرة الجلوس في الدار، فإذا بهما يلتقيان 
بالصدفة، بجيران لهما، رجل وزوجته كذلك، يقومان 
بنفس النشاط. فمع احترام كل اإلرشادات الصحية: 
االقتراب،  وتجنب  عليك«،  نسلم  ما  علّيا  تسلم  »ما 
وفرض »شبر ديال التساع« املنصوص عليه قانونيا، 
قرر الزوجان استئناف الركض جميعا، لكون مسارهم 
إال  منهم،  واحد  كل  لبيت  بهم  يؤدي  هذا  الرياضي 
أنه، وعلى بعد أمتار قليلة من وصولهم لبيتهم، وهلل 
أنفسهم  وجــدوا  عنهم)...(،  التبليغ  تم  كيف  يعلم 
أقرب مركز شرطة  إلى  »سطافيط« قادت الجميع  في 

لتناول وجبة اإلفطار هناك)...(.
يبقى هذا مثال واحد من بني عشرات آالف األمثلة 
التي عرفها املغرب منذ بداية العزل الصحي، والتي 
اعتقال  ألــف   80 مــن  ــد  أزي عــن  اآلن،  لحد  أســفــرت، 
وتوقيف في إطار تفعيل اإلجراءات الزجرية املطبقة 

خالل حالة الطوارئ الصحية.
وفي نفس األسبوع الذي وقعت فيه هذه الواقعة، 
الوجود،  إلى  للتخطيط  السامية  املندوبية  أخرجت 
يتضمن  والذي  الحالية،  للوضعية  امللخص  بيانها 
وباألرقام، عدة معطيات، من بينها مدى تأثير أسلوب 
والنفسي  االقتصادي  الوضع  على  الجديد  العيش 
للتصدي  سلوكهم  وكــذا  للمواطنني،  واالجتماعي 
خالصاته،  من  يبدو  ما  وعلى  للفيروس،  الجماعي 
تبقى  ونسمع،  نرى  ما  كل  رغم  املغاربة،  فتصرفات 
ُمرضية وفي املستوى، وتستحق التنويه مقارنة مع 

نتائج معظم الدول.
بادرت  التقرير،  نفس  معطيات  على  وباالعتماد 
دراسات  إعداد  إلى  والهيئات،  الجهات  مجموعة من 
إقالع  أجل  من  وإجــراءات  حلول  واقتراح  مختلفة، 
كثيرة  ــراءات  اإلجــ املــيــاديــن،  جميع  يخص  جــديــد، 
من  كلها،  لسردها  كاف  غير  واحد  ومتعددة، وعمود 
التبادل  اتفاقيات  من  العديد  في  النظر  إعادة  بينها 
برنامج وطني  الــواردات، وضع  تعليق بعض  الحر، 
شجاع للحد من النشاط الغير املهيكل، تسريع رقمنة 
جل الوثائق اإلدارية، وضع أسس بنك وطني عمومي 
األساسية  اإلنتاجية  القطاعات  ملواكبة  للتنمية 
صناعية  استراتيجية  وأســس  الوطني،  لالقتصاد 
املحلي  االستهالك  على  تعتمد  املدى  بعيدة  وطنية 
املغرب  مهن  ودعــم  تطوير  مع  الوطني  والرأسمال 

املوجهة للتصدير... إلخ.
كل هذا، ألن العقار، والسياحة، والنقل، والتجارة، 
وعانت  تأثرت  قطاعات  كلها  واإلعــالم،  والصناعة، 
الجائحة،  فرضته  الذي  الصحي  الحجر  عواقب  من 
والخروج من هذا الكابوس، يقتضي اتخاذ التدابير 
املقاوالتي،  النسيج  لدعم  مستعجل،  بشكل  املذكورة 
و»شوف تشوف«، ألنه على حد تعبير النائب لحسن 
إن  ذات جدوى  تكون  لن  اإلجــراءات  كل هذه  حــداد، 
لم يتم اعتماد مقاربات صارمة فيما يخص السالمة 
الصحية وتقوية جاهزية املغرب في مواجهة األوبئة، 
وتجهيز  كافية  طبية  تجهيزات  على  والحصول 
املستشفيات القارة أو املؤقتة تحسًبا - ال قدر هلل - 
ملوجة جديدة من وباء »كورونا«، أو أي أوبئة أخرى 

في املستقبل.
إجـــراءات  اآلن،  املنتظرة  ــراءات  اإلجــ إنها  نعم، 
جيدًا  نعرف  املغاربة  فنحن  اإلقطاعية،  أما  قطاعية، 
بعضنا البعض، ونعترف بأننا »كامونيني«، و»الزيار« 
»الكامون«  واجب، لكن.. ال يجب أن ننسى أنه حتى 
يمكن لرائحته أن تفوح فقط بحكه بني اليدين، وطحنه 
إذن في »املولينيكس« ليس ضروريا)...(، ألنه إذا كان 
االعتقال املذكور في بداية املقال، قد حصل في أرقى 
شارع سكني بالعاصمة، فالـله وحده يعلم بما يجري 

ويدور في بعض الدواوير املسماة بالنائية)...(. 

بقلــم:

الطيب العلوي

 الرباط. األسبوع

للمال  املحتكر  القطاع  أزمــة  أن  يتضح 
في  كذلك  بل  فقط،  األبــنــاك  في  تنحصر  ال 
يعتبره  الذي  املغرب،  في  التأمينات  قطاع 
في  الكبرى  املالية  »الحيتان  الكثيرون 
السماح  دون  للخدمات  املحتكرة  املغرب« 

باملنافسة الخارجية.
وسطاء  ــرج  خ املــاضــي،  ــوع  األســب ففي 
األم  الشركات  وبني  املواطنني  بني  التأمني 
في الدار البيضاء، أي »الحيتان الصغيرة«، 
لالحتجاج بسبب حجم األضرار التي لحقتهم 
بشواهد  العمل  تمديد  الدولة  قــرار  جــراء 
فترة  خــالل  الصالحية  املنتهية  التأمني 
الحجر الصحي، حيث باتت جميع العربات 
مجانا  تنتقل  تأمينها  شــهــادة  املنتهية 
جعل  مما  تجديد،  بدون  الحجر  فترة  خالل 
مداخيل الوسطاء تتوقف ويعلنون تضررهم 
يستخلصوا  لــم  فهم  بــاملــائــة،   90 بنسبة 
السيما  السنة،  هذه  من  هامة  فترة  أقساط 
بالنسبة للزبناء الذين ستنتهي فترة الحجر 
ويلجئون لشركة أخرى قصد التأمني، أي لن 
قد  التي  الشركة  نفس  مع  عقودهم  يجددوا 

تقتطع نسبة كتعويض عن فترة الحجر.
قطاع  سلسلة  ــي  ف ــار«  ــغ ــص »ال هـــؤالء 
»كــورونــا«  أزمــة  أن  يــؤكــدون  التأمينات، 
مداخيلهم  توقفت  بعدما  وحدهم،  مستهم 
خـــالل الــحــجــر، وبــعــدمــا رفـــض صــنــدوق 

قطاع  مستخدمي  تــعــويــض  ــا«  ــورونـ »كـ
التأمينات، ولم تمس »الحيتان« الكبيرة، أي 
التي ظلت  البيضاء  الدار  الشركات األم في 
الصحي  الحجر  زادها  بل  تتراكم،  أرباحها 
السير،  حركة  توقف  بسبب  أخرى  أرباحا 
تراجع  وبالتالي،  السير،  حوادث  وتراجع 
وتعويض  الضحايا  تعويض  مصاريف 

إصالح سياراتهم.
بعض  أن  ــوع«  »األســب علمت  ذلــك،  ــى  إل

النقاش  نقل  حاولت  البرملانية  القيادات 
الذي حصل في فرنسا حول قطاع التأمينات 
إلى املغرب، السيما قرار الحكومة الفرنسية 
الحجر  فترة  خالل  التأمني  أقساط  إرجــاع 
سياراتهم  يستعملوا  لــم  الــذيــن  للزبناء 
قتلت  الفكرة  أن  غير  الطوارئ،  حالة  خالل 
إلى  وصولها  قبل  مهدها  في  املغرب  في 
لوبي املال واألعمال داخل الحكومة ليحتج 

ويرفضها رسميا.

 الرباط. األسبوع

العامة لألمن  املديرية  تفاعلت 
ما  مع  سريع،  بشكل  الوطني، 
نشر في ركن »سري« ضمن العدد 
شبكة  »تفكيك  حــول  املــاضــي، 
التي تورط فيها  كوكايني طنجة 
الجهوية  باملديرية  يعمل  ضابط 
وقضية  الوطني،  التراب  ملراقبة 
الــربــاط..«،  في  مشابهة  أخــرى 
الشق  أن  املديرية  أكــدت  حيث 
صدر  املرجعي  املقال  من  األول 
بصفة رسمية عن املديرية العامة 
ملراقبة التراب الوطني وليس عن 
الوطني،  لألمن  العامة  املديرية 
وأن هذا البالغ تضمن معطيات 
القضائي  البحث  نتائج  حــول 
الوطنية  الفرقة  تجريه  الــذي 
بخصوص  القضائية  للشرطة 
الدولي  بالترويج  تتعلق  قضية 
في  اشتبه  والــتــي  للمخدرات، 

ــط مـــن املــديــريــة  تـــواطـــؤ ضــاب
الجهوية ملراقبة التراب الوطني 
مع أفراد الشبكة اإلجرامية، أما 
مصالح  بـ»تكتم  يتعلق  فيما 
األمن الوطني عن تورط شخص 
كبير  أمني  مسؤول  من  مقرب 
ــاط«،  ــرب ال كــوكــايــني  شبكة  فــي 
أنها  ــة  ــري ــدي امل أوضــحــت  فــقــد 
شخص،  أي  عــن  تتكتم«  »لـــم 
ــات  ــحــري ــت وال األبـــحـــاث  وأن 
الوطنية  الفرقة  باشرتها  التي 
ــي تلك  لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة ف
النيابة  إشــراف  تحت  القضية، 
املشتبه  جميع  طالت  العامة، 
فيهم الذين توصل إليهم البحث، 
أو  الرئيسيني،  املتورطني  سواء 
وترويج  حيازة  في  املشاركني 
حسب  الكوكايني،  من  كلغ   476
املتوصل  التوضيح  ذكـــره  مــا 
املــركــزيــة  الخلية  لـــدن  ــن  م ــه  ب

للتواصل.

لوبيات �لتاأمني تعدم فكرة �إرجاع �لأق�ساط للمو�طنني 
�لذين مل ي�ستعملو� �سيار�تهم خالل �حلجر 

�لأمن �لوطني يتفاعل مع مقال »�لأ�سبوع«

�لأمـن �لوطنـي يتفاعـل 

مع مقال »�لأ�سبوع«  الرباط. األسبوع

استفاق الوسط اإلعالمي يوم الجمعة املاضية، على وقع اعتقال 
مفاجئ للصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة »أخبار 
اليوم«، قبل أن يصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف 

بـــالـــدار الــبــيــضــاء، 
ــاء  ــ ــالث ــ ــث ــ يـــــــوم ال
يؤكد  بالغا  األخير، 
املــتــابــعــة  أن  ــه  ــي ف
ــاء عــلــى  ــ ــن ــ ــم ب ــتـ تـ
الفصلني  مقتضيات 
مــن  و436   485
الجنائي،  القانون 
االســتــنــطــاق  وأن 
سينطلق  التفصيلي 
ــو  ــي ــون ي  11 يـــــوم 

املقبل.
هيئات  وكـــانـــت 

وهيئات  للصحافة،  الوطنية  النقابة  رأسها  على  وطنية  مهنية 
أخرى دولية، قد تضامنت مع قضية الريسوني، التي وجدت لها 

صدى في منابر دولية.

�عتقال رئي�س حترير  »�أخبار �ليوم«

 تطوان. األسبوع

البوحاطي،  زهير  الزميل  ــال  ق
سمسة  اإلداريـــة  امللحقة  قائد  أن 
السبت  ــوم  ي منذ  حجز  بــتــطــوان، 
بصدد  كــان  عندما  النقال،  هاتفه 
مــتــابــعــة عــمــلــيــة روتــيــنــيــة لحث 
على  التجارية  املــحــالت  أصــحــاب 
ــالق مــحــالتــهــم، عــنــد حــوالــي  ــ إغ
قبل  الزوال،  بعد  الخامسة  الساعة 
طرف  من  هاتفه  مــصــادرة  تتم  أن 
ــدة، حيث  ــســاع رجـــال الــقــوات امل
التوصل  بإمكانية  الباشا  أخبره 
بالهاتف مباشرة من مكتب القائد.. 
حدود  إلى  يحصل  لم  ذلك  أن  غير 

كتابة هذا املقال.

قائد يحجز هاتف 
مر��سل »�لأ�سبوع« 

يف تطو�ن

األسبوعكاريكاتير

الريسوني

مقارنة بين حيتان التأمين في المغرب وفرنسا 
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انعقادا  إعالمية  مــصــادر  توقعت 
برئاسة  الـــوزاري  للمجلس  قريبا 
عند  يقف  لن  السادس،  محمد  ا�لك 
التعامل  مستقبل  مع  الحسم  حدود 
بل  «كورونا»،  جائحة  تداعيات  مع 
يمتد إلى غاية تغيير مسؤول� كبار 
استراتيجية،  وطنية  مؤسسات  في 
ال سيما الذين راكموا األخطاء خالل 

فترة تفشي الجائحة(..). 

جائحة  ــتــشــار  ان ــروف  ــ ظ حــتــمــت 
لقانون  جديدا  تعديال  ــا»،  ــورون «ك
ــك حــزب  ــذل ــب ب ــة، كــمــا طــال ــي ــال ا�
ــاط  ــ األوسـ أن  ــم  ــ رغ ــالل،  ــقـ ــتـ االسـ
البداية  فــي  تتقبل  لــم  الحكومية 
حسن  االستقاللي  القطب  نصائح 
ضرورة  إلى  دعا  الذي  السنتيسي، 
أخذ مطالب ا�صدرين ا�غاربة بع� 
الجديدة  التطورات  ولكن  االعتبار، 
االستقاللي  با�قترح  العمل  فرضت 
الذي قدمه األم� العام نزار البركة.

اضطرت سفارة فرنسا في الرباط إلى 
الخروج عن صمتها لتكذيب ا�واقع 
ا�قربة(..)، التي روجت لخبر تعي� 
الناشط الصحافي عمر بروكسي في 
مصالحها،  لدى  دبلوماسي  منصب 
بعد اتهامها من طرف نفس الجهات 
للنظام  مغربي  مــعــارض  بمحاباة 
لتنتهي  الدبلوماسية،  األعراف  ضد 
الخبر حتى من طرف  بنفي  الضجة 
هذه  ــادت  أعـ الـــذي  بــاألمــر،  ا�عني 
الحادثة الحديث عن بعض كتبه ضد 

ا�لكية(..).

العربي  ا�ــغــرب  ــة  ــال وك خصصت 
لألنباء مؤخرا، مقاال طويال للحديث 
على  بلدا  باعتبارها  الجزائر،  عن 
ا�قال  صاحب  وكان  الهاوية،  حافة 
ــحــراك الــجــزائــري،  قــد دافـــع عــن ال
الــحــراك  عــبــارات  نفس  واستعمل 
الجزائري  النظام  عن  تتحدث  التي 
باعتباره نظاما فاسدا، حسب ا�قال 
الذي أثار جزئية أخرى، وهي اعتقال 
ا�خابرات  لجهاز  سابق�  رئيس� 
في الجزائر، ويتعلق األمر بالجنرال 
طرطاق، والجنرال محمد األم�(..).

حول  القضائية  ا�عركة  تتوقف  لم 
وا�عاصرة  األصــالــة  فريق  رئــاســة 
بمجلس النواب، حيث عمد الرئيس 
محمد أبودرار ا�قال بقرار من األم� 
رفع  إلى  وهبي،  اللطيف  عبد  العام 
خصمه  فيها  يتهم  جــديــدة،  دعــوى 
تغيير  إلحــداث  التصويت  بتزوير 
إلى  لينضاف  الرئيس،  منصب  في 
الجهوي�  ــاء  ــن األم تغيير  مشكل 
على  الــحــزب  هــذا  ليبقى  للحزب.. 
صفيح ساخن، بعد أن عطلت جائحة 
هياكل  استكمال  مسار  «كــورونــا» 
ــرب إلــى  ــذي أصــبــح أقـ ــزب، الـ ــح ال

«البيجيدي».

غير  الصراع  عن  الستار  إسدال  تم 
ومندوبية  ا�ــحــامــ�  بــ�  ا�ــتــوقــع 
يدعو  بــالغ  صــدور  بعد  السجون، 
ا�ؤسسات  ولوج  قبل  تفتيشهم  إلى 
الــســجــنــيــة، بــاعــتــبــار ذلـــك الــبــالغ 
الذي  األصلي  للنص  رديئة  ترجمة 
القانونية  ا�حام�  أن حقوق  يعتبر 
ألي  إخضاعهم  يمكن  «ال  مضمونة.. 
�حتويات  وال  جسديا  ال  تفتيش 
أي  إلى  ولوجهم  عند  يحملونه  ما 
قيامهم  إطــار  في  سجنية  مؤسسة 

بمهامهم».

ما خفي
كان  أعظم

تحت ا�ضواء

هل ضحكت الشركات الفرنسية على المغرب؟ 
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ضربة  الجادة،  العا�ية  الصحافة  وجهت 
كبرى �نظمة الصحة العا�ية، بعد دفعها إلى 
هيدروكسي  ا�الريا،  عالج  استعمال  تعليق 
لعالج  اسخدامه  في  شــرع  الــذي  كلوروك�، 
حيث  ا�ستجد،  «كــورونــا»  فيروس  مرضى 
للمنظمة، تيدروس  ــعــام  ال ــر  ــدي ا� ــح  أوضـ
صحفي  مؤتمر  في  غيبرييسوس،  أدهــانــوم 
القرار يأتي بعد نشر  عبر األنترنيت، أن هذا 
«ذي  مجلة  في  ا�اضية،  الجمعة  يوم  دراسة، 
إلى  اللجوء  أن  اعتبرت  الطبية،  النسيت» 
هيدروكسي  مثل  مشتقاته  أو  الكلوروك� 
19»، ليس فعاال،  لـ«كوفيد  كلوروك� للتصدي 
الصحة  منظمة  وأعلنت  ضــارا،  يكون  وقــد 
لعقار  ا�ؤقت  اإلسقاط  تعتزم  أنها  العا�ية 
ا�الريا،  دواء   - كلوروكوين»  «هيدروكسي 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  قــال  الــذي 
لعالجات  العا�ية  دراستها  من   - يتناوله  إنه 
خبراءها  إن  قائلة  التجريبية،   «19 «كوفيد 
بحاجة إلى مراجعة جميع األدلة ا�تاحة حتى 

اآلن، حسب ما نشرته الصحافة الدولية.
التي  الدراسة  إلى ا�غرب صدى  وقد وصل 
«ذي  مجلة  في  ا�اضية  الجمعة  يوم  نشرت 
النسيت» ا�ختصة في األبحاث الطبية، حيث 
أكدت أن ((دواء الكلوروك� أو ذلك ا�شتق منه 
وا�عروف باسم «هيدروكسي كلوروك�» الذي 
«كورونا»  أنه فعال ضد فيروس  له على  روج 
دوره  بسبب  الوفاة  خطر  من  يزيد  ا�ستجد، 
في عدم انتظام ضربات القلب))، وتكمن قوة 
من  يقرب  ما  على  أجريت  كونها  في  الدراسة 
كبيرة،  مصداقية  يعطيها  ما  مريض،   15000
خاصة بعدما تم تحليل حالة حوالي 96 ألف 
19» تم إدخالهم إلى  «كوفيد  مصاب بفيروس 
671 مستشفى ب� 20 دجنبر 2019 و14 أبريل 
واحدة  منهم   15000 حوالي  وتلقى   ،2020
أو  وحــده  (الكلوروك�  مجموعات  أربــع  من 
كلوروك�  هيدروكسي  الحيوي،  ا�ضاد  مع 

الحيوي)، ثم  أو مع نفس ا�ضاد  وحده 

تمت مقارنة هذه ا�جموعات األربع مع 81000 
مريض ا�تبق� من ا�جموعة األولى (96 ألفا) 
الذين لم يتلقوا هذا العالج، وأظهرت النتائج 
أن خطر الوفاة كان أعلى بكثير عند الـ 15 ألفا 

الذين تلقوا تلك العالجات بطرقها األربعة.
الطبيب  قــد صــدق روايـــة  ا�ــغــرب  ــان  وكـ
الفرنسي ديديي راوول، الذي قدم الكلوروك� 
الحكومة  إن  بــل  ــا»،  ــورون «ك �رضى  كعالج 
ا�غربية طبقت النصيحة بطريقة عمياء، بعدما 
أبرمت صفقة عاجلة لشراء كافة مخزون شركة 
«Sanofi» من دواء «Nivaquine» ا�ستخلص 
 ،«La chloroquine» من  عقار  من  أساسا 
لهذه  مهدت  قــد  اإلعــالمــيــة  الــدعــايــة  وكــانــت 
انتهت بشراء ا�غرب  التي  الصفقة الضخمة، 
لجل ا�خزون الذي كان من ا�فروض بيعه في 

عدة أسواق إفريقية.
وها هم الفرنسيون أنفسهم يسحبون ثقتهم 

أوقفت  بعدما  الــكــلــوروكــ�  مــن 
الـــبـــالد اســـتـــخـــدام عــقــار 

كلوروك�  هيدروكسي 
ــحــكــومــة  ــاء ال ــ ــغ ــ وإل
للتدابير  الفرنسية 
التي  االســتــثــنــائــيــة 
كانت تجيز استخدام 
ــار هــيــدروكــســي  ــق ع

كـــلـــوروكـــ� فــي 
ا�صاب�  عـــالج 
بــــــفــــــيــــــروس 
في   «19 «كوفيد 
خارج  ا�ستشفى 

ــارب  ــج ــت إطـــــار ال
ــة، وذلـــك  ــري ــســري ال
رأي  مـــع  ــا  ــاوب ــج ت

العامة،  للصحة  األعــلــى  ا�جلس  بــه  أدلـــى 
بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

ــخــالف فــرنــســا، تــواصــل  ــي ا�ــغــرب، وب ف
أخرى  دول  غرار  على  ا�غربية  الصحة  وزارة 
كحل  بالكلوروك�  التشبث  البرازيل،  مثل 
بهذا  الجدل  معمقة  «كورونا»،  مرضى  لعالج 
تجارب  لها  الــوزارة  وأن  خاصة  الخصوص، 
�واجهة  ــة  أدوي باقتناء  يتعلق  فيما  سيئة 
أنفلوانزا  لقاحات  صفقة  آخــرهــا  األوبــئــة، 
 141 ا�غربية  الدولة  كبدت  التي  الخنازير، 
مليار سنتيم، في عهد وزيرة الصحة السابقة 

ياسمينة بادو..
الكلوروك�  قضية  تطيح  ربما  يــدري..  من 
فرنسا،  مثل  بلد  ففي  ا�غربي،  الصحة  بوزير 
وعلى عكس ا�غرب، كان أول إجراء اتخذه وزير 
الصحة، أوليفييه فيران، يوم السبت 23 مايو 
الناظمة  القواعد  «مراجعة  طلب  هو   ،2020
لوصف عدد من العقاقير، بينها هيدروكسي 
التي  الدراسة  ظهور  بعد  كلوروك�»، 
ومخاطر  فعاليته  عــدم  إلــى  تشير 
«كوفيد  معالجة  في  استخدامه 
للوزير  تغريدة  في  وجاء   ،«19
«ذي  صحيفة  نشر  ((بعد  أنه 
من  تــحــذر  ــة  دراسـ النسيت» 
مخاطر بعض العقاقير وعدم 
كوفيد  معالجة  في  فاعليتها 
هــيــدروكــســي  وبــيــنــهــا   ،19
ا�جلس  من  طلبت  كلوروك�، 
إجراء  العامة،  للصحة  األعلى 
تحليل للدراسة وتقديم اقتراح 
�ــراجــعــة  ســـاعـــة   48 ــالل  ــ خ
للوصفات  الناظمة  الــقــواعــد 
ــة))، حــســب مــا ذكــرتــه  ــي ــطــب ال
التي  الفرنسية،  اإلعــالم  وسائل 
أكدت فيما بعد، التراجع الفرنسي 
في االعتماد على دواء 

الكلوروك�.

آيت الطالب
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ماكرون َّـ ضيافة الطبيب الفرنسي ديديي الذي 
أوصى باستعمال الكلوروكني لعالج «كورونا»
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جديد مع اأخنو�س ول�صكر 
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قال مصدر جد مطلع، بأن كال من إدريس 
لشكر الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، وعزيز أخنوش زعيم حزب 
األحرار غاضبني بشدة من رئيس الحكومة، 
مع  مشاوراته  من  »إقصائهم«  بسبب  وذلك 

األحزاب السياسية.
وأوضح املصدر ذاته، أن لشكر وأخنوش 
من  غضبهما  عن  حزبيهما  لقيادات  عبرا 
إجــراء  في  العيد،  ليلة  العثماني،  شــروع 
حزبيني  زعيمني  مــع  مــبــاشــرة  ــشــاورات  م
االستقالل  زعــيــم  البركة  نـــزار  هما  فــقــط، 
التقدم واالشتراكية،  بنعبد هلل زعيم  ونبيل 
»توجهات  إعالمي« حول  »لقاء  يافطة  تحت 
اللقاء ساعات  املغرب ما بعد كورونا« ودام 
ماليني  وتابعه  مباشرة  الهواء  على  طويلة 
خالله  »ناقش  »الفايسبوك«،  عبر  املواطنني 
كل  املحترمني  الحزبني  مع  الحكومة  رئيس 
بأسبوع،  وبعدها  املستقبلية،  التوجهات 
تمت املناداة على األحزاب األخرى للتشاور« 

يقول املصدر.
أن  املصدر،  يضيف  األمــر،  في  والغريب 
رئيس  حــزب  شبيبة  نظمتها  الــنــدوة  هــذه 
الحكومة، أي نظمها جهاز تابع لحزبه وهو 
وإقصاء  الحزبني  هذين  استدعاء  قــرر  من 
املغرب  »مستقبل  املوضوع  وكذلك  اآلخرين، 
سنتحاور  الــذي  نفسه  فهو  كــورونــا«،  بعد 
حوله بعد العيد، وكان على رئيس الحكومة 
الــنــدوة  لــهــذه  االستجابة  فــي  يتحفظ  أن 
جميع  مع  له  التي  املسافة  لنفس  احتراما 

األحزاب السياسية في هذه الظرفية.

ــون هــذه  ــك ــه ل ــ ــرب املــصــدر ذات ــغ واســت
تصوراتها  ومعا  مسبقا  بسطت  األحــزاب 
كورونا«،  بعد  املغرب  لـ»مستقبل  الكاملة 
كل  قالوا  بعدما  اليوم  سيضيفون  فماذا 
أن  ــدوا  أك حيث  السابق،  اللقاء  في  شــيء 
تفعيل  إلى  يحتاج  كورونا  بعد  ما  »مغرب 
واالرتقاء  الدستور،  وتفعيل  الديمقراطية، 
وكل  ــزاب  األحـ ودور  السياسي،  بالفاعل 
الفضاء  وتــوســيــع  الــوســاطــة،  مــؤســســات 
جديد،  ديمقراطي  نفس  وإطالق  الحقوقي، 

العمومي،  االقتصاد  على  االعتماد  وأيضا 
وإحداث بنك عمومي لدعم املقاولة وإنعاش 
إيكولوجية  مقاربة  واعتماد  االستثمار، 
الطبيعية،  الــثــروات  على  للحفاظ  جديدة 
والتخفيف  الوطني  اإلنتاج  على  واالعتماد 
االكتفاء  في  قدما  واملضي  االستيراد،  من 
الحر،  التبادل  اتفاقيات  ومراجعة  الذاتي 
إلى خلق أوراش جماعاتية لخلق  باإلضافة 
بقي  فماذا  األمية«..  ومحاربة  شغل،  فرص 

لنتحاور حوله؟ يتساءل نفس املصدر.

 الرباط. األسبوع 

املغرب وضمان حقهم  فقراء  دعم  أن سؤال  يتضح 
بقوة  للواجهة  عــاد  قــد  بلدهم  وثـــروة  خــيــرات  مــن 
تقديم  في  سببا  كانت  التي  »كورونا«،  جائحة  خالل 
»مساعدات« شهرية ألول مرة منذ االستقالل مباشرة 
أبريل  شهري  خالل  الفقيرة  األسر  لبعض  الدولة  من 
صنبور  إغالق  من  الكثيرون  يتخوف  واليوم  وماي، 

مساعدات الدولة مباشرة بعد الجائحة؟
النقاش  أعاد  الفقيرة،  األسر  »مساعدة«  إشكالية 
الدول  رجاالت  وفي صفوف  الصالونات  بعض  داخل 
تسميته  الكثيرون  يرفض  حيث  أوال،  تسميته  حول 
بـ»مساعدات«، بل يعتبرونه إعادة توزيع عادل لثروة 
نصيب  »أخــذ«  في  الضريبية  العدالة  حيث  البالد، 
على  توزيعها  وإعادة  الكبار  من  الوطنية  الثروة  من 
يعتبر  مما  الوطن،  نفس  من  الصغار«  »املواطنني 
»عدالة اجتماعية كانت مغيبة«، واليوم فقط تم تفعيلها 
رغم مشاكل تنزيل هذا القرار على أرض الواقع، حيث 
الهشة واملحتاجة واستفادة  الكثير من األسر  إقصاء 

بعض األسر غير املحتاجة.
النخب  ليس  اليوم  املصدر،  نفس  يضيف  لذلك، 
املساعدات  هــذه  مصير  ســؤال  تــطــرح  مــن  وحــدهــا 
وسقفها الزمني، بل حتى العائالت الفقيرة التي ذاقت 
حالوة جزء يسير من ثروة وطنها وباتت غير مستعدة 
للتراجع عن هذا املكسب، مما يجعل الحكومة وأجهزة 
بالحفاظ  يتعلق  خاص  امتحان  أمام  برمتها  الدولة 
من  وليس  الدولة  ميزانية  من  األســر  هذه  دعم  على 
بشكل  الدولة  تقرر  فهل  املؤقت،  »كورونا«  صندوق 
عاجل تفعيل السجل االجتماعي املوحد، ومن تم إقرار 
هذه التعويضات شهريا من اآلن للفقراء، أم أنه بمجرد 
ما تنتهي األزمة، تعود حليمة إلى عادتها القديمة: ال 
توزيع عادل للثروات وال عدالة ضريبية، فقط اقتصاد 

الريع يسمن الغني ويزيد في تفقير الفقير؟
ــزار الــبــركــة زعــيــم حــزب  ــذكــر، أن نـ الــجــديــر بــال
لقاء  في  يؤكد  سياسي  قيادي  أول  هو  االستقالل، 
كورونا  »جائحة  أن  على  املاضي،  األسبوع  إعالمي، 
الفقر  من  املواطنني  إخراج  الدولة  بإمكان  أنه  أثبتت 
ومراجعة الهيكلة املؤسساتية لتكون أكثر نجاعة في 

خدمة الفئات الهشة«.

م�صاعدات »كورونا« تتحول
اإىل مدخل للعدالة ال�صريبية

● الرباط. األسبوع

رغم تدخالته الكثيرة لدى مدراء اإلعالم 
ورغم  للحكومة،  رئيسا  بصفته  العمومي 
عموما  الساسة  طرف  من  تنبيهاته  كثرة 
فقد  خصوصا،  والتنمية  العدالة  ــادة  وق
فرض  فــي  العثماني  الــديــن  سعد  فشل 
القيادات  قناعاته وقراراته بضرورة مرور 
اإلعالم  قنوات  على  السياسية  واألحــزاب 

العمومي.
الضوء،  سلط  الــذي  العمومي  ــالم  اإلع
على  ــا«،  ــورونـ »كـ جــائــحــة  تفشي  خـــالل 
مختلف الفاعلني، وفتح امليكروفون للوزراء 
واألطباء والجيش في املصحات واملجتمع 
والتجار  واملهتمني  والباحثني  املــدنــي 
وغيرهم،  ــني  واإلداريـ املقاهي  وأصــحــاب 
السياسية،  األحـــزاب  مــع  بــحــذر  تعامل 

الكثير  على  الضوء  سلط  والــذي 
واإلحــســان  الخير  جــوانــب  مــن 
فئات  مختلف  بني  والتضامن 
همش  اإلعالم(  )هذا  املجتمع، 
وتحركات  وتدخالت  مبادرات 

األحزاب في ظل الجائحة.
ــه إلــى  ــار املــصــدر ذاتـ وأشــ

كان  املــوضــوع  ــذا  ه أن 
ــحــط احــتــجــاجــات  م
ــي  ــان ــم ــث ــع ــلـــى ال عـ
ــادات  ــي مـــن طـــرف ق
السياسية  األحزاب 
األزمــة،  بداية  مند 
ووعدهم بالتدخل، 
ورغم ذلك، استمر 
الـــتـــهـــمـــيـــش 
وهو  واإلقصاء، 

عام  أمــني  هلل،  بنعبد  نبيل  جعل  مــا 
األسبوع  يؤكد  واالشتراكية،  التقدم 
على  الحكومة،  رئيس  أمام  املاضي، 
غياب دور اإلعالم العمومي الذي لم 
الحزبي  العمل  على  الضوء  يسلط 
خصوصا  األزمــة،  فترة  في  املغربي 
اإلعالمي  القطب  هــذا  دور  وأن 
يــبــقــى ضـــروريـــا في 
ــرأي  ال على  التأثير 
ــي«..  ــرب ــغ الــعــام امل
فهل تقاطع األحزاب 
لقاءات  السياسية 
بسبب  العثماني 
من  تــهــمــيــشــهــا 
طـــرف اإلعـــالم 

العمومي؟

تهمي�س الأحزاب ال�صيا�صية يف الإعالم العمومي يربك 
ح�صابات العثماين 

إلى متى يستمر دعم الفقراء؟ 

رموز »الباطرونا« ي�صتعدون لال�صتحواذ على ما تبقى يف �صندوق »كورونا«
 الرباط. األسبوع 

ــه مــع بــدايــة الــرفــع  ــدو أنـ ــب ي
عن  الصحي  للحجر  التدريجي 
املغاربة، سنعيش املقولة املغربية 
املواطنني  أن  أي  وهمو«،  »كلها 
من  يريدون  ال  »الفراشة«  الفقراء 
»الجوطية«  فتح  ســوى  ــة  ــدول ال
ليسترجعوا  الشعبية  واألســواق 
غير  االقــتــصــاديــة  أنــشــطــتــهــم 
املهيكلة، بينما عني أرباب شركات 
بقيت  التي  املاليير  على  كبرى 

كسيولة في صندوق »كورونا«. 
فيه  اتــجــه  ــذي  الـ الــوقــت  ففي 
و»طالب  واملياوم  والعامل  الفالح 
الشارع  إلى  و»الفراش«  معاشو« 

مصيره  ملواجهة  الــســوق  وإلــى 
وعلى  هلل  على  معتمدا  املجهول 
لجنة  الباطرونا  قصدت  نفسه، 
عليها  تضغط  ــارت  وص اليقظة، 
ــيــا، حيث  ــل دعــمــهــا مــال مــن أجـ
اجتماعاتها  طاولة  فوق  وضعت 
تبقى  ما  المتصاص  ضخما  ملفا 
بــاإلجــراءات  سمته  ــم،  ــدع ال مــن 
ــعــاش الــشــركــات  ــة إلن ــضــروري ال

الكبرى والصغيرة واملتوسطة. 
املطلبي  ملفها  في  الباطرونا 
الذي وضعته لدى لجنة بنشعبون، 
األجل  طويلة  بـــ»قــروض  تطالب 
املقاوالت  لفائدة  وتلقائية  مغرية 
ومقابل  واملتوسطة«،  الصغرى 
هذا  مــن  نصيبها  تنس  لــم  ــك،  ذل

الشركات  بدعم  طالبت  إذ  ــال،  امل
الكبرى بـ»صناديق خاصة« تلهف 

ما تبقى من املاليير.
القطاع  أن  األمر،  في  والغريب 
غير املهيكل، الذي تحلى بالقناعة 
وقصد األسواق وأرض هلل لطلب 
تعتبره  الباطرونا  باتت  ــرزق،  ال
على  وجب  تم  ومن  لها،  منافسا 
بسببه، حيث  تعوضها  أن  الدولة 
»ضرورة  كذلك،  مطالبها  في  جاء 
تخفيض مؤقت في الضريبة على 
الشركات  لصالح  املضافة  القيمة 
التي تواجه منافسة كبيرة من قبل 
القطاع غير املهيكل«، فهل يخضع 
على  الباطرونا  لضغط  بنشعبون 

حساب الفقراء؟

معاناة القطاع غير المهيكل متواصلة

العثماني

بنعبد اهللالربكة
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وقــوع  والتنمية  العدالة  فــي  قــيــادي  توقع 
20 فبراير  «ثورة» في ا�غرب لن تقل عن ثورة 
2011، وذلك بسبب تداعيات أزمة «كورونا» على 

ا�غاربة.
العدالة  في حزب  القيادي  تليدي،  بالل  وقال 
االقتصاد  التي تكبدها  «الخسائر  أن  والتنمية، 
الوطني منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، 
ودخول نسب النمو في الدائرة السلبية، معناه، 
القاتمة  االقتصادية سترخي بظاللها  األزمة  أن 
البالد ستكون  وأن  االجتماعية،  الوضعية  على 
عاجزة بشكل كبير عن تأم� متطلبات الوضع 

السابق لكورونا».
القيادي،  ذات  يتوقع  األسباب،  لهذه  ونظرا 
في مقال رأي، أن «تدخل الدولة مرة أخرى دائرة 
من شعارات  البدء  في  ينطلق  اجتماعي،  حراك 
 20 حراك  انتهى  كما  وينتهي  فئوية،  مطلبية 

فبراير، إلى عنوان سياسي».
وفي إشارة إلى ما يؤمن به هذا القيادي من 
أدوار «كبيرة» لعبها عبد اإلله بن كيران األم� 
في  والتنمية،  العدالة  لحزب  السابق  العام 

 ،2011 فبراير   20 مرحلة  خالل  الشارع  تهدئة 
هاته  أمثال  من  الساحة  فــراغ  إلى  تليدي  �ح 
الشارع، حيث  تهدئة  القادرة على  الشخصيات 
قال: «إن السؤال الذي يطرح، هو مدى جاهزية 
القيام  على  قادرة  كاريزما  توفر  ومدى  النخب، 

هذا  نبوءة  تحضر  فهل  التاريخي»..  بالدور 
ا�غرب،  في  اجتماعية  ثورة  وتحصل  القيادي 
ومكانته  «ا�خزن»  وواقعية  براغماتية  أن  أم 
ب� الشعب قادرة على إجهاض كل النيران في 

مهدها؟

 الرباط. األسبوع

«غــيــر  الــتــصــويــت  طــريــقــة  أن  ــضــح  ــت ي
«األسبوع»  جريدة  فجرتها  التي  الدستورية» 
ا�حكمة  إلى  وصولها  حتى  تطوراتها  وتابعت 
الدستورية، وغيرها من القضايا التي فرضتها 
جعلت  البر�ان،  عمل  على  «كــورونــا»  جائحة 
تعديل  عــن  بــاإلعــالن  يسرع  ا�الكي  الحبيب 

القانون الداخلي للمجلس.
مع  اجتماع  وبعد  الــنــواب،  مجلس  رئيس 
خلفائه ومع رؤساء الفرق النيابية يوم الخميس 
ومراجعة  تعديل  ورش  «فــتــح  ــرر  ق ا�ــاضــي، 
متأنية  بقراءة  النواب  �جلس  الداخلي  النظام 

واإلجــراءات  الطوارئ  حالة  تكييف  بخصوص 
االحــتــرازيــة مــع ا�ــســاطــر ا�ــنــصــوص عليها 
للمبادئ  تــام  حــرص  في  الداخلي  النظام  في 
ا�الكي في بيان رسمي  أكد  الدستورية»، حيث 
سيكون  التعديل  هــذا  أن  االجتماع،  هــذا  بعد 
مناسبة للقيام بتعديالت أخرى، في إشارة إلى 
الكالسيكية  بالطريقة  العمل  في  النظر  إعــادة 
وفي  التلفزيون،  عبر  الشفوية  األسئلة  لطرح 
ا�تغيب�،  للبر�اني�  بالنسبة  العقاب  منظومة 
وكذلك قضية سرية عمل اللجان التي تتعارض 
مع النقل اإللكتروني في زمن الجائحة، وغيرها 
من القضايا الراهنة التي سينكب عليها مجلس 

الحبيب ا�الكي.

أن  مطلع،  جد  بر�اني  مصدر  قال  ذلك،  إلى 
اقتراحات ا�الكي على القانون الداخلي �جلس 
بمدى  تتعلق  إكــراهــات  عــدة  تواجه  الــنــواب، 
للدستور،  الجديدة  التعديالت  هــذه  مطابقة 
والذي ال يمكن أن يكون القانون الداخلي مخالفا 
تفويض  بعدم  يقر  الــذي  هو  الدستور  ألن  له، 
القوان�،  على  التصويت  في  البر�اني�  حق 
كما يقر كذلك بسرية عمل اللجان، فكيف سيتم 
تعديل هذين ا�قتضي�، خاصة وأن هذا النظام 
إال بعد  البر�ان  به في  العمل  الداخلي ال يمكن 
فيه  تبت  التي  الدستورية  ا�حكمة  إحالته على 
وتصادق عليه أو ترفضه، فكيف إذن سيتجنب 

ا�الكي ا�ساس بالدستور؟ 
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قال مصدر سياسي جد مطلع، أن بعض قيادات 
حتى  ومنها  للحكومة،  ا�شكلة  السياسية  األحزاب 
في ا�عارضة، لم تعد راضية على وزير تكنوقراطي 
على رأس قطاع االقتصاد وا�الية في ظل تدبير أزمة 
الجائحة غير ا�سبوقة التي ضربت ا�غرب والعالم.

على  الجائحة  تأثير  أن  ذاتــه،  ا�صدر  وأوضــح 
الهوة  توسيع  من  ا�زيد  في  االقتصاد ومساهمتها 
باتت  وأغنيائه،  الوطن  هــذا  فقراء  ب�  والشرخ 
تتطلب وزيرا سياسيا قويا بامتياز على رأس وزارة 
االقتصاد وا�الية والذي يقوم في نفس الوقت بدور 
البالد  مصير  في  تقرر  التي  اليقظة  لجنة  رئيس 
ينحصر  «محاسباتيا»  وزيـــرا  وليس  والــعــبــاد، 
«كورونا»  صندوق  مداخيل  حساب  في  فقط  دوره 
الباقي،  فيه  يسجل  دفترا  ويمسك  ومصاريفها، 
السياسة  في  يقرر  قويا  سياسيا  وزيــرا  نريد  «بل 
األزمة،  أن يتبعها �عالجة  ا�غرب  التي على  ا�الية 
وزيرا يعيد ترتيب األولويات، ويتحدث عن محاربة 
الضريبي،  التهرب  مع  القطع  وعن  الريع،  اقتصاد 
اإلقطاعية  الرؤوس  على  الضريبة  رفع  عن  وأيضا 
األبناك  مع  الدولة  تعامل  أسلوب  وتغيير  الكبرى، 
يكون  ــرا  وزي نريد  ا�حتكرة،  الكبرى  والشركات 
في  واضحة  اجتماعية  سياسة  إقــرار  على  قــادرا 
دعم الفقراء، ألن هذه القضايا لن يعالجها إال وزير 
يهمه سوى  ال  تكنوقراطيا  وليس  بامتياز  سياسي 

توازن األرقام» يضيف ا�صدر ذاته.
لصندوق  وا�الية  االقتصاد  وزيــر  تدبير  وكــان 
وحده  بالصرف  اآلمر  باعتباره  «كورونا»  جائحة 
دون تدخل العثماني رئيسه في الحكومة الذي حمله 
كل ا�شاكل وتنصل منها، قد أثار عدة ردود أفعال 
لقائها  في  سياسية  وقيادات  بر�اني�  طرف  من 
وزير  «كورونا»  تسقط  فهل  العثماني،  مع  ا�باشر 

ا�الية؟

الوزير الذي لم يقترب 
من لوبيات المال واألعمال

الجائحة التشريعية 

 الرباط. األسبوع

الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  ــده  وح ليس 
ــة الــبــيــضــاء أمــام  ــراي الــعــثــمــانــي، مــن رفـــع ال
بأن  صرح  ح�  الخصوصي  التعليم  «شركات» 
هذا القطاع تضرر بدوره وعلى صندوق جائحة 
التربية  في  ــره  وزي كذلك  بل  دعمه،  «كــورونــا» 
يعطف  أنه  يبدو  الذي  أمزازي،  الوطنية، سعيد 
بقطاع  اهتمامه  من  أكثر  «الشركات»  هذه  على 

التعليم العمومي.
مهتم�  وسط  بقوة  الكالم  هذا  رواج  سبب 
الكبيرة  الهدية  هو  نقابية،  وفعاليات  ومهني� 
التعليم  لـ«شركات»  ــزازي  أم قدمها  التي  جدا 

مشاكل  كل  ترك  حيث  العيد،  ليلة  الخصوصي 
التعليم  وفضيحة  جانبا،  العمومي  التعليم 
مارس  شهر  منذ  الدراسة  أنهت  التي  بعد،  عن 
القرى  أبناء  كبير من  تفرغ عدد  ا�نصرم، حيث 
لرعي ما تبقى من ماشية آبائهم في سنة القحط 
والجفاف، ونهض من سباته ليقول للمغاربة بأن 
بمواصلة  ملتزمة  الخاص  التعليم  «مؤسسات 
نشاطها في التعليم عن بعد مباشرة بعد العيد».

تلقتها  مطلع،  جد  مصدر  يقول  الهدية،  هذه 
ــرار  «ق ألنــهــا  كبير،  بــفــرح  الــخــاصــة  ــدارس  ــ ا�
حكومي وزاري رسمي» لسلب ا�واطن� واألسر 
هذه  أن  يعلم  ال  فالوزير  يونيو،  شهر  رســوم 
ا�دارس في أغلبها أنهت مقرراتها، وتقوم اليوم 

فقط بإعادة هذه الدروس حتى بداية شهر يونيو 
وبمن حضر من التالميذ، أي حتى ضمان رسوم 
ا�وسم  نهاية  عن  اإلعالن  تم  ومن  يونيو،  شهر 
استكمال  على  الوزير  حرص  «أن  ثم  الدراسي، 
نجح  الذي  الخاص  بالقطاع  بعد  عن  الــدروس 
األسر  توفر  بسبب  بعد،  عن  التعلم  في  أكثر 
يفكر  لم  إلنجاحه،  األدوات  جل  على  ا�توسطة 
الخصوصي  التعليم  تالميذ  ودعــم  تقوية  في 
في  الشعب  أبناء  مع  مقارنة  أكثر  وتأهيلهم 
من  الكثير  في  انتهى  الــذي  العمومي  التعليم 
القرى وا�داشر عمليا يوم 16 مارس؟»، يتساءل 

نقابي في قطاع التعليم. 
وأكد ا�صدر «النقابي» نفسه، أن وزير التربية 

صحيح  بشكل  يتدخل  أن  عليه  كــان  الوطنية 
ويوقف  الخصوصي،  التعليم  «شركات»  لدى 
ا�ستثمرين،  هؤالء  وسط  الفراعنة  من  الكثير 
أبريل  شهري  رسوم  فرض  في  استمروا  الذين 
الوقت  نفس  وفــي  األســـر،  أربـــاب  على  ومــاي 
في فضيحة عجزت  أجور مستخدميهم،  أوقفوا 
الوطنية،  التربية  (الشغل،  الوزارات  جل  معها 
وا�الية) على مراقبة ماليير أرباح هذا اللوبي، 
بالشجاعة  تتحلى  أن  الوزير  السيد  «وعليك 
وا�نافع  والهدايا  ا�صالح  عالقات  في  وتبحث 
األكاديميات  مــديــري  بعض  وبــ�  هــؤالء  بــ� 
ومندوبي وزارتكم في العديد من األقاليم، لربما 

ستفهم الحقيقة» يقول ا�صدر ذاته. 
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●  السمارة. األسبوع   

أكد هوبير سيالن، محامي بمحكمة االستئناف 
بباريس، أن مغربية الصحراء أمر مؤكد بحكم 
الواقع والقانون، كما تشهد على ذلك التحليالت 
ا�غربية:  «الصحراء  مؤلفيه:  في  بها  قام  التي 
القانون»،  ضد  و«السياسة  والــزمــان»  ا�كان 

اللذين تمت ترجمتهما إلى اللغة اإلنجليزية.
رجعة  ال  الصحراء  «مغربية  أن  سيالن  وقال 
فيها، على الرغم من مناورات الجزائر و جبهة 
البوليساريو»، مؤكدا في حديثه لبرنامج «نقاش 
اإللكترونية  البوابة  تبثه  ــذي  ال الــصــحــراء» 
مؤسسة  رئيس  بصفته   ،«sahara-question»
منصة  وهي  ا�ستدامة،  للتنمية  فرنسا-ا�غرب 
إلقاء إضاءات  إلى  ديمقراطية ومفتوحة تهدف 
الصحراء  قضية  بــشــأن  ومــحــايــدة  رصينة 
أن  يمكن  وال  مغربية  «الصحراء  أن  ا�غربية، 

تكون شيئا آخر غير ذلك». 
فتح  بدينامية  الفرنسي  ا�ــحــامــي  ــر  وذكـ

قنصليات عامة في العيون والداخلة منذ دجنبر 
2019، مبرزا في هذا الصدد، أن «الجزائر كانت 
األمم  في  األعضاء  الدول  ب�  الوحيدة  الدولة 
على  ردت  التي   ،193 عددها  البالغ  ا�تحدة، 
ا�غربية،  الصحراء  في  القنصليات  افتتاح 
خالل  مــن  اإلفريقية  الــدول  ترهيب  وحــاولــت 
وأشار  السفراء»،  واستدعاء  صحفية  بيانات 
تعول  كانت  للمملكة  الشرقية  الجارة  أن  إلى 
ا�تحدة،  لألمم  التابع  األمن  على مجلس  أيضا 
الضغط  الدينامية من خالل  هذه  كبح  أجل  من 
األمن  مجلس  خصصها  التي  اإلحاطة  عشية 
لقضية الصحراء ا�غربية يوم 9 أبريل 2020، 
ا�تحدة  لألمم  التنفيذية  الهيئة  أن  مضيفا 

تجاهلت ا�ناورات الجزائرية.
بجهود  سيالن  أشاد  الصحي،  الجانب  وفي 
«كوفيد  جائحة  �واجهة  االستثنائية  ا�غرب 
لقيت  الــتــي  بــا�ــثــالــيــة  ــا  ــاه إي ــا  واصــف  ،«19
اإلعالم  ووسائل  الدول  من  العديد  استحسان 

الدولية ووسائل التواصل االجتماعي. 
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●  األسبوع   

مهمتها  إلــى  بالصحراء  «ا�ينورسو»  بعثة  أضافت 
النار  إطــالق  وقــف  تدابير  على  «الــحــرص  في  ا�تمثلة 
«كورونا»،  وباء  لحاالت  السالم»، رصدها  بعملية  والدفع 
حيث أفادت البعثة األممية بالصحراء، أنها سجلت ثالث 
بمدينة   «19 «كوفيد  بفيروس  لإلصابة  جديدة  حــاالت 
الداخلة، وسجلت أنها لم ُتبلغ بأي حاالت حتى اآلن سواء 
لم  أنها  اإلقليم، كما  أو في أي مكان آخر في  العيون  في 
ُتخطر أيضا بأي حاالت جديدة في مدينة تندوف منذ 10 

ماي الجاري.
 14 أصل  من  أشخاص  أربعة  أن  «ا�ينورسو»،  وأكدت 
الرعاية  تحت  ــوا  زال ال  تندوف،  في  بالفيروس  مصابا 
وفاة،  حالة  بأي  تبلغ  لم  وأنها  ا�ستشفى،  في  الطبية 
الحكومة  مع  مستمر  اتصال  على  تحافظ  أنها  مسترسلة 
الجزائرية،  والحكومة  البوليساريو  وجبهة  ا�غربية 

لتبادل ا�علومات وتنسيق العمل.
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●  عبد اهللا جداد. العيون   

بجهة  اليقظة  لجنة  قــرارات  باتت 
العيون الساقية الحمراء تتسم بالكثير 
من الحزم والجدية إلى حد أزعج بعض 
ا�لكي  الدرك  مراقبة  نقط  في  العالق� 
طرفاية،  إلقليم  التابع  الواعر  بالواد 
العمل  ا�ــديــنــة  ســاكــنــة  ثمنت  فيما 
وا�حلية  الوالئية  للسلطات  ا�تواصل 
من  والذي  بالعيون،  واألمنية  اإلدارية 
إصابة  حالة  أي  تسجيل  عدم  نتائجه 
العيون  بأقاليم  «كــورونــا»  بفيروس 
ا�رسى  ومدينة  وطرفاية،  والسمارة 
مما  لها،  التابعة  الترابية  والجماعات 
يعتبر عنصر ثقة وأمن واستقرار، كما 
وا�دنية  الحقوقية  الجمعيات  تفاعلت 
ومواكبتها  الــســاكــنــة  ــراط  ــخ ان مــع 
تفشي  مواجهة  إلى  الرامية  للجهود 

وباء «كوفيد 19».
لم  ــرك،  ــ األب رمــضــان  شهر  وطيلة 

لتموين  وا�راقبة  التفقد  لجان  تتوقف 
البيع  نقط  ومختلف  األسواق  وتزويد 
لم يسجل أي  با�واد األساسية، حيث 
الباعة  نقص في التموين، واستحسن 
العيون  بلدية  ــادرة  ــب م ا�ــتــجــولــون 
إلى  العشوائية  األسواق  من  تنقيلهم 
مما  وتحديثا،  عصرنة  أكثر  أخــرى 
ساهم في الحد من الفوضى والسرقات 

وتنظيم الحرف التجارية.
قرار  استباقية،  خطة  يعتبر  ومما 
إقفال  الجهة،  والــي  برئاسة  اللجنة 
أمام  السرية  والطرق  ا�نافذ  جميع 
ا�ــدن،  بــ�  الــســري  النقل  ممتهني 
ا�ختلطة  ــات  ــدوريـ الـ يقظة  بفضل 
واألمن  ا�حلية  السلطات  من  ا�كونة 
مكن  مما  والــدرك،  ا�ساعدة  والقوات 
للعدالة  وتقديمهم  ا�ئات  توقيف  من 

بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
في  ا�عنية  الجهات  نجحت  وإذا 
بــدون  األشــخــاص  بــإيــواء  يتعلق  مــا 

االحترازية  التدابير  إطار  في  مأوى، 
وللحفاظ  «كــورونــا»  لوباء  للتصدي 
فإن  العامة،  والصحة  السالمة  على 
دول  من  ا�نحدرين  األفــارقــة  ظاهرة 

إفريقيا جنوب الصحراء، باتت مظهرا 
في  وانتشارهم  تكاثرهم  بسبب  مقلقا 
في  ووقوفهم  ا�دينة  أحياء  مختلف 

الطرقات الستجداء ا�واطن�.

 كلميم. األسبوع  

األطقم  ســاد  ــذي  ال القلق  إثــر  على 
الدكتورة فدوى  الصحية بعد تقديم 
يعيش الستقالتها، قرر وزير الصحة 
بوجالبة،  سعيد  الــدكــتــور  تعي� 
بجهة  الصحة  لوزارة  مديرا جهويا 

إقليميا  ومندوبا  ــون،  وادنـ كلميم 
كلميم،  بإقليم  ذاتــه  للقطاع  مؤقتا 
أوبهي،  الناجم  محمد  أشــاد  وقــد 
بعمل  وادنـــون،  كلميم  جهة  ــي  وال
اإلقليمية،  وا�ديرة  الجهوي  ا�دير 
وأن قرار اإلعفاء من مهام ا�سؤولية 
يعيش  فــدوى  الدكتورة  به  تقدمت 

بكلميم،  للصحة  إقليمية  كمندوبة 
أســبــاب  اآلن  ــحــد  ل تــجــهــل  فــيــمــا 
وحيثيات إعفاء ا�دير الجهوي التي 

ال تزال غامضة.
الجهوي  ا�ــديــر  شغل  أن  وســبــق 
سعيد  الدكتور  الجديد،  واإلقليمي 
اإلقليمي  ا�دير  منصب  بوجالبة، 

ومنصب  إداوتنان،  بأكادير  للصحة 
الجهوي  ا�ستشفى  مــديــر  نــائــب 
كلفه  الــتــي  ا�همة  وهــي  بــأكــاديــر، 
الطالب خالل شهر  آيت  الوزير  بها 
فبراير ا�اضي، فور إعفائه الدكتور 
عبد العزيز الرماني من إدارة ا�ركز 
االستشفائي الحسن الثاني بأكادير.
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●  الداخلة. األسبوع
  

جهة  تــســود  الــحــذر  االطمئنان  مــن  حــالــة 
النتائج  تأكيد  بعد  الــذهــب،  وادي  الداخلة 
الحاالت  مخالطي  من   200 يفوق  �ا  السلبية 
الثالثة ا�ؤكدة، والتي تخضع للعالجات وفق 
البروتوكول ا�حدد، حيث صرح محمد اليوبي، 
الصحة،  بـــوزارة  األوبــئــة  علم  مديرية  مدير 
جديدة  إصابة  أي  تسجل  لم  جهات  سبع  أن 
من  األخيرة،  ا�ــدة  خالل  «كورونا»  بفيروس 
والعيون  الذهب،  وادي  الداخلة  جهة  ضمنها 

الساقية الحمراء، وكلميم وادنون.
من  وافدين  ثالثة  إصابة  إعالن  تسبب  وقد 
احتجاجات  في  الداخلة،  مدينة  على  البحارة 
إعادة  مسؤولية  وحملتها  السلطات  اتهمت 
الرعب  حالة  إلى  الذهب  وادي  الداخلة  جهة 
أن  قائل�  بــالــوبــاء،  اإلصــابــة  مــن  والــخــوف 
أن تتجه في سياستها  ا�عنية عليها  الجهات 
الساقية  العيون  والية  به  تقوم  ما  نفس  إلى 
الحجر  لــقــرارات  حــازم  تطبيق  من  الحمراء 
وإخضاعهم  قواربهم،  داخل  للبحارة  الصحي 
للتحاليل ا�خبرية التي تأتي نتائجها سلبية.

»Ñ∏°S ∞°ûc ó©H á∏NGó∏d Oƒ©j Ahó¡dG

zÉfhQƒc{`H É¡àHÉ°UEG πªà– ádÉM 200 `d 

●  كلميم. األسبوع

ثالثة  الوطني  لألمن  العامة  ا�ديرية  حجزت 
في  كلميم،  بضواحي  الشيرا  مخدر  من  أطنان 
ومصالح  القضائية  الشرطة  ب�  مشتركة  عملية 

ا�ديرية العامة �راقبة التراب الوطني. 

الطوارئ  حالة  فترة  في  العملية  هذه  وتأتي 
الصحية، وبعد ساعات فقط من عملية مشابهة تم 
للمخدرات  الدولي  للتهريب  عملية  فيها إجهاض 
و450  أطنان  خمسة  وحجز  الناظور،  بمدينة 
سيارة  م�  على  الشيرا  مخدر  من  كيلوغراما 

نفعية مسجلة با�غرب.

 ¿ÉæWCG áKÓK õéM
º«ª∏µH ¢û«°û◊G øe
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لتفكيك  مسلح�  ضــد  عملية  فشل  بعد 
في  ــاب  اإلرهـ على  ا�حسوبة  مجموعتهم 
العملية  توقيت  تسريب  إثر  العاج،  ساحل 
وزير  طالب  فاسو،  بوركينا  مع  ا�شتركة 
الدفاع البوركينابي شريف سي، حفاظا على 
مستقل  بتحقيق  البلدين،  أجهزة  ب�  الثقة 
يقوده الحموشي ويقبل به الطرفان، لتقصي 
وهل  ذلـــك،  تــم  وكــيــف  التسريب  أســالــيــب 
أحد  داخل  بإقاالت  التعامل  األمر  يستدعي 
الجهازين االستخباري� التابع� للدولة في 

البلدين.
االقتراح  أن  «األسبوع»،  مصدر  وأوضــح 
ذكر الحموشي باالسم، وبصفته الشخصية، 
لجنة  بتشكيل  الدولتان  له  تسمح  أن  على 
ترد  لم  العاج  ساحل  لكن  تساعده،  مختلطة 
عليه  يشرف  بـ«تحقيق  وقالت  الطلب،  على 
تحقيق  إلى  تحتاج  ال  األمور  ألن  الجيشان، 
يتطلب، في نظرها، إذنا من االتحاد اإلفريقي، 

ومساعدة مباشرة منه».

 »HÉæ«cQƒÑdG ´ÉaódG ôjRh
 ≥aGƒJ É«Hô¨e É≤«≤– Ö∏£j

 êÉ©dG πMÉ°S ¬«∏Y

القناص
20 ماي  فــي يــوم األربــعــاء 
الثالثة  الساعة  وعلى   ،2020
العمل  لجنة  انــتــهــت  زواال، 
والشؤون االجتماعية «أو. إم. 
بي. إل» في االتحاد األوروبي، 
حماية  دمج  قــرار  صياغة  من 
ــة الــعــمــال من  صــحــة وســالم
ــروس «ســــارس كـــوف 2»  ــي ف
 «19 ا�سبب في مرض «كوفيد 

ضمن التغطية الصحية.
وبـــوبـــت الــلــجــنــة فــيــروس 
الخانة  في   «2 كوف  «ســارس 
منه  الثاني  والنوع  الثانية، 
ضمن «العوامل البيولوجية».

التبويب، فإن  وباعتماد هذا 
البيولوجية،  الــعــوامــل  هــذه 
ا�ستجد  ــا»  ــورونـ «كـ تجعل 

ضـــمـــن خـــانـــة «ســـــــارس»، 
و«مــــيــــرس» ضــمــن الــنــوع 
يدخل  «إيبوال»  فيما  الثالث، 

في إطار النوع الرابع.
وحـــســـب الـــبـــروتـــوكـــوالت 
األوروبي  االتحاد  تجمع  التي 
التغطية  قــرار  فــإن  وا�ــغــرب، 
يشمل   «19 لـ«كوفيد  الصحية 
ــ�  ــ ــي ــ ــفــرنــســيــ� واألوروب ال
وكامل  ا�غرب،  في  العامل� 
ــات  ــب ــوي ــب ــت اإلجــــــــراءات وال
كما  ا�ملكة،  داخــل  ا�عتمدة 
ــرح بـــذلـــك ديــبــلــومــاســي  صــ
ا�غرب  أن  وأكد  لـ«األسبوع»، 
الــشــراكــات  دول  فــي  مــذكــور 
ــاد  ــح ا�ــمــتــثــلــة �ــعــايــيــر االت

األوروبي.

 ∫ƒcƒJhÈd É©ÑJ Üô¨ŸG ‘ á«ë°üdG á«£¨àdG øª°V z19 ó«aƒc{
»HhQhC’G OÉ–’G ™e πªY

أمن  رئيس  يقودها  التي  للتحقيقات  تبعا 
االنقالب  بشأن  دوارا،  موسى  مالي،  دولــة 
اتصاالته  تتأكد  لم  شخصا  فإن  بلده،  في 
شخص�  ــل  ــوي ــم ت ــمــصــدر  ب صـــالتـــه  أو 
االنــقــالب،  بمحاولة  عالقة  لهما  با�غرب 
جزائرية  دعاية  ا�الية  السلطات  ورفضت 
ــذا الــخــصــوص. ــه ــامــاكــو ب شــاعــت فــي ب

تعميق  الـــدولـــة  ــن  أمـ جــهــاز  ويـــواصـــل 
أمن  تمك�  في  ساعدت  التي  التحقيقات 
فيها  ساهم  وبطريقة  ــة،  األدلـ مــن  الــدولــة 

ا�عتادة. األمنية  العالقات  ضمن  ا�غرب، 
وحسب مصدر «األسبوع»، فإن أمن الدولة 
أشخاص،   7 عــن  تقارير  إلــى  رجــع  ا�ــالــي 
من  قربت  الشريكة  األجهزة  معلومات  وأن 
إفشال االنقالب من دون توضيحات أخرى.

مستعصية،  تفاصيل  في  ا�اليون  ويحقق 
فيما يرى الجيش أن الحركة متصلة بشبكات 
«رساميل  الحالية  القيادة  وتتابع  مصالح، 
واتصاالت خارجية نشطت في ثالث دول»، 
ا�الية. ا�خابرات  رقابة  تحت  اليوم  وهي 

 ‹Ée ‘ ÜÓ≤f’G ∫É°ûaEG ‘ ºgÉ°S Üô¨ŸG

ا�الية ا�غربي آخر نشاط لرجل  قاطع وزير 
ريتشارد  الخارج  في  وا�قيم  الفاسي  األعمال 
أتياس، الذي دخل مؤخرا في صدام جديد مع 
الرئيس الغابوني، فتحفظ الوزير عن الحضور 
في نشاط مؤثر على الدول، لتمويل العودة إلى 

سالسل التوريد إلنقاذ االقتصاد.
و«ليست هذه القضية خيارا للدولة في هذه 
فإن  لذلك،  «األسبوع»،  مصدر  يقول  ا�رحلة»، 
انكفاء وزير ا�الية على استراتيجية وطنية ال 
ذاته،  بحد  هدف  هو  الخارجية،  الدوائر  تثير 
ا�غرب  منع  األوروبــي  االتحاد  وأن  خصوصا 
فيما سلم  ا�ساعدات،  من  األخيرة  الحزمة  من 
نظر  في  يمكن  وال  يورو،  مليون   500 لتونس 
في  جهوية  اتحادات  على  «االعتماد  ا�غرب، 
ا�الية  الطوارئ  ــإدارة  ف لذلك،  الظرف»،  هذا 
ضمنها  دوائــر،  تعارضها  البالد  في  الحادثة 

أتياس.

 »Hô¨ŸG á«dÉŸG ôjRh
 ÉjOÉ°üàbG ÉWÉ°ûf z™WÉ≤j{

 ¿ƒHÉ¨dG πLCG øe

بعد لقاء دام قرابة ساعت� ب� إبراهيم 
غالي ومكتب محاماة الحاج حمو، من أجل 
متابعات قضائية تلغي أحقية دول في فتح 
والعيون،  الداخلة  مدينتي  في  قنصلياتها 
واتفق فيه الطرفان على الخطوط العريضة 
القانوني  ا�كتب  عليها  سيعمل  الــتــي 
الدولة  من  عليه  سيحصل  الــذي  والدعم 
الرئاسة  من  الصدمة  جــاءت  الجزائرية، 
الجزائرية، التي رفضت نتائج هذا اللقاء، 

كما يقول مصدر «األسبوع».

ا�ــجــيــد تبون  عــبــد  ــيــس  ــرئ ال وألــغــى 
ا�ملكة  مواجهة  في  القانونية»  «ا�قاربة 
في االتحاد اإلفريقي، مؤكدا أن الجيش هو 
من سيتكلف بإدارة هذه األزمة في تنسيق 

كامل مع الرئاسة.
الجزائرية  الجمهورية  رئيس  ويرفض 
أي محادثات رباعية جديدة، كما حدث في 
االتحاد  بإشراف  فقط  ويقر  جنيف،  مائدة 
اإلفريقي إلى جانب األمم ا�تحدة على أي 

عملية جديدة لحل قضية الصحراء.

 º«gGôHEG AÉ≤d øe …ôFGõ÷G ¢ù«FôdG Ö°†Z

 ™aôd ƒªM êÉ◊G IÉeÉ Öàµeh ‹ÉZ

 Üô¨ŸG ó°V á«FÉ°†b ihÉYO

ألغى  «سافما»،  لصناعة  مفاجئ  قرار  في 
في  ا�تخصصة  للشركة  الجديد  ا�ــســؤول 
مشاريع  ثالثة  وا�دنية،  العسكرية  الصناعة 

�نافسة صناعة السيارات ا�غربية.
ــف الــجــزائــريــون اســتــثــمــاراتــهــم  ــ وأوقـ
في   70 بنسبة  السيارات  لصناعة  ا�وجهة 
على  الحفاظ  إلى  ا�غرب  يسعى  فيما  ا�ائة، 
مصدر  حسب  القطاع،  في  تنافسي  مستوى 

«األسبوع».
رأس  على  بــدوي  غاني  الكولونيل  وعــ� 
لتكون  الجزائر،  السيارات في  قيادة تصنيع 

تابعة مائة في ا�ائة للجيش الجزائري.
يقودها  حاليا  «سافما»  شركة  خطط  وكل 
بوتفليقة  لليبرالية  كامل  تحد  في  الجيش، 
وشركات  الجيش  ب�  بشراكة  سمحت  التي 
إلنجاح  خليجية  استثمارات  وبدعم  مدنية، 
التصنيع في بالده، لكن هذه الصفحة انتهت، 
بتعبير ا�صدر، وأن الخطط ا�ؤهلة �نافسة 
موجهة  األجندة  وأصبحت  انتهت،  ا�غرب 

لبيع ناقالت لخمسة جيوش أفارقة.

 …ôFGõ÷G π«fƒdƒµdG
 ™e á°ùaÉæŸG »¨∏j …hóH

 á«Hô¨ŸG äGQÉ«°ùdG áYÉæ°U

بنشعبون

ب�  جــرى  ــذي  ال الهاتفي  االتــصــال  فــي 
األمريكية  القوات  قائد  كلوتييه،  روجيه 
الجيش  عن  ا�ــســؤول  وبــ�  إفريقيا،  في 
السنغالي في 12 ماي 2020، وردت إشارة 
دكار باللجوء إلى القوات ا�سلحة ا�غربية، 
فيروس  محاصرة  تجهيزات  بعض  بشأن 
وأجهزة  الكمامات  وخصوصا  «كوفيد»، 
ا�غاربة  مشاركة  ألن  االصطناعي،  التنفس 
«مؤكدة» حسب تعبير ا�سؤول السنغالي، 
«أريــد  قائال:  األمريكي  ا�سؤول  ليتدخل 
والشعب  القوات  تريده  ما  أقــرر  أن  فقط 
التدخل  سيكون  أين  أعرف  وال  السنغالي، 
ناجعا، وأنا ال يمكن لي سوى التدخل بشأن 
برامج  مــع  وا�تعاونة  الخاصة  الــقــوات 
الواليات ا�تحدة لتفعيل جدول العمليات»، 
نقال عن مصدر «األسبوع» الذي أضاف أن 
القائد السنغالي، كرر على مسامع الجنرال 
األمريكي الذي طلب ا�كا�ة قوله: «قد يكون 
فضلت  ودكــار  ا�غرب،  مع  مهما  التعاون 
برنامجها  لكن  البداية،  في  فرنسا  مخاطبة 

في إفريقيا كان ضعيفا للغاية».

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
 ó©H ∫É¨æ°ù∏d IóYÉ°ùe   ô≤J
 Üô¨ŸG ¤EG Aƒé∏dÉH ójó¡àdG

الحموشي

تبون
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لم يلغ الضغط االقتصادي لـ»كورونا« أو يؤجل شراء املغرب لصواريخ جو- جو »يف. إل. ميكا« حسب تكييفات »تايوان« يف مواجهة الصين.
ونشرت الجريدة الرسمية يف زمن الحجر مرسوم اقتراض بقيمة 192.1 مليون يورو مع البنك الفرنسي »باريباس«، إلنفاذ هذه الصفقة، بما يؤكد أن 

الشراكة العسكرية بين باريس والرباط تجاوزت »الظروف الصعبة« التي يعيشها البلدان بفعل الوباء.
وتعيد هذه الصواريخ تشكيلة »امليراج« املغربية إلى فعاليتها يف تعدد األهداف، ىلع املدى القصير واملتوسط، كما تنقل فعالية االشتباك الجوي 

يف مواجهة »سوخوي« إلى 80 يف املائة، وخصوصا مع »امليراج«، وأيضا ىلع مستوى الوحدات الترابية واملسطحات املائية، انطالقا من سالح جوي 
يستخدم بحرا وبرا بشكل عمودي.

وهذه الصواريخ التي توازي يف األداء بين »امليراج 2000« و»الرافال«، سمحت للمغرب بأداء إضايف ىلع صعيد سالح الجو، إذ ستصبح لدى املغرب 
كفاءة »الرفال« والـ»إف 16« األمريكية املطورة يف ما يسمى يف الطيران الحربي بـ»معركة الكالب« املتوقعة يف االشتباكات بين »سوخوي« و»امليراج 

2000«، فيما تتجه الـ»إف 16« إلى عمق العدو.  
وطور املغرب شراكته مع فرنسا، بشراء صواريخ دفاعية تسمى »قيصر« بـ 200 مليون يورو، منها 30 مليونا للذخائر.

وبصواريخ »ميكا« و»قيصر«، تكون صفقة 400 مليون يورو، املعلنة بين البلدين، قد دخلت حيز التنفيذ ضمن حجم مبيعات يصل إلى مليار و800 مليون 
دوالر، حسب وكالة »سبوتنيك« الروسية.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

ال�سراكة الع�سكرية 
الفرن�سيةـ  املغربية تتجاوز 

»كورونا« 

بما يصل إلى 20 مليار درهم

بناء منطقة »المغرب + الساحل« في الخارطة الجديدة 

 صواريخ لتمديد عمر »ميراج 2000« 
المغربية ورفع كفاءتها 

ولفرط  التايوانية،  الطريقة  على 
فرنسا  تطلبه  الـــذي  املــالــي  الــغــاف 
منها  رغبة   »2000 »امليراج  لتأهيل 
ــال« لــلــمــغــرب، جــاء  ــرافـ ــي بــيــع »الـ ف
إل.  »في.  صواريخ  استخدام  تكييف 
»املــيــراج«،  تشكيلة  طــرف  من  ميكا« 
التايواني،  البرملان  مداوالت  وأشارت 
الصيانة  فــي  بــاريــس  تطلبه  مــا  أن 
ما  املائة  في   200 أي  الضعف،  هو 
تطلبه الـ»إف 16« وباقي املقاتات من 
نفس  املغرب  فاختار  النوع)1(،  نفس 

االتجاه.
وتسمح الصواريخ الجديدة بمتابعة 
الخلف،  مــن  الهجومية  الــطــائــرات 
ضد  ناجع  تكتيك  وهو  لتدميرها)2(، 
لدى  الهجومية  الروسية  التشكيات 
وأيضا  للمملكة،  الشرقية  الــجــارة 
توازن  من  انطاقا  الشمالية،  الجارة 
الردع الذي تعمل عليه الـ»إف 16« في 
الجيشني اإلسباني واملغربي على حد 

سواء.
»ميكا«  بصواريخ  املغرب  وبتزود 
العاملة برا وجوا وبحرا، والشاحنات 
»قيصر«،  مدفعية  بنظام  املــجــهــزة 
املتعددة  العسكرية«  »العقيدة  تظهر 
لعمل  املندمجة  والحقول  االستعماالت 

الساح لدى القوات املسلحة امللكية.
دول  في  »قيصر«  منظومة  وأثبتت 
املسلحة،  الجماعات  ضــد  الساحل 
امليداني،  التكتيك  في  كبيرة  جــدارة 
في  يفيد  مــا  ــو  وه الــصــحــراء،  ــي  وف
ولذلك،  البوليساريو،  ضد  حرب  أي 
طلبت الرباط التزود بهذه »الشاحنات 
املدفعية« من أجل فارق في حسابني:

1( الدخول إلى شرق الجدار وتأمني 
منطقة عمليات دائمة.

لعناصر  الــســاخــنــة  املــتــابــعــة   )2
البوليساريو في التوغات املحدودة.

املتعددة  الصواريخ  هذه  فإن  لذلك، 
ــرا وبــحــرا،  االخــتــصــاصــات جــوا وبـ
هما  املدفعية،  عبر  الساخنة  واملتابعة 
املغرب  حركة  في  املركزيان  العصبان 
الصحراء،  فــي  قــادمــة  حــرب  أي  فــي 
بيع  فــي  املصنعة  الشركة  ونجحت 
مدفعية »قيصر« للقوات الفرنسية في 
دول الساحل اإلفريقي والدانمارك)3(، 
على  بينهما  الكبير  االخــتــاف  رغــم 

صعيد »الحقل العملياتي«.
ويعتقد بعض املراقبني العسكريني، 
قد  الدفع،  ذاتية  هاورتز«  »قيصر  أن 
في  تساعد  أن  ويمكن  الفارق،  شكلت 
الدفاعي،  الجدار  طول  على  االنتشار 
وذلك بتقليل 30 في املائة من شراسة 

الهجوم من الضفة األخرى.
هيكل  »قيصر«  منظومة  وتستخدم 

شركة  وهــي   ،)10 )شيرباد  »رونـــو« 
تطوير  ويــمــكــن  ــرب،  ــغ امل ــي  ف تعمل 
مع  حــدث  كما  واملنصات  التثبيتات 
الساح  هــذا  أدمجت  التي  الجيوش 
الحالة  في  كما  تماما  منظومتها،  في 
التاياندية واألندونيسية والسعودية.

استخدام  الفرنسي  للجيش  وسبق 
8 وحدات، منها خمس منصات إطاق 
وتاغالب  تورا  فوب  من  كل  في  نيران 
في  ونجحت  بأفغانستان،  ونيجراب 
ما  وهو  املباغتة،  الهجمات  من  الحد 
الحظه الجميع في معركة »إيفوغاس« 
تنظيم  ضــد   2013 فــبــرايــر   18 ــي  ف
لترسانة  يعود  تسليح  مع  »القاعدة«، 
تمتلكه  ما  تتجاوز  بنسبة  القذافي 

البوليساريو بـ 45 في املائة.
تكتيكي  فوز  تحقيق  إلى  والوصول 
مختلفة،  حــروب  في  حــدث  باملدفعية 
على مستوى التضاريس وضد جماعة 
مسلحة أو أكثر، وهو ما جعل املغرب 
وأيضا  تكتيكه،  تعزيز  ــى  إل يتجه 

جداره الدفاعي بهذه املنظومة.
ــا«  ــك ــي »م ــخ  ــ ــواري صــ ــشــكــل  ت وال 
ومنظومة »قيصر« سوى 25 في املائة 
من امليزانية األخيرة بني وزارة الدفاع 

الفرنسية والقوات املسلحة امللكية.
املائة  في   75 أن  في  أحد  يشك  وال 
املتبقية من حجم الساح الفرنسي مع 
املغرب، ال يصل إلى اإلعام، والشراكة 

الدفاعية املغربية ـ الفرنسية سرية في 
التعاون  اتفاق  فمنذ  الواسع،  جانبها 
العسكري التقني بني باريس والرباط 
في 11 أكتوبر 1994، ركزت فرنسا إلى 
وبهذه  التدريبات،  على   2018 سنة 
أمرين  على  العاقات  تستقر  الخطوة 

رئيسيني:
1( الجانب التقني كي يبقى االرتباط 
والترسانة  املغربي  املجند  بني  قائما 
ــتــالــي، فـــإن ســوق  ــال الــفــرنــســيــة، وب
الرباط  العاصمة  إلى  املوجه  الساح 
مع  واســع  وتعامل  ثقافية  خلفية  له 
عليها  املعتمد  الفرنسية  التكنولوجيا 
وقد  الرئيسية،  العسكرية  البنيات  في 
يقرر الجيش املغربي دعم حاجياته من 

مصادر أخرى، لكنها تبقى هامشية.
الـــدفـــاع  وزارة  مـــوقـــع  وحـــســـب 
الصحي  الحجر  زمن  وفي  الفرنسية، 
في  التأكيد  جــاء  البلدين،  في  العام 
على   ،2020 فــبــرايــر  ــن  م الــعــاشــر 
موضوع »االفتحاص« الذي ساهم  في 
ـ  )املغربي  العسكري  التعاون  تعزيز 
الفرنسي()4(، لكثافة حضور مدربني 
اململكة  إلى  الجيوش  فرنسيني من كل 
والعمل على محاضرات تشمل التعليم 
الفائدة  ذات  امليادين  في  العسكري 
العليا  ــدروس  ــ ال تتقدمها  الــعــالــيــة 
واملعروفة  بالوكالة،  املشتركة  للقوات 
مدينة  فــي  بـــ»ســيــســيــل«  اخــتــصــارا 

املتخصص  التكوين  ويأخذ  مراكش، 
الطلب  من  الواسع  الجزء  والعالي، 
دو.  »سي.  قسم  إطار  في  إذ  املغربي، 
القوات  املحاسبة في  دراسة  أ« عرفت 
رئيسيا  تقديرا  للمغاربة  الفرنسية 
باروني،  تيري  الكولونيل  خــال  من 
زار  ــذي  ال للوحدة  املــنــدوب  الرئيس 
من   2020 يناير  و24   21 بني  املغرب 
»املحاسبة  حول  محاضرة  إلقاء  أجل 
ــعــســكــريــة« وبــنــد  ــؤســســة ال فـــي امل

»السيطرة على املخاطر« تحديدا.
املغربي  الجيش  أدار  ومــؤخــرا، 
سببها  التي  الصحية  الطوارئ  حالة 
19«، ودخلت قواته في تأطير  »كوفيد 
الوباء، بإطاق  للسيطرة على مخاطر 
تأمني  شـــأن  ــي  ف الــخــاصــة  تجربته 
على  املتفاعل  واإلشـــراف  عناصره، 
لذلك،  املشتركة،  والعمليات  األمــن 
فأهمية االفتحاص دقيقة في السيطرة 
على الحجر العام وباقي املخاطر، كما 
الفرنسي  الكولونيل  مداخلة  في  جاء 
 21 جانب  إلى  مغربيا،  متدربا   12 لـ 

ــن جــيــبــوتــي وســاحــل  إفــريــقــيــا م
وموريتانيا  وتونس،  العاج، 

والبينني وغيرها.

حسب وثائق وزارة 
الدفاع الفرنسية، فإن 

التسريع يف حتويل 
القوات املسلحة 

امللكية إىل السالح 
الفرنسي مبعدل 85 

يف املائة قبل 2016، 
له أبعاد اسرتاتيجية 

تعيد رسم خارطة 
املنطقة

بارليالجنرال الوراق
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لقد أرسل قسم »سي. 2 . أ« الفرنسي 
ألن  الغاية،  لنفس  املغرب  إلى  إطارين 
إدارة املخاطر وجودة التدبير، ورشان 
الفترة  في  املؤسسات  كل  تحتاجهما 

الحديثة.
ربط  فــي  واضــحــة  فرنسا  ــداف  أهـ
والتكنولوجي  الــبــشــري  الــعــنــصــر 
العسكرية،  بمرجعيتها  املغربيني 
انطالقا من اتفاق 1994 الذي يؤكد:

الشراكة  على  األولى،  مادته  في   )1
الفرنسية  املــســلــحــة  ــقـــوات  الـ بـــني 
الدينامي  التعاون  إطار  في  واملغربية 

على صعيد:
أ( التكوين املتخصص لألشخاص.

ب( الصيانة التقنية لآلليات.
ت( النشاط العملياتي. 

التعاون  فإن  الثانية،  مادته  في   )2
لحاجيات  يعود  العالي  التكوين  في 
مكونني  حضور  في  املغربي،  الجانب 
ــن مــســتــوى عــالــي واملــســمــون في  م

االتفاق »متعاونون عسكريون«.
الشراكة  فإن  االتفاقية،  3( بمنطوق 
عليها  يشرف  املغربية،  ـ  الفرنسية 

املكتب الثاني التابع لقيادة الجيش.

 »المكتب الثاني« في قيادة األركان 
المغربية يباشر تفاصيل ومراحل 

الشراكة المغربية ـ الفرنسية 

على  الــثــانــي  املــكــتــب  ــراف  إشــ إن 
هو  فرنسا،  مع  العسكرية  الشراكة 
من  وبــاريــس  الــربــاط  يمكن  إشـــراف 
الجانب  تشمل  استراتيجية  عالقات 
املكتب  تأسيس  فمنذ  االستخباري، 
العسكري،  بالتجسس  املكلف  الثاني 
وعمل  حركة  مراقبة  قدرة  أن  الحظنا 
معها،  والتعاون  األجنبية  الجيوش 

هو من صلب اختصاصه.
عن  الخامس  املكتب  ينفصل  ولــم 
1976، بعد سنة  إال في  الثاني  املكتب 
الــصــحــراء، لتتبع  ــدالع حــرب  انـ مــن 
الحرب،  أجــواء  في  املغاربة  الجنود 
ومنفصلة  سارية  املهمة  هذه  وبقيت 
الذي تسيد لوحده  الثاني،  عن املكتب 
منذ  الــعــســكــري  ــالم  ــع االســت إدارة 

االستقالل وإلى سنة 1976.
ــرنــســيــون تــكــريــس  ــف ــاول ال ــحـ ويـ
ــانــي، ألن  ــث ــع املــكــتــب ال تــعــاونــهــم م
في  جــديــدة  أبــعــادا  تحمل  الــشــراكــة 
على  والعمل  الرقمية،  االستخبارات 

تكنولوجيات امليدان.
ال  الفرنسية  القوات  أن  املهم  ومن 
االستخباري  جهازها  عبر  تتعامل 
القرار  فيما  املــغــرب،  مــع  العسكري 
وقت  في  البعد،  بهذا  رهــني  املغربي 
إلى  الثالثة،  مادته  في  االتفاق  يسعى 
في  الفرنسية  الذخيرة  توريد  تسهيل 
امللكية،  املسلحة  القوات  استخدامات 
وهذا البند واضح في تسويق السالح 
التقني  والعمل  وتأطيره  الفرنسي 
املسلحة  القوات  تكييف  على  النشيط 
امللكية على التقنية واألسلوب املرتبط 
بالعاصمة باريس، من خالل ما تسميه 
املمكنة«  االستمرارية  »ضمان  املــادة 
الفرنسي  بالسالح  املــغــرب  لتزويد 
املنظومة  في  إدماجه  في  واملساعدة 

املحلية، وتفصل هذه املادة في:
تحتية  بنية  وضــع  على  العمل   )1
املسلحة  القوات  الفرنسي في  للسالح 

امللكية.
التكنولوجيا  نــقــل  تــســهــيــل   )2
أو  هيكلة  ــادة  ــ إع بــهــدف  ــدة  ــجــدي ال
فوق  فرنسية  عسكرية  صناعة  بناء 

األراضي املغربية، برا وجوا وبحرا.
جدا  الخاص  التقني  التكوين   )3
من  أو  الفرنسيني  مــن  بطلب  مــتــاح 

املغاربة.
االتفاق،  من  الرابعة  املادة  وحسب 
العملياتي  الصعيد  على  التعاون  فإن 
محكوم ببرنامج سنوي لكل سالح أو 
القوات  مكونات  إحدى  من  أو  جيش، 

املشتركة.
ــاء  ــذكـ ــون بـ ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ وعـــــــزل الـ
القنوات  عن  االستخبارية  القنوات 
املــغــرب  فــضــل  وإن  الــدبــلــومــاســيــة، 
بعيدا  الثاني  مكتبه  عبر  التواصل 
في  تلح  باريس  فــإن  الخارجية،  عن 
عبر  املــرور  على  العسكري،  تعاونها 
سفارتها، وعبر الخارجية، حتى يكون 

الفرنسية  الخارجية  لالستخبارات 
الشراكة  وجـــوه  كــامــل  فــي  التحكم 

العسكرية الفرنسية ـ املغربية.

 مهدت صناعة ميكانيزم »المتعاونون 
العسكريون« بمدد محددة في سنتين 
على األقل لشراكة عسكرية واسعة 

في املادة الخامسة، وجدنا الشراكة 
على  مؤسسة  الفرنسية  ـ  املغربية 
على  التعاون  لدعم  »مستحدثة«  فئة 

املستويات،  وباقي  التقني  املستوى 
الفرنسيني  للمتعاونني  السماح  أي 
بنيات  ــشــاء  وإن الــحــســاس  بالعمل 
مناسبة  تحتية  بنيات  أو  تصنيع 
وبمدة  املغرب،  في  الفرنسي  للسالح 
على  تأكيد  وهــو  سنتني،  إلــى  تصل 

ثالث خالصات:
أو  قيود  بــدون  عسكرية  شراكة   )1

سقوف.
بــصــحــبــة  ــش،  ــيـ جـ صـــنـــاعـــة   )2

العائالت، من الجيشني لدعم الشراكة.
في  العسكري«  »املتعاون  يبقى   )3
في  كما  الفرنسي«  »الجندي  وضــع 

املادة السادسة.
على  مؤسسة  الفئة  هــذه  وبقيت 
االتـــصـــال بــرئــيــس قــســم »الــتــعــاون 
»املكتب  عــبــر  الــتــقــنــي«  الــعــســكــري 

ــة،  ــ ــانــي«، ومـــن الــنــاحــيــة اإلداري ــث ال
للجيش  فقط  التأديبية  السلطة  تعود 
عمل  تــوقــيــف  يمكن  وال  الــفــرنــســي، 
»وجود خطأ جسيم«  عند  إال  متعاون 
تحت  ودائما  اآلخــر،  إلى  طرف  ينقله 

واجب التحفظ.
لكن  الجيش،  داخل  جيشا  كان  لقد 
بما  تجر  لم  التسعينات،  بعد  األمور، 
العسكرية  العالقة  مهندسو  أراده 
تقوم  ــتــي  ال املــغــربــيــة  ـ  الــفــرنــســيــة 

بعمليات مزدوجة تشمل:

الشراكة  ضــرورات  مع  التعامل   )1
ودعمها.

الــجــانــب  ــلـــى  عـ ــز  ــيـ ــركـ ــتـ الـ  )2
املغربي  الجيش  لربط  التكنولوجي، 

الفرنسية. بالتكنولوجيا 
الجيش«  داخل  »جيش  متابعة   )3
تحت عنوان »املتعاونني« أو »املنسقني 

العسكريني«، لتطوير هذه الشراكة.
الفرنسيني وعائالتهم  4( استشفاء 

من طرف القوات املسلحة امللكية.

5( دفع أجور الفرنسيني وواجباتهم 
طبقا  التعويضات،  وباقي  العائلية 

للمادة 8 من االتفاق.
الشراكة  في  البنود  هــذه  وتكرس 
للسالح  تكنولوجية  األولى،  تبعيتني: 
على  بنيوية  والــثــانــيــة،  الفرنسي، 
وتكون  )التكتيكات(،  العقلية  صعيد 

والعمل  للعقلية  تابعة  الشراكة  هذه 
املــواجــهــة  صعيد  عــلــى  الفرنسيني 

والحروب.
واشترى املغرب أسلحة استراتيجية 
 »16 الــــ»ف  طــائــرات  منها  أمريكية، 
شديدة  وذخيرة  »أبــرامــز«،  ودبابات 
األسلوب  في  تدخل  لكنها  التدمير، 
املربع  إلى  الجيش  تنقل  وال  املغربي 
الهيمنة  ألن  مطلقا،  األنــجــلــفــونــي 
العسكري  الــعــقــل  عــلــى  الــفــرنــســيــة 
وكرستها  ــة،  ــم ودائ كبيرة  املــغــربــي 

مارس  و23   19 منذ  بــدأت  اتفاقيات 
اتفاق  توجب  مــراســالت  عبر   1973
الدفاع  ــر  وزي عليه  وقــع  ــذي  ال  1994
والوزير  ليوتار،  فرانسوا  الفرنسي 
اللطيف  عبد  األسبق  املغربي  األول 

الفياللي.
فإن  ــوع«،  ــب »األس مــصــادر  وحسب 
عام   1994 التــفــاق  الثانية  ــذكــرى  ال
رفع  على  ومركزا  ديناميا  جاء   ،2014
قبل  الفرنسي،  السالح  من  املشتريات 
إلى  ويتحول  املطلب  هذا  يتكرس  أن 
لقاء  فــي  نالحظ  كما  استراتيجية، 
فلورانس  الفرنسية  الــدفــاع  وزيـــرة 
بارلي مع عبد اللطيف لوديي والجنرال 
إلى  حضر  الذي  الــوراق،  الفتاح  عبد 
والثالث  الثاني  املكتب  رؤساء  جانبه 
عليه  كــان  مــا  عكس  والــخــامــس)5(، 
الثاني  املكتب  الذي حدد   1994 اتفاق 
املغربية  ــوات  ــق ال اســتــخــدام  إلدارة 
وبشكل  الــفــرنــســيــة  للتكنولوجيا 
مهيمن، متجاوزا باقي التكنولوجيات 
يريد  ماكرون  ألن  ببساطة،  املنافسة، 
في  متقدمة  عسكرية  صناعة  تمويل 

بالده عبر مخططات واعدة.
العسكرية  للجنة  لقاء  آخــر  أن   )6
 25 من  الفرنسية  ـ  املغربية  املختلطة 
إلى 27 يونيو 2019 أعلن أن التعاون 
الشراكة  مستوى  يمثل  العسكري 

االستراتيجية.
املغربية  الفرنسية  الشراكة  وبناء 
على أساس عسكري، هدف بحد ذاته، 
مع  الصدام  عــدم  يضمن  جهته،  فمن 
على  بــاريــس  لتأثير  تبعا  الــجــزائــر، 
التي  الضربة  رغم  الشرقية،  الجارة 
ضد  صــالــح  قــايــد  الــجــنــرال  وجهها 
مدين  الجنرالني  باعتقال  مصالحها، 
باريس  تأثير  زاد  وأيضا  وطــرطــاق، 

التسوية  ــى  وعــل ــشــوط،  ــواك ن عــلــى 
األممية في الصحراء.

وتـــــرى املـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة 
بني  الدفاعية  الشراكة  أن  الخارجية، 
في  الــحــرب  تمنع  ــاريــس  وب ــاط  ــرب ال
الصحراء، وأيضا تؤثر في ما يسمى 
التي  العدوانية«  االستقاللية  »تيار 
في  صالح  قايد  مذهب  أنصار  أبداها 
ضد  الجزائرية  العسكرية  املؤسسة 
الجهة  هذه  وتطلب  واملغرب،  فرنسا 
السالح  بيع  في  يتمثل  وحيدا،  ثمنا 

الفرنسي للمغرب.
وحسب مخطط ماكرون، فإن محيط 
فرنسية،  بأسلحة  سيكون  »بارخان« 
ورفــض  فرنسيا«،  »حــزامــا  ليضحى 
التقدير  هذا  )قيد حياته(  قايد صالح 
املغرب  واصــل  فيما  االستراتيجي، 
شقها  من  لتنتقل  باريس  مع  شراكته 
في  ينجح  ــم  ل الـــذي  الــتــكــنــولــوجــي 
إلى  مغربية  عسكرية  صناعة  إنشاء 
بربط  املنطقة  في  جيوعسكري  شق 
ومنطقة  األطلسية،  إفريقيا  حلقات:   4
املــتــوســط، وشمال  الــســاحــل، وغــرب 

إفريقيا.
رسمي،  بشكل  املــغــرب،  يخفي  وال 
لتعزيز  عسكري  تصنيع  فــي  رغبته 
الذخيرة  وإنــتــاج  ترسانته،  صيانة 
أوراش  على  العمل  وأيضا  الكافية، 
شراء  خالل  من  تكنولوجية  قيمة  لها 

براءات اختراع.
للدفاع  ميزانيتها  اململكة  ورفعت 
جائحة  تؤثر  ــم  ول  ،2020 سنة  فــي 
إلى  املخططات،  هــذه  في  »كــورونــا« 
لصفقة  العثماني  تمرير  بعد  اآلن، 

الصواريخ الفرنسية.
املغربي  للجيش  ميزانية  أمام  إننا 
مليون  و250  ماليير  األربــعــة  تصل 
في  الحق  لوديي  وزارة  ولدى  يــورو، 
سحب االعتمادات املالية لسنة 2021، 
 10 إلى  املجمل  في  قد تصل  بميزانية 

ماليير و350 مليون دوالر.
من  حصتها  ماكرون  إدارة  وتريد 
بسالح  سيزود  فاملغرب  السوق،  هذه 
في  النظر  بإعادة  له  يسمح  فرنسي 
املرتفعة،  التصنيعية  املــســتــويــات 
وتتفق القوى الكبرى، بما فيها روسيا 
من  اململكة  حــرمــان  على  ــصــني،  وال

التسليحية«. »نواياها 
وفي هذا السياق، يقترح الفرنسيون 

على املغاربة:
الــحــاجــيــات  وتــحــديــد  ــة  ــ دراس  )1

التسليحية املغربية، بمساعدتهم.
ــم خــارطــة  فــي رسـ ــدة  ــســاع امل  )2
بما  الصحراء،  في  مناسبة  عسكرية 
االمــتــيــاز  املــغــربــي  للجيش  يضمن 

الدفاعي.
اإللكترونية  الحماية  تعزيز   )3
الجيش  خـــالل  مــن  ــة  ــدول ال لبنيات 

املغربي حصرا.
األبناك  عبر  بتسهيالت  السماح   )4
فرنسية،  أسلحة  لــشــراء  الفرنسية 
األخيرة،  الصفقة  في  حــدث  ما  وهــو 
الضمانات  بــإعــطــاء  ــاريــس  ب وتــعــد 
تمويل  قصد  األبــنــاك،  لهذه  الكافية 
الرباط لكل حاجياتها  العاصمة  شراء 
الفرنسية،  الشركات  من  التسليحية 
من  أكثر  على  املــنــاورة  هــذه  وتعمل 
الدفاعية  وجه، ألنها تفرنس املنظومة 
بنسبة إضافية في حدود 35 في املائة.

ــرون  ــاك م إدارة  ــة  ملــحــاول وتــبــعــا 
السيطرة على سوق التسليح املغربي، 
من خالل التسهيالت البنكية، فإن على 
املغرب عدم املساس بتمويالت جيشه 

في ظروف »كورونا«.
ــدفــاع  ــوزارة ال ــ ــاك خــالصــة لـ ــن وه
الفرنسية، ترى أن تمويل قدرة املغرب 
لبعض  حصرية  اســتــخــدامــات  على 
األسلحة الفرنسية املتطورة في شمال 
سريعا  بيعها  في  سيساهم  إفريقيا 
القارة ومنطقة  األطراف في  باقي  إلى 

الساحل ودول أخرى مثل جيبوتي.
 

 اإلطار التمويلي والقانوني لشراء 
السالح متوفر 

الئحة  من  منظومته  املغرب  يصنع 
إلتمام  بلد  أي  ــن  وم حــاجــيــاتــه، 

يسعى  ــد  ــ وق ــه،  ــت ــظــوم ــن م
في  يــجــد  ــم  ل إن  للتصنيع 

في توقف حاملة المروحيات الفرنسية »أونفيبي ديكسمود« بميناء الدار البيضاء، فاجأت سفيرة 
فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، الحاضرين، بوصفها العالقة العسكرية بين بلدها والمغرب 

بـ»الشراكة الدفاعية القوية للغاية«، قبل أن تقرر إدارة ندوة حول »تطوير هذه الشراكة 
للعشرية الثانية 2020ـ 2030 ، من القرن الحالي«. وتسعى وزارة الدفاع الفرنسية، أن يكون 

المغرب منصة عسكرية بسالح فرنسي، تتجاوز مشترياته منها الـ 350 في المائة.
وترغب باريس في تواصل تواجدها عبر المغرب ومنطقة الساحل عبر موريتانيا ـ المغرب، إلى 

جانب المحور الكالسيكي: باريس - الرباط - دكار، وهكذا تصبح فرنسا قد صنعت منطقة 
عسكرية كاملة أساسها السالح الفرنسي.

سفيرة فرنسا في المغرب تعلن جيال جديدا من الشراكة العسكرية
في العشرية الثانية من القرن الحالي

هيلني لوغال

بناء ترسانة صاروخية 
مغربية من السالح 
الفرنسي، قرار غير 

مسبوق تدعمه إدارة 
ماكرون، وفي نظر 

وزارة الدفاع الفرنسية، 
ستكون هذه العملية 

عاملة على تكريس 
التوازن العسكري لمنع 

الحرب بين الجارين 
المتنافسين



السوق ما يالئمه، ويسعى الفرنسيون 
من  الرباط،  تقرره  ملا  االستجابة  إلى 
مساعد  وقانوني  تمويلي  إطار  خالل 
لشراء السالح الفرنسي بدون »فيتو« 
من  اململكة  تمكني  بهدف  نوع  أي  من 
إلى  واالستراتيجي  الكامل  دفاعها 

سنة 2025.
مع  تربطها  التي  روسيا،  وتنافس 
جانب  إلى  عسكرية،  اتفاقية  املغرب 
التي  األمــريــكــيــة  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال
ترتبط مع الرباط بحوار استراتيجي، 
لتمكني  خططها  في  الفرنسية  الدولة 
حاجته  وتوفير  تمويل  مــن  املــغــرب 
هذه  شــيــراك  جــاك  وخــدم  الدفاعية، 
كل  وأزال  استثنائي،  بشكل  العالقات 
تحفظ أو »فيتو« ضد تزود املغرب بأي 
تكنولوجية  تقنية  أو  فرنسي  سالح 

لدى وزارة الدفاع الفرنسية.
تسمح  فرنسا  »إن  »الناتو«:  وكتب 
تحفظ  ــدون  ب تقنياتها  كــل  بتشغيل 
عن  بعيدا  املغربية  ــي  األراضــ ــوق  ف
ـ  باريس  محور  واشتغل  محور«،  أي 
التسليح«  »وحدة  على  دكار  ـ  الرباط 
قبل أن تبتلع باريس منطقة الساحل، 
هذا  يجعل  بما  موريتانيا،  فيها  بما 
املحور فعاال، لكن تحت إدارة الجيش 

الفرنسي عبر عملية »بارخان«.
وحاليا، تدخل باريس مرحلة أخرى: 
ـ والعسكرية  الثنائية  تعزيز العالقات 
االلتفاف  حركة  عوض  ـ  تحديدا  منها 
تحويل  على  القائمة  االستراتيجي 
عملياتية  منصة  إلى  الساحل  منطقة 

دائمة.
وســـمـــحـــت ثــنــائــيــة الـــعـــالقـــات 
العسكرية  اللجنة  عبر  العسكرية، 
 »2000 »املــيــراج  بتمكني  املشتركة، 
عبر  وبتأهيلها  »ميكا«،  صواريخ  من 
اإللكترونية  بالحرب  املختص  الفيلق 
الجوية  القاعدة  في  املوجودة  »إبيج« 
طــائــرات  ثـــالث  زودت  ــي  ــت وال  ،118
»ميراج إف 1« بـ »تسلسل الخداع عبر 
ما  وهو  بنفسجية«،  فوق  ما  األشعة 

يعني:
النطاق  واسع  تأهيل  أمام  أننا   )1
من  املــغــرب،  فــي   »2000 لـــ»املــيــراج 
وخداعها  الصاروخية  حمولتها  خالل 
اإللكتروني، بما يجعلها عمالتية أكثر 
في أي حرب متوقعة مع البوليساريو 

بدعم الجزائر.
امليدانية  العمليات  في  التحكم  إن 
عبر طائرات فرنسية، تحصيل حاصل 
الفرنسية،  ـ  املغربية  العالقات  فــي 
منافسا  »امليراج«  عمل  يكون  أن  دون 

لـ» إف 16«.
 ،»2000 ــراج  ــي »امل تأهيل  أن   )2
لـ»الرافال«،  املغرب  امتالك  سيسهل 
الجوي  الــســالح  إبــقــاء  محاولة  رغــم 
»املـــيـــراج«  بــني  مـــزدوجـــا  للمملكة 

و»إف 16«.
للقوات  الفرنسي  ــاج  اإلدمـ أن   )3
املسلحة امللكية في الحرب اإللكترونية 
من خالل فرقة »إبيج«، سيذهب بعيدا 
العسكرية  الشراكة  دعــم  اتــجــاه  فــي 

املفتوحة بني باريس والرباط.

 تأهيل السالسل الحربية، جزء من 
بروتوكول القيادة الفرنسية الحالية 

العسكرية  العالقات  ثوابت  تزال  ال 
الفرنسية ـ املغربية، منذ عهد الرئيس 
الراحل شيراك، مؤطرة على االستجابة 
للرؤية الدفاعية للمملكة، وال يزال هذا 
املبدأ ساريا إلى اليوم مع إضافتني:

للمغرب  الــصــاروخــي  التأهيل   )1
ملواجهة مفتوحة مع دولة لها إرادتها 
عن  املتميزة  اإلقليمية  وسياستها 

غيرها.
للسالح  التكنولوجي  التأهيل   )2
املــغــربــي عــن طــريــق الــصــواريــخ في 

اإللكترونية  والحرب   »2000 »امليراج 
االستثمار  وهــذا   ،»1 ف  »ميراج  عبر 
ذكية  خطوة  ســالحــه،  فــي  الفرنسي 

للغاية.

 الشراكة الدفاعية القوية بين باريس 
والرباط 

في  الفرنسية  الــســفــيــرة  وصــفــت 
توقف  بمناسبة  لوغال،  هيلني  املغرب 
حاملة املروحيات »أونفيبي ديكسمود« 
يحصل  ما  بأن  الدارالبيضاء،  بميناء 
بـــ»الــشــراكــة  وصفته  مــا  ــى  إل راجـــع 
الــدفــاعــيــة الــقــويــة لــلــغــايــة«)6( بني 
ــزة على  ــك ــرت ــاط، وامل ــربـ ــس والـ ــاري ب
أجل  من  والعملياتي  التقني  التعاون 

أمن بحري جهوي.
األمن  في  وباريس  الرباط  وتشارك 
الواحد  اإلقليمي  والبحري  الجوي 
إحداثيات ومصالح  واملنسجم، حسب 

الدولتني.
بشكل  الدفاعي،  التعاون  ظهر  وقد 
»كوفيد  مــرض  مواجهة  فــي  واســـع، 
19« الذي لم يؤثر في دينامية وقدرات 

وآفاق هذا التعاون.
وبناء عليه، سيكون التزود بالسالح 

الفرنسي رهني رغبة الطرف املغربي.
وتــــرى بـــاريـــس ضـــــرورة الــعــمــل 
املسلحة  بالقوات  والوصول  املشترك، 

امللكية إلى أمرين:
ـ قوة املروحيات الهجومية.

لترسيخ  الــبــحــري،  التدخل  قــوة  ـ 
مؤخرا  املرسومة  البحرية  الــحــدود 
رئيسي  تطور  وهو  اململكة،  طرف  من 
ستكون معه فرنسا عاملة على »تأمني 
ــي« لــلــقــوة الــبــحــريــة املــرافــقــة  ــاف إض

للحدود املائية الجديدة للمملكة.
إن قرار فرنسا بناء الدفاع اإلقليمي 
ما  أســاس  على  البحري  والــجــهــوي 
رسمه املغرب من حدود بحرية، إشارة 
الرباط  بــني  التحالف  أن  ــى  إل قوية 
اململكة  ولــدى  استراتيجي،  وباريس 
األخيرة،  خطوتها  في  عسكري،  ظهير 
لترسيم الحدود البحرية في مقابل:

عليه  ــع  وقـ مــا  بــكــل  الــتــمــســك   )1
الـــطـــرفـــان، بــخــصــوص مــشــتــريــات 

السالح، رغم ظروف »كورونا«، وأيضا 
العمليات املشتركة السرية في إفريقيا 

جنوب الصحراء.
إلى  املغربي  بالسالح  الوصول   )2
من  الذخيرة  تطوير  من  املائة  في   75
التكوين  مواصلة  مع  فرنسي،  أصل 

الطريقة  عــلــى  الــعــســكــري  ــي  ــعــال ال
الفرنسية لبناء مدرسة دفاعية متحكم 

فيها.
الشراكة  حول  نقاشا  باريس  وتدير 
العشرية  فــي  الفرنسية  ـ  املغربية 
أجل  من   ،)7(2030 ـ   2020 الثانية 
وتــرى  عليه،  هــي  مما  ــوى  أق جعلها 

النموذج  أن  لوغال،  هيلني  السفيرة 
أن  يصلح  املغربي،  الوسطي  الديني 
يكون عامليا، على األقل حسب الجريدة 

الشبه رسمية »لوماتان«.
وتسويق املغرب كنموذج في مقابل 
ـ  الفرنسية  الدفاعية  الشراكة  نمذجة 
عليه  تعمل  خطير  ترتيب  املغربية، 
من  الفرنسية  الخارجية  املخابرات 

نقط عديدة:
للمغرب  الفرنسي  التسليح  رفع   )1
الذي  التسليح  مستويات  عن  درجات 
إفريقيا  غرب  دول  لكل  ماكرون  قــرره 
تتقدم  أن  باريس  وتريد  والساحل، 
الــقــوات املــســلــحــة املــلــكــيــة، كــدركــي 
فرنسي في املنطقة، من أجل ربح نقط 
االمتياز  ونقط  إسبانيا  مع  التوازن 
موريتانيا،  مواجهة  في  الــضــروري 
ــذه االنــتــقــالــة  ــه وتــســمــح بـــاريـــس ب

التقليدي. »الجيوسياسية« لحليفها 
مستويات  نفس  على  اإلبــقــاء   )2
الــتــدريــب والــتــكــويــن الــفــرنــســي في 

مواجهة مدرسة أنجلوفونية صاعدة.
الرؤية  في  املشاركة  استعراض   )3
الجيوسياسية الجديدة لدول الساحل.
4( تعزيز قدرات الخارطة الفرنسية 
عــلــى املــحــور الــتــقــلــيــدي بــاريــس ـ 
فهناك  »بارخان«،  عبر  دكار   - الرباط 
ويتبعان  يعمالن  ومجموعة  محور 
وبــالــتــالــي،  ــدة،  ــ واح عمليات  غــرفــة 
هي  الفرنسية  املغربية  الشراكة  فإن 
شراكة محور وشراكة ثنائية وشراكة 
إفريقيا  في  حدث  كما  استراتيجية، 

الوسطى مع القوات املسلحة امللكية.

 تراجع فرنسا في لبنان وسوريا وفي 
باقي شرق المتوسط، وسجن حلفائها 

من جنراالت المخابرات في الجزائر 
)طرطاق ومدين(، يضع أغلب األوراق 

لدى العاصمة الرباط 

مغربي  جــيــش  عــن  فــرنــســا  ــاع  ــ دف
فرضته  خيار  املنطقة،  فــي  »رديـــف« 
فيها  فقدت  التي  األخيرة  التوازنات 
الكبرى  ســوريــا  فــي  موقعها  بــاريــس 
وفي شرق املتوسط وهي تحارب تركيا 
سراح  إطــالق  إلى  وتسعى  ليبيا،  في 

قادوا  الذين  الجنراالت  من  حليفيها 
على  قرن  لربع  الجزائرية  املخابرات 

األقل.
املغرب  انضمام  باريس  وشجعت 
إفريقيا،  لغرب  االقتصادية  للمجموعة 
هويتها  رســم  إعـــادة  مــن  تتمكن  كــي 
األنجلفونيني  مقابل  في  االستراتيجية 

في مجموعة »سيداو«.
ــدول  وال الكومنولث  دول  ورفضت 
املغرب  يكون  أن  باإلنجليزية،  الناطقة 
تحولت  وقد  للفرنكفونية،  حربة  رأس 
في  الفرنسية،  املغربية-  الــعــالقــات 
األسابيع األخيرة، إلى شراكة عسكرية 

شاملة بني الرباط وباريس.
الجديدة  الخطة  على  وتأسيسا 
املتوسط،  غــرب  شــمــال  فــي  لفرنسا 

نكتشف مقولتني هامتني:
في  ــر،  ــزائ ــج ال أو  ــرب  ــغ امل أن   )1
منطقة  الفرنسية،  الدفاع  وزارة  نظر 
الـــ»غــران  هــي  ــدة،  واحـ استراتيجية 
مع  الشراكة  على  معتمدة  ماغريب«، 
كإجراء  الجزائر  في  »االستخباريني« 
االســتــقــالل،  قبل  مــتــواصــل  تكتيكي 
من  عنها  يترتب  وما  »القواعد«  وعلى 
تدريب وتكوين في املغرب، وما يحرزه 
تقسيم  يخدم  باملغرب،  الفرنسيون 
أو  الــجــزائــر  بــني  ــداف  ــ واأله األدوار 

املغرب.
الشراكة  تكون  األســاس،  هذا  وعلى 
أهداف  خدمة  في  الفرنسية  ـ  املغربية 
)غرب  واملنطقة  الجزائر  في  باريس 
املتوسط وغرب إفريقيا بني حدود دول 
األطلسية(،  إفريقيا  ومياه  الساحل 
وهي التي تسميها األدبيات الفرنسية 

الجديدة »الحوض الفرنسي«.
ـ  2( أن الشراكة العسكرية املغربية 
الفرنسية، يجب بالضرورة أن تتجاوز 
موريتانيا،  مــع  الــدفــاعــي  الــتــعــاون 
تفرض  ولذلك،  السنغال،  مع  وأيضا 
منذ  املنطقة،  على  العسكرية  الشراكة 
سنة 1994، تطويرات تفرضها الحاجة 

الجيوسياسية.
الفرنسيةـ  العالقات  تعيشه  ما  إن 
ــاعــي  ــدف ــب ال ــان ــج ــة، فـــي ال ــي ــرب ــغ امل
والعسكري، هو الذي يؤطر ويؤثر في 
واالستراتيجية  املتينة  العالقات  باقي 

بني البلدين.
وحاليا، ال حوار بني باريس والرباط 
اإلقليمية  أو  اإلفريقية  السياسة  في 
ملشتريات  مستمر  رفــع  حــدود  في  إال 
املــغــرب مــن الــســالح الــفــرنــســي، ألن 
ــره  ــه أث ــزي، وســيــكــون ل ــرك ــهــدف م ال
في  الدفاعية  الخارطة  على  العميق 

شمال غرب إفريقيا.

 انتقال المشتريات المغربية من 
السالح الفرنسي بـ 350 في المائة، 
إشارة قوية إلى بنيات تحول في 
الشراكة الدفاعية بين الجانبين 

الساحل  منطقة  في  فرنسا  مخطط 
ــذي يــدافــع املــغــرب عن  اإلفــريــقــي والـ
استمراره، يرى أن توسيع هذا التواجد 
ــارخــان« إلــى املــغــرب، سيعني  فــي »ب
ــي الــســاحــل،  ــواصــال مــوريــتــانــيــا ف ت
ــحــدود األوروبـــيـــة،  ومــغــربــيــا إلـــى ال
ــتــوجــه الــعــمــل على  ــذا ال ويــخــدم هـ
على  جهوي  أو  إقليمي،  أمن  منظومة 
األصح، لذلك، فـ»الساحل + املغرب« هو 
ال  باريس  أن  غير  فرنسي صرف،  أمن 
تدفع  أن  في  وترغب  ذلــك،  ألجل  تدفع 
املزيد  اقتناء  عبر  الفاتورة،  الــربــاط 
ارتفعت  وقد  الفرنسية،  األسلحة  من 
األسلحة  هــذه  من  املغرب  مشتريات 
خطط  أن  يفيد  بما  املائة،  في   350 بـ 
باريس جريئة، وقد حولت املغرب إلى 
الحالي،  القرن  الثاني من  للعقد  قاعدة 
القارية  العمليات  كــل  إنــجــاز  بغية 

الفرنكفونية بدون تأجيل أو تسويق.

هوامش

العدد:  1077من 28 ماي إلى 3 يونيو 2020 ملف العدد10

بعنوان »ريكامب«، تهندس فرنسا لتواجدها الدائم في الساحل، بتحويل المغرب إلى قاعدة 
فرنسية متقدمة مندمجة ومنسقة لقواتها العاملة هناك، ولذلك، فهي تريد تحويل السالح 

المغربي إلى سالح فرنسي، وتكون لها قاعدة عسكرية في الصحراء جنوب المملكة توازي العمل 
انطالقا من موريتانيا، في أكبر محور تخشى منه الواليات المتحدة األمريكية، وكان بومبيو، وزير 

الخارجية األمريكي، واضحا في رفض هذا المخطط التسليحي الذي سيكلف
المغرب 3 ماليير دوالر

 1- Taiwan to locally upgrade mica missiles in mirage 2000
 jets, defense world.net.
 2- tir depuis un rafale f2: Quand le chasseur devient la
 cible, armees.com, 18/6/2007.
 3- Nexter vend des canons sur camion au danemark, les
échos, 16/3/2017.

4- Quand l'audit contribue à la coopération militaire fran-
 co-marocaine, sur net.
 5- visite a rabat de la ministre francaise des armées ,
 Florance Parly a été reçue par Abdelatif Loudyi et le
 générale de corps d'armées Abdelfattah Louarak, libération
 (115483).

 6- coopération militaire franco-marocaine 2020: escale du
 porte - hélicoptère amphibie français Dixmude au port de
Casablanca, la depeche, 7/4/2020.
 7- business lunch organisé par l'association pour le progrès
 des dirigeant sous le thème; Maroc - France: un partenariat
la nouvelle decinnie! le matin, 18/2/2020.

بومبيو

منذ نهاية 2019، أصبح قرار 
اخملابرات الفرنسية اخلارجية 

هو العمل على إفشال 
صفقات السالح الروسي مع 

احلليف املغربي، وتعويضه 
بأسلحة فرنسية فعالة.

يقول تقرير لوزارة الدفاع 
الفرنسية: »إن التكوين 

العسكري العايل يف املغرب، 
فرنسي«، ويدعم اتفاق 1994 

جيشا مؤطرا داخل اجليش 
املغربي يخدم املصادر 

القادرة من أجل صنع مستقبل 
واعد لفرنسا يف غرب 

املتوسط وغرب إفريقيا.

االستخبارات الخارجية 
الفرنسية تجعل أول خيار 

لها »إفشال صفقات السالح 
الروسي مع المغرب«



idbihi62@gmail.com
األسبوع الرياضي إعداد: كريم إدبهي
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ال ال: األفارقة ليسوا فئران تجارب

الجمعية  نظمت  كعادتها،   ...
التي  الرياضية  للصحافة  ا�غربية 
يرأسها الزميل بدر الدين اإلدريسي، 
يوم الجمعة 22 ماي الجاري، ندوة 
وأذاعتها   zزووم{ بتطبيق  علمية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
في محور يشكل حاليا الحدث، وهو 
واالجتماعية  االقتصادية  }األثـــار 
كرة  19 على العبي  لجائحة كوفيد 

.z�القدم ا�حترف
نشط هذه الندوة ا�همة، األستاذ 
والعضو  القاضي  بوبحي،  خليل 
با�غرب،  الرياضية  التحكيم  بغرفة 

والباحث في التعاقدات الرياضية.
ــي تـــطـــرق  ــحـ ــوبـ األســـــتـــــاذ بـ

وبأسلوب  عالية،  وباحترافية 
محاور،  ألربعة  سلس، 
شرح من خاللها تأثر 
عقود العبي كرة القدم 
 ،zكــورونــا{ بجائحة 
وتــحــدث أيــضــا عن 
النزاعات الرياضية 
ــي زمــــــن هـــذا  ــ فـ
أشار  كما  الوباء، 
إلى دور الهيئات 
ا�شرفة على كرة 
الوطنية  الــقــدم 
للحد  والدولية 

على  لــلــوبــاء  السلبية  األثـــار  مــن 
ا�حور  بينما  الرياضي�،  الفاعل� 
مستقبل  فيه  تــنــاول  فقد  ــرابــع،  ال
جائحة  بعد  االحترافية  القدم  كرة 

.z19 كوفيد{
ندوة قيمة لقيت استحسانا كبيرا 
نوهوا  الــذيــن  ا�تتبع�  كــل  ــدى  ل
أقدمت  التي  الطيبة  البادرة  بهذه 
للصحافة  ا�غربية  الجمعية  عليها 

الرياضية.
القدم،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  عليه  أقــدم  الــذي  التغيير  بعد 
حافظ خمسة أعضاء مغاربة على مناصبهم، وعلى رأسهم رئيس 
الجامعة ا�لكية ا�غربية لكرة القدم، فوزي لقجع، النائب الثاني 
لرئيس «الكاف» ورئيس لجنة ماليتها، كما عوض مواطنه سعيد 
منظومة  وتدبير  األندية  لجنة  رئيس  نائب  مهمة  في  الناصري، 

منح الرخص.
منصبه  على  حافظ  الحجوي،  حمزة  الرباطي  الفتح  رئيس 
الالعب  رفقة  ا�حلي�  لالعب�  إفريقيا  أمم  كأس  بلجنة  كعضو 
الوطني  الناخب  ومساعد  السابق  الــدولــي  حجي،  مصطفى 
أقل  النشيط داخل لجنة تنظيم مسابقات  العضو  خاليلوزيتش، 
من 17 و23 سنة، كما ظل الدكتور عبد الرزاق هيفتي في منصبه 
داخل اللجنة الطبية، ومحمد ا�ختار الذي واصل مهامه في لجنة 
ا�الية، كما التحق طارق السجلماسي كعضو جديد، رئيسا للجنة 

ا�راقبة والتدبير.
تثبيت هؤالء األعضاء داخل أجهزة االتحاد اإلفريقي، جاء ليؤكد 
العمل الجديد الذي يقومون به داخل «الكاف»، كما يعتبرون في 
نفس الوقت جنودا يخدمون كرة القدم ا�غربية، ويسهرون على 
القوية  التمثيلية  بهذه  صدموا  الذين  ا�شوش�  من  حمايتها 

للمغرب داخل االتحاد اإلفريقي.

نقولقالوا
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جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)

 استعملوا معي أساليب «حمزة مون بيبي»
بودريقة، الرئيس السابق للرجاء

إلى  «بيبي»  تبقى  غادي  ديالك،  املستوى  هو  هذا   

األبد...

 النزاعات تغرق الرجاء
الصباح

 أغلبها بسبب بودريقة «مون بيبي»!!

 أنا مع استئناف البطولة
طاليب، مدرب الجيش الملكي

 أنت يا أخي مع اجلهة الغالبة!

 كرة القدم بال ملح
المنتخب

 أنت راه امللح و السكر!

 أعلم بأن مغاربة فرنسا ال يشجعوننا...
محرز، عميد المنتخب الجزائري

 ما نشجعوكم ما تشجعونا، هذا غير الواليدة ديالو 

مغربية!!

 مستعدون ألي قرار بشأن البطولة
أبرشان، رئيس اتحاد طنجة
 خلص غير عباد اهللا وأنت طايف عليهم التليفونات.

 التونسي العجالني يتجه �غادرة أو�بيك خريبكة...
األخبار

اجلــزائــري  دار  كيفما  ليهم  دار  يتجه،  عــالش   

حاضيني  املغربية  واألطر  اجلديدي،  للدفاع  عمراني 
بعضياتهم.

 العبون يديرون ظهورهم للمنتخب ا�غربي
قصاصات

 منهم أعداد...

تخفيض  يرفض  الزمامرة  لنهضة  ا�سير  ا�كتب   
األجور

جرائد
يف  طامعني  اللي  «لكبار»  الفراقي  يا  فينكم  ونعم،   

األجور الهزيلة لالعبني؟

 ا�درب غاريدو واقف على شغلو
يحيى جبران، العب الوداد الرياضي

من  وتبعدوا  شغلكم،  على  توقفوا  انتوما  خاصكم   

اخلاوي...
اهللا اهللا اهللا

يا داك اإلنسان

على زين فيه

الهمة والشان

النخوة والتيهان

وحالك مواتي...

صورة جميلة ومعبرة لالعب كبير لن يجود هذا الزمن بمثله.
العب من طينة خاصة، ومن طراز رفيع.

العب عبقري زمانه، حظي باحترام خصومه قبل رفاقه.
الصورة  هذه  له  التقطت  (بيتشو)  شكري  مصطفى  ا�بدع  ا�رحوم 

بملعب األب جيكو بقميص الوداد الرياضي.
ا�رحوم بيتشو ابن درب السلطان العريق، تدرج في جميع فئات نادي 
نجوم  مع  فعال  ولعب  الكبار،  فريق  إلى  أن وصل  إلى  الرياضي  الرجاء 

كبار.
مع  طوال  سنوات  قضى  الجميل،  للفن  العاشقة  الكرة  جماهير  أمتع 
فريقه األم الرجاء الرياضي، قبل أن ينتقل إلى «الجار» وليس العدو أو 
الغريم كما يشاع حاليا، أي نادي الوداد الذي كان في أوج عطاءاته في 
منتصف السبعينات، وأعطاه نكهة أخرى، وفاز معه بالعديد من البطوالت 
كل  كانت  فقد  كبيرا،  كرويا  حدثا  آنذاك  انتقاله  شكل  حيث  والكؤوس، 
الجماهير تنتظر يوم األحد لرؤية «العود» وهو يبدع ويطرب، بل يرسم 

لوحات فنية رائعة على ا�ستطيل األخضر.
ا�لحمة  في  وشــارك  ا�غربي،  ا�نتخب  قميص  كذلك  ا�رحوم  حمل 
الديار  في  باريها  إلى  الروح  يسلم  أن  له  وكتب   ،1970 سنة  ا�كسيكية 

ا�قدسة، بعد انتقاله للعب في البطولة السعودية.
إليها،  نفتقد  التي  والفرجة  البسمة  أهدانا  الــذي  بيتشو  هللا  رحم 

ولألسف، في هذا الزمن...

IQƒ`°üdG åjó`M

نوستالجيا

حمزة الحجوي رئيس الفتح بجانب فوزي لقجع

تعديالت وتغييرات داخل االتحاد اإلفريقي

األستاذ خليل بوبحي
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وفاة  نبأ  والحزن،  األسى  ببالغ  السلة  كرة  أسرة  تلقت 
على  ا�شرفة  ا�ؤقتة  اللجنة  عضو  بوزيان،  عدنان  األخ 

تدبير شؤون الجامعة ا�لكية ا�غربية لكرة السلة.
الشبيبة  أطر  لتكوين  ا�لكي  ا�عهد  من خريجي  والفقيد 
له أن تقلد،  العادي والعالي، وقد سبق  والرياضة بسلكيه 
الشباب  العديد من مناصب ا�سؤولية بوزارة  قيد حياته، 
لكفاءته  ونظرا  التكوين،  قسم  رئيس  آخرها  والرياضة، 
وتجربته، فقد ع� في العديد من اللجان ا�ؤقتة آخرها تلك 

ا�كلفة بكرة السلة.
وبهذه ا�ناسبة األليمة، نتوجه بأحر التعازي وا�واساة 
الصبر  يلهمهم  أن  القدير  العلي  سائل�  الفقيد،  ألســرة 

والسلوان. 
((وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

لـله وإنا إليه راجعون)). 

األخ عدنان بوزيان في ذمة الله

الوطنية  األندية  من  العديد  تعيش 
بفعل  تضاعفت  خانقة،  مالية  ــة  أزم
البطولة  وتوقيف  «كــورونــا»،  جائحة 
الوطنية، التي خلفت أثارا سلبية على 

مداخيل هذه األندية.
لكن، وبالرغم من هذه األزمة، يحاول 
عن  البحث  ــفــرق  ال عــن  ــون  ا�ــســؤول
للمساعدات  إلضافتها  ا�الية،  ا�وارد 
التي توصلت بها من جامعة كرة القدم.

الجميع  استحسنها  ــادرات  ــبـ مـ
األطر  وجميع  الالعبون،  بها  واقتنع 
الوطنية، بالرغم من أنهم لم يتوصلوا 
تفهموا  أنهم  إال  مستحقاتهم،  بكامل 

هذه الوضعية.
ا�سيرين  بــعــض  هــنــاك  ــألســف،  ل
كا�كتب  للضياع،  عرضة  فرقهم  تركوا 
الذي تنصل من  ا�سير التحاد طنجة، 
جميع مسؤولياته اإلدارية واإلنسانية، 
الفريق  العبي  معظم  أصبح  أن  بعد 
لم  حيث  والــضــيــاع،  للتشرد  عرضة 
منذ  ا�الية  بمستحقاتهم  يتوصلوا 
قدموا  معظمهم  أن  علما  أشهر،  ثالثة 
من خارج مدينة طنجة، من العديد من 

ا�دن ا�غربية، وحتى من إفريقيا.
ــزري، أغلق  ــ ــذا الــوضــع ا� أمـــام ه
الذكية  هواتفهم  وحاشيته  الرئيس 
تارك� الفريق يعيش أسوأ وربما آخر 

موسمه ضمن قسم الكبار.
استطاع  الــذي  طنجة  اتحاد  فريق 

وألول  يــفــوز،  أن  ســنــوات  ثــالث  قبل 
مرة في تاريخه، بلقب البطولة بفضل 
�رابط،  إدريـــس  ا�ـــدرب  الفريق  ابــن 
العروض  مــن  بالعديد  ضحى  الــذي 
وفضل  بالخليج،  ا�حترمة  االحترافية 
بظروف  يمر  كان  الــذي  الفريق  إنقاذ 
الزاكي،  ا�ــدرب  غــادره  أن  بعد  صعبة 
ــل كـــان قـــاب قــوســ� أو أدنـــى من  ب
أن  إال  الثانية،  الــدرجــة  إلــى  الــنــزول 
جهود  وتظافر  وخبرته،  �رابط  عزيمة 
ا�سيرين،  وبعض  ــذاك،  آنـ الالعب� 
ويفوزوا  ا�ستحيل  يحققوا  جعلتهم 

بالبطولة.
الرئيس  استغنى  اللقب،  هذا  بعد 
بطل  عن  مبرر،  أي  وبــدون  معه،  ومن 
إدريــس  به  ونعني  الصعود،  ملحمة 
من  العديد  فــي  كذلك  وفــرط  �ــرابــط، 
ب�  طنجة  اتحاد  ليصبح  الالعب�، 
للمدرب�  ملجئا  وضــحــاهــا،  عشية 
الفريق،  ويصل  الفاشل�،  والالعب� 

بسبب هؤالء، إلى الحضيض.
الصعبة  ا�رحلة  هــذه  فــي  نتمنى 
التي يعيشها فارس البوغاز، أن يعود 
لتحمل  أكثرهم،  وما  الفريق  رجــاالت 
طنجة،  اتحاد  شؤون  تدبير  مسؤولية 
ونجاحه،  تألقه  ســابــق  ــى  إل ليعود 
الذي  العريض  بجمهوره  مستعينا 
عشوائية  بسبب  الكبير  ا�لعب  هجر 

وسوء تدبير ا�سؤول� عن الفريق.

اتحاد طنجة يغرق.. يغرق.. 
هل من منقذ؟

اِّـدرب إدريس ِّـرابط الذي حقق أول لقب َّـ تاريخ 
اتحاد طنجة، ليكون مصريه هو اإلبعاد

اِّـرحوم 
بيتشو



))كانت املريضة ترقد في ردهة 
بها  ويحيط  أســرة  الثمانية  ذات 
أيضا،  الوعي  فاقدي  من  مرضى 
أسدلت  أنها  املمرضة  قالت  بينما 
اإلنذار..  أجهزة  وأطفأت  الستائر 
العمل  عن  الطبي  الفريق  توقف 
ووضعت  وجيزة،  لبرهة  والكالم 
خوانيتا )املمرضة( هاتفا بجانب 
ابنتها  من  وطلبت  املريضة  أذن 
أن تتكلم، وشغلت املوسيقى التي 
أوقفت  ثم  املريضة،  أسرة  طلبتها 
وقالت  الصناعي،  التنفس  جهاز 
جانبها  إلى  »جلست  )املمرضة(: 
فارقت  حتى  بيديها  وأمــســكــت 

الحياة«((.
))تــوفــيــت املــريــضــة بــعــد أقــل 
مـــن خــمــس دقـــائـــق مـــن إيــقــاف 
وقالت  الصناعي،  التنفس  جهاز 
جهاز  أضـــواء  »رأيـــت  املمرضة: 
تــومــض، ومؤشر  املــراقــبــة وهــي 
إلى  يستحيل  وهــو  القلب  دقــات 

توقف  إلــى  يشير  مما  أفقي  خط 
ثــم قامت  ــل«،  ــم ــع ال الــقــلــب عــن 
التي  األنابيب  بــإزالــة  املمرضة 
الراحلة  املــريــضــة  تعطى  كــانــت 
والعقاقير  األدويـــة  بواسطتها 
املريضة  ابــنــة  وكــانــت  املــهــدئــة، 
وتدعو  إليها  تتحدث  زالـــت  مــا 
خوانيتا  ولكن  الهاتف،  عبر  لها 
رفعت الجهاز وأخبرتها بأن األمر 

انتهى((.
بي.  »بــي.  موقع  وصــف  هكذا 
سي« عمل املمرضة خوانيتا، وهي 
رئيسة املمرضات في قسم العناية 
ــال  »رويـ مستشفى  فــي  ــزة  ــرك امل
ومهمتها  لــنــدن،  شمالي  فـــري« 
التنفس  أجهزة  وقف  األساسية، 
اختصار  يعني  مــا  الــصــنــاعــي، 
املسافة بني املريض واملوت، وهو 
))إن  تقول:  يجعلها  الــذي  األمــر 
عملي مؤلم جدا.. أشعر في بعض 
موت  عن  مسؤولة  بأني  األحيان 

 bbc موقع  )املصدر:  املرضى(( 
أبريل 2020(.

ــك هي  ــل ــذا هــو املــشــهــد، وت هـ
النهاية الحزينة ملرضى »كورونا«، 
بإيصال  الفيروس  يتكلف  حيث 
تم  ومن  املوت،  باب  إلى  الضحية 
آخرين،  للبحث عن ضحايا  يرجع 
املشهد  هــو  ــذا  ه ــان  ك إذا  ولــكــن 
العالم،  أرجــاء  بــني  عليه  املتفق 
تكتشف  لم  »كورونا«  حقيقة  فإن 
بعد، بل إن انتشار هذا الفيروس 
ملنظمة  محتم  لفشل  عنوانا  كان 

الصحة العاملية.
منظمة  فشل  عمليا  تأكد  وقــد 
مواجهة  ــي  ف الــعــاملــيــة  الــصــحــة 
»كورونا«  فيروس  انتشار  تفشي 
أخطاء  سلسلة  بعد  العالم،  عبر 
ارتكبت، يبقى الزمان وحده كفيال 
بتحديد ما إذا ارتكبت بحسن نية 
األخطاء،  هذه  أول  ويتمثل  ال،  أم 
في  بقولها  ــفــادح  ال خطئها  فــي 

ــا«  ــورون »ك فــيــروس  الــبــدايــة إن 
إلى  إنــســان  مــن  ينتقل  ال  مــرض 
تشكيكها  إلــى  بــاإلضــافــة  ــر،  آخـ
قــرارات  جــدوى  في  طويلة  لفترة 
انتشار  تقليل  فــي  السفر  منع 
أن  عمليا  يتأكد  أن  قبل  العدوى، 
املسافرين  لتنقل  الــحــدود  فتح 
انتقال  في  األول  السبب  هو  كان 
ــيــروس، كــمــا أن مــن أخــطــاء  ــف ال
استخدام  أن  اعتبارها  املنظمة 
على  يقتصر  أن  يجب  الكمامات 
كان  كما  تماما  الطبية،  األطــقــم 
يفعل رئيس الحكومة املغربي، قبل 
لحماية  الوحيد  السبيل  يبقى  أن 
املواطنني، هو تمكينهم من ماليني 
من  أنفسهم  لحماية  الكمامات 
منظمة  أن  علما  العدوى،  انتقال 
أكدت  قد  كانت  العاملية  الصحة 
أنه ال يوجد أي دليل يثبت انتقال 
ظهرت  ثم  الهواء،  عبر  الفيروس 
يبقى  الفيروس  أن  تؤكد  دراسات 

عالقا في الهواء لعدة ساعات.
الصحة  مــنــظــمــة  أخـــطـــاء  إن 
رئيس  دفعت  التي  هي  العاملية 
ترامب،  دونالد  العالم،  دول  أقوى 
إلى اتهامها مباشرة بالتسبب في 
بقطع  يهدد  وهو  املواطنني،  قتل 
عنها  األمريكي  التمويل  جانب 
إداراتـــه  ))وجـــه  بأنه  قــال  حيث 
الصحة  منظمة  تمويل  لتعليق 
مؤتمر  خالل  وأضاف  العاملية((، 
األمريكية  األزمــة  لخلية  صحفي، 
ــا«، أن  ــ ــورون ــ بــشــأن جــائــحــة »ك
فشلت  العاملية  الصحة  ))منظمة 
املعلومات  عــلــى  الــحــصــول  ــى  ف
كورونا  فــيــروس  بشأن  الكافية 
ثم  شــفــافــة((،  بطريقة  ونشرها 
منظمة  إخفاقات  ))إن  أضـــاف: 
وفاة  في  تسببت  العاملية  الصحة 
الكثير  إنقاذ  يمكن  كان  اآلالف.. 

من األرواح لو أن منظمة 
مبكرا  أرســلــت  الصحة 

إعداد
سعيد الريحاني

النتائج األولية لجائحة »كورونا«

الـمغرب بني �شـراع القوى العظمى وف�شـل 
منظمـة ال�شحة العالـمية

إخباريتحليل 

الرئيس األمريكي ترامب والرئيس الصيني شي 
جني بينغ يف صورة تعرب عن الواقع
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ــصــن..  خـــبـــراء إلـــى ال
خاطئة  معلومات  قدمت 
حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مــن 

الصن((.
العاملية  الصحة  منظمة  اتهام 
اتهاما  ليس  القتل  في  بالتسبب 
طياته  في  يحمل  إنــه  بل  سهال، 
هــذه  أن  حــيــث  خــطــيــرة،  دالالت 
حماية  فيها  يــفــتــرض  املنظمة 
صحة املواطنن عبر العالم وليس 

تدفع  أن  معنى  فما  تــهــديــدهــا، 
املنظمة الصحية العاملية البلدان 
باملاليير  صــفــقــات  ــرام  ــ إب إلـــى 
ــن  ــوروك ــل ــك القـــتـــنـــاء عـــقـــار ال
ملواجهة  عــالج  أقــوى  باعتباره 
مرض »كوفيد 19« ثم تأتي لتعلن 
عقب ذلك، عن تجميد العمل بهذا 

العقار لكونه غير فعال؟
الصحة  منظمة  أعلنت  فقد 
املاضي،  اإلثنن  يــوم  العاملية، 
التجارب  »مؤقتا«  علقت  أنها 
هيدروكسي  لعقار  الــســريــريــة 
مع  تجريها  والــتــي  كــلــوروكــن، 
وذلــك  دول،  عــدة  فــي  شركائها 
ــح  ــائـــي، وأوضـ فـــي إجــــراء وقـ
تيدروس  للمنظمة،  العام  املدير 
أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر 
صحفي عبر األنترنت، أن ))هذا 
دراســة،  نشر  بعد  يأتي  الــقــرار 
مجلة  في  املاضية،  الجمعة  يوم 

أن  اعتبرت  الطبية،  النسيت  ذي 
اللجوء إلى كلوروكن أو مشتقاته 
ــوروكــن  ــل ــي ك ــس ــدروك ــي ــل ه ــث م
ليس   ،»19 لـــ»كــوفــيــد  للتصدي 
فاعال وقد يكون ضارا(( )املصدر: 

وكاالت(.
مقدمات،  أدنــى  ــدون  وب هكذا.. 
العاملية  الصحة  منظمة  تعلن 
به  نصحت  ــذي  ال الـــدواء  تعليق 
هي نفسها بناء على تقرير أعدته 

تعد  لم  املجلة  أن  لو  فماذا  مجلة، 
الصحافة  في  ينتشر  ولم  تقريرا، 
أنه  الظن،  أغلب  ليبقى  العاملية، 
تراجعت  ملــا  التحقيق  هــذا  لــوال 

منظمة الصحة العاملية؟
ــذا الــــــدواء  ــ ــف هـ ــ ــن وصـ ــ وعـ
»ذي  مجلة  أن  يذكر  للمرضى.. 
دراسة  نشرت  قد  كانت  النسيت« 
مريض  ــف  أل  96 شملت  جــديــدة 
عقاري  فاعلية  عدم  إلى  وخلصت 
كلوروكن  كلوروكن وهيدروكسي 
بـ»كوفيد  املصابن  معالجة  في 

في  الــعــالج  يتلقون  الــذيــن   »19
الدراسة  وأظهرت  املستشفيات، 
خطر  يفاقمان  العقارين  هذين  أن 
نبضات  انــتــظــام  ــدم  وعـ ــاة  ــوف ال

القلب.
يمكن  ــدواء،  ال عن  النظر  بغض 
بعد  العالم  مستقبل  عن  التساؤل 
عجلة  أوقفت  التي  الجائحة  هذه 
السؤال:  ليطرح  الــدول،  اقتصاد 
الصراع  فخ  في  العالم  تورط  هل 
بن القوى العاملية؟ وهو التساؤل 

الذي عبرت عنه الصحافة الدولية 
من خالل الحديث من جديد عن »فخ 
ثيوسيديدز«، وهو ))تعبير يطلق 
تاريخيا لوصف حالة تهديد أثينا 
قبل  من  اإلغريق-  حضارة  مهد   -
عصرنا  في  )الصن  صاعدة  قوة 
وهي  إسبرطة،  بإزاحة  الحالي( 
املتحدة  )الواليات  املهيمنة  القوة 
الدولية،  الساحة  على  حاليا( 
ومع الصعود الكبير في االقتصاد 
األخيرة،  العقود  خــالل  الصيني 
خرجت عشرات الدراسات املبشرة 

بن  املستقبلي  الصدام  بحتمية 
الصن والواليات املتحدة، ودفعت 
املستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
املتسارعة،  وتبعاتها   )19 )كوفيد 
إلى توتر غير مسبوق في العالقات 
بن البلدين، وهو ما يراه البعض 
طبيعة  ظــل  فــي  طبيعيا  تــطــورا 

أهدافهما املتعارضة((.
دونالد  األمريكي  الرئيس  وأكد 
مــؤتــمــر صحفي  خـــالل  تــرامــب، 
يوم  مــســاء  األبــيــض  البيت  فــي 

على  اطلع  أنه  املاضي،  الخميس 
ووهان  معهد  أن  إلى  تشير  أدلــة 
هو  الفيروسات،  في  املتخصص 
مصدر فيروس »كورونا«، مضيفا: 
الصن  منعت  كــيــف  أفــهــم  ))ال 
الدخول والخروج من بعض املدن، 
وسمحوا باستمرار االنتقال عامليا 
باملقابل،  الــصــن((..  وإلـــى  مــن 
ــعــت االتــهــامــات األمــريــكــيــة،  دف
للرد  الصينية،  الخارجية  وزارة 
الرسمي  املــتــحــدث  لــســان  عــلــى 
بالقول:  تشونغ،  جينغ  باسمها، 

تدرك  أن  املتحدة  الواليات  ))على 
وليس  الفيروس  هو  عدوها  أن 
على  الــتــركــيــز  وعليها  الــصــن، 
حدودها  داخل  انتشاره  مكافحة 
بدال من إلقاء اللوم على الصن((.

عاملية،  مواجهة  عن  الحديث  إن 
ليس  »كورونا«  جائحة  لها  تمهد 
قد  التي  ــار  األث ســوى واحــدا من 
خضمها،  في  نفسه  املغرب  يجد 
ــى الــســيــاســة  ــل ــث يــتــعــن ع حــي
االعتبار  بعن  تأخذ  أن  املغربية 

ــطــورات فــيــروس »كــوفــيــد 19«  ت
تكون  فربما  الجوانب،  كافة  من 
ال  اإلفــالس،  أبواب  أقرب  املبالغة 
عاملية  مؤشرات  ظهور  بعد  سيما 
الفيروس، وبالتالي،  للتعايش مع 
الشروع التدريجي في رفع الحجر 
على املواطنن، وهو ما تم الشروع 
فيه عمليا في اململكة، لكن الحيطة 
»كوفيد  ألن  واجبة،  تبقى  والحذر 
فيروس،  وأخطر  أكبر  يبقى   »19
اإلعالمية  بالدعاية  يتعلق  فيما 

التي حظي بها.

التي  التحديات  أخطر  أحد  إن 
هو  املــغــرب،  مثل  بلد  يواجهها 
الوطني  اقتصاده  حماية  ضرورة 
أن  ينتظر  حيث  الجائحة،  بعد 
ــعــاملــي بن  يــتــفــاقــم الـــصـــراع ال
مواكبة  يجب  لــذلــك،  الــعــمــالت، 
الدرهم املغربي في بداية سباحته 
ــم الــتــعــويــم بـــإجـــراءات  ــي عــال ف
صارمة لحماية االقتصاد الوطني، 
لحمايته، طاملا أن هذا البحر يهدد 

أقوى العمالت العاملية.

اتهام ترامب ملنظمة ال�سحة العاملية بالت�سبب يف قتل 
املواطنني يعمق اأزمتها عرب العامل

الحديث عن مواجهة عالمية، تمهد لها جائحة »كورونا« ليس سوى 
واحدا من األثار التي قد يجد المغرب نفسه في خضمها، حيث يتعين 

على السياسة المغربية أن تأخذ بعين االعتبار تطورات فيروس 
»كوفيد 19« من كافة الجوانب، فربما تكون المبالغة أقرب أبواب 

اإلفالس، ال سيما بعد ظهور مؤشرات عالمية للتعايش مع الفيروس، 
وبالتالي، الشروع التدريجي في رفع الحجر على المواطنين

رئيس منظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
غيربييسوس يف ورطة غري مسبوقة بسبب »كورونا«
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اتهام منظمة الصحة 
العاملية بالتسبب يف 

القتل ليس اتهاما سهال، 
بل إنه يحمل يف طياته 

دالالت خطرية، حيث أن هذه 
املنظمة يفرتض فيها 

حماية صحة املواطنني عرب 
العامل وليس تهديدها، فما 

معنى أن تدفع املنظمة 
الصحية العاملية البلدان 

إىل إبرام صفقات باملاليري 
القتناء عقار الكلوروكني 

باعتباره أقوى عالج 
ملواجهة مرض »كوفيد 
19« ثم تأتي لتعلن عقب 

ذلك، عن جتميد العمل 
بهذا العقار لكونه 

غري فعال؟



االأمريكيون يتوقعون اإجراء االنتخابات 

املغربية يف موعده� دون ت�أجيل 
 الرباط. األسبوع  

ــي  ــاسـ ــومـ ــلـ كـــشـــف مــــصــــدر دبـ
األمريكية  الخارجية  أن  لـ»األسبوع«، 
 ،2020 ماي   20 في  بتأكيد  توصلت 
املغرب،  في  املختصة  السلطات  من 
التشريعية  االنــتــخــابــات  أن  مــفــاده 
ستكون في وقتها دون تأجيل، وسمع 
العثماني رئيس الحكومة هذا التقدير 

من مصادره الحصرية.
ومباشرة بعد هذا الخبر، أعلن حزب 
وبفضل  الحاكم،  والتنمية  العدالة 
القتراح  رفضه  دائما،  التأكيدات  هذه 
حكومة وحدة وطنية، بعد شهرين من 
وإن  السياسية،  الساحة  في  تداوله 

تراجع االهتمام باملوضوع.
طالب  التوجه،  هذا  مع  وانسجاما 
ــى لــلــحــســابــات، وهــو  املــجــلــس األعــل
اململكة،  في  املالية  املحكمة  بمثابة 
ــداع  ــاإليـ ــة، بـ ــاســي ــســي األحــــــزاب ال
السنوية،  لحساباتها  اإللــكــتــرونــي 
برسم سنة 2019، داعيا إلى االنخراط 
ما  ــو  وه العملية،  ــذه  ه فــي  الــفــعــال 
يقول  انتخابي،  لنزال  الظروف  يؤهل 
الوقت  في  سيجري  أنه  املصدر،  عنه 

القانوني املألوف.
قد  االشتراكي  االتحاد  حزب  وكان 
للدعوة  أخــرى  أطــراف  مبادرة  تزعم 
وطنية  وحــدة  حكومة  تأسيس  إلــى 
»كورونا«  جائحة  تداعيات  ملواجهة 

في الهدف املعلن، فيما الهدف الخفي، 
والتنمية،  العدالة  حزب  مواجهة  هو 
أية  لــه  تكن  لــم  املقترح  هــذا  أن  غير 
حظوظ للنجاح حتى اآلن لتعارضه مع 

نموذج »االستقرار«.

 الرباط. األسبوع

للواحدة،  يــورو  مليون   130 بـــ 
جنوب  »نفانسيا«  حقل  يــواصــل 
إسبانيا، تصنيع سفينتني للدوريات 
املغرب،  لصالح  البحار،  أعالي  في 
زمن  في  وتعديل  تقني  بتعديل  لكن 
»األسبوع«،  مصدر  التسليم، حسب 

السفينتني موجهتني  أن  الذي يؤكد 
فقط ملحاربة الهجرة السرية، وليس 

لصدام مسلح مع أي من جيرانه.
 80 من  السفينة  هــذه  وستكون 
1500 طن،  وبوزن  الطول،  في  مترا 
شبيهة بأخرى موجهة إلى فنزويال، 
جزيرة  في  إسبانيا  تعيشه  و»مــا 
تعيشه  عما  يختلف  ال  دومينغي 

الــكــنــاري«، حسب  جــزر  مــع  حاليا 
مصدر »األسبوع«.

األخيرة  الفترة  في  املغرب  وطلب 
دائمة، تسمح  تعديالت، مع صياغة 
بعدم توجيه السفينتني ضد املصالح 
فيما  املصدر،  يقول  للبلدين،  العليا 
توصل  جديدة  لتقنية  ترشيد  هناك 
بها املصنع اإلسباني، قبل شهرين.

ت�سنيع �سفينتني مغربيتني يف جنوب اإ�سب�ني�

 زهير البوحاطي . تطوان

بدأت االنقسامات داخل األجهزة اإلسبانية تلوح في األفق، بعد قرار 
وزير الداخلية، املتجلي في إقالة القائد العام للحرس املدني بإسبانيا، 
على  ضده  أنجزت  التي  التقارير  بعض  وإحالة  املاضي،  األحد  يوم 
اليوم  بمناسبة  االحتجاجية  للمسيرة  بالسماح  واملتعلقة  املحكمة، 
العاملي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، حيث أكدت التقارير 
أن هذه املسيرة هي السبب الرئيسي في انتشار العدوى الفيروسية 
بـ»كوفيد 19« بني املواطنني، سواء الذين شاركوا في هذه التظاهرة أو 

الذين لم يشاركوا فيها بمدينة برشلونة واملدن املجاورة لها.
املقال  املدني  للحرس  العام  للقائد  املسؤولية  التقارير  وحملت هذه 
التي  املسيرة  لهذه  السماح  بسبب  املنصرم،  اإلثنني  يوم  منصبه  من 
الرئيسية  الــشــوارع  معظم  وجابت  السياسيني  بعض  فيها  شــارك 
دعم  كقوة  املدني  الحرس  عناصر  طرف  من  تدخل  أي  دون  باملدينة 

لجهاز األمن الوطني.
محكمة  رئيسة  ميديل،  رودريغيز  كارمن  للقاضية  رسالة  وفــي 
التحقيق الحادية والخمسني بالعاصمة مدريد، أكدت لوزير الداخلية 
في  نبهته  كما  عليه،  تشرف  الذي  والتحقيق  البحث  بسرية  االلتزام 
نفس الرسالة التي تتوفر »األسبوع« على نسخة منها، إلى أن القانون 
لألوامر،  االمتثال  عدم  أي  املهني«،  الواجب  »مخالفة  أن  على  ينص 

يعاقب عليه بشكل تنبيهي وتأديبي وليس باإلقالة.
من  كل  بمشاركة  بحثها،  امللف  بهذا  املكلفة  القاضية  وسعت  وقد 
الوطنية،  والشرطة  املدني  الحرس  من  املشكلة  القضائية  الضابطة 
العام  للقائد  موجهة  اللحظة  هذه  في  اتهامات  توجد  ال  أنه  معتبرة 
مندوب  استدعاء  على  اإلثنني  يوم  مساء  عملت  كما  املدني،  للحرس 
من  املوضوع،  في  كمتهم  فرانكو،  مانويل  خوسيه  بمدريد،  الحكومة 
أجل حضور جلسة االستنطاق املحددة في يوم الجمعة 5 يونيو على 
والذي  املدينة  عن  املحلي  املسؤول  لكونه  صباحا،  التاسعة  الساعة 

سمح بتنظيم املسيرة املسببة في انتشار الوباء.
وحملت القاضية جانبا من املسؤولية ملدير مركز تنسيق اإلنذارات 
الصحية وحالة الطوارئ بوزارة الصحة، فرناندو سيمون، لصمته في 
تلك الفترة التي شهدت فيها بعض املدن مسيرات لليوم العاملي للمرأة، 

كما طلبت منه تقارير عن انتشار الفيروس في تلك املرحلة.
وعلمت »األسبوع« من مصدرها، أن نائب القائد العام للحرس املدني 
قدم استقالته من الجهاز املذكور تضامنا مع رئيسه، حيث وصف قرار 
دعمه  املفروض  من  الذي  الجهاز  هذا  من  باالنتقامي  الداخلية  وزير 

لحماية األمن اإلسباني.
بابلو ساالس  اللواء  ترقية  الدفاع،  وزير  من  الداخلية  وزير  وطلب 
مورينو، املسؤول األول عن مقر قسم اإلعالم للحرس املدني إلى مالزم 

جنرال، من أجل أن يحتل منصب القائد املعفي من مهامه.

هل حتولت ج�ئحة »كورون�« بعد استبعاد سيناريو حكومة وحدة وطنية 
اإىل ح�س�ب�ت �سي��سية بني 

الأجهزة الإ�سب�نية؟

موريت�نيـ� تعتقل ال�س�ب املتورط 
يف قتل مغربي

● الرباط. األسبوع

املوريتانية  الــشــرطــة  تمكنت 
شاب  قتل  عملية  منفذ  إيقاف  من 
مستوى  عــلــى  مــغــربــي  عشريني 
ــخــة فـــي واليـــة  ــســب ــة ال ــاطــع ــق م

نواكشوط الغربية.
في  املقيم  املغربي  الشاب  وكان 
في  يعمل حالقا  والذي  موريتانيا، 
قد  بنواكشوط،  زينة  تفرغ  مقاطعة 
األبيض  بالسالح  العتداء  تعرض 

مقاطعة  في  اثنني  لصني  لــدن  من 
عمدا  حيث  بالعاصمة،  السبخة 
في  له  غــادرة  طعنات  توجيه  إلــى 
وهي  يملك،  مــا  لسلبه  مــحــاولــة 
سفارة  تتبعتها  الــتــي  الجريمة 
اململكة املغربية بنواكشوط إلى حد 
فيما  املتهمني،  على  القبض  إلقاء 
هذه  املوريتاني  املجتمع  استنكر 
البعد  كل  البعيدة  الشنيعة  الفعلة 
مع  وتعايشه  السمحة  قيمه  عــن 

الجالية املغربية بموريتانيا.
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صحية  لوعكة  اليوسفي  الرحمان  عبد  االحتادي  الزعيم  تعرض 
الشيخ  إلى مستشفى  املاضي،  إثرها، يوم األحد  مفاجئة، نقل على 
حسب  لالستقرار،  حالته  تعود  أن  قبل  بالدارالبيضاء،  خليفة 

منه. مقربني 
كبير،  شعبي  بتعاطف  يحظى  اليوسفي  الرحمان  عبد  أن  ويذكر 
له  متمنياتنا  كبيرة.  بأدوار  للقيام  أهلته  خاصة،  ملكية  وعناية 

بالشفاء.

صورة وتعليق

عبد الرحم�ن اليو�سفي بخري

 الرباط. األسبوع

الخاصة،  من مصادرها  »األسبوع«  علمت 
كانتا  حافلتني  منعت  املغربية  السلطات  أن 
تقالن املغاربة العالقني بمدينة سبتة املحتلة 
من دخول املغرب عبر املعبر الحدودي »باب 
السبت  يوم  األخيرة من  الساعة  سبتة«، في 
خمسة  وجـــود  بسبب  الــجــاري،  مــاي   23
غير  ــى  األولـ الحافلة  مــن  على  أشــخــاص 
مسجلني في الالئحة التي سلمتها السلطات 

اإلسبانية لنظيرتها املغربية.
وأضافت ذات املصادر، أن مندوبة حكومة 
سبتة املحتلة، نفت علمها باملوضوع املتعلق 
بتسريب هؤالء األشخاص الغير الخاضعني 
السفر  جوازات  على  توفرهم  رغم  للمراقبة، 
املغربية داخل هذه الحافلة، وتبعا لذلك، تم 
بسبتة  العالقني  هؤالء  ترحيل  عملية  تأجيل 

نحو املغرب إلى إشعار آخر. 

ت�سريب اأ�سخ��ص جمهولني 

عرب ح�فالت نقل املغ�ربة 

الع�لقني يف �سبتة

لوائح السلطات اإلسبانية فيها ما يقال:



 عزيز الفاطمي

الرسمية  ــوات  ــن ــق ال عــن  بــعــيــدا 
ــعــام  ــشــعــار »قـــولـــو ال املــخــلــصــة ل
التواصل  مواقع  رواد  تــداول  زيــن«، 
فيديو  شريط  مــؤخــرا،  االجتماعي، 
يناسب  ال  ــر  مــري ــع  ــ واق عــن  يــعــبــر 
متجدد  مغرب  من  متجددة  حاضرة 
بأوراش كبرى ال قيمة لها أمام إغفال 
العنصر الالمادي الذي يبقى أولوية 
الشريط  وثق  حيث  امللكي،  االهتمام 
املأساوي  الواقع  والصورة  بالصوت 
ملجموعة من املواطنني قاطني الفنادق 
كانت  التي  بمدينة مراكش،  الشعبية 
بعض  ملزاولة  األصــل  في  مخصصة 
الحرف التقليدية، لكنها بعد انقراض 
الوقت،  مرور  مع  الحرف  هذه  معظم 
وبدافع اإلقبال االضطراري عليها من 
طرف أشخاص يتعايشون مع قساوة 
لسومتها  نظرا  االجتماعية،  ظروفهم 
املنازل،  عن  تختلف  التي  الكرائية 
لتصبح  الفنادق  هذه  مالمح  تغيرت 
تحولت  قادر  وبقدرة  للسكنى،  معدة 

عمارات  نقل  لم  إن  أبــراج  شبه  إلى 
هشاشة  االعتبار  بعني  األخــذ  دون 
بنيتها التحية التي لن تصمد طويال، 
إلى  بمالكيها  الجشع  دفــع  حيث 

شكل  على  الغرف  من  املزيد  إضافة 
املداخيل،  رفــع  في  رغبة  صناديق، 
األرواح  ســالمــة  حــســاب  على  ولــو 
مجموعة  معه  يطرح  مما  البشرية، 

يتستر  من  واألسئلة:  التعليقات  من 
على هذا الوضع الكارثي؟ وأين دور 
الجهات املعنية؟ أين عيون السلطات 

املحلية؟
املواطنني  ربطنا وضع هؤالء  وإذا 
الفنادق  هذه  داخل  أحياء  املدفونني 
املنعزلة عن عالم الحضارة والتمدن، 
يسائل  فالوضع  »كورونا«،  بجائحة 
قــدر  إذا  ــة، ألنـــه  املــســؤول الــجــهــات 
بالفيروس،  قاطنوها  وأصــيــب  هلل 
وبائية،  ــؤر  ب ــى  إل ستتحول  حتما 
الوباء،  لتفشي  مالئمة  الظروف  فكل 
من  ستزيد  وضعيتها  أن  شــك  وال 
باملدينة،  الوبائية  الوضعية  تعقيد 
والالمباالة  االستهتار  إلى  تنضاف 
يرفضون  التي  املواطنني  بعض  لدى 
الصحي  الحجر  بــشــروط  ــزام  ــت االل
للسلطات  اليومية  املجهودات  رغم 
مع  صراعا  تعيش  التي  العمومية 

خارقي قانون الطوارئ. 
اإلشارة  وجبت  السياق،  هذا  وفي 
على  الحقوقيني  من  عدد  دخول  إلى 
مع  الفنادق،  هذه  قاطني  قضية  خط 

يطالبون  املوضوع،  في  بالغ  إصدار 
من خالله السلطات املحلية واملجلس 
الجماعي ومندوبية التعاون الوطني 
حلول  إيجاد  بغية  الفوري،  بالتدخل 
ناجعة لهؤالء في انتظار موقف لجنة 
تداعيات  بمواجهة  الخاصة  اليقظة 

فيروس »كورونا«.
امللحقة  آخر، عاشت  وفي موضوع 
األسبوع  بحر  تاغزوت،  باب  اإلدارية 
في  تكمن  غريبة  حــادثــة  ــاضــي،  امل
على  السلطة  ــوان  أعـ ــد  أح ــداء  اعــت
املراقبة  بدورية  القيام  أثناء  زميله 
داخل النفوذ الترابي للملحقة بمعية 
بدعوى  املساعدة  القوات  من  عناصر 
السلطة  عون  حق  في  وشاية  تقديم 
موضوع  في  املحلقة  لقائد  املعتدي 
وتم  العشوائي،  البناء  على  التستر 
بعد  القائد  طرف  من  محضر  تحرير 
عناصر  من  عيان  لشهود  االستماع 
الفرق املكلفة بدورية املراقبة، وحسب 
بعض املعلومات املحصل عليها، فقد 
العمل  عن  املعتدي  العون  توقيف  تم 

ملدة مؤقتة. 
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

املاضي،  السبت  يوم  سير،  حادثة  أودت   ■
نارية  ــة  دراج سائق  بحياة  تــطــوان،  بمدينة 
الكبير  الحجم  من  أجرة  بعدما صدمته سيارة 
مدار  قرب  أبريل(   9 )شارع  الدائرية  بالطريق 
مستغلة  مفرطة  بسرعة  تسير  كانت  الرمانة، 
خلو الطريق من املارة مع اقتراب أذان املغرب، 
الشرطة  بأن  قالوا  الذين  عيان،  شهود  حسب 
وتم  الحادثة،  وقوع  فور  املكان  لعني  حضرت 
تم  فيما  األمـــوات،  مستودع  إلــى  الهالك  نقل 
في  للتحقيق  ــرة  األج سيارة  سائق  إخضاع 

حالة اعتقال تحت إشراف النيابة العامة.

األذان  رفع  بالشمال  املؤذنني  بعض  أعاد   ■
التوقيت  على  ســاعــة  ــادة  زيـ بسبب  مــرتــني، 
الزمني تلقائيا في الهواتف الذكية والتي تقوم 
قانوني،  مبرر  أي  بدون  االتصاالت  شركة  بها 
للمواطنني يوم عيد  فيه  آبهة بما تسببت  غير 
فيها  يتم  التي  األيــام  من  غيره  في  أو  الفطر، 
فيها  تتحكم  ال  التي  الساعة  هــذه  استبدال 

الجهات املشرفة على زيادتها أو نقصانها.

والحجارة  األبيض  بالسالح  اعتداء  وقع   ■
القوات  من  عناصر  وبعض  القائد  خليفة  على 
املساعدة بحي بني مكادة بمدينة طنجة، بعدما 
أجل هدم بعض  من  العيد  يوم  تدخلوا صباح 
البنايات التي استغل أصحابها حالة الطوارئ 
عشوائيا  ببنائها  وقاموا  الصحي  والحجر 
املختصة، حيث  املصالح  من  تراخيص  وبدون 
التعمير،  لقانون  املخالفني  هــؤالء  استعمل 
ــراد  أف لصد  البيضاء  واألســلــحــة  الــحــجــارة 
الذين  السلطة  وأعــوان  املساعدة  القوات  من 
أصيبوا بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى 

املستشفى لتلقي اإلسعافات األولوية.
واستنكر العديد من املواطنني بطنجة غياب 
العشوائي،  البناء  مراقبة  في  السلطة  دور 
حيث صبت كل اهتماماتها على تطبيق قانون 
التعمير  جانب  وأهملت  الصحية  الــطــوارئ 

باملدينة.

أصدرت السلطات اإلسبانية، في ظل رئاسة 
الحكومة من طرف الحزب االشتراكي العمالي، 
على  املتواجدة  الشائكة  األسالك  بنزع  قرارا 
معبر  من  يبتدئ  الذي  الحدودي  املعبر  طول 
»باب سبتة« إلى املعبر املغلق ببليونش، عبر 
الحدود الفاصلة بني الجانب املغربي ومدينة 
وعوض  سنتني،  من  أكثر  منذ  املحتلة  سبتة 
أقامه  الــذي  السياج  بنفس  حــدوده  املغرب 
على طول الشريط الفاصل بني سبتة املحتلة 
وباقي التراب املغربي، معززا بعناصر القوات 
املساعدة املتمركزة من معبر »باب سبتة« إلى 

جماعة القصر الصغير.
بجماعة  القاطنني  املواطنني  بعض  واحتج 
أنجرة،  الفحص  لعمالة  التابعة  تغرامت 
األسبوع املاضي، أمام مقر القيادة مستنكرين 
ما قامت به بعض الجهات من وضع املساكن 
للقوات املساعدة على أراضيهم دون  املتنقلة 
»احتالال  العملية  هذه  معتبرين  موافقتهم، 
من  ومنعهم  قانوني«،  سند  بدون  الغير  مللك 
بعد  منها  االقــتــراب  أو  أراضيهم  استغالل 
وضع هذه البيوت القصديرية املتنقلة فوقها، 
وبعد عملية تسييج الحدود مع سبتة املحتلة، 
 24 األربعاء  يوم  املغربي،  البرملان  وتصويت 
لبسط  قوانني  مشاريع  على   ،2020 يناير 

اإلقليمية، حيث  املياه  على  املغربية  السيادة 
ــذه الــقــوانــني املــجــال الــبــحــري من  تــحــدد ه
يضم  الــذي  املتوسط  األبيض  البحر  بينها 
أجل  من  ومليلية،  سبتة  املحتلتني  املدينتني 
ستتحول  التي  املنطقة  على  سيادته  فرض 
اقتصادية  منطقة  إلى  مهجورة  منطقة  من 
كبرى بسبب تواجد امليناء املتوسطي القصر 

الصغير.

انتشارا  تعرف  املنطقة  هــذه  فــإن  ولهذا، 
وتعزيزا للمجال األمني والعسكري على طول 
»باب  الحدودي  املعبر  يربط  الــذي  الشريط 
هذه  يعرف  الــذي  الصغير،  بالقصر  سبتة« 
تعزيز  أجل  من  املتنقلة  البيوت  إنشاء  األيام 
التواجد األمني باملنطقة التي تعد من األماكن 
من  لقربها  نظرا  للمهربني،  بالنسبة  املفضلة 

الجارة الشمالية إسبانيا.

تعزيز التواجد الأمني والع�سكري املغربي على اأطراف الثغور املحتلة

أعلنت وزارة الصحة اإلسبانية، 
قرار  عن  املاضية،  األسابيع  خالل 
بعدة  الصحية  الطوارئ  حالة  رفع 
بسبب  املحتلة،  سبتة  منها  مــدن، 
بفيروس  اإلصــابــات  عــدد  تــراجــع 
املصابني  جميع  وتماثل  »كورونا« 

للشفاء.
السلطات  يــثــن  ــم  ل ذلــك  أن  إال 
ــن الـــعـــودة إلــى  االســتــعــمــاريــة ع
ــراءات املــشــددة واإللــزامــيــة،  ــ اإلج
كإجراء التحليالت املخبرية لجميع 
ــن أجـــل الــتــأكــد من  املــواطــنــني م
لفيروس  حملهم  وعــدم  سالمتهم 
بوضع  ألزمتهم  كما  »كــورونــا«، 
الكمامات، وفي حالة عدم ارتدائها 
مالية  لغرامة  املخالف  يتعرض 

تتراوح بني 200 إلى 300 أورو.
الداخلية  وزارة  بيانات  وحسب 
اإلسبانية، فإن مدينة سبتة سجلت 
التي  الــغــرامــات  فــي  نسبة  أعــلــى 
شخص   7901 ــق  ح ــي  ف ســجــلــت 

األيــام  خــالل  الكمامات  يرتدون  ال 
معتقل  بــني  مــا  املــاضــيــة،  القليلة 

ومغرم.
وحـــــســـــب مـــــصـــــدر خــــاص 
بني  من  إسبانيا  فإن  بـ»األسبوع«، 
سجلت  التي  األوربية  الــدول  أكثر 
العقوبات  فــرض  في  نسبة  أعلى 
حيث  املالية،  والغرامات  الزجرية 
وصــل عــدد األشــخــاص الــذيــن تم 
وأكثر   1044717 حوالي  تغريمهم 

من 8547 محتجزا.
املحلية  الــســلــطــات  وســمــحــت 
صالة  بإقامة  سبتة  مدينة  ملسلمي 
االلــتــزام  مــع  املــســاجــد  فــي  العيد 
ــي اتــخــاذ  بــتــوجــهــات الــســلــطــة ف
مسافة  واحترام  والحذر  الحيطة 
بعض  أن  إال  املصلني،  بني  األمــان 
األغلبية  في  املتمثلة  الجمعيات 
الديني  الــحــقــل  عــلــى  املــســيــطــرة 
باملدينة، رفضت فتح املساجد حتى 

إشعار آخر.

رفـع احلجـر ال�سحي يف �سبتـة املحتلـة ب�سـروط
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الترقـب  مـن  أسـبوع  حوالـي  بعـد 
بـؤرة  اكتشـاف  رافـق  الـذي  والخـوف 
والتـي  ببنسـركاو،  «كورونـا»  لفيـروس 
بشـكل  اإلصابـة  حـاالت  عـدد  رفعـت 
صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 
جناحي «كوفيـد 19» با�ستشـفى الجهوي 
بإنـزكان،  اإلقليمـي  وا�ستشـفى  بأكاديـر 
للشـفاء  ا�صابـ�  مـن  عـدد  تماثـل  بعـد 
التـام، وحسـب مصـادر مطلعـة، فـإن أربـع 
حالتـان  للشـفاء،  تماثلـت  جديـدة  حـاالت 
بـ�  مـن  بأكاديـر، وأن  بإنـزكان وحالتـان 
ا�ستشـفى،  غـادروا  الذيـن  ا�تعافـ� 
ا�مرضـة التـي تشـتغل بمستشـفى إنزكان 
إلـى  عادتـا  اللتـ�  الصغيـرة،  وابنتهـا 

الدشـيرة. بمدينـة  منزلهمـا 
بجهـة  الوبائيـة  الحالـة  تكـون  وبهـذا 
سـوس ماسـة قـد عرفـت تغيـرات إيجابيـة 
بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 

53 حالـة. إلـى  للشـفاء،  تماثلـت 

قضـت ا�حكمة االبتدائية بأكادير بإدانة 
ا�تهـم باالعتـداء علـى قائد وسـط ا�قاطعة 
والشـتم،  بالسـب  الثانيـة  الحضريـة 
بشـهر واحـد حبسـا نافـذا. وتعـود وقائـع 
يقطـن  الـذي  ا�تهـم  ولـج  حـ�  الحادثـة، 
بحـي سـيدي يوسـف، ا�قاطعـة الحضريـة 
علـى  الحصـول  بغـرض  بأكاديـر  الثانيـة 
ورقة التنقل االسـتثنائية، لكن سـوء تفاهم 
دفعـه إلـى الدخـول فـي مسلسـل من السـب 
والشـتم مـع مسـؤول السـلطة، األمـر الـذي 
انتهـى باعتقالـه بعـد ربط االتصـال برجال 
الشـرطة، ووضعـه تحت تدابير الحراسـة، 

قبـل إحالتـه علـى النيابـة العامـة.

القضائيـة  الشـرطة  عناصـر  تمكنـت 
اعتقـال  األمنية بتيزنيت، مـن  با�نطقـة 
بحـي  ا�ـدارات  بإحـدى  شـخص� 
اليوسـفية قبيـل أذان ا�غرب يوم الخميس 
21 مـاي الجـاري، بعـد ضبطهما متلبسـ� 
بحيـازة 500 كيـس مـن الدقيـق ا�دعـم مـن 
طـرف الدولـة ا�خصـص لسـاكنة ا�ناطـق 
وجـدت  تفتيشـهما،  وبعـد  الجنوبيـة، 
موجهـة  كانـت  طنـا   25 حوالـي  الشـرطة 
با�دينـة  ا�حليـة  باألسـواق  للترويـج 
للثمـن  بأثمـان كبيـرة مخالفـة  والنواحـي 
ا�حـدد لـه مـن طـرف الدولـة بعـد دعمـه، إذ 
مـن ا�نتظـر أن تسـفر التحريـات ا�نجـزة 
مـع ا�وقوفـ� اللذيـن تـم وضعهمـا رهـن 
تـورط  عـن  النظريـة،  الحراسـة  تدابيـر 
الجنوبيـة،  با�ناطـق  آخريـن  أشـخاص 
فـي  وتيزنيـت  أكاديـر  بأسـواق  وكـذا 
التحريـض علـى هـذه العمليـات اإلجرامية 
تدليسـية  بطـرق  ا�دعـم  الدقيـق  ونقـل 

السـوق. لقوانـ�  ومخالفـة 

شـكاية  الهاشـم  وفقيـر  ا�شـتكي  بعـث 
االبتدائيـة  با�حكمـة  ا�لـك  لوكيـل 
شـكايته  مـآل  عـن  متسـائال  بإنـزكان، 
بتاريـخ  العامـة  النيابـة  بكتابـة  ا�سـجلة 
22 مـاي ا�اضـي، بعـد االعتـداء الشـنيع 
ا�عنـي  يخشـى  حيـث  لـه،  تعـرض  الـذي 
مركـز  رفـوف  حبيسـة  شـكايته  تبقـى  أن 
الـدرك ا�لكـي ببيوكـرى، ومرد ذلك، حسـب 
مصـادر محليـة، كـون ا�شـتكى بـه لـه بـاع 
الجهـات  بعـض  مـن  ومقـرب  طويـل(..) 
أحدهـم بر�انـي با�نطقـة يوفر لـه الحماية 
والدعم.. فهـل يتفضـل وكيـل ا�لـك بإعطـاء 
التـي  ا�أموريـة  إنجـاز  قصـد  تعليماتـه 
بعـث بهـا ا�شـتكي إلـى درك بيوكـرى فـي 

القانـون؟  تطبيـق  مـع  اآلجـال  أقـرب 

الدواويـر  مـن  بعـدد  مواطنـون  فوجـئ 
ضواحـي أكاديـر، بانقطـاع ا�ـاء الشـروب 
عـن منازلهـم، صبـاح يـوم األحـد ا�وافـق 
مصـادر  ذكـرت  حيـث  الفطـر،  عيـد  ليـوم 
محليـة، أن سـكان دواويـر بولبـرج، أكفاي، 
مـن  وغيرهـا  بوسـحاب،  سـيدي  بـوزكار، 
أمسـكروض  لجماعـة  ا�جـاورة  الدواويـر 
اسـتيائهم  عـن  أعربـوا  أكاديـر،  شـرق 
منازلهـم  عـن  الشـروب  ا�ـاء  قطـع  مـن 
إنـذار، وفـي ظـروف يكتنفهـا  دون سـابق 
قضـاء  مـن  حرمهـم  مـا  وهـو  الغمـوض، 
الجهـات  مطالبـ�  األساسـية،  أغراضهـم 
الوصيـة بالتدخـل على عجـل لفتح تحقيق 
فـي ا�وضـوع وتمكـ� السـاكنة مـن هـذه 

الحيـاة. فـي  األساسـية  ا�ـادة 

الترقـب  مـن  أسـبوع  حوالـي  بعـد 
بـؤرة  اكتشـاف  رافـق  الـذي  والخـوف 
الترقـب  مـن  أسـبوع  حوالـي  بعـد 
بـؤرة  اكتشـاف  رافـق  الـذي  والخـوف 
الترقـب  مـن  أسـبوع  حوالـي  بعـد 

والتـي  ببنسـركاو،  «كورونـا»  لفيـروس 
بشـكل  اإلصابـة  حـاالت  عـدد  رفعـت 
والتـي  ببنسـركاو،   
بشـكل  اإلصابـة  حـاالت  عـدد  رفعـت 
والتـي  ببنسـركاو،   

صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 
 با�ستشـفى الجهوي 
صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 
 با�ستشـفى الجهوي 
صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 

«19
صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 

19
صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 

كوفيـد 
صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 

كوفيـد 
صاروخـي، بـدأت بـوادر الفـرج تخـرج مـن 

جناحي «
بإنـزكان،  اإلقليمـي  وا�ستشـفى  بأكاديـر 

جناحي 
بإنـزكان،  اإلقليمـي  وا�ستشـفى  بأكاديـر 

جناحي 

للشـفاء  ا�صابـ�  مـن  عـدد  تماثـل  بعـد 
بإنـزكان،  اإلقليمـي  وا�ستشـفى  بأكاديـر 
للشـفاء  ا�صابـ�  مـن  عـدد  تماثـل  بعـد 
بإنـزكان،  اإلقليمـي  وا�ستشـفى  بأكاديـر 

التـام، وحسـب مصـادر مطلعـة، فـإن أربـع 
حالتـان  للشـفاء،  تماثلـت  جديـدة  حـاالت 
بـ�  مـن  بأكاديـر، وأن  بإنـزكان وحالتـان 
ا�ستشـفى،  غـادروا  الذيـن  ا�تعافـ� 
ا�مرضـة التـي تشـتغل بمستشـفى إنزكان 
إلـى  عادتـا  اللتـ�  الصغيـرة،  وابنتهـا 

الدشـيرة. بمدينـة  منزلهمـا 
بجهـة  الوبائيـة  الحالـة  تكـون  وبهـذا 
سـوس ماسـة قـد عرفـت تغيـرات إيجابيـة 
بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 

 حالـة.
بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 

 حالـة.
بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 
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بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 

53
بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 

إلـى  للشـفاء،  تماثلـت 
بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 

إلـى  للشـفاء،  تماثلـت 
بعـد ارتفـاع عـدد الحـاالت ا�صابـة التـي 

قضـت ا�حكمة االبتدائية بأكادير بإدانة 
ا�تهـم باالعتـداء علـى قائد وسـط ا�قاطعة 
والشـتم،  بالسـب  الثانيـة  الحضريـة 
بشـهر واحـد حبسـا نافـذا. وتعـود وقائـع 
يقطـن  الـذي  ا�تهـم  ولـج  حـ�  الحادثـة، 
بحـي سـيدي يوسـف، ا�قاطعـة الحضريـة 
علـى  الحصـول  بغـرض  بأكاديـر  الثانيـة 
بحـي سـيدي يوسـف، ا�قاطعـة الحضريـة 
علـى  الحصـول  بغـرض  بأكاديـر  الثانيـة 
بحـي سـيدي يوسـف، ا�قاطعـة الحضريـة 

ورقة التنقل االسـتثنائية، لكن سـوء تفاهم 
دفعـه إلـى الدخـول فـي مسلسـل من السـب 
والشـتم مـع مسـؤول السـلطة، األمـر الـذي 
دفعـه إلـى الدخـول فـي مسلسـل من السـب 
والشـتم مـع مسـؤول السـلطة، األمـر الـذي 
دفعـه إلـى الدخـول فـي مسلسـل من السـب 

انتهـى باعتقالـه بعـد ربط االتصـال برجال 
الشـرطة، ووضعـه تحت تدابير الحراسـة، 

قبـل إحالتـه علـى النيابـة العامـة.

القضائيـة  الشـرطة  عناصـر  تمكنـت 
اعتقـال  األمنية بتيزنيت، مـن  با�نطقـة 
بحـي  ا�ـدارات  بإحـدى  شـخص� 
اليوسـفية قبيـل أذان ا�غرب يوم الخميس 
بحـي  ا�ـدارات  بإحـدى  شـخص� 
اليوسـفية قبيـل أذان ا�غرب يوم الخميس 
بحـي  ا�ـدارات  بإحـدى  شـخص� 

21 مـاي الجـاري، بعـد ضبطهما متلبسـ� 
بحيـازة 500 كيـس مـن الدقيـق ا�دعـم مـن 
طـرف الدولـة ا�خصـص لسـاكنة ا�ناطـق 
وجـدت  تفتيشـهما،  وبعـد  الجنوبيـة، 
موجهـة  كانـت  طنـا   25 حوالـي  الشـرطة 
با�دينـة  ا�حليـة  باألسـواق  للترويـج 

حوالـي  الشـرطة 
با�دينـة  ا�حليـة  باألسـواق  للترويـج 

حوالـي  الشـرطة 

للثمـن  بأثمـان كبيـرة مخالفـة  والنواحـي 
ا�حـدد لـه مـن طـرف الدولـة بعـد دعمـه، إذ 
للثمـن  بأثمـان كبيـرة مخالفـة  والنواحـي 
ا�حـدد لـه مـن طـرف الدولـة بعـد دعمـه، إذ 
للثمـن  بأثمـان كبيـرة مخالفـة  والنواحـي 

مـن ا�نتظـر أن تسـفر التحريـات ا�نجـزة 
مـع ا�وقوفـ� اللذيـن تـم وضعهمـا رهـن 
تـورط  عـن  النظريـة،  الحراسـة  تدابيـر 
الجنوبيـة،  با�ناطـق  آخريـن  أشـخاص 
فـي  وتيزنيـت  أكاديـر  بأسـواق  وكـذا 
التحريـض علـى هـذه العمليـات اإلجرامية 
فـي  وتيزنيـت  أكاديـر  بأسـواق  وكـذا 
التحريـض علـى هـذه العمليـات اإلجرامية 
فـي  وتيزنيـت  أكاديـر  بأسـواق  وكـذا 

تدليسـية  بطـرق  ا�دعـم  الدقيـق  ونقـل 
السـوق. لقوانـ�  ومخالفـة 

شـكاية  الهاشـم  وفقيـر  ا�شـتكي  بعـث 
االبتدائيـة  با�حكمـة  ا�لـك  لوكيـل 
شـكاية  الهاشـم  وفقيـر  ا�شـتكي  بعـث 
االبتدائيـة  با�حكمـة  ا�لـك  لوكيـل 
شـكاية  الهاشـم  وفقيـر  ا�شـتكي  بعـث 

شـكايته  مـآل  عـن  متسـائال  بإنـزكان، 
بتاريـخ  العامـة  النيابـة  بكتابـة  ا�سـجلة 
22 مـاي ا�اضـي، بعـد االعتـداء الشـنيع 
ا�عنـي  يخشـى  حيـث  لـه،  تعـرض  الـذي 
 مـاي ا�اضـي، بعـد االعتـداء الشـنيع 
ا�عنـي  يخشـى  حيـث  لـه،  تعـرض  الـذي 
 مـاي ا�اضـي، بعـد االعتـداء الشـنيع 

مركـز  رفـوف  حبيسـة  شـكايته  تبقـى  أن 
ا�عنـي  يخشـى  حيـث  لـه،  تعـرض  الـذي 
مركـز  رفـوف  حبيسـة  شـكايته  تبقـى  أن 
ا�عنـي  يخشـى  حيـث  لـه،  تعـرض  الـذي 

الـدرك ا�لكـي ببيوكـرى، ومرد ذلك، حسـب 
مصـادر محليـة، كـون ا�شـتكى بـه لـه بـاع 
الـدرك ا�لكـي ببيوكـرى، ومرد ذلك، حسـب 
مصـادر محليـة، كـون ا�شـتكى بـه لـه بـاع 
الـدرك ا�لكـي ببيوكـرى، ومرد ذلك، حسـب 

الجهـات  بعـض  مـن  ومقـرب  طويـل(..) 
أحدهـم بر�انـي با�نطقـة يوفر لـه الحماية 
والدعم.. فهـل يتفضـل وكيـل ا�لـك بإعطـاء 
أحدهـم بر�انـي با�نطقـة يوفر لـه الحماية 
والدعم.. فهـل يتفضـل وكيـل ا�لـك بإعطـاء 
أحدهـم بر�انـي با�نطقـة يوفر لـه الحماية 

التـي  ا�أموريـة  إنجـاز  قصـد  تعليماتـه 
بعـث بهـا ا�شـتكي إلـى درك بيوكـرى فـي 
التـي  ا�أموريـة  إنجـاز  قصـد  تعليماتـه 
بعـث بهـا ا�شـتكي إلـى درك بيوكـرى فـي 
التـي  ا�أموريـة  إنجـاز  قصـد  تعليماتـه 

القانـون؟  تطبيـق  مـع  اآلجـال  أقـرب 
بعـث بهـا ا�شـتكي إلـى درك بيوكـرى فـي 

القانـون؟  تطبيـق  مـع  اآلجـال  أقـرب 
بعـث بهـا ا�شـتكي إلـى درك بيوكـرى فـي 

الدواويـر  مـن  بعـدد  مواطنـون  فوجـئ 
ضواحـي أكاديـر، بانقطـاع ا�ـاء الشـروب 
عـن منازلهـم، صبـاح يـوم األحـد ا�وافـق 
ضواحـي أكاديـر، بانقطـاع ا�ـاء الشـروب 
عـن منازلهـم، صبـاح يـوم األحـد ا�وافـق 
ضواحـي أكاديـر، بانقطـاع ا�ـاء الشـروب 

مصـادر  ذكـرت  حيـث  الفطـر،  عيـد  ليـوم 
محليـة، أن سـكان دواويـر بولبـرج، أكفاي، 
مـن  وغيرهـا  بوسـحاب،  سـيدي  بـوزكار، 
أمسـكروض  لجماعـة  ا�جـاورة  الدواويـر 
اسـتيائهم  عـن  أعربـوا  أكاديـر،  شـرق 
منازلهـم  عـن  الشـروب  ا�ـاء  قطـع  مـن 
إنـذار، وفـي ظـروف يكتنفهـا  دون سـابق 
قضـاء  مـن  حرمهـم  مـا  وهـو  الغمـوض، 
إنـذار، وفـي ظـروف يكتنفهـا  دون سـابق 
قضـاء  مـن  حرمهـم  مـا  وهـو  الغمـوض، 
إنـذار، وفـي ظـروف يكتنفهـا  دون سـابق 

الجهـات  مطالبـ�  األساسـية،  أغراضهـم 
الوصيـة بالتدخـل على عجـل لفتح تحقيق 
فـي ا�وضـوع وتمكـ� السـاكنة مـن هـذه 

الحيـاة. فـي  األساسـية  ا�ـادة 
فـي ا�وضـوع وتمكـ� السـاكنة مـن هـذه 

الحيـاة. فـي  األساسـية  ا�ـادة 
فـي ا�وضـوع وتمكـ� السـاكنة مـن هـذه 

سطات
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وأليـام  مطريـة  زخـات  هطـول 
قليلـة فـي زمـن «كورونـا»، كان كافيـا 
بسـطات  الطرقـات  بعـض  لتحويـل 
أمـام  التزفيـت  حديـث  كالشـارع 
إلـى  ا�دينـة،  غـرب  القـدس  ثانويـة 
سـنوات  منـذ  مبنـي  وكأنـه  خـراب 

. طويلـة
فـإن  محليـة،  مصـادر  ووفـق 
تشـبه  التـي  أو  ا�نكوبـة  الطريـق 
كثيـرا شـوارع وأزقـة مدينـة تعيـش 
الحـرب، هـي طريـق حديثة التشـييد 
ولـم تمـر علـى إصالحهـا وتعبيدهـا 
إلـى  لتتحـول  قليلـة،  أشـهر  سـوى 
طريـق كارثيـة، وذلـك نتيجـة وضـع 
غيـر طبيعـي علـى كافـة ا�سـتويات، 
فبعـد انتهـاء األشـغال بهـا فـي مـدة 
أشـهر،  الــثالثة  تتعـد  لـم  زمنيـة 
معالـم  ا�ذكـورة  بالطريـق  ظهـرت 
الغـش، وطفـت علـى السـطح فضائح 
اسـتفاق  حيـث  ا�غشـوش،  الزفـت 
السـطاتيون مؤخرا علـى وقع حادثة 
البنيـة  سـير مميتـة، عـرت هشاشـة 
معطيـات  عـن  وكشـفت  التحتيـة، 
كارثيـة مسـتجدة فـي مشـهد صـارخ  
الخلـل  يطالهـا  ومشـاريع  �نجـزات 
والتدليـس، رغـم ا�يزانيـة الخياليـة 
دافعـي  أمـوال  مـن  لذلـك  ا�رصـودة 

الضرائـب.
أن  «األسـبوع»،  مصـادر  وكشـفت 

انتظـروا  أن  وبعـد  سـطات،  سـكان 
مـدة زمنيـة مـن أجـل تعبيـد طرقهـم 
ا�جلـس  طـرف  مـن  وإصالحهـا 
أشـغالها،  علـى  ا�شـرف  اإلقليمـي 

األشـغال  نهايـة  بعـد  اصطدمـوا 
«كورونـا»،  شـتاء  وخـالل  مباشـرة، 
بالواقـع ا�رير الذي كشـف ا�سـتور، 
اإلصالحـات،  هـذه  عيـوب  وأبـرز 

حيـث شـكك بعض السـكان فـي مواد 
لـم  بأنهـا  وقالـوا  الطرقـات  تعبيـد 
أخـرى،  بمـواد  وإنمـا  بالزفـت  تكـن 
مندديـن ومسـتنكرين، عبـر ا�نصات 
اإللكترونيـة، ومشـكك� فـي أن تكون 
هـذه الطـرق ا�عطوبـة التـي يشـرف 
عليهـا مجلـس العمالـة، قـد أنجـزت 
وفـق ا�عاييـر وا�واصفـات ا�عمـول 
قبـل  مـن  التحمـالت  دفتـر  فـي  بهـا 
ا�قاولـة ا�نجـزة، حيـث صـب هـؤالء 
جـام غضبهـم علـى كل ا�تورطـ� في 
التالعبـات  وهـذه  االختـالالت  هـذه 
وفـي  فاشـلة  عموميـة  صفقـات  فـي 
قطـرات  مجـرد  مغشوشـة،  مشـاريع 
كانـت  الزمـن  فـي  محـدودة  مائيـة 
كفيلـة بتحويلهـا إلـى وديـان وبـرك 
الوقـت  نفـس  فـي  موجهـ�  مائيـة، 
انتقاداتهـم إلـى كل الجهـات ا�عنية، 
علـى خلفية هشاشـة البنيـة التحتية 

«كورونـا». أمطـار  عرتهـا  التـي 
ويلتمـس الـرأي العـام السـطاتي، 
ا�فتشـية  أو  ا�اليـة  ا�حاكـم  مـن 
ا�اليـة التابعة لوزارة الداخلية، فتح 
تحقيـق معمـق وعاجـل، وافتحـاص 
التـي  وا�شـاريع  الصفقـات  كل 
يشـرف عليهـا ا�جلـس اإلقليمـي فـي 
ظـل غيـاب آليـات التتبـع وا�راقبـة، 
وربط ا�سـؤولية با�حاسبة، حتى ال 
تتحول سـطات إلـى مختبر للتجارب 
مـن طـرف كل مـن سـولت لـه نفسـه 

العـام. با�ـال  التالعـب 

طاطا

  فضيلي عمي

شـهدت مدينـة طاطـا مؤخـرا، ارتفاعـا ملحوظـا فـي أسـعار 
مركـز  وسـط  الواحـد  للكيلوغـرام  درهمـا   15 بلـغ  الدجـاج، 
ا�دينـة، علـى غيـر مـا هـو معمـول بـه فـي مجموعـة  مـن مـدن 
ا�ملكـة، حيـث شـهدت أسـعار الدواجـن انخفاضـا واضحـا منذ 
بدايـة تفعيـل حالـة الطـوارئ الصحيـة، ذلـك أن «بعـض بائعـي 
الدجـاج يسـتغلون الجائحـة، وغيـاب لجـان ا�راقبـة مـن أجـل 

الزيـادة فـي األسـعار»، وفـق تصريحـات بعـض ا�واطنـ�.
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صبـاح  ا�داومـة،  الطبيـة  األطـر  كشـفت 
اإلقليمـي  با�ستشـفى  الفطـر،  عيـد  يـوم 
جنينهـا  رمـت  عازبـة  أم  تحايـل  بخريبكـة، 
فـي صنـدوق القمامـة بقسـم ا�سـتعجالت.

ويذكـر أن األم العازبـة البالغـة 
قـد  كانـت  سـنة،   24 العمـر  مـن 
اإلقليمـي  ا�ستشـفى  دخلـت 
إصابتهـا  بدعـوى  بخريبكـة 
فحصهـا،  وبعـد  دمـوي،  بنزيـف 
ارتـاب واحتـار الطبيـب ا�عالـج 
جعلـه  الـذي  األمـر  حالتهـا،  فـي 
فـي  مختـص  بطبيـب  يسـتع� 
والتوليـد،  النسـاء  أمـراض 
والـذي اكتشـف أن األمـر يتعلـق 
دفـع  ممـا  حديثـة،  بـوالدة 
رجـال  إخطـار  إلـى  بالطبيـب 

القضائيـة. الشـرطة 
والتحقيـق  محاصرتهـا  وبعـد 
مـن  بالتخلـص  اعترفـت  معهـا، 
شـهوره  فـي  الذكـر  جنينهـا 
حاويـة  فـي  ورميـه  األخيـرة، 

با�ستشـفى.   األزبـال 
ا�تهمـة  وضـع  تـم  وقـد  هـذا، 

اإلقليمـي  با�ستشـفى  الحراسـة  رهـن 
حـ�  فـي  تعافيهـا،  انتظـار  فـي  بخريبكـة 
األمـوات  بمسـتودع  الجنـ�  إيـداع  تـم 
با�ستشـفى اإلقليمـي بخريبكـة فـي انتظـار 
األسـباب  �عرفـة  الطبـي  التشـريح  إجـراء 

للوفـاة.   الحقيقيـة 
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خريبكة

ما هذا يا أعضاء المجلس اإلقليمي؟

س
ك
تل

ضواحـي  «الفقـراء»  القرويـة  الجماعـة  شـهدت 
 ،2020 مايـو   20 األربعـاء  يـوم  خريبكـة،  مدينـة 
السـوق األسـبوعي، حيـث  بالقـرب مـن  قتـل  جريمـة 
أقـدم شـاب ثالثينـي علـى قتـل شـاب هـو اآلخـر فـي 
الثالثـ� مـن عمـره، بعد مشـاحنات وخالفـات قديمة، 
انتهـت بتوجيـه طعنـة قاتلـة صـوب صـدر الضحيـة 
أردتـه قتيـال علـى الفور، وحضـرت عناصر الدرك إلى 
مسـرح الجريمـة، وتـم تمشـيط ا�ـكان، وأخـذت صور 
با�ستشـفى  األمـوات  قسـم  إلـى  نقلهـا  قبـل  للجثـة 
اإلقليمـي بخريبكـة، واعتقلـت القاتـل سـاعة اإلفطـار.
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ــاالت  ــق ــبــرامــج الــوثــائــقــيــة وامل طــغــت عــلــى ال
بقصص  شبيهة  مواضيع  مؤخرا،  الصحفية، 
أفالم الخيال العلمي وكأن املستقبل الذي نعرفه 
بعض  في  والشروع  حاضرا،  أصبح  خاللها  من 
التجارب تنتمي بداياتها إلى املاضي وكأننا كنا 

في سبات بأعني مفتوحة.
املعدل  اإلنسان  عن  تحكي  التي  األفالم  تعددت 
جينيا ذي القدرات الخارقة، في املاضي القريب، 
كان األمر شبه مستحيل.. لكن االفتراضات اليوم 

ترجح العكس.
أو   ،id 2020 شريحة  عن  والقال  القيل  كثر 
رقاقة الوحش، رقاقة ذكية يمكنها تخزين بيانات 
جينية،  ومعلومات  إداريــة  وثائق  من  حاملها 
تحاليل  أو  لطبيب  بحاجة  يكون  لن  وحاملها 
املــرض  رصــد  يمكنها  الــرقــاقــة  فهذه  مخبرية، 

ومعالجته أيضا من دون أي تدخل طبي.
من  مستقبال  نعاني  فلن  إذن..  مفرح  شــيء 
لكنه  سليمة،  بحياة  وسننعم  املزمنة  األمــراض 
وخارقة  ذكية  الرقاقة  ألن  أيــضــا،  مخيف  أمــر 
ويمكنها التحكم في املخ وجعل اإلنسان مسلوب 
اإلرادة، ودون وعي منه، يمكن أن يتحول لسفاح 
في  لحياته  حــد  وضــع  يمكنها  أو  معتوه،  أو 
شيفرة  في  وجودنا  سُيختزل  وربما  وقــت،  أي 
لنبقى  للمعلومات،  بنك  داخل  مخزنة  إلكترونية 
تحت رحمة فعالية نظام الحماية املستعمل، وفي 
 Mr et 2005، علقت بذهني لقطة من فيلم  سنة 
Mrs Smith، ال لشيء سوى ألني لم أفهمها، أو 
أبطال  بني  القائم  للحوار  سبيال  املنطق  يجد  لم 
الفيلم، حيث أن الحوار كان في لحظة، حقيقة بني 
الزوجني، ليعترف الزوج بزواج سابق من امرأة 
األسئلة  تلك  غير  ســؤاال  زوجته  لتسأله  أخــرى، 
اسمها،  »مــا  الــغــيــورة:  املـــرأة  عــن  تصدر  التي 
لن  »ال  ليجيبها:  االجتماعي«؟  رقم ضمانها  وما 
عديدة  سنني  استغرقت  بتصفيتها«..  تقومي 

ألفهم قصدهما.  
وكما  تصديقه،  يصعب  بالخرافة  شبيه  األمر 
ــوت«  ــروب »ال كلمة  أن  ســابــق  مــقــال  فــي  ذكـــرت 
استعملت ألول مرة في مسرحية سنة 1920، لتتم 

صناعته فعال بعد سبع سنوات.
ربما لجأ القدامى للغجريات وقارئات الفنجان، 
سنكتفي  اليوم،  لكننا  املستقبل،  معالم  ملعرفة 
كفيلة  فهي  العلمي..  الخيال  أفــالم  بمشاهدة 

بإخبارنا عن كل شيء.
ومكذب  مصدق  بني  اإلعــالم  وسائل  انقسمت 
لوجود الرقاقة، حيث اعتمدت وجهة نظر املكذبني 
هي  بــل  العقلي،  اإلدراك  يفوق  ــر  األم أن  على 
ادعاءات بني متنافسني من شأنها اإلطاحة باسم 
املعلومة،  لصحة  املؤيدون  اعتمد  بينما  معني، 
على أحداث وأرقام تفيد أن الشروع في تصنيعها 
على  تجريبها  تم  ولطاملا  الثمانينات،  منذ  كان 
 2004 سنة  الغذاء  منظمة  لتوافق  الحيوانات، 
على زرعها في أجسام البشر، حتى أن الواليات 
من  أمريكي  10 ماليني  بوجود  صرحت  املتحدة 
هاته  حاملي  من  الصحي  التأمني  في  املنخرطني 
الشريحة، وليس هذا فحسب، فهي موجودة في 
أجساد أفراد الجيش األمريكي وجنود إسرائيل، 

وأعظاء النيابة باألرجنتني...
وجائحة  الوثائقية  األفالم  هاته  ظهور  تزامن 
أفالم  حلم  »املؤامرة«  نظرية  ليطبع  »كورونا«، 
على  القائمة  العلمي  الخيال  وأفــالم  الكارتون 
قابع  منا  فكل  العالم،  على  السيطرة  في  الرغبة 
لكننا  الوباء،  ضد  لقاح  ظهور  ينتظر  مكانه  في 
فعال سيتم حقننا  هل  في حيرة:  أصبحنا  اليوم 
بهاته الرقاقة، أم أن األمر ليس سوى منافسة غير 

شريفة بني املتنافسني على إيجاد املصل؟
وحده الزمن كفيل بالجواب عن هذا السؤال.

السلطات  اتــخــذت  والــقــال،  القيل  عــن  بعيدا 
حتى  كبيرين،  وحزم  بجدية  املوضوع  املغربية 
بها،  املعمول  االستباقية  األحداث  من  ذهلنا  أننا 
لنسجل أرقاما عجزت أقوى الدول عن تسجيلها، 
مرة  ستجعلنا  التي  الجدية  تلك  في  ثقة  فكلنا 
باملصل  املحيطة  الحيرة  رقعة  بعيدين عن  أخرى 

املنتظر.

»كورونا« 
وامل�صل املنتظر

نجمة الرفاعي 

رأي اأثر ثقافة »كورونا« على الإن�صان العاملي

من  عرفته  ومــا  ــا«  ــورون »ك جائحة  ظــل  فــي 
مخرجات، تمثلت في تضارب اآلراء بني زعماء 
الــوبــاء،  تقدير خــطــورة  فــي  ــدول  الـ ورؤســـاء 

والتعليقات واالستجوابات،
وشركات  واألطباء  الخبراء  بني  والصراعات 
 »19 لـ»كوفيد  ولقاح  دواء  إيجاد  حول  األدوية 
الفضاءات  على  زائفة  أخبار  من  حملته  ومــا 
املتنوعة في شأن خطورة  واملواقع االجتماعية 
للعدد  واعتبارا  منه،  الوقاية  وكيفية  الفيروس 
على  الجائحة  سببته  الــذي  للوفيات  الهائل 
الصحي  الحجر  وفـــرض  الــعــاملــي،  الصعيد 
املنازل  في  املكوث  جمعاء  البشرية  ألزم  الذي 
كانوا  عما  تماما  منقطعني  أشهر  ثالثة  زهــاء 
ونهج  العادية،  حياتهم  في  ألفوه  وعما  عليه، 
وتطبيق تعليمات وإجراءات جديدة لم تكن في 
والتباعد  لليدين،  املفرطة  كالنظافة  الحسبان، 
سمي  جديد  زي  ارتــداء  وإلزامية  االجتماعي، 
أفرزتها  التي  املخرجات  هــذه  كل  بالكمامة.. 
على  رهيب  بشكل  ــرت  أث ــا«،  ــورون »ك جائحة 
تأزم  في  وتسببت  العاملية،  الساكنة  نفسية 
الوسواس  من  يعانون  الذين  املرضى  وضعية 
املرض  بهذا  الساكنة  إصابة جل  وفي  القهري، 
إلى درجة تفكير عدد كبير من األسر في الهجرة 

إلى القرى واملدن الصغيرة.
اإلنسان  على  فــرض  الــذي  الجديد  الــزي  إن 
في  والباحثني  األطباء،  على  حكرا  كان  عامليا، 
املهن  بعض  وعلى  البيولوجية،  املختبرات 

كالحدادة والتلحيم..

إن الكمامة، اللثام أو النقاب، كان معروفا في 
واإلسالمية،  منها  العربية  القديمة،  املجتمعات 
حيث كانت ترتديه املرأة العربية املسلمة، وهو 
الحشمة والوقار والحياء، واالمتثال  قيم  يمثل 

لتعاليم الشريعة اإلسالمية.
الحروب،  في  الصحراء  أهل  يرتديه  واللثام 
وأثناء العواصف الرملية، وها هو اآلن أصبح 
ونساء،  ورجــاال  أطفاال  البشرية،  لكل  لباسا 
يقينا  لباسا  حدين:  ذو  سالحا  كذلك  وأصبح 
وقناعا  بالفيروس،  اإلصابة  من  كبيرة  بنسبة 
واملجرمون  والنصابون  املنحرفون  يستغله 
يتعرف  أن  دون  املتنوعة،  ارتكاب جرائمهم  في 

عليهم ضحاياهم.
من املخرجات التي لم يستطع اإلنسان العاملي 
والعناق  السالم  عدم  هو  وقبولها،  استيعابها 
الذي يعبر عن الحب الحقيقي للشخص، وحتى 
الفرحة الجنونية التي نشاهدها في مالعب كرة 
تماما،  اختفت  اإلصابات،  تسجل  عندما  القدم، 

وتحولت إلى سالم بارد باملرافق.
وأنت في الشارع، وفي العمل، تتبادل التحية 
أن  الخوف، وتخاف  وتعيش هاجس  بعيد،  من 
أسرتك  إلى  املنزل  إلى  الفيروس  معك  تحمل 

وعائلتك.
واملقاهي  والكنائس  املساجد  ــوج  ول حتى 
واملسارح وزيارة املتاحف سيتغير النظام فيها 

وكيفية استقبال مريديها.
في  ستؤدى  العيد  صــالة  أن  يظن  كــان  من 
صلوا  جملة:  سماع  ينتظر  كان  ومن  البيوت؟ 

في بيوتكم بعد اآلذان؟
مع  للتأقلم  عديدة  يتطلب سنوات  إذن،  األمر 
الفيروس  مع  والتعايش  الجديدة،  الثقافة  هذه 

الدعم  أبرزها  جديدة،  وإجراءات  تعبئة  يتطلب 
انقلبت  حياته  ألن  العاملي،  لإلنسان  النفسي 
وال  التحضير  يتم  لم  ومفاجئة  كلية  بطريقة 
ساكنة  من  فكثير  ــذا،  ل قبل،  من  لها  التعبئة 
في  كبيرة  صعوبة  ستجد  األرضـــي  كوكبنا 
االندماج والتأقلم، وخصوصا األشخاص الذين 
خسروا  والذين  ومقاوالتهم  وظائفهم  فقدوا 

تجارتهم.
وغير  مدربني  غير  فنحن  أخــرى،  جهة  ومن 
األزمــات  هــذه  مثل  ومــنــاورة  ملجابهة  مؤهلني 
والنكبات، فالتجارب واملحن والنوازل هي التي 

تصنع الرجال األقوياء األشداء.
كل منا يقيم من زاويته ماذا خسر وماذا غير 
أنهوا  الذين  الجامعيون  الطلبة  »كورونا«،  فيه 
دراستهم هذه السنة، واملتخرجون من املدارس 
الوطنية أصحاب املاستر، واملهندسون واألطباء 
املتخرجون وآباء وأمهات هؤالء يتساءلون عن 
وأنفقوا  لسنوات  انتظروه  الذي  التخرج  حفل 
فيها  يرتدي  التي  اللحظة  هذه  الكثير،  عليه 
بطربوشها  املتميزة  البدلة  املتخرج  الطالب 
الجميل بحضور مدير املدرسة ورئيس الجامعة 
الطلبة  وعــائــالت  ــر  وأس رفــيــع،  رسمي  ــد  ووف
كلها  الدراسية  الحصيلة  قيمة  بهم،  املحتفى 
التتويج  ولحظة  كفة،  في  الطلبة  معظم  عند 

بالدبلوم في كفة أخرى.
أمنيتنا إذن، أن يندثر ويزول الفيروس بشكل 
نهائي من كوكبنا األرضي، وأن نحتفظ ونطبق 
خلفتها  التي  الجميلة  والعادات  بالقيم  ونعمل 
في  بجدية  التفكير  ويتم  »كــورونــا«،  جائحة 
سقف  تحت  ويجمعها  اإلنسانية  يسعد  ما  كل 

التضامن والتسامح  والتعايش.

 سعيد الهوداني

البوؤر الوبائية باملغرب: م�صوؤوليات م�صرتكة

الوبائية،  البؤر  خطورة  املغاربة  استشعر  ما  بقدر 
الخفاء  جنود  كــل  جهود  بنسف  تهدد  باتت  التي 
من  التخلص  في  حلمهم  وتجهض  بلدنا،  في  والعلن 
نلمس  بدأنا  ما  بقدر  املستجد،  »كــورونــا«  فيروس 
وبقدر  الواقع،  أرض  على  استشعارات بعضهم  عكس 
مطالبة  واملسؤولني،  املواطنني  أصــوات  ارتفعت  ما 
الوقائية،  االحترازية  اإلجــراءات  بكل  التام  بااللتزام 
املتجاوزين  على  العقوبات  وإنــزال  املراقبة  وتشديد 
ما  بقدر  واملراقبني(،  )املواطنني  الطرفني  صفوف  في 
وجدنا أن من بني هؤالء من يداومون على خرق الحجر 
النماذج  ويعطون  الصحية،  الطوارئ  وحالة  املنزلي 

السيئة في سلوكهم املهني واالجتماعي.
األطقم  حققته  بما  خيرا  املغاربة  استبشر  فبعدما 
مستوى  على  املعنية  الوطنية  واألجــهــزة  الطبية 
حيث  واملخالطني،  للمصابني  والتتبع  الطبية  الرعاية 

الشفاء وتقلص  لعدد حاالت  اليومي  التزايد 
ملصابني  اليومي  واالكتشاف  الوفيات،  عدد 
حملهم  عــدم  رغــم   »19 »كــوفــيــد  بــفــيــروس 
املغرب  تميز  وبعدما  الوبائية،  ألعــراضــه 
على  أهدافها  ركزت  التي  امللكية،  باملبادرات 
املغربي،  املواطن  ومعيشة  بصحة  االهتمام 
من إحداث صندوق لتدبير جائحة »كورونا«، 
وتجهيز  واملتضررة،  الهشة  الفئات  ودعــم 
الجهد  ــذا  ه كــل  بعد  الــصــحــيــة...  ــق  ــراف امل
الوبائية  البؤر  قنابل  تفجرت  والتضامن، 
داخل الشركات واملصانع واملراكز واألسواق 
الــتــجــاريــة، وأيــضــا داخـــل بعض األحــيــاء 
السكنية الشعبية، بسبب القصور والتجاوز 
تجسدت  الــتــي  ــاالة  ــب ــالم وال واالســتــهــتــار 
املواطنني  صفوف  في  ســواء  البعض،  لدى 
كل  بعثرت  التي  البؤر  تلك  املسؤولني.  أو 
وفرضت  ــرؤى،  ــ وال واملــخــطــطــات  الــبــرامــج 
مدته  الصحية،  الطوارئ  لحالة  ثالثا  تمديدا 
األخــيــر..  يكون  لــن  وربــمــا  أســابــيــع،  ثالثة 

كفاحها  بفضل  تمكنت  الطبية  األطقم  أن  هلل  ونحمد 
من  مجموعة  شفاء  من  والــدائــم،  اليومي  املستميت 
املصابني، ومن استظهار اإلصابة لدى املخالطني وهم 
في كامل صحتهم، وحتى قبل أن تظهر أعراض الوباء 
لديهم، ولوالهم لعاش املغاربة آالما وحسرة التشييع 
مرارة  وذاقــوا  واألصدقاء،  األقــارب  لجنازات  بعد  عن 
الرحيل الجماعي، حيث ال مجال إلكرام املوتى بتطهير 
وطقوسهم  حقوقهم  من  أرواحهم  وتمكني  الجثامني، 

الدينية.
وبعيدا عن الشارع العام، برزت بؤر وبائية نتيجة 
واملصانع  الشركات  بعض  داخــل  مختلفة  تجاوزات 
األثر  لها  كــان  والتي  الكبرى،  التجارية  واملركبات 
السلبي الكبير في مسار الزمن »الكوروني« باملغرب.. 
املزدحمة  املرافق  تلك  أن  لو  لتحدث  تكن  لم  تجاوزات 
مدونة  ببنود  ملتزمة  كانت  واملستخدمني  بالعمال 
الوقائية،  الشغل، وملتزمة بكل اإلجراءات االحترازية 

وطبعا،  باملغرب،  والجاهل  العالم  يعرفها  بات  التي 
املسؤولة  هي  الشركات  تلك  إدارات  وحدها  فليست 
عن تلك التجاوزات، ولكن املسؤولية الكبرى، تتحملها 
الحكومة، ووزارتا الشغل والصحة، ومعها الجماعات 

الترابية والسلطات املحلية. 
بعضها،  أو  الشركات  إغــالق  مطلب  أن  يعلم  الكل 
ال  ألنــه  تحقيقه،  يمكن  ال  مطلب  قوية،  أسباب  دون 
يعقل أن يتم إيقاف محركات البلد االقتصادية، والتي 
يمكنها التسبب في انهيار كامل، ليس فقط لالقتصاد 
الوطني، بل ملنظومة الدولة ككل، ألن انهيار االقتصاد، 
يعني الفقر واملجاعة، وهي فيروسات أشد وأخطر من 
19«، وال أظن أن هناك إنسانا جائعا  »كوفيد  فيروس 
املكوث داخل منزله خوفا من وباء  إرغامه على  يمكن 
أفراد  أجساد  في  ينهش  املوت  شبح  يرى  وهو  قاتل 

أسرته. 
املحلية  السلطات  تلتقطها  أن  يجب  رسالة،  وهي 
تنقية  ضــرورة  إلــى  وتنتبه  والــوالئــيــة،  واإلقليمية 
سير  على  والعمل  فساد،  كل  من  جسدها  وتطهير 

حقوقها،  من  واملتضررة  الهشة  الفئات  دعم  عمليات 
التي وفرتها الدولة، والتي يعود الفضل فيها إلى امللك 
صندوق  وأحدث  باكرا،  انتبه  الذي  السادس،  محمد 

تدبير الجائحة.
دقيق وشفاف  تحديد  يتم  أن  املفروض  من  كان  لقد 
للمعنيني باالستفادة املالية، وكذا املعنيني باالستفادة 
كان  كما  بـ»القفة«،  يعرف  ما  أو  الغذائية  املــواد  من 
آليات سريعة وذات طابع محلي، من  أن تحدث  يجب 
خطأ  عن  االستفادة  من  املقصيني  شكايات  تلقي  أجل 
الداخلية  ــوزارات  ل الرقمية  فالبوابات  قصد،  عن  أو 
البوابات  من  وغيرها  والتجارة  والصناعة  واملالية 
الولوج،  سهلة  ومسالك  منافذ  ليست  االفتراضية، 
أن  لهم  يسبق  لم  بأناس  األمــر  تعلق  إذا  خصوصا 
ومتضررة،  هشة  فئات  يمثلون  وهم  املدارس،  ولجوا 
نادرا ما نجدها تتوفر على األنترنيت، وال تتوفر على 

هاتف ذكي، أو حتى على هاتف نقال جاهل.

 بوشعيب حمراوي

ــالل األنــشــطــة  ــ ــن خ يــظــهــر مـ
ــددا  ع أن  لــلــحــكــومــة،  الــيــومــيــة 
تماما  اخــتــفــوا  أعــضــائــهــا  ــن  م
شيئا،  عنهم  نسمع  نــعــد  ولـــم 
إلــى أشباح  تــحــولــوا  إنــهــم  بــل 
وزاراتــهــم  موظفي  مثل  مثلهم 
في  ــكــوث  امل منهم  طــلــب  ــن  ــذي ال
بعد. عــن  واالشــتــغــال  منازلهم 

الــتــي  ــات  ــطــاع ــق ال أن  فــرغــم 
حيوية  جـــد  عــلــيــهــا  ــون  ــشــرف ي
سلبية  ألثـــار  بعضها  وتــعــرض 
»كورونا«،  جائحة  بسبب  كبيرة 
فضلوا  املعنيني  الـــوزراء  أن  إال 
معيرين  غير  والتفرج  الصمت 
ولم  تــذكــر،  أهمية  أي  للوضع 
لحجم  تــقــيــيــم  ــأي  ــ ب يــقــومــوا 
الخسائر واألضرار التي تعرضت 
أو  حلول  أية  وال  قطاعاتهم،  لها 
من  لــلــخــروج  ممكنة  ــصــورات  ت
هناك  أن  علما  الحالي،  الوضع 
تقدم  أصبحت  الــجــرائــد  بعض 
أكثر  لقطاعات  وأرقــام  تصورات 
عبر  ــوزراء  الـ بعض  يقدمه  مما 
مــواقــع األنــتــرنــيــت لــوزاراتــهــم.

حكومي  فريق  هناك  باملقابل، 
املعركة  يقود  الذي  هو  أنه  يظهر 
األمامية  الصفوف  فــي  ويــوجــد 
في تدبير هذه األزمة، حيث يقدم 
الجديدة  والخطط  األرقام  يوميا 
املستجدة  والــحــلــول  للمعركة 
والتصورات االستشرافية املقبلة، 
على  الفريق  هــذا  يعمل  وبــذلــك، 
ظل  ــي  ف ــالد  ــب ال صـــورة  تلميع 
الفريق  إنه  العاملية،  األزمــة  هذه 
الــــذي يــشــكــل فــعــال الــحــكــومــة 
عنه. االستغناء  يمكن  والباقي 

جائحة فريو�س
 كورونا واأع�صاء 

احلكومة 

 د. إدريس الفينة

17 من 28 ماي إلى 3 يونيو 2020 المنبر الحرالعدد: 1077 



عمت  عا�ية  هــزة  «كــورونــا»  جائحة  أحدثت 
والسياسية  االقتصادية  الحياة  نواحي  جميع 
واالجتماعية، ثم العلمية، التي كان لها النصيب 
والخبراء  العلماء  أصبح  إذ  ا�تابعة،  من  األكبر 
االهتمام  ملجأ  مختبرات،  عدة  في  والباحثون 
العا�ي، أمال في التوصل إلى ما ينفع الناس من 
رافقه  الذي  الشيء  العدوى،  زحف  لوقف  أدوية 
كذلك االنفتاح على تاريخ األوبئة والطواع� التي 
كبير  بجزء  وفتكت  التاريخ،  عبر  البشر  أصابت 
الناس عبر كل األصقاع، وكيف تمكنت األمم  من 
من مواجهتها والنجاة من مساوئها. لهذا شكلت 
األبحاث  مراكز  نظمتها  التي  العلمية  اللقاءات 
جميلة  صحية  ظاهرة  األكاديمية  وا�ؤسسات 
تناقلتها  نعيشه،  الذي  الصحي  الحجر  رافقت 
نقاشات  خلق  مما  اإللكترونية،  ا�واقع  مختلف 
في  وخبراء  باحثون  أساتذة  أطرها  وتفاعالت 
الخصوص،  على  األوبئة  وتاريخ  التاريخ  مجال 
ا�فاهيم  ضبط  من  وا�هتم�  العام  الرأي  مكنت 
وا�عارف حول تاريخ األوبئة با�غرب، حيث قام 
ياس�،  العزيز  وعبد  ــاك  أرف شفيق  الدكتوران 
ابن  بجامعة  والحضارة  للتاريخ  أستاذان  وهما 
زهر بأكادير، واللذان حال ضيف� على برنامج� 
ما  كل  بتأطير  مباشر  تفاعلي  نقل  في  علمي� 
أكد  عندما  با�غرب،  الجوائح  بتاريخ  عالقة  له 
د. أرفاك، أن الصحراء تكون أقل تأثرا باألوبئة، 
ال  األوبئة  بأن  وأضاف  الجبل،  ثم  الواحة  تليها 
إلى  كذلك  تــؤدي  بل  الــخــراب،  إلــى  دائما  تــؤدي 
كيفية  في  تاريخية  بتجارب  ذلك  مبرزا  التوازن، 
الشعبي  الطب  إلى  كاللجوء  الوباء،  من  الحد 
دور  وضح   كما  الصحراء،  نحو  قبائل  وتوجه 
كيفية  معرفة  في  ا�ناقب)  (كتب  ا�تصوفة  كتب 

بكتاب  مثاال  أعطى  عندما  الوباء،  مع  التعامل  
مريم   السيدة  «مناقب  حول  حاليا  تحقيقه  يتم 

السماللية».
أما د. عبد العزيز ياس�، فقد سلط الضوء على 
ب�  مميزا  الجانب،  هذا  في  النقط  من  مجموعة 
«كوفيد  أوبئة محلية وأوبئة عا�ية كما هو حال 
19» ، ومبرزا كيفية تعامل كل من ا�خزن والعامة 
زمن  منذ  األوبئة  مع  ا�غرب  تاريخ  في  والفقهاء 
الــدولــة ا�ــوحــديــة، مــؤكــدا أن ا�ــخــزن لــم يجار 
فقهاء  وخاصة  الفقهاء،  لبعض  ا�تشدد  ا�وقف 
الجذام  في  يــرون  كانوا  والذين  منهم،  ا�الكية 
ومشاركة  ا�سجد  ودخــول  الـــزواج  �نع  سببا 
ا�ائية كالشرب مثال، وأضاف  الناس في ا�وارد 
دخول  حــول  الفقهاء  ب�  نشب  االخــتــالف  بــأن 
في  أم  الخمس  الصلوات  في  للمسجد  ا�جذوم 
الكوليرا  عن  كذلك  ومتحدثا  كالجمعة،  بعضها 
كوباء دخيل على ا�غرب لم تتحدث عنه ا�صادر 
الذي  الوباء  وهو   ،19 القرن  في  إال  التاريخية 
سماه ا�غاربة بـ«بوكليب» وكان يترك أثارا بارزة 
الذي له شبيه  على بعض األعضاء، وهو ا�رض 
يسمى في بعض ا�ناطق األمازيغية بـ«ايمكيرر»، 
توجيه  في  األوبئة  أهمية  عن  ياس�  تحدث  كما 
بعضها  مــحــددا  بــا�ــغــرب،  السياسي  الــحــدث 
ا�نصور  أحمد  ووفــاة  ا�رينية،  الدولة  كسقوط 
األســرة  مــن  تبقى  مــا  على  والــقــضــاء  الــذهــبــي، 
السعدية، ثم حسم الصراع لصالح موالي رشيد 
كـ«القرينة  ا�غرب  بأوبئة ضربت  مذكرا  العلوي، 
 ،14 القرن  في  ــود  األس الطاعون  أي  الكحلة»، 
في  معهم  ا�وريسكيون  جلبه  الــذي  والطاعون 
15، دون نسيان الوباء الجارف الذي مات  القرن 
هو  كبير بسوس  عالم  بينهم  ومن  ا�ئات  بسببه 
انتشار  رابطا  الكرسيفي،  العزيز  عبد  بن  عمر 
حركات  ضمن  جيوش  بتحرك  األوبئة  هاته  مثل 
(أي  ومطابقتها  مسايرتها  وكـــذا  سلطانية، 

دون  والبحرية،  البرية  التجارية  للطرق  األوبئة) 
بينت  التي  الفقهية  النوازل  لبعض  ذكره  نسيان 
زمن  الحيوانية  وثروته  بدوابه  اإلنسان  ارتباط 
الحضيكي  اإلمام  سأل  شخص  كحال  الطواع�، 
عن جواز الدعاء للبغلة في سجود الصالة حتى 
تشفى، وهي النازلة التي تؤكد إصابة الحيوانات 
«وباء  ياس�  األستاذ  منها  ذكر  التي  باألوبئة، 
اإلسكندرية» الذي واجهه السلطان سيدي محمد 
وا�نافذ  الشرقية  الحدود  بإغالق  هللا  عبد  بن 

البحرية، وهو ما ساهم في التقليل من خطورته.
الذاتية  ا�قاومة  من  زادت  التي  الجوائح  هذه 
عن طريق العمل التضامني وشراكات في وسائل 
وكذا  نموذجا)،  والخماسة  (ا�غارسة  اإلنتاج 
إلى  باإلضافة  ــزراعــي،  ال ا�ــجــال  فــي  تعاقدات 
كاألسرة  االجتماعية  با�ؤسسات  التمسك  زيادة 
القبيلة  لتعاون  كنموذج  طاطا  ومقدما   مثال، 
ماء  «نوبة»  تخصيص  يتم  حيث  ا�رضى،  مع 

(تناست) تكترى ويمنح ا�بلغ ا�الي للمريض.
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وتقاس  بالسنوات،  األشخاص  أعمار  تقاس 
ال  التي  والــدول  والقرون،  بالعقود  الدول  أعمار 
تتجاوز أعمارها بضعة عقود يعني ذلك أنها ما 
أحسن  في  ا�راهقة  أو  الطفولة  مرحلة  في  زالت 
األحوال، وما يميز هذه ا�راحل األولى، هو أنها 
في  العقالنية  وغياب  والــنــزق  الطيش  مراحل 
والشتائم  الخصومات  مراحل  إنها  التصرف.. 
قد  التي  الفادحة  واألخطاء  وا�عارك،  ا�تبادلة 
تخرب أشياء ثمينة وقد تخلف ألصحابها عاهات 
ا�راحل  فهذه  بحياتهم،  تــودي  أو  مستديمة 
السلوك  إلى  يرشد  راشد  وجود  تتطلب  الصعبة 

السليم.
ا�غرب دولة راشدة عمرها أزيد من اثني عشر 
قرنا، عندما جاءت إلى الوجود دول عربية وغير 
عربية كثيرة وجدت ا�غرب أمامها.. دولة عريقة، 
وعالقاتها  التاريخ،  عمق  في  ضاربة  جذورها 
القارات، وبحكم رشده،  الدولية ضاربة في عمق 
حتى  الــدول  من  للكثير  بالخير  يده  ا�غرب  مد 
وقفت على رجليها.. ساعد البعض على التحرر.. 
البعض..  لصالح  الدبلوماسية  إمكانياته  سخر 
الــبــعــض.. حــاول  تــدخــل مــن أجــل الصلح بــ� 
بالنفع  تعود  مشتركة  وأســواق  اتحادات  خلق 
وجامعاته  واقتصاده  ذراعيه  فتح  الكل..  على 

ومعاهده للجميع..

ا�غرب  توجيهات  من  الكثير  ولألسف،  لكن 
إفشالها،  تم  والتعاونية  اإلنمائية  ومخططاته 
ولم تدرك قيمتها إال بعد أن سقطت دول وأشرفت 
أخرى على الهاوية، والكثير من أياديه البيضاء 
تم التنكر لها وقوبلت باإلساءة وبخلق ا�تاعب له 
عوض رد إحسانه باإلحسان. إنه سلوك ال يفسر 
الكبير  تفوق  أمــام  ا�بتدئ  الصغير  بعقدة  إال 
من  الكثير  على  يشهد  القريب  والتاريخ  ا�جرب، 
سبب  بغير  تجاهلها  تم  التي  ا�غرب  مبادرات 

معقول وتم التحسر عليها بعد فوات األوان.
الذي  «كورونا»  جائحة  خالل  ا�غرب  تصرف 
أبان فيه عن حكمة وفكر استباقي وقدرة سياسية 
إعجاب  أثار  التصرف،  على  واقتصادية  وإدارية 
جعل  مما  ــة،  وعــراق رشــدا  ا�ــغــرب  تماثل  دول 
مرموقة  دولية  إعــالم  ووسائل  كبارا  سياسي� 
تشيد بتصرف ا�غرب، ولكن ذلك أثار مرة أخرى 
يتحكمون  ال  الذين  الصغار  بعض  وغيرة  حسد 
األخ  ينجح  أن  يغيظهم  والذين  مشاعرهم،  في 
سهام  إليه  فوجهوا  بالثناء،  يحظى  وأن  األكبر 

ألسنتهم.
بسبب  أحد  على  سيحقد  ا�غرب  أن  أعتقد  ال 
في  وا�ضي  جراحه  �لمة  على  تعود  ألنه  ذلــك، 
نفسه  في  يتركه  الــذي  األلــم  رغم  بثبات  طريقه 
حتى  ألنفسهم  سيتركهم  إليهم..  أحسن  من  ظلم 
حتى  أو  إليه،  عاد  للخير  عــادوا  وإن  يرشدوا، 
يطويهم الزمن كما طوى الكثيرين ممن تطاولوا 

عليه.

الجالد  أرغمك  بعدما  منزلك  في  اآلن  أنــت  ها 
«كوفيد 19» على االلتزام بالحجر الصحي حتى ال 
فالهروب  يهزمك ويهزم بك آخرين، وحسنا فعلت، 
من عدو خبيث ال يعرف للحرب قواعد وال ضوابط، 
هو ع� الصواب، ومواجهته بصدر عار تحمل كل 

معاني التهور والحمق والجنون.
َأبشر، فقد ربحت نصف الرهان، وأنت قريب من 
مرميا  «كورونا»  العدو  ستجعل  حينما  االنتصار 
ليلفظ  أمامه،  أن يجدك  الطرقات وغيرها، دون  في 
أنفاسه غيظا، وننتهي من حكايته في ظرف وجيز.

عدوها  وتــكــون  نفسك،  تــهــزم  ال  وحــتــى  اآلن، 
بأال تحصي خيباتك، وأال تقضي  البديل، أنصحك 
على  تتحسر  ال  خساراتك،  معددا  وليلك  نهارك 
أوقات قضيتها رفقة األصدقاء واألصحاب وحرمك 
من  ممنوع  ألنك  دمعا  تذرف  ال   ،«19 «كوفيد  منها 
الخروج، ال تحزن على ما قد تكون فاتتك من فرص 
الحياة في هذه اآلونة، إياك ثم إياك أن تعيش على 
اتصاله  دون  الدامي �اض جميل حال  االسترجاع 
بالحاضر وباء خبيث، ولك با�قابل، أن تهيم به في 
دروب هذا ا�اضي، وأن تستدعيه ال لتتعذب به، بل 
لتستمتع بتفاصيله التي قد تكون فاتتك في خضم 

انشغاالتك اليومية.
الجديد،  الظرف  مع  وتكيف  اآلن،  لحظتك  عش 

حياة  لتعيش  السماء  نجوم  بعدد  فرص  وأمامك 
الذي  ا�اضي  على  األســف  نافذة  اغلق  سعيدة، 
علق  بما  لذته  وتــذوق  مغازلته  باب  وافتح  ولــى، 
بحاضرك،  تمّل  الجميلة،  صــوره  من  ذاكرتك  في 
تصالح مع الكتاب إن كنت في خصام معه، فكر في 
كتابة قصتك، وحاول مهما غالبك الخجل والتردد، 
عن  وحدثها  بنفسك  اختل  تريد،  من  مع  تواصل 
مشاريعك ا�تنوعة، تمنطق باألمل في حياة أفضل، 
وإن لم تفعل، فأبشرك منذ اآلن أنك ستنهار، وربما 
ستجني على نفسك بما لم يستطع الفيروس إتيانه 

في حقها.
أوقف عاجال عداد إحصاء الضربات القاتلة كما 
أوقفه من عاشوا وضعا لو اطلعت عليه، أو قرأت 

عنه، فستكتشف أنك تعيش اآلن في النعيم ا�قيم، 
هؤالء الذين كتبوا في أدب السجون، يتفقون على 
فكرة واحدة ويجمعون على فاعليتها، وعلى الدور 
لصالحهم  ا�عركة  حسم  في  لها  كان  الذي  الكبير 
إن  كــذلــك،  ا�نتصر  أنــت  ستكون  جالديهم،  ضــد 
التزمت بها، وستخرج من هذا الحجر بال كمدات، 
وستقاوم جالدك  نفسية،  جروح  وال  وال رضوض، 
«كوفيد 19» مهما طالت مدة الحجر، يقول أحدهم: 
الجلد،  ــمِ  َأل في  بالتفكير  تنشغل  ال  ُتجلد،  «ح� 
حاول أن تشغل نفسك بماض لصيق بالفؤاد، حاول 
أن  إياك  ذكرياتك وتعيشها..  أن تغوص في أجمل 
تعد مع الجالد سياطه.. انشغل بغير العد» (أيمن 

العتوم، رواية «يسمعون حسيسها» ص 59).

 بوطيب الفياللي
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 رحال هرموزي

 نور الدين الطويليع 

 بدر الفراوي

عادل إمام ناشر البسمة في الوطن العربي 
وصاحب أشهر اإليفيهات وأكثرها قدرة على 
في  تحدى  الذي  الظل  خفيف  هو  اإلضحاك، 
إحدى اللقاءات الصحفية معه أنه ال يستطيع 
أحد أن يدخل بيته إال ويضحك.. بدأ التمثيل 
متقمصا أدوارا ثانوية في األبيض واألسود، 
شهير  مسرحي  عمل  في  كان  له  ظهور  وأول 
فؤاد  الــراحــل  مع  وهــي»  وهــو  ــا  «أن بعنوان 

ــدس وشـــويـــكـــار  ــنـ ــهـ ا�ـ
نجمه  ولكن   ،1964 عــام 
طاقاته  وتفجرت  سطع 
ــي مــســرحــيــة «مــدرســة  ف
ا�بدع  رفقة  ا�شاغب�» 
ويونس  صــالــح،  سعيد 
حيث  وآخــريــن،  الشلبي 
ا�سرحية  هــذه  ــت  زال ما 
تــنــزع  أن  ــع  ــي ــط ــت ــس ت
ــن شــفــاه  ــة مـ ــام ــس ــت االب
يتمالك  ال  الــذي  ا�شاهد 
قفشات  يرى  وهو  نفسه 
عادل إمام وسعيد صالح، 
أستاذتهم  مــع  والبقية 

سهير البابلي.

أفـــالم كــثــيــرة لــلــزعــيــم مـــازالـــت حــاضــرة 
الصفر»،  تحت  «شعبان  مثل  األذهـــان،  فــي 
«الهلفوت»، «األفوكاتو»، «احترس من الخط»، 
«اإلرهـــاب والــكــبــاب»، «حــب فــي الــزنــزالــة»، 
أمنية»،  جهة  من  و«عريس  وعديلة»،  «بخيت 
ــي الـــعـــمـــارة»،  و«الــتــجــربــة  و«الــســفــارة ف
الــدانــمــاركــيــة»، و«مــرجــان أحــمــد مــرجــان» 
والعديد من األفالم الرائعة التي تركت بصمة 
في الفن ا�صري خاصة والعربي بصفة عامة.
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برفق  زوجتي  همسات  على  أستفيق  أن  تعودت  العيد،  أيــام  أول 
الستقبال  استعدادا  نسبيا  باكرا  االستفاقة  أجل  من  هللا،  حفظها 
عندهم  ما  أجمل  يلبسون  وهم  والحفدة  واألوالد  واألقــارب  األحباب 
العيد، وهي تعلم أنني  ويتطلعون في وجوهنا متى نقدم لهم هدايا 
أقضي ليالي رمضان سهرا وعبادة إلى الصباح، ويكون من العسير 
جدا الرجوع إلى القواعد العادية للنوم في أول أيام عيد الفطر، وقد 
العيد قد يفقد هذه  التواصل االجتماعي أن هذا  قرأت على صفحات 
السنة لذته، لضياع قريب أو ابتعاد أحباب عن �ة العيد أو اجتماع 
اإلنسانية من  الذي حرم  الوباء  دائما هو هذا  مائدته، والسبب  على 
لعناق  بالستيكية  أدوات  اختراع  القدر  سخرية  وبلغت  عواطفها، 

حبيب أو صديق.
ألرى  الستار  وأزلت  كعادتي،  النهار  أبدأ  لكي  غرفتي  نافذة  وفتحت 
لم أميز ب� ذكرها وأنثاها من شدة  حمامت� جميلت� على الشرفة 
الجمال، وتفاءلت خيرا بهذا العيد، ولم أرد إكمال الفتح كي ال أفسد 
صباحا،  األشجار  زهر  على  وتناجيهما  الجميل،  همسهما  لحظات 
فارقها»، وقد  بالشدو  من  األيك  «حمامة  شوقي:  غنى  �اذا  وتذكرت 
سبق لي في مذكرات سابقة، أن أشرت إلى قصة األغنية التي ألهمت 
ابن  «كرمة  الشعراء أحمد شوقي في مزرعته ا�سماة  أمير  أم كلثوم 
هانئ» (نسبة  ليس ابن هانئ األندلسي وإنما ابن هانئ ا�لقب بأبي 
نواس) عندما كانت تغني له وهو يستضيف شعراء وأكابر ضيوفه، 
وبلغت به النشوة أن أهداها كأسا من الخمر فلم تستطع رده على أمير 
الشعراء وأخذته منه وأوهمته بأنها وضعته على شفتيها واستمرت 
في الغناء، والشاعر هو ذلك اإلنسان الذي يلتفت إلى األمور التي ال 
يلتفت إليها الشخص العادي في الحياة، وخصوصا في ا�رأة، وهي 
األشياء الصغيرة والدقيقة جدا، لذلك نجد ا�رأة الحقيقية، بمجرد ما 
ينتبه الرجل إلى مسألة دقيقة ال تعرفها إال هي وحدها دون غيرها في 
نفسها وال يعرفها الرجال العاديون فيها رغم قربهم منها، إال وتسقط 
واألدباء  والشعراء  الفنان�  معجبات  كثرت  لذلك  ا�كتشف،  حب  في 
إيقاظ هذه  التاريخ، ألنهم يتوفرون على ملكة  دون غيرهم على مدى 
الخصوصيات في نفس األنثى، وقد أفادت إحدى الدراسات النفسية 

الحديثة بأن ذلك يسري على الحيوانات أيضا.
فكان طبيعيا أن تغرم أم كلثوم في قصيدة «سلوا كؤوس الطلى» التي 
كأسه  العرب  شادية  شفاه  ارتشفت  هل  الشعراء:  أمير  فيها  تساءل 
التي أهداها إياه، أم أنها أوهمته بذلك، وهي جزئية لم ينتبه إليها إال 
الشاعر وحده، وما زاد في الط� بلة، أن أحمد شوقي بوزنه ومكانته، 
لم ينم إال بعد نظم القصيدة وأمر سائقه مع الفجر إلى إيصاله إلى 
لكن  صاحبته،  يستأذن  أن  البيت  حارس  من  وطلب  كلثوم،  أم  بيت 
الست  بأن  له  وقــال  الطربوش  صاحب  يعرف  لم  ا�سك�  الحارس 

عندما تدخل إلى غرفة نومها ال يمكن إيقاظها من طرف أي كان .
صاحبه،  أوصــاف  وأعطاها  الغالف  لها  سلم  بعدما  الصباح،  وفي 
كادت أن تضرب الحارس من شدة الغضب عن عدم إيقاظها وقالت: لو 
علمت من منعته من الدخول.. إنه أمير الشعراء الذي ال يذهب في مثل 

ذلك الوقت إال استجابة للملوك!
في  أغنية  يجعله  أن  السنباطي  رياض  من  وطلبت  الظرف  وأخــذت 
سهرة الخميس، واستدعت أمير الشعراء ولم تشعره با�فاجأة حتى 
بها  فإذا  وبينها،  بينه  سرا  ستبقى  أنها  ظن  التي  للقصيدة  استمع 

تغنيها على مسمع من العالم بأسره!
طلبة،  وقتها  وكنا  برنامج شهير  في  الرواية  هذه  إلى  استمعت  وقد 
فيه  تكن  لم  زمن  في  اللندنية  سي»  بي.  «بــي.  إذاعــة  تذيعه  وكانت 
«قول على قول»، وكان  كانوا يسمونه  التلفزة،  قنوات  األنترنيت وال 

يعده األديب الشهير، األستاذ الكرمي.
فذهبت بعد االستماع إليه مباشرة إلى صاحب األسطوانات الشهير 
في الدار البيضاء، جالل، بساحة فيردان، وطلبت منه أسطوانة «سلو 
آنذاك وكأنه  الستة عشر سنة  الشاب ذي  إلي  فنظر  الطلى»،  كؤوس 

يقول لي وهل تفهمها أوال؟ 
ألن  تسجيلها،  يعيد  ســوف  فقط  بأنه  لي  قــال  عليه،  ألححت  و�ــا 
بدأت  التاريخ،  ذلك  ومنذ  السوق،  من  زمان  منذ  نفذت  أسطوانتها 

قصتي مع حمامة األيك التي رأيتها في ذلك الصباح الجميل.
يتبع
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لنور الدين الرياحي

مذكرات ساخنة
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توج الدكتور كمال الديساوي، عن بعد، في 
درجة  من  بوسام  الرومانية،  «إياسي»  مدينة 
تقدم  فــي  النيرة  مساهمته  بفضل  ضــابــط، 

العلوم واالختراعات في العالم.
وقـــد جـــاء هـــذا الــتــتــويــج خـــالل ا�ــعــرض 
الذي تستضيفه  األوروبي لالختراع واالبتكار 
والذي  سنة،  كل  الرومانية  «إياسي»  مدينة 
«كوفيد  وباء  بسبب  بعد  عن  السنة  هذه  نظم 
23 ماي  21 إلى  19»، خالل الفترة ا�متدة من 

الجاري.
وصـــرح كــمــال الــديــســاوي الــحــاصــل على 
«نيس  جامعة  من  ا�علوميات  في  الدكتوراه 

اإلعالم  لوسائل  بفرنسا،  أنتيبوليس»  صوفيا 
الرفيع  الوسام  هذا  على  حصل  أنه  الدولية، 
نظير مساهمته في مجال البحث العلمي، كما 
اعتبره تشريفا كبيرا لبلده ا�غرب، خاصة في 
بأسره  العالم  يعيشها  التي  الحالية  الظروف 

بسبب وباء «كورونا».
ثالث  إحراز  من  ا�غرب  تمكن  فقد  للتذكير، 
األوروبــي  ا�عرض  هذا  في  ذهبية  ميداليات 
برومانيا، من خالل مختبرات البحث والتطوير 
التابع�  و«ليبري»  الب»  «سمارتي  واالبتكار 
للمدرسة ا�غربية لعلوم ا�هندس، وذلك بفضل 

ابتكارات جد متطورة في هذا ا�جال.

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:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
B.P 439 - Rabat - Maroc

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
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الفنان  باعتقال  الفني  الوسط  فوجئ 
مروج  خلفية شريط  على  بوبكر،  رفيق 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
يتضمن عبارات مسيئة للدين اإلسالمي 
للفنان  خاصة  جلسة  في  تصويره  تم 

مع بعض أصدقائه.
لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  في  وجاء 
برفيق  االحتفاظ  تم  قد  أنــه  الوطني، 
بوبكر تحت الحراسة النظرية، قبل أن 
حالة  في  ومتابعته  سراحه  إطالق  يتم 
سراح بكفالة مالية قدرها 5 آالف درهم.

ــد الــنــجــاح  ــع ب
حققته  الــــذي 
كــبــســولــتــهــا 
األولــــــــــــــــــى، 
في  ومساهمتها 
ا�لحمة الوطنية 
ــعــا�ــيــة ضد  وال
فيروس  جائحة 
«كــــــــورونــــــــا» 
ا�ــــســــتــــجــــد، 
شبكة  ــل  ــواصـ تـ
الثقافية  ا�قاهي 
بـــــــا�ـــــــغـــــــرب، 
في  انـــخـــراطـــهـــا 
الثقافي  الــشــأن 
ــوات  ــنـ ــقـ ــر الـ ــبـ عـ
عن  ــة  ــراضــي ــت االف

بعد. 
الظروف  هذه  وفي 
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ االسـ
ــي تــعــيــشــهــا  ــ ــت ــ ال
ــر  ــائـ بــــالدنــــا وسـ
أبت  ا�عمور،  دول 
شـــبـــكـــة ا�ـــقـــاهـــي 
با�غرب  إال أن تنتج كبسولتها الــثــقــافــيــة 

ــة  ــيـ ــسـ ــيـ ــسـ ــحـ ــتـ الـ
ــة  ــ ــ ــوي ــ ــ ــوع ــ ــ ــت ــ ــ وال
الـــثـــانـــيـــة، الــتــي 
خاللها  مــن  ــدعــو  ت
ــى  ــ� إلـ ــ ــن ــ ــواط ــ ا�
بتعليمات  التقيد 
ا�ختصة  السلطات 
بااللتزام  القاضية 
الصحي،  بالحجر 
عدم  ذلــك  فــي  بما 
االختالط وااللتزام 
وضوابط  بقواعد 
النظافة،  ومعايير 
ا�صافحة،  وعــدم 
الكمامات  وارتداء 
مسافة  واحــتــرام 
الجسدي  األمـــان 

االجتماعي.
هــــــذا، وحــســب 
تصريح أدلى لنا 
شبكة  رئيس  به 
الثقافية  ا�قاهي 
ــرب، نــور  ــغ ــا� ب
ــإن  ــانـــي، ف ــن أقـــشـ ــديـ الـ
الكبسولة الثانية تأتي بتعاون مع ا�ديرية 

اإلقليمية لقطاع الثقافة بالقنيطرة، وتندرج 
التثقيفية  التضامنية  الحملة  إطــار  في 
ا�قاهي  أطلقتها شبكة  التي  والتحسيسية 
جائحة  تداعيات  ضد  ا�غرب  في  الثقافية 
وبقا  كتابك  «قــرا  شعار  تحت  «كــورونــا»، 
فدارك»، وذلك انخراطا منها في ا�جهودات 
الوطنية ضد جائحة «كورونا»، وانسجاما 
القراءة  على  ا�شجع  الثقافي  أفقها  مع 

وا�دعم للكتاب.
والجدير بالذكر، أن هذه الكبسولة الثانية 
ومثقف�  وكتاب  لفنان�  انخراطا  عرفت 
والعربي،  الوطني  الصعيد  على  بارزين 
ــور  أن الــكــبــســولــة:  تسلسل  حــســب  وهـــم 
السالم  عبد  بوسريف،  صــالح  الجندي، 
الغاوي،  محمد  بنموسى،  فضيلة  شرماط، 
لطيفة  ميكري،  نصر  مـــزواق،  مصطفى 
امحيمدات،  حمزة  نــاســور،  أمــ�  أحــرار، 
عبد الحق بلمجاهد، الشرقي سروتي، فريد 
الركينة،  شهرزاد  ناصر،  دليلة  الركراكي، 
عبد الجبار وريان العلمي ا�نوني، ومحمد 

ا�نصوري اإلدريسي. 
أقشاني  الدين  نور  تنسيق  من  الكبسولة 
اإلعالمية  ا�واكبة  امحيمدات،  ومحمد 
حسن  وإخــــراج  تــوضــيــب  بــلــمــو،  �حمد 

الضاوي.

توشيح واعتراف
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

وينهي  األمــــر(...)،  صاحب 
بحقوقهم،  الناس  إمتاع  عن 
أنه  إال  ويهابه،  يخافه  والكل 
يخاف  ال  الذي  عمقه  في  كان 
أي شيء، جبانا أمام البحر.. 
ويــخــافــه..  يخشاه  ــده..  وحــ

يهاب الَيم ويرهب الغرق.
على خوض  يجرؤ  يكن  فلم 
أمواج بوزنيقة وال غيرها من 
معه  كــان  إذا  إال  الشواطئ، 
أحد صيادي ا�نطقة.. شخص 
ضخم، وسباح ماهر.. ال يأمن 
كان  إذا  إال  البحر  صاحبكم 

بجانبه.
وكان الصياد ا�رافق البحار 
ا�نطقة  بــحــارة  أمـــام  يــزهــو 
بأنه الحارس الخاص للوزير 
البحر،  أمـــواج  الــقــوي، ضــد 
من  صنف  أخــرى،  وبصيغة 

«الحاج الكارد موج».
ــزمــن، وسكان  ال ــال  ط ــد  وق
«الكارد  رأوا  كلما  الشاطئ، 
موج» بزي السباحة، يعرفون 
آت  ا�هاب  الوزير  أن  مسبقا 

لخوض غمار البحر.
وبعد أن دار الزمن وأدبر عن 
في  وعبس  ا�غبون،  الوزير 
صاحبنا  بدأ  وتولى،  وجهه 
في  الخاص  ا�رافق  الصياد 
نادى  كلما  قفاه  يحك  البحر، 
أن  إلى  ــس،  إدري السي  عليه 
ا�عنفج،  الصيف  هــذا  ــان  ك
تعالى  أن  مــرة،  عليه  فنادى 
ننزل للبحر.. ليجيبه الصياد 
يتكلم  لو، وهو  ا�رافق: قولو 
أنا  ا�جهول،  الغائب  بصيغة 
عيان.. قولو لو بالعربية نتاع 
أنــزل  لــن  بأنني  تاعرابيت، 
طلع  ــاذا  وم وأضـــاف:  معه.. 
كان  لي معه من ربح.. عندما 
الكريمات..  يــوزع  األوج  في 
النتقامات  ا�تتبعون  ويقول 

الحظوا  أنهم  األزلية،  الزمن 
أن الوزير الذي كان قويا في 
شديدا  تألم  الخالية،  األيــام 
يــدري،  ومــن  الجزئية،  لهذه 
ا�لكي..  لكابانونه  دخل  ربما 
وبكى سرا على هذه التقطيبة 

الشعبية.
أكيد أن أقبح أنواع العذاب 

إذا  البشر،  لها  التي يتعرض 
هو  الضمير،  عــذاب  يكن  لم 
ما يتعرض له بعد مجد أثيل 
وتبدل  لــألقــربــاء..  تنكر  مــن 
وصد  وهروب  وجفاء  للحال، 
الرأس،  كانوا يطأطئون  ممن 
ــاب الــبــيــت،  ــفــون فــي بـ ــق وي
حال  وهو  الطوال،  الساعات 
تقاسمه في عز ا�جد، ومنتهى 
السقوط، صاحبنا وصاحبكم 

له  ــان  ك مــع شخص  ــال،  ــق ا�ُ
وفــي  ــوذ..  ــف ــن ال ــي  ف شبيها 
يذكر  دولــة  رئيس  من  القرب 
التاريخ القريب أنه كان أقوى 
من القوة، كان يحكم في إطار 
نجاشي  سبأ..  ملكة  خالفة 
الحبشة هيالسي السي، الذي 
لم يبق له في عز مجده إال أن 
إلى  للوصول  أسبابا  يتسلق 
السماء.. ا�عروف عنه أنه كان 
هو أيضا يأخذ أسقط الناس 
ليكلفهم  ومستوى،  أخــالقــا 
أوالد  إلهانة  ا�هام  بكبريات 
من  بــكــل  والتنكيل  ــاس  ــن ال
بمقدار حبة  داخله  يشعر في 

خردل من الكرامة.
الــذي  هــو  هــذا،  النجاشي 
ابتدع وحده في تاريخ الظلم 
تصفيف  طريقة  والجبروت، 
األســـــــود والـــســـبـــاع عــنــد 
جنابه،  إلى  ا�ؤدية  ا�مرات 
ــنــاء ســاعــات االســتــقــبــال،  أث
أو  الــــوزراء  يــكــون  فعندما 
ــة  ــدول ال ــار  كــب أو  ــراء  ــســف ال
فإنهم  حضرته،  على  داخل� 
محصورة  مــمــرات  يــعــبــرون 
حقيقية  بأسود  الجانب�  من 
الواصل  يصل  فال  مزمجرة.. 
حتى  النجاشي  حضرة  إلــى 
يكون الدم قد سلب من وجهه، 

وتبّلل سرواله.
وكــان لــه رجــل قــوي نظير 
الناطق-  الخالق  -سبحان 
في  وصــاحــبــكــم،  لصاحبنا 
الــســفــة والــخــصــال، هــو كل 
«ّبا  اسمه  الــدولــة،  في  شــيء 
ــان أكــبــر تــاجــر في  ــا»، ك حــّن
يبيع  ــجــاشــي..  ــن ال مــحــيــط 
له  الــوالء  ويشتري  ا�ناصب 
قبل الوالء للنجاشي، قال عنه 
في  البولوني�  الكتاب  أحد 
بأن  «سيزاراز»،  يسمى  كتاب 

كل  يف  يبيع  كــان  حّنا  ((«ّبــا 
البصري  املجال  رسمي،  حفل 
املــرة)  هــذه  النظري  (يعني 
للنجاشي، فكلما كان أحدهم 
ملنصب،  يــتــرقــى  أن  ــد  ــري ي
هذا  فإن  حّنا،  ّبا  مع  ويتفق 
األخير يوقفه يف موقع البد 
النجاشي،  نظر  عليه  يقع  أن 
يعدون  أو  ينتظرون  والذين 
بالتنصيب،  ووعــدوا  بالدفع 
مــواقــع  تــوقــيــفــهــم يف  يــتــم 
النجاشي  بصر  بها  مير  قد 
وكــل  ــني..  ــت ــظ حل أو  حلــظــة 
ــرض صــاحــبــه  ــعـ ــف يـ ــوقـ مـ
ثمن  فله  النجاشي،  لنظرة 
الوزارية  معني، لتتم الصفقة 
يسأل  عندما  اإلداريــــة،  أو 
«ّبا حّنا»  أمني سره  النجاشي 
واقفا  كان  الذي  ذلك  هو  من 

هناك)).
نفس الكاتب، ذكر رواية عن 
النجاشي  أن  ا�قرب�،  أحــد 
كان كلما قرر التبرع على أحد 
با�ال، أمر «ّبا حّنا» أن يفتح 
الحقيبة ويعطي ا�حظي كذا.. 
من ا�ال. ولكن ا�توصل بذلك 
خروجه  عند  يجد  كان  ا�ــال، 
ــف الــســبــاع،  ــواق وعــبــوره �
أن  القصر،  خــارج  ووجـــوده 
له  أيــن  ومــن  منقوص  القدر 
«ّبا حّنا»  أن يتهم أم� السر 
أعطاه  ما  من  له  ســرق  بأنه 

النجاشي.
سمى  الــذي  النجاشي  هذا 
إعجابه  لــفــرط  يــومــا  نفسه 
تعرض  ا�لوك،  ملك  بنفسه، 
كما  الــزمــن  لغضبة  بنفسه 
«ّبــا  ــ� ســره  تــعــرض لها أم
ــوع نفس  ــا»، وهــي مــن ن حــّن
لها  تــعــرض  الــتــي  الغضبة 
وزيرنا السابق في بداية هذا 

ا�وضوع.
�ا  تعرض  حّنا»  «ّبــا  ولكن 
رماه  فقد  وأقــبــح..  أشــر  هو 
قليلة  أســابــيــع  لكن  ــزمــن،  ال
الذين  أولئك  أيدي  ب�  فقط، 
ا�ناصب،  لهم  وباع  سلبهم، 
واستولى لهم على األراضي، 
بهم  ــان  ــه واســت وأهــانــهــم، 

وعذبهم.
كما  يـــوريـــكـــم(...)  ولــهــال 
ذلك  الشعبي،  ا�نطق  يقول 
حّنا»  «ّبا  لقيه  الذي  ا�صير 
ــام  وهـــو الـــذي كـــان يــمــر أم
أن  دون  الــنــجــاشــي  ــاع  ســب
ربما  خــوف..  لحظة  تساوره 
كان هو أيضا يخاف البحر.. 

وال يسبح إال برفقة مرافق.

الشعبية،  األسطورة  تروي 
األلفية..  هذه  بداية  في  أنه 
ــدى الــقــرى  ــان ســكــان إحــ كـ
في  وبالتحديد  البحرية.. 
ــقــة ا�ـــنـــســـيـــة(...)،  ــي بــوزن
فعلته  ــا  م عــلــى  يــتــفــرجــون 
بأحد جبابرة  القاسية  األيام 
األقدار  رمته  الخالية..  األيام 
الفضولية،  ــظــار  األن تحت 
فأصبح درسا تلوكه األلسنة 
الزمن  انتقام  عــن  ا�تدلية 

بطريقته العادية.
القافية..  هذه  من  ولنخرج 
بوزنيقة  رمـــال  ــى  إل لننزل 
التي  القضية  فــي  ونبحث 
ــاط، في  ــربـ ــى الـ ــت إلـ وصــل
أنها  والحقيقة  السويقة، 
ــيــلــة  قـــصـــة كــقــصــص «كــل
ودمنة»، ولكنها ال ترجع إلى 

آالف السن�. 
ا�غبون،  الراحل،  فالوزير 
قد  كــان  بــالــكــم..  الــذي على 
وغريبا..  بسيطا  درسا  تلقى 
وكأن الزمن أبى إال أن يلقنه 
العقاب،  من  بسيطا  نموذجا 
فإنه  تافها  درســا  كــان  وإن 
أنواع  أتعس  من  نوعا  كان 

العذاب.
صاحبنا،  عــن  فــا�ــعــروف 
اإلطالق،  على  كذلك  يكن  ولم 
ألنه عندما كان «فوق.. جدا» 
العداء،  يناصبنا  أن  اختار 
«يــا  ــان:  ــ زم ذات  ــه  ل فقلنا 
صاحبنا.. السجن أحب إلينا 
من صحبتك» وهذا ليس هو 

صلب ا�وضوع.
أنه كان  إذن،  ا�عروف عنه 
مزمجرا  علينا  مستأسدا 
كنتم  ــا  ــم ك ــان  ــ ك ــم..  ــك ــي ــل ع
ــر من  ــث ــر أك ــأم ــون، ي ــرف ــع ت

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.

بقلــــم:
مصطفى العلوي

النجاشي هذا، هو الذي ابتدع وحده في تاريخ 
الظلم والجبروت، طريقة تصفيف األسود والسباع عند 
الممرات المؤدية إلى جنابه، أثناء ساعات االستقبال، 

فعندما يكون الوزراء أو السفراء أو كبار الدولة داخلين 
على حضرته، فإنهم يعبرون ممرات محصورة من 
الجانبين بأسود حقيقية مزمجرة.. فال يصل الواصل 
إلى حضرة النجاشي حتى يكون الدم قد سلب من 

وجهه، وتبّلل سرواله.

كان الصياد المرافق 
البحار يزهو أمام بحارة 

المنطقة بأنه الحارس 
الخاص للوزير القوي، 

ضد أمواج البحر، 
وبصيغة أخرى، صنف 

من «الحاج الكارد 
موج».

وقد طال الزمن، 
وسكان الشاطئ، كلما 

رأوا «الكارد موج» 
بزي السباحة، يعرفون 

مسبقا أن الوزير 
المهاب آت لخوض 

غمار البحر


